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Někteří zájemci marně čekali v pondělí 3.července na zastávkách U křížku,
K Trativodům a Na Skalce na autobus do Prahy. Dopis starostky, informující o
úplné uzavírce části Pražské ulice, zabloudil jen do některých schránek. Údajně
proto, že tento dopis byl roznášen jako reklamní letáky – ti, kdo si nepřejí být
zahlcováni reklamními materiály, dopis nedostali.
Opravdu má informace o zrušení zastávek váhu pozvánky na reklamní zájezd?
Krom toho paní starostka nevyužila obvyklé způsoby zveřejňování informací:
vyvěšení na vývěsce úřadu ani zveřejnění na webu města. Dodneška. Bez
ohledu na slib daný na zasedání zastupitelstva – informovat včas o každé změně
v souvislosti s výstavbou kanalizace.
Dočasně zrušené zastávky od fungujících na první pohled nerozlišíte. Vedle
jízdního řádu se sice informace nachází, ale každého nenapadne se tam
podívat. A večer všichni nenosí baterku.
Šeptanda pomohla, alespoň většina místních už to ví. Ti, co neví či náhodní
návštěvníci, jsou odkázáni na ochotu kolemjedoucích:
„Ale pane, tady budete stát aspoň měsíc, teď to jezdí jinudy…“
„A kudy? Kde to je? To mi to ujede…“
„Tak já vás tam svezu…“
Ale ono těch náhodných návštěvníků ubývá. Neotřelý způsob výstavby
kanalizace přináší své ovoce.
Ivana Kašparová a Lenka Tučková
P.S. Na Pražské ulici se ještě do pátku 7. července nezačalo pracovat...

Deníček jednoho hřiště
Jak to všechno začalo?
Jedna hodně naštvaná paní (Šárka Plíhalová) se rozhodla svolat demonstraci
k vyjádření nespokojenosti se životním prostředím v Kostelci nad Černými lesy
v důsledku výstavby kanalizace. Zároveň demonstrující upozornili na fakt, že
v našem městě neexistuje žádné dětské hřiště. Sešlo se více jak 60 obyvatel
tohoto města s dětmi. Demonstrace se konala 31.května 2006.
Na této demonstraci jsme si domluvili první schůzku, která se konala 5.června na
dvorku u Plíhalů. Sešlo se nás 11. Teoreticky jsme zvládli výstavbu hřiště velmi
rychle. Rozhodli jsme se ho postavit s pomocí našich mužů, bratrů, otců a dědů.
Stačí jen dostat pozemek, obejít sponzory, sehnat dřevo, vybrat barvy, vymyslet
herní prvky, dát povel a hurá na to.
Jenže, jenže !!!
Ono to tak není. Domluvili jsme další schůzku na 12.června - do té doby povinný
sběr informací. Naše vystřízlivění bylo znát hned, jak jsme se sešli. Bylo nás již o
poznání méně. Máme seznam bezpečnostních norem, představu o kontrolách a
prohlídkách dětských hřišť. Dozvěděli jsme se o provozu a údržbě hřišť i o
odpovědnosti s jejich provozem. Dostali jsme od firem katalogy s herními prvky.
Víme, že cesta je pouze přes certifikované výrobce a dodavatele stavby. Shodli
jsme se na tom, že nás tyto všechny věci neodradí. Na místě vznikl návrh,
abychom podali žádost o vybudování dětského hřiště v našem městě se
seznamem lokalit – toto bylo osobně předáno paní starostce 14.června
dopoledne. Zároveň jsme ji požádali o projednání na večerním zastupitelstvu.
Další schůzka 15.června - do té doby pokračovat ve sběru informací.
15.června
jsme se opět sešli na dvorku. Podali jsme příchozím informaci o zasedání
zastupitelů a jejich reakcích. Rozhodně nás výkon a přístup zastupitelů
nenadchl. Přesto konáme dál. Na místě jsme domluvili naši prezentaci na Vítání
prázdnin 24.června v pivováru - akce firmy Marker CZ s.r.o. Dohodli jsme zřízení
e-mailové a korespondenční adresy a společný podpis v dokumentech. Rozdělili
úkoly pro prezentaci v pivováru, naplánovali termín další schůzky na 22.června.
Čtvrtfinále…
Opět se scházíme na dvorečku a zpracováváme donesené podklady pro naši
prezentaci. Spojenými silami vyrábíme podklad nástěnky. Vystřihujeme ručičky
na psaní vzkazů. Zde nám velmi pomohly svojí dodávkou vystříhaných ruček děti
z mateřské školky. Dodělávky si bereme domů, dopisujeme texty, vybíráme
důležité informace. Chceme mít vše dobře udělané, a proto se scházíme ještě
jednou. Informujeme se o nasbíraných zkušenostech a ladíme formu na sobotní
setkání.
Finále…
…bude dlouhé. Vše, co jste si přečetli, je teprve začátek. Doufáme, že nás na
konci čekají pěkná hřiště zde v Kostelci nad Černými lesy. Myslíme si, že to stojí
za to. Více uší více slyší, více hlav více vymyslí.

