zaostřený pohled na události u nás

číslo 1/2005
Editorial
Vážené čtenářky a čtenáři,
plníme slib a je zde první číslo CVIKRu - plátku, který bude vycházet
KAŽDOU DRUHOU SOBOTU v měsíci!
Tedy pokud bude zájem, chuť, čas, ale hlavně – pokud bude co tisknout.
Určitě se najdou mezi Vámi jedinci, kteří by mohli a chtěli napsat o svém nápadu, problému,
příjemné zkušenosti nebo dokonce něco či někoho pochválit. Nenechte si to pouze pro sebe
a ozvěte se nám. Pokud to bude v našich možnostech (zejména z hlediska rozsahu) a
zajímavé pro okolí – otiskneme Váš příspěvek nebo jej alespoň pověsíme na naše webové
stránky www.cvikr.unas.cz. Peníze jsou vždy “jen“ na prvním místě a i rozsah CVIKRu je
omezen našimi finančními možnostmi. Proto zároveň s časopisem připravujeme webové
stránky, kde budou články a komentáře zveřejňovány v plné verzi včetně fotodokumentace.
Nová tvář našich internetových stránek Vám bude k dispozici v nejbližších dnech – zkuste se
podívat. Internetoví brouzdači zde najdou žhavé novinky, fotky a spoustu dalších zajímavostí
z našich černokosteleckých luhů, hájů a městských aktivit.
I když se často cítíme přehlceni proudem informací, který se na nás denně valí, máme na
druhé straně dojem, že nám něco důležitého uniká. Mnohdy lecčemu nerozumíme, je
možné, že jsme někde chyběli. Nebo si o tom s nikým nepromluvili. Nebo promluvili, ale ten
druhý neposlouchal. Pokusme se naslouchat.
Těšíme se na spolupráci!
(LT)
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… KAUZA …
KANALIZACE
Jak se to dělá u nás ...
První konkrétní informace o kanalizaci se objevila v ČZ 9/2004: počátkem září 2004 dojde k podpisu
smlouvy s vítězi výběrového řízení, dojde k předání staveniště a začne se kopat. O postupu prací a
jednotlivých etapách výstavby budeme včas informováni.
V ČZ 10/2004: v září došlo k předání staveniště a v říjnu budou započaty práce na stavbě kanalizace,
zároveň s hlavními stokami budou budovány veřejné části kanalizačních přípojek zakončené
revizními šachtami pro připojení každé nemovitosti, s obyvateli nemovitostí bude celá záležitost
individuálně konzultována. Byl zveřejněn harmonogram.
V ČZ 11/2004: „dochází sice k časovému posunu, ale vyznačené ulice a nemovitosti jsou v platnosti
nadále“. Zastupitelstvo schválilo částku 5000 Kč „jako příspěvek na zhotovení šachty veřejné
kanalizace“. Občané, kterých se smlouva týká (blíže nespecifikováno), obdrží její návrh do schránek a
mohou tuto podepsat od 15.11. do 15.12.2004. Zaplatit částku je možné do 31.3.2005. Pokud vlastníci
smlouvu nepodepíší a nezaplatí, budou při pozdějším připojování nuceni zaplatit celou částku veřejné
přípojky atd.
Jistě víte, že se do termínu splatnosti poplatku nekoplo, další informace se neobjevily, neplatný
harmonogram visel ve vitríně před ZŠ do května 2005, bez vysvětlení, proč nebyl dodržen. A tak ti, co
poplatek zaplatili, mají opět pocit, že důvěřovat městu mohou jenom nenapravitelní optimisté.
V ČZ 5/2005: po odsouhlasení podpisu smlouvy se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) bude
vydán nový harmonogram, projektant ing. Kujan obejde všechny nemovitosti zahrnuté do
výstavby, dohodne s majiteli umístění šachty a sdělí termín plateb a uzavření smluv.
Do dnešního dne ing. Kujan nenavštívil značný počet majitelů nemovitostí, kterých se možnost
napojení na veřejnou kanalizaci týká a to i přes to, že stavba kanalizace byla bez jakéhokoliv varování
zahájena 11.7.2005.
V ČZ 7-8/2005 se objevil nový a neúplný harmonogram. Další změna: V srpnu dorazil do většiny
domácností leták o současné uzávěře Pražské a Kutnohorské. Další změna: 19.9. se zahájí stavba
v Ruské údajně vyvolaná stížnostmi obyvatel obtěžovaných likvidací odpadních vod z provozovny
Vláček.
V ČZ 9/2005: Obec je garantem smysluplnosti celé akce.
Stavba kanalizace byla zahájena bez platného povolení na kanalizační přípojky, takže se bude kopat
znovu! Nešlo některým tzv. překvapením předejít? Budou se např. frézovat otvory do kameniny?
(záruka? vyšší náklady?!)
Chápu, že při stavbách kanalizace může dojít k řadě vynucených změn, avšak stavět bez aktuálně
platného a zveřejněného harmonogramu?! Jak může stavební dozor a investor kontrolovat stavbu?!
Těm, kteří budou přesvědčovat SFŽP o smysluplnosti takto prováděné akce, opravdu nezávidím.
(JCH)
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Otázka pro obyvatelku Ruské ulice
Kolínský deník dne 4.10.2005 píše o stavbě kanalizace v Kostelci n.Č.l. Kromě jiného zde starostka
města zdůvodňuje, proč se najednou začíná kopat v Ruské ulici, kde se mělo začít až v roce 2006.
Starostka rovněž sděluje, že každý občan „dostane do schránky dopis a navštíví ho projektant, se
kterým dohodne vše, co je potřeba“. Jak to u Vás proběhlo?
„Údajně byli osloveni lidé z Ruské ulice ohledně kanalizace. V Ruské ulici bydlíme a nikdo nás
žádným způsobem neoslovil. Když jsem se já sama telefonicky spojila s panem projektantem, bylo mi
sděleno, proč se o kanalizaci zajímám, když se nás to zatím netýká. Práce jsou prý po etapách a včas
se vše dozvíme. Bohužel tuto informaci jsem slyšela poprvé. Na stavebním úřadě mi bylo řečeno, že o
stavbě kanalizace nic neví.
Dle sdělení paní starostky v uvedeném článku se problémy s projížděním fekálního vozu vyřeší
částečně. Jako obyvatelka Ruské ulice se ptám - co to znamená částečně? Kdo bude řešit tu zbylou
část problému?“

