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2 Co nového

Ještě než si znovu vyhrneme límce a navlečeme čepice a rukavice, užíváme každého dne, kdy podzimu 
jakoby léto poslalo poslední letošní pozdravy a ten zase potvrzuje svoji vládu nádherným rejem barev 
a stále patrnějším šustěním spadaného lis  . Vrtošivý podzim však občas vypeče pořadatele nejrůzněj-
ších setkání. Vláhou i meluzínou poznamenal oslavy 100 let od založení gymnázia, sprchlo i těsně před 
Večerem sokolských světel, kdy jsme si posláním osvětlených lodiček po Šembeře připomněli zatýkání 
a válečné útrapy sokolů.

Nejen díky slušnému vrcholu houbařské sezóny by se mohlo zdát, že zásoby vody se přece jen částečně 
doplňují. Vláhový defi cit ale zůstává jedním z vážných faktorů, s nímž musíme významně počítat i v dalších 
letech. To se týká také rodící se dobrovolnické inicia  vy. Z podnětu komise životního prostředí se v podzim-
ních měsících chystáme výsadbou nových stromů doplnit další zeleň do veřejného prostoru. Nebude se ten-
tokrát jednat o stovky, protože máme zájem nejen o vysázení nových stromů, ale i o jejich perspek  vu. Ta 
se poslední dobou neobejde bez pravidelného zalévání několik let po výsadbě. A protože i kapacita našich 
technických služeb má své hranice, rádi bychom vyzkoušeli sílu dobrovolnictví. Věříme, že ve spolupráci se 
skauty, školami i veřejnos   můžeme nejen podpořit růst nových stromů, ale i dát příležitost zútulnit místa, 
která by se mohla stát vizitkou nejen svých patronů, ale především poskytnout radost kolemjdoucím.

Dalším prvkem, který by dobrovolnictví v našem městě mohl podpořit, je tzv. par  cipa  vní rozpočet. 
Pokud ho schválí radní a zastupitelé, pomůže několik stovek  síc z městského rozpočtu právě drobnějším 
projektům, které bude mít veřejnost možnost přihlásit do soutěže a také bude mít příležitost podílet se 
na jejich hodnocení a realizaci. I při výdajích, které město očekává při naplňování svých priorit zejména 
v oblas   vzdělávání, zajištění dostatku pitné vody i dostatečné kapacity čis  rny odpadních vod, mohou 
podobné skromnější výdaje přispět k tomu, že pobyt v našich ulicích, náměs  ch, parcích, alejích a dalších 
zákou  ch bude zase o něco příjemnější.

Dobrovolnictví může prospět i dalšímu budování terénní základy na vrátkovské hájovně. Vítáme nápady 
i konkrétní pomoc všech milovníků přírody.

Všem čtenářům přeji barevný podzim!

Aleš Kašpar

Barvy a dobrovolnictví
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3Krátce z města

Na jednání zastupitelstva dne 25. 9. 2019 složil 
slib nový zastupitel, MUDr. Ing. Jan Sýkora. Na-
hradil paní Janu Kulhánkovou, která rezignovala 
na funkci členky zastupitelstva i předsedkyně fi -
nančního výboru. Zastupitelstvo schválilo rozpoč-
tové opatření č. 4, jehož součás   je zapracování 
přijatých dotací a změny v oblas   inves  čních 
výdajů, mj. vytvoření rezervy na rekonstrukci ku-
chyně v nemocnici pro školní stravování. Na no-
vou školní kuchyni město získalo od státu dotaci 
ve výši 60 mil. Kč. Stavba byla zahájena koncem 
srpna, termín dokončení předpokládáme v roce 
2020. Zastupitelstvo také vyslovilo souhlas s re-
alizací projektu nemocniční kuchyně, která by 
měla vzniknout vedle kuchyně pro školní stravo-
vání v budově bývalého ředitelství.

Zastupitelstvo dále schválilo předfi nancování 
projektu nových učeben v ZŠ Žitomířská, na něž 
škola získala dotaci ve výši 5,3 mil. Kč. 