Potřebujeme: Vaše nápady, připomínky, zkušenosti a Vaši pomoc. Vaši
spolupráci!
Setkání v pivováru…
24.června máme za sebou. Lidé podepsali Petici, děti malovaly obrázky a my
jsme sbírali názory a informace od kolemjdoucích. Názory byly různé. Pomoc
nabídl málokdo. Tak naše výzva pro Vás platí dál. Pokud se chcete s námi setkat
osobně - máme pravidelné schůzky, kontakt na nás je na telefonu 608 120 010
nebo 776 027 716, e-mail: hriste.kostelecncl@seznam.cz . Informace rovněž
najdete ve výloze na náměstí Smiřických u zdravotního střediska a na Pražské
ulici nad poštou, vedle obchodu Kouzlo ženy. Těšíme se na Vaše kresby,
připomínky a aktivitu, prostě podporu v jakékoli podobě.
Prezentace herních prvků…
27.června jsme se účastnili prezentace firmy Tomovy parky, která se zabývá
vybavením dětských hřišť. Byli jsme přizváni k setkání starostů a ředitelů MŠ
z Pečeckého mikroregionu. Jednalo se o zástupce 15 obcí, kteří se dohodli na
společném vybavení svých hřišť od této firmy. Jednání bylo potěšující sledovat.
Různí lidé, různé obce, různé názory a společný zájem. Dohodli se a mají se na
co těšit. Jejich spolupráce trvá již delší čas a společně podali žádost o grant
z programu Leader. Obdrželi ho. Jednotlivé obce přispějí pouze 30% na
vybavení hřišť. A jejich děti si budou mít možnost hrát na bezpečných a pěkných
herních prvcích.
Jó, jó ! Když se chce tak to jde !
Kateřina Hejduková
P.S. MAS Podlipansko přispěla z programu LEADER Pečeckému mikroregionu
560 tisíc Kč (70 %) na projekt a realizaci vybavení dětských hřišť.

… STALO SE …
Příspěvek čtenářky
Rok v Mateřské škole v Kozojedech byl úspěšný.Třída byla plně obsazena a děti
odcházely ze školky spokojené. O akce nebyla nouze: divadla s pohádkou,
besídky pro rodiče, vítání narozených dětí v obci, výlet do skanzenu. Poprvé
jsme si vyzkoušeli „Barevné dny“: každý den měl ve znamení jednu barvu a
oblečení, jídlo, hry a malování bylo do ní vyladěno. Oči dětí jen zářily. Pro rodiče
se konala „Májová zábava“ v hotelu „Na Závisti“, kde hrála kapela Nominativ. Za
výtěžek a sponzorské dary jsme mohli zakoupit židličky do třídy. A nejlepší
nakonec: na zahradě je umístěna nová krásná klouzačka a pérová houpadla,
kterou zajistila obec a v parku před úřadem vzniklo veřejně přístupné dětské
hřiště. Velmi děkuji všem, kteří naši školku podporují a za spolupráci. Přejeme
hezké prázdniny.
ředitelka školy Alena Šámalová

