… KAUZA …

zaostřený pohled na události u nás

BYTY
Po dlouhých a složitých jednáních byl našemu městu bezúplatně převeden
nemalý majetek Středočeského kraje – většina areálu bývalé Sanatorky s
pozemky o velikosti 40 hektarů (1.ledna 2004). Část areálu zůstala v majetku
Ministerstva zdravotnictví (tzv. pavilon H – dřívější dětské oddělení s pozemky
kolem a nedostavěný panelák na „kulaťáku“). Bývalou budovu vrátnice krajský
úřad věnoval Ministerstvu vnitra na novou služebnu Policie ČR (?).

ZDARMA

3/2006
Editorial

Přečetli jsme si, že Česko získalo z Evropské Unie jen 10 procent peněz
plánovaných na dotace pro ČR. Jsme na předposledním místě, za námi je už
jenom Kypr. Peníze určené pro ČR stále leží v Bruselu a čas na jejich vyčerpání
se krátí. Proč? Česko prý neumí zpracovat žádosti a projekty tak, aby peníze z
EU dostalo. Systém čerpání je u nás obzvláště komplikovaný a znají ho snad
pouze ti, kteří vyhlašují výzvy k předkládání projektů. Kolik obcí, podnikatelů či
občanských sdružení je schopno pružně a rychle reagovat na výzvy k
předkládání projektů? Kolik subjektů u nás je ochotno si přiznat, že psát projekty
prostě neumí, a proto se to musí naučit? Kolik z nich pochopilo, že je třeba
připravovat projekty do “šuplíku”? Investovat čas i peníze bez záruky, že nějaké
prostředky získají?
Systém dotací je oprávněně kritizován. ALE: pokud už tady takový systém
jednou je, musíme koukat, aby tady byl i pro nás.
Naše město se díky aktivitě kosteleckých občanů zapojilo do iniciativy LEADER.
Společně s partnery z okolí založili obecně prospěšnou společnost MAS
Podlipansko, což je nezbytný krok pro to, abychom i u nás mohli čerpat dotace z
některých programů EU.
Jak se k možnosti čerpání dotací z programu LEADER staví naše radnice? Než
by se účastnila práce na projektech tak radši řekne, že je to k ničemu a nedělá
nic. Inu, „kostelecká cesta“ (ne)řešení problémů je již léty prověřená, ale
nezapomeňme, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, kdo nic nezkazí, bývá pochválen
a kdo bývá pochválen, bývá zvolen... Nebo to bude jinak?
Jan Chmelík

Zastupitelé města rozhodli v dubnu 2004, že se byty v Sanatorce prodají.
Nastalo půlroční martýrium - hrozil prodej vcelku realitní kanceláři za necelých 20
mil., paní starostka tvrdila, že vzhledem k nájemníkům by to bylo nejlepší řešení
– přitom téměř polovina z nich však měla smlouvy na dobu určitou! Způsob
prodeje navržený bývalým právníkem města neumožňoval prodej bytů do
osobního vlastnictví, neumožňoval získat půjčku …
Po tuhém boji se podařilo prosadit, aby se byty privatizovaly a aby si nájemníci
mohli alespoň vybrat mezi družstevním nebo osobním vlastnictvím. Proběhlo
výběrové řízení na firmu, která byla schopna zajistit privatizaci. V prosinci 2004
jsem byla pověřena zastupitelstvem privatizaci řešit. Vzápětí městu vypověděl
službu dosavadní právník.
Věci se daly do pohybu, zastupitelstvo stanovilo pravidla, ceny bytů, nájemníci
dostali nabídky, kdo potřeboval, dosáhl na půjčku. A v červnu už zastupitelé
schvalovali převod prvních 66 bytů. Všichni se rozhodli pro osobní vlastnictví a
z 89 nabízených bytů jich bylo prodáno a zaplaceno do konce roku 95% a
privatizace byla prakticky do roka a do dne dokončena.
Na zvláštním účtu města tak bylo letos koncem ledna 27 mil. Kč. Domnívám se,
že tyto finance jsou po dlouhé době první a poslední, které město získalo. Mělo
by být pečlivě zvažováno, jak budou použity.
Za prvé by měly být zdrojem k zisku dalších peněz, tj. část z nich použita na
přípravu investičních projektů pro možné dotace a spoluúčast na nich. Za druhé
by měly být v našem městě vidět – každý kolemjdoucí by si mohl všimnout, tohle
se udělalo (např. vydlážděný zvýšený přechod pro chodce). Jinak se rozkutálejí
zatraceně rychle a ani si nevšimneme, že „spadly“ do kanálu.
Jenže ouha: Letos vedení města prosadilo, že si 13,5 mil. z tohoto účtu „půjčí“ na
kanalizaci a dalších 1,5 mil. je „zapůjčeno na další investice“, ale na které?
Zbývá tedy 12 mil. – máme z čeho brát, řekl pan místostarosta Koštýř. Pro příští
zastupitelstvo je tedy už teď připraven dluh ve výši 30 mil. (15 půjčeno od SFŽP
a 15 z bytů).
Lenka Tučková

