
 
  
  
 
 
   
  
  
 
 
 

občasník  zastupitelstva  obce  Kostelní  Lhoty                              říjen  2010 
    
 

 
                Vážení občané, 
  

přiblížil se čas komunálních voleb. Prezident republiky 
vyhlásil jejich konání  na dny 15. a 16. 10. 2010.   
 
     Volební místnost v naší obci bude jako obvykle připravena 
v pravém křídle zdejší mateřské školy. Připomínáme, že aktivní 
volební právo má každý, který alespoň dne 16. 10. dovrší  

18 rok věku a má trvalý pobyt na území obce a nevyskytne se v jeho případě zákonná překážka volebního 
práva. Volit je možno v pátek 15. 10. od 14, 00 hod. do 22, 00 hod. V sobotu od 8, 00 hod. do 14, 00 hod.  
O výsledku voleb budete informováni místním rozhlasem a na úřední desce obecního úřadu. 
 
      Zastupitelstvo obce, kterému  končí  čtyřleté funkční období  vám děkuje touto cestou za podporu, které 
se nám po celé 4 roky od vás občanů dostávalo. Pokud  jsme se v ojedinělých případech  v názoru neshodli, 
je třeba konstatovat, že i to patří k naší práci. Hlavním posláním zastupitelstva obce podle zákona o obcích je 
hájit veřejný zájem. Současné zastupitelstvo tento princip v souladu se složeným slibem plně respektovalo.  
 
     Je za námi nemalý kus práce: 

 

 Provozování a finanční dorovnávání kanalizace  
 Podpora (včetně finanční) základní a mateřské školy, kdy obec je jejich zřizovatelem 
 Údržba a opravy obecního majetku a veřejného prostranství  
 Podpora zaměstnanosti v obci ve spolupráci s Úřadem práce 
 Péče o odpadové hospodářství, podařilo se nám rozšířit službu pro občany o možnost odkládání 

stavební suti  
 Péče o veřejnou zeleň včetně obecních lesů  
 Péče o veřejné osvětlení a odstraňování problémů se zajišťováním náhradních dílů 
 Výstavba a kolaudace hlavního vodovodního řadu a vodojemu  
 Zajišťování dotací pro obec a složky obce 
 Byla provedena digitalizace obou hřbitovů 
 Dokončuje se dohoda s vlastníkem části sportovního hřiště (Sokol Praha) o bezplatném převodu 

pozemku na obec 
 Podpory včetně finanční se dostávalo Sboru dobrovolných hasičů, sportovním klubům, mysliveckému 

sdružení a našim seniorům 
 Ve spolupráci se svazkem obcí „Pečecký region“ byla administrativně připravena cyklostezka z 

Kostelní do Pískové Lhoty včetně stavebního povolení a připravuje se pokračování do Sadské 
 Byl zaveden s pomocí dotací CZECH POIT, vybudován sjezd u Telipských, který umožnil vyvážení 

odpadu z této lokality, opraven křížek před kostelem, osazeny další lavičky v obci a  upravena herní 
místa pro děti   

 Administrativně byla připravena rekonstrukce katolické fary na obecní úřad a zahájena vlastní oprava  
 Průběžně byly řešeny vlastnické vztahy v případě pozemků nacházejících se na veřejném 

prostranství, popřípadě na veřejně užívané komunikaci  
 Obec zajistila finanční příspěvek na dopravní obslužnost a sociální služby.  

 
     Výčet naší práce není vyčerpávající, je to shrnutí toho nejdůležitějšího, o čem se v naší obci  rozhodovalo.  
Konečné hodnocení naší práce je na vás, občanech. 
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    Co čeká nov ě zvolené zastupitelstvo ?  
 

 Hlavním úkolem budoucího zastupitelstva bude odpovědně se vypořádat s úvěrem na vodovod. Ostatní 
rozvoj obce bude především záviset na této situaci a dále na stavu veřejných financí ve vazbě na nezbytné 
potřeby obce. 
   
