Archiv zpráv – rok 2009

Rozpočet 2009
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25.2.2009 odsouhlasilo rozpočet Kostelní Lhoty na letošní rok. Obec bude hospodařit s celkovými výdaji ve výši 18 040 300 Kč. Podrobný rozpis plánovaných výdajů a příjmů je vyvěšen na elektronické úřední desce.

Zamrzlé Peklo i Výrovka
Hned po Vánocích uhodily mrazy a s příchodem nového roku klesaly teploty k mínus 10 stupňům. Zamrzlo nejen Peklo (náš největší rybník), ale i potok Výrovka. Napadlo také dost sněhu, aby místní sportovci mohli využít zamrzlou a zasněženou Výrovku k prošlápnutí běžecké stopy. Ještě na Josefa 19. března ráno jsme se probudili do sněhové vánice. A tři dny po prvním jarním dnu napadlo na horách čtvrt metru sněhu při teplotě 8 stupňů pod nulou. Kam se podělo to globální oteplování?

Setkání seniorek
Dne 6. března v předvečer dříve tak oblíbeného svátku MDŽ*) se konalo posezení našich seniorek v restauraci Bohemia. K poslechu i tanci hrálo trio hudebníků. V průběhu večera vystoupily šantánové tanečnice Bonbon de Paris. Tento vydařený večer zorganizovala komise sociální a pro občanské záležitosti našeho obecního úřadu. Závěrem obdržely účastnice kytičku karafiátu a pí Haně Prokopové všechny poblahopřály k narozeninám.
Poznámka: *)MDŽ=Mezinárodní Den Žen. Víte, co znamená MDŽ pozpátku? - Žádáme Den Mužů !!!

Pozvánka na veřejnou schůzi - vodovod.
Obecní úřad Kostelní Lhoty a zastupitelstvo obce zve občany na veřejnou schůzi, která se koná
v pátek 27. března od 18,00 hodin v sále restaurace "Na Růžku", kde se uskuteční beseda k budoucím vodovodním přípojkám.

Vodovod - veřejná schůze
Výstavba vodovodu pokračuje betonováním vodojemu a pokládáním hlavního řadu na návsi. Vodojem pojme ve dvou nádržích 2 x 60 m3 vody a jeho součástí bude technologie pro úpravu a tlakování vody. V první etapě bylo položeno 8,5 km potrubí. Ve druhé etapě zbývají ještě 4 km hlavního rozvodu. Původní termín dokončení výstavby byl duben 2010, ale bude zkrácen tak, aby kolaudace celého díla mohla být již v měsící červnu až červenci letošního roku.
Obecní úřad svolal veřejnou schůzi o problematice vodovodních přípojek, která proběhla dne 27. března v restauraci Na Růžku. Výklad k této problematice a dotazy obyvatel zodpověděli stavbyvedoucí Petr Lagron a ing. Tomáš Mach, technický náměstek VAK Nymburk.

Fotbalové hřiště rozoráno
Dne 9. dubna před ránem došlo k zorání části hřiště našeho sportovního klubu. Příčinou tohoto činu byla pravděpodobně neúspěšná jednání s rodinou Němečkovou, které patří část pozemku fotbalového hřiště. Sportovcům pomáhal tuto situaci řešit i obecní úřad, když zemědělci nabízel za jeho pozemek výměnou pozemky obce ve větší výměře i kvalitě. Při jednání v této věci na schůzi zastupitelstva obce dne 25. března Němečkovi s výměnou pozemků nesouhlasili a další jednání podmiňovali dodatečnými požadavky vůči obecnímu úřadu, které byly pro obec nepřijatelné. K dohodě nedošlo a byla tak ohrožena činnost třech družstev fotbalového oddílu sportovního klubu v rozehraných soutěžích okresu Nymburk (áčko okresní přebor, béčko IV.tř. sk.A, žáci okresní soutěž). Všechna družstva měla hrát své zápasy hned následující sobotu a neděli na domácím, nyní rozoraném hřišti. Sportovci to museli vyřešit posunutím brány u lesa a zkrácením délky hřiště z původních 110 na 90 metrů. Sportovnímu klubu vznikla škoda v odhadované výši 200 tis.Kč. Starostka obce podala na policii trestní oznámení.

