
 
  
  
 
 
   
  
  
 
 
 

občasník  zastupitelstva  obce  Kostelní  Lhoty                             květen  2010 
    
 

 
 

Michalka Sta ňková, vít ězka sout ěže Miss Čarodějnice 
 
 
 
 
 

                Vážení občané,  
     Ve dnech 28. (pátek) a 29. (sobota) kv ětna  se uskuteční  v naší obci volby do poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Volební místnost bude v naší obci připravena jako obvykle v pravém křídle 
mateřské školy. Volit může občan ČR s trvalým pobytem v obci nebo občan ČR, který není  trvale hlášen 
v obci, ale musí předložit voličský průkaz. Voličem je osoba,  která  alespoň v  druhý  den voleb dosáhla věku 
18 let. Ve volební místnosti je povinnost prokázat se průkazem totožnosti.  V pátek lze volit od 14,00 hod. do 
22,00 hod. V sobotu lze volit od 8,00 hod. do 14,00 hod. Volební výsledky Vám budou po sečtení hlasů 
oznámeny místním rozhlasem a budou vyvěšeny také na úřední desce obecního úřadu.    

. 
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Další foto na internetu: www.kostelni-lhota.cz/zpravodaj/10foto02 
 

Jarní slet Čarodějnic  
dne 30. dubna 2010 
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Informace ob čanům 
 

     V roce 2010 pokračujeme v soutěži o nejpěknější předzahrádky a květinovou výzdobu oken. Vyhodnocení 
bude zveřejněno v prosincovém zpravodaji. 

 

     Připomínáme občanům a chalupářům, že do 31. března  kalendářního roku bylo nutné  zaplatit místní 
poplatek za komunální odpad.  Je třeba , aby tuto povinnost vůči obci všichni opozdilci splnili co nejdříve. 
Zároveň upozorňujeme, že u kontejnerů umístěných v obci je zakázáno ukládat odpady na zem. Pokud jsou 
již plné, odvezte odpad na sběrný dvůr nebo vyčkejte až budou opět prázdné. 

 

     Platbu za stočné je třeba uhradit za první pololetí nejpozději do 30. června kalendářního roku.  Za druhé 
pololetí pak nejpozději do 30. listopadu. Je špatnou vizitkou některých občanů, že v prosinci není někde 
zaplaceno ani za první pololetí roku. 

 

     Upozorňujeme všechny majitele psů, že stále platí zákaz volného pobíhání psů bez vodítek na veřejném 
prostranství.  Představitelé obce mohou tuto záležitost řešit jen domluvou. Ale porušení tohoto zákazu je 
kompetentní úředně řešit Městský úřad Sadská v tzv. přestupkovém řízení, nikoliv zdejší obec sama. 
Oznámení podává každý individuálně, ale musí uvést jméno, příjmení a bydliště vlastníka psa. 

 

     Připomínáme občanům, kteří prodávají pozemky na novou výstavbu, zejména v lokalitě Humna – sever, že 
je nezbytné, aby prodávající upozornil kupujícího, že si tito hradí z vlastních prostředků prodloužení obecních 
sítí a především vybudování místní komunikace podle předem schváleného projektu. Jinak nedá podle 
nového stavebního zákona stavební úřad povolení ke stavbě. Obce našeho typu a velikosti na tyto poměrně 
nákladné investice nemají a v nejbližších letech ani nebudou mít finanční prostředky. 
 
Vodovod a vodovodní p řípojky  

 

     Obec Kostelní Lhota spolu s firmou Zepris Praha, s.r.o., připravují kolaudaci druhé části vodovodních řadů. 
Předpoklad je, že by se mohlo kolaudovat v měsíci červnu nebo červenci t.r.   

 

     Firma Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. pokračuje s budováním vodovodních přípojek v naší obci.  
K dnešnímu dni jich je vyhotoveno cca 43. Práce pokračují pomaleji, než se původně předpokládalo, protože 
na některých místech  v  obci se čeká na pokles spodní hladiny vody, která zhotovení přípojky komplikuje. 
 

     Pro vyhotovení přípojky je třeba vyplnit žádost, kterou poskytne obecní úřad.  
Aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním, uvádíme, že celá vodovodní přípojka je majetkem vlastníka 
každé nemovitosti. Tak to stanovil zákon o vodách. 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. Po 
vyúčtování firma buď přeplatek vrací  nebo doúčtuje doplatek podle metrů výkopu. Samostatně se proti 
potvrzení hradí finanční částka za montáž vodovodní soupravy a měřící aparatury.  U každé vodovodní 
přípojky se provádí na závěr měření skutečných metrů  pásmem za přítomnosti zaměstnance firmy a 
zaměstnance obce.    

    Znovu připomínáme, že 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. Připomínáme  ale, že práce musí být sladěny. Není možné, aby firma provedla 
výkop na veřejném prostranství a doma nebylo vykopáno. Nelze rovněž od firmy očekávat, že jednu 
nemovitost bude obsluhovat na několikrát (to se netýká nemovitostí, kde se vyskytl problém se spodními 
vodami a tekutými písky). Je na nás, aby práce byla dobře připravena a navazovala.  V tomto směru prosíme 
vlastníky nemovitostí o maximální pochopení. Děkujeme všem, s nimiž je rozumná a klidná dohoda. 
Ubezpečujeme vás, že snaha všech zainteresovaných je v této záležitosti o klidnou dohodu. Vždyť tato pro 
naši obec významná stavba ji posune v  její modernizaci o značný kus dopředu a zhodnotí naše nemovitosti. 
Její význam pravděpodobně ocení až příští generace.  
 

