Archiv zpráv – rok 2010

Cena vodného v roce 2010
Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk schválila cenu pitné vody od 1. ledna 2010. Domácnosti zaplatí vodné ve výši 31,- Kč/m3 bez 10% DPH. Při průměrné roční spotřebě 3 členné rodiny 50 m3 vody budou činit náklady včetně DPH 1.705,- Kč za rok.

Po prosincových mrazech sněhová kalamita
Vytrvalé sněžení započalo v pátek 8. ledna a pokračovalo po celý víkend. U nás naměřeno v pondělí 40 cm sněhu. Opakovala se tak situace z ledna roku 2007, kdy bílou nadílku přinesla sněhová vánice.

Sibiřské mrazy
Ve středu 27. ledna ráno k nám přes Polsko dorazila vlna mrazů ze Sibiře. V Kostelní Lhotě teploměr toto ráno klesl na -20°C. Rekordní mrazy pod -30°C naměřeny na šumavské Horské Kvildě a v Šindelové na Sokolovsku.

Digitální televize LICA TV - naučte Vaši televizi víc
V našem regionu nabízí Lica TV rozšíření zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T) o další programy, které jsou v českém jazyce a umožní příjem digitálních televizních stanic ve standardním (SD) a vysokém (HD) rozlišení.

Hasiči v Nymbursku
Nymburský deník představuje také na svých internetových stránkách sbory dobrovolných hasičů Nymburska. V lednu byla zveřejněna reportáž i o našich hasičích pod názvem "Zástavu křtil hradecký biskup".

Čarodějnice na hřišti v pátek 30. dubna
Pořádali sportovci, hasiči a obec. Soutěže o ceny, volba Miss čarodějnice, ukázka požární techniky, pálení čarodějnic.

Czech POINT na Obecním úřadě
Tento terminál je místem výkonu veřejné správy, kde může každý občan zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku a další výpisy. Tyto ověřené výstupy se stávají veřejnou listinou.

Opravy jezu na Výrovce a přítoku rybníka Peklo 
v srpnu 1902 bylo přikročeno ke zbudování zdymadla na Výrovce, ze kterého je napájen kanálem rybník Na Pekle. Práce provedl podnikatel vodních staveb inž. Velflík nákladem 2 600 Korun. Stavidlo bylo původně dřevěné. V roce 1948 byla provedena jeho rekonstrukce a v letech 1979 až 1980 zbudováno nové železobetonové. V dubnu t.r. obec zajistila opravu stavidel a zpevněných břehů na potoku Výrovka. Byly opraveny rovněž břehy rybníka Peklo u přítoku z Výrovky. Práce provedl stavitel Martínek. Celkové náklady byly 70 tis.Kč. Poděkování patří i našim hasičům za pomoc s vyčištěním koryta a při opravě splavu.

Vodovodní přípojky
Pro vyhotovení přípojky je třeba vyplnit žádost, kterou poskytne obecní úřad. Celá vodovodní přípojka je podle zákona o vodách majetkem vlastníka každé nemovitosti. Proto na ni nelze čerpat žádnou dotaci ani příspěvek od obce. Celá finanční částka jde za námi občany. Ta se skládá pro všechny ze stejné zálohy 8 400,- Kč. Zálohu firma vyúčtuje podle metrů výkopu. Samostatně se proti potvrzení hradí finanční částka za montáž vodovodní soupravy a měřící aparatury. Na veřejném prostranství může provádět výkopy pouze firma, která je pojištěna proti případným škodám na veřejných sítích nebo na obecním majetku. Na vlastním pozemku si každý rozhodne, jak výkop zrealizuje. Práce na výkopech musí být časově sladěny, aby mohlo následovat bez prodlení položení přípojky. Na obecním úřadě se konají pravidelně každý týden k vodovodním přípojkám kontrolní dny. Zde obec uplatňuje připomínky občanů a dolaďují se detaily.

