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Vondráčkova továrna – výstava unikátní sbírky
kostelecké keramiky
foto M. Vejvodová

NAŠIM DŘÍVE NAROZENÝM
OBČANŮM
Loni v této době jsme připravovali již sedmé setkání se seniory. Letos jsme se těšili na 8. ročník této příjemné tradiční akce. Harmonikáři
byli domluveni, děti z mateřské školy by opět rády potěšily své babičky
a dědečky veselým vystoupením, ale je tu druhá vlna COVIDu. A jsou tu
vládní nařízení na ochranu veřejného zdraví, je kladen důraz na ochranu
seniorů před touto nákazou, zejména omezení účasti na hromadných
akcích.
A tak mi zbývá jen tato forma, abych vám všem, dříve narozeným,
řekla pár slov.
Nebýt nezvaného hosta, COVIDu, mohli bychom se normálně stýkat
se svými blízkými, známými, kamarády, potkávat se na společných akcích
nebo v obchodech, dívat se jeden druhému do očí, usmívat se na sebe.
Nyní jsou ty možnosti dost omezené, ale to neznamená, že zůstaneme
doma a budeme čekat, jaká nová omezení a zákazy ještě přijdou.
COVID je tu s námi a zřejmě nějakou dobu ještě bude. Denně jsme
zahlceni informacemi, kolik nových lidí bylo pozitivně testováno a jaké
zákazy se chystají, ale ani odborníci se neshodnou, co je dobře a co špatně. Jak se v tom máme vyznat?
Dovolím si sdělit svůj názor. Ve sdělovacích prostředcích se dají najít i jiné zprávy a příspěvky, ať už to jsou různé kulturní programy, cestopisné reportáže, rozhovory se zajímavými lidmi, není nutné celý den sledovat zprávy o šíření koronavirové nákazy nebo úvahy, zda je to těžší, či
lehčí chřipka. Stejně se s tím vším musíme vypořádat a žít tady a teď.
Chci požádat vás, rodinné příslušníky, známé, využívejme všech dostupných možností pro kontakt s našimi seniory, ať už je to telefon, skype, rozhovor přes plot i setkání, kde můžeme sdílet své radosti i strasti,
nikdo by neměl zůstat sám.
A také – choďme ven do našich černokosteleckých lesů, na zahrady, bavme se spolu. Nezapomínejme, že život jde dál, i když nám dává do
cesty různé překážky, výzvy, musíme je překonat. A jako jsme na jaře
zvládli první vlnu, společně zvládneme i další, ať už bez roušek nebo
s rouškami, ale s vidinou a přesvědčením, že ani COVID tu není na věčné
časy. A ani roušky nám nezabrání usmívat se na sebe, protože, jak už víme, s úsměvem jde všechno líp.
Opatrujte se, přeji všem dokonalé zdraví a dobrou náladu.
Jana Havelková, starostka
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ZKRÁCENÉ ZÁPISY Z RADY MĚSTA KOSTELCE N. Č. L.
Zápis č. 31/2020 z jednání Rady města
Kostelce nad Černými lesy dne 31. 8. 2020

n Rada města Kostelec nad Černými lesy pověřuje sta-

RM 16/2020 – oprava zápisu
n Ing. Kahoun upozornil na chybu v zápise č. 16/2020 ze
dne 25. 5. 2020 na straně 6 v bodě č. 14. Různé - Splašková kanalizace II. etapa, 2. část, původně ul. Trativody - správně je ulice Tuchorazská, při kontrole byl zjištěn překlep na straně 7 v odstavci 12. - „stolu“ správně
je stoku.
n Usnesením č. 2/31/2020 Rada města Kostelec nad Černými lesy souhlasí s úpravou zápisu č. 16/2020 ze dne
25. 5. 2020 v rozsahu: změna názvu ulice Tuchorazská
a oprava překlepu „stolu“ – stoku s tím, že upravený zápis č. 16/2020 bude zveřejněn.

n

Konverze mlýna – servisní smlouva na výtah
n Město musí uzavřít servisní smlouvu na výtah v budově
bývalého mlýna, nyní školní budova.
n V rámci jednání se zástupci firmy OTIS se podařilo vyjednat slevu, navržená paušální měsíční částka 1 815 Kč.
n Usnesením č. 6/31/2020 Rada města Kostelec n. Č. l.
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na servis a opravy zdvihacích zařízení typu „Kompletní OP“ mezi firmou OTIS, a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav,
IČ 42324254 a městem Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 53, 28163 Kostelec nad Černými lesy na zajištění
servisních činností na výtah dodaný do budovy bývalého mlýna.
Pronájem části parc. č. 2, k. ú. Kostelec n. Č. l.
n ORM MěÚ obdrželo přihlášení k záměru od firmy Kopife, s.r.o., na pronájem části pozemku parc. č. 2 před
čp. 38 na náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými
lesy o výměře 8,5 m2 za cenu 425,- Kč měsíčně dle vyhlášeného záměru.
n Z důvodu nouzového stavu vzniklého virem Covid-19
žádají město o prominutí nájmu na rok 2020.
n Usnesením č. 10/31/2020 Rada města Kostelec nad
Černými lesy souhlasí s pronájmem části pozemku
parc. č. 2 před čp. 38, k. ú. Kostelec nad Černými lesy
o výměře 8,5 m2.
n Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje znění nájemní smlouvy uzavřené s firmou Kopife, s.r.o.,
IČ 06555179, Dr. Konečného 539, Kostelec nad Černými lesy.

rostku města Ing. J. Havelkovou podpisem uvedené
smlouvy.
Rada města Kostelec nad Černými lesy z důvodu nouzového stavu vzniklého virem Covid-19 promíjí nájemné stanovené nájemní smlouvou ve výši 5 100 Kč.

Dlouhodobý pronájem místnosti v čp. 1240, Kutnohorská, Kostelec nad Černými lesy
n Usnesením č. 11/31/2020 Rada města Kostelec nad
Černými lesy schvaluje nájemní smlouvu na 1 měsíc od
1. 9. 2020 do 30. 9. 2020.
n Rada města Kostelec nad Černými lesy ruší záměr na
pronájem části budovy čp. 1240, ul. Kutnohorská, Kostelec n. Č. l. vyhlášený ORM MěÚ dne 21. 8. 2020 z důvodu chybného uvedení data.
n Rada města Kostelec nad Černými lesy pověřuje ORM
MěÚ neprodleně vyhlásit záměr na pronájem části budovy čp. 1240, ul. Kutnohorská, Kostelec n. Č. l. s datem od 1. 10. 2020 – 30. 6. 2021.
ZŠ – zřizovací listina
n Je nutné připravit aktualizaci zřizovací listiny základní školy, zrekonstruovaná budova mlýna (nyní jsou
zde odborné učebny – projekt Konverze mlýna) byla zkolaudována a má přiděleno číslo popisné 1284,
nám. Smiřických. Do výpůjčky bude začleněna nová
budova čp. 1284 včetně vybavení.
n Usnesením č. 13/31/2020 Rada města Kostelec nad
Černými lesy bere na vědomí informace o průběhu přípravy aktualizace zřizovací listiny ZŠ.
Květinové stojany ze starých jízdních kol
n ORM MěÚ obdrželo dotaz na možnost umístění květinových stojanů vyrobených ze starých kol na městských pozemcích s myšlenkou ozdobit město. Po výběru lokalit
by občané svůj záměr předložili RM ke schválení. Druhým
dotazem je možnost vybudovat a udržovat někde na veřejném prostranství květinový záhon komunitním způsobem.
n Usnesením č. 14/31/2020 Rada města Kostelec nad Černými lesy bere na vědomí záměr na zkrášlení města
osazením květinových stojanů ze starých kol.
n Rada města Kostelec nad Černými lesy ukládá SSÚ prověřit možnosti osazení květinových stojanů ze starých
kol dle návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí
originálu zápisu.
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Stoka II a I /doplněný bod/
n Pokračují jednání o narovnání vztahů ohledně věcných
břemen v lokalitě ulic Na Krásné vyhlídce, U Studánky
a na starém městě. Pro další jednání je nutné znát přesné uložení sítí v okolí stoky II a I.
n Usnesením č. 17/31/2020 Rada města Kostelec nad
Černými lesy schvaluje provedení geodetického zaměření, kamerového průzkumu stoky II a I a současně provedení oprav.

Zápis č. 30/2020 z jednání Rady města
Kostelce nad Černými lesy dne 17. 8. 2020
Přepad ze studny pod čp. 66
n Dne 21. 12. 2014 došlo k sesuvu opěrné zídky a k porušení přepadu ze studny pod čp. 66. Město nechalo
opravit degradované zdivo kolem studny a provedlo sanaci studny, řešení přepadu odložilo do doby výstavby
splaškové kanalizace II. etapa, 2. část. Byla zpracovaná
PD pro obnovu přepadu z městské studny. Při osazování domovní čerpací jímky k nemovitosti č.p. 66 zjištěno, že nad rámec projektové dokumentace je třeba neprodleně v hloubce cca 2 m položit drenáže (od studny
i od DČJ), protože z okolí městské studny vyvěrají prameny, a pokud by voda nebyla odvedena, mohla by se
vzdout a uvolnit DČJ či svah a způsobit další škody. Jednalo se o havarijní stav, který bylo nutno neprodleně
řešit. Postup prací pro vyřešení přepadu ze studny pod
čp. 66 byl projednán na KD (za přítomnosti AD) dne
13. 8. 2020. Pozemek je nepřístupný pro jakoukoliv

n

n

techniku, veškeré práce je třeba provádět ručně, v navážce se sutí a trámy včetně ruční dopravy materiálu.
Celková délka výkopu činila 26 m, hloubka výkopu místy dosahovala 2,4 m. Po celou dobu do výkopu natékala voda z přepadu ze studny, reliéf terénu neumožnil
její dočasné odvedení. Natékající vodu bylo třeba pravidelně čerpat.
Usnesením č. 2/30/2020 Rada města Kostelec nad Černými lesy bere na vědomí provedení výkopových prací za celkovou cenu 80 880 Kč bez DPH v souvislosti
s obnovou přepadu studny pod čp. 66.
Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje cenu
za ruční provedení výkopových prací, pokládku potrubí, drenáží a ruční zásyp rýhy a pověřuje starostku města Ing. J. Havelkovou podpisem objednávky.

MŠ - rekonstrukce kuchyně a výměna vytápění
n V rámci projektu nástavby MŠ bude navýšena kapacita
školky, je nutné tomu přizpůsobit kuchyni. Další aktivitou je návrh na osazení tepelného čerpadla tak, aby
celá MŠ byla vytápěna tímto zdrojem a dosluhující akumulační kamna se mohla vyřadit, osazením druhého
tepelného čerpadla dojde ke sjednocení systému vytápění, předpokládané jsou i úspory. Bylo provedeno poptávkové řízení v souladu se směrnicí pro zadávání VZMR
(kategorie 2 – 250 000 Kč až 1 000 000 Kč). Osloveny
byly firmy WITERO a Ing. Tywoniaková na základě zkušeností, firma TENDRA byla oslovena na základě doporučení z konzultací, jak zajistit výměnu gastrotechnologie včetně VZT.
n Usnesením č. 3/30/2020 Rada města Kostelec nad Černými lesy bere na vědomí výsledek provedené poptávky na zajištění přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt MŠ Kostelec nad Černými lesy - VZT a vytápění.
n Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou WITERO a pověřuje
starostku města Ing. J. Havelkovou podpisem uvedené
smlouvy.
Vnitřní kanalizační přípojka MÚ
n Probíhá oprava vnitřní kanalizační přípojky na dvoře MÚ. Opravy probíhají v souladu s doporučením
Ing. Altmana.
n Usnesením č. 4/30/2020 Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje provedení stavebních prací souvisejících s opravou vnitřní kanalizační přípojky, předpokládané náklady do 50 000 Kč.
n Rada města Kostelec nad Černými lesy pověřuje ORM
MěÚ přípravou objednávky.
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Místo pro shromažďování odpadu (doplněný bod)
n Zkušební provoz bude zahájen 16. 9. 2020. Do té doby
je nutné připravit informaci do Černokosteleckého zpravodaje 9/2020, informační tabulky na místo pro shromažďování odpadu, provoz zajistí ORM MěÚ ve spolupráci s pracovníky organizační složky.
n Úkol pro ORM/OŽP: aktualizace webu (Odpady), školení pro pracovníky organizační složky – jak správně třídit, připravit webovou aplikaci dotazníku – zjistit zájem
o nádoby na bioodpad a o nádoby na tříděný odpad (papír, plasty) umístěné přímo u objektu.
n Usnesením č. 16/31/2020 Rada města Kostelec nad Černými lesy bere na vědomí informace o nezbytném zabezpečení místa pro shromažďování odpadu.
n Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje zahájení zkušebního provozu místa pro shromažďování
odpadu 16. 9. 2020 od 14.00 – 17.00 hod. v ul. K Jatkám čp. 438.
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Smlouva o spolupráci - čokoládový festival
n 26. 9. 2020 Čokoládový festival. Pořadatel: Chris Delattre, Budovatelů 485, Zásmuky. Město dostalo nabídku
stát se partnerem této akce. Nabídka pořadatele: propagace města, logo na plakátech. Požadavek pořadatele:
inzerce v ČZ 9/2020 vel.1/2 strany zdarma.
n Usnesením č. 5/30/2020 Rada města Kostelec nad
Černými lesy bere na vědomí informace o plánované
akci Čokoládový festival na zámku v Kostelci nad Černými lesy.
n Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a pověřuje starostku Ing. Janu Havelkovou podpisem uvedené smlouvy.
Informace
n Zahájení zkušebního provozu místa pro shromažďování
odpadů v ul. K Jatkám. Předpokládaný termín zahájení
provozu po 15. 9. 2020 (tj. po vydání Černokosteleckého zpravodaje 9/2020). Navrhované provozní hodiny –
středa od 14:00 – 17:00 a sobota od 9:00 – 11: 45. Provoz zajistí paní Szabóová a zaměstnanci OS. Kontejnery
10 m3 a 15 m3 budou určeny pro velkoobjemový odpad,
kontejnery 2,5 m3 budou určeny pro větší plasty, papír,
plechovky a kovy.
n Projektová dokumentace – povrchy ul. K Trativodům.
Byl prodloužen termín pro dodání projektové dokumentace do 15. 9. 2020. Po jejím předání bude podaná žádost o dotaci ve spolupráci s paní M. Bude projednáno
na nejbližším jednání zastupitelstva města.
n Město obdrželo jednorázový nenávratný příspěvek pro
obce v roce 2020 dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem SARS Cov-2, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o částku 4 750 000 Kč,
bylo zaúčtováno na položku 4111 – neinvestiční přijaté
transfery.
n Bylo předané staveniště pro výstavbu zázemí pro záchrannou službu, předpokládaný termín kolaudace 8/2021.
13. 8. 2020 proběhlo předání staveniště na pozemku
v ul. Jevanské.