     Vážení občané,  
 

dovolte mi, abych i já vám touto cestou osobně poděkovala za podporu, abych poděkovala všem zastupitelům 
naší obce, jimž  končí  funkční  období. Osobně jejich práci hodnotím pozitivně. Bylo to zastupitelstvo dělné, 
rozhodné, vstřícné, přitom ale důsledné, které po celé 4 roky plně respektovalo Ústavní princip rovnosti   
a zohledňovalo  veřejný zájem. Čeho si však velice vážím je skutečnost, že nikdo z jeho členů  nepožadoval 
pro sebe nebo své blízké z titulu své funkce osobní výhodu. Važme si toho všichni. Není tomu tak ve všech 
obcích a městech. Na závěr vám přeji moudrou volbu.  
                                                                                                                      Vaše starostka 
 
 

Informace ob čanům 
 
 

     Technické služby města Poděbrad oznamují, že počínaje 5. 10. budou v naší obci vyvážet popelnice 
pravidelně každý týden v úterý.  
 
     Další informace se týká neohlášeného p řerušení dodávky elektrické energie . Energetické závody 
obecní úřady včas informují o této situaci pouze o případech provádění  plánovaných oprav.  Tuto informaci 
vám vždy předáváme. V případě havárií informace nedostáváme a proto  ani nemáme  možnost vám je 
předat. Neohlášený výpadek elektrické energie prosím považujte za havárii, který nemá možnost obecní úřad 
ovlivnit např. sdělením doby jejího trvání.  
 
     V souladu se změnou času letního na zimní na konci měsíce října, dojde také ke  změně provozní doby 
na našem sb ěrném dvo ře. Změna se týká jen středy, kdy bude provozní doba od 14, 00 hod. do 16, 00 hod. 
    
     Opakovaně nabádáme všechny chovatele psů, aby důsledně dbali na veřejném prostranství, že bude pes 
na vodítku. Volné pobíhání psů není dovoleno.  
 
     Dále nabádáme občany, aby do kontejnerů na stanovištích v obci odkládali jen to, co do tříděného odpadu 
patří. Směsný odpad a odpad zvláštního určení patří na sběrné místo. 
  
     Pozvánka pro ob čany na vzpomínkovou akci  
  

     V pátek 22. 10. jste srdečně zváni v 17, 00 hod. na vzpomínkovou akci k výročí vzniku Československa 
s hudbou u pomníků padlých.     
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Základní škola se představuje 
 

      Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo školu 21 žáků, rozdělených do dvou tříd. Prostory školy 
dostaly během školního roku novou podobu v podobě výmalby. Do školy byla ze sponzorských darů 
zakoupena interaktivní tabule. Tu žáci využívají nejen ve výuce, ale i v kroužku dovedných rukou, angličtiny 
hrou  
a počítačů.  

     Základním posláním prvního stupně základní školy je naučit své žáky předepsaným znalostem, 
dovednostem a spolupráci s vrstevníky, ale i rozvinout v dětech chuť a odvahu učit se, objevovat nové věci  
a orientovat se ve světě, který je obklopuje – rozumět životu. Aby se toto mohly děti naučit, potřebují přátelské  
a bezpečné prostředí.  

      Naše škola poskytuje v tomto směru řadu výhod. Žáci se učí v malém kolektivu, ve kterém je snazší 
udržet přátelské vztahy, rodinnou atmosféru a spontánní spolupráci. Přátelský kolektiv podněcuje v dnešní 
přetechnizované době vyjadřování pocitů a postojů a podporuje pocit bezpečí, který žáci znají z rodiny  
a mateřské školy. Žáci si v tomto období prohlubují své vztahy s vrstevníky, které mohou vyústit v přátelství 
na dlouhá léta.  