Volby do Poslanecké sněmovny
Pětičlenná volební komise přivítala v naší obci první voličku v pátek 28.května úderem 14té hodiny. Nejstaršímu voliči bylo 88 let, nejmladší voličce bylo 18 v lednu t.r. a nejmladší volič dosáhl voličského věku pět dní před volbami. Ze 641 zapsaných voličů v naší obci se jich k volbám dostavilo 66,77 %.
Pořadí stran: ČSSD 89 hlasů (20,84%), ODS 79 (18,50%), TOP09 75 (17,56%), KSČM 51 (11,94%), VV 48 (11,24%), Suverenita 28 (6,55%), Zemanovci 20 (4,68), Koruna Česká (monarchisté) 4 (0,93%), KDU-ČSL (lidovci) 4 (0,93%).

Dětský den s myslivci
Červen je měsíc myslivosti a také se v něm slaví den dětí. Dne 12. června dopoledne byl pro děti Kostelní Lhoty i okolí uspořádán program, o který se zasloužilo naše Myslivecké sdružení s Obecním úřadem. Rovněž je třeba poděkovat p. Milanu Šťastnému se synem Jakubem, kteří zajistili projížďky na dvou koních. Bojová vozidla předvedl p. Vladimír Koštíř. Bylo možno si prohlédnout obrněný velitelský transportér OT-64 Skot, bojové vozidlo pěchoty BVP-90 a legendární nákladní vůz Praga V3S z roku 1980. Všechna vozidla byla v provozu a o výjezdy do terénu byl velký zájem.

Hasiči otevřeli dveře
Letos se den otevřených dveří našeho SDH konal již počtvrté. V sobotu 19.6. byl představen bohatý program pro děti i dospělé. Naši hasiči předvedli přenosné čerpadlo PPS12, čerpadlo plovoucí, agregát osvětlovací a auto IFA50L. SDH Sadská: pož.vůz Karosa, Avie 31, agregát na lehkou pěnu. SDH Kounice: vůz Avie 31, požární motorový člun. Has. záchr. sbor Praha: pož. vozidlo Mercedes a žebřík 52 m. BESIP byl zastoupen naším Tomášem Drobným, který organizoval soutěže zručnosti pro děti. Bratři Martin a Václav Plačkové uspořádali závody ve střelbě ze vzduchovky. Zvláštní poděkování patří Vladimíru Finkovi za zajištění hasičské techniky HZS Praha a všem dalším organizátorům z Kostelní Lhoty. Na závěr vydařeného dopoledne předvedla jednotka kostelnolhotských hasičů v čele s velitelem zásahu Alešem Kurkou ukázku likvidace požáru.

POZVÁNKY
na akce prodlouženého prvního červencového víkendu
Dívčí válka je divadelní představení Fr.Ringo Čecha, které se odehraje v neděli 4.7. od 18,00 hodin na hřišti.
13. Železný Lhoťák má start v pondělí 5.7. ve 13,00 hodin u splavu na Výrovce. Přihlášky na startu.
4. ročník Folk a Country skupin se koná ve stejný den 5.7. od 15,00 hodin na hřišti za účasti sedmi kapel. Vystoupí i náš folkař Standa Haláček.

Srpnové záplavy - stav pohotovosti na Výrovce
Po vydatných deštích zasáhla blesková povodeň v sobotu 7.8. nejvíce Děčínsko a Liberecko. Na záchranu osob bylo nasazeno kolem 170 profesionálních i dobrovolných hasičských sborů a také armáda. Z nepřístupných míst vrtulníky evakuovaly 220 obyvatel. Běsnění vodního živlu si bohužel vyžádalo tři lidské životy a tři jsou nezvěstní. Potok Výrovka, který protéká katastrem naší obce, kulminoval v neděli 8. srpna odpoledne, kdy dosáhl 2. stupně povodňové aktivity - pohotovost. Podobně jako v Litoli se část naší obce Na Pískách v důsledku stoupnutí spodní vody ocitla místy pod vodou.

Po deseti letech opět spolu
Naposled před deseti lety jsme mohli vidět a slyšet písničkáře a dvojčata Haláčkovi v Kostelní Lhotě. Pepa se Standou si zase spolu zahráli v rodné vísce na pouťové zábavě po tradičním volejbalovém turnaji mužů v sobotu 14. srpna. Premiéru na domácím pódiu měla kapela hostinského Žok-Band.