Zápis č. 29/2020 z jednání Rady města
Kostelce nad Černými lesy dne 10. 8. 2020
Návrh rozpočtu města Kostelce nad Černými lesy na
rok 2020
n OFK MěÚ předkládá radě města k projednání další upravený návrh rozpočtu města na rok 2020. Upravený rozpočet města byl před jeho schválením zastupitelstvem

n

n

n

města vyvěšen po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce a do doby jeho schválení může být předložený návrh
připomínkován. Rozpočet města je předložen v závazných
ukazatelích i dle rozpisu v jednotlivých položkách rozpočtové skladby. Doporučení pro zastupitelstvo - schválit
rozpočet města v závazných ukazatelích.
Rozpočet bude předložen ke schválení jako schodkový, schodek rozpočtu je ve výši 56 541 tis. Kč a je hrazen použitím prostředků z minulého období a dočerpáním úvěru na kanalizace. Celkové příjmy jsou ve
výši 118 109 tis. Kč, celkové provozní výdaje jsou ve
výši 60 786 tis. Kč a celkové investiční výdaje jsou
ve výši 113 864 tis. Kč. Položka financování je ve výši
56 541 tis. Kč.
Usnesením č. 3/29/2020 Rada města Kostelec nad Černými lesy doporučuje Zastupitelstvu města Kostelec nad
Černými lesy schválit Rozpočet města Kostelec nad Černými lesy na rok 2020 v závazných ukazatelích dle předloženého návrhu.
Celkové příjmy jsou ve výši 118 109 tis. Kč, celkové
provozní výdaje jsou ve výši 60 786 tis. Kč a celkové
investiční výdaje jsou ve výši 113 864 tis. Kč. Položka
financování je ve výši 56 541 tis. Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu města s analýzou financí
a ratingem
n OFK MěÚ předkládá radě města k projednání zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu města Kostelec
nad Černými lesy na období 2021 - 2025 s analýzou financí a ratingem uznávaným ekonomem Ing. Luďkem
Tesařem.
n Cena za zpracování střednědobého výhledu činí 20 000 Kč
bez DPH (24 200 Kč vč. 21 % DPH).
n Usnesením č. 4/29/2020 Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje zpracování Střednědobého výhledu
rozpočtu města s analýzou financí a ratingem od společnosti Luděk Tesař City finance.
Schválení určených ploch pro výsadbu stromů
n V rámci povolování kácení stromů má město možnost
uložit náhradní výsadbu, stromy se dle zvyklosti vysazují i za nově narozené občany města – je nutné připravit plochy pro výsadbu, výsadba bude prováděna na
základě konzultace s odborníkem. Návrh ploch pro výsadbu stromů bude předložen a projednán na zastupitelstvu. Výsadbu stromů na veřejných prostranstvích je
možné financovat dotacemi, náhradní výsadba bude hrazena žadatelem.
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n Usnesením č. 6/29/2020 Rada města Kostelec nad

Místo pro shromažďování odpadu
n Byly dodány velkoobjemové kontejnery (6 ks). Je nutné
zajistit jejich zastřešení (plachta, plechová střecha, ...).
Pro provoz je nezbytné zpracovat projekt úpravy povrchů vč. využití srážkových vod jako vody technické
a zastřešení okolí zadních garáží vč. jejich rekonstrukce.
Stávající kamera sledující areál jatek nesplňuje požadavky (noční vidění, kvalita záznamu, ukládání registračních
značek). Je vhodné ji vyměnit a stávající kameru použít
např. pro monitoring jiných částí města.
n Usnesením č. 7/29/2020 Rada města Kostelec nad
Černými lesy doporučuje Zastupitelstvu města Kostelec nad Černými lesy schválit zpracování projektové
dokumentace pro úpravu povrchů areálu jatek vč. nakládání s dešťovými vodami a opravou stávajících budov bez č.p.
n Rada města Kostelec nad Černými lesy doporučuje Zastupitelstvu města Kostelec nad Černými lesy schválit
zakoupení kamery a HW+SW pro zpracování dat do databází pro účely monitoringu zájmových lokalit v souladu s celkovou koncepcí kamerového systému ve městě.
Dělení pozemku za účelem vzniku komunikace k soukromému pozemku
n Dne 20. 3. 2019 obdrželo ORM MěÚ žádost č.j. 02049//2019/KNCL/ORM od pí. L. M. o zřízení práva chůze, jízdy a vedení inženýrských sítí k pozemku parc. č. 3447
v k. ú. Kostelec nad Černými lesy. Dne 13. 5. 2019 byla
tato žádost projednána Radou města Kostelec nad Černými lesy a usnesením č. 15/14/2019 bylo ORM MěÚ
města Kostelec nad Černými lesy pověřeno dalším jednáním a uloženo informovat žadatele, že náklady spojené s dělením pozemku a se změnou užívání jeho částí
půjdou na vrub žadatelky. Šetřením na místě bylo zjištěno, že v současné době se již pozemek parc. č. 773/5
v k. ú. Kostelec nad Černými lesy používá jako příjezdová komunikace k parc. č. 3446/1 v k.ú. Kostelec nad
Černými lesy a že z této komunikace je možné vytvořit

n

n
n

odbočku k pozemku žadatelky parc. č. 3447 v k. ú. Kostelec nad Černými lesy. Žadatelka dle dohody nechala
vytvořit geometrický plán, který slouží jako podklad pro
dělení pozemků a změnu jejich účelu. Tímto zaměřením
vzniklé pozemky mají parc. č. 773/7 a 808/5 v k. ú. Kostelec nad Černými lesy a jejich způsob užívání bude změněn na účelovou komunikaci. Ta bude sloužit jako příjezdová komunikace k pozemku žadatelky.
Usnesením č. 12/29/2020 Rada města Kostelec nad Černými lesy souhlasí s dělením pozemků parc. č. 773/6
na pozemek parc. č. 773/6 a 773/7 a pozemek parc. č. 808
na pozemky 808/4 a 808/5 všechny v k. ú. Kostelec nad
Černými lesy.
Rada města Kostelec nad Černými lesy pověřuje ORM
MěÚ ve spolupráci s žadatelkou zajistit vklad přiloženého GP do katastru nemovitostí.
Rada města Kostelec nad Černými lesy ukládá ORM
MěÚ informovat žadatelku, že veškeré náklady související s její žádostí budou hrazeny žadatelkou.

Pořádání roadshow na náměstí Smiřických Středočeskou centrálou cestovního ruchu
n Usnesením č. 14/29/2020 Rada města Kostelec nad
Černými lesy souhlasí s pořádáním akce v rámci roadshow Středočeské centrály cestovního ruchu 23. 9. 2020
od 9:00 do 17:00 za předpokladu, že se nebude jednat
o politickou akci.
n Podmínky: Středočeská centrála cestovního ruchu uhradí po ukončení akce všechny poplatky související se záborem veřejného prostranství dle vyhlášky města Kostelec nad Černými lesy, dále uhradí spotřebovanou el.
energii a zajistí úklid náměstí Smiřických po ukončení akce.
Návrh Obecně závazné vyhlášky
n Sociální odbor MěÚ předkládá radě města k projednání schválení Obecně závazné vyhlášky „Zákaz žebrání na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“, která
bude platit na území města Kostelce nad Černými lesy
a Svatbína.
n Chováním, které je v rozporu s dobrými mravy, může
budit veřejné pohoršení a bezprostředně směřuje k narušení veřejného pořádku a občanského soužití ve městě, je bezpochyby žebrání na veřejném prostranství.
Vzhledem ke skutečnosti, že tento jev není ojedinělý
a žebrající osoby oslovují zejména nezletilé a starší občany, má město za to, že je na místě upravit toto veřejnou
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n

Černými lesy doporučuje Zastupitelstvu města Kostelec
nad Černými lesy schválit souhlas s výsadbou stromů
dle návrhu, který je nedílnou součástí originálu zápisu.
Rada města Kostelec nad Černými lesy doporučuje Zastupitelstvu města Kostelec nad Černými lesy pověřit
ORM MěÚ dalším jednáním s odborníkem na výsadbu ohledně vhodně zvoleného druhu stromu pro dané oblasti.
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vyhláškou. Následně je její porušení možné postihovat dle zvláštních předpisů. Dle zákona č. 251/2016 Sb.
o některých přestupcích, a to konkrétně podle § 5 - Přestupky proti veřejnému pořádku a dle § 4, odst. 2 - přestupky proti pořádku v územní samosprávě.
Usnesením č. 15/29/2020 Rada města Kostelec nad
Černými lesy doporučuje Zastupitelstvu města Kostelec nad Černými lesy schválení Obecně závazné vyhlášky O zákazu žebrání na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Zápis č. 28/2020 z mimořádného jednání Rady
města Kostelce nad Černými lesy dne 4. 8. 2020
Žádost o přidělení bytu č. p. 81
n OFK MěÚ předkládá Radě města žádost o byt pana K. B.,
který má žádost podanou od 21. 01. 2015. O byt žádá
především ze sociálních důvodů, původní byt - samota
je nevyhovující, vlhko a prašné prostředí. Původní žádost pan K. B. aktualizoval, v současné době by obýval
byt sám, stal se zaměstnancem organizační složky MěÚ.
n Usnesení č. 3/28/2020: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 2, nám. Smiřických č. p. 81, který je v majetku města
Kostelec n. Č. l., s panem K. B. a městem Kostelec nad
Černými lesy na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 12.
2021 a pověřuje starostku města podpisem nájemní
smlouvy.
Márnice
n Proběhla kontrola podkladových dokumentů. Střecha objektu je opravená, ale bude nutné zkontrolovat provedené aktivity a vyfakturované částky. Prostory zatím nejsou
vhodné pro zázemí pracovníka organizační složky.
n Usnesení č. 5/28/2020: Rada města Kostelec nad Černými lesy souhlasí s navrženým postupem havarijního stavu.
n Rada města Kostelec nad Černými lesy souhlasí s umístěním kontejneru pro elektroodpad jako dočasného přístřeší pro pracovníka organizační složky.
n Rada města Kostelec nad Černými lesy ukládá ORM MěÚ
svolat společné jednání se zhotovitelem, který opravu
střechy provedl. Termín 7. 8. 2020.

