Archiv zpráv – rok 2008

Poděbradský most od 1.1. do 31.5.2008 uzavřen - objížďky
Most sloužil od roku 1954, kdy nahradil předchozí ocelový, z kterého byly zachovány mostní pilíře. Objízdné trasy jsou přes nový most u Chvalovic, nebo s použitím mostu dálnice D11 na Hradec Králové. Při jízdě autem jsou obě možnosti časově srovnatelné. Z kruhového objezdu u Přední Lhoty na Riegrovo náměstí v Poděbradech byl čas obou tras asi 10 minut. Objížďka přes dálniční most je ale o 5 km delší. Pro ty, co dojíždějí do Poděbrad za prací nebo nákupy autem či na kole, je možno využít lávku hydroelektrárny. Je třeba odbočit před uzavřeným mostem doprava podle koupaliště na jezeře. Kolem dále pokračovat přes lávku, nebo auto zaparkovat a přejít lávku pěšky. Do provozu byl uveden rovněž přívoz v blízkosti mostu, který mimo neděle převáží každou půlhodinu od 7,30 do 17,00 hodin.

Při vychřici Emma zemřel náš bývalý farář
V sobotu 1. března se přihnala až 150 kilometrovou rychlostí vichřice Emma, která naštěstí nedosáhla ničivé síly loňského orkánu Kyrill. Poryvy větru zhoršily ještě více havarijní stav střechy kostela, vážnější škody však v naší obci zaznamenány nebyly. V okolí ale padaly stromy i střechy a v sousední Sadské zemřel během řádění živlu místní farář. Jedná se o P. Martina Vladimíra Fišera, který spravoval naši katolickou farnost v letech 1960 až 1973 jako poslední administrátor, který sídlil na místní faře. Od roku 1982 do r.2002 vykonával správu naší farnosti jako duchovní se sídlem v Sadské. Naposledy jsme pana faráře Fišera mohli u nás vidět dne 18.6.2004 u příležitosti oslav 650 let obce. Spolu s biskupem Dominikem Dukou celebroval slavnostní mši k vysvěcení praporů obce a hasičů, po které následoval průvod obcí k pomníku padlých.

Pro motoristy uzavírka do Poděbrad až do konce roku!
Díky krajským úředníkům se uzavírka přímého průjezdu Poděbrad pro naše motoristy protáhne až do konce roku. V květnu sice bude dokončena rekonstrukce mostu přes Labe, ale na ni naváže oprava mostu záplavového. Kraj nedokázal obě tyto akce zkoordinovat a tak motoristé budou muset dále jezdit po objížďkách. Pouze pěším a cyklistům bude přímý přechod umožněn od června.
Silniční záplavový (inundační) most z pískovcových kvádrů má rozpětí oblouků 6 metrů a třímetrové vzepětí. Na posledním pilíři směrem od centra jsou ryskami vyznačeny výšky povodní. Pochází z roku 1831 a po rozšíření vozovky v roce 1963 bylo původní kamenné zábradlí nahrazeno kovovým.

Sportovní klub - první jarní fotbaly a nový předseda Okresního sdružení
Po kvalitní zimní přípravě zahájili fotbalisté boje v okresním přeboru (áčko) a ve IV.třídě (béčko). Áčko uhrálo remízu v Hrubém Jeseníku 1:1 a béčko vyhrálo v Drahelicích 3:2. 
Na 18. valné hromadě v Nymburce byl zvolen nový výkonný výbor a předseda Okresního sdružení Sportovních klubů a Tělovýchovných jednot. Bývalého předsedu Antonína Krumpholce vystřídal Josef Kraus.

Pozor - nová objížďka!
Od pondělí 14.4. do neděle 4.5. je uzavřena silnice mezi Sadskou a Zvěřínkem. Objízdná trasa vede přes naši obec a dále je možno použít zkratku přes Hořátev.