Zastupitelstvo společně s radou města schváli-
lo poskytnu   dotací z Programu č. 3, Podpora 
inves  čních a neinves  čních akcí NNO pro rok 
2019 ve výši 1 mil. korun českobrodským spol-
kům, ale neschválilo poskytnu   inves  ční dota-
ce pro TJ Slavoj Český Brod ve výši 900.000 Kč. 

Zastupitelstvo souhlasilo s realizací projektů 
zateplení a rekuperace budovy č. p. 760 (škola 
pod Annou) a zateplení budovy č. p. 56 (vedlej-
ší budova úřadu), na něž jsme obdrželi dotace. 
Naopak zateplení pavilonů E a F v nemocnici 
schváleno nebylo, neboť spoluúčast města vý-
razně převyšuje dotaci. Zastupitelstvo také při-
jalo změnu zřizovací lis  ny Městské knihovny, 
na jejímž základě dojde s účinnos   od 1. 1. 2020 
k převedení informačního centra a KD Svět do 
této příspěvkové organizace. Město k tomuto 
účelu přijalo transformačního manažera, Mgr. 
Petra Steklého, který by měl od 1. 1. 2020 na-
stoupit do funkce ředitele.  

Dne 14. 9. 2019 se v rámci akce Město v pohybu 
konalo slavnostní otevření zrekonstruovaného 
atle  ckého stadionu Na Ku  lce. Na inves  ci, na 
níž TJ Slavoj Český Brod obdržel dotaci z minister-
stva školství, přispělo město částkou 3 mil. Kč.

Na jednání 21. 8. 2019 rada města rozhodla 
o zhotovení zaměření a pasportu severní čás-
  hřbitovní zdi, což je první krok k její opravě 

ve zříceném úseku. Dále projednala informace 
o možnos   napojování na vodovod a kanalizaci 
a stav přípravy vodohospodářských staveb. Další 
podrobnos   najdete tomto čísle. 

Na jednání 18. 9. 2019 rada města vyhlásila za-
kázku na sdruženou dodávku elektrické energie 
pro město a jeho příspěvkové organizace na r. 
2020 a zakázku na akci Stavební úpravy komu-
nikace a chodníků v ulici Pod Velkým vrchem.  
Rada se také opakovaně zabývala zásadami 
hospodaření na zemědělských pozemcích ve 
vlastnictví města a rozhodla o tom, že dojde 
k přeměně pruhu pole za horní školou v odpo-
činkovou louku. 

Dne 23. 9. 2019 se v klubovně tenisového klubu 
konalo veřejné setkání na téma regenerace síd-
liště Jahodiště. Setkání předcházela anketa, jíž 
se zúčastnilo 191 respondentů. Setkání i anketa 
bude podkladem studie (Atelier L), kterou vyu-
žijeme pro podání žádos   o dotaci v programu 
Regenerace veřejných prostranství ze SFRB. Stu-
die bude představena 31. 10. 2019. Více v člán-
ku uvnitř čísla. 

Pokračuje stavba parkoviště B + R u nádraží 
a přístavba odborných učeben v hlavní budově 
ZŠ Tyršova.

Ve dnech 18. – 22. 9. 2019 se konalo tradiční 
českobrodské posvícení, které vyvrcholilo ohňo-
strojem a mší svatou v kostele sv. Gotharda. Na 
to, zda Vám vyhovuje několikadenní zábor ná-
měs  , stánky s atrakcemi včetně doprovodných 
dopravních omezení anebo byste uvítali jejich 
přemístění v dalších letech na jiné místo, jsme 
se dotazovali v následné webové anketě. Vyhod-
nocení zveřejníme v příš  m čísle. 
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4 Věstník

Body projednávané Radou města 4. 9. 2019
1.  Úsekové měření - návrh priorit - staženo
2.  TS - žádost o čerpání rezervního fondu organizace
3.  MŠ Kollárova, Český Brod- žádost o povolení vyjímky v počtu 

dě  
4.  MŠ Sokolská, Český Brod- žádost o povolení vyjímky v počtu dě  
5.  ZŠ Žitomířská Český Brod- žádost o přesun fi nančních prostředků 

z RF do FRIM a souhlas s jeho čerpáním
6.  ZŠ Žitomířská - žádost o předfi nancování projektů
7.  Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 5, Arnošta z Pardubic 25, 
Český Brod