… STALO SE …
Svatbín
Připravila Eva Bitterová

je osamocená část Kostelce. Poměrně malebná víska – náves je pásmo
památkové ochrany – si žije po svém. Nic jiného jí nezbývá. Dítě, na které se
berou přídavky,ale botičky se mu nekoupí.
Zajímalo by mne, o kolik má Kostelec díky Svatbínu navýšený rozpočet a do
čeho tu peníze každoročně investuje. V kolonce „výdaje“ letošního, loňského i
předloňského rozpočtu jsem Svatbín neobjevila. (V létě město dvakrát obstaralo
posekání trávy na návsi.) Vedla-li by do Svatbína cesta, byla by to trasa příjemná
pro pěší i pro cykloturisty. O cestě se ovšem nedá mluvit. Spíš o vymletých
strouhách, z nichž trčí ostré šutry. Ani se nedivím, že svatbínské děti do školy
raději jezdí busem či autem, zaměstnaní v Kostelci jakbysmet. O veřejném
osvětlení si nechme zdát.
Tak mne napadá, zda by svatbínským nebylo lépe, kdyby byla obec samostatná
nebo alespoň kdyby si zřídila osadní výbor. Přinejmenším by si tu svou trochu
peněz mohli ohlídat.
Renata Pacalová

ambulance pro děti a dorost
MUDr. Holanová
tel: 321 697 021
PO 7:30-10:00 ambulance pro nemocné
10:00-12:00 kontrola nemocných
ÚT 7:30-12:00 ambulance pro nemocné
12:45-14:30 poradna pro zdravé
ST 7:30-10:30 ambulance pro nemocné
10:30-12:30 poradna pro zdravé
ČT
7:30-9:30 ambulance pro nemocné
9:30-10:30 kontrola nemocných
10:30-12:00 objednané prohlídky
PÁ 7:30-10:00 poradna pro zdravé

Z dopisu čtenářky

10:00-12:00 amb. pro nemocné a zdravé

Dostal se mi do ruky lednový Cvikr a tak jsem si ho přečetla. Přeji dostatek
chronického optimismu k překonání blbé nálady. K vaší anketě Co se mi líbí a
nelíbí v Kostelci se drobně připojím:
Velmi se mi nelíbí a někdy mi až extrémně vadí psí výkaly. Při cestě z nebo do
školky se podobá cesta s kočárkem a dvěma malými dětmi cestě minovým
polem. Pokud hnědý výtvor mine podrážku dětské nebo mé boty, rozhodně již
tento manévr nezvládnu kolečky kočáru a ona hnědá hromádka na něm ulpí.
Proč? Předpokládám, že majitel psa nenechá výkal svého miláčka na svém
pozemku či v obydlí. Na obecním ano?! Pokud je kritika, má se navrhnout řešení.
Pejskaři, vezměte si na procházku pytlík či noviny a po svém psu ukliďte! A já
budu trávit čas po návratu domů veselejší činností, než je čištění vzorku obuvi či
kola.
Co se mi líbí: CVIKR.
Co mě zajímá: Proč mají obyvatelé města stále tendenci likvidovat svůj odpad
(koberce, matrace, plechovky, lísky atp.) způsobem nelegálním. Tj. položí ho ke
kontejnerům s tříděním odpadem. Město to uklidí a mně se zvýší roční poplatek
za popelnice. Objednat si kontejner je snadné a za své zbytečnosti bychom měli
být zodpovědní.
Hezký konec zimy a veselé jaro všem přeje Katka Hejduková