Smlouva o provozně souvisejících vodovodech a kanalizacích
n Majitelé lokality u tenisu předložili ke schválení návrh
dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlast-

n
n

n

níků provozně souvisejících vodovodů. Dohoda je nutná, aby mohli stavbu zkolaudovat. Provoz vodovodu
si budou zajišťovat sami.
Usnesení č. 6/28/2020: Rada města Kostelec nad Černými lesy bere na vědomí předložené informace.
Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje předložený návrh dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů
mezi městem Kostelec nad Černými lesy, IČ: 00235474
a spolkem Bydlení u tenisu, z.s., IČ: 09149651 a pověřuje starostku města Ing. J. Havelkovou podpisem předmětné dohody.
Rada města Kostelec n. Č. l. pověřuje Ing. E. Chmelíkovou jednáním se zástupci spolku Bydlení u tenisu, z.s.,
o nastavení další spolupráce s městem Kostelec nad Černými lesy.

Povrchy – ul. Lázeňská
n Předmětem současných konzultací s úřadem pro ochranu památkové péče je nalézt přijatelné řešení povrchů
komunikací v lokalitě „staré město“, kde probíhá výstavba splaškové kanalizace a dalších sítí (dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení) v souladu s vydaným stavebním povolením. Tato lokalita se nachází
na území městské památkové zóny Kostelce nad Černými lesy. Město Kostelec nad Černými lesy společně
se všemi dotčenými orgány státní správy hledá přijatelné řešení povrchů komunikací. Termín „přijatelné“ definujeme tak, že řešení by mělo být takové, aby:
1. umožňovalo dostupné zajištění veřejných služeb
(svoz odpadu, zimní úklid komunikací, dostupnost
pro složky IZS);
2. zajistilo odvádění dešťových vod;
3. nedocházelo ke svahovým sesuvům v důsledku nátoku balastních vod;
4. respektovalo stanoviska odborníků a znalců (geodet,
geotechnik, statik, vodohospodář);
5. umožňovalo obyvatelům této lokality přijatelné životní podmínky;
6. bylo v rámci technických a finančních možností
města;
7. zohledňovalo historický ráz této lokality;
n Konzultace o řešení povrchů komunikací se zástupci
státní památkové péče probíhají již delší dobu. V tomto
kontextu město požádá o zvážení a zohlednění pozice
města, které má zájem chránit kulturní dědictví a zachovat historický ráz lokality, ale také musí zajistit při-

jatelné životní podmínky pro občany města. Rozhodnutí
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÍSKALA NOVÉ UČEBNY –
22. 10. 2020 BUDE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Město zakoupilo zchátralou budovu bývalého mlýna s cílem zrekonstruovat objekt pro potřeby základní školy. Za pod-

Nově zrekonstruovaná budova ZŠ z bývalého mlýna

pory dotace z Integrovaného operačního programu proběhla
rekonstrukce v letech 2018 - 2020, v září 2020 byla zrekon-

struovaná budova zkolaudována, jsou zde odborné učebny,
které od října 2020 dostane základní škola k dispozici pro
výuku odborných předmětů.
22. 10. 2020 nabízejí zastupitelé občanům prohlídky této
nově zrekonstruované budovy. Protože tu máme druhou vlnu
koronaviru a opatření na ochranu veřejného zdraví, žádáme zájemce o prohlídku, aby se zaregistrovali u paní Hany Flusserové (hana.flusserova@kostelecncl.cz, tel. 606 600 760).
Prohlídky budou probíhat odpoledne 22. 10. 2020, začátek je vždy v celou hodinu 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 s maximálním počtem účastníků 10. Pokud bude v uvedený čas
a den kapacita vyčerpána, bude možné si s p. Flusserovou
domluvit termín náhradní.
Prohlídky se budou konat pouze v případě, že to umožní
vládní nařízení na ochranu veřejného zdraví, aktuální informace budou na webu, na facebooku a u p. Flusserové.
Ing. Jana Havelková, starostka
Foto T. Dunda

ZPRÁVY, ZPRÁVIČKY A OZVĚNY
Doba koronavirová je tu zpět. V letošním roce se změnil
celý svět. Po jarní vlně se naplnily předpovědi, že druhá vlna
nás nemine. Opět stoupají počty lidí s pozitivním testem na
COVID, není to ještě za námi, ale život jde dál. Buďme ohleduplní
a opatrní na sebe i ostatní, ale nenechme se přemoci skepsí
a negativními zprávami, které se na nás sypou ze všech stran.
Změna č. 1 územního plánu – zastupitelstvo projednalo
23. 9. 2020, doprovodná usnesení jsou schválena. Platnost
nastane patnáctým dnem po dni vyvěšení odpovídající veřejné
vyhlášky.
Omezení tranzitní dopravy v Kostelci n. Č. l. a Svatbíně –
zveřejněný návrh vyhlášky nebyl úplně v pořádku, chybělo zde
dopravní značení, které by omezilo průjezd kamionů Svatbínem
ve směru od Olešky na Krupou. Město podalo připomínku a občané Svatbína se také ozvali, na MÚ Říčany se sešlo 30 reakcí
se stejným obsahem – požadavek na doplnění dopravního značení tak, aby průjezd kamionů byl omezen v obou směrech. Nyní MÚ Říčany zapracovává připomínky (vlastně jednu připomínku), konečné rozhodnutí bude na Středočeském kraji. Tak
snad se zadaří.

Omezení otevírací doby pobočky České pošty – tato informace byla zveřejněna na sociálních sítích, ale stále vidím
občany, kteří se snaží přes zamčené dveře dostat dovnitř mimo upravenou otevírací dobu a překvapeně a opakovaně koukají na hodinky.
Nově je otevřeno:
pondělí a středa
10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00,
úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00,
sobota
8:00 – 12:00
„Mění se celkový rozsah týdenní otevírací doby, ale budeme mít více otevřených přepážek v době, kdy to zákazníci nejvíce potřebují. Urychlí se obsluha klientů a zkrátí se doba čekání...“, cituji z dopisu ředitele divize státní poštovní služby.
Čas ukáže, zda je to změna k lepšímu.
Historický spolek Liechtenstein, o.s. – vznikl v prosinci
2009, je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem o poznání a propagaci historie knížecího rodu Liechtensteinů na území České republiky i v zahraničí, ochrana a propagace nemovitých památek, přírody a krajiny
spojených s rodem Liechtensteinů v České republice. Milovníci
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koronavirové nákazy dovolí a bude možné konat společenské
akce, plesat se bude.

ČokoFest 26. – 27. 9. 2020 byl zrušen dne 22. 9. 2020.
I když jsem společně s pořadatelem do poslední chvíle doufala, že to půjde zvládnout a organizačně zajistit, nebylo jiné možnosti. V době přípravy tohoto textu bylo omezení 1000 lidí se
zachováním vzdálenosti 2 m pro venkovní akce, kde není zajištěno sezení.
Všichni se už těšíme, až se zase budeme moci normálně
scházet a bavit.

Osobnosti mezi námi – cyklus pokračuje, v tomto čísle
najdete rozhovor se Štěpánkou Baškovou. Kdo zná Štěpánku,
tak ví, co to znamená nakažlivý úsměv a pozitivní člověk. Kdo
ji nezná, tak se dočte, kde se s ní nebo s její tvorbou může
setkat – mohu jen doporučit.
Návrhy na další osobnosti, o kterých by se obyvatelé Kostelce a Svatbína měli podle vás dovědět více, stále přicházejí –
za to děkuji vám, čtenářům. Stále platí: pokud máte tipy na
osobnosti (sportovci, umělci…), o kterých bychom měli napsat, napište do redakce.

Ples města a podnikatelů 2021 – naplánovaný termín je
6. 2. 2021, příprava pokračuje. Pokud to opatření na omezení

Ing. Jana Havelková,
starostka

REVITALIZACE
MĚSTSKÉHO POZEMKU
V letošním roce se vedení města podařilo revitalizovat městský pozemek pod pětibokým bastionem, vybudovaným po švédské okupaci města v letech 1644 – 1645 (viz V. J. Mrvík - Dějiny
černokosteleckých domů - 2011). Klidné místo bokem uličky
Pod Valy je čerstvě zatravněno, osazena lavička s odpadkovým

PSOVODI V SANATORCE
V sobotu 17. 10. 2020 od 9:00 do 22:00 hod proběhne v hlavní budově bývalého plicního sanatoria a v přilehlém lesoparku výcvik záchranných psů. Akce se uskuteční pod záštitou psovodů SDH Kostelec nad Černými
lesy.
Jana Kornová,
odd. správy majetku a investic

ODPADOVÁ STRÁNKA –
PŘIPOMÍNÁME, INFORMUJEME
n
n

košem a je zde vysazeno šest morušovníků bílých a černých.
Náklady na úpravu dříve zpustlého pozemku nepřekročily
24 000 Kč.
Obslužná komunikace propojuje ul. Pod Valy s dlážděnou
plochou obklopující bývalý špitál čp. 3, postavený zásluhou Marie Teresie Savojské v letech 1726 – 1728. Odtud se lze po schodech dostat až ke kapli sv. Vojtěcha a projít se po zámeckých
valech s dalekými výhledy.
Text a foto ak. arch. Jiří Andrle

n

Ve středu 16. září byl zahájen zkušební provoz nového místa pro shromažďování odpadu v ulici K Jatkám u čp. 438.
Vždy každou druhou sobotu v měsíci je možno odevzdat
objemný a některý nebezpečný odpad přímo ve Ždánicích
v areálu firmy Nykos, a.s. Lze tak učinit až po vyzvednutí
a potvrzení průvodky odpadu, kterou vám potvrdí na městském úřadě, odd. životního prostředí, lenka.szaboova@kostelecncl.cz.
Na webových stránkách města www.kostelecncl.cz,v sekci
Úřad, v menu – Přihláška na odběr Bio nádoby je umístěn
přihlašovací formulář týkající se zapůjčení nádoby na velký
BIOodpad. Dotazník přímo vyplníte a odešlete. Přihlášky se
budou přijímat výhradně přes webový formulář, v případě
nutnosti vám formulář pomůže vyplnit Lenka Szabóová,
odd. životního prostředí, tel. 606 600 761.

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

historie spojené s naším městem jistě přivítají informace, které
mohou najít na webu www.hs-liechtenstein.cz nebo ve zpravodaji, který tento spolek vydává. Dle možností budeme sdílet
i texty, které se týkají našeho města.
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Informační cedule na vratech sběrného místa

n

Svoz komunálního odpadu a bioodpadu se střídá ve čtrnáctidenních intervalech (jedno pondělí KO, druhé BIOodpad). V případě, že vám interval svozu nestačí, můžete
si pořídit další nádobu. Od prosince se svoz již nestřídá
a sváží se pouze komunální odpad. V příštím čísle zpravodaje bude informace, kdy v prosinci proběhne mimořádný svoz BIO.

n

n

n

Důrazně žádáme občany, aby si po odvozu odpadu uklízeli nádoby na svůj pozemek. V případě, že si je necháváte na veřejném prostranství, bude vám vyměřen poplatek za zábor!

Žádáme občany, aby v maximální míře využívali místa pro
zpětný odběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů. Za likvidaci odložených komodit na těchto místech není účtován
žádný poplatek.
Ukládání odpadu mimo určená místa je zakázáno. Za porušení zákona hrozí pokuta až 50 000 Kč. Na určené místo v areálu sanatorky lze ukládat bioodpad ve středu od
14 do 17 hod. a v sobotu od 12 do 16 hod. dle instrukcí
určené osoby nebo dle individuální dohody.
Odd. životního prostředí
Foto L. Szabóová

ZÁVORA V SANATORCE

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU

V souvislosti s otevřením místa zpětného odběru v areálu
bývalých jatek v ulici K Jatkám byla osazena závora v dolní části
území bývalé sanatorky v místě, kudy byl navážen různý odpad
včetně nebezpečného. Cedule upozorňuje na hrozící pokutu při
nedodržení zákazu. Místo bude monitorováno kamerou.

2020

říjen

komunální odpad
pondělí **
BIO pondělí

**

listopad

19.
12.

2.
26.

16.
9.

30.
23.

PLASTY poslední středa
v měsíci – pytlový svoz

čt.
29.

25.

PAPÍR následný čtvrtek
– pytlový svoz

pá.
30.

26.

2. sobota v měsíci
– otevřený sběrný dvůr
Ždánice *
Otevření místa pro sběr tříděného odpadu ul. K Jatkám středa 14–17 h.,
sobota 9–12 h. ***

10.

10., 14., 17.,
21., 24., 31.

14.

4., 7., 11., 14.,
18., 21., 25., 28.

