Editorial
Vážené čtenářky a čtenáři,
v novém roce přinášíme novinku - díky štědrosti sponzorů si můžeme dovolit
nabídnout Vám náš časopis ZDARMA a pokud se zadaří, budeme v této praxi
pokračovat!
Naše webové stránky navštěvuje čím dál víc čtenářů a máme radost, že se tam
rozvíjejí diskuse a přibývají komentáře. Snažíme se, aby nikomu nechyběl
prostor pro vyjádření názoru a komunikaci. Doufáme, že se časem objeví i
odpovědi těch, které jsme si zvolili jako své zástupce nebo těch, kteří konání pro
město mají ve své pracovní náplni.
Vytvořili jsme pro Vás kalendář CVIKRu a vyznačili v něm některé známé a
důležité události. Zároveň by měl sloužit jako pomůcka pro ty, kteří chtějí třídit
odpad a přitom se vyvarovat zklamání u přeplněných nádob. Napište nám, které
akce v kalendáři chybí, co se kde děje, ať to rozhlásíme.
Lenka Tučková

… KAUZY …
Stručná zpráva o roce 2005 v Kostelci nad Černými lesy
Privatizace bytů v areálu Sanatorky: Byla zahájena začátkem roku podle
pravidel stanovených v Zásadách prodeje. Všichni nájemníci, kteří chtěli byt
koupit, zvolili prodej do osobního vlastnictví. Z 90ti nabízených bytů bylo dosud
prodáno 89 (v tom jeden nebytový prostor), jeden volný byt 1+1 byl prodán
nejvyšší nabídce za 511 tisíc. Na zvláštním účtu města je 28 176 869 Kč (ke dni
10.1.2006).
Nová kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV): V červnu byla
zahájena asi největší investice v historii města za 82,5 mil. Kč. Z toho je dotace
od SFŽP ve výši 45 mil., dalších 15 mil. je návratná 2% půjčka (zastaven
majetek města) a 22,5 mil. je nutné zajistit z vlastních zdrojů. Má být vybudováno
celkem 12300 metrů kanalizace. Do konce roku bylo prostavěno 24 mil., z toho
téměř 10 mil. na ČOV, kde byl zahájen zkušební provoz. Na náměstí a v ulici
Pražské, Kutnohorské, Savojské a Ruské bylo položeno 1342 metrů kanalizace
(údaj z konce listopadu). V těchto místech ale nejsou zhotoveny všechny
přípojky a bude se kopat znovu.
Areál Sanatorky: Hledal se investor, který by zprovoznil opuštěné budovy
v areálu. Byla vypovězena smlouva provozovateli nákladné kotelny (MTH Kolín)
a bude vypsáno výběrové řízení na nového provozovatele. Cena tepla z kotelny

je 735 Kč/Gj, vytápění bytu 70 m² přijde cca na 31 tisíc ročně. Byla schválena
smlouva o pronájmu pozemků o rozloze přes 13 tisíc m² a budov s firmou
MARKER CZ na 6 let. Vznikla relaxační a naučná stezka v lesoparku.
Územně plánovací dokumentace: Dle vyhlášky skončila 31.12.2005 platnost
územního plánu. Připravovaná Změna č.2 nebyla do konce roku schválena.
Vznikly dvě petice občanů ke stavební uzávěře na Poustkách, pro uzávěru bylo
300 občanů, proti 41.
Základní škola: Město dostalo pokutu 1,5 mil. Kč za porušení rozpočtové kázně
při rekonstrukci školy. Starostka dosud nepředložila zastupitelstvem požadovaný
materiál o získávání dotace ani právní stanovisko ke vzniklé škodě. Pokračovala
rekonstrukce školy, v tomto roce za 13 mil. Kč z dotace, s termínem dokončení
do 20.12.2005. Vznikla Školská rada, která má 9 členů. Začala se opět
opravovat střecha nad jídelnou s plánovaným nákladem 350 tisíc z rozpočtu
města.
Hasičská zbrojnice: Stavební práce nepokračovaly kvůli nedostatku financí. Byl
podepsán dodatek s firmou Geosan o protokolárním předání stavby a objemu
nedokončených prací za 3,8 mil. Kč. Zbývá doplatit dluh 2,3 mil. Kč. Dle
podepsaných dodatků bude stavba celkem stát 11,2 mil. Kč. Bylo požadováno
statické posouzení podlahy. Kontrolní výbor byl pověřen prošetřením stavby a
financováním hasičské zbrojnice.
PLUS: Město pro stavbu prodejny koupilo pozemky za 4 mil. Kč, zastupitelstvo
schválilo podpis smlouvy o smlouvě budoucí a podpis kupní smlouvy. K prodeji
pozemků firmě Plus discount s.r.o. však zatím nedošlo a MěÚ odmítl sdělit, zda
uvedené smlouvy byly uzavřeny.
Dotace: Město podalo žádost o dotaci 850 tis. Kč na vybavení Městské knihovny
ve škole a 388 tisíc na přestavbu WC pro tělesně postižené děti ve škole.
Parlament schválil pro Kostelec dotaci 10,5 mil. Kč na opravu místních
komunikací.
Strategický plán: Ve výběrovém řízení zvítězila nabídka České zemědělské
univerzity na jeho zpracování za 475 tis. Kč. Město smlouvu podepsalo pozdě,
termín dodání byl tedy prodloužen.
Plán odpadového hospodářství (POH): Bylo zadáno jeho zpracování firmě
P.Nováka. Opožděné schválení dodavatele způsobilo navýšení ceny na 53 tis.
Kč (firma se stala plátcem DPH). Nebyl ustanoven tým, který měl zajistit řádný
postup při zpracování a spolupráci s dodavatelem.
Kostelecké služby, s.r.o.: Dosud nebyla ukončena účast města ve společnosti.

Zastupitelstvo města: Uskutečnilo se 9 zasedání. Rezignovala L.Chroustovská,
nastoupil za ni J.Šmejkal, byla odvolána místostarostka L.Tučková, novým
místostarostou se stal I.Koštýř, rezignoval J.Belinger, za něj nastoupila
K.Součková.

Jednou větou:
Základní škola pořádala ples. Poplatek za komunální odpad byl zvýšen na 500
Kč na hlavu. Bylo navázáno partnerství s francouzskou obcí Mamirolle a vzniklo
občanské sdružení KOSMA. Polozřícený dům č.p.15 po statickém zabezpečení
přežil zimu a firma Dej Bůh štěstí projevila zájem o jeho odkoupení. Uskutečnil
se opět Jarní pochod. Proběhla diskuse o Evropské ústavě za účasti
europoslance MUDr. Cabrnocha. Na 2.ročník Kolvětrání zase dorazil kostitřas –
po vlastní ose až z Prahy. Vydařil se 17. Keramický den, tentokrát se
prezentovalo 250 českých dílen. Proběhla druhá autogramiáda Benjamina
Kurase. Už XIII. Bohemia festival nabídl 4 koncerty. Pokračovaly Bleší trhy na
náměstí a hrál se Pétanque. Mezi sportovní a kulturní organizace bylo rozděleno
čtvrt milionu Kč. Domov důchodců má novou ředitelku M. Volavkovou. Cyklisté
se projeli po jedenácté na 14. setkání Kostelců, tentokrát do Červeného
Kostelce. V srpnu rostly houby „jako vzteklé“ nejen v lese, ale i na zahradách, a
naznačovaly dlouhou zimu. Den Setkání Země nabídl netradiční zážitky. Od září
vychází CVIKR v papírové podobě, na webu je od listopadu. Na zámku proběhlo
22 kurzů, kde se učilo 168 zájemců základům počítačové gramotnosti pod
vedením lektorů obou Vladimírů Kalivodů a I. Kašparové. Byl schválen
Rozpočtový výhled na rok 2006-2010. Stolní tenisté se dostali do divize. Město
má nového právníka JUDr. Koženého. Dny evropského dědictví opět otevřely
dveře památek města. Byla zvýšena četnost svozu tříděného odpadu (2x týdně
plasty a 1x týdně papír). Skauti a příznivci procházek objevovali okolí. Druhá
lékárna v našem městě má otevřeno i v sobotu. Léto nebylo moc na koupání, ale
podzim se vydařil. Ve škole proběhlo Mistrovství republiky v knoflíkandě.
Černokostelecký zpravodaj přestal zveřejňovat Usnesení zastupitelstva, poslední
zveřejněné bylo v 9.čísle z července. Byly instalovány 4 přístřešky na zastávkách
busů. Výstavy v muzeu byly úspěšné. V plynofikaci města se nijak nepokročilo.
Na území tří mikroregionů a města Kostelec vznikla Místní akční skupina
Podlipansko. Místní pivovár uspořádal Vykulení a jiné zábavy. Mateřská školka
má novou ředitelku M. Fehérovou. Shlédli jsme dvě divadelní představení
v pivováru: KOZA zahrála na mlatě a V.O.S.A. ve stáčírně. Nemáme tržnici, ale
Tržní řád ano - byl schválen a platí od začátku roku 2006. Nová vyhláška o
místních poplatcích byla schválena a vymezila veřejná prostranství podléhající
poplatkům. Vyšel Černokostelecký kalendář vydaný mikroregionem. Stavební
úřad má nového vedoucího pana Adámka. Zápisy z komisí se opět
nezveřejňovaly, ani zprávy z Mikroregionu či svazku obcí NY-KO. Díky panu
faráři zazněla v kostele krásná hudba. S nastávající zimou se projevilo další
zhoršení ovzduší zapříčiněné spalováním všeho možného.
Lenka Tučková

… STALO SE …
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - VSTUP VOLNÝ (15.12.2005)
Tentokrát to bylo zasedání mimořádné. Asi proto, že šlo o finance, a že nebyla
vůle kontrolovat nesplněné úkoly. Byla schválena smlouva o pronájmu pozemků
a budov v areálu Sanatorky firmě MARKER CZ na 6 let natvrdo. Bez možnosti
navýšení nájmu o inflaci, bez možnosti výpovědi, za 6 Kč/m² za rok za pozemek
a 568 Kč/m² za budovy. Doktor Trippé, zakladatel plicního sanatoria a lesoparku,
by se asi divil.
Nemáme tržnici, ale máme tržní řád, prodávat lze jen na náměstí v parku nebo
na předsunutých místech. Povinnosti má pouze prodávající, město pouze vybírá
poplatky. Podomní prodej je ve městě zakázán. Nová vyhláška o místních
poplatcích nás opět rozdělila na rovné a rovnější. Některé pozemky byly určeny
ke zpoplatnění za využití veřejného prostranství a některé ne. Podnikatel, který
využívá ke své činnosti pozemky města, zaplatí stejnou cenu za pronájem jako
někteří podnikatelé využívající vlastní pozemky, které nemají oplocené.
Naopak, někteří nezaplatí nic. Inu přerozdělení je důležitým nástrojem, jak
srovnat do latě neposlušné, to soudruzi věděli již dávno. Územní plán se
nedostal na program. Ti, co si přečetli platnou vyhlášku města, že končí platnost
ÚPD, a myslí si, že i v Kostelci je třeba dodržovat vlastní předpisy, byli obviněni,
že šíří poplašné zprávy.
Navzdory schválené změně rozpočtu odmítlo město přispět do společné kasy na
zaplacení nákladů souvisejících s účastí na programu LEADER. Prý z toho
město nic nebude mít, protože tento program hlavně podporuje místní
podnikatele, zájmová sdružení či jednotlivé občany. Chvályhodná opatrnost při
nakládání s veřejnými financemi. Téměř stejní zastupitelé v minulosti bez váhání
podpořili jednoho kosteleckého podnikatele, který městu dlužil 33 tisíc. Podnikání
některých musíme podporovat. Neváhejte a přijďte, pokračování příště, bude se
zřejmě schvalovat rozpočet a nový jednací řád, aby ti, co mají nějaký nápad
nebo připomínku, museli mlčet a neobtěžovali.
Ewa Chmelíková
Průběžné výsledky ANKETY na www.cvikr.info ke dni 12.1.
Jste pro přesunutí konečné stanice autobusů na Háje?
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Anketa po 15 letech
V roce 1991 byly v Černokostelecku otištěny výsledky místní miniankety.
Vybraným domorodcům byla tehdy položena otázka Co se vám v Kostelci nelíbí?
Pro zajímavost přetiskujeme výsledky této ankety z „minulého století“.

Anketa: Co se Vám v Kostelci nelíbí?

(Černokostelecko 4/1991)

Josef Volvovič, matematik analytik: Nedostatek humoru. Neměli bychom se
brát tak vážně a situaci kolem sebe tak tragicky.
Zdeňka Bohatová, v domácnosti: Úprava všeho kolem, park, náměstí. Aby to
trošku vypadalo, víc se ukáže na jaře.
Ingrid Strnadová, mat. dovolená: Služby. Prý tady nebude fotograf, holič.
Zatím víme, které služby se ruší, ale nikdo nám ještě neřekl, které nové se
objeví. Aby to nakonec nedopadlo tak, že nebudeme mít masnu nebo potraviny.
Pro mladé se tady nic nedělá.
Ing. Vladimír Kalivoda, vědecký pracovník: Nejvíc? Špína ve městě a fasády
domů. Kupříkladu na začátku Ruské ulice stál asi 4 nebo 5 týdnů nevyvezený
kontejner, byl tam od vánoc. Několikrát za tu dobu dokonce vyhořel. A jinak –
samozřejmě skládka.
Petr Čadina, student: Nelíbí se mi, že se toho moc nezměnilo. Soukromých
krámů tady moc není. To přece není těžké, aby si lidé vzali své domy zpátky a
začali podnikat. A taky se mi nelíbí, že se nic neděje s chudobincem.
Olga Dekojová, úřednice: Hrozný nepořádek. Myslím si, že by město mělo
koupit počišťovací auto. Nelíbí se mi krámy v soukromých domech, se kterými se
nic neděje. Třeba u pana Čubra nebo v bývalé Oděvní službě. Já vím, je to jejich
dům, ale mohli by pro město něco udělat.
Zdeňka Reifová, vedoucí reprodukce: Zásobování. Možná to vidím ze svého
stanoviska,ale když přijedu z práce ve tři čtvrtě na pět domů, a to jezdím autem,
tak tady už nekoupím ani rohlík.
Kamil Reif, projektant: Mezilidské vztahy. Dřív jsme se všichni akorát báli,
takže tím pádem každý raději mlčel a zůstal více zakuklený. Vztahy mezi lidmi
byly tenkrát také napjaté, ale neprojevovaly se tak, jako dneska, kdy je každý
v tomhle směru bez obav. A zhoršuje se to snižováním životní úrovně. Nechápu
proč, že tohle období přijde jsme přece věděli už před rokem a tenkrát s tím
skoro každý rád souhlasil.
Helena Brdková, prodavačka: Nejvíc mi vadí nepořádek venku, že nikdo nic
neuklízí.
Libuše Langová, učitelka: Já bych řekla to samé, snad ještě neopravené domy.
Neupravené okolí.
Jaroslav Bača, družstvo DROM: Akorát to, jak se ztrácejí krámy. Abychom už
pomalu jezdili pro mléko do Českého Brodu. To je pořád jenom, že něco bude.
Měla by tady být mlékárna, pekárna.
JUDr. Chrastil, tajemník MÚ: Asi ta skládka pod Peklovem. Také se mi nelíbí,
že pivovar ještě nepatří městu a nepřináší mu už užitek.
Lenka Nováková, matrikářka MÚ: Zavřené obchody, rozbité chodníky.

František Pečenka, řidič: Nelíbí se mi moc věcí, ale o všem už se tady mluvilo i
psalo. Zdá se, že jenom to je k ničemu.
Adéla Fikáčková, prodavačka: Ten binec na ulicích, špína. Kdyby alespoň
vyhlásili, ať si každý zamete před svým domem, a potom to najednou všechno
odvezli. A s kšeftama zrovna tak. Vemte si např. papírnictví, je zavřené už dva,
tři měsíce. Vedle je veliká škola, děti každý den něco potřebují, musíme pro to
jezdit do Brodu nebo do Prahy.
Por. Jaroslav Píša, policie: Našim problémem je lhostejnost. Když dojde
k něčemu na ulici, tak to nikdo z lidí nechce dosvědčit. Třeba ničení
zaparkovaných aut při zábavě. Víme, že pachatele někdo viděl, ale svědek se
nepřihlásí. Bez spolupráce s občany toho moc nedokážeme.
Jitka Kabelková, důchodkyně: Autobusy. I když teď jezdím méně, než jsem
dříve jezdila, je to hrozné. Někteří šoféři přijedou na poslední chvíli nebo
dokonce až po odjezdu. Aby autobus přijel včas, lidé do něho v klidu nastoupili,
nemuseli zbytečně mrznout nebo stát venku na dešti.

Uplynulo 15 let, dost věcí se změnilo a tak jsme oslovili obyvatele našeho města
se stejnou otázkou. A abychom neopominuli pozitivní postřehy a změny, ptali
jsme se lidí také na to, co se jim v Kostelci líbí. Snažili jsme se oslovit stejné
občany, kteří odpovídali v roce 1991. Některé se nepodařilo kontaktovat, někteří
neměli zájem odpovídat, proto jsme náhodně oslovili jiné.

Co se Vám v Kostelci nelíbí? A co se Vám líbí?

(CVIKR 1/2006)

Mgr. Josef Volvovič: Nelíbí se mi hlavně pasivita nás občanů, která nese hlavní
vinu na tom, jak to v Kostelci vypadá. Kdyby se ke každému problému
přistupovalo tak, jak zareagoval například pan Zdeněk Novotný na situaci na
Poustkách, bylo by to v Kostelci jiné.
Zdeňka Bohatová: Nelíbí se mi, že Kostelec ještě nemá žádnou větší prodejnu
(např. Plus, Billa), žádnou změnu jsem nezaznamenala ani v kvalitě chodníků a
veřejného osvětlení. Množí se krádeže.
Ingrid Kantorová: Nelíbí se mi špatný stav chodníků, nedokončená oprava na
střeše školní jídelny, absence osvětlení v nástavbě na školní jídelně.
Nedostatečná obchodní síť. Líbí se mi systém svozu odpadu (sběrná místa).
Ing. Vladimír Kalivoda: Nedostatků je na dlouhé povídání. V současnosti bych
si přál, aby byla rychle a zdárně dokončena kanalizace bez zasypávání již
hotových výkopů a jejich opětného obnovování za pár dnů poté. Po jejím
dokončení uvést komunikace do takového stavu, aby byly chloubou města a ne
celostátní ostudou, jak tomu bylo dosud. Z Kostelce by neměl být skansen.
Nejsme na úrovni Telče, Českého Krumlova, Slavonic a mnoha dalších měst
s opravdu hodnotnými památkovými zónami. Máme hezký zámek, jsou tu dobré
podmínky pro lesoparky. Líbí se mi snaha o rekonstrukci pivovaru a akce s ní
související a za přínos pro život místních obyvatel považuji integrovanou
dopravu.

Petr Čadina: Nelíbí se mi, že ze základní školy musel odejít mladý učitel.
Pravděpodobně kvůli přesluhující učitelce, která se bojí o své místo. „Ať žije“
motivace pro další mladé kantory.
O nevkusných autobusových čekárnách na náměstí se nebudu raději vyjadřovat.
Vyjádření vedení základní školy: Zmíněný učitel ukončil pracovní poměr ve škole
dohodou.
Olga Dekojová: Nelíbí se mi nepořádek na ulicích, ne kvůli kanalizaci, ale
takový ten každodenní. Je mi smutno z toho, že se často musím stydět za to, co
se v našem „Kocourkově“ děje. Ale i tak mám naše městečko moc ráda a jsem
zde šťastná. Mám zde spoustu přátel a kamarádů, ale občas bych si přála mít
možnost pohnout „kosteleckými dějinami“.
Kamil Reif: Před dávnými lety jsem v opojení z vývoje se dovolil také veřejně
ozvat v anketě "Co se vám v Kostelci nelíbí ?" Zdála se mi tehdy vhodná doba a
tím i šance k zlepšení vztahů mezi lidmi...
I dnes bych začal citátem (sice ne "již velký .......nás učil..") Saint-Exupéryho
"....pravda je to, co zjednodušuje svět, a ne to, co vytváří chaos." Tak tedy
hledejme pravdu, nejen tu svou.
Je mojí pravdou, že výstavba kanalizace, o níž vím pramálo, i když se jistě bude
týkat i našeho domu, znepříjemňuje mi život v městě, kde rád žiji. Musí tomu tak
být? No prostě nevím ani to, jak vyřešit, aby naše exkrementy (h....) tekly dolů,
jak bývalo obvyklé, ale nikoliv opačně. Rovněž je mojí pravdou, že mít k opravě
padající římsy výpis z Katastrálního úřadu z Kolína a souhlas památkářů z Říčan
(protože kdosi kdysi snad čekal, že budou pršet dotace) je (ač třeba dle
předpisů) snad nadbytečné. Že nevím, nakolik mi prospěje kdesi na okraji města
obchoďák, kam stejně budu musit dojíždět. Že by město mělo maximálně
podporovat každého podnikatele, který tu vytvoří další pracovní místa, aby lidé
nemusili dojíždět. Že bychom si měli vážit těch, kteří dají dohromady pár lidí (a
nemusí to být zrovna Polévkový spolek černokosteleckých dam, či jak se před
sto lety jmenoval), aby prostě jsme měli k sobě blíž a mohli navzájem si objasnit
svoje pravdy a třeba možná snad si i případně navzájem pomoci. Ale to už sním.
Jsme v době, kdy informace jsou tak snadno sdělitelné. Použijme je k
informování o svých pravdách, o pravdách těch druhých a o tom co je nutné, co
je vhodné, a proč.
Helena Brdková: Stačí se podívat do okolních vesnic a měst jak vypadají a
zeptat se jich, jak to dělají.
Hana Vejvodová, tajemnice MěÚ: Byla jsem oslovena se žádostí odpovědět
v opakované minianketě, původně uveřejněné v Černokosteleckém zpravodaji
před 15ti lety. Tehdy před 15ti lety jsem se ankety neúčastnila, těžko tedy
srovnávat odpověď tenkrát a dnes. Nicméně považuji za slušné na oslovení
reagovat. Za sebe mohu říci, že v Kostelci, do kterého jsem se před téměř 25ti
lety přistěhovala jako „cizí“, do bydliště rodiny svého manžela, jsem svými
spoluobčany byla přijata velmi dobře. Žiji zde spokojeně, Kostelec znamená
domov pro mne, mého manžela i pro naše děti. Myslím, že mám dobré vztahy
nejen se svými nejbližšími sousedy, našla jsem zde i osobní přátele a kamarády.
Nevidím důvod pro kritiku tohoto města resp. občanů, kteří ho tvoří – žiji zde
ráda (kdybych nechtěla, tak přece nemusím) a věřím, že tomu tak bude i nadále.

Navíc si myslím, že každá kritika, byť dobře míněná a z pohledu kritizujícího
oprávněná, by měla být konstruktivní – tj. pokud se mi něco nelíbí a mám
potřebu kritizovat, měla bych navrhnout i lepší řešení mnou kritizované
skutečnosti.
Hana Zemanová: Přemýšlím nad tím, co by se asi muselo v Kostelci stát, aby
se lidé večer zvedli ze svých křesel, vypnuli televizory, přestali se pohoršovat a
nadávat na vše a na každého a začali přemýšlet nad tím, co v Kostelci zlepšit a
jak k tomu lepšímu přispět svou prací nebo myšlenkou. Co myslíte ? Uděláme to
někdy ? Moc by se mi to líbilo.
Jiří Andrle, architekt: V Kostelci n.Č.L. se mi
nelíbí: stav parku na náměstí – přerostlá zeleň, nedlážděné povrchy,
líbí: ženský.
Roman Pošta, podnikatel:
Nelíbí se: Složitá otázka. V devadesátých letech minulého století zaspalo město
dobu a následná zastupitelstva nečiní nápravu.
Líbí se: Okolí našeho města a jeho poloha v republice.
Jiří Pokorný, podnikatel: Z docela hezkého, žijícího městečka (viz dobové
fotografie, tiskoviny a vyprávění pamětníků - mně je teprve 52 let) se stává
špinavá, živořící noclehárna. Změna k lepšímu je pouze na nás!
Martin Janata, farář: Nelíbí se mi neuspořádané měsíční trhy na náměstí, nízká
společenská aktivita občanů, dojem vnějšího pozorovatele z napětí různých
zájmových skupin na MěÚ. Líbí se mi jako faráři spolupráce s MěÚ na obnově
kulturní památky farního kostela.
…………………………………………………
Můj názor:
Jak je vidět, mnoho věcí se zlepšilo – výzva k úklidu před domy byla vyslyšena,
papírnictví těsně u školy funguje (a nutno dodat i v době oběda!), peklovská
skládka nehyzdí krajinu, pivovar sice nepatří městu, ale přináší užitek městu.
Je však i mnoho dalšího, co se nezměnilo a pokud ano, tak ne k lepšímu.
Lhostejnost, pasivita a mezilidské vztahy – tuto situaci popsal bývalý prezident
Havel dvěma slovy „blbá nálada“ - není výsadou Kosteleckých, ale to
neznamená, že proti tomu nelze nic dělat. To, co je pěkné, příjemné kolem nás,
vnímáme často jako samozřejmost a je jasné, že to nechceme měnit. Ale když
nám něco vadí a ještě nejsme sami, je snad logickým krokem si o tom nejprve
popovídat. A také se snažit zjistit, jak na stejný problém nahlížejí lidé, kterých se
to také týká. To není kritika, to je zájem nebo - v našem případě - chronický
optimismus.
Takže připojte se, další diskuse na www.cvikr.info (ti, kteří nemají internet,
mohou posílat příspěvky do redakce)!
Jana Havelková

A co na to sociolog?
Snaha o komentář:
Z mého pohledu toho v té anketě moc není a asi ani nebude... (Snad kdyby se
lidé více osmělili, nebáli se. A nevnímali to v kontextu, že to bude někde otištěno,
dokonce v "tamtom" Cvikru.)
Když není položena přesněji vymezená otázka (témata, oblasti), lze se stěží
dobrat něčeho na způsob "největší problémy občanů města". Jak je i z těch pár
odpovědí patrné. Každý to formuluje po svém, stylizace jen doplňuje faktor věku
dotazovaného, "společenské postavení", typ a místo bydlení, zaměstnání…
No, ale o to přeci jde. Čím pestřejší názory, tím lépe. Vždyť se
nesestavuje nějaký seznam. Výsledek ilustruje fakt, že lidé jsou různí, přes či
vzhledem ke svým problémům vnímají nebo nevidí problémy okolí, chcete-li
města. Někdo je informován více, někdo méně, někdo si to jenom myslí, někdo
nevynaloží potřebnou ochotu (vyhledávat, naslouchat), někdo má více
přirozených bariér "býti" informován. Jedněm se daří lépe, jiným hůře a těžko
rozhodnout, zda se o to zasloužili schopnostmi či spíše napomohl osud či
předkové. Tamten by byl nespokojený vždy, další je zas nebezpečně netečný,
možná tu je i nekritický nadšenec. Všichni v Kostelci ale bydlí (mnozí dokonce
žijí) a ovlivňují, co se zde děje, a mohlo by se dít.
Že se za posledních 15 let mohlo s městem a pro město udělat více, než se
udělalo, si podle mě myslí mnozí, jen to nejsou ochotni nahlas přiznat. Ono asi
závisí na tom, jak mohli sami (diky svým možnostem, kompetencím či nezájmem) k té podobě města přispět. Nemyslím pár lidí zapojených do komunální
politiky či statní správy, tím "aktérem" je vlastně každý. Pravda, za děti by tu
odpovědnost do jisté míry měli nést rodiče. Za své jednaní si zodpovídáme sami
sobě, taky okolnímu světu, co nás sleduje. Vedle svědomí tam někdo má ještě
PánaBoha, ti, co spolurozhodují "na radnici", se ještě v ideálním případě
zodpovídají voličům. (Vzhledem k nízké volební účasti je asi lepší uvazovat o
obyvatelích).
Každopádně má (kostelecký) mikrosvět (ne)jisté zákonitosti a dynamiku. Jeho
podoba je vytvářena po staletí, působí zde nespočet i nezměnitelných vlivů. S
některými danostmi (chcete-li rozhodnutími) se lze jen smířit, s některými je
dobré bojovat, z některých se snad ponaučíme. Většinu z nich nevnímáme.
Nebo jim vůbec nerozumíme, ani když si o tom přečteme zápis...
Celé to asi začíná tím, že každý má „své starosti" a ty "starosti městečka" to
nějak obsahuje nebo ne. (Já osobně to mám posledních pár let zdánlivě snazší většinu času trávím mimo Kostelec. Odchod za prací a dočasným bydlištěm to
ale nevyřešil.) Těch par řádků nemá být ani nářkem, ani bilancováním - na to se
necítím. Taky to není výzva, vždyť proč zrovna v Kostelci by měla fungovat
pospolitost, nebo občanská společnost? Mno, třeba by to aspoň trochu...
náznakem... Každopádně by bylo fajn, kdyby se starosti pozvolna stávaly
radostmi.
PhDr. Martin Tuček