     Na obecním úřadě se konají pravidelně každý týden k vodovodním přípojkám kontrolní dny. Zde obec 
uplatňuje připomínky občanů a dolaďují se detaily. 
 
 

 
Poděkování 

 
 

          Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů za významnou pomoc při čistění koryta 
   řeky Výrovky a při opravě splavu v dubnu t.r. 

      
               Dále děkujeme všem občanům, kteří nám jakoukoliv formou pomáhají při  
       údržbě  veřejné zeleně. 
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P o z v á n k y 
 

       

     Myslivecké sdružení Kostelní Lhoty zve děti a jejich rodiče v sobotu 12. června  na d ětský den , který se 
uskuteční ve zdejší obci u pergoly ve směru cyklostezky na obec Milčice. Občerstvení je zajištěno.  Začátek je 
v 10, 00 hod. 
 
     Sbor dobrovolných hasičů Kostelní Lhoty zve na oblíbený den otev řených dve ří, který se uskuteční  dne   
19.  června   2010. Začátek je od 10, 00 hod. 
 

 
Sportovní klub Kostelní Lhoty a obecní úřad vás zvou srdečně  
4. července  na naše sportovní hřiště. V tento den, tedy v neděli, 
sehraje ochotnické divadlo Hálek Nymburk v naší obci divadelní  
představení  „Dív čí válka“  od Františka Ringo Čecha. Začátek 

divadelního představení je v 19, 00 hod. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se z toho, že tato akce obohatí 
kulturní život v naší obci.  
 
     Pamatujete si, jak jste jako děti školou povinné měli povinnou četbu? Staré pověsti české od Aloise 
Jiráska? František Ringo Čech v 80. letech minulého století použil tuto předlohu a přepracoval jí tak, že  
v podstatě zůstal pouze název, některé postavy a jedna jediná věta. Podařilo se mu však vnést do pověsti 
mnohem více optimismu a zároveň závažněji nenarušit dějovou linii příběhu.  
 
     Tato divadelní hra se brzy po jejím uvedení stala divácky velmi oblíbenou a úspěšnou veselohrou a jednou 
z nejčastěji hraných her jak profesionálními, tak ochotnickými soubory u nás. Chcete-li zjistit, jak to tedy bylo 
doopravdy, neváhejte a přijďte se podívat na naše představení a dozvíte se, jak to tenkrát dopadlo mezi muži 
a ženami. 

DS Hálek Nymburk  
http://www.divadlonymburk.cz 

 
ČECHOVO PROZATÍMNĚ OSVOBOZENÉ DIVADLO 

http://www.ringo-cech.cz 
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Z historie obce 
Opravy jezu na Výrovce 
     Poslední velká povodeň se přehnala obcí dne 4. září 1890.  Voda protrhla ochrannou hráz na Výrovce  
a proudila podél silnice ve výšce 1,5 metrů. V obci byly vodou strženy 4 stavení. Popis události řídícího učitele 
Josefa Kroupy ve školní kronice: 

      
 

 Jez na Výrovce v r. 1939 
     Pro zabránění dalším záplavám bylo v roce 1892 založeno „Společenstvo 
vodní pro úpravu Výrovky s přítoky.“ Práce byly prováděny v letech 1894 až 1904 
a celkový náklad činil přes dva miliony korun. Členem výboru byl i náš občan 
Václav Novák. Vlivem provedené regulace potoků a meliorace, klesala v období 
sucha hladina spodních vod v obci. Bylo proto v srpnu 1902 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 rybníku Peklo u přítoku z Výrovky. Celkové 
náklady prací byly 70 tis.Kč. 

 
 

     Více fotografií na webu: www.kostelni-lhota.cz/zpravodaj/10foto03 
 

                                                        Jez na Výrovce p ři oprav ě v dubnu 2010 
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Sportovní klub 
 
     Fotbalisté  mají již třetí sezonu 
v okresním přeboru A-mužstvo. 
Béčko hraje IV. třídu. Nejlépe si 
vedou žáci, kteří již dohráli okresní 
soutěž s výborným umístěním na 2. 
místě! 
 

     Doma zbývá sehrát tato utkání: 
sobota 29.5. áčko-Kostomlaty, neděle 
30.5. béčko-Poříčany, sobota 12.6. 
áčko-Přerov, neděle 13.6. béčko-
St.Lysá. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
     Volejbalisté  již čtvrtý ročník 
reprezentují obec v krajském přeboru 
mužů. Na jaře zatím porazili celky 
Vlašimi a Sedlčan. Na domácím hřišti 
zbývá mužům sehrát dvojzápas 
s Kolínem v neděli 30.5. od 10 hodin.  
 

     Ženy mají na svém kontě 
v okresním přeboru na jaře rovněž 
dvě vítězství a to s  SKP Nymburk  
a s Lysou nad Labem.    

    Tradiční již 41. ročník pouťového 
turnaje mužů se koná v sobotu  
14. srpna. Po turnaji pouťová zábava 
na hřišti. 

 
 
                               Volejbal ženy                                                                Volejbal muži  
 

  
 

Odkazy na internetové stránky: 

 

www.kostelni-lhota/fotbal                                                             

www.kostelni-lhota/volejbal 
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Fotbalové utkání okresního p řeboru žák ů: Kostelní Lhota - P řerov n/L  11:0 (4:0) 
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Druhé místo našich žák ů ve fotbalovém okresním p řeboru 2009 – 2010 
 

 
 
 
 
 
 

 