*

Drobný bioodpad je možno i nadále navážet do kontejneru
umístěného cca 300 m vpravo od závory, větší větve po domluvě s p. L. Jirků (tel.: 604 235 600) dolů na louku, kde budou
štěpkovány.
Text a foto ak. arch. Jiří Andrle

Pro odvoz odpadu do Ždánic je nutná potvrzená průvodka odpadu,
kterou obdržíte na městském úřadě v Kostelci, odd. životního prostředí,
informace: lenka.szaboova@kostelecncl.cz

**

Od měsíce prosince se přestává střídat komunální odpad a bio

***

Jen pro vybrané druhy odpadu - PAPÍR, ŽELEZO, PLAST, TEXTIL,
HRAČKY, OBUV, SKLO, OBJEMNÝ ODPAD A ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTRO
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ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V MĚSÍCI SRPNU 2020

n
n
n
n
n

Rušení nočního klidu – vyřešeno domluvou
Spolupráce s PČR při zajištění místa při zákroku proti ozbrojenému pachateli
Volně pobíhající pes - předán majiteli
Volně pobíhající pes - převezen do útulku DOG POINT
Volně pobíhající pes - předán majitelce
Nález mobilního telefonu - uložen na služebně městské policie
Nahlášena zraněná nezletilá osoba – strážníkem MP přivolána RZS Středočeského kraje

n
n
n
n

Volně pobíhající pes - předán majitelce
Dopravní nehoda - vzhledem k výši škody vyřešena s účastníky na místě vyřešením pojistné události
Zjištěno poškození telefonní rozvodny – vyrozumění fy Telefónica O2 k provedení dalšího opatření
Nález osobního dokladu - vrácen majiteli
Jaromír Zabilka, vedoucí strážník MP
Tel.: 602 487 355

ČINNOST JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MĚSTA KOSTELCE N. Č. L.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Kostelce nad
Černými lesy zasahovala v období 25. 8. až 21. 9. u těchto mimořádných událostí:
n 26. 8. 10:34 – spadlý strom přes silnici – Jevany, Penčice
n 26. 8. 14:40 – spadlý strom přes silnici – Kostelec n. Č. l.,
Truba
n 26. 8. 15:56 – spadlý strom přes silnici – Jevany, stará
cesta z Kostelce směr Vyžlovka
n 28. 8. 20:29 – spadlý strom přes silnici – Konojedy
n 29. 8. 10:50 – dopravní nehoda OA a dodávky se zraněním – Oleška, odbočka Krymlov
n 29. 8. 14:26 – dopravní nehoda OA se zraněním – Výžerky, směr Vlkančice

n
n
n
n

2. 9. 17:46 – dopravní nehoda 2 OA – Kšely, silnice I/12
9. 9. 13:45 – nález kanystru s unikajícím olejem – Kostelec n. Č. l., Jánské nám.
10. 9. 9:35 – pohotovost na vlastní zbrojnici (po dobu
taktického cvičení Lonzy Kouřim)
15. 9. 7:18 – únik nafty na vozovku – Kostelec n. Č. l.,
Svatbínská

Nezásahová činnost jednotky:

n
n

29. 8. – ukázka techniky na náměstí Smiřických na akci
„Hurá do školy! Bezpečně!“
12. 9. – asistence při akci Kozojedský Fichtl
Aleš Bitter

ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ZÁŘÍ 2020
Začátkem září naše družstva žáků i dorostu začala trénovat na branný závod, který se tradičně koná jako podzimní část
Okresní hry Plamen. Současně jsme ale nezapomínali trénovat disciplíny požární útok a běh na 60 m s překážkami. Družstvo dospělých jelo na své závody v neděli 6. září, kdy se naši
zástupci účastnili Poháru starostky OSH Kolín v Sendražicích.
Stejnou neděli se družstvo přípravky vydalo změřit své dovednosti s dalšími družstvy do Českého Brodu na Sportovní den
hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín.
V sobotu 12. září se jednotlivci z našeho sboru vydali na
soutěž Vítězovská stovka, nejen žáci, ale i naše legendy (věková kategorie nad 40 let) se nenechali zahanbit a předvedli skvělé výkony.

V sobotu 19. září jsme u nás ve sportovním areálu Na Americe pořádali ve spolupráci s SDH Kšely soutěž v požárním útoku. Závody byly otevřeny pro všechny kategorie od přípravky,
mladší a starší žáky, až po dorost, muže a ženy.
V neděli 20. září jsme v atletickém areálu Na Kutilce v Českém
Brodě opět společně s SDH Kšely pořádali závod Kostelecko - Kšelské šedesátkování a stovkování. Jednalo o soutěž jednotlivců, kteří běží na určenou vzdálenost a překonávají překážky.
Naši žáci si opět vylepšili své osobní rekordy a až na jednoho
zraněného, který při překonávání kladiny uklouzl a zlomil si ruku, odjížděli ze závodů spokojeni a někteří i s medailemi.
V září nás původně čekaly ještě další soutěže, např. Poslední sání v Pňově a soutěž v běhu na 60 m v Uhlířských Janovi-

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

n
n

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU / AKTUÁLNĚ
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cích. Tyto závody byly ale zrušeny z důvodu druhé vlny epidemie. Podzimní kolo hry Plamen - branný závod byl prozatím

opak máme více času na přípravu a doufáme, že si budeme
moci nabyté zkušenosti již brzy poměřit s ostatními družstvy
z okresu Kolín.
V říjnu nás tedy bude pravděpodobně čekat přesunutý branný závod hry Plamen, branný závod dospělých a dorostu a možná ještě jedna soutěž Černokostelecký železňák, kterou zorganizujeme, jestli nám to dovolí epidemiologická situace.
Naší nepřestávající celoroční činností je stále darování krve,
připomínám tímto, kdyby kdokoli chtěl krev darovat a neví jak
na to, ať se spojí s některým z našich členů nebo sleduje náš
facebook, https://www.facebook.com/sdhkostelecncl/, kde podáváme informace o termínu, kdy jedeme darovat krev, a budeme
rádi, když se kdokoli k nám přidá. Dárců krve je dle sdělení
transfuzní stanice v Kolíně stále málo a především v této zdravotně obtížné době.

Závody v požárním útoku

Kdo z občanů by měl zájem o látkové roušky, ať se ozve na
tel. 724 075 107.

přesunut na jiný termín a o jeho pořádání se rozhodne podle
vývoje situace. Naše trénování na tuto soutěž nepolevuje, na-

ENERGIE AG KOLÍN, A.S.,
INFORMUJE
Vážení odběratelé,
tímto bychom vás chtěli informovat, že v průběhu měsíce října dojde k aktualizaci odběratelských smluv z důvodu

Text a foto Šárka Žylová

zavádění zálohových plateb. Odečet vodoměru bude tak probíhat 1x ročně. Zálohy budou stanoveny na základě výše vašich plateb v posledních letech. Doporučujeme však průběžnou kontrolu vašich spotřeb, například z důvodu skrytého
úniku ve vašich domovních rozvodech.
Předem děkujeme za vaši součinnost
Tým ENERGIE AG Kolín a.s.

OZNÁMENÍ – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2020
Město Kostelec nad Černými lesy oznamuje, že na základě
usnesení č. 8/6/2020 z jednání Zastupitelstva města Kostelce
nad Černými lesy ze dne 23. 9. 2020 souhlasí v rámci rozpočtového provizoria s rozdělením částky 400 000 Kč na volnočasové aktivity (podporu sportu, kultury a jiných volnočasových aktivit).
Organizace a fyzické osoby tak mohou požádat o podporu
své činnosti pro rok 2020, a to formou žádosti o individuální
dotaci z rozpočtu města.
Žádost o individuální dotaci musí splňovat požadavky zákona 24/2015 Sb., § 10a, odst. 2. O individuální dotaci lze
žádat v průběhu celého roku 2020. Dotace mohou být přidělovány jen do výše finančních prostředků k tomuto účelu určených v rozpočtu města!

Individuální dotace může město poskytnout jen na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace a po podpisu
veřejnoprávní smlouvy.
Žádost o individuální dotaci musí dle zákona 24/2015 Sb.,
§ 10a, odst. 3. obsahovat následující:
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou a je-li tato fyzická osoba podnikatelem také identifikační číslo osoby,
bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou,
název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno;
b) požadovanou částku;
c) účel, pro který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční
výpomoc použít;
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Žádosti lze zasílat poštou na adresu MěÚ Kostelec n. Č. l.,
nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec n. Č. l. nebo elektronicky na e-mailovou adresu mesto@kostelecncl.cz.

Na webových stránkách města http://www.kostelecncl.cz//volnocasove%2Daktivity%2Dvzory%2Dtiskopisu/d12868/p1=8921 naleznete vzor žádosti a nebo je k dispozici
na MěÚ, odd. kultury.
Hana Flusserová, odd. kultury
kultura@kostelecncl.cz

NAHÁŇKY ZVĚŘE
Dne 17. 10. 2020 v době od 9.00 do 14.00 hodin budou probíhat v lesích kolem Kostelce nad Černými lesy
naháňky – z důvodu bezpečnosti doporučujeme omezit
pohyb v lese.
Myslivecký spolek Kostelec n. Č. l.

MUZEUM HRNČÍŘSTVÍ INFORMUJE
n
n
n

Muzeum hrnčířství mělo v listopadu 2020 pořádat výstavu Zdeňky Povolen s názvem „Fotografie, umění, sci-fi a fantasy kostýmů“. Vzhledem k mimořádným hygienickým opatřením se bohužel výstava ruší.
Od 6. 11. do 20. 12. 2020 můžete zhlédnout výstavu šperků z korálků z dílny Ing. Jindřišky Skřivánkové.
Do 24. 10. 2020 můžete navštívit výstavu lakovaných temper Františka Kocourka.
Jiří Filípek, muzeum
muzeum@kostelecncl.cz

BESEDA O EURU
V úterý 22. 9. 2020 se konala od 18 hod. na městském
úřadě beseda Euro v Česku. Občanům toto ne příliš oblíbené
téma přišli přiblížit odborníci na slovo vzatí - p. Luděk Nie-

dermayer – ex víceguvernér ČNB, p. Pavel Telička – bývalý
eurokomisař, p. Ivan Pilip – bývalý ministr financí a p. Michael
Pascal Večeř za spolek Euro v Česku.
Společnost Euro v Česku začala pořádat besedy na toto
téma s předními odborníky, aby předali co nejširší veřejnosti
informace o euru, eurozóně a aby se občané mohli zeptat na

Beseda s odborníky na euro

AKTUÁLNĚ / KULTURA

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek;
e) odůvodnění žádosti;
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení;
2. osob s podílem v této právnické osobě;
3. osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu;
g) seznam případných příloh žádosti;
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.
Na poskytnutí dotace není právní nárok!

13

KULTURA
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vše, co je zajímá kolem společné měny, a neměli k tomu příležitost.
Beseda byla oboustranně zajímavá a diskutovalo se až do
20.00 hod. Návštěvníci mohli zhlédnout i malou výstavu peněz.

Děkujeme všem zúčastněným, že vydrželi v rouškách, a budeme se těšit někdy příště.
Text a foto Hana Flusserová, odd. kultury
kultura@kostelecncl.cz

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 2020
Dne 24. 9. 2020 byla vyhodnocena výtvarná soutěž „Kostelec obrazem, kresbou, fotem či jinak aneb zajímavá zákoutí
našeho města“.
Šlo již o 9. ročník. Sešlo se celkem 14 soutěžních prací.
Tříčlenná komise vybrala dle svého uvážení ty nejlepší.
A tady jsou výsledky:
1. místo - fotografie s názvem „Schody pod zámkem“, autor
Václav Korn
2. místo - koláž autorky Jany Králové
3. místo - fotografie s názvem „Noční zátiší“, autor Jan Novák
3. místo - obraz s názvem „Černokostelecký zámek“, autor
Filip Kudrnáč
3. místo - fotografie s názvem „QUO VADIS“, autor Vlado
Škuta

3. místo Filip Kudrnáč

Vítězné fotografie, které se umístily na 1. místě – Václav Korn
a na 3. místě – Vlado Škuta
3. místo Jan Novák

2. místo Jana Králová

O třetí místo a finanční cenu se tedy podělí tři soutěžící.
Je škoda, že se oproti jiným ročníkům, sešlo tak málo prací.
Doufejme, že v příštích letech bude o tuto soutěž opět větší
zájem.
Slavnostní vernisáž spojená s předáním finančních cen
vítězům výtvarné soutěže proběhne v sobotu 24. 10. 2020
v 15 hodin v Muzeu hrnčířství.
Všichni jste srdečně zváni.
Jiří Filípek, muzeum
Text a foto Hana Flusserová, odd. kultury
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KOSTELECKÉ DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
kterých objektech probíhaly tradiční akce jako Černokostelecké vykulení, Setkání Ostrov či prohlídka bývalého plicního sanatoria.

