… STALO SE …

zaostřený pohled na události u nás

Invaze Kostelce do Francie

ZDARMA

12/2006
Milé čtenářky a milí čtenáři,
časopis CVIKR se loučí !!!

V říjnovém čísle jsme Vám nastínili, že tištěnou verzi CVIKRu hodláme ukončit.
CVIKR Vás bude nadále informovat o dění v Kostelci, ale jen na internetu na
našich stránkách www.cvikr.info .
Pozastavit časopis CVIKR bylo těžké rozhodnutí, a to i především s ohledem na
lidi, kteří nemají přístup na internet.
K tomuto kroku nás vedly tyto skutečnosti:
1. Čas, kterého je vždy nedostatek. Příprava tištěné formy časopisu je
časově velmi náročná a členové redakční rady dělali tyto aktivity na úkor
svého volného času i na úkor svého rodinného zázemí. A to nejde pořád:
v poslední době redakční rada zeštíhlila na polovinu.
2. Peníze, které bývají na prvním místě. Ale tento důvod uvádíme na
druhém místě, kam také patří.

Vám, kteří nemáte přístup na internet, i tak nabízíme prostor k zveřejnění Vašich
názorů. Redakční rada, která nadále bude články připravovat (ale publikovat
pouze na webu), přivítá jakoukoli Vaši aktivitu. Vaše podepsané příspěvky
zveřejníme na našich stránkách a můžeme zprostředkovat i případné ohlasy
nebo diskusi.
Přijďte si nás přečíst do některého ze dvou informačních středisek, která nabízejí
přístup na internet. Jedno je v městské knihovně v budově školy na náměstí,
druhé v pivováře. Neváhejte a využijte nabízených služeb.
redakce

I když rok 2006 ještě nekončí, už teď se dá říci, že se vyznačoval i nevídanou
frekvencí návštěv lidí z Kostelce ve Francii a naopak.
Jednak to bylo občanské sdružení KOSMA (KOStelec – MAmirolle), které
pozvalo do našeho města zástupce partnerského města. Mamirolští s námi
s námi slavili Velikonoce se vším všudy – malovali vajíčka, pletli pomlázky,
dlužno říci ne nadarmo. Jakoby to dělali odjakživa, chlapi vyšupali nejen své
francouzské manželky, přítelkyně, známé a kolegyně, ale pod záminkou
„omlazování“ neušetřili ani kostelecké ženy a dívky. Poté naší mladí muži odjeli
na zkušenou do Francie a jak jinak skupina mladých z Mamirolle k nám. A v září
Kostelečtí navštívili Mamirolle.
Mezitím se Místní akční skupině (MAS) Podlipansko podařilo navázat spolupráci
s MAS ve francouzském regionu Lot-et-Garonne. Oba regiony mají podobné
problémy, proto jsme využili podpory Středočeského kraje a vydali jsme se na
zkušenou do Gaskoňska.
Více informací i zážitků z inspirující cesty zveřejníme ve zpravodaji Podlipansko,
který najdete na stejném místě jako CVIKR.
Jana Havelková

Kulaté stoly v Kostelci
Kulatý stůl v současnosti znamená stejně jako kdysi za doby krále Artuše
naprostou rovnost mezi všemi zúčastěnými. A tak se v Kostelci diskutovalo o
biomase a o sportu. Tyto akce iniciovala Místní akční skupina Podlipansko,
sezvala výzkumníky, starosty, lidi z obecních úřadů, podnikatele a neziskovky,
prostě ty, kdo se zajímají o sport a biomasu. A všichni jsme se dohadovali, jak si
navzájem můžeme pomoci. Jednak jsme vyslechli, co a jak se komu podařilo,
jednak jsme uvažovali, jak můžeme spolupracovat – jak se stát partnery a být si
navzájem užiteční
Partnerstvím k podpoře obnovitelných zdrojů energie – na tomto setkání se
diskutovalo o možných zdrojích energie v regionu Podlipansko. Život ve
venkovském regionu, jehož významnou
a neodmyslitelnou součástí je
zemědělství, přímo vybízí hledat řešení energetické otázky právě zde. A to byl i
cíl tohoto „kulatého stolu“.
Pro dost lidí je slovo „biomasa“ dosud cizím pojmem – jsou to prostě produkty
přírody, nejčastěji se používají rychle rostoucí dřeviny, sláma, obilí… Přítomní
odborníci použili i vysvětlení, že je to „konzervovaná sluneční energie“.
V souvislosti se znovu nabytou půdou byla diskutována i otázka, zda je vhodné
spalovat obilí či ne. Ani finanční stránka nezůstala stranou debaty – podle
sdělení odborníků může být biomasa cenově srovnatelná s hnědým uhlím.
Evropskými velmocemi v oblasti využití biomasy jsou Rakousko a Švédsko.