8.  Prodloužení nájemní smlouvy
9.  Odkup 1/2 podílu pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu (O-B) 

- staženo
10.  Odkup pozemku v k.ú. Český Brod (pod P+R ČD, Český Brod)
11.  Prodej čás   pozemku (Žitomířská - čez)
12.  Záměr na pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice 

Český Brod v budově bez č. p. - garáž č. 7
13.  PD Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český 

Brod - Dodatek č. 1 k SoD
14.  Informace - Dodatek ke zřizovací lis  ně MK Český Brod

Body projednávané Radou města 18. 9. 2019
1.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů rady města a další 

informace
2.  Smlouva - vystoupení Magda Malá Cesty muzikálu
3.  Smlouva o uměleckém vystoupení Bohuše Matuše - Cesty mu-

zikálu
4.  Smlouva o uměleckém výkonu - Kamil Střihavka &The Leaders 

acous  c band!
5.  Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu 

2019
6.  Nájemní smlouva č. p. 25/6
7.  Pravidla priva  zace č. 7 BD Kounická 
8.  Prodej bytové jednotky č. 1382/10 Štolmířská 1382
9.  Prodej obsazené bytové jednotky č. 1127/1 ul. K Dolánkám
10.  Prodej bytové jednotky č. 1127/7 ul. K Dolánkám
11.  Prodej obsazených bytů Suvorovova 59
12.  Žádost o prodloužení doby nájmu a snížení nájemného - M´a-

m´aloca o. p. s., IČO: 26662159
13.  Vyhlášení záměru na pronájem volných nebytových prostor 

v budově č. p. 25, náměs   Arnošta z Pardubic - staženo
14.  Žádost o prodloužení doby nájmu - Region Pošembeří o. p. s. 

- staženo
15.  Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově ŠOS Liblice na 

jednání RM
16.  Informace - Zásady hospodaření na městských pozemcích
17.  Pacht pozemků (za školou)
18.  Pacht pozemků v k.ú. Štolmíř
19.  Mimořádné vydržení čás   pozemku (I.K.)
20.  Pronájem čás   pozemku (FILM HUNTERS)
21.  Nabídka na odkup domu č. p. 94 - staženo
22.  Darovací smlouva V+K Capital for you
23.  Smlouva o budoucím převodu dopravní infrastruktury Kolinge-

rovi - staženo
24.  1. SčV, a.s. - Dohody o rozdělení vloženého kapitálu pro rok 

2020
25.  1. SčV, a.s. - pronájem vodohospodářského majetku a výše ná-

jemného pro rok 2020
26.  Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku
27.  Koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infra-

struktury města Český Brod
28.  Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B, C, F, H - provedení 

veřejných čás   vodovodních přípojek k nemovitostem a jejich 
fi nancování

29.  PD - Nové vodní zdoje NV1 a NV2 a jejich napojení - žádost 
o prominu   penále - staženo

30.  PD Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český 
Brod - Dodatek č. 1 k SoD

31.  Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice se Stř. krajem : 
Český Brod, ul. Tuchorazská - výměna vodovodu a splaškové 
kanalizace

32.  Vyhlášení VZ Český Brod - Stavební úpravy komunikace a chod-
níků v ulici Pod Velkým vrchem

33.  Úprava zadání pro výběr dodavatele VZ „Liblice u Českého Bro-
du, ul. U Hřiště - Rekonstrukce oplocení mul  funkčního hřiště 
TJ Liblice“

34.  VZ - Sdružená dodávka elektrické energie pro město Český Brod 
2020

35.  VZMR vyhlášení - Nová MŠ Kollárova
36.  Dodatek č. 2 ke SoD č. 201900069-OR STAFITECH, s.r.o., Celková 

oprava fasády MU Český Brod, nám. Husovo 70
37.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 201900153 Pedagogicko psycholo-

gická poradna a tréninkové pracoviště v č. p. 507
38.  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu ev.č. 201500024/OR a smlou-

va na pronájem prostor v č. p. 507 - Nemocnice Český Brod 
s.r.o.