Velikonoce
Tento významný křesťanský svátek je také svátkem jara. Letos je jaro v plné síle již druhý týden a teploty stoupají dokonce přes dvacet stupňů. Velikonoční pondělí, které letos vyšlo na 13. duben, bylo ve znamení tradiční pomlázky, kterou si v naší obci užili malí i ti dospělejší koledníci.

Informace Obecního úřadu
Vážení občané, rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové službě občanům při ohlašování pálení, kterou nově poskytuje od 1.4.2009 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (viz. níže). Zveřejnění bude na úřední desce obce a to ve vývěsce a též na Webových stránkách obce. 

Nová služba Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro evidenci a hlášení pálení odpadů a spalování hořlavých látek...
Hasičský záchranný sbor (HZS) Středočeského kraje poskytuje od dubna letošního roku novou službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Nová služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spakování hořlavých látek ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování biologického odpadu – příkladně jarní spalování větví z průklestů ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava. Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požárů. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.
Na internetových stránkách HZS Středočeského kraje www.hzskladno.cz si najdete odkaz Aplikace pálení ( http://www.hzssk.webrex.cz ) a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu ohlášení pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci. 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Informace Finančního úřadu o dani z nemovitostí na rok 2009
Finanční úřad v Nymburku oznamuje vyhláškou, že ode dne 20.4. do dne 20.5. 2009 je v budově FÚ v Nymburku, č.dveří 200, ve dnech pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin vyložen k nahlédnutí předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí na rok 2009. Proti vyměření daně se lze odvolat do 30 dnů po ukončení vyložení uvedeného seznamu. Všichni občané s trvalým bydlištěm v obci dostanou začátkem května složenky pro zaplacení vyměřené částky. Plné znění vyhlášky FÚ je vyvěšeno na úřední desce našeho obecního úřadu.

Standa Haláček vystoupil na soutoku
Naše obec se může chlubit svým písničkářem Standou Haláčkem. Jeho koncert s bratrem Josefem se konal v sobotu 2. května od 19,00 hodin v restauraci Cidlina na soutoku. Program jeho dalších koncertů je na internetových stránkách Standy, kde naleznete další informace a fotografie z jeho koncertů. Doma v Kostelní Lhotě uvidíme Standu na tradičním již 3. ročníku festivalu Folk ve Lhotě, který se bude konat v neděli 5. července odpoledne na hřišti.

Čarodejnice na hřišti
Za bedlivého dohledu našeho Sboru dobrovolných hasičů uspořádal Sportovní klub tradiční oslavu čarodejnic v předvečer prvního máje. Všechny čarodejnice, které přilétly, byly vyhodnoceny a odměněny.

Staročeské Máje
Za pěkného počasí a návštěvnosti proběhla v sobotu 16. května v naší obci májová oslava jara. Ráno trochu sprchlo, v poledne již ale na průvod, který vyrazil od hasičské zbrojnice, svítilo slunce. Proti posledním Májům v roce 2004, kdy pršelo, mohli být organizátoři akce - naši hasiči velmi spokojeni. Průvod s hudbou a nezbytnou šatlavou byl zakončen tradičně v podvečer vystoupením kecala a odsouzením krále u hlavní májky ve vsi. Přivolaný kat přijel koňmo, aby provedl rozsudek. Popraveného krále odnesla družina mládenců k restauraci Na Růžku, kde byly Máje završeny lidovou veselicí.

Bratři Haláčkové opět na soutoku (převzato z Nymburska)
V areálu restaurace Cidlina se uskuteční další folkový koncert. V sobotu 30. května zde od 19 hodin vystoupí bratři Standa a Josef Haláčkovi. „Na květnovém festivalu Trampská nota v Padochově u Brna jsem získal ocenění Zlatý havran a 2. místo v kategorii dvojic a písničkářů. V červnu mě kromě jiného čeká přehlídka Zvíkovecká kytička a začátkem července festival v Kostelní Lhotě,“ prozradil o svých aktivitách Standa Haláček. Další folkově laděný koncert je na soutoku na programu v sobotu 26. června.