… STANE SE …
Také Kosteláci budou mít šanci čerpat
prostředky z programu LEADER ?
Zastupitelé města schválili účast města Kostelec v programu LEADER společně
se sousedními mikroregiony Pečeckým, Kouřimským a Pod Chlumem. Na
základě tohoto rozhodnutí v průběhu několika měsíců vznikla Místní akční
skupina s názvem Podlipansko. Byla zvolena správní rada (předseda J.Tvrz),
dozorčí rada, kontaktní osobou je M.Pošíková. Těsně před koncem roku se
podařilo zaregistrovat MAS Podlipansko jako obecně prospěšnou společnost.
Finanční prostředky vynaložené na vznik společnosti (celkem 340 tis.Kč za
pomoc poradenské firmy) poskytly mikroregiony a občané města Kostelce. Podíl
za Kostelec činil 45 tis. (podle velikosti a počtu obyvatel) a město ho odmítlo
zaplatit. Mikroregion Černokostelecko neměl zájem na programu Leader
spolupracovat.
V průběhu roku se uskutečnilo m.j. školení a čtyři komunitní setkání, kterých se
mohl zúčastnit každý občan regionu. Byla zpracována vize a strategie územního
rozvoje regionu MAS Podlipansko.
Ve středu 25.ledna proběhne veřejná prezentace strategie a osnovy záměru
MAS Podlipansko v Radimi od 17 hodin v kulturním domě. Všichni jste
srdečně zváni. Využijte příležitost získat informace o možnosti podávat vlastní
projekty, realizovat své nápady a tím se aktivně zapojit do rozvoje našeho
regionu.
Ewa Chmelíková
25. 28. 29. ledna – Stolní tenis – sokolovna
14. 21. 22. 28. 29. ledna – Pozemní hokej – 9 hod. – sokolovna
11. a 18. února – lyž. zájezd do Rokytnice – v 7 hod. od zámku – pořádá Polkost
13. 15. 17. 20. února – kurzy počítačové gramotnosti (NPPG) – info 800 800 028

Bílé stopy
Poslední zimy svojí sněhovou nadílkou obdařily i okolí Kostelce a tak podél cest
protínajících zdejší krajinu vytvořili obětaví běžkaři stopy. Vedou na všechny
strany a dokládají, že milovníci turistiky vědí, kam zamířit, aby se občas i svezli z
kopečků a radovali se z výhledů do dálek. Máte i Vy oblíbenou trasu? Jste
ochotni prozradit kudy vede? Štvou Vás pěšáci ve stopě? Napište nám, těšíme
se.
Renata Pacalová
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