39.  Informace o postupu prací v č. p. 1099 (kuchyň a jídelna) a zá-
měr na vybudování kuchyně v č. p. 507

40.  Plán inventarizace na rok 2019
41.  Přidělení fi nančních prostředků z Programů podpory sportu, 

kultury a volného času - Program č. 3
42.  Dodatek zřizovací lis  ny PO Městská Knihovna
43.  Informace - Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 

17. 6. 2019

Body projednávané Radou města 25. 9. 2019
1.  Informace - Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena za-

stupitelstva města Český Brod – bez usnesení

Body projednávané Zastupitelstvem města 25. 9. 2019
1.  Rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu 2019
2.  ZŠ Žitomířská - žádost o předfi nancování projektů
3.  Přidělení fi nančních prostředků z Programů podpory sportu, kul-

tury a volného času - Program č. 3
4.  Darovací smlouva V+K Capital for you
5.  OC Pila - pozemky a stavby na nich
6.  Bezúplatný převod pozemku 695/5
7.  Odkoupení pozemku 199/79 archiv
8.  Odkup pozemku v k.ú. Český Brod (pod P+R ČD, Český Brod)
9.  Nabídka na odkup domu č. p. 94 - staženo
10.  Prodej pozemků v k.ú. Český Brod (Betonárka)
11.  Prodej čás   pozemku (Žitomířská - ČEZ)
12.  Mimořádné vydržení čás   pozemku (I.K.)
13.  Pravidla priva  zace č. 7 BD Kounická 
14. Prodej bytové jednotky č. 1382/5 Štolmířská 1382
15. Prodej bytové jednotky č. 1382/12 Štolmířská 1382
16. Prodej bytové jednotky č. 340/6 ul. Komenského
17. Prodej bytové jednotky č. 1382/6 Štolmířská 1382
18. Prodej bytové jednotky č. 1382/10 Štolmířská 1382
19. Prodej bytové jednotky č. 1127/7 ul. K Dolánkám
20. Prodej obsazené bytové jednotky č. 1127/1 ul. K Dolánkám
21.  Informace o kapacitě vodovodu a kanalizace města Český Brod 

a možnostech napojení na tuto infrastrukturu
22.  Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B, C, F, H - provedení 

veřejných čás   vodovodních přípojek k nemovitostem a jejich 
fi nancování

23.  Koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infra-
struktury města Český Brod

24.  Informace o postupu prací v č. p. 1099 (kuchyň a jídelna) a zá-
měr na vybudování kuchyně v č. p. 507

25.  Souhlas s realizací projektu „Zateplení budovy Městského úřadu 
č. p. 56 v Českém Brodě“

26.  Souhlas s realizací projektu „Zateplení pavilonů E a F v areálu 
nemocnice v Českém Brodě“ - staženo

27.  Souhlas s realizací projektu „Energe  cká úspora ZŠ Žitomířská 
č. p. 760 - Český Brod - rekuperace“

28.  Souhlas s realizací projektu „Zateplení budovy ZŠ Žitomířská 
č. p. 760 - Český Brod - zateplení „

29.  Dodatek zřizovací lis  ny PO Městská Knihovna
30.  Činnost kontrolního výboru
31.  Informace - Zápis z jednání fi nančního výboru
32.  TJ Slavoj - žádost o prodloužení termínu vyúčtování
33.  Informace o stavu zpracování bytové poli  ky

Věstník
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5Co nového

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Marie Jiříčková, pan Richard Jozíf, paní Věra Šindelářová, 
pan Miroslav Tauchman, paní Ludmila Šubrtová, paní Zdeňka Vomáčková, 
paní Zdenka Jakešová, paní Helena Horčičková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Radniční budova na Husově náměs   prochází rekonstrukcí spočívající hlavně v opravě fasády a výměně 
oken. Jelikož se jedná o památkově chráněný objekt, práce probíhají pod pečlivým dohledem orgánů pa-
mátkové péče a koordinuje je odborný restaurátor s potřebnou licencí.

