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zaostřený pohled na události u nás

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – VSTUP VOLNÝ (18.10.2006)
Čísla večera: 7 – 40 – 82
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Editorial

Povolební
Tak už zase máme vládu, která získala důvěru parlamentu. A taky premiéra. Ne
sice tam nahoře, na to si asi ještě budeme muset pár týdnů počkat, ale tady dole
– tu malou kosteleckou. Co na tom, že premiér není vlastně premiér, ale starosta, vláda je rada města a parlament městští zastupitelé.
A kdo vlastně zvítězil? A kdo je poražen? Tak to je opravdu těžká otázka. Městem jdou hlasy, že ten či onen, ale taky, že nevyhrál vlastně nikdo. Má ale vůbec
smysl klást si tak nejapnou otázku? Myslím, že ne. Vláda je tady a řádně zvolená, tak už nevěnujme úsilí myšlenkám, zda dobře nebo špatně, ale važme si
toho, že existuje.
A zabývejme se úplně jinými tématy. Máme jich v Kostelci k řešení vrchovatě.
Takže, hrr do nich. Kanalizace, ulice, chodníky, Sanatorka, Strategický plán města, ……. všechno čeká. Takže, prosím, konec nevraživosti a nicotných nedorozumění a podejme vládě a premiérovi pomocnou ruku. Jenom si musíme pohlídat, aby nám nezparoubkovatěli …
A nezapomeňme si obléci kostelecké - nikoliv stranické dresy. Když se nám podaří přimíchat do našeho guláše porci umu a ochoty pracovníků Městského úřadu, opepřenou obětavostí našich občanů, tak nám třeba ta horní vláda bude
ještě závidět. A třeba vyhrajeme všichni. Je to na nás.
Jiří Bitter

• Sedm zastupitelů (posléze osm) přišlo naposledy jednat za účasti více jak 40
občanů především o kanalizaci (investici bratru za 82 miliónů). Ale o kanalizaci
se moc nejednalo, diskuse byla odsunuta na závěr zasedání.
• Město se chce zúčastnit přípravy projektu na využití areálu Sanatorky pro
Technologický park ČZU. Za město na projektu budou pracovat Mgr. Urbanová,
Ing. Koštýř a dva noví statutární zástupci města (po volbách). V souvislosti s tím
byl odložen termín odevzdání Strategického plánu na konec ledna 2007.
• Starostka prohlásila, že všechny krajské komunikace jsou fyzicky i papírově
připraveny k opravě povrchů.
• Starostka přiznala existenci 3 dodatků ke smlouvě s VODKOU, jeden z nich je
na vícepráce u čističky (navýšení ceny), druhý na prodloužení termínu dokončení díla, třetí se najde, až bude předáván novému starostovi. Zastupitelé tyto Dodatky neprojednávali, tedy ani neodsouhlasili. Přesto pan Halamka považoval za
nevychovanost se ptát na posledním zastupitelstvu na existenci dodatků a zpochybnil právo prostého občana se po těchto smlouvách pídit.
• Město nemá žádné finanční závazky vůči VODCE (takže VOD-KA nemá důvod
zadržovat úhrady subdodavatelům).
• Proběhlo 12 jednání se Středočeským krajem o opravě krajských komunikací,
přesto jsou z nich pouze dva zápisy.
• Město se zavázalo ve smlouvě o dotaci na opravy povrchů uhradit 5 miliónů ze
svého rozpočtu. O změně rozpočtu však zastupitelstvo v tomto smyslu nikdy
nejednalo.
• Byla dokončena nová knihovna. Rekonstrukce prostor a nové vybavení stálo 4
milióny. Z vlastních zdrojů města, ani koruna z dotace.
• "Je úspěch", řekla starostka, že ministerstvo financí uložilo městu pokutu pouze 50 tisíc Kč za nedodržení podmínek vyúčtování pětimilónové dotace na rekonstrukci školy (za 3 dny zpožděnou kolaudaci).
• Dětské hřiště bylo odloženo.
• Do školní jídelny neprší, řekla Mgr. Jana Urbanová.
• Plynofikace je soukromou záležitostí RWE a rizikem oslovovaných občanů
(vysvětlil pan Halamka), město zatím v rozpočtu s ničím v této souvislosti nepočítá ani neplánuje, řekla starostka.
• Mgr. Hujo zdůvodnil nedostatek vlastních financí města špatným prodejem
bytů, které se měly prodat za tržní cenu.
• Mgr. Kamínek poděkoval starostce za usilovnou práci pro město, starostka
poděkovala zastupitelům a zaměstnancům úřadu.
Ivana Kašparová a Lenka Tučková
Komentář na webu k tomuto článku od Jar.Tůmy:
Do školní jídelny neprší,ale leje. Voda teče ze zářivek, po několikáté reklamaci.
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VOLBY

