Archiv zpráv – rok 2005

Valná hromada hasičů
V pátek 14.1.2005 se v hasičárně konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Kostelní Lhoty. Sbor má 30 členů dospělých a 7 členů hasičského dorostu. Při volbách do výboru byli potvrzeni stávající funkcionáři: starosta Pecháček František, místostarosta Kurka Jan, jednatel Drobný Zdeněk, pokladník Douděra Josef, velitel sboru Sládek Václav, velitel výjezdové jednotky Fink Vladimír, vedoucí mládeže Záhora Ota. Bude obnovena tradice hasičských bálů - letošní se uskuteční v sobotu 19.února v restauraci Bohemia. Pozvání na rokování hasičů přijali i zástupci obce: starostka Vronská, místostarostka Petrášková a kronikář Martínek. Paní Vronská navrhla dvě akce s účastí hasičů, a to pomoc při organizaci dětského dne a provedení pietního aktu u pomníku padlých při příležitosti státního svátku v květnu, nebo v říjnu. Pan Martínek vyfotil členy hasičského sboru na tablo k výročí 110 let trvání kostelnolhotských hasičů.

Veřejná schůze k vodovodu
Uskutečnila se v pátek 21.ledna 2005 v mateřské škole. Zástupce projektanta informoval o postupu projekčních prací pro územní řízení. Prováděcí dokumentace a stavební povolení bude připraveno za rok - pak realizace. Přípojka vody povede ze Sadské a probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků. V obci bude nutno zbudovat vyrovnávací vodojem. Přípojky do objektů si bude každý financovat sám. Obec pomůže s povolovacím řízením. Mimo to bude obec vybírat (obdobně jako při budování kanalizace) příspěvek 7 tis.Kč. od vlastníků nemovitostí na zbudování hlavního vodovodního řadu. V případě zaplacení do 31.7.2005 bude částka snížena na 6 tis.Kč. Bankovní spojení na úhradu této částky OÚ občanům rozešle. Celková cena díla včetně 19% DPH bude asi 28 mil.Kč.
Podle vyjádření přítomného zástupce podniku Vodovody a kanalizace (VaK) Nymburk začíná celé Polabí mít nedostatek vody v důsledku snižování hladiny spodních vod. Vyrovnávací vodojem v obci by bylo vhodnější zbudovat podzemní. Cena vody je jednotková a činí 27,- Kč na 1 m3. Průměrná rodina tak zaplatí měsíčně vodné ve výši asi 150,- Kč.

Sbor dobrovolných hasičů obnovil další tradici a po patnácti letech pořádal ples. Zábava se konala v sobotu 19. února v restauraci Bohemia. Byla zaznamenána velká účast, hlavně mládeže.

Požár auta.
V noci z úterý na středu 2. března někdo zapálil osobní automobil na dvoře starostky obce JUDr Vronské. Vzhledem k tomu, že vůz byl po generální opravě, nešlo o technickou závadu a jedná se o úmyslný útok. Při výbuchu auta došlo k pořezání pí Vronské a jejího manžela o sklo rozbitého okna.
Zástupce okresního policejního ředitele prohlásil, že okolnosti případu se vyšetřují a nebyl zatím nikdo obviněn. Několik týdnů před touto událostí odcizil neznámý pachatel z budovy obecního úřadu dvě plechové tabule se státním znakem a se znakem obce.

Hospodaření obce
      Hlavní položky výdajů za rok 2004 (v tis.Kč): škola a školka 3.381, místní správa 914, zastupitelstvo a volby 716, komunální odpady 652, odpadní vody 489, ochrana přírody a veř.zeleň 419, autobus.čekárny 300, doprava a komunikace 292, kultura, církve a ochrana památek 289, oslavy založ.obce 231, veřejné osvětlení 131, lesní hospodářství 53, pož.ochrana 53. Výdaje celkem 8.681 tis.Kč, schodek hospodaření 49 tis.Kč. Zůstatek na běžném provozním účtu 143 tis.Kč.
     Obecní zastupitelstvo schvalovalo na svém zasedání dne 11.1.2005 rozpočty obce a školních zařízení. Celková rozpočtová částka na rok 2005 činí 6.179 tis.Kč. Největší položky (v tis.Kč): škola a školka 976, místní správa 900, zastupitelstvo 571, komunální odpad 650, odpadní vody 500, veřejná zeleň 300, projekty vodovod 250, pohřebnictví 170, silniční doprava 125; veřejné osvětlení 130, vodní díla (příkopy) 100, splácení půjček 1.300.