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – VSTUP VOLNÝ (14.6.2006)
Při zahájení jednání zůstaly 4 zastupitelské židle prázdné, chyběli J.Jetenský,
K.Součková, J.Kamínek (dostavil se později) a J.Šmejkal, který se po několika
měsících svého působení v zastupitelstvu vzdal mandátu.
Stavba kanalizace: Starostka slíbila zveřejnit harmonogram stavby při každé
změně, informace hledejme na vývěskách MěÚ a na webu.
Stávající a budoucí stav komunikací: ulice Tyršova, Nerudova a K jatkám
budou úplně rekonstruovány. Stále se jedná o způsobu výstavby, nelze uzavřít
celé město… Výběrové řízení a projekty na rekonstrukci vozovek, které spravuje
Správa a údržba silnic (SUS) Středočeského kraje, připravuje kraj. Pro úpravu
místních komunikací osloví Město Kostelec 6 zájemců. Návrh DK na zvýšení
bezpečnosti - například zvýšenými barevnými přechody pro chodce - neprošel.
Nejsou peníze. „O barevných přechodech se budeme bavit později“, pravila
starostka. Jeden z přítomných občanů poukazoval na katastrofální situaci
(prašnost, neprůjezdnost, nevyzpytatelné dopravní značení, stav silnic…) a ptal
se, jak dlouho budeme žít v tomto rozkopaném městě. Odpověď nedostal.
Odcházel znechucen se slovy, že je tady jediné řešení – odstěhovat se.
Podnikatelé si stěžovali na dopravní značení. Obávají se, že od července, kdy
začnou platit nová silniční pravidla, budou zřejmě své objednané zboží přebírat
před vjezdem do Kostelce. Starostka slíbila okamžitou úpravu dopravního
značení dodatkovou tabulkou – zásobování vjezd povolen.
Prodejna potravin: Společnost Pro-Sin,s.r.o. má zájem o pozemky, které město
vykoupilo a blokovalo pro výstavbu prodejny PLUS. Firma zprostředkovává
investice pro různé obchodní řetězce (např. Lidl, Plus, Penny, Tesco...).
Pozemek jí bude prodán za 800 Kč/m² jednohlasným rozhodnutím.
Strategický plán rozvoje města: Mgr.Houdek, zástupce zpracovatele,
informoval o průběhu a výsledcích ankety. Vyplněný dotazník odevzdalo 114
osob, 110 z Kostelce, 4 ze Svatbína. Jako problémy jsou zde nejčastěji uváděny
stav komunikací, dojíždění do práce a nedostatek kulturního a sportovního vyžití.
Naopak chvála směřovala k předškolským a školským zařízením a k dopravě.
Překvapivě dotazník vyplnili pouze 4 členové zastupitelstva z 11.
Závěrečný účet města: Na doporučení Fin. výboru byl jednohlasně schválen.
Prodej domu č.15: Odsouhlasen za cenu 70 tis. Kč firmě Dej Bůh štěstí, s.r.o.
Pokud by se to někomu zdálo málo, nechť se tam jde podívat. Město si oddechlo
– stavební úpravy památkově chráněné polozbořeniny nebudou jednoduché.
Pokud by existoval titul Odvážlivec roku, určitě by jej tato kupující firma obdržela.
Plyn: V Kostelci v nejbližší době nebude.
V dalším volebním období budeme mít 15 zastupitelů a Radu obce.
Hasičská zdrojnice: Pí Tučková poukazovala na zatékající střechu a
neuplatnění reklamace. Pan Halamka pravil, že ho střecha nezajímá a že se
nikam koukat nepůjde. Kontrolní výbor nebyl v kompletní sestavě do zbrojnice
připuštěn. A tak lid opět neví, zda tam zatéká nebo nezatéká, ani co se tam děje.
Plán odpadového hospodářství byl schválen 6 zastupiteli (Urbanová, Koštýř,
Halamka, Váňová, Čečetková, Kamínek).
Rekonstrukce v základní škole skončila.