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Kostelec n.Č.l. byli zvoleni:
Starosta: Urban Jan (nestraník za Stranu zelených)
Místostarosta (neuvolněný): Jun Drahomír Ing. (nestraník za stranu KSČM)
Člen rady města: Urban Jan (nestraník za Stranu zelených)
Člen rady města: Jun Drahomír Ing. (nestraník za stranu KSČM)
Člen rady města: Chmelíková Ewa Ing. (ODS)
Člen rady města: Kašparová Ivana RNDr. (OS ASANACE)
Člen rady města: Uhlíř Pavel (CSSD)
Předseda Kontrolního výboru: Chmelíková Ewa Ing. (ODS)
Předseda Finančního výboru: Tučková Lenka Ing. (OS ASANACE)
Oddávající: Dekojová Olga (ODS)

MUŽI NA RADNICI SE PŘEDSTAVUJÍ CVIKRu

Seznam zastupitelů
přítomných na ustavujícím zasedání ZM Kostelec n.Č.l. dne 1.11.2006
(pořadí uvedeno podle zisku hlasů ve volbách)

jméno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vodochodský Tomáš
Chmelíková Ewa
Dekojová Olga
Kamínek Jiří
Urban Jan
Fousek Karel
Halamka František
Jetenský Pavel
Král Oldřich
Tučková Lenka
Bitter Jiří
Jun Drahomír
Kašparová Ivana
Uhlíř Pavel
Černý Jan

věk

polit.
přísl.

41

ODS

500

Ing.

43

ODS

382 člen rady a předseda Kontr.výboru

55

ODS

Mgr.

58

SZ

59

355 starosta a člen rady

Ing.

27

353

55

328 1.náhradník (odstoupil J.Kabelka)

titul

zisk
zvolen jako
hlasů

359 oddávající
358

Ing.

53

KSČM

51

ODS

Ing.

57

292 předseda Fin.výboru

Ing.

54

281

Ing.

50

280 místostarosta a člen rady

RNDr.

48

275 člen rady

65
MVDr.

ČSSD

47 US-DEU

326
298

184 člen rady
154

Jan Urban pochází ze zdejších končin, do devadesátých let byl zaměstnancem
v zemědělském odvětví, kde uplatňoval své vzdělání v oboru zemědělských
strojů, projektování, automatizace a řízení podniku. Po získání autorizací ve
stavebnictví a energetice se věnuje rozpočtování, dohledu a řízení staveb.
V Sanatorce pracoval jako vedoucí provozu a zástupce ředitele, vloni se mu
podařilo získat velkou dotaci pro opravu fotbalového hřiště, kterou letos dovedl
do zdárného konce.
Ing. Drahomír Jun se do Kostelce přistěhoval v roce 1984 z Mariánských Lázní,
celý svůj profesní život má svázaný s lesem a dřevem – od lesnického učiliště po
vystudování lesnické fakulty a zaměstnání u různých lesnických společností,
naposledy Školního lesního podniku, v různých vedoucích funkcích. Od roku
1984 včelaří a od svých 40 letech se věnuje orientačnímu běhu.
zaznamenala Ivana Kašparová

… STALO SE …
11.10. – Středočeská plynárenská podala návrh na vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby: plynofikace obce Louňovice - 2.etapa.
12.10. – „Dorazí evropské finance také do Kostelce?": setkání s ministrem pro
místní rozvoj Ing. P. Gandalovičem a poslancem ODS P. Tluchořem
13.10. – "Zajímá Vás budoucnost „Sanatorky“? Dočkáme se opravené Pražské
ulice?": beseda s europoslancem za ODS MUDr. M. Cabrnochem a s náměstkem hejtmana kraje Ing. K. Vyšehradským v restauraci u Flieglů
18.10. – byla otevřena nová knihovna a infocentrum v Základní škole v Kostelci.