Elektronický podpis
Jeho používání bylo na Obecním úřadě zavedeno v únoru 2005. Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem má adresu: ou@kostelni-lhota.cz

Kostelnolhotský babinec
Komise pro občanské a sociální záležitosti pořádá dvakrát do roka setkání žen. To poslední se uskutečnilo v pátek 11.března v restauraci Bohemia. K poslechu i k tanci zahrála našim ženám skupina Jana Straky.


Pozvánka na koncert.
Na Neděli Velikonoční 27.března od 15,00 hodin se uskuteční v katolickém kostele pásmo koled a písní k uvítání jara. Vystoupí děti naší školy a občané jsou srdečně zváni.

Audience u císaře Karla I.
Starostka JUDr. Svatava Vronská a kronikář obce Zdeněk Martínek se účastnili v sobotu 9. dubna na zámku v Brandýse nad Labem tradiční historické slavnosti Audience u císaře Karla I. Pozvánku obdržela naše obec od tamního vedoucího kulturního odboru PhDr. Milana Nováka, který na oslavách 650 let naší obce v loňském roce představoval v historické uniformě příjezd arcivévody Karla.

Zábava "Na Růžku"
Hostinec Na Růžku uspořádal v pátek 22.dubna taneční zábavu. K poslechu i k tanci hráli bratři - dvojčata Pepa a Standa Haláčkovi z naší obce. Kdo přišel nelitoval a dobře se pobavil při hudbě folk a country.

Sportovní klub - výsledky mistrovských utkání
Všechna družstva hrála o víkendu 30.4.-1.5. doma.
Fotbal: žáci nejprve podlehli vysoko Kovanicím 0:8, poté A-mužstvo odvedlo tuto porážku, když nad družstvem dospělých stejného klubu zvítězilo po bezbrankovém poločase dvěma penaltami a pěknou střelou pod břevno 3:0. Dorost po výborném výkonu porazil Týnec nad Labem 4:0 (poločas 1:0). V průběžných tabulkách jsou žáci i A-mužstvo v okresních soutěžích kolem 5.místa, dorost v krajské I.A třídě je na 11.místě.
Volejbal: na 4.místě přezimovali volejbalisté v tabulce okresního přeboru. Po prvním zápase jara si připsali další bod, když doma podlehli nejtěsnějším rozdílem 2:3 na sety celku z Českého Brodu.

Lhotský zpravodaj
Vychází červnové číslo občasníku obecního zastupitelstva. Z obsahu: informace OÚ, sport, z historie obce, škola a školka, fotografie ze zábav a tancovaček. První a poslední dvoustrany jsou barevné.

100 let minerální vody Poděbradka
Tehdejší majitel poděbradského panství (pod které patřila i naše ves), Filip Arnošt Hohenlohe, nebyl spokojen se zásobováním města vodou a snažil se získat alespoň pro zámek pramenitou vodu. Po katastrofálním suchu v roce 1904 pozval Hohenlohe proutkařského odborníka na hledání vody Karla Bülowa, který na podzim téhož roku začal hledat vodní pramen na nádvoří zámku. Na určeném místě bylo započato s vrtem, ale ani v hloubce 90 metrů nebylo po vodě ani stopy. Rozezlený Hohenlohe nechal práce zastaviti, leč poděbradský lékař přemluvil majitele panství k pokračování vrtání.
Po obnově prací, kdy dne 8.srpna 1905 vrt dosáhl hloubky 96 metrů, vytryskl mohutný pramen a s údivem shledáno, že se jedná o minerální vodu. Majitel panství se tehdy rozhodl věnovat pramen k léčivým účelům. V letech 1905 až 1908 byly navrtány další dva prameny. Ten v zámeckém příkopě sloužil k plnění vody do lahví a druhý v bývalé zahradě lesního úřadu k lázeňským účelům. Tak počala cesta Poděbradky, která dala vzniknout lázeňství v Poděbradech.