Jak se to dělá jinde…
Pro srovnání uvádíme stručný postup při budování kanalizace v malém městě Plzeňského kraje.
V roce 2004 získalo město Švihov (1100 obyvatel) dotaci 65 mil. Kč (85% dotace) na stavbu nové
ČOV a kanalizace. V listopadu 2004 byli všichni majitelé nemovitostí pozváni na informační schůzku
s projektantem, setkání proběhlo v místním kulturním domě.
Podle zveřejněného harmonogramu aktivit uzavřelo město s majiteli nemovitostí Smlouvu o
součinnosti při stavbě kanalizační přípojky. Tato smlouva má několik článků, např.:
•

Povinnosti města – město zajistí projektovou dokumentaci a stavební povolení pro veřejnou i
domovní část stavby a stavbu veřejné části.

•

Povinnosti vlastníka – vlastník poskytne městu podklady pro zpracování dokumentace,
provede stavbu domovní části kanalizační přípojky v souladu s harmonogramem výstavby
nové splaškové kanalizace.

•

Další ujednání – vlastník přípojky uhradí městu 3000 Kč a po splnění všech povinností vůči
městu mu tato částka bude navrácena.

Začátkem roku 2005 zodpovědný pracovník města dojednal schůzku každého majitele nemovitosti
s projektantem stavby kanalizace. Na tomto osobním setkání projektant za přítomnosti zodpovědného
pracovníka města konzultoval s majitelem nemovitosti otázky související s plánovanou stavbou a na
základě prohlídky domu a projektové dokumentace doporučil konkrétní realizační postup přípojky
každé nemovitosti.
Pro uživatele internetu bude k dispozici verze dokumentů i smlouvy na www.cvikr.unas.cz, ostatní
zájemci mohou kontaktovat přímo členy redakce.
(JH)
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… STALO SE …
V sobotu 10. září byl krásný slunečný den, který proběhl ve znamení Setkání Země. Kromě jiného se
v kostelíčku koncertovalo a performovalo, večer byl v kostele sv. Andělů strážných představen nový
kříž

sochaře

Zdenka

Hůly

při

koncertu

souboru

COLLEGIUM

419.

Díky.