Z debaty jednoznačně vyplynulo, že toto „kulaté stolní diskutování“ bylo jak pro
zúčastněné majitele zemědělských podniků, pro zástupce obcí tak i pro
pracovníky České zemědělské univerzity v Praze velmi užitečné. Všichni chtějí
přispět k zavádění systémů pro výrobu energií z obnovitelných surovin a chtějí
se této problematice dále věnovat.
Partnerstvím k podpoře venkovského sportu – tak se jmenovalo setkání
zainteresovaných na hřišti na Americe. V první části setkání byly představeny
úspěšně realizované projekty – úprava povrchu fotbalového hřiště v Kostelci nad
Černými lesy (dotace 15 ml. Kč), hřiště v Lošanech a „Kulatá šance“, což je
koncepce pro rozvoj sportu ve Vrbové Lhotě. „Je to o lidech a o penězích, je to
běh na dlouhou trať, ale stojí to za tu námahu“, prohlásil starosta Třebovle
Zdeněk Pop a dodal: “Chceme, aby se lidé setkávali, a sport je skvělá příležitost.
I tohle je politika.“ Před závěrečnou diskusí převažovala skeptická nálada,
problémů je mnoho – nedostatek peněz, malá podpora venkovských sportovních
oddílů ve srovnání s městy, nedostatek zkušeností s přípravou projektů, malý
zájem obcí o sport, nedostatek dobrovolníků aj. Ale po chvíli se podařilo
překonat určitý začarovaný kruh „problémů“ a vnímat i pozitivní oblasti a
příležitosti. Sem patří zejména aktivní lidé, kteří jsou ochotnipracovat pro
sportovní kluby ve svých obcích, dobrá praxe a zkušenosti, existující sportoviště,
tradice a společenská hodnota sportovních aktivit a možnost zapojení všech
obyvatel obce. Ozývaly se nápady připravit společné projekty zaměřené na
sportovní regionální klání neprofesionálů v různých sportech, už se diskutovaly
se i zvýhodněné pronájmy sportovišť a tak to vypadá, že se v Podlipansku
opravdu bude sportovat.

17.12. 10:30 14.ročník vánočního běhu – autokemp Český Brod
17.12 19:00 Vánoční koncert – kostel Kouřim
22.10. 19:00 Vánoční ples taneční školy Bolero – Rytířský sál na zámku
23.12. 17:00 České Vánoce - koledy,dobroty - Masarykovo nám.Říčany
24.12. 24:00 Půlnoční mše svatá v kostele, zpívá sbor Chorus Angelicus
25.12. 13:30 Vánoční koncert skautské kapely – kostel Kouřim
25.12. 14:00-16.00 koledy u jesliček v kostele
25.12. 17:00 Vánoční koncert v kostele: Mše Hej Mistře J.J.Ryby
26.12. 8:00 Mše svatá v kostele, zpívá Svatoštěpánský sbor
27.12. 16:00 Koncert souboru Schola Specialis Familiae v kostele
27.12. 20:00 Aga Pepe a Nikde Nikdo, pivovár
29.12. 13:00 Pouť za světlem Lechova ohně – Kouřim
29.12. 20:00 Ro(c)K podvraťáků – česká krimi-komedie – kino Český Brod
31.12. od 16:00 Silvestr v pivováře

Kostelecké kuriozity

Druhá část obou „kulatých stolů“ byla zaměřena na získávání dotací a to, jak
připravit projekt a kde je možné zažádat. V letech 2007-2013 půjde do ČR dost
peněz, EU k nám bude velmi štědrá. Ale my na to musíme být připraveni –
musíme vědět, co chce dělat, a musíme to umět popsat. A teď už je ten správný
čas připravovat projekty, aby nás evropské dotace neobešly.
Jana Havelková

STANE SE
1.-31.12 Živý betlém – Šibeniční vrch-dřevěný srub Mnichovice
1.-31.12. Osobnosti Podlipanska, Muzeum Hrnčířství
11.12. 15:00 Těžíme hliník z domácností, MěÚ
13.12. 19:30 Vánoční koncert Komorní orchestr – MěKS Říčany
13.12. 18:00 Grandhotel-premiéra české komedie – kino Český Brod
15.12. 17:00 Vánoční koncert Chorus Angelicus a Osmikrásky, zámecká kaple
15.12. 19:30 „Skopci na porážku aneb lásky plné rošády“, divadlo Český Brod
16.12. Půjdem spolu na koledu – koledování s muzikanty – Skanzen Kouřim
16.- 17.12. 9:00- 17.00 Galerie KRUH, Stříbrná sobota, Stříbrná neděle
17.12. My ti přinášíme Štědrého večera – pečení cukroví,draní peří,
předení na kolovrátku za doprovodu hudby – Skanzen Kouřim

Kostelec n. Č.l., Tyršova ul. 8.12.2006, 11.30 hod.
„Hodinky, holínky - obojí se natahuje“.
Ale není značka jako značka…Pro jistotu, v díře nezastavujte!
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