Začátek školy za dveřmi a dveře školy v plamenech !
1. září se blíží a to asi vyprovokovalo neznámého žháře k pokusu o podpálení školní budovy. Naštěstí to odnesly pouze hlavní vchodové dveře, které byly popáleny někdy ze soboty na neděli 22. srpna. Po neznámém výtržníkovi pátrá policie.

Sportovní klub
Naši sportovci zahajují mistrovské soutěže nového ročníku.
Fotbalové áčko v okresním přeboru prohrálo v Libici 0:3, béčko uhrálo remízu 1:1 v Hořátvi. Místo žáků bylo přihlášeno družstvo dorostu.
Již pátou sezonu vstupují volejbalisté do soutěže krajského přeboru. První dvojzápas sehrají v sobotu 28.8. v Kolíně. Ženy zahajují okresní přebor v pátek 27.8. v Nymburce proti béčku SKP.

Už rostou
V okolí Dymokur našel soused Karel Renčín pěknou úrodu hříbků na konci letošního léta. Houbařské orgie probíhají i v ostatních známých lokalitách. V naší obci, kde je pískové podloží, pravá sezóna začne až s podzimními ranními mlhami.

30. sraz Lhot a Lehot
Jubilejní ročník setkání Lhoťáků a Lhoťaček se konalo ve dnech 2. až 4. července 2010 v Tvarožné Lhotě, ležící na Moravském Slovácku v podhůří Bílých Karpat. Srazu se zúčastnilo celkem 66 Lhot a nechyběla ani početná výprava z naší Lhoty. Celkový počet účastníků (dle prodaných vstupenek) byl 2601! Vypilo se 163 sudů 11° piva a do knihy rekordů se zapsalo společné pojídání koláčků, kterých se podařilo sníst 2000 tvarohových. Historicky první Miss Lhota byla zvolena domácí Tereza Uřičářová. Za rok se bude sraz konat na Slovensku.

Vodovodní přípojky - důležité oznámení OÚ
Vážení občané, informujeme Vás o jednání obecního úřadu s firmou Vodovody a kanalizace Nymburk, která v současné době zhotovuje v naší obci vodovodní přípojky pro jednotlivé domácnosti. Všichni uchazeči o zhotovení vodovodní přípojky, kteří mají již zaplacenou zálohu 8.400,- Kč u firmy VAK , budou mít přípojku zhotovenou v co nejkratší možné době.
Další zájemce o zhotovení přípojky upozorňujeme, že přípojky budou zhotoveny jen těm , kteří tuto zálohu zaplatí ještě do konce tohoto měsíce, tj. září. K platbám v měsíci říjnu se již nebude přihlížet a zájemci budou čekat na zhotovení přípojky do příštího roku.

Obecní volby - kandidátní listiny
Volby obecních zastupitelů se budou konat ve dnech 15. a 16. října t.r. Celkem 23 kandidáti ve třech seskupeních se budou ucházet o 9 míst v zastupitelstvu naší obce. Jsou to tyto kandidátní listiny: 
1. Starostové a nezávislí, 2. KSČM, 3. Za rozvoj Kostelní Lhoty.
Jsou tři způsoby, jak možno upravit hlasovací lístek. Křížkování jednotlivých kandidátů dokáže zahýbat pořadím a ani první místo na kandidátce pak nepostačí ke zvolení do zastupitelstva. Z tohoto pohledu je asi pro voliče nejvýhodnější způsob, kdy označí křížkem v rámečku před jménem "své" kandidáty. Tímto způsobem lze označit nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obec má a nevolí pak žádnou z volebních stran. V Kostelní Lhotě se může tedy označit křížky před jménem nejvýše celkem 9 kandidátů, naprosto nezávisle na tom, z které jsou volební strany.
Další možností je označit křížkem ve čtverečku v záhlaví názvu strany jednu volební stranu. Třetí způsob je kombinací obou předchozích. Neplatný hlasovací lístek je zejména ten, kde:
- není označena žádná volební strana ani žádný kandidát
- je zakřížkováno více než 9 kandidátů (platí pro Kostelní Lhotu)
- jsou zakřížkovány více než dvě volební strany