(LT)

foto: LT

•

Vyšel nový plán Kostelce doplněný trasami cyklostezek v okolí. Letecký snímek z podzimu
roku 2004 trochu zvýraznil azurovou barvu - tak sice těžko rozeznáme přirozené vodní plochy,
ale oko potěší vzrůstající ekonomická síla kosteláků vyjádřená počtem zahradních bazénů.
(IK)

Kostelec n.Č.l. hraje divizi
Družstvo stolního tenisu mužů z Kostelce se probojovalo do divize! Vysvětlení pro laiky – divize je
nejvyšší ze tří krajských soutěží.
V sobotu 1. října se hrál první zápas s ARLT Kladno, které sestoupilo ze třetí ligy. Naši sportovci sice
prohráli 10:6, ale čekají je další soupeři. Hrát se bude v sokolovně, nejbližší utkání je v sobotu 15.10.
od 17 hod. s družstvem Slovan Lochovice, další v neděli 16.10. od 10.30 hod. s družstvem Sokol
Čečelice.
Povinností týmu hrajícího tuto soutěž je mít své zástupce z řad žáků. To se do loňské sezóny dařilo,
ale zajištění nejmladších nástupců pro letošní sezónu je podle sdělení kapitána družstva M. Čiháka
dosud otevřenou otázkou. Problém je s financemi, jak už to bývá, peněz je málo a oddíl stolního tenisu
hledá sponzory.
V zastoupení sportovců zveme fanoušky – přijďte podpořit naše borce!

(JH)
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Kostelecký výběr
Při konkursním řízení na obsazení funkce ředitele kostelecké Mateřské školy došlo k porušení hned
několika bodů platné Vyhlášky č. 54/2005 Sb.. Jednalo se o to, že konkursního řízení, konaného dne
21.7.2005, se nezúčastnili jmenovaní mimokostelečtí členové, celkový počet členů komise nebyl
nadpoloviční, komise tedy nemohla vydat žádné platné rozhodnutí. Konkursní komisi předsedal pan
Mgr. Kamínek. Škoda, že se členové komise - včetně pana předsedy - s touto vyhláškou neseznámili,
mohli tak zabránit dalšímu nepříliš vhodnému „zviditelnění“ našeho města a ztrátě iluzí nejen
účastníků konkursního řízení o spravedlivém a nepodjatém výběru.
Podaří se vedení města tuto politováníhodnou skutečnost napravit? Kdy to bude, záleží na chuti a
odvaze vedení města problém pojmenovat, řešit a vyřešit. V zájmu velice úspěšné mateřské školky
doufám, že se tak stane velmi brzy.
(ECH)

Poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP) po změnách od 1.9.2005
Okres

Adresa

Kolín, Žižkova 146
- areál nemocnice
Kostelec n.Č. lesy
Kutnohorská 581
Praha Říčany, Komenského
východ
nám. 1910 – areál ZS
Pro děti a dorost jen
Kolín – Žižkova 146, areál
nemocnice – dětské oddělení
Stomatologická LSPP
Kolín IV., Smetanova 764
– nová poliklinika
Praha 1, Palackého 5
Kolín

Telefon

po - pá

so + ne
+ svátky

Návštěvn
í služba

321 756 111

17-22

7-22

ne

321 679 777

-

7-22

ne

323 602 611

17-22

7-22

ne

321 756 111
321 756 410

17-22

8-22

ne

321 752 550

-

8- 14

224 946 981 19-6.30 7-18, 19-6
(IK)

Kvíz pro všechny
Je tomu několik let, kdy město Kostelec mělo ke vznikající provozovně pana Červenky jedinou
výhradu - musí zásobovat z Ruské ulice. Nevadilo, že provozovna vzniká v řadové zástavbě obytných
domů uprostřed města. Proč myslet na bydlící, proč předpokládat, že se z malé provozovny stane
velkovýrobna, která neuvěřitelně obtěžuje hlukem, pachem a dokonce hyzdí prostředí? A máme tu
problémy na léta, stížnosti se kupí.
Tentokrát chci psát o „řešení“ té stížnosti poslední. Když těžké kamiony s návěsem couvaly půl
kilometru Ruskou ulicí do vrat, bylo to k nevíře. Takže bylo svoláno šetření na místě a dohodnuto, že
zásobovat se bude pouze auty do 10 tun (i to byl kompromis). Úředníci

naplánovali, schválili,

objednali dopravní značky. Už jsou nainstalovány. Jsou čtyři – aby se to nepletlo. Dvě na jednom
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konci (aby si všimli všichni), dvě na Pražské (pozor doleva a doprava nesmí auto nad 10 tun!), ale –
světe div se - z druhého konce není nic!!!
Kvízové otázky: Na co se odkáže řidič těžkotonážního auta, až bude přistižen v Ruské ulici? Kdy bude
také Jevanská prošpikovaná značkami z obou stran (pozor doleva a doprava nesmí auto nad 3,5
tuny)? Kolik nás to stálo?
Motoristi - udělejte si procházku a sami uvidíte, co jste ještě neviděli.