Podmínkou bylo provedení průzkumu a zpracování 
restaurátorského záměru. Z průzkumu se zjis  lo, že 
objekt bývalé občanské záložny byl původně jed-
nobarevný v barvě narůžovělého okru, který měl 
patrně napodobovat pískovec. Jelikož záložna byla 
postavena koncem 19. stole   v době všeobecného 
hospodářského rozkvětu, ovlivnily její podobu i ji-
né stavby, které v té době vznikaly. Nejvýznamněj-
šími stavbami pak byly budovy Národního muzea 
a Národního divadla postavené také v novorene-
sančním stylu. A právě k původní podobě objek-
tu jsme se po dohodě s památkáři a restaurátory 
rozhodli vrá  t. Tedy radnice již nebude žlutobílá, 
ale pouze v barvě op  cky připomínající pískovec 
v kombinaci s plochami režného zdiva.

Předmětem prací jsou mimo nové fasády i vý-
měny oken, kde jednoduché konstrukce nahradí 
z jižní a západní strany kastlová okna z masivního 
dřeva vyrobená dle jediného původně dochova-
ného okna v trezorové místnos  . Dále pak oprava 
a sta  cké zajištění vstupního portálu a odvlhčení 
soklového zdiva. A v neposlední řadě bylo potřeba 
obnovit i dekorační prvky budovy tzv. vázy. Po pro-
vedení potřebného průzkumu bylo zjištěno, že je-
jich obnova podobně jako u „Gryfů“ na sokolovně 
není možná, tyto prvky se rozpadají a hrozí újma 
na zdraví či majetku obyvatel.  Proto byly pomo-

cí jeřábů sneseny. Restaurátor vyrobí jejich kopie, 
které budou v jarních měsících opět instalovány na 
budově radnice.

Investorem celé akce je Město Český Brod, fi nanč-
ně se z Programu regenerace městských památko-
vých zón a rezervací podílí i Ministerstvo kultury 
ČR. Celkové náklady se vyšplhají na více než 6 mil. 
Kč a hlavní práce budou dokončeny koncem listo-
padu letošního roku.

Jakub Nekolný

Radnice změní barvu

PODĚKOVÁNÍ
Vedení města vyjadřuje upřímné poděkování paní Janě Kulhánkové za dlouholetou činnost 
v orgánech města, při níž jako radní, zastupitelka a předsedkyně fi nančního výboru projevo-
vala nasazení, odbornost, trpělivost a pečlivost nejen v oblas   fi nancí a kontroly hospodaře-
ní. Přejeme mnoho zdraví, rodinné pohody a životních i pracovních úspěchů.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Rada města na svém jednání dne 18. 9. 2019 rozhodla o zvýšení nájemného za vodohospodářský majetek 
z dosavadních 9 mil. Kč na 10,5 mil. Kč na rok 2020. Nájemné, které městu pla   provozovatel sítě, je pří-
jmem vodohospodářského fondu a je zakalkulováno do ceny vodného a stočného. Fond je určen na obnovu 
a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury města.

V případě vodohospodářského majetku rozhodu-
je o jeho životnos   nejen jeho stáří, ale i materiál 
a doba, ve které byl vybudován. Vodovodní a kana-
lizační síť vznikla v některých částech města před 
desítkami let a v některých obdobích byly používá-
ny nevhodné materiály. Podstatné jsou také kapa-
citní možnos   obou sí  . Vodovodní síť ve vlastnic-
tví města je dlouhá více než 35 km, napojeno je na 
ní přes 1 500 nemovitos  , zahrnuje vodní zdroje, 2 
úpravny vody, čerpací stanice, vodojem, přivaděče 
vody v délce více než 7 km. Kanalizační síť města 
má také délku přes 35 km. Je částečně gravitační 
a částečně tlaková. Ve městě je historicky jednot-
ná kanalizace, což znamená, že se mísí dešťové 
a splaškové vody a vše odtéká na čis  rnu odpad-
ních vod. Na této sí   jsou čerpací stanice, odlehčo-
vací komory a je na ni napojeno 1 700 nemovitos  . 
Odpadní vody jsou čištěny na čis  rně odpadních 
vod, která je z roku 1998 a byla v roce 2011 inten-
zifi kována. Vodohospodářský majetek města má 
hodnotu přes půl miliardy korun (vodovod 190 mil. 
Kč, kanalizace 330 mil. Kč). Je to ohromná částka, 
proto i potřeba fi nančních prostředků na jeho prů-
běžnou a neustálou obnovu není malá.

