Archiv zpráv – rok 2004

Vandal řádil na Pekle.
U rybníka Peklo došlo k úmyslnému poškození nově vysázených tří stromů - okrasných vrb. Toto ničení obecního majetku bylo oznámeno policejním orgánům.

Máje - 650 let obce - 110 let hasičů.
Již na 4.schůzi se sešla komise pro přípravu uvedených oslav. Tak jako každý sudý rok uspořádají letos hasiči Staročeské máje. Výročí 650 let obce a 110 let hasičského sboru oslavíme v červnu. Termíny a předběžný program oslav:
Staročeské máje
14.května: stavění májek
15.května: průvod obcí, odsouzení a poprava krále, taneční veselice
650 let obce - 110 let hasičů
18.června: mše za přítomnosti královéhradeckého biskupa s vysvěcením nových praporů obce a hasičů, průvod k pomníku padlých
19.června: prezentace hasičské techniky, udělení čestných občanství, příjezd arcivévody Karla, šermířské souboje, středověký jarmark, výstavy o historii obce a školy, taneční zábava s ohňostrojem.

Schválení rozpočtů.
Obecní zastupitelstvo schvalovalo na svém zasedání dne 10.2.2004 rozpočty obce a školních zařízení. Celková rozpočtová částka obce činí na letošní rok 11.241,5 tis.Kč. Největší položky: dostavba kanalizace 4.158,3; základní škola 1.928; činnost samosprávy 1.648,5; školka 1.300; komunální odpad 582; splácení půjčky na kanalizaci 533; veřejná zeleň 207; silniční doprava 155; veřejné osvětlení 135; pitná voda (projekty, příprava) 56.

Oslavy 650 let obce, 110 let hasičů a 35 let volejbalu
      Ve dnech 18. a 19. června proběhly oslavy 650 let od první písemné zmínky o obci
a 110 let od založení hasičského sboru Kostelní Lhoty. Z oslav byl pořízen profesionální videozáznam. Videokazetu nebo DVD s tímto filmem lze objednat na obecním úřadě.
Na pouť 14. srpna si připomněli sportovci 35 let organizovaného volejbalu v obci tradičním turnajem mužů.

Železňák 2004
V roce 650. výročí naší obce, v pondělí 5.7. uspořádali volejbalisté 7.ročník cyrilo-metodějského triatlonu. Zvítězil a již potřetí se stal železným Lhoťákem Michal Drobný v čase 6:51 (poprvé vyhrál v roce 2001). Železnou Lhoťačkou pro rok 2004 se stala již podruhé v historii závodu Dagmar Krátká v čase 10:14 (porvé pod jménem Janoušová v roce 2000).

Sportovní výsledky.
V sobotu 2.10. volejbalisté vyhráli doma nad dosud neporaženým celkem MAVE Nymburk 3:1 na sety. 
Všechna fotbalová družstva hrála v neděli 3.října doma. Žáci nastříleli nejvíc branek a vyhráli nad Chrástem 7:0. A-mužstvo se také vytáhlo na Poříčany B, kterým nadělilo 5 gólů. Pouze dorost pokazil pěknou bilanci i počasím hezké fotbalové neděle, když prohrál 0:2 s Konárovicemi.

Papež blahořečil posledního českého monarchu Karla I.
      Poslední český král, který ještě jako arcivévoda Karel navštívil v roce 1912 naši obec, byl dne 3.října poslán papežem na cestu, na jejímž konci může být prohlášen za svatého. Jan Pavel II. v bazilice svatého Petra ve Vatikánu blahořečil za přítomnosti zhruba 30 000 věřících pět postav z minulosti včetně posledního rakousko-uherského císaře a českého krále Karla I.
"Doufám, že císař Karel bude sloužit jako příklad, zvláště pro ty, kteří dnes v Evropě nesou politickou odpovědnost," prohlásil papež během ceremonie. 
Té přihlížela i tisícovka potomků habsburské dynastie, mezi nimiž byli i čtyři dosud žijící synové císaře včetně dvaadevadesátiletého Otta.
Pro vídeňského arcibiskupa a kardinála Christopha Schönborna je Karel I. jediný válečný vůdce, který respektoval vatikánská nařízení a usiloval o mír. To tvrdí také nejstarší císařův syn Otto von Habsburg.
"Můj otec chtěl pro mír udělat vše." V pozadí snahy o blahořečení stála především vdova po císaři Zita,
která se nikdy nevzdala myšlenky na obnovení monarchie. S osobou císaře souvisí nejméně jeden zázrak. Jistá smrtelně nemocná polská jeptiška v Brazílii, která se modlila za Karlovo blahořečení, se pak zázračně uzdravila. 

Sportovní klub.
Volejbalisté v Poříčanech těsně prohrávají 2:3 a jsou po podzimu na 4. místě, když mají jeden zápas k dobru (dohrávat se bude na jaře).
Fotbalisté hráli v neděli 31.10. všechny zápasy doma. Žáci v posledním zápase podzimu remizovali s Poříčany 3:3 (3:1). Dorost prohrál s vedoucím celkem Semic 1:3 (1:1). Náš gól vstřelil Drobný Michal. A-mužstvo porazilo Všejany 2:1 (0:1) - branky: Pokorný a Sládek z penalty. V průběžných tabulkách je dorost na předposledním 13.místě, áčko je sedmé.
 