(LT)

Podíl úředníka na ponížení občana
Kupovali jsme byt od města. Při úhradě kupní ceny se okolnosti vyvinuly tak, že jsem se rozhodla
vložit v hotovosti do městské pokladny čtyřicet pětitisícovek, abych se vyhnula bankovním poplatkům.
Úřednice v pokladně však bez zdráhání rezolutně odmítla peníze převzít. Neponese je přeci sama
přes náměstí do spořitelny!? (Sama by jít nemusela, kdyby požádala souseda - městského strážníka).
Záhy jsem pochopila, že snaha zanechat peníze tomu, komu jsou určeny, je odchylná až úchylná.
Jako dotěrný hmyz jsem byla vykázána z úřadu směrem do spořitelny, kde si mám peníze uložit na
účet města sama. Neschopna odporu a neochotna ztrácet čas dohadováním, jsem to učinila (sama
přes náměstí). Ve spořitelně mně ochotně vyhověli a peněz mě bez řečí zbavili, dle platných tarifů za
45 Kč. A to se vyplatí…

(RP)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - VSTUP VOLNÝ (21.9.2005)
Kam se hrabe seriál Rodinná pouta se svou „pravidelnou dávkou emocí“! Ve stínu jednání našeho
zastupitelstva se krčí i tolik sledované různé druhy reality show. Není možné na několika řádcích
popsat toto představení o mnoha dějstvích. Trvalo to 5 hodin.
Proto snad jen několik postřehů…
Plnění úkolů: Materiál předložen nebyl, ale úkol je splněn. (Vymezení veřejného prostranství, statické
posouzení podlahy v hasičské zbrojnici, materiál o získávání dotace na rekonstrukci ZŠ, právní
stanovisko ke vzniklé škodě, výsledek kalkulací projektu SÚS …)
Kanalizace: Harmonogram není platný, přesto podle něj stavíme. Hlavně, abychom prostavěli ty
peníze (letos 37,5 mil. Kč). Na přípojky musí být stavební povolení, ještě ho nemáme, zjistili jsme to
teď. Měli jsme dostat 20 miliónů, chceme jenom 18 (ale v rozpočtu máme 20). Fotky, jak to vypadalo
před stavbou nebo jak probíhá stavba? Stačí, že je má stavební firma. Musíme si důvěřovat. Musí se
předláždit celá vozovka, ale kdo to zaplatí? Firma vydláždí jenom 2 metry, budou zbylé metry více
práce nebo nebudou? Poslední středu v měsíci od 13 hodin budou veřejné kontrolní dny. Ale co když
bude zrovna svátek?
Rekonstrukce školy: Ano, z dotace 13 mil. Kč na školu se zaplatí i DPH.
Návrh na stavební uzávěru na Poustkách:300 lidí podepsalo petici pro, 40 proti, je potřeba
komplexně řešit situaci.
Prodej pozemků:Nemůžeme hlasovat o prodeji, když nevisel záměr to prodat. Ale my budeme
hlasovat.
Závěrem: O návrhu usnesení budeme hlasovat pouze jednou (ale stejně si to musíme ověřit).
Všechny připomínky budou zapsány!

(red)
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… STANE SE …
15.10. Přijímačky nanečisto. Žáci 5. a 9. tříd si mohou vyzkoušet přijímačky na střední školu. Více
www.scio.cz.
17.10. Schůze rodičů žáků ZŠ ke vznikající Školské radě a rekonstrukci školy.
21.10. Na zámku opět Národní program počítačové gramotnosti (NPPG)
– zahajuje nový kurz „Sám sobě úředníkem“ (používání Portálu veřejné správy, vyhledávání v
zákonech, úřadech, seznámení s využitím elektronického podpisu aj.) Info na 800 800 028.
24.10. NPPG - další čtveřice kurzů pro začátečníky („Jak na počítač“, „Texty“, „Internet“, „Sám sobě
úředníkem“). Info na 800 800 028.
10.11. Celý den - volby rodičů (zákonných zástupců) do Školské rady.
Školská rada (ŠR) je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům
nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy. ŠR bude mít 9 členů.
Třetinu členů ŠR jmenuje zřizovatel (Město Kostelec), druhou třetinu volí zákonní zástupci nezletilých
žáků a třetí třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem ŠR může být kdokoliv, nejen rodič
nebo pedagog zdejší ZŠ.
Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů ŠR ani na základě opakované
výzvy, jmenuje zbývající členy ŠR ředitel školy. Funkční období členů ŠR je tři roky. Zastupitelstvo
města zvolilo jako zástupce zřizovatele S. Fouskovou, Mgr. J. Hujo a RNDr. I. Kašparovou.
Co patří mezi hlavní úkoly Školské rady?
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému

uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke
zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy.