Dle aktuálního posouzení stávajícího stavu vodo-
hospodářské infrastruktury doporučuje provozo-
vatel v oblas   obnovy a inves  c provést v následu-
jících 7 letech akce za cca 280 mil. Kč. Na rok 2020 
jsou doporučeny akce obnovy a rekonstrukce za 
27 mil. Kč a nejnutnější nové inves  ce za více než 
20 mil. Kč. Akce obnovy jsou plánované, ale přesto 
se stává, že dojde k havárii, a z důvodu nedostatku 
fi nančních prostředků se plánované akce „odsu-

nou“ na pozdější termín. Tak tomu bylo i v letoš-
ním roce, kdy město chystalo výměnu vodovodu 
a kanalizace v ulici Sokolovská, ale propad kanali-
zace v Moravské a Tuchorazské změnil pořadí. Kro-
mě ulice Sokolovské je z důvodu havarijního stavu 
připraven projekt i na Rekonstrukci vodovodu a ka-
nalizace v ulici K Dolánkám, kde by měla být vy-
budována nově i dešťová kanalizace. Odhadované 
náklady jsou cca 15 mil. Kč.

Kromě nutné obnovy a oprav se musí město při-
pravit i na rozvoj a nové potřeby. V současné době 
není z kapacitních důvodů možné napojovat nové 
nemovitos   na vodovod a kanalizaci. V odkanali-
zování města je důvodem nedostatečná kapacita 
čis  rny odpadních vod. K tomu se v oblas   čás   
Škvárovny a Mexika ještě přidává problém s od-
lehčovací komorou v ulici Sportovní. V zásobování 
vodou je to vyčerpaná denní kapacita. V okolí ulice 
U studánky je navíc nedostatečná automa  cká tla-
ková stanice.
 
V realizaci je projekt Doplnění vodovodní sítě Čes-
ký Brod - Část B, C, F, H. Stavba probíhá, vodovodní 
řad již je vybudován v ulicích Nábřežní a čás   Jung-
mannovy. Do konce roku budou stavbaři pracovat 
v ulici Tovární a Polomská a v příš  m roce se dosta-
ne na lokalitu Na Křemínku, včetně ulic V Lánech, 
U Dráhy a Na Prutě, kde lidé doposud nejsou na-
pojeni na městský vodovod. Celkové náklady jsou 
přes 7 milionů korun. Na projekt se podařilo získat 
dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve 
výši 3,8 mil. Kč. Napojeno bude 55 nemovitos  , 
termín dokončení je plánován na srpen 2020.

Čekají nás velké vodohospodářské stavby

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2019říjen 2019



7Co nového
Město také dlouhodobě připravuje významné vo-
dohospodářské projekty, s některými jsme Vás již 
na stránkách Českobrodského zpravodaje seznámi-
li. Jde o projekty, u kterých budeme usilovat o zís-
kání dotace a podle fi nančních možnos   bychom 
je chtěli postupně realizovat do konce roku 2025, 
protože na tom závisí rozvoj našeho města.