Volby do Evropského parlamentu 5. a 6. června
624 občanů bylo zapsáno v naší obci ve voličském seznamu. K volbám jich přišlo 193, což je účast 31 %. Nejvíce hlasů obdržely tyto strany: ODS 60 (31%), ČSSD 47 (24%), KSČM 24 (12%).

Hasičský den otevřených dveří
Konal se v sobotu 13. června před hasičárnou a u rybníku Peklo. Na výstavě v bývalé faře byla připomenuta historie hasičského sboru Kostelní Lhoty. Ve spolupráci s hasiči okolních obcí byla předvedena hasební technika, pro děti byl organizován program a občerstvení. Velkou atrakcí byla vyjížďka na požárním žebříku do výšky přes 30 metrů a na závěr požární zásah při hašení hořícího automobilu.

130 let budovy obecní školy
Ve stejný den jako program hasičů (v sobotu 13. června) za pěkného počasí proběhla vzpomínková slavnost ke 130. výročí výstavby budovy školy. Od dopoledních hodin byly přístupné výstavy v bývalé faře a ve škole, kde se rovněž uskutečnilo setkání dřívějších i současných učitelů a zaměstnanců školy. Odpoledne vyšel od hasičárny průvod dětí a občanů s hudbou ke škole, kde kronikář obce odhalil pamětní desku. Jako připomínka této historické události byla budova školy slavnostně vysvěcena a otevřena. Poté se žáci školy představili se svým programem, v jehož závěru uvedli pohádku "O červené karkulce" s písní od Z.Svěráka a J.Uhlíře. Odpoledne byla na zahradě školy organizována tvořivá dílna pro děti.

XXIX. Sraz Lhot a Lehot
Konal se v Řešetově Lhotě ve dnech 3. až 6. července 2009. Tradičně na sraz odjela i skupina mládeže zastupující naši Lhotu. Sraz byl organizován pod záštitou Obce Studnice.

POZVÁNKY
na Železňáka a Folk&Country ve Lhotě
12. Železný Lhoťák má start v neděli 5.7. ve 13,00 hodin u splavu na Výrovce. Přihlášky na startu.
3. ročník Folk a Country skupin se koná ve stejný den od 16,00 hodin na hřišti za účasti šesti kapel. Vystoupí i náš folkař Standa Haláček.

Finanční dary na povodní postiženou obec Čkyně
Zastupitelstvo obce Kostelní Lhoty děkuje občanům, podnikatelům a složkám za finanční dary pro obec Jihočeského kraje Čkyně. Vybraná finanční částka 44 tisíc Kč byla předána starostovi Čkyně dne 16. července 2009.
Rozvodněná řeka Volyňka poškodila v obci 31 domů. Povodně také narušily dopravu. Neprůjezdná byla silnice první třídy mezi obcemi Vimperk a Čkyně a uzavřena železniční trať mezi obcemi Volyně a Čkyně. Stovky domácností byly bez proudu, když energetici před zatopením museli vypnout trafostanici.