 Výhra a prohra
Jirka Dvořák má rád fotbal, volejbal a také se rád sází. Předloni v srpnu ujel na kole 200 km v limitu 16ti hodin a zvítězil proti pochybovačům z Hospůdky na hřišti. Letos v soboru 16. července se opět vsadil, že sní kilo šunky na posezení za jednu hodinu. Tentokrát byla sůl v šunce silnější a Jirka prohrál.

Mateřská škola
Ukončení školního roku 2004/05 proběhlo ve školce dne 1. července.
Slavnosti s "propouštěním předškoláků" do základní školy se spolu s dětmi účastnili i jejich sourozenci a rodiče. Zábavné odpoledne plné her, písniček a se závěrečným občerstvením se velmi vydařilo i přes nepřízeň počasí.

8. ročník Cyrilo-metodějského triatlonu
Tradiční "železňák" vyšel na úterý 5.7., avšak počasí vůbec nevyšlo. Horší už to snad být nemůže a tak za rok čekáme azúro! Přes slejvák a zimu byla ucházející účast hlavně mládeže a to je příslib do  budoucnosti. V kategorii juniorů zvítězil David Koštíř časem 7:37, v mládeži do 15ti let byl nejlepší Michal Štembera (7:45). Další pořadí: Patrik Brejla (7:47), Ondřej Štembera (7:58) a David Janouš (10:52).

Pouťové sportování
Volejbalisté uspořádali v sobotu tradiční 36.ročník pouťového turnaje mužů za pěkné účasti 13-ti družstev středočeského kraje. Zvítězil Kolín před Nymburkem a Poděbrady. Naši hráči obsadili páté místo.
Fotbalisté zahájili nový soutěžní ročník v neděli 21.8. doma proti Kamennému Zboží remízou 1:1. Žáci hrají až za týden a dorost přerušil činnost pro nedostatek hráčů.

Jezdecký klub Vlčí Stopa
Pod tímto názvem založil jezdecký klub Tomáš Bělovský, který se v roce 2002 usadil v Kostelní Lhotě. Jezdecký klub nyní najdeme v bývalén areálu zemědělského družstva, kde byl nedávno také otevřen šermířský šenk.
Historičtí šermíři klubu obohatili svým vystoupením v roce 2004 oslavy 650 let naší obce. V současné době se v činosti klubu snoubí klasické parkurové ježdění s historickým šermem i s rekreačním ježděním.

   Informace Obecního úřadu
      Na konci měsíce září obec připravuje pro naše občany svatováclavský koncert v katolickém kostele. Pozvánky připravíme v měsíci září do domovních schránek.
      Obracíme se na všechny podnikatele, případě také občany, aby uvážili možnost spolu s obcí sponzorovat dar našim dětem (prolézačka, houpačka apod.), které hodlá obec umístit na místa přístupná veřejnosti, a to na sportovní hřiště a na plácek za školou. S umístěním se počítá na jaře příštího roku.
      Na podzim t.r. se počítá s prováděním některých stavebních úprav na obou hřbitovech. Bude zavedena evidence všech hrobů jejich očíslováním. Žádáme předem všechny občany, aby s čísly nijak nemanipulovali.
      V lednu 2006 bude vypsáno výběrové řízení na obsazení místa ředitele naší základní školy. K odkladu řešení došlo na základě požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje, do jehož kompetence tato záležitost patří.
      Znovu opakujeme stanovisko zastupitelstva obce, že na větší opravu místních komunikací dojde až po dobudování vodovodu. 
      Obec uzavřela dohodu s VAK Nymburk, že připojeny na budoucí vodovod budou nemovitosti uvedené na předaném seznamu obce, za které byl uhrazen příspěvek na vodovod . Pro ostatní vznikne povinnost částku uhradit před připojením. Děkujeme všem občanům, kteří nám svými souhlasy umožnili uložit vodovodní potrubí do přilehlých pozemků anebo umožní obci odkoupení potřebného pozemku. Této vstřícnosti si zastupitelstvo obce váží.