      Malý kolektiv různě starých dětí umožňuje naplňovat moderní myšlenky nové koncepce ve vzdělávání 
– propojovat předměty, skupinově pracovat a předávat si navzájem znalosti a zkušenosti. Žáci mají prostor 
svobodně vyjádřit své názory, jak v hodinách, tak i při besedách, naučit se souvisle vyjadřovat, pojmenovávat a 
uvědomovat si tak vztahy světa kolem nás.  

      Nároky na žáky se postupně zvyšují. Částečně již ve 4. a následně v 5. ročníku je kladem důraz na 
samostatnost a zpracovávání učiva v obsáhlejších tématických celcích s důrazem na vyhledávání informací na 
internetu a v encyklopediích, aby byl usnadněn přechod na druhý stupeň základní školy. Přístup k žákům, 
vzhledem k jejich malému počtu, je vždy individuální. Spolupracujeme se ZŠ Sadská a Poděbrady, aby žáci, 
ještě před nástupem do těchto škol, poznali prostředí a atmosféru nové školy. 

      Škola nezapomíná ani na mimoškolní aktivity. Žákům je umožněno navštěvovat počítačový kroužek, 
angličtinu hrou a kroužek dovedných rukou. Všechny kroužky pracovaly pod Domem dětí a mládeže 
Poděbrady. 

      V rámci školní družiny žáci rozvíjejí své pracovní dovednosti. Jejich nápadité výrobky můžete 
shlédnout při návštěvě školní budovy na chodbách a ve třídách. Někteří si je mohli zakoupit na velikonoční 
výstavě. 

      Zaměstnanci školy pro žáky, jako každý rok, připravili různé sportovní a kulturní akce, z těch 
nejvýznamnějších jmenujme: celoroční školní hru Putování s indiány, Rozloučení s létem, Halloween, Vánoční 
besídka, návštěva divadelních představení a výstav. Žáci reprezentovali školu na sportovní olympiádě 
málotřídních škol. 

      Školu navštěvují dvakrát měsíčně budoucí školáci z místní mateřské školy. Díky programu Předškolák 
poznávají nové prostředí budoucí školy, seznamují se s dětmi, učitelkami a způsobem výuky. Tato aktivita 
výrazně snižuje častý stres vyvolaný přechodem žáků z mateřských škol do 1. ročníků základní školy. 

 V souvislosti s vybudováním nového přístřešku na kola, patří poděkování zejména zřizovateli školy – obci 
Kostelní Lhota za celoroční podporu a konečné dofinancování části přístřešku. Obrovský dík náleží také 
sponzorům, zejména firmě Končák s.r.o., která bezplatně poskytla zámkovou dlažbu a obrubníky a panu 
Pavlovi Hůlovi, který zabezpečil odvoz stavebního materiálu. Speciální poděkování pak patří panu Rosťovi 
Šlemínovi, který bez nároku na honorář s týmem tatínků kompletně upravil terén a položil dlažbu pod 
přístřeškem. Díky jim všem budou mít zanedlouho naše děti unikátní možnost pohodlně zaparkovat svá kola.  

     Věříme, že se škola bude i do budoucna těšit oblibě dětí a rodičů a že v našem domáckém kolektivu 
přivítáme mnoho nových školáčků. 
 

                                                                                                                   Žáci a zaměstnanci školy 
 
     Internetové stránky školy: skola-kostelka.webnode.cz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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                                 Na zelenou Lhotou 
Letos na jaře škola uspěla v konkurenci žadatelů v rámci grantového 
řízení Nadace partnerství s projektem Na zelenou Lhotou. Cílem 
projektu je přispět výraznou měrou k zvýšení bezpečnosti dětí na 
svých cestách do i ze školy a to především na základě identifikace 
nebezpečných míst ze strany rodičů a především pak dětí. 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. 
Studie je těsně před dokončením a do konce roku ji žáci slavnostně předají obci pro další 

využití. Nedílnou součástí projektu je i dotace na vybudování nového přístřešku na kola v areálu školní 
zahrady. Všechny zákresy a náměty na zlepšení jsou ke shlédnutí v budově školy. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

 ZPRÁVIČKY  Z  NAŠÍ  ŠKOLIČKY 
 
 Věřte nebo ne,  kromě každodenních všedních  činností  jsme zažili  od ledna mnoho.  