Vybavení městské knihovny a informačního centra: Kostelec se zřejmě stane
Mekkou informací. Informační centrum mikroregionu Černokostelecko již máme
v pivováru, druhé vzniká v budově školy na náměstí. V rozpočtu požadované
peníze nejsou, ale zakázkový nábytek pořizujeme za 1 300 tis. Kč. Pí Tučková
upozornila, že peníze z prodeje bytů nejsou jen pro stávající zastupitelstvo.
Stavební uzávěra na Poustkách: Starostka shrnula situaci – existují dvě petice,
jedna pro, druhá proti. Dopravní komise (DK) má vypracovat návrh řešení.
L.Tučková oponovala, že DK již svůj návrh dala a tím je právě stavební uzávěra
v č á s t i této lokality. Úkol trvá.
Zahrádka před pizzerií: Je to zábor veřejného prostranství (=poplatky městu)
nebo není (=bez poplatku)? Před rokem zastupitelé rozhodli, že je třeba uvolnit
chodník před Muzeem. Pí tajemnice teď sdělila, že zastupitelům do toho nic není
– o záboru chodníku rozhoduje úředník.
Jana Havelková

Světe div se, Kostelec předběhl Říčany i Český Brod
Nevěříte? Tak si přečtěte zpravodaje jmenovaných měst, kde je naše MAS
Podlipansko zmiňována. Někteří Kosteláci ji pomáhali zakládat.
V Českém Brodě i v Říčanech již také podlehli kouzlu metody LEADER. Proč?
Chtějí čerpat evropské dotace. Jednotlivec, město či podnikatel na tyto finance
nedosáhne. Cesta není snadná. Na začátku musí být dohoda. Taková, aby nikdo
neměl pocit, že byl „přehlasován“. Jinak to nefunguje. Zprvu nesourodá skupinka
jedinců společně pracuje. Dobrovolně a ve svém volném čase. Zdarma. Nad
čím? Nad potřebami svého regionu. Nad tím, co je třeba změnit, kam směrovat
případně získané dotace. Postupně se z jednotlivců stává tým. Pokud pracuje
dobře, zpracuje vlastní strategii. Požádá o finanční podporu. Pokud uspěje, má
finance na další krok. Peníze může využít na realizaci nápadů občanů v oblasti –
podnikatelů, zástupců měst, škol, domovů důchodců, nevládních neziskových
organizací. Pokud strategie odpovídá potřebám regionu, nápadů je mnoho, a lze
vybírat ty nejlepší. Takové, které přinášejí maximální užitek.
Názor pana Halamky, že účast města v MAS Podlipansko nic nepřinese, se
nepotvrdil, ba právě naopak. Získali jsme dotaci na naší strategii v rámci
přípravného programu Ministerstva pro místní rozvoj. Celkem 4,5 mil. Kč. A stali
jsme se takovou malou grantovou agenturou. Vybírali jsme nejlepší nápady
z celkově 20 došlých projektů. Jedenáct žadatelů jsme uspokojili v plné výši,
čtyřem jsme poskytli alespoň částečnou podporu. A jak dopadl Kostelec? Byly
přijaty 3 projekty ze 4 podaných, celkem do našeho města dorazí téměř milion.
Dále jsme získali dotaci z programu LEADER+ ve výši 635 tis Kč na to, abychom
se naučili spolupracovat a získávat další dotace. Uspěli jsme také ve Společném
regionálním operačním programu a získali dotaci na propagaci regionu ve výši
4,5 mil. Kč. Obce Pečeckého mikroregionu využily svých zkušeností z práce
v rámci MAS Podlipansko a získaly další nemalé finanční zdroje z fondu
životního prostředí Středočeského kraje. Např. na kanalizaci a na kompostování.

I když to málokdo ze zakladatelů předpokládal, po půlroce příprav a za půl roku
činnosti jsme získali skoro 10 milionů korun k rozdělení na projekty do našeho
regionu.
Ewa Chmelíková
Bez komentáře: V prosinci hlasovali zastupitelé Koštýř, Kamínek, Halamka,
Urbanová a Součková proti zaplacení příspěvku Kostelce 45 tisíc za odbornou
pomoc při tvorbě strategie Podlipanska. Strategii zvládne napsat středoškolák za
půl dne a městu se nevyplatí žádat o dotace nižší než milióny (I. Koštýř).