V Muzeu hrnčířství
se prezentovala výstava obrazů Františka Kocourka

Kostel sv. Jana Křtitele se stal dějištěm již 30. Setkání Ostrov,
koncert sboru Chorus Angelicus

Nové muzeum keramiky lákalo své návštěvníky na unikátní sbírku
kostelecké keramiky Michaela Třeštíka a Jana Nováka

Součástí Pivovarského muzea je i funkční bednárna,
která se využívá v rámci akcí Vykulení a Vysmolení

Galerie Jana Svatoše vystavovala autorské práce Hany Exnarové,
30 předních keramických a sklářských výtvarníků QUADRO
a hybohledy Pavla Macka

Vernisáž, přednášky, scénické čtení atd. se odehrávaly v Ateliéru GH

KULTURA

Ve dnech 5., 6., 12. a 13. 9. 2020 se naše město tradičně
zapojilo do celonárodní akce – Dny evropského dědictví (EHD).
Byla otevřená muzea, galerie, kostely, Ateliér GH, pivovar a v ně-

KULTURA / PTÁME SE ZA VÁS
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Kostelec měl v EHD opravdu co nabídnout. Všechny objekty a doprovodné akce byly mimo jiné prezentovány na webu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v online katalogu - http://www.shscms.cz/ehd/katalog/.
Na závěr bych ráda poděkovala p. Z. Hůlovi, p. J. Svatošovi,
p. faráři Líznerovi, p. J. Novákovi, p. M. Starcovi, p. J. Bo-

hatovi, p. J. Filípkovi a ostatním za bezvadnou spolupráci
a podporu při konání EHD v našem městě.
Hana Flusserová, odd. kultury
kultura@kostelecncl.cz
fotoarchiv Galerie Jan Svatoš, M. Vejvodová, fotoarchiv
Černokos. pivováru, fotoarchiv Z. Hůly, foto H. Flusserová

GALERIE JANA SVATOŠE
SLAVÍ KULATINY
Galerie Jana Svatoše v Kostelci slaví v tomto roce krásné
10. výročí existence.
Za tu dobu galerie uspořádala více jak 15 společných a autorských výstav předních českých i zahraničních umělců.

Výstavní prostory v přízemí

Výstavní prostory galerie vznikly z rekonstruované stodoly

Návštěvníci galerie mohou obdivovat nejen umění, ale
i nádhernou zahradu a třeba jen posedět. Navíc samotná stavba je zajímavá i svým tvůrcem, architektem Janem Línkem.
Přeji galerii i v dalších letech spoustu nápadů k vytváření výstav.

… v patře

Jiří Filípek
Fotoarchiv Galerie Jan Svatoš

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
Pozvání k rozhovoru v rámci cyklu Osobnosti mezi námi přijala paní Štěpánka Bašková. Do kanceláře městského úřadu
vstoupila dáma s úsměvem na tváři, kterému se nedalo odolat.
A v této pozitivní náladě probíhal celý rozhovor. Bylo to velmi milé a příjemné setkání - děkujeme za úsměv i za dobrou náladu!
Štěpánka Bašková (nar. 1953) - podnikatelka (spoluzakladatelka a majitelka firmy Česká keramická manufaktura), galeristka, výtvarnice, manželka, matka.

Těch životních rolí je hodně, zapomněli jsme na něco důležitého?
ŠB: „Ano, ještě babička a houslistka.“
Dovolili jsme si uvést rok narození… Když se na Vás podíváme, nezdá se, že byste se chystala do důchodu?
ŠB: „V důchodu už vlastně jsem, ale rozhodně mě nenajdete s pletacími jehlami v houpacím křesle, neustále něco dělám
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PTÁME SE ZA VÁS

Štěpánka Bašková při návštěvě MěÚ

ve své dílně – takže ani „babičkovská zástěra“, ale montérky
jsou můj pracovní oděv ☺.“
Vystudovala jste pražskou konzervatoř, obor housle, věnujete se i nadále hraní? Jak se člověk dostane od houslí ke
keramice?
ŠB: „Houslím se věnuji jen příležitostně. Po ukončení studia
jsem dva roky působila v Symfonickém orchestru v Německu,
kde jsem poznala velice zajímavou partu mladých umělců keramiků, zámečníků a kovářů. Dlouhou dobu jsem jim fascinovaně

koukala pod ruce až mě pustili k hrnčířskému kruhu, abych si
to zkusila. Od té doby byla keramika mou vášní a po návratu domů jsem hledala místo, kde bych se keramice mohla věnovat.
A to už jsem se pomalu přibližovala ke Kostelci nad Černými lesy.“
V roce 1988 jste společně s manželem založili firmu Česká
keramická manufaktura, která fungovala téměř 20 let a vznikala zde keramika s typickým „popraskaným“ dekorem. Proč
jste ukončili činnost?
ŠB: „Bohužel nás převálcoval dovoz levných výrobků, tak
jako postupem času všechny keramiky. A skončila nejen naše
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a tajuplnost lidské hlavy. Ale stejně ráda se pustím do výroby
porcelánových hrnků nebo velkých květináčů do zahrady.“
V roce 2010 byla otevřena Galerie Jan Svatoš, je to soukromá galerie, kde dodnes probíhají výstavy významných umělců včetně Vás. Jak se daří galeristům v dnešní době, kdy
je společnost orientována spíše konzumně?
ŠB: „Díky tomu, že je galerie soukromým objektem, nemusíme platit nájem a tudíž nejsme závislí na prodeji. Můžeme ji
provozovat víceméně pro radost, jinak by to bylo podstatně náročnější.“
Jste také aktivní členkou sdružení KosMa (zkratka Kostelec –
Mamirolle), co Vám přináší tato spolupráce? Mělo by ji město více rozvíjet?
ŠB: „Je tu s námi COVID, celý svět se letos výrazně změnil.
Toto brání lidem v setkávání, takže i plánované aktivity v rámci
spolupráce s Mamirolle se letos zrušily. Jak to bude dále, uvidíme. Chtělo by to i mladší následovníky, kteří by tuto pomyslnou štafetu převzali za dosavadní vedení spolku KosMa. A to
nejen v Kostelci, ale i ve Francii. Spolupráce měla své výsledky, setkávaly se školy, spolky, probíhala výměna názorů, byly
navázány přátelské vztahy mezi rodinami, a to je důležité. Chtělo by to pokračování. Zkušeností a přátel není nikdy dost.“
firma s dílnami v Louňovicích a na Pražské ulici (bývalá Vondráčkova dílna), ale i další keramické dílny ve městě, nyní už
je tu pouze pár keramiků, kteří drží kosteleckou keramickou
tradici…“
Kostelec nad Černými lesy, hrnčířství, keramika – nasměrovala jste se sem právě kvůli této tradici? V roce 1981 jste
měla v Kostelci nad Černými lesy svoji první výstavu – kde
to bylo? Můžete zavzpomínat?
ŠB: „Určitě ano, keramika mě sem přivábila. Po návratu
z Německa 1977 jsem využila příležitost pracovat jako točíř
na kruhu v dílně „ Obnova památek“ v Komenského ulici, kde
se vyráběly repliky středověkých nádob, kachle a podobně.
Tady jsem měla možnost poznat místní mistry hrnčíře – p. Štamberského, Vicheru, Stuchlíka, Čadka a další, od kterých jsem se
hodně dozvěděla nejen o výrobě místní keramiky, ale i o životě a fungování dílen. Začala jsem vymýšlet i svoje vlastní věci
a první výstava spolu s kosteleckým uměleckým kovářem Pepou Krupkou byla zde v Muzeu hrnčířství právě v roce 1981,
později i další.“
V poslední době vytváříte nejen keramiku, ale pracujete
i s porcelánem, z Vaší dílny vycházejí nejen abstraktní díla,
sochy, rostliny nebo andělé. Co Vás inspiruje?
ŠB: „Mnohdy mě inspiruje materiál sám, třeba možnost
vyzkoumat, co všechno se dá udělat s porcelánovou hmotou.
Ale teď mám vlastně období, kdy mě opravdu fascinuje krása

A opět naše otázky, kterým nikdo neunikne…
Co Vás dokáže spolehlivě naštvat?
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Jak byste naložila s výhrou 10 mil. Kč?
ŠB: „Asi nedokážu odpovědět, neumím si totiž tu situaci ani
představit. Žiji v realitě a vše co jsem chtěla, jsem si pomalými
krůčky zařídila sama. A hlavně, i když by se to náhodou stalo,
určitě bych nakonec udělala něco jiného, než bych si byla schopná představit ☺.“
Mrzí Vás něco, co jste v životě udělala, nebo neudělala?
ŠB: „Ani ne…splnila jsem si všechny nejdůležitější sny. Kdyby mi někdo tenkrát řekl, že budu vlastnit firmu se 40 zaměstnanci nebo že budu vystavovat např. v Německu nebo Lucembursku, nevěřila bych mu. A stalo se. Ničeho nelituji.“
A co děláte právě nyní, můžeme se na něco těšit?
ŠB: „Nyní je v galerii výstava QADRO, můžete zde vidět ke-

ramiku, sochy, sklo, šperky a také hybohledy, pokud někoho
zajímá, co to je, přijďte se podívat.
Spolupracuji s výtvarnicí Evou Roučka, připravujeme na příští
rok společnou výstavu. V galerii, ale hlavně v zahradě budou
umístěné velké sochy kterým, a o kterých přijede zazpívat jazzová zpěvačka Jana Koubková. Slíbila to s velkým potěšením.“
Co byste v našem městě pochválila, nebo zkritizovala?
ŠB: „Pochvala - v našem městě je hodně aktivit pro děti
a dospělé, máme tu mladé hasiče, skauty, orientační běh a další volnočasovky, máme tu koncerty a keramické trhy, kterých
jsme se dříve taky účastnili. Je tu soukromá galerie a soukromé muzeum keramiky, městské muzeum hrnčířství, pivovarské muzeum, je z čeho vybírat.
A kritika – nelíbí se mi vzájemné osočování a nevraživost,
je to zbytečné a hlavně to ničemu nepomůže, naopak to vytváří ve městě nepřátelskou atmosféru“
Ptaly se Jana Kornová a Jana Havelková
Foto Jana Havelková, fotoarchiv Štěpánka Bašková

30 LET ČERNOKOSTELECKÉHO ZPRAVODAJE
S JIŘÍM – DATLEM – BOHATOU
Mé pozvání do muzea přijal, čtenářům zpravodaje dobře
známý autor článků o historii našeho města, pan Jiří Bohata.
Jiří, víš, proč jsem si tě dnes pozval do muzea?
„Tuším, že se chceš zeptat na moji spolupráci se zpravodajem.“

Úctyhodné číslo, ale jak vím, píšeš i do jiných tiskovin.
„Například do časopisu Zápraží, Českobrodského zpravodaje a dříve třeba do Kolínských novin či Národního osvobození.

Máš pravdu, tak jak dlouho trvá tvoje spolupráce s Černokosteleckým zpravodajem?
„První článek mi ve zpravodaji vyšel v říjnovém čísle 32. ročníku v roce 1990.“
Takže je to rovných 30 let, vzpomeneš si ještě o čem tvůj článek tehdy pojednával?
„Jistě, čtenářům přiblížil osobnost 2. sv. války, letce Jana
Kotrcha ze Svatbína.“
Dobře, to byl tedy tvůj první článek do zpravodaje, ale byla
v tobě chuť psát i dříve?
„Publikovat články jsem začal v Lidové demokracii někdy
v roce 1987 – 88. Spolupráce s naším zpravodajem začala díky
mému přestěhování z Prahy zpět do milovaného Kostelce.
Teď zákeřná otázka, tušíš kolik článků jsi do současnosti do
zpravodaje napsal?
„Budeš se divit, ale vím. 230 článků.“

Jiří Bohata, Datel

PTÁME SE ZA VÁS

ŠB: „Nedodržení daného slova a arogance. Určitě situace
ve městě, lidé jsou hodně zaměřeni sami na sebe, nazvala bych
to sobectvím. Možná je to už historické „věno“ – kvůli osobním
zájmům prý odmítli v našem městě i železnici…“
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Jirko, jsi také autor knih a průvodců.
„To ano, celkem nedávno mi vyšla moje kniha s názvem
„Občané našeho města a okolí za 1. a 2. světové války“.
Průvodce jsem napsal dva. Jeden o plicní léčebně v našem
městě a její historii, druhý je nazván prostě „Černokostelecký
průvodce“, ale to víš dobře sám, vždyť jsi mi k němu kreslil
obálku.“
Jako spoluautor jsem uveden v knize „Černokostelecko na
historických pohlednicích.“
Jo, jo, vzpomínám. Jiří, na čem v současné době pracuješ?
„Momentálně pracuji na novém seriálu do zpravodaje a název má „Z deníku našeho legionáře Václava Záruby“. Dále mi
na stole leží článek o černokostelecké oboře a prozradím, že

se rodí nová kniha, zatím s pracovním názvem „Kronika plicní
léčebny a nemocnice“ doplněná množstvím fotografií.“
Jiří, děkuji za tvůj čas při tomto našem povídání a přeji ti za
všechny čtenáře tvých knih a článků mnoho nových tvůrčích
nápadů. Na úplný závěr mi to nedá nevzpomenout tvoji zajímavostmi nabytou nástěnku u vchodu základní školy na
náměstí.
„O nástěnku, kterou máš na mysli, pečuji od roku 1999.
Dříve byla nástěnka skautů u zastávky směrem na Prahu na
náměstí. Tam jsem začal „nástěnkařit“ v září roku 1990.“
Ještě jednou děkuji za příjemný rozhovor.
Text a foto Jiří Filípek, muzeum
muzeum@kostelecncl.cz

