
Kostelni Lhota - Ve fuúkci
starosty je vlastně nováčkem,
má za sebou téměř jedno vo-
lebnÍ období. Řeč ie o staros.
tovi Kostelni Lhoty, Tomáši
Drobném. ,'Nikdy jsem si ne.
děIď iluze o tom, Že to bude
lehká práce. Je velmi nároč-
ná, h]armě časově. A já ji vni
mám jako velkou qýzvu'.. říká
mladý starosta KostelnÍ Lho.
ty' který za dobu svého půso-
benÍ necelých čtyř let vnesl do
Života v obci nový vítr do pla.
chet.

Do funkce starosty přiŠel
Tomáš Drobný v době, kdy by.
ly v obci dokončeny dva hlav-
nÍ projekty' a těmi byly kana-
|jzace a vodovod' ''V té době
jsme aŽ doúčtovávali obě
úspěšné akce. MyslÍm, Že to
nejduleŽitější, co patřÍ k obci
21. století, tu tedy uŽ máme.
ChybÍ jen plyn, tu šanci, aby
tu byl, jsme uŽ v dáwté minu-
losti asi promarnili. Vsaďili
jsme proto spíše na lokálnÍ
zdroje. Do všech veřejných ob-
jektu postupně pořizujeme te-
pelné čerpadlo jako nový
úsporný způsob vytápění,Í.
přemýšlí TomáŠ Drobný s tím'
Že ještě do roku 2021 je obec li-
mitovaná splátkami za úvěr
na vodovod. Přesto se p4ý i při
splátkách dďi reďizovat
menŠí projekty, ale bez dotací
tonejde.

A právě sháněnÍ dotacÍ je
hlavní pracormí náplní lho.
teckého stalosty'''Největší
investici, která se nátn za po.
slední roky zdďila, je Lhotec-
ká cyklostezka. Stavba prvni
etapy mezi Pískovou a Kostel-
ní Lhotou začala v roce 2011.
dokončena bylavroce 2012. Po
vodě to byla hlavní investice.
V rámci druhé etapy jsme se
spojili se Sadskou, která je
hlavním investorem stavby,..
říká starosta Drobný. Druhá
etapa Lhotecké cyklostezky je
o poznání náročnější stavbou,
neŽ byla prvni. obsahuje-dvě
přemostěnÍ, jedno přes Sem.
beru, druhé přes trať Poříča-
ny- Nymburk. od začátku ob-
čas zazni názory o zbytečnosti
a nákladnosti stavby a přede.
všÍm o z}ytečném přemostěnÍ
trati. JenomŽe poďle starosty
nebylo whnutí. Zbudováni
nového přejezdu neprošIo
u Spráw ŽelezničnÍ doprarmÍ
cesty, ostatní řešenÍ byla buď
velmi technicky a finančně
náročná, nebo nemohla zďis-
tit požadovanou bezpečnost
cyklistů a chodců' ,,VěřÍme
ďe' Že čas ulíáže význam a pro.
spěch stavby a Že stejně jako
pnmÍ etápa se stane naprosto
běŽnou součástí obce a regio.
nu,.. připomněl Tomáš Drob-

ný. Podle něj ani tak nejde
o to, aby měli kde jezdit cyklo-
turisté, ďe primárně ŠIo o za-
jiŠtění doprarmí obsluŽnosti
a bezpečnosti dětÍ' které jedou
do školy, a lidí' kteřÍ jezdí do
práce a za službam|.

Stavba prvnÍ etapy jŮ zÍs-
kďa dvě.velká oceněnÍ. Moni
uspěla v soutěŽi Cesty městy'
kde získďa ocenění za úspěš.
né bezpečnostnÍ řeŠenÍ, letos
zv7tězlla v soutěŽi Cena Víta
Brandy a získďa uznání od-
borné veřejnosti. ,,Je to uzná.
ní všem, kteřÍ se na stavbě po-
díleli' předevšÍm obpím Pe-
čeckého regionu. Všechny ob-
ce, patřící zejména do kolÍn.
ského okresu, přispěly na
stavbu první etapy ze svých
rozpočtů qýznamnou částkou.
Moc si toho ceníme,.. zhodno.
til Lhoteckou cyklostezku To-
máŠ Drobný a dodď' Že obec
uŽ řeší i průjezd obcí, zatim ve
stádiuprojektu.