Projekt Doplnění vodovodní sítě Český Brod – část 
A, D, G řeší op  malizaci vodovodní sítě vč. tzv. 
zokruhování. Jedná se o propojení řadů v ulicích 
Rokycanova - Na Cihelně, Jana Koziny – Bedřicha 
Smetany a Bezručova – Žižkova při současném 
zrušení technicky nevyhovujících čás   vodovodů. 
Smyslem je zlepšit kvalitu vody v okrajových čás-
tech vodovodního systému lepší cirkulací. Celko-
vá délka nových úseků vodovodu činí cca 130 m. 
Předpokládané inves  ční náklady jsou 2,5 mil. Kč.

Zcela zásadní inves  cí je projekt Nové vodní zdroje 
NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod 
města Český Brod. Máme již zpracovanou projek-
tovou dokumentaci pro územní řízení a stavební 
povolení a vydané stavební povolení. Bohužel, je-
den z účastníků řízení se odvolal pro   stavebnímu 
povolení a tedy musíme vyčkat, jak krajský úřad 
jako odvolací orgán rozhodne. Projekt je zásadní 
pro zkapacitnění zásobování města pitnou vodou. 
Jeho předmětem je vybudování nového vodovod-
ního přivaděče ze Zahrad v délce cca 7,5 km spolu 
s napojením dvou nových vrtů pitné vody včetně 
jejich vystrojení a zprovoznění. Náklady na realiza-
ci se předpokládají ve výši asi 80 mil. Kč.

Projekt Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího 
vodojemu Český Brod řeší stavbu nové akumulač-
ní nádrže zemního vodojemu o užitném objemu 
990 m3 vedle stávajícího vodojemu Na Vrabčici. 
Nynější akumulační nádrž vodojemu bude kom-
pletně zrekonstruována včetně armaturních ko-
mor a vystrojení. V rámci akce bude realizován 
i výtlak z úpravny vody Štolmíř do nového vodoje-
mu a rekonstrukce stávajícího zásobního řadu z vo-
dojemu do města. Stavba má vydáno pravomocné 
stavební povolení a nyní se zpracovává prováděcí 
dokumentace. Ta je nutným podkladem pro veřej-
nou zakázku na výběr zhotovitele. Realizací tohoto 
projektu lze dosáhnout drobného navýšení kapaci-

ty op  málním využi  m možnos   akumulace. Ale 
hlavní přínos je v možnos   údržby a obnovy stáva-
jícího zařízení. Náklady na realizace této akce jsou 
odhadnuty na 50 mil. Kč.

Další velkou inves  cí je Intenzifi kace ČOV Český 
Brod. Tento projekt má zajis  t navýšení kapacity 
stávající čis  rny odpadních vod z původní kapacity 
9461 EO (ekvivalentních obyvatel) na budoucích 
13500 EO. Na Krajském úřadě Středočeského kraje 
bylo zahájeno stavební řízení a jeho vydání očeká-
váme ještě v letošním roce. Předpokládané nákla-
dy jsou 15 mil. Kč.

Plánovaná rekonstrukce ulice Žižkova obsahuje 
kompletní výměnu všech inženýrských sí   v této 
ulici a v přiléhající čás   ulice Komenského, tedy i vo-
dovodu a kanalizace včetně přípojek. Tento projekt 
má platné stavební povolení a je připraven k reali-
zaci. Vlastníkem komunikace Žižkova je Středočeský 
kraj, se kterým na realizaci budeme spolupracovat. 
Město ale bude fi nancovat vše, co je pod zemí a dá-
le chodníky, zeleň a vedlejší stavby. Odhadované 
náklady na kompletní rekonstrukci byly spočítány 
na částku okolo 250 mil. Kč. Velká část nákladů při-
padá právě na vodohospodářský majetek města. 

Jak jsme Vás také již informovali, koncem roku 
2020 vyprší platnost současné smlouvy o proná-
jmu a komplexním provozování vodovodů a kana-
lizací v majetku města Český Brod uzavřené se stá-
vajícím provozovatelem, společnos   1. SčV, a.s. Za 
sebe mohu říci, že spolupráce s touto společnos   
byla velmi dobrá. Provozovatel však vodohospo-
dářský majetek pouze provozuje, ale město jako 
vlastník je zodpovědné za jeho obnovu a rozvoj. 