JAK SE FINANČNĚ PŘIPRAVIT NA RODIČOVSTVÍ?
Kočárek, vanička, plenky, dudlíky, první boty, bačkůrky do školky, školní taška, příspěvek na pomůcky, výlet do divadla, lyžařský
kurz, vodácký kurz, kolo, mobil,
notebook, jízdné, obědy, kapesné, řidičák, kolej, skripta, Erasmus, svatba, příspěvek na byt, dárek pro vnoučata…Narození potomka je nepopiratelně, stejně tak jako šťastná událost,
zásah do finančního fungování rodiny. Statistiky uvádějí, že náklady na dítě od narození do 26 let věku jsou v průměru kolem
10 000 Kč měsíčně. Ano, počítáte správně, než se děťátko zcela osamostatní, vyjde bezmála na 3 miliony korun. Pojďme si
tedy odpovědět na nejčastější dotazy spojené s financemi v rodičovství, aby toto období mohlo být plné společných zážitků
a ne finančních problémů.
Jak zjistím, jaké budou mé příjmy na rodičovské dovolené,
na co máme jako rodiče nárok?
V rodičovství jsou poskytované 2 dávky. První, od nástupu na rodičovskou dovolenou po dobu 28 týdnů, se poskytuje peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská). Na dávku
má nárok ten, kdo reálně o dítě pečuje, nemusí to být tedy
nutně matka. Jedná se o dávku správy sociálního zabezpečení na základě nemocenského pojištění a z odvodů na toto
pojištění se pak dávka vypočítá. U zaměstnanců lze tedy vypočíst z hrubého příjmu, u OSVČ záleží na výši odvodů, v případě nehrazení nemocenského pojištění není na „mateřskou“
nárok. O druhý příspěvek se žádá na úřadu práce a jedná
se o rodičovský příspěvek, který je stanoven pevnou částkou pro všechny a lze jej vyčerpat za zvolenou dobu. Při nástupu dítěte do školky ve 3 letech se jedná o částku kolem
10 000 Kč měsíčně. Opět může být na rodičovské dovolené
matka nebo otec.

Na jaké výživné máme s dětmi nárok, když jsem rodič samoživitel?
Taková situace je obvykle finančně velmi komplikovaná,
zvláště u velmi malých dětí. Výživné stanovují rodiče dítěte dohodou či soudně, má odpovídat finanční situaci rodičů. Existují
webové kalkulačky, které orientačně vypočítají jeho vhodnou
výši. Výživné se také nemusí vztahovat pouze na děti. Soud může uznat nárok na výživné i bývalé manželce či manželovi, pokud
z objektivních důvodů její/jeho schopnost uživení se je po rozvodu omezena (například právě péčí o velmi malé dítě). Apelovala bych na rodiče, aby si uvědomili, že tyto částky určují životní úroveň a budoucnost jejich dítěte.
Existuje i jiná podpora pro rodiče s nižšími příjmy?
Ano, v případě, kdy je příjem rodiny nižší než 2,7 násobek
životního minima, vzniká nárok na přídavky na děti. Dále je také možné získat příspěvek na bydlení, pokud jsou náklady vyšší, než odpovídá dané lokalitě a příjmům rodiny.
Jak je to s mateřskou v případě rizikového těhotenství?
Poměrně dobře, protože rizikové těhotenství je pracovní neschopnost, pro kterou náleží dávka nemocenského pojištění
(cca 60 % příjmu). Na výpočet mateřské toto období nemá
vliv a zároveň nijak neomezuje standardní nástup na rodičovskou dovolenou. Je dobré zdůraznit, že pokrytí chybějícího
příjmu 40 % je možné nahradit ze soukromého pojištění, ovšem
ne každá pojišťovna při rizikovém těhotenství plní.
Dá se na snížení příjmu v době rodičovství připravit?
Rozhodně dá, stačí trocha pragmatičnosti a ochota plánovat. Když uvedu příklad s průměrným příjmem, dá se uvažovat následovně: Aktuálně máme jako pár příjem 60 000 Kč
(30 000 Kč každý), příjem jednoho se nezmění, druhý bude
pobírat dlouhodobě 10 000 Kč. Některé náklady se sníží, jiné
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Jaké jsou hlavní chyby, které budoucí rodiče dělají?
Ze zkušenosti mohu říci, že se mladí lidé příliš nezajímají
o to, co se stane s jejich příjmy na rodičovské, nezamyslí se
nad tím, jak budou chtít fungovat s většími dětmi, zda jsou
reálné 2 plné úvazky, nemyslí na životní pojištění a úspory na

prvotní vybavení. Někdo předpokládá, že se jeho životní standard s příchodem dětí nezmění, že náklady se výrazně sníží,
a následně je překvapen, že opak je pravdou. Často se mladá
rodina potýká s vysokými náklady na bydlení, nedostatečnou
rezervou na mimořádné výdaje, nemožností individuálních koníčků a podobně. Hlavním úskalím nebývá, že by nebylo na důležité věci, ale právě nepřipravenost, finanční nejistota a vzájemná závislost, které jsou pak příčinou mnoha zbytečných
konfliktů. Stane se pak poměrně snadno, že sedíte se dvěma
skvělými mladými lidmi, kteří mají 2 zdravé děti, krásný velký
dům, bezpečné auto na leasing, ale jsou schopni vyčítat si každou utracenou korunu. A právě dostatečné úspory a správně
nastavený finanční plán dokážou takové situaci předejít.
Ing. Klára Dvořáková
www.dvorakovaklara.cz
klara.dvorakova@partners.cz
Tel: 721 823 203

NOVÝ HÁJ, MŮJ NEJMILEJŠÍ LES
Pokračování z ČZ 7, 8/2020
Do dalšího dílu mého seriálu jsem vybral ze svého archivu
jednu přírodní zajímavost, a to čarověníky.
Co je čarověník? Je to metlovitý růst větví z jednoho místa
kmene stromu způsobený parazitickými houbami z řádu Taphrinales. V roce 1968, když jsem poprvé četl knihu Dva divoši od

spisovatele E. T. Setona (podle ní mám svou skautskou přezdívku), dočetl jsem se také o čarověníku. Tím jsem je objevil
i v našem lese. Původně jsem si myslel, a také tak vypadají, že
jsou to ptačí hnízda. Velký čarověník rostl na modřínu o průměru několik metrů na svahu ke Svatbínu, ale bohužel v roce
1993 strom uschnul. Menší čarověník na borovici pod lesním
hřištěm stále je, i když už je věkem prořídlý.
Foto archiv a text Jiří Bohata

DOBA PLASTOVÁ
Postřehy ochránce přírody

Čarověník na borovici – den
Čarověník na modřínu –
před Štědrým dnem v roce 1994 foto z 12. 2. 1991

Uvědomujeme si, v jaké době vlastně žijeme? Ze školy
víme, že byla doba kamenná, železná i bronzová, a teď nastala
nová doba plastová. Jen se všude podívejte kolem sebe. Většinu klasických materiálů nahradily různé plastové hmoty, které
jsou na jedno použití, a také to tak vypadá. Jen se jděte podívat po našem okolí.
Jak jsem zjistil, odpad přichází od člověka do naší přírody
ve vlnách, příkopy u silnic jsou plné odpadků odhozených z aut.
Další jsou fólie a jiné útržky z nákladních aut. Další vlna, když
přijde silný vítr, tak od kontejnerových hnízd létá odpad jak po
ulicích, tak do polí a lesů.
A nakonec jsou zde staré a nově vznikající černé skládky.
Sám pravidelně uklízím příkopy u silnice na Olešku v Novém háji, za mnou to hned líp vypadá, ale za měsíc mohu
uklízet znova, a to nemluvím o zarostlých vrstvách odpadu
a pet lahvích, které nejsou vidět. Prostě chybí pravidelný úklid.

PTÁME SE ZA VÁS / PŘÍSPĚVKY

ale naopak zvýší. Dlouhodobě tedy v rozpočtu chybí 20 000 Kč
měsíčně. To je 240 000 Kč na rok, 480 000 Kč na 2 roky
a 720 000 Kč na 3 roky rodičovské dovolené. Pokud uvážíme,
že náklady na dítě jsou 10 000 Kč měsíčně, pojďme je dávat
od počátku stranou, až děťátko přijde, nebudeme se vzdávat běžného životního standardu nebo důležitých úspor. Po
10 000 Kč měsíčně tak budeme spořit 2 roky na pokrytí nákladů na 1 rok, 4 roky budeme spořit na náklady na 2 roky a na
pokrytí nákladů na 3 roky budeme spořit 6 let. Takový příklad
je poněkud dogmatický, ukazuje ale, že naspořit si dostatečnou částku, než děti přijdou, není nereálné. A možná také vysvětluje, proč se prodlužuje rodičovský věk.

21

PŘÍSPĚVKY / ZDRAVOTNÍ TEMATIKA

22 | ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2020
Nevím, zda je to v lidech nebo nedostatkem peněz na úklid,
ale asi v obojím, protože někde to jde. Já mám aspoň pocit,
když jedu občas do jiného kraje, že čím dál od Prahy jsou příkopy čistší a obce upravenější.

Ve třídění odpadu jsme v Evropě údajně na špičce, ale
vím, že se vždycky někdo najde, kdo nejenom netřídí, ale naopak vyhazuje odpad všude, když ho nikdo nevidí! Bohužel to
platí po celém světě, tak se nedivím, že jsou v oceánech ostrovy z plastu, který se rozpadá na mikro- částečky, a tak se dostávají do potravinového řetězce. Proto je máme v jídle i my!
Je vědecky potvrzeno, že za rok sníme mikroplasty o velikosti
kreditní karty. Tak dobrou chuť!
Za matku přírodu napsal J. B. Datel
28. 5. 2020
Kresba Veronika Boháčová

VZPOMÍNKA NA OSOBNOST
NAŠEHO MOTORISMU
Přetiskuji tento text, který
jsem dostal od J. Kohoutka,
jako příspěvek na nástěnku
MěÚ na budově školy, o kterou se starám. Je to vzpomínka na kamaráda Járu Stuchlika z Kutnohorské ulice, který
nás letos opustil. Pocházel ze
známého hrnčířského rodu
a profesí byl řidič autobusu.
V Kostelci n. Č. l. zemřel
náhle 22. 5. 2020 Jaroslav
Stuchlik ve věku 72 roků. Byl Jaroslav Stuchlík
účastníkem silničních moto- s vítězným věncem
cyklových závodů MR ČSSR v letech 1973–1976 ve třídě
125 cm3.
Vedle stojící mechanik je J. V. původně z Prahy, který
později také začal závodit.
Jiří Bohata
Foto převzato z časopisu Motor Journal č. 7/2020

DĚTSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY

V Terapeutickém centru Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy se v průběhu září 2020 otevírá skupina pro 8 dětí mladšího školního věku (cca 9 – 12 let) s problémy v komunikaci a vztazích s vrstevníky a dospělými. Skupina je určena
především pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivi tou (ADHD) a děti s poruchami z okruhu autistického spektra (PAS).
Cílem skupiny je nácvik sociálních dovedností a interakcí,
lepší porozumění emocím svým a emocím druhých lidí. Dovednosti získané ze skupiny dětem umožní harmonizovat své
vztahy k druhým a lépe fungovat ve školním kolektivu, mezi
kamarády i doma.
Příklad probíraných témat: komunikace, emoce, osobní hranice, vztahy s druhými lidmi, jak se chovat v určitých situacích, např. řešení konfliktu, navázání rozhovoru.

Skupiny vede Mgr. Petra Domkařová (spolu s týmem zkušených terapeutů), která se vzdělává v oboru dětská klinická psychologie. Specializační vzdělávání je podpořeno Evropským sociálním fondem – Operační program Zaměstnanost.
Děti se scházejí 1x týdně vždy v pondělí odpoledne. Skupina je pro účastníky zdarma díky přispění Nadačního fondu
Avast.

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú,
náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy
Pro informaci o možnosti bezplatného zařazení
do dětské skupiny a pro další podrobnosti se obracejte na:
Mgr. Petru Domkařovou,
e-mail: petra.domkarova@modredvere.cz, tel.: 702 090 602
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KALENDÁŘ AKCÍ V ŘÍJNU A LISTOPADU 2020
Výstava Hany Exnarové

Galerie Jan Svatoš

23. 5. – 31. 10.

Výstava QUADRO, host Pavel Macek

Galerie Jan Svatoš

Výstava lakovaných temper Františka Kocourka

Muzeum hrnčířství

Beseda na téma „Evangelium lesní moudrosti“

ČKA

Do 24. 10.
23. 10.

19:00

v muzeu

5. 11.

18:00

6. 11. – 20. 12.

Beseda s Michaelou Klevisovou v knihovně

Městská knihovna

Výstava šperků z korálků z dílny Ing. Jindřišky

Muzeum hrnčířství

Skřivánkové

7. 11.

MTBO MAUDICUP 2020

Muzeum hrnčířství

Orientační běžci Sokol

Tel.: 311 240 915

www.sokolkostelec.cz/?page_id=9

www.kostelecncl.cz

Galerie Jan Svatoš
Česká křesťanská akademie

www.galerie-svatos.cz

www.krestanskaakademie.cz

BESEDA
S VLASTIMILEM VONDRUŠKOU
10. 9. 2020 navštívil naši knihovnu spisovatel, historik
a publicista Vlastimil Vondruška. Třicetihlavému publiku povídal o svých knihách, inspiracích, ale i o zákulisí natáčení historického filmu. Podvečer byl velmi vydařený a setkání s panem
spisovatelem bylo velmi příjemné.
Budeme se těšit na viděnou na dalších besedách u nás
v knihovně.
Jitka Vorlíčková, knihovnice
jitka.vorlickova@kostelecncl.cz
foto Jiří Zientek

Beseda s Vl. Vondruškou

OB Sokol

VOLNÝ ČAS

23. 5. – 31. 10.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
Přehled knih zakoupených z rozpočtu města
v září 2020:
Saline, Sharon
Klevisová, Michaela
Klevisová, Michaela
Crasnianski, Tania

Dobiáš, Viliam
Pilipiuk, Andrzej
Pilipiuk, Andrzej
Pilipiuk, Andrzej
Pawlowská, Halina
Pawlowská, Halina
Clare, Cassandra
Šlachta, Robert
King, Stephen
King, Stephen
Kolee, S. H.
Quick, Amanda
McIntosh, Fiona
Hampson, Amanda
McBain, Ed
Jeffries, Sabrina
Jeffries, Sabrina
Ashton, Juliet
Heng, Rachel
Persson, Leif G. W.
Češka, Stanislav
Růžička, Milan
Černucká, Veronika
Kuťák, Jaroslav
Cílek, Roman
Petráčková, Zuzana
Pospíšilová, Jarmila
Claremont, Chris
Raab, Ben
Nicieza, Fabian
Byrne, John
Eliopoulos, Chris
Vaughan, Brian K.
Byrne, John
Willingham, Bill
Friedler, Eric

Co by vaše dítě s ADHD chtělo, abyste
věděli
Čekání na kocoura: příběhy o kočkách
a jejich lidech
Kocour z Montmartru
Děti nacistů: synové a dcery Himmlera,
Göringa, Hösse, Mengeleho a dalších
- život s tíživým odkazem otců
Jak zachránit své dítě: první pomoc pro
rodiče a všechny, kteří se starají o děti
Jed
Oko jelena. Stříbrná laň z Visby
Upír z okrsku
Zážitky z karantény
Manuál zralé ženy
Nástroje smrti. 1 - 6
Robert Šlachta: třicet let pod přísahou
Temná věž. Vlci z Cally
Temná věž. Zpěv Susannah
Ztráta a zrada: Madison & Logan 2
Porušený slib
Čokoládový sen
Tajemství žlutého domu
Ukolébavka
Ve vichru
Tajemství flirtu
Žena z čísla 24
Klub sebevrahů
Umírající detektiv
Smrt poctivého lichváře
Mrtvá na pranýři
Půlnoční vrah
Josefovská krev
Panny a netvor
Cílek, Roman
Slepá bába
New Mutants. Nová krev; Medvědí démon
Profesor X
Union Jack. Tradice, víra a osud; Pád
Londýna
New Warriors. Na začátku; Proti Juggernautovi
Great Lakes Avengers: GLA, Licence;
Chyba lávky
Pet Avengers. Lockjaw a Pet Avengers;
Avengers vs. Pet Avengers
Runaways. Naše malé štěstí
Namor: Vládce moří
Bratři ve zbrani. Odpoledne pod psa;
Marvel Fanfare č. 34-37
Svědkové z továrny na smrt

Pulley, D. M.
Mrtvý klíč
Nagyová-Džerengová,
Petra
Chci jen tvé dobro
Clarke, Stephen
Jeho Veličenstvo Bertie: anglický král,
kterého udělala Francie

Pro mládež:
Wollny, Volker
Parker, Steve
Dvořák, Jiří
Cohen, Della

Saxton, Victoria
Stará, Ester
Straffi, Iginio
Straffi, Iginio
Straffi, Iginio
Straffi, Iginio

Velká kniha techniky: důmyslné vynálezy a vzrušující experimenty
Super rychlé stroje: co mají pod kapotou - fakta a zajímavosti
Zvířátko pro Dominika: mami, kup mi
zvířátko
Popelka: pohádková knížka pro čtení
nahlas
Letadla
Barbie ve hvězdách
Barbie: kouzelné příběhy
To je jízda!
Pohádková škola
Velkolepá slavnost
Kouzelná sbírka
Pohádkový ples

Přehled knih z projektu „Česká knihovna“ 2020
Jako každý rok se naše knihovna účastní projektu Ministerstva kultury ČR, který podporuje nákup nekomerčních děl
české literatury a je určen profesionálním veřejným knihovnám
a vybraným vysokoškolským knihovnám. V měsíci září obdržela knihovna z tohoto projektu tyto knihy:
Zrození lidu v české kultuře 19. století
Holeček, Milan
Hrdinové zámořských objevů
Kracíková, Jindřiška Králova třetí žena : historický román
Čechová, Miřenka
Baletky
Procházková, Iva
Nekompromisně

Pro mládež:
Březinová, Ivona
I hračky si chtějí hrát
Čálková, Alena
Do průvanu za uši tatínci se nevěší
Drijverová, Martina Moje první zahrádka
Hudáčková Barochová,
Věra
Hanko, zachraň štěně!
Chudožilov, Petr
Myší knížka
Knopfová, Hana
Hilda a Sofie
Kšajtová, Marie
Cvoček a pan Márinka
Ležák, Zdeněk
Jan Žižka: boží bojovník ve jménu Husa
Bližší informace k jednotlivým titulům najdete v ON-LINE
KATALOGU na https://merkur.tritius.cz/library/kostelecncl nebo na webových stránkách města www.kostelecncl.cz ve složce Infocentrum, Městská knihovna.
Jitka Vorlíčková, knihovnice
jitka.vorlickova@kostelecncl.cz
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ANOTACE K PŘEDNÁŠCE
Seton své náboženské a filosofické názory nikde celkově
nevyložil. Jeho dílo se přesto stalo celistvým rámcem možné
životní orientace, konkrétní stupnicí hodnot i praktickým postojem k životu.
Velký Duch jako Stvořitel vesmíru a veškerého přírodního
dění, zakoušení Boží přítomnosti ve všem jsou pro Setona rozhodujícími duchovními zážitky. V přírodě hledá poučení, dobrodružství a díky ní i vytoužené, pravé přátelství.
Marie Večeřová

POČÍTAČOVÝ KURZ
PRO SENIORY
Firma Drozdekstyl, s.r.o., ve spolupráci s městem Kostelec
nad Černými lesy nabízí počítačový kurz pro seniory.
Kurz je určen pro účastníky 55+ s bydlištěm na území města Kostelce nad Černými lesy a Svatbína. Jeho obsahem bude
naučit účastníky nutné počítačové gramotnosti, využití doty-

kových (tzv. chytrých) telefonů a tabletů, úpravy digitálních fotografií, používání platebních karet, seznámení s internetovými obchody a e-shopy, seznámí s moderními technologiemi
Facebook, Instagram nebo Youtube.
Kurz bude probíhat 12 dnů v měsíci listopadu (10. – 13. 11.
2020, 16. 11. 2020, 18. – 20. 11. 2020, 24. – 27. 11. 2020) vždy
od 8.00 do 14.00 hodin na Městském úřadě v Kostelci nad Černými lesy, zasedací místnost v 1. poschodí.
Kurz je ZDARMA za splnění podmínky 100% účasti na všech
12 lekcích, jedna lekce trvá 6 hodin. V ostatních případech je
cena 12 lekcí à 50 Kč/osobu (celkem 600 Kč), která se platí zálohově před začátkem kurzu. Tato záloha je vratná, při dodržení
podmínky 100% účasti, ihned po skončení celého kurzu.
Přihlášky, které musí obsahovat jméno a příjmení, ročník
narození a kontakt (e-mail nebo telefon nebo adresa), lze podat
elektronicky na e-mail: milan.drozdek@seznam.cz nebo písemně v obálce nadepsané heslem: PC KURZ PRO SENIORY na podatelně městského úřadu v KNČL.
Termín podání přihlášek končí v neděli 25. 10. 2020!
Podrobnosti ke kurzu vám na požádání zašleme elektronicky na váš e-mail nebo je naleznete na informační tabuli v přízemí budovy městského úřadu nebo přímo na oddělení kultury (p. Flusserová).
Milan Drozdek - výkonný ředitel
Drozdekstyl, s.r.o.

HISTORIE
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SMIŘIČTÍ A LICHTENŠTEJNOVÉ:
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
Hluboké černé lesy daly ve středověku jméno hradu s trhovou osadou ležícími na obchodní stezce z Prahy do Kouřimi.
Bohatí a schopní páni Smiřičtí ze Smiřic hrad v 16. století
přestavěli na jednu z perel české renesance a podle legendy
zde za stavovského povstání uložili svůj poklad. Třicetiletou
válkou zbídačeným obyvatelům pomohla princezna Marie
Terezie z Lichtenštejna, o jejímž svatořečení se uvažuje.
Městečko ležící „na dohled“ od Prahy má turistům překvapivě mnoho co nabídnout.
Text a foto PAVEL JUŘÍK

italského architekta Ulrica Aostalli, který prováděl stavby na
Pražském hradě (postavil např. letohrádek Belveder), a ten na
zámku vybudoval tři rohové věže (stavba čtvrté věže nikdy
nebyla dokončena).

Renesanční klenot královského stavitele
Svatý Vojtěch z rodu Slavníkovců a biskup pražský vybudoval na místě dnešního zámku opevněný kostel (latinsky castellum – odtud Kostelec), který chránil obchodní cestu z Prahy
na Kouřim (sídlo Kouřimského kraje). Poté se zde vystřídala
řada majitelů.
Roku 1489 byla ves Černý Kostelec povýšena králem Vladislavem Jagellonským na městečko. Protože se jeho majitel Diviš Slavata z Chlumu zúčastnil roku 1547 prvního protihabsbur-

Alianční erb Jaroslava I. Smiřického ze Smiřic a jeho manželky
Kateřiny Zajícové z Házmburka nalezneme nad první bránou

Dodnes se zachovala skvostná renesanční lodgie v jižním
křídle, portály a oltáře v kapli sv. Vojtěcha a velký sál s nádherným portálem. Jaroslava I. ze Smiřic a jeho manželku Kateřinu
z Házmburku nám připomíná heraldická deska s erby nad bránou barbakánu, který byl dokončen roku 1561 spolu s dalšími
budovami předzámčí a portréty na oltáři v zámeckém kostele.

Smiřičtí: schopní vládci středních Čech

Renesanční barbakán u první brány je cennou stavební památkou,
před ním jsou zbytky hlubokého obranného příkopu

ského povstání, král Ferdinand I. mu panství zkonfiskoval.
Panovník v okolních lesích rád lovil, proto když hrad roku 1549
vyhořel, dal ho přestavět v renesančním stylu stavitelem Hansem Tirolem.
Už ale roku 1558 královská komora prodala černokostelecké panství významnému dvořanovi Jaroslavu Smiřickému ze
Smiřic, jehož rod zde pak sídlil dalších 162 let. Jaroslav pozval

„Rožmberkové středních a východních Čech“, tak lze s trochou nadsázky označit významný český panský rod Smiřických
ze Smiřic. První zprávy o zemanech ze Smiřic máme až z roku
1406. Chudý rod získal velký majetek „přičinlivostí“ Jana I.
(† 1453), který byl jedním z husitských hejtmanů. Přebíhal od
jedné strany ke druhé a hromadil majetek. Přehnal ale své ambice a intrikoval i proti Jiřímu z Poděbrad. Prozrazený dopis
proti němu, který poslal císaři, ho pak přivedl na popraviště.
Smiřičtí byli na přelomu 16. a 17. století nejbohatším českým panským rodem. Kromě kosteleckého panství jim patřila
panství Uhříněves, Koloděje, Říčany, Stříbrná Skalice, Hrubá
Skála Jičín, Náchod, Ratibořice a další. Velmi dobře hospodařili a jako první dali přednost vlastnímu podnikání před robo-

WWW.KOSTELECNCL.CZ |

27

Příběh o lásce a hamižnosti

Albrecht Jan Smiřický („nekorunovaný český král“)
na smutečním katafalku na konci roku 1618

tou. Jako jediní z velkých rodů si nemuseli půjčovat peníze,
sami je za úrok půjčovali.
Posledním Smiřickým byl Albrecht Jan (1594–1618), jeden
z vůdců stavovského povstání. Právě v paláci Smiřických na
Malé Straně se v úterý 22. května 1618 konala porada radikálních vůdců opozice, kde se dohodl ostrý postup proti císaři
Matyášovi. Hned druhý den došlo ke třetí pražské defenestraci a vypuknutí povstání.
Zatímco se většina „rebelů“ zajímala hlavně o to, jak se
obohatit, Albrecht Jan byl jediný, který stavům poskytl peníze
a na vlastní náklady platil pluk pěšáků. Předem uložil ve svobodném říšském městě Frankfurtu šperky a luxusní zboží v hodnotě 300 000 zlatých a stejnou částku ve zlatě (ty později zabavil císař). Hovořilo se o něm jako o příštím českém králi, ostatně
doprovázeli ho jezdci oblečení do barev zemských červeno-bílých, a ne do barev Smiřických černo-bílých.

Hotel Zvon byl původně špitálem Smiřických
pro nemocné a staré sloužící

Jedinou dědičkou majetku Smiřických se stala Albrechtova mladší sestra Markéta Saloména († po 1655), provdaná za
chudého Jindřicha Slavatu z Chlumu a Košumberka. Ta velmi
ráda „zapomněla“, že má starší sestru Elišku († 1620), a zabrala celý majetek.
Eliška byla totiž již od roku 1609 držena v domácím vězení
na hradě Kumburk u Jičína, protože se zamilovala do černokosteleckého kováře Jiříka a měla s ním milostný poměr. Urost-

Dobový pohled na černokostelecký zámek ukazuje jeho nádheru

lý mladík Jiří Vágner měl kovárnu nedaleko zámku a mladé dívce se líbil. Nejprve ho pod různými záminkami zvala na zámek
a nakonec ho s pomocí své služebné donutila k milostnému
vztahu, i přes jeho odpor, protože věděl, že mu jde o život.
Historici se domnívají, že Eliška měla tělesnou vadu. Její
služebná totiž v roce 1619 vypověděla, že její paní si často
stěžovala na svou matku: „…že jí vždycky laje, že není pěkná
a nerovně chodí, kdyby věděla kterak, že by preč do některého
města ušla a tam se šitím živila.“ O Jiříkovi sdělila, že její paní
se do něj: „…tak zamilovala, že se nikterak od toho odvésti
nedala a mne prosívala, abych se pomohla pánu Bohu za to
modliti, aby se jí za manžela dostal.“
Milostný poměr neušel pozornosti správce panství, který
na něj na jaře roku 1608 upozornil Eliščina otce. Ten ji za tento
velký poklesek poslal do domácího vězení na Hrubou Skálu
(později hrad Kumburk). Služebná a kovář strávili dlouhou řadu let bez soudu ve vězení hradu Český Dub.

HISTORIE

Mladý Albrecht Jan ale zemřel na tuberkulózu již 18. listopadu 1618 v Praze. Koncem ledna 1619 pak do Černého Kostelce dorazil pohřební průvod a Albrechtova rakev byla uložena v kryptě zámeckého kostela. Za třicetileté války byla krypta
otevřena a zesnulí byli oloupeni o své cennosti. Sedm cínových rakví pánů ze Smiřic je dnes uloženo v sakristii.

HISTORIE
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Zdá se, že by otec Elišce časem odpustil, ale zanedlouho
zemřel. Ve vězení ji nechali i jeho dědicové, ačkoliv se za ni přimlouvali někteří šlechtici. Až chudý vdovec Ota Jindřich z Vartenberka ji unesl a oženil se s ní. Obsadili pak zámek Smiřických
v Jičíně, kde spor o majetek v únoru 1620 vyvrcholil obrovským
výbuchem střelného prachu za návštěvy královské komise, při
kterém zahynulo 41 lidí včetně Elišky.
Smutný příběh Elišky Kateřiny připomíná stará kramářská
píseň, ve které se zpívá:
„Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína …
A v tom zámku panna byla, ovčaříčka milovala …“
Hamižná Markéta Saloména se však z dědictví dlouho netěšila. Po bitvě na Bílé hoře byl veškerý majetek Smiřických
zkonfiskován císařem a černokostelecké panství získal Albrecht
z Valdštejna. Za saského vpádu do Čech roku 1635 navštívila
černokostelecký zámek, zde měla říci, že „vše je na svém místě“. Zámecký hejtman Lichtenštejnů si to vyložil tak, že je na
svém místě poklad Smiřických, a dal ho bez úspěchu hledat.

Dobrotivá vévodkyně – „Savojka“
Albrecht z Valdštejna prodal černokostelecké panství roku
1622 svému spojenci a královskému místodržícímu Karlu I.,
knížeti z Lichtenštejna. Ten si ze zámku udělal hlavní sídlo
v Čechách, na kterém o sedm let později zemřel.
Z jeho potomků připomeňme pravnučku Marii Terezii
(1694-1772), která roku 1712 zdědila černokostelecké panství. O rok později se ve zdejší zámecké kapli provdala za vévodu Tomáše Emanuela de Savoy-Carignan (1687-1729) a již za
necelý rok se jim narodil jediný syn Eugen Jean (1714-1734).
Společně s manželem pod zámkem vybudovala neobvykle velký špitál pro 12 mužů a 12 žen, který měl centrální vytápění
horkým vzduchem. Ten velikostí čtyřikrát překonal původní špitál Smiřických v dnešní Pražské ulici (Hotel Zvon).
Když manžel i syn předčasně zemřeli, otevřela štědrou ruku potřebným ještě více. Dne 14. března 1736 učinila výjimečný krok, když zbavila černokostelecké měšťany poddanství. Na
náměstí dala v letech 1735-1737 postavit kostel svatých Andělů Strážných, protože zámecká kaple a kostelík sv. Jana Křtitele již potřebám věřících nestačily. Nařídila povinnou školní docházku (o 20 let dříve než Marie Terezie) a z panské pokladny
platila učitele a další potřeby. Opravila všechny kostely a kaple
na panství a řadu z nich postavila.
Mimořádným činem bylo roku 1766 i založení fondu pro
případ živelních pohrom, ze kterého se poddaným vyplácela
pomoc. Na ochranu úrody dala stavět sochy sv. Donáta a zvonice, v době neúrody v letech 1770-1771 otevřela poddaným
panské sýpky. Dodnes je v kraji známá jako dobrotivá „Savojka“ nebo „Cafojka“. Katolická církev uvažuje o jejím svatořečení.

Vévodkyně Marie Terezie Savojská na prostém portrétu
s vdovským závojem

Lichtenštejnům patřil Kostelec nad Černými lesy až do roku 1933. Nejdéle zde vládl kníže Jan II. zvaný „Dobrý“ (18401929), připomíná ho několik tzv. „jubilejních kamenů“ postavených roku 1898 ke 40. výročí jeho vlády (např. u Vyžlovky,

Špitálu v roce 1987 hrozila demolice,
ale dobrovolníci tuto cennou památku zachránili

Konojed nebo Brníka). Hluboké černé lesy, které daly městu
část jména, jsou v jeho okolí dodnes a lákají k procházkám.
Článek byl otištěn v časopisu
Turista č. 7/2020.
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Zveme všechny sportovce, milovníky kola, lesa a mapy
na 12. ročník MTBO závodu MAUDI CUP, tentokrát s centrem v Jevanech. Vzhledem k individuálnímu a intervalovému startu, a tudíž rozptylu závodníků v lese v několika
hodinách se jedná o ideální závody v době různých anticovid opatření. Protože u MTBO závodu nedochází ke shlukování větších počtů závodníků, nemusí mít nikdo obavy.
Přijeďte se provětrat na čerstvý vzduch do lesů kolem Kostelce. Jako vždy ve čtyřech kategoriích: muži, ženy, příchozí (pro začátečníky) a děti. Jako pořadatelé budeme respektovat všechna nařízení spojená s Covidem a centrum
závodu i místo startu a cíle jim přizpůsobíme.
Více informací najdete na webu závodu
www.maudicup.cz.
Za orienťáky ze Sokola Kostelec nad Černými lesy
J. Švarcbachová

VZPOMÍNKY

VÝROČÍ

Dne 26. 9. 2020 by se má maminka, paní Věra Pečenková, dožila 100 let.
Stále vzpomíná rodina.

V měsíci říjnu 2020 oslaví svá životní jubilea tyto kostelecké občanky
Olga Vlčková
Bedřiška Koštýřová
Ludmila Pečenková
Jiřina Beranová
Gratulujeme!

Dne 23. 10. 2020 uplyne devět let, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní Jitka Buriánková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
dcery Ivana a Dana s rodinou

Řádková inzerce
n Koupím JAWA, ČZ – motocykl, skútr, moped i ND.

Tel.: 777 589 258

Vykoupím staré knižní pozůstalosti,
staré tiskoviny,
sbírky starých pohlednic, známek,
fotografií, staré obrazy apod.
Tel.: 731 489 630.

MASÉRSKÉ STUDIO
Od 6. 10. 2020 vás zveme do
nově otevřeného masérského studia
na nám. Smiřických 46 (zdr. středisko,
1. patro, naproti ordinaci MUDr. Duška).
Tel.: 737 326 791, e-mail: pe.skalova@centrum.cz

Hledám doučování

MEDICAL ENGLISH
v Kostelci nad Černými lesy
Tel.: 733 154 157

SPORT / SPOLEČENSKÁ KRONIKA / INZERCE

MTBO MAUDI CUP 2020

INZERCE
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ENGLISH FISH > ANGLIČTINA pro děti
GRADUATION CEREMONY > PROMOCE 17. 9. 2020 sokolovna

zadní řada > studenti zleva doprava:

Robert Petrák, Lukáš Nádraský, Tonda Kubelka,
Eliška Procházková, Rozárka Petráková,
Ellen Karolína Tunkl, Linda Vašíčková
a Eliška Sydorová

prostřední řada > studenti zleva doprava: Tobík Sydor, Sebík Tlustý, Johanka Šmídová,
Eliášek Tlustý, Laura Trmalová
a Emmička Heřmanová
přední řada > studenti zleva doprava:

Felix Trojan, Matyáš Trojan, Matěj Bureš
a Tobík Heřman

Lektorka:

Blanka Trojan-Svobodová

Promoce se nemohl zúčastnit Štěpán Kočí – zdravíme.
Promoce dětí English Fish Beroun a English Fish Praha se uskutečnily odděleně již v srpnu.

CONGRATULATIONS > GRATULUJEME
KNOWLEDGE IS THE GLOBAL CURRENCY, PASS IT ON ☺
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INZERCE

INZERCE

32 | ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2020

ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodikum – 12x ročně Ÿ Číslo 10, vydáno 9. října 2020 Ÿ Náklad 1660 ks Ÿ Vydává město Kostelec n. Černými lesy, nám. Smiřických 53, IČO 00235474
pod registrační značkou MK ČR E 10636 Ÿ Místo vydání – Kostelec n. Č. l. Ÿ Pro občany Kostelce n. Č. l. zdarma Ÿ Redakční rada: Ing. Jana Havelková,
Mgr. Eva Havlová, Tomáš Král, Hana Flusserová Ÿ Společenská kronika a inzerce: Hana Flusserová, nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy,
tel.: 311 240 915 Ÿ www.kostelecncl.cz Ÿ e-mail: kultura@kostelecncl.cz, redakce@kostelecncl.cz Ÿ
Redakce si vyhrazuje právo výběru rukopisů k zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na pozdější dobu, nevyžádané příspěvky se nevrací Ÿ
Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady Ÿ Vydavatel ani redakce zpravodaje nezodpovídají za obsah inzerce Ÿ Uzávěrka příštího čísla 26. října 2020