Druhá velká akce, kterou
má současné vedení obce
zďírné za sebou, je rekon.
strukce školy' která byla do-
končena v roce 2012. ,'Budova'
byla v hrozném stavu. okny
foukďo, absolutně jsme ne-
splňovali hygienické pod.
mÍnky' Jeji oprava byla do-
slova spásou. Momentálně ji
navštěvuje třicet dětí' v přiš-
tÍm roce počítajÍ s mírnt/m ná-
růstem. ,,Školu vnÍmáme jako
důleŽitou součást Života obce
utvařející sounáleŽÍtost,
identitu a hrdost občanů. Je
pro nás prioritou. A snaŽÍme

se všemi silami ji v obcÍ za.
chovat.," uvedl starosta. To,
čím se mohou Lhotečtí
pochlubit, a s čím dokonce sta.
rosta Drobný jezdÍ na prezen-
tace na různé přednášky' je

Tomáš Drobný' starosta Kostelní
Lhoty. Foto: DenílďMi|ena Jínová

vzduchotechnika.''Děti tam
mají zdravé prostředÍ' Neu-
stá]ý přÍsun čerstvého vzdu.
chu. Nejen, Že to šetří náklady
na wtápění' ale děti i učitelé
se vÍce soustředÍ, nejsou una-
veni. Mohou za to čidla, která
neustále monitorují obsah
oxidu uhličitého v mÍstnosti
a v přÍpadě překročení hodnot
jednotka automaticky sepne,"
wsvětlil raritu mistní školy
Tomáš Drobný. RozdÍl zaŽily
na vlastnÍ kůŽi i učitelky' kdyŽ
obec zkusmo chtěla na tři dny
vzduchotechniku vypnout.
První den uŽ učitelky žádaly
oopětovné spuŠtěnÍ.

Mateřská školka je vytlŽe.

na plně' navštěvuje ji mo-
mentálně kolem padesáti dětí.
A podle starosty to v ní Žije. Pa-
ní učitelky ďělajÍ pro děti
mnoho aktivit' rodiče sem své
ratolesti svážeji ze širokého
okolí. BohuŽe] budova zač1ná
také chátrat. takže obec ý bu-
doucnu Čeká da]ŠÍ r.etŠí inr.es.
tice do jeji opraw. Obec chce
také upravit zahradu MŠ
a především pak dětské hřiŠ.
tě, které zatÍm v Kostelní Lho.
tě není a zatím se nepodďilo
na jeho vybudování sehnat
dotaci.

DaIŠÍm velkým úkolem,
který mají Lhotečtí před se.
bou, je ŤeŠenÍ dopravně bez-
pečnostni situace v obci, která
Žije podéI hlavní si-lnice na
Prahu. PočÍtá se s bezpečněj.
šími přechody, ostrůvky, zú-
Ženim vozovky nebo rekon-
strukcí křiŽovatky.,,Nechali
jsme si odbornou firmou vy-
pracovat studii' ve kteréje ko-
lem patnácti dopravních opat-
řenÍ, která do budoucna pove-
dou ke zqýŠenÍ bezpečnosti,..
plánuje starosta. Ale je také
nutné opravit hasičskou
zbrojnici a v neposlední řadě
i kostel' který je ovšem v ma.
jetku církve.,,Spolupracuje.
me s farností na projektové
přÍpravě a uvažujeme i o růz-
ných formách oŽivení koste.
la,.. vÍ starosta Drobný s tim'
Že jedna z variant navrhuje
vruŽití podkrovÍ pro expozici
cÍrkevního uměnÍ 19. stoletÍ.

Nejaktivnějším spolkem
v obcijsou dobrovolní hasiči'

Býva|á fara' dnes nedávno opravená budova obecniho úřadu. Foto: Deník/MiIena Jínová