Otevřeno: pondělí a středa 7:30-11:30, 12:30-17, v úterý dtto, ale jen do 14:30.
30.10. – Kostelecké komunikace byly v TV - Večerník z Čech,viz www.cvikr.info
3.11. – proběhla vernisáž fotografií Zdeňka Šilhana – Fotografie připomínají lidi
sedmdesátých let – Muzeum hrnčířství v Kostelci n.Č.l.
9.11. – konala se Hubertská zábava v „novém“ Rytířském sále na zámku.

Oranžové popelnice
Na některých sběrných místech v Kostelci se objevily nové oranžové nádoby na
řetízku. Jsou určeny pro sběr další oddělitelné složky komunálního odpadu někdy označovaných jménem Tetrapak, čili vícevrstvých nápojových kartónů.
Městský úřad je zakoupil z prostředků, které získal od firmy Eko-Kom za zvyšování podílu separovaného sběru, a jako další krok k naplnění Plánu odpadového
hospodářství města, který letos schválilo zastupitelstvo. Četnost svozu bude
záležet na nás „dodavatelích“, jak se nám bude dařit tetrapaky třídit.
Do kontejnerů patří vícevrstvé obaly od nápojů a mléka: správně se mají před
odložením vypláchnout a sešlápnout, uzávěr z tvrdého plastu na nich může zůstat.
Ivana Kašparová
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KOZA
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Občanské sdružení ASANACE si Vás dovoluje pozvat
v čase adventním na divadelní
představení ochotnického souboru z Kozojed

TAHANICE O TEREZKU
hudební pohádka i pro dospělé

v sobotu 9. prosince 2006 od 16.30 hodin
v Černokosteleckém pivováru
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
10.-12.11. 9-17 hod. – Ondřejov: Dny otevřených dveří na hvězdárně
21.11. 18:00 – Český Brod: český film Marta – kino
2.11.– 26.11. – Říčany: 6. festival ochotnických představení – MěKS
23.11. 18:00 – Český Brod: český film Prachy dělaj člověka - kino
24.11. 8–16 hod. a 25.11. 8–11 hod. – Kostelec n.Č.l.: charita – sběr oblečení,
lůžkovin, ručníků, záclon, látek, nádobí, přikrývek a polštářů – MěÚ
24.-26.11. Sázava: festival filmů M. Viewegha – Kulturní dům (autogramiáda,
čtení, beseda)

27.11. – LEADER – Kostelec n.Č.l.: Kulatý stůl o biomase: 10:00., zámek
28.11. – LEADER – Kostelec n.Č.l.: Kulatý stůl o sportu
28.11. – 30.12. – Skanzen Kouřim „Nad Betlémem svítí hvězda“ – výstava
28.11. uzávěrka přihlášek do řízení o poskytnutí dotací na podporu knihoven
zřizovaných obcemi z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2007
2.12. 10–16 hod. – Skanzen Kouřim „Tajemné postavy adventu“ – obchůzky
Barborek, Lucek, Ambrožů, klovcových bab, ometaček, muzika Tomášovka
3.12. 15:00 – Říčany: Vánoční tržíček – čajovna v Říčanech
3.12. – Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí
3.12 – Skanzen Kouřim „Svatomikulášské obchůzky“– mikulášský trh, obchůzky
mikulášského průvodu v 11 a 14 hod. – s nadílkou pro děti, předvádění, muzika,
Bílkovo kratochvilné divadlo – pohádka Čert a Káča, mistr bičař
9.12. 16:30 – Tahanice o Terezku – divadelní představení v pivováru
(PS: Toto představení se uskuteční poprvé na novém pódiu,které OS Asanace
získalo díky dotaci z projektu LEADER)
 V týdnu od 13.11. do
16.11.2006 bude Stavební
úřad v Kostelci nad Černými
lesy z technických důvodů
pro veřejnost uzavřen.
 Stěhování na MěÚ Říčany:
Odbor Správních agend a
dopravy (evidence obyvatel,
občanské průkazy, cestovní
doklady, řidičské průkazy,
přihlašování vozidel, silniční
správní úřad) a odbor Právní
upozorňuje, že je od 27.11.
do 1.12. mimo provoz. Od
4.12.2006
budou
tyto
činnosti
zajišťovány
na
novém pracovišti Komenského nám. 1619 u gymnázia. Úřední hod.: po a st
7:30–11:30, 12–17 a út
7:30–12.
◄◄ To není z Kostelce, to je
z internetu …
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