Oprava bývalé fary
Budova fary, která spolu se školou a kostelem tvoří historický střed obce, byla vystavěna v roce 1892 za pana faráře Ignáce Lhoty. Posledním duchovním správcem, který budovu trvale užíval, byl pan farář Martin Vladimír Fišer. Ve farnosti působil do roku 1973 a od té doby byla budova prázdná. Duchovní správa naší farnosti je pak prováděna faráři z okolních obcí.
Obecní úřad odkoupil tuto budovu od královéhradecké diecéze v roce 2006. Budova je využívána obcí příležitostně pro výstavy a při kulturních a společenských akcích. Žádost o dotaci na její opravu byla na rok 2009 nejprve zamítnuta, pak ale žádosti o přidělení prostředků z dotačního programu tředočeského kraje bylo vyhověno pro rok 2010. Dotace poskytnuta za podmínky výběrového řízení dodavatele stavebních prací. Výběrové řízení letos proběhlo a byla potvrzena dotace ve výši 3,7 mil.Kč. Rozpočet na rekonstrukci objektu je 3.945 tis.Kč. Práce provede v období říjen 2010 až duben 2011 firma PMS Poděbrady.
Pozemek stávajícího objektu OÚ patří fyzické osobě a tudíž obec nemá ve stávajících prostorách možnost vybudovat technické zázemí pro správu obce.

Výsledky obecních voleb
Na další 4 roky byli voleni ve dnech 15. a 16. října noví radní naší obce. Volební účast byla vysoká - 66 %. Tři strany se ucházely o 9 mandátů. Voliči hlasy rozdělili v následujícím poměru: SNK 46,1 % - 4 mandáty, Starostové a nez. 42,1 % - 4 mandáty, KSČM 11,8 % - 1 mandát. Z minulého zastupitelstva mandáty obhájili: Kurková Lenka, Plaček Václav, Macháčková Jana, Drobný Tomáš, Holešovská Miluše. Noví zastupitelé: Prokop Michal, Láska Petr, Mašinda Ladislav a Sládek Václav. Nový starosta bude volen na první schůzi zastupitelstva, která bude svolána do 15 dnů.

Vzpomínka na oběti světových válek
Průvod s hudbou od hasičárny k pomníku padlých se účastnili zástupci obce, hasičů, sportovců myslivců a další spoluobčané. V čele neseny prapory obecní, státní a hasičů. Toto každoroční setkání se koná před 28. říjnem. Tento den vznikla Českosl. republika, která již neexistuje. Uctíváni proto byli především vojáci 1. světové války, kteří položili životy za svoji vlast Rakousko-Uhersko. Vzpomenuto rovněž obětí 2. světové války. To byli již občané Československa, jehož hymnu převzal nynější stát. Tato píseň zazněla na závěr tohoto setkání pro uctění památky našich padlých.

Zvolení nového starosty
    Do 9ti členného zastupitelstva obce se po volbách dostali tito kandidáti (podle obdržených hlasů): 1. Mgr. Tomáš Drobný (296 hlasů), 2. Petr Láska (279), 3. Lenka Kurková (261), 4. Václav Plaček (248), 5. Michal Prokop (206), 6. Jana Macháčková (193), 7. Miluše Holešovská (175), 8. Ladislav Mašinda (169), 9. Václav Sládek (161). Ustavující zasedání nového zastupitelstva se konalo dne 15. listopadu 2010.
    Na tomto zasedání byl v tajné volbě starostou zvolen pan T. Drobný, který obdržel 6 hlasů. Lad. Mašinda dostal 2 hlasy a P. Láska 1 hlas. Po dvaceti letech a třech starostkách máme v čele obce opět starostu. Volba místostarosty byla opět tajná. Zvolena byla Jana Macháčková - 6 hlasů, 3 hlasy dostala M. Holešovská. Po živé diskusi mezi zastupiteli, které se účastnili i přítomní občané tohoto veřejného zasedání, se pí Jana Macháčková rozhodla nepřijmout tuto funkci. V následné nové volbě, která již byla veřejná, byla zvolena stávající místostarostka M. Holešovská.
    Dále byly zvoleny předsedkyně výboru kontrolního - pí Macháčková a finančního - pí Kurková.