Naše děvčata na Olympiádě CTIF
Jana Štoková, Markéta Punčochářová a Hana Škrdlová z naší Lhoty jsou členkami dobrovolných hasičů sousední Lhoty Pískové. S mládežnickým družstvem děvčat a se ženami se účastnily mezinárodní soutěže CTIF. Tato Olympiáda v požárním sportu se konala letos ve dnech 19. - 26.7. v Ostravě. Družstvo děvčat vybojovalo bronzovou medaili v mládežnické soutěži CTIF (požární útok a štafeta). Ženy se umístily v silné mezinárodní konkurenci na osmnáctém místě. Jana Štoková měla tu čest nést při zahajovacím ceremoniálu olympijský oheň a Markéta Punčochářová byla členkou vlajkové čety.
Markéta má v družstvu funkci proudařky, nebo pumpařky. K požárnímu sportu jí přivedla kamarádka Hana, která závodí od svých dvanácti let. Hana v požárním útoku rozvinuje B_hadice a ve štafetě překonává lavičku. Nejmladší Janu přivedla k hasičům kamarádka ze školky. V družstvu zastává funkci proudařky a těší se na další soutěž CTIF mládeže, která se bude konat za 2 roky ve Slovinsku. Hana s Markétou se budou připravovat v družstvu žen na soutěže CTIF dospělých, které pořádá za 4 roky Itálie. Přejeme našim děvčatům mnoho sportovních úspěchů při reprezentaci Lhoty a naší vlasti.

     Na nové tartanové dráze pořádali hasiči Pískové Lhoty o posledním srpnovém víkendu tradiční polabské soutěže v požárním sportu. Domácí družstvo žen zvítězilo v požárním útoku a získalo tak pohár starosty obce.

Naše děti kontrolovaly řidiče
Jednalo se o společnou akci dopravní policie a žáků naší školy, která proběhla pod názvem Jezdíme s úsměvem v Kostelní Lhotě ve čtvrtek 24. září. Děti si připravily obrázky autíček, kterými podle dodržování rychlosti v obci odměňovaly řidiče. V dopoledních hodinách policisté zastavili 21 aut a nedali žádnou pokutu a děti tak nemusely rozdat ani jedno zamračené autíčko.

Kolaudace vodovodu
Konala se dne 27. října za účasti zástupců těchto organizací: Životní prostředí MěÚ Nymburk, dodavatel Zepris, provozovatel VaK Nymburk, projekce PIK Vítek a OÚ Kostelní Lhota. Předmětem kolaudačního řízení byl přívodní řad ze Sadské v délce 1773 m, vodojem o objemu 2x60 m3 a první etapa rozvodů v obci o délce 5407 m. V dubnu příštího roku budou dokončeny a zkolaudovány další rozvody o délce 4085 m. Výstavba vodovodu byla realizována za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje.

Josef Musil vyznamenán na Pražském hradě
Dne 28.10. dostal náš nejvýznamnější rodák-sportovec od prezidenta Václava Klause medaili Za zásluhy II. stupně. V dějinách světového volejbalu je jeho místo nesmazatelné a i proto byl oceněn vysokým státním vyznamenáním. Dnes jsou Musilovým životem, kterému bylo letos 77 let, chalupa u Sázavy, pivo a guláš s kamarády. Zprávě, že bude vyznamenán, nechtěl uvěřit: "Vůbec mě nenapadlo, že bych mohl něco takového dostat", řekl novinářům.

Sportovní podzim
   Fotbalový oddíl má v soutěžích okresu 3 družstva. Nejlepší jsou žáci, kteří bez porážky vedou okresní soutěž. Béčko je ve IV.třídě třetí. Áčko je uprostřed tabulky na sedmém místě, což je velmi dobrá pozice pro udržení v okresním přeboru. 
   Volejbalový oddíl má dvě družstva. Muži již čtvrtou sezonu reprezentují obec v krajské soutěži. Po podzimu jsou na průběžném sedmém místě. Ženy jsou v okresním přeboru rovněž sedmé.

Vítání občánků
Třetí adventní neděli přivítala starostka do naší obce nové přírůstky. Jsou to dvě děvčata a šest chlapců: Nela Šťastná, Ema Šenderová, David Martínek, Jakub Polačko, Filip Toman, František Drobný, Vojtěch Komárek a Aleš Banáček.

Navzdory globálním oteplencům v Česku rekordní mrazy
Hned potom, co celosvětová konference o globálním oteplování zkrachovala, uhodily u nás o poslední adventní sobotě rekordní mrazy pro tento den. Liberec -19,5 °C, Desná-Souš -19°C, Černá v Pošumaví -20,4°C, Horská Kvilda -26,5°C, Kostelní Lhota -15°C.