Štěstí přeje připraveným
Není shodou okolností, že už zase čtete o strategii, iniciativě veřejnosti nebo
metodě LEADER. Je to dáno skutečností, že my občané máme možnost
ovlivňovat rozvoj našeho města, i když nesedíme v zastupitelstvu nebo na
úřednické židli. Demokratická Evropa nás nutí, abychom skepsi “co já sám
zmůžu?!“ vyměnili za krédo „štěstí přeje připraveným“.
Aktuální souvislosti:
1. Na posledním zastupitelstvu proběhla bouřlivá diskuze o zpracování
Strategického plánu rozvoje města Kostelec. 2. Na vládní úrovni se projednává
Program rozvoje venkova, kterým do roku 2013 proteče asi 100 miliard korun
dotací do venkovských oblastí. 3. MAS Podlipansko vybrala projekty, které
podpoří celkovou částkou skoro 4 milióny korun. 4. Vzniká MAS Pošembeří a
bere si vzor od nás. 5. Říčanský kurýr vysvětluje nutnost připravit veřejnost na
aktivní účast v programech LEADER.
Metoda LEADER není bez strategie. Aby místní akční skupina mohla fungovat
jako lokální grantová agentura, musí prokázat, že ví, co je v regionu potřebné, co
je možné a jak toho dosáhnout. A že to vědí občané. MAS Podlipansko, do
jehož území Kostelec spadá, bylo úspěšné v žádosti do programu LEADER
především proto, že strategii formulovali pod odborným vedením obyvatelé sami.
Bez znalosti potřeb obyvatel, podnikatelů i veřejné správy by strategie byla
neúčinná, neměl by ji kdo naplňovat.
Strategický plán rozvoje Kostelce vzniká ze stejného důvodu. Pod vedením
nezávislého zpracovatele se shromažďují představy obyvatel, spolků a
podnikatelů, jak by mělo vypadat město, ve kterém žijeme. Tyto představy potom
budou konfrontovány a sladěny s možnostmi daného území. Strategický plán,
který by vznikl od „zeleného stolu“ bez aktivní účasti nás obyvatel, by byl těžko
naplnitelný. Naopak, proces tvorby strategie podněcuje aktivitu občanů, protože
činorodí občané budou spolu s podnikateli a osvícenými úředníky města
jednotlivé projekty uskutečňovat. Stanovených cílů se podaří dosáhnout jen
tehdy, když budou přijaté a podporované veřejností.
Ivana Kašparová

Váš názor nezapadne – stále se můžete zapojit do přípravy
strategického plánu rozvoje města
Pokud jste se nemohli zúčastnit dubnové ankety, využijte informací na
internetových stránkách http://kostelec.czu.cz . Dotazníky pro SWOT analýzu
nebo anketu je možné získat i na pracovišti zpracovatele – Laboratoř ekologie
krajiny ČZU, zámek. Jazyk ankety je sice strohý, ale je to proto, že se musí
vyjadřovat pomocí standardních výrazů, které například používá statistický úřad.
Uveďte konkrétní akce, stavby, služby, které byste v Kostelci chtěli mít nebo
rozšířit. Pokud můžete, navrhněte také garanta této akce, ne vždy jím musí být
městský úřad, v Kostelci jsou přeci aktivní podnikatelé, občané i spolky.
Pokud se chcete zamyslet nad stavem a možnostmi Kostelce podrobněji, připojte
podněty do tzv. SWOT analýzy. Pro každou oblast (cestovní ruch, infrastruktura,
životní prostředí...) vyjmenujte ve formuláři silné a slabé stránky a příležitosti a
ohrožení. Máme zájem o každý Váš názor, nemusíte ale vyplňovat oblasti, o
kterých nic nevíte nebo kterým nerozumíte.
Vyplněné dotazníky ankety nebo SWOT analýzy doručte zpracovateli do konce
července.
Ivana Kašparová