Hasiči o titul Dobráci roku
Soutěž pořádá Český rozhlas Region. Reportáž o našich hasičích byla odvysílána v pátek 18.4. po 14,00 hodině (repríza 20.4. 14,00 hod.). Soutěž bude vyhodnocena 30.6.2008. Cenou za 1. místo je veselice pro celou obec v hodnotě 100 tisíc korun (pivo Kozel, grilování masa). Pro uspění v soutěži je třeba našim hasičům poslat co nejvíce hlasů prostřednictvím SMS zpráv z mobilních telefonů. SMS ve tvaru DOBRACI KOSTELNI LHOTA byly posílány na číslo 907 77 04 do pátku 25.4. do 14,00 hodin ! Ze všech došlých SMS zpráv se budou v závěru soutěže losovat tři šťastlivci, kteří obdrží zájezd pro dvě osoby k moři.

Napadeni vlčákem
Nešťastná událost se stala v naší obci před polednem v sobotu 26.dubna. Paní Hodboďová se vracela z procházky od rybníku Peklo se svým čtyřletým vnukem a s věrným jezevčíkem. Na Pískách nedaleko bydliště je napadl uprchlý vlčák, jehož majitel bydlí v Kostelní Lhotě krátce a často dojíždí do Prahy. Naše spoluobčanka byla povalena na zem a ona i jezevčík utrpěli závažná poranění. Sousedům se naštěstí podařilo malého vnuka před vlčákem ochránit.


Rok Poděbrad - oslava korunovace ve středu 7. května
Lázeňské město v letošním roce oslaví hned několik významných výročí. Je to již 550 let, co se stal českým králem Jiří z Poděbrad. Oslavy krále Jiříka se odehrají 7. května v Poděbradech od 19,00 hodin na zámeckém nádvoří. O víkendu 10. a 11. května se chystá velkolepý program do Prahy na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Televize ČT 24 odvysílá 10. května z pražské slavnosti hodinový vstup. K tomuto výročí vydala v únoru Česká pošta známku, která byla 19.2. slavnostně pokřtěna.
110 let od založení lázní bude slaveno 9. až 16. června. A v říjnu tomu bude 785 let od první zmínky o poděbradském sídle.
Kostelní Lhota byla od svého založení (1354) panem Boček z Kunštátu a Poděbrad součástí poděbradského panství a později poděbradského soudního okresu. Naše katolická farnost stále patří pod poděbradský vikariát.

POZVÁNKA - 30 LET ŠKOLKY
Oslavy se konají v neděli 11.května od 13,00 hodin na zahradě MŠ. Zváni jsou všichni občané, zvláště pak absolventi a bývalí zaměstnanci školky.

Soutěž strom roku 2008
Od 21. března do 30. května byly přijímány návrhy do celostátní ankety Strom roku 2008. Strom mohl navrhnout kdokoliv a mohlo jít o jakýkoliv druh stromu nebo stromořadí. Již 7. ročník ankety vyhlásila Nadace Partnerství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Anketou chce nadace upozornit na význam stromů pro životní prostředí. Prostřednictvím stromů chce přivést lidi k zájmu o prostředí, ve kterém žijí. Nadace chce podpořit sázení stromů a péči o ně.
Kronikář naší obce zaslal prostřednictvím obecního úřadu nominaci lipové aleje u naší školy. V pondělí 16. června vybírala patnáctičlenná porota z celkem 109 nominací. Za každý kraj postupuje do finále vždy jeden návrh. Naše lipky (které letos oslaví 100 narozeniny) sice do finále nepostoupily, ale obdržely titul "Strom hrdina".

Den otevřených dveří hasičů
Za podpory SDH z okolí uspořádali dne 21.6. tuto akci naši hasiči hlavně pro děti. Připraveny byly ukázky, atrakce, soutěže a opékání špekáčků. V hasičské zbrojnici bylo možno si prohlédnout výstavku o historii i současnosti sboru.

30 let mateřské školy
Dne 27.února 1978 byla v naší obci slavnostně otevřena nová mateřská škola. Děti, učitelky a provozní zaměstnankyně již od zimy pečlivě chystaly velkou oslavu 30. výročí této události. Ta se uskutečnila v neděli 11. května. Do školky byly pozvány všechny bývalé zaměstnankyně, které si prohlédly výtvarnou výstavu prací dětí a pobesedovaly při malém občerstvení. Odpoledne vystoupily mažoretky z Kolína a se svým zábavným programem přijela paní Inka Rybářová. Program pokračoval vystoupením dětí školky a školy. Tento den byl zároveň i "Dnem matek" a děti při této příležitosti obdarovaly své maminky vlastnoručně vyrobenými dárky. Počasí přálo a všichni si to skutečně užili, o čemž svědčí i následující poděkování: Při oslavách 30. výročí MŠ jsme prožily krásné odpoledne plné zábavy a her. Nevíce se nám líbilo vystoupení Inky Rybářové, která rozzářila děti i dospělé. Chtěli bychom tímto poděkovat Obecnímu úřadu , zaměstnancům Mateřské školky a všem , kteří pomáhali. Andrea Mašková.

11. Železňák a 2. Folk&Country
Pojedenácté a tradičně na Cyrila a Metoděje dne 5.7. zorganizovali volejbalisté triatlon. Po několika nepřiznivých ročnících na počasí bylo letos nádherně, což se příznivě odrazilo na hojné účasti závodníků. Titul Železné Lhoťačky obhájila Lenka Telipská, Železňáka vybojoval Milan Horák a tričko Železného Lhoťátka získal Románek Telipský.
Stejně jako před rokem se po triatlonu konala na hřišti přehlídka Folk&Country. Minulá účast tří vystoupení se rozrostla na pět.  Vedle skupin z loňska Hudbanda, Lážo Plálo a domácího Standy Haláčka vystoupily ještě kapely B.G.Korpus a Bezejména.

Informace Obecního úřadu
Nová ředitelka ZŠ
Ke dni 1. 9. 2008 byla jmenována po uskutečněném výběrovém řízení do funkce ředitelky "Základní škola Kostelní Lhota" Mgr. Jana Vyskočilová.
Krajské a senátní volby
Ve dnech 17. a 18. 10. 2008 jsou vyhlášeny volby do zastupitelstva krajů a Parlamentu ČR - Senátu. V obci Kostelní Lhota se uskuteční volby v pravém křídle mateřské školy. V pátek 17. 10. od 14.00 do 22.00 hodin. V sobotu 18. 10. od 8.00 do 14.00 hodin. Volit budeme zastupitele do Zastupitelstva Středočeského kraje na 4 leté funkční období. V našem volebním okrsku budeme volit také senátora nebo senátorku na dalších 6 let.
Vodovod
V týdnu po 15. 8. byla zahájena ve zdejší obci výstavba vodovodu. Na toto dílo již obec obdržela finanční prostředky pro rok 2008.
Vyhláška o dani z nemovitostí
Obec vydala obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Touto vyhláškou zastupitelstvo obce stanovilo pro rok 2009 místní koeficient pro daňové poplatníky naší obce ve výši 2. Zastupitelstvo tak využilo možnost, kterou dává obcím novela (§12) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

1. září v základní škole
Již nejméně 230 let zahajují žáci počátkem září nový školní rok v naší obecní škole. Z roku 1778 totiž pochází seznam škol poděbradského panství, ve kterém je již škola v Kostelní Lhotě uvedena. Stávající budova školy byla vystavěna v roce 1879. Dne 23. listopadu tohoto roku žákyně Aloisie Plačková podala na podušce klíč staviteli Milerovi, který ho předal starostovi obce Janu Kuchařovi a ten novou školu slavnostně otevřel. Příští rok tedy oslavíme její 130. výročí. Od letošního školního roku byla jmenována novou ředitelkou Mgr. Jana Vyskočilová, dosavadní učitelka školy. Je již v pořadí 18. řídící v historii školy naší obce. Letošními novými prvňáčky jsou dvě děvčata a dva hoši.

Školka otevřela druhé oddělení
Silné ročníky dorůstají a naše mateřská škola proto opět po letech obnovila provoz druhého oddělení. Nově přihlášených dětí je 25. Celkem bude do školky docházet 40 dětí ze Lhot Kostelní a Písková, ze Sadské i z Hradištka. Otevření nové třídy se konalo ve středu 3. září. Slavnostní přestřižení stuhy provedly ředitelka MŠ se starostkou obce. Po prohlídce nově renovovaných prostor následovalo pohoštění a posezení na zahradě. 
Vážení rodiče,
chtěla bych Vám velice poděkovat za Vaši pomoc při znovuotevření pravého křídla mateřské školy. Jmenovitě za finanční dar p.Buřilovi, Šátkovi, Kovářovi, za věcné dary p.Vilímkové, Sůrové. Za řemeslnické práce p.Šťastnému, Haláčkovi, Váňovi, Horáčkovi, Šimákovi. Za pomoc po malování a renovování nábytku p. Svobodové J., Telipské, Staňkové, Kurkové, Kolečkové, Zalabákové, Šťastné, Kuřátkové, Šimákové, Horáčkové, Lukešové. Další nemalé poděkování patří Obci Kostelní Lhota za finanční podporu a všem zaměstnancům mateřské školy za pomoc po malování.
Za všechny kluky a holky děkuje Kaiprová Leona, ředitelka mateřské školy.

Schůze obecního zastupitelstva dne 1.října
Jednání se rovněž zúčastnili jako hosté kronikář obce, starosta Kolína a stavbyvedoucí vodovodu.
Starosta Kolína pan Buřič přislíbil pomoc obci při jednáních s kolínskou župou sokolskou ve věci převodu pozemků našeho sportoviště.
Stavbyvedoucí pan Lagron informoval přítomné o průběhu výstavby vodovodu. Práce započaly 1.září a do konce roku 2008 bude prostavěno 2,5 mil.Kč. Dokončen bude přivaděč ze Sadské a připravena stavba vodojemu. Vodovodní potrubí je v obci pokládáno bezvýkopovou technologií pomocí protlaků. Příští rok v květnu se předpokládá puštění vody do první sekce v obci a zahájení připojování prvních odběratelů. V lednu bude svolána veřejná schůze o realizaci přípojek.
Starostka naší obce informovala o jednáních s královéhradeckým biskupstvím o opravě kostela a převodu pozemku u školy do vlastnictví obce.

Volby do Krajského zastupitelstva a do Senátu
Proběhly ve dnech 17. a 18. října. V naší obci se k volbám dostavilo 283 občanů z celkového počtu 623 zapsaných voličů. To je volební účast 45% (celostátní průměr byl 40%). Platné hlasy pro jednotlivé strany ve volbách do kraje: ČSSD 96(37,9%), ODS 80(31,6%), KSČM 33(13,0%), Starostové 10(3,9%), SZ 8(3,2%) atd.
V našem obvodu se volil také senátor. Výsledky v naší obci: J.Buřič-ODS 77(30,2%), P.Lebeda-ČSSD 74(29,0%), F.Švarc-KSČM 38(14,9%), V.Navrátil-SNKED 22(8,6%), R.Drda-SZ 18(7,0%) atd. Stejně jako v celém volebním obvodu se umístili na prvních dvou místech uvedení kandidáti ODS a ČSSD, kteří postupují do 2. kola senátních voleb.
Ve 2. kole v naší obci v souboji dvou kolíňáků porazil socialista Lebeda kandidáta ODS Buřiče v poměru hlasů 134 (62,4%) ku 80 (37,4%). Je to potvrzení výsledku celého volebního obvodu, když voliči nepostupujících kandidátů z 1. kola dali hlasy levicovému Lebedovi.

Oslavy 100 let lipové aleje a 90 let naší samostatnosti
Tato slavnost se uskutečnila v předvečer 28. října. Průvod s hudbou a s prapory obce, hasičů a státní vlajkou se nejprve zastavil u základní školy, kde po projevu kronikáře obce p. Zdeňka Martínka byla odhalena pamětní deska ke 100. výročí lipové aleje. Pro dokreslení historie hudba zahrála "Zachovej nám Hospodine" a "Čechy krásné". Poté se účastníci odebrali k pomníku padlých, kde starostka JUDr Svatava Vronská připomněla 90. výročí vyhlášení naší samostatnostné státnosti. Slavnost byla ukončena naší hymnou "Kde domov můj".

V pátek 5. prosince chodil Mikuláš
V podvečer, jako každý rok, Mikuláš se svým andělem a čertem obcházel stavení naší obce. Navštěvoval rodiny s malými dětmi, které po recitaci básničky ujišťovaly čerta, že byly celý rok hodné. Za odměnu dostaly dárky od anděla a ti zlobivější se dočkaly napomenutí a brambor s uhlím. Zástupce Nebe a Pekla jsem potkal Na Bulánce a vyfotil je pro přílohu tohoto článku. Asi jsem minulý rok zlobil, protože jsem nic nedostal, jen čert mě pomazal pekelným čmouhem. V neděli odpoledne bylo pro děti uspořádáno v hostinci Na Růžku Mikulášské odpoledne.

Myslivecký hon
Byl pořádán na Mikuláše v sobotu 6.12. Účastnilo se 18 střelců a 4 honci. Ve výřadu bylo 41 zajíců a 7 bažantů. Hon byl úspěšný a proběhl za dobrého podzimního počasí a bez mimořádných událostí.

Poděbradský most konečně průjezdný - nové jízdní řády
Rok se muselo jezdit do Poděbrad po objížďkách. Po montáži nového mostu přes Labe byl ve středu 10.12. otevřen také opravovaný záplavový most. Nové autobusové jízdní řády jsou platné od neděle 14. prosince.

Vítání občánků a nový Zpravodaj
V neděli 14.12. přivítala naše obec tyto nové občánky: Jančák David, Krejsová Karolína, Neubauerová Nikola a Staňková Barbora. Slavnost organizovala komise pro občanské záležitosti v mateřské škole. Fotografie z vítání jsou na CD v lepším rozlišení k zapůjčení (zkopírování) na OÚ.
Vychází nový Lhotský Zpravodaj - z obsahu: informace OÚ, škola a školka, sport, z historie, jízdní řády, kalendář. Ke stáhnutí je také v elektronické podobě (formát pdf).

Vyhodnocení květinové výzdoby za rok 2008
Na prvním místě se umístila rodina Svobodových čp. 311 a Gabrielových čp. 278, na druhém místě se umístila rodina Raisova čp. 327 a na místě třetím rodina Bydžovských čp. 258 a rodina Růžičkových čp. 259. Samostatné ocenění získává za chalupáře rodina Zárubových čp. 75. Oceněno bylo ještě dalších devět rodin. Všichni získávají poukázku na výběr zboží do květinářství paní Husákové v Sadské. Děkujeme všem, kteří se aktivně podílejí na zkrášlování naší obce.

Informace pro občany
V roce 2009 budou Technické služby města Poděbrad vyvážet popelnice opět v úterý. Cyklus svozu se nemění tj. v zimním období 1x za týden v letním období 1 x za 14 dní. Upozorňujeme však občany, kteří si opatřili na vlastní náklady velkokapacitní popelnice o objemu 240 l, že tyto nebudou Technické služby vyvážet, protože jejich vyvážení není smluvně ošetřeno (smlouva je na vývoz popelnic o objemu 110 a 120 l).
Provozní doba sběrného dvora v obci Kostelní Lhota:
      V sobotu po celý rok od 8 do 12 hodin
      V neděli po celý rok od 8 do 11 hodin
      Ve středu v zimním období od 14 do 16 hodin, v letním období od 16 do 18 hodin.

Vánoční koncert v katolickém kostele
Ve spolupráci s katolickou farností uspořádala obec na Štědrý den vánoční koncert v katolickém kostele. Po promluvě pana faráře Vl. Hronka zazpívaly děti naší školy vánoční koledy. Pak následoval koncert mladé zámecké kapely pod vedením Michala Chmelaře. Na závěr starostka obce Svatava Vronská poděkovala účinkujícím za pěkný hudební zážitek a popřála všem hezké svátky a zdraví v novém roce.