ambulance pro děti a dorost
MUDr. Otáhalová
tel: 321 679 296

ambulance
MUDr. Dušek
tel: 321 697 374
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

ambulance
MUDr. Chudobová
tel: 321 697 374
PO
ÚT
ST
PÁ

PO 8:00-10:30 ambulance pro nemocné
10:30-12:00 kontrola nemocných
12:00-13:00 objednané prohlídky
ÚT 8:00-10:00 ambulance pro nemocné
10:00-12:00 kontrola nemocných
13:00-15:00 poradna pro zdravé
8:00-10:00 ambulance pro nemocné
10:00-11:00 kontrola nemocných
11:00-13:00 objednané prohlídky
ČT 8:00-10:00 ambulance pro nemocné
10:00-12:00 kontrola nemocných
12:00-13:00 objednané prohlídky
PÁ 8:00-10:30 ambulance pro nemocné
10:30-12:00 kontrola nemocných

ST

7:00-12:30
13:00-17:00
7:00-12:30
13:00-17:00
7:00-12:00

7:30-12:30
13:15-14:45
13:00-17:00
7:30-12:00
13:00-17:00

lichý týden
sudý týden

ambulance
MUDr. Řeháková
tel: 321 697 374
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

13:00-17:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
13:00-17:00

sudý týden
lichý týden

Interní ambulance
MUDr. Klímová

Zubní ambulance
MUDr. Michaliková

tel: 321 679 150

tel: 321 679 241

PO 8:00-12:00 13:00-16:00
ÚT 8:00-12:00 13:00-17:00
ST 8:00-12:00 13:00-16:00

PO 7:15-17:15
ÚT 7:15-13:30
ST 7:15-13:30

ČT 8:00-14:00
PÁ 8:00-13:00

ČT 7:15-17:15
PÁ 7:15-12:30

Gynekologická ambulance
MUDr. Remešová
tel: 321 697 362
PO 8:00-12:00 14:00-17:00
ST 8:00-12:00
ČT 8:00-12:00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Rehabilitace
MUDr. Kříž
tel: 321 679 950

Lékárna U MUZEA
tel: 321 697 375
PO-PÁ

8:00-16:30

Lékárna K
tel: 321 697 113
PO-PÁ
SO

8:00-18:00
8:00-12:00

Zubní ambulance
MUDr. Zych
tel: 321 679 265

Lékárna pohotovost
Kolín - nemocnice
tel: 321 756 581

8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:12-12:00

PO-NE

12:30-17:00
12:30-17:00
12:30-17:00
12:30-17:00
12:30-14:30

20:00-7:00

LSPP *)
Kostelec - Sanatorka
tel: 321 679 777
SO-NE

Návštěva z Mamirolle
Kolín - nemocnice

ÚT 8:00-18:30

(nová poliklinika)

tel: 321 756 111

ST 8:00-14:00

tel: 321 752 550
SO-NE

Rehabilitace

8:00-14:00

Praha 1, Palackého 5
tel: 224 946 981

PO-PÁ

17:00-22:00

SO-NE

7:00-22:00

Říčany-Komenského
náměstí-areál ZS

R. Kafková

PO-PÁ

19:00-6:30

tel: 321 697 353

SO-NE

7:00-18:00

PO-PÁ

17:00-22:00

19:00-6:00

SO-NE

8:00-22:00

PO 8:00-18:00
ÚT 8:00-18:00
ST 8:00-18:00
PÁ 8:00-16:00

tel:

pro děti a dorost
Kolín - nemocnice
tel: 321 756 146

*) LSPP = Lékařská služba první pomoci

11.3. - 19:30 - v sále restaurace u Flieglů hasičská taneční zábava
11.3. - karneval v Kozojedech, hraje NOMINATIV
16.3. - 18:30 - výroční schůze Sokola
15.-19.3. - výstava Jaro s koňmi v Lysé nad Labem
18.3. - 14 hod. - stadion J.Kohouta v Říčanech - utkání v ragby ČR-Gruzie
18.3. - 20 hod. - ples města v sokolovně
21.3. - 17 hod. zasedačka MěÚ Říčany - konzultační den (jak zpracovat žádosti
o dotace, programy podpory podnikání, individuální konzultace)
21.3. - otevření Infocentra Mikroregionu v Černokosteleckém pivováru
22.3. - 18 hod. - Městské kulturní středisko Říčany - diskuse k trasám Pražského
silničního okruhu (seznámení s návrhem trasy, stanoviska odborníků)
24. a 25.3. - sběr železného šrotu - pořádají hasiči
25.8. - Okolím Říčan, turistický pochod, start 7-10 před nádražím ČD
2.4. - 40.ročník běhu Lipanská stezka - pořádá Kouřim
8.4. - „Smrt vynesem, nové léto přinesem“ – Muzeum lidových staveb v Kouřimi
9.4. 14 hod. – Tržíček velikonoční – Čajovna v Říčanech (u ragbyového hřiště)
⇒ V Říčanech bude další supermarket - TESCO (vedle prodejny LIDL)

7:00-22:00

Zubní LSPP *)
Kolín - Smetanova 764

ČT 8:00-14:00
PÁ 8:00-18:30

… STANE SE …

PO-PÁ
SO-NE

ZZS = Zdravotnická záchranná služba - tel: 155

17:00-22:00
8:00-22:00

Projekt partnerství našeho města s francouzským městečkem Mamirolle
úspěšně pokračuje. Již za pět týdnů, tedy o velikonočních svátcích, Kostelec
přivítá delegaci partnerského městečka v čele s tamním starostou panem
Jacquesem - Henry Bauerem, která zde prožije čtyři dny. Skupina přijede
v sobotu 15. dubna navečer, kdy bude přivítána v hotelu Zvon. Cílem této
návštěvy bude podepsání smlouvy o partnerství a spolupráci mezi oběma městy.
Předběžný program:
So – přivítání v hotelu Zvon,
Ne – dopolední dílna s ukázkou zdobení velikonočních vajec, perníčků a pletení
pomlázek a košíků v Základní škole se speciální výukou (v ulici K Jatkám - vedle
mateřské školy), odpoledne návštěva kouřimského skanzenu,
Po – dopoledne velikonoční pomlázka, odpoledne výlet do Prahy,
Út – dopoledne návštěva Základní školy, odpoledne podpis Charty (smlouvy o
partnerství), kostelecké pamětihodnosti, slavnostní večeře se zástupci města.
Návštěva přátel z Mamirolle bude vhodnou příležitostí pro všechny spoluobčany
zahodit ostych, využít svých jazykových schopností (není nutno ve
francouzštině), dozvědět se něco o životě v kraji Franche-Comté a možná
navázat i nová přátelství.
Eva Bitterová

Březen – za kamna vlezem

LADOVSKÁ ZIMA - Jaromír Nohavica

(ale spolu s internetem, abychom si za pecí užili měsíc internetu)

premiérově 12.2.2006 na koncertě v Hranicích

Jen si to představte – venku sibérie, po ruce klávesnice, myš a svařáček – to se
to brouzdá, e-mailuje nebo tlachá.
Již devátý rok není březen jen měsícem knihy ale i internetu. Letos je zaměřen
na e-government, což by se dalo vyložit jako elektronický styk s úřady. Útočí na
nás mohutná kampaň Českého Telecomu, který konečně cenově zpřístupnil
rychlejší připojení i pro domácnosti, a tak internetování z tepla domova u nás
v Kostelci už nic nebrání. Dosud nejběžnější připojení vytáčeným telefonním
spojením sotva může zajistit bezpečné brouzdání (pravidelné aktualizace antiviru
a programů MS Windows bývají velmi objemné a po obyčejném telefonu se
stahují veeeeelmi dlouho). Kosteláci bez počítače si mohou vyzkoušet internet
bezplatně v Infocentru MěÚ od 13. do 31.3., pokud jsou registrovanými čtenáři.
V elektronické komunikaci s úřady proti Evropě dost zaostáváme. Zatímco
v průměru 45% návštěvníků internetu v EU jej používá pravidelně pro hledání
informací týkajících se veřejné správy či pro komunikaci s úřady, v Česku je to
pouze 8%. Tito naši osmiprocentní nejčastěji navštěvují stránky krajských,
městských, obecních úřadů, vyhledávají kontakty na státní instituci, používají
portál veřejné správy nebo hledají v obchodním rejstříku. (Není divu, že Česko
pokulhává v čerpání Evropských fondů, když informace o tom, jak evropské
peníze najít, dobýt a spotřebovat, jsou převážně k dispozici jen na internetových
stránkách příslušných institucí!)
Pro uživatele, kteří dosud žádný pravidelný elektronický styk s úřady nemají,
otevřelo vloni ministerstvo informatiky Portál veřejné správy – elektronickou
bránu do úředního světa České republiky. Jeho smyslem je pomoci občanům
v orientaci a komunikaci s úřady. Než půjdete na jakýkoliv úřad, podívejte se
nejdříve, zda účel Vaší návštěvy nepopisuje nějaká tzv. „životní situace“ –
podrobné vysvětlení nutných úředních aktů, požadovaných dokumentů a
souvisejících právních úprav (například vydání cestovního pasu, žádost o
rodičovský příspěvek nebo úmrtí blízké osoby). Adresa portálu je
http://portal.gov.cz. Doporučuji také vstoupit odkazem e-learning do sekce kurzů.
Po registraci můžete absolvovat bezplatně kurs „řidičák na počítač“ (ECDL),
nebo se nechat provést krok za krokem Portálem veřejné správy.
Co ale dělat, když se nemůžete dohledat nebo domoci informací, které by
veřejná správa měla občanovi poskytnout? Dveře pomůže otevřít
http://www.otevrete.cz.
Ivana Kašparová
⇒ Škoda, že vznikající nový web Kostelce je poněkud nepřehledný, ale
umožňuje uveřejnění dokumentů z úřední desky na internetu!!! Ovšem je docela
smutné, že název města je v záhlaví stránky uveden nesprávně. Víte vy, jak se
správně píšeme? Kostelec nad Černými lesy nebo Kostelec nad Černými Lesy?

Za vločkou vločka
z oblohy padá
chvilinku počká
a potom taje
Na staré sesli
sedí pan Lada
obrázky kreslí
zimního kraje
Ladovská zima
za okny je
a srdce jímá
bílá nostalgie
Ladovská zima
děti a sáně
a já jdu s nima
do chrámu Páně
Bim bam bim bam bim bam
bim bam
bim bam bim
To mokré bílé svinstvo
padá mi za límec
už čtvrtý měsíc
v jednym kuse
furt prosinec
Večer to odhážu
namažu záda
ráno se vzbudím
a zas kurva padá
Děcka majú
zmrzlé kosti
sáňkujú
už jenom z povinnosti
Mrzne jak sviňa
třicet pod nulu
auto ani neškytne
hrudky se dělaj v Mogulu
Kolony aut
krok-sun-krok

bo silničáři ta jak
každý rok
su překvapení velice
že sníh zasypal
jim silnice
Pendolíno stojí
kdesi gu Polomy
zamrzly mu
všecky CD-ROMy
A policajti?
Ti to jistí z dálky
zalezlý do Aralky
Na Vysočině zavřeli D jedničku
kamióny hrály na honičku
Takzvané rallye Letní gumy
v tym kopcu u Meziřící
spěchaly s melounama
a teď jsou v...
Však víte kde…
Na ČT1 Studio sníh
Voldanova sedi na saních
A v Praze kalamita jak na Sibiři
tři centimetry sněhu
a u Muzea štyři!
Jak v dálce vidim
zasněženy Říp
řikám si: Praotče Čechu
tys byl ale strašny cyp
Kdyby si popošel ještě
o pár kilometrů dále
tak jsem se teďka mohl
kdesi v teple v plavkach valet
Místo toho aby se člověk bál
zajít do Tesca na nakupy
jak jsou tam na tych
rovných střechách sněhu kupy
Do toho všeho jak mi
jak mám zmrzlý nos aj líca
tak ještě z radia
provokatér Nohavica
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