Tabla hasičů.
Sbor dobrovolných hasičů Kostelní Lhoty vlastní historické tablo svých členů z roku 1954, který byl rokem 60. výročí sboru. Další tablo bylo vytvořeno pro zásahovou jednotku v roce 1991. V loňském roce slavili hasiči 110 let od svého založení a k této příležitosti bylo zhotoveno nové tablo všech současných členů sboru.

Divoký párek na Pekle
Párek divokých kačen se usadil zjara na rybníku Peklo. Kačena vyvedla devět mladých a rodinka se má i na stojaté vodě uprostřed obce k světu.

Kostely Nanebevzetí Panny Marie
Choťovice jsou obec u Žehuňského rybníka s kostelem ze 17. století stejného jména, jako v Kostelní Lhotě. Jejich kostel je značně zdevastovaný a chátrá. Choťovičtí chtějí kostel zachránit a potýkají se při tom s podobnými problémy jako naše obec při zajišťování opravy naší nejvýznamnější církevní stavební památky. O této problematice pojednává článek v Nymburském deníku ze dne 20.9.2005.

Jubilejní XXV. sjezd Lhot
U Frýdlantu nad Ostravicí se nachází obec Lhotka, ve které se začátkem července konal jubilejní 25. sraz Lhot, Lhotek a Lehot. Omlouvám se tímto čtenářům za poněkud opožděnou zprávu z této akce, které se pravidelně účastní omladina naší obce. Kostelní Lhotu na Moravě letos úspěšně reprezentoval i Tomáš Drobný mladší. Podle jeho slov pořadatelé připravili bohatý sportovní a kulturní program, že nebylo kam dřív skočit a tak nezbyl ani čas na pořízení fotodokumentace.



Národní svatováclavská pouť
Letos již potřetí po dlouhých desetiletích obnovená pouť byla pořádána městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav v den svátku svatého Václava. Tento den 28.října je rovněž dnem české státnosti. Hlavním bodem programu byla slavnostní poutní bohoslužba, koncelebrovaná kardinálem Miloslavem Vlkem s ostatky svatého Václava na Mariánském náměstí. Během celého dne byly v basilice svatého Václava vystaveny k uctění světcovy ostatky. Dopoledne jsem si prohlédl zámek v Brandýse nad Labem. Po obědě jsem přešel most přes Labe do Staré Boleslavi, kde na historickém tržišti byly stánky lidových řemesel. Zvlášť pěkný byl stánek řezbáře do dřeva. Městská historická garda předváděla staré zbraně s ukázkami šermířských soubojů. Před cestou domů jsem poseděl v zahradě Restaurace Pivovar, kde k poslechu hrála country kapela New Banjo Trio.                Zd.Martínek - kronikář obce

Prstencové zatmění slunce
Při zatmění jsou Slunce, Měsíc a Země v jedné přímce. Protože Měsíc obíhá kolem Země po mírně eliptické dráze, je proměnná jeho vzdálenost od Země a tedy i jeho zdánlivý průměr na obloze. Při tomto zatmění nastává případ, kdy Měsíc má menší úhlový průměr než Slunce. Tím pádem není překryt celý sluneční kotouč, nenastává úplné zatmění Slunce, ale pouze prstencové.
V pondělí 3. října 2005 nastalo zatmění Slunce, které bylo z úzkého pásu táhnoucího se přes pyrenejský poloostrov a Afriku pozorovatelné jako prstencové. V České republice mohlo být zatmění pozorovatelné jako částečné. Pro celkovou oblačnost nebylo ale vidět v Česku vůbec nic.