Žáci naší ZŠ pracovali na dopravně bezpečnostním projektu obce
    Nápad požádat krajský úřad o zákaz průjezdu obcí kamiony nad 12 tun vznikl v naší obci již v roce 2007. K žádosti se připojilo také vedení Pískové Lhoty a Sadské. Kamionová doprava měla být odkloněna na paralelní dálnici D11. Žádost byla zdůvodněna hlučností, prašností, vibracemi a ne na posledním místě jde také o bezpečnost dětí - v naší obci je škola i školka. Žádosti však nebylo bohužel vyhověno. Podařilo se pouze zakázat dopravními značkami parkování kamionů přes noc na místních komunikacích obce.
    Letos na jaře naše škola uspěla v grantovém řízení Nadace partnerství s projektem Na zelenou Lhotou. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dětí popisem rizikových míst na komunikacích obce. Podrobné zákresy dětí i rodičů byly předány odborné projektové firmě, která z prostředků dotace vypracovala pro naši školu dopravní studii do budoucna řešící bezpečnost a zklidnění dopravní situace v kritických místech obce. Tento projekt byl dokončen a dne 2. prosince letošního roku jej žáci předali zástupcům vedení obce k postupné realizaci.
    K bezpečnější dopravě přispěje i projekt cyklostezky, jejíž část z Pískové do Kostelní Lhoty bude realizován v příštím roce 2011. Velkou práci na uskutečnění obou projektů odvedl člen zastupitelstva a od letošních voleb i nový starosta obce Tomáš Drobný.

Peníze na realizaci cyklostezky
 Dne 11. listopadu schválil Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy žádost obce o financování 
1. etapy cyklostezky mezi Kostelní a Pískovou Lhotou. Částka ve výši 14 mil.Kč byla získána prostřednictvím sdružení obcí Pečecký region. Práce na realizaci by měly začít na jaře, dokončení na podzim 2011. Na druhou etapu do Sadské je již hotový projekt a je požádáno o stavební povolení. Realizace této části je ale odvislá od vyřešení financování ve spolupráci s městem Sadská. V případě přidělení dotace by stavba druhé etapy mohla začít v roce 2012.

Vyhodnocení výzdoby oken a předzahrádek za rok 2010
Zastupitelstvo obce vyhodnotilo soutěž o nejlepší květinovou výzdobu. První tři vybraní obdrží poukázky na nákup zboží v Zahradnictví Beneš v Poděbradech-Kluku.
Vítězové soutěže:
1. Mikovcovi - 500 Kč, 2. Ulrichovi - 300 Kč, 3. Zavadilovi - 200 Kč.

Oprava bývalé fary
Od října provádí firma PMS Poděbrady přestavbu objektu na nový Obecní úřad. Postup prací je sledován na pravidelných kontrolních dnech za účasti dodavatele, projektantů a zástupců obce. Prováděny jsou izolace zdiva, nové podlahy, elektroinstalace, voda, kanalizace, fasáda a výměna vnějších oken. Vnitřní okna a původní dveře budou opraveny, nebo rekonstruovány. Budova bude vytápěna tepelných čerpadlem. Pro minimalizaci tepelných ztrát bude osazena vzduchotechnika s rekuperací tepla (návrat zbytkového tepla zpět do vytápěcího systému). Rovněž byla provedena tepelná izolace stropů z půdního prostoru.

Nový vánoční strom obce
Počátkem prosince Obecní úřad postavil před kostel 8 metrů vysoký osvětlený smrk. Strom pochází z lesů u Jizbice nedaleko Zavadily a obci byl přenechán za symbolickou cenu Lesy ČR.

Vítání občánků
Komise pro občanské záležitosti uspořádala 12. prosince každoroční předvánoční vítání nových občanů obce. Po slavnostním přivítání starosta obce předal všem novým Lhotákům malé dárky. Přivítáni byli dva chlapci a sedm děvčat.
Přejeme všem novorozencům spokojenost v jejich životě v naší obci.

Vánoční zpívání v katolickém kostele
V chrámu Nanebevzetí Panny Marie se konalo na Štědrý den tradiční vystoupení našich dětí ze školy a letos také i ze školky. Tak jako minulé roky byl na programu rovněž koncert žesťové zámecké kapely z Kutné Hory pod vedením kapelníka M. Chmelaře. Na závěr tohoto vánočního setkání pan farář Vladimír Hronek - poděbradský probošt pozval přítomné k připálení Betlémského světla.