 V lednu jsme se s  dětmi chystali k zápisu do 1.třídy, konal se již tradičně karneval, jezdilo se do 
Poděbrad do solné jeskyně za účelem prevence a ochrany zdraví. Děti  pobyt v jeskyni s nadšením  přivítaly. 
Velmi si jej oblíbily a tak nedočkavě počítaly dny, kdy už zase do jeskyně pojedeme. I v druhém pololetí jsme 
vyjížděli za kulturou do divadla do Poděbrad. A do MŠ jsme pozvali též divadélka a také kouzelníky a kabaret.  

V březnu jsme pro rodiče uskutečnili dvakrát ,,den otevřených dveří“, aby si utvořili obraz o tom, jak 
takový den v MŠ probíhá, jak se daří ,,jejich zlatíčku“ mezi ostatními dětmi. Jak se zapojuje do činností, 
spolupracuje, co už umí apod.  

 Pozvali jsme do školky také truhláře, děti se dozvěděly mnoho zajímavého . Jak to vlastně začíná od 
stromu až třeba po hotovou židličku. Seznámily se s mnoha nástroji a nářadím, potom  si to s tím  vším 
prakticky i vyzkoušely. A tak se brousilo,vrtalo, řezalo, zatloukaly hřebíky a zase je kleštěmi vytahovaly. 
Samy si  vyrobily dřevenou hračku- kachničku na kolečkách, vyzdobily  ji barevně a poté i odnesly domů. 
Věřte, radost měly náramnou. Vždyť si dokázaly samy vyrobit hračku!!!  

 Ke Dni matek  děti vyrobily svojí mamince náhrdelník-dřevěné srdíčko a vlastnoručně vyráběly 
mýdlička. A také ze školní zahrádky utrhly kytičku. Vždyť ta potěší každou ženu a kdykoliv. Nechyběly ani 
básničky, písničky o maminkách, tanečky a dramatizace. 

 K 30. dubnu  jsme vyjeli na školní výlet do Starých hradů. Tematicky jsme se oblékly a tak od školky 
odjížděli samí čarodějové, kouzelníci, čarodějky a ježibaby. 

 V úterý 15.6. se konala velmi důležitá a slavnostní akce ,,Pasování“ předškoláků na školáky. Děti 
předvedly to, co by správný školák měl umět a tak se stříhalo, lepilo, kreslilo, zpívalo, tancovalo, přednášelo, 
navlékaly se korálky. Poté dostaly děti od naší paní  kuchařky upečený dort - mašinku, která děti „odveze“ do 
školy. Také rodiče nepřišli s prázdnou a donesli ke kávičce dobroty. To se to hezky sedělo, vzpomínalo  
a povídalo. 

 Děti odchází, nové přichází. Proto v květnu probíhal v MŠ zápis nových dětí. Počet nově se hlásících 
dětí je opět vyšší než může být přijato a dá se předpokládat. Musím říct, velmi nás mrzí, že nemůžeme vyhovět 
všem zájemcům. Velice nás těší zájem rodičů i z jiných vesnic, ale situace je momentálně taková, že  můžeme 
uspokojit pouze děti pracujících rodičů. V letošním roce bylo přijato 12 nových dětí. Máme zcela využitou 
kapacitu školky. 

 Na závěr našeho příspěvku chci strašně moc poděkovat Všem za spolupráci a finanční pomoc školce. 
Ať jsou to rodiče, zřizovatel nebo zaměstnanci mateřské školy. Bez nich by naše práce nebyla úplná. 

     Ať si i v dnešní uspěchané době najdete na sebe, na společné hraní čas. Jsou to pro děti velice důležité 
 a neopakovatelné chvíle.  

                                                                         Kaiprová Leona, ředitelka mateřské školy 
 
     Internetové stránky školky: ms.kostelnilhota.cz 