Není oběd bez kouře?
Začalo léto a do Kostelce směřují turisté. Cyklisté, důchodci, děti na
prázdninách. Mají možnost se občerstvit v nekuřáckém prostředí? Pokud počasí
přeje – je-li čerstvě po dešti, který smočí prach v rozkopaných ulicích, jsou tu
naštěstí zahrádky. Ale jinak je tu jedna jediná restaurace, která nabízí oddělené
místo pro nekuřáky – Zelený dům. Poučený cizinec nebo domorodec může ve
všední den v poledne ještě zkusit štěstí v jídelně ŠLP na zámku, anebo se
spokojit s dortíkem v jedné z cukráren. Občas služby nekuřácké kavárny nabízí
hotel Zvon. Je to zajímavý nepoměr: v ČR nekouří dvě třetiny obyvatel starších
18-ti let (a bohužel jen polovina mladistvých), a přesto pouze 10 % z více než
200 míst uvnitř kosteleckých restaurací počítá s nekuřáky.
Ivana Kašparová
Na zkušenosti jsme se zeptali Lucie Andrlové, která provozovala
nekuřáckou kavárnu v Kostelci o Keramickém dnu:
Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli pro nekuřáckou kavárnu, byla
stavba kanalizace v Kostelci - spousta prachu kamkoliv se člověk podíval. Ve
Zvonu jsme proto chtěli vytvořit jakýsi ostrůvek, kde by si lidé mohli odpočinout a
"nadýchnout se". To v zakouřené místnosti nejde. Samozřejmě jsem měla
strach, že lidé dají přednost zařízení, kde si mohou zapálit. Někteří dali, ale
poměrně velké množství návštěvníků oželelo nejen cigaretu, ale i kuchyni
(podávaly se max. toasty, zmrzlinové poháry, štrůdl apod.). A jaké byly ohlasy
hostů na absenci kouře? Pár se jich osmělilo a nahlas mi nápad pochválilo,
zaslechla jsem také rozhovor jednoho páru, kdy manželka namítala, že si

nemůže "k tomu kafi zapálit", manžel na to, že to snad tu chvilku vydrží. Zůstali,
a pokud byli nespokojeni, nebylo to na nich vidět. S těmi, kteří se rozhodli jít do
kuřáckého zařízení, jsem se nesetkala – hned na ceduli na chodníku bylo
"Nekuřácká kavárna", takže jen prošli kolem.
ptala se Jana Havelková

Poděkování hasičům
V pátek 16. června převzali zástupci Sboru dobrovolných hasičů z Kostelce v
Říčanech od pplk. Jana Bradny poděkování ministra za pomoc při letošních
povodních.

Cimrmanovská vernisáž
Hodně netradičně proběhla vernisáž výstavy fotek Michala Kotíka. Autor se ztratil
a hledal, ani pořadatelé nevěděli, kde je. Přítomní si nesměli obrázky prohlížet,
protože výstava ještě nebyla zahájena, oznámili nám dva kustodi. Přišel nějaký
tulák a dožadoval se, že nám zahraje na kytaru. Nakonec se autor dostavil a
mohl být představen. Hoboj nebyl, zato na lístky do tomboly se stála fronta. Kdo
vyhrál, mohl si vybrat fotku, kterou chce. Divadlo hráli úplně všichni aniž by tušili,
ale dobře se bavili a dodnes nevěří, že opravdu nikdo nic nevěděl.
Lenka Tučková