Uctění památky padlých.
V předvečer státního svátku 28. října uspořádal Obecní úřad ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů vzpomínkovou slavnost. Hasiči a občané se shromáždili u hasičské zbrojnice a odebrali se s hudbou k pomníku padlých. V čele průvodu byly neseny prapory obce, hasičů a České republiky. Hasiči položili u pomníku věnec a hudba zahrála státní hymnu "Kde domov můj?" Starostka obce JUDr Vronská přednesla projev, ve kterém vzpomenula naše padlé a legionáře první světové války. Jejich oběti umožnily před 87 lety vznik samostatného československého státu. Celý text projevu:
Vážení občané, příslušníci Sboru dobrovolných hasičů, hosté, milé děti,
      není náhodou, že jsme se v předvečer státního svátku ke dni vzniku samostatného československého státu sešli zde u tohoto pomníku, který nám bude vždy připomínat utrpení a oběti, které podstoupili také bývalí občané naší obce, abychom my, jejich potomci a nástupci, žili již 87 let v samostatném státě. V životě lidském je 87 let dlouhá doba. Pro existenci státu však doba velmi krátká. Popřejme proto naší domovině - samostatné České republice dlouhá léta plná rozkvětu a plodné práce.
      Kostelní Lhota přinesla v první světové válce nemalé oběti. Z obce bylo povoláno do zbraně 196 mužů, do zajetí jich padlo 98. Do legií vstoupilo 17 vojáků a ti, co přežili obě světové války, byli po roce 1948 diskriminováni a někteří dokonce psychicky nebo fyzicky pronásledováni. Největší ztrátou však bylo 22 padlých v první světové válce.
Uctěme si proto dnes jejich památku ve svých srdcích a symbolicky položením květin k tomuto pomníku. Bylo pěkným zvykem této obce, že zde květiny pravidelně pokládali branci, ale nová doba všechno změnila a tak štafetu přebírají naši hasiči. Kdo jiný by to měl být než právě oni. Byl to právě Sbor dobrovolných hasičů, který nechal na své náklady pomník po první světové válce postavit.
      Čest památce našim padlým hrdinům !

Ukončení šermířské sezony
Historičtí šermíři při jezdeckém klubu Vlčí stopa ukončili symbolicky šermířský rok v sobotu dne 29. října. Šermířské a jezdecké umění předvedli na kolbišti za bývalým zemědělským družstvem. Rytíři na živých ořích i na strojích s koňmi pod kapotou soutěžili v několika turnajových disciplínách. Po představení se mohli děti projet na ponících i na velkých koních a vyzkoušet si šermířské umění s historickými meči pod dohledem zkušených šermířů. Příjemné odpoledne proběhlo za krásného počasí a návštěvníci po programu využili občerstvení v šermířském šenku jezdeckého klubu.

Tři posvícenské zábavy
Tento rekordní počet tancovaček v jeden den se konal v sobotu 5. listopadu. V hospodě Na Růžku vyhrávala country kapela. V restauraci Bohemia pořádali zábavu hasiči. Třetí kapelu si pozval jezdecký klub Vlčí stopa, který se Hubertovou jízdou loučil s jezdeckou sezónou a večer měl posezení s hudbou v šermířském šenku.




Oprava hřbitovů
Když v roce 1925 dosavadní hřbitov u školy již nevyhovoval, byl postaven nový obecní hřbitov při silnici na Pečky. Po náboženských neshodách si katolická obec postavila vlastní hřbitov Na Vrškách u silnice na Poděbrady. Vysvěcen byl dne 18. dubna 1927.
Obecní úřad během října s pomocí finanční dotace nechal provést stavební údržbu obou hřbitovů. Byly opraveny fasády hřbitovních zdí, natřena vrata, provedeno zpevnění cest a položena dlažba u studny.

Z obecního zastupitelstva
Kontrola hospodaření obce byla provedena pracovníky krajského úřadu dne 18.11.2005. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky za sledované období.
Poplatek za stočné (tekuté odpady) se v příštím roce zvyšovat nebude. Pro podnikatele, kteří mají nainstalována měřidla, byla stanovena výše poplatku 20,- Kč za 1 m3 odpadní vody. Ani poplatky za tuhý domovní odpad se pro rok 2006 nebudou navyšovat.
Příspěvek do Pečeckého regionu se zvyšuje o 20 tis.Kč z důvodu vybudování cyklostezek a vydání regionální mapy cyklotras. Přes naši obec vede značená cyklotrasa č.0124. Krajský úřad dotuje tuto investici ze 70%.
Stolní kalendář na rok 2006 s historickými fotografiemi obcí Nymburska vydal inq. Stanislav Olt a vytiskla tiskárna www.decibelproduction.cz. Naše obec je v něm také uvedena s fotografiemi z roku 1939. Kalendář je možné objednat na telefonních číslech: 604 914 938, nebo 602 611 344.
Změna autobusových jízdních řádů vstoupí v platnost od 11.12.2005. Obecní úřad zaslal dopravci připomínku ke spoji z Poděbrad do K.Lhoty. V pracovní dny po odjezdu autobusu z Poděbrad v 16:50 hodin jede další spoj až v 19:52 hod. 
Ke zvažovanému prodloužení Pražské Integrované Dopravy do Poděbrad zatím nedojde, jelikož Krajský úřad neschválil dotaci zvýšených nákladů na tento spoj.
Vítání občánků proběhne v neděli 11.prosince od 15,00 hodin v pravém křídle školky. Organizuje občanská komise a občané jsou srdečně zváni.

Sportovní klub
Fotbalisté a volejbalisté ukončili podzimní část mistrovských soutěží ročníku 2005/06. Fotbaloví žáci budou přezimovat na osmém místě, áčko je páté. Volejbalisté na podzim prohráli pouze jednou a jsou v čele okresního přeboru.

Vyhodnocení květinové výzdoby
Nezávislá komise vyhodnotila, tak jako v minulém roce, nejlepší květinovou výzdobu oken a předzahrádek. Na prvním místě se umístili vlastníci domu čp. 179 (Krčilovi), na druhém čp. 23 (Staňkovi ml.) a na místě třetím čp. 239 (Černých). Vedle těchto prvních tří obdrží dalších 12 oceněných vlastníků nemovitostí poukázku do květinářství paní Husákové v Sadské, kde si lze vybrat zboží do 31.ledna.

Vítání nově narozených dětí
V neděli dne 11. 12. 2005 se uskutečnilo v pravém křídle mateřské školy přivítání nově narozených dětí. Jsou to podle pořadí narození:
Michalka Staňková, Tomášek Neubauer, Anetka Haláčková, Terezka Palichová, Kateřinka Zalabáková, Sárinka Kolečková, Románek Telipský a Terezka Kurková. Přejeme dětem hodně zdraví a klidný domov. Vítání zpestřilo vystoupení dětí z naší mateřinky. Tatínkové, pokud tak již neučinili, si mohou na jaře příštího roku za svého potomka zasázet stromek například v místech, kde nám místní zemědělec nezodpovědnou orbou způsobil na nové výsadbě škodu.

Lhotský zpravodaj
Vyšlo prosincové číslo občasníku obecního zastupitelstva. První a poslední dvoustrany jsou barevné.

Vánoční koncert
Konal se na Štědrý den odpoledne v katolickém kostele. Na úvod promluvil pan farář Novák. Poté vystoupily děti z naší školy. Program pokračoval koncertem dechového kvarteta zámecké hudby z Kutné Hory. Na závěr koncertu starostka obce JUDr. Vronská poděkovala účinkujícím za pěkný zážitek a všem přítomným popřála klidné a spokojené Vánoce.