Výsledky voleb do Středočeského kraje v Kostelní Lhotě.
Proběhly ve dnech 5. a 6. listopadu za účasti 210 voličů. To znamená volební účast 35%, vzhledem k 602 voličům zapsaných ve volebním seznamu obce. Nejvíce hlasů obdržely tyto strany: ODS 43,3%, KSČM 20,7%, ČSSD 14,4%, Nezávislí 7,7%.

Soutěž 
Obecní úřad vyhlásil v květnovém Zpravodaji soutěž nazvanou "Nejlepší květinová výzdoba oken a předzahrádek". Vyhodnocení provedla nezávislá komise ze Sadské ve 4 kategoriích s následujícím výsledkem.
Okna: 1. Telipských čp.102, 2. Burešovi čp.176 a Gabrielovi čp.278.
3. Rádlovi čp.193
Okna a předzahrádky: 1. Svobodovi čp.311, 2. Ulrychovi čp.273 a Houdkovi čp.200,
3. Drobných čp.178 a Ludvíkovi čp.30
Předzahrádky: 1. Červinková čp.98, 2. Potměšilovi čp.231, 3. Pavlíkovi čp.202
Okolí domu: 1. Vágnerovi čp.280, 2. Pisingerovi čp.202, 3. Tesaříkovi čp.290.

Informace o Základní škole v Kostelní Lhotě
Ve školní roce 2004/2005 navštěvuje ZŠ celkem 27 dětí. K zápisu na nový školní rok 2004/2005 přišly dvě děti, z toho jsme jednomu dítěti doporučili odklad školní docházky. Na přání rodičů nastoupily tyto děti do ZŠ v Sadské. Druhý a třetí ročník vyučuje Jana Vyskočilová Bc. Čtvrtý a pátý ročník vyučuje Danuše Landsgesellová Mgr. -ředitelka školy. Jindra Šramotová vyučuje výchovy a pracuje zároveň ve školní družině. Hodiny anglického jazyka a hudební výchovy vyučuje Dana Šafránková. Do konce školního roku pracuje na škole Marek Sládek- zaměstnanec na civilní službě. 
Tento rok škola dětem nabízí zájmové kroužky:
= počítačový kroužek- vedoucí pan Černý
= kroužek dovedných rukou- paní Šramotová
= karate- pan Jančák
= hru na hudební nástroje- paní Sedláčková
= angličtinu hrou- paní Šafránková
Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně v budově mateřské školy. Školní i mimoškolní aktivity jsou zaměřeny na celkový rozvoj žáků. V plánu máme divadelní představení, atletické závody, vybíjenou, kopanou,školní výlety, besedy a akademie. Čeká nás Mikulášská nadílka, vánoční a velikonoční vystoupení v našem kostele, škola v přírodě… Za sebou máme velký kus práce, ale před sebou ještě mnoho nevyřešených záhad světa. Tak nám držte palce - ať máme dost elánu a sil. 
Děkujeme rodičům a sponzorům, kteří byli naší oporou v minulém školním roce. Snad nám zůstanou příznivě nakloněni i tento rok.

Program obnovy venkova (POV)
Pomocí dotace z titulu POV ve výši 167 tis.Kč byla provedena oprava místních komunikací a zbudovány nové čekárny autobusových zastávek u kostela (do provozu uvedeny dne 9.listopadu).
Z dotace 139 tis.Kč od ministerstva financí byla dokončena v červnu rekonstrukce a obnova pomníku padlých. Péčí obecního úřadu byla opravena na jaře kaplička Na Vrškách a částkou 30 tis.Kč přispěla obec na opravu zvonice u motlitebny církve čsl. husitské. V listopadu byly zahájeny práce na opravě katolického kostela, které jsou hrazeny částečně také z příspěvku obce (14,5 tis.Kč) a z veřejné sbírky (25,5 tis.Kč). Obec i katolická správa děkuje všem občanům, kteří se na sbírce podílejí svými příspěvky.
Od středočeského hejtmana obdržel OÚ 20 tis.Kč jako příspěvek na oslavy 650 let obce. Rovněž ze Středočeského kraje získala obec 70 tis.Kč na obnovu zeleně.

Vítání občánků
Proběhlo v neděli dne 12.prosince v pravém křídle mateřské školy. Do života naší obce bylo uvedeno 
8 nových dětí narozených od prosince 2003 do října 2004. Starostka obce představila rodičům také novou ředitelku školky paní Leonu Kaiprovou.
Vánoční koncerty v katolickém kostele.
Na Štědrý den 24.prosince děti naší školy vystoupily s pásmem vánočních koled. V neděli na Štěpána byl v katolickém kostele koncert zámecké kapely pana Jelínka z Kutné Hory. Kapela, rozšířená na pět hudebníků, přednesla nejen starší tradiční skladby spojené s nejkrásnějšími svátky v roce, ale i nové písně: Purpura, Rolničky. Výtěžek dobrovolného vstupného bude ve prospěch opravy kostela.