Obnovený památník – odhalení dne 4.7.2006
V nejvýchodnějším cípu parku na kosteleckém náměstí, pod dvěma lipami, je
zasazen kámen ze žernovské žuly. Reliéfy na něm upomínají na trvalý odkaz
učení Mistra J.Husa. Byl sem umístěn po druhé sv. válce ze svého původního
stanoviště před kostelem.
Zhruba před pěti lety, kdy z kamene zmizela plaketa s reliéfem M.J.Husa,
inicioval pan Jiří Bohata akci na obnovu památníku. Po určitých průtazích se
nakonec ujali zakázky loni na podzim páni Jiří Štamberský (vymodeloval reliéfy
hlav M.J.Husa i J.Žižky) a František Čadek (vytvořil formy). Díky unikátní sbírce
starých fotografií pana Josefa Jíši se jediným modelem stala zachovalá
fotografie pomníku. Plakety jsou vyrobeny z keramické hlíny, vypáleny na
1200°C a poté napušt ěny speciálními laky, které vytvářejí dojem bronzu. Hlínu
dodal a výpal zprostředkoval pan Jan Svatoš. Kámen vyčistil a písmo obnovil
pan Horký, kameník z Č.Brodu.
U příležitosti 591. výročí mučednické smrti Jana Husa má Kostelec díky všem
výše jmenovaným opět vkusný památníček. A slova do něj vytesaná stojí trvale
nejen za zamyšlení… Až půjdete na procházku, zajděte se podívat.
Renata Pacalová

Kostelecký bludný kořen,
aneb jak jsme hledali benzínovou pumpu
Můj kolega z práce se nedávno přestěhoval do Olešky. Pracuje v Praze a tak
dennodenně dojíždí do zaměstnání do Prahy. Autem. Jednou míjel Kostelec (po
přeložce) a všiml si „hladového“ světýlka na ukazateli benzínu. Netuše nic zlého
vrátil se do města. Znalý dopravních předpisů řídil se kosteleckým dopravním
značením. Chyba. Jel krokem, neboť urvaný výfuk opravoval při první neuvážené
návštěvě našeho městečka. Bedlivě sledoval označení objížďky až skončil u
neoznačeného výkopu. Zalitoval, že nemá Šemíka. Při dalším pokusu dojel na
čísi dvůr, kde se nad ním slitoval přátelský domorodec a k benzínce ho
nasměroval. Benzínku mezi tím zavřeli. Do Olešky dorazil s prázdnou nádrží,
benzín mu půjčil soused.
Nechtějte slyšet ty lichotky, kterými zahrnul naše město i ty, kteří zodpovídají za
značení našich komunikací…
Jan Chmelík

… STANE SE …
09.7.
11.7.
12.7.
12.7.
13.7.
14.7.
14.7.
17.7.
18.7.
19.7.
20.7.
21.7.
21.7.
22.7.
22.7.
23.7.
24.7.
25.7.
28.7.
28.7.
29.7.
30.7.
30.7.
31.7.
5.8.

17:00 Zahájení Bohemia Festivalu (kostel sv. Andělů strážných)
20:00 Kino Kouřim – Rafťáci
19:00 Bohemia festival (kaple)
20:00 Kino Kouřim – Gejša
20:00 Kino Kouřim – Panic je na nic
19:00 Bohemia festival (sál Smiřických)
20:00 Kino Kouřim – Štěstí
8:00-17:00 prohlídka volného bytu k prodeji v sanatorce
20:00 Kino Kouřim – Tristan a Isolda
20:00 Kino Kouřim – Účastníci zájezdu
20:00 Kino Kouřim – Šifra mistra Leonarda
18:00 Kino Český Brod – zahájení letní sezóny – Všechno nejlepší
20:00 Kino Kouřim – Fimfárum 2
NAŠI FURIANTI aneb PODNIK RYZE NÁRODNÍ (pivovár)
18:00 Kino Český Brod – Scary Movie 4
18:00 Kino Český Brod - Hory mají oči
18:00 Kino Český Brod – Sexy Pistols
18:00 Kino Český Brod – Match Point – Hra osudu
17:00 Kino Český Brod – X-Men: Poslední vzdor
19:00 Kino Český Brod – Účastníci zájezdu
18:00 Kino Český Brod – Lemra líná
18:00 Národní program počítačové gramotnosti, zámek
19:00 Kino Český Brod – Satan přichází
19:00 Kino Český Brod – Tristan a IsoIda
Vlkančický Prima triatlon

Nový telefon na MUDr.Duška je 321 623 739.
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