(IK)

… INZERCE …
Žákovský oddíl ledního hokeje v Říčanech hledá nové hráče, nabídka se týká chlapců ve věku 6 - 8
let. Tréninky budou 2x týdně v Říčanech (úterý, pátek 17 – 18.15 hod), první setkání je 4.11. v 16.45
hod. na zimním stadionu v Říčanech. Více informací na tel.: 777 291 425 nebo 321 679 258 (večer).
(red)
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… FEJETONEK …
Když neslyšet, tak taky nemyslet
Minulý týden jsem vzala tátu na renomovanou ušní polikliniku, kde si myslím, že vše relativně dobře
funguje. Přišla jsem do kartotéky na ušním a že jako jdu objednat nemohoucího tátu a že jsem
doktorka (tajně jsem doufala v protekci). Dočkala jsem se sáhodlouhého výkladu o tom, že jim budou
dělat topení, že mají málo sester, že si všechno uklízejí sami a vůbec důrazného, byť nepřímého
upozornění, že takovejch, co je obtěžujou, je tam víc a že oni tam nakonec nemusí bejt a pacienti ať si
trhnou nohou. Zaťala jsem sanice a s ohledem na hluchýho tátu se rozhodla vytrvat. Trpělivě jsme
čekali 1,5 hod. a když na nás podle příchodu měla přijít řada, začali brát pacienty, co přišli po nás.
Uvažovala jsem, jestli je to trestná sankce administrativy za to, že jsem MUDr. nebo Pánaboha za to,
že jsem ve skrytu duše očekávala protekci. S ohledem na hluchýho tátu jsem opět zaťala sanice a
čekala. Po další 0,5 hod. jsem pojala podezření, že nám zašantročili kartu. Zdvořile jsem se optala
vyšedší doktorky, kdy půjdeme na řadu. Nenechala mě domluvit, řekla, že jsou tam jenom dvě a že asi
spadáme k jiné lékařce (ani nevěděla, jak se jmenujeme). Po další chvíli jsem zkusila zostra (z pozice
MUDr.) na sestru, kdy jako přijdem na řadu. Evidentně poděšena mým zkaleným zrakem a čůrky potu
linoucí se mi po tváři odvětila, že karta je u paní doktorky a že ona s tím nemůže nic dělat. To už mi
došla trpělivost. Měla jsem hlad, bylo mi vedro a vedle mě kvílel tatík, že zůstane hluchej. Řekla jsem
si, že alespoň všem sdělím, co si myslím. Postavila jsem se před hluchého tátu a začala na celé kolo
řvát, že to je neskutečnej bordel, a že když se tady ničeho nedomůžem, půjdem jako krajánci o dům
dál a že naše zdravotnictví je v prdeli a že si budu stěžovat. Jako zázrakem se náhle otevřely dveře,
vyšla příjemná paní doktorka a s reklamním úsměvem se tázala, co pro nás může udělat. Pak mi
názorně předvedla výplach ucha a srdečně si se mnou potřásla rukou, inu happy end. Ovšem jen
zdánlivě. Pak jsme si zavolali taxíka na firmu a po půl hodině marného vyptávání, kdo by nás odvez,
mi bylo řečeno, že si pro nás jede vínové BMW. Tak jsme se postavili před barák a čekali. Zrovna před
nosem nám zaparkoval zelený wolkswagen passat, tak jsem si říkala, že jsem se nemusela obtěžovat
s objednávkou, ale čekali jsme dál, protože to je slušnost. Po 20 min. pobíhání a čumění po autech se
najednou z toho wolksiku vynořil řidič a zjistilo se, že to auto bylo pro nás a na taxi firmě popletli typ
vozu. Tak jsem si říkala - bordel jak vidno, soukromé podnikání nespraví, jde zřejmě o všudypřítomný
fenomén, protože je v lidech. Podíl práce na polidštění opice je již doložen, zbývá jen doložit podíl
bordelu na zopicovatění člověka.

(DK)
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