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Zastupitelstvo jednalo o odpadovém hospodářství v roce 2011
Pro další roky vybíralo zastupitelstvo obce novou firmu pro svoz komunálního odpadu. Jako finančně nejvýhodnější byla podepsána smlouva s firmou Pečecké služby. Dojde proto ke změně svozu odpadu. Od prvního lednového týdne bude svoz popelnic vždy v pátek mezi 6,00-10,00 hodin. Omezení počtu popelnic je nezměněno - 1 popelnice (110-120 litrů) pro 3 osoby, 2 popelnice pro 4 osoby, 3 popelnice pro více jak 6 osob. Každá platící domácnost může nadále využívat sběrného dvora a také 25 kontejnerů na tříděný odpad. Pro menší využitelnost bude do konce zimního období sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu a v neděli.
Změna otevírací doby sběrného dvora od 1.1.2011:
středa: zavřeno, sobota: 9,00-12,00 hod., neděle: 8,00-11,00 hod.
Děkujeme všem za třídění odpadu, za který je obci ročně vráceno 70-80.000 Kč. Je třeba tuto skvělou disciplinu udržet !

90 let organizovaného sportu v Kostelní Lhotě - kalendář
Podle zápisu řídícího učitele Josefa Červinky do školní kroniky, byla tělocvičná jednota "Sokol" založena v Kostelní Lhotě dne 11. května 1921 po informační přednášce pana okr. tajemníka z Poděbrad Josefa Truhláře "O myšlénce sokolství". Školní dítka cvičící v "Sokole" se následně zúčastnila veřejného cvičení v Sadské dne 10. července 1921 a veřejného cvičení ve Vrbové Lhotě dne 21. srpna 1921.
K tomuto výročí byl vytvořen kalendář s fotografiemi z historie i současnosti kostelnolhotského sportu.

Na Výrovce stupeň povodňové aktivity bdělost
Potok Výrovka, který protéká hned vedle naší obce, dosáhl po oteplení a deštích prvního stupně povodňové aktivity. Stav vody kulminoval v pátek 14. ledna, kdy se u nás teplota vyšplhala až na 
+10 st.C.

Country&Folk večer Na Růžku
V sobotu 15. ledna měli hosté restaurace Na Růžku unikátní možnost si poslechnout všechny tři naše kapely. Na pódiu se pravidelně střídaly skupiny Miks-Folk, bratři Haláčkové a ŽOK band. Večer se vydařil a zaplněný sál si často prozpěvoval oblíbené kousky spolu s účinkujícími.

Kontrolní den na stavbě rekonstrukce bývalé fary dne 19. ledna
Proběhl za účasti investora (Obecní úřad), hlavního projektanta (ing. Vybíral), dodavatele (PMS Poděbrady) a kronikáře obce (Zd. Martínek).
Provedena byla kompletace elektroinstalace, rozvody topení a dlažba na chodbě, v kuchyňce a WC. Probíhají opravy vnitřních omítek a malířské práce. Ve sklepě dokončeny stavební úpravy pro instalaci tepelného čerpadla jako vytápěcího zdroje. Tepelné čerpadlo je objednáno. Řešeny byly rovněž izolace před položením podlahových krytin a způsob zajištění bezbariérového přístupu do objektu.

Hejtman Rath ruší čtvrtinu autobusových spojů
Středočeský krajský úřad pod vedením hejtmana Ratha hodlá od února rušit autobusové spoje ve Středočeském kraji. Kraj totiž pro letošní rok schválil rozpočet, ve kterém byly sníženy finanční prostředky na zajištění základní dopravní obslužnosti území Středočeského kraje autobusovou dopravou.
To pobouřilo starosty obcí, kteří proti tomu protestovali na mimořádném zastupitelstvu kraje. Tam ale jejich připomínky nebyly vyslyšeny. Hnutí Starostové a nezávislí vyzvalo hejtmana středočeského kraje Davida Ratha, aby nerušil autobusové spoje a místo nich zrušil bezplatné žákovské jízdné. Desítky lidí, které se jednání účastnily, pak na zastupitele pokřikovaly "hanba" a pískaly.

Rozhodnutí starostů a dopravce – žádné autobusové linky se rušit nebudou !
„Kraj v čele s hejtmanem se chová naprosto nemožně … Situace je zralá na podání žaloby na krajský úřad …“ Tato tvrdá odsouzení padala na adresu kraje a hejtmana Ratha v pondělí dne 31. ledna na jednání v Sadské za účasti starostů měst a obcí Nymburska, zástupců organizátora regionální dopravy firmy ROPID a dopravce ČSAP. Všechny strany tak odmítly respektovat úpravy jízdního řádu, které jednostranně vyhlásil krajský úřad. V dalších dnech vyjedou všechny linky podle daných řádů, ačkoliv dopravce za leden nedostal od kraje ani korunu a za únor a březen údajně dostane 50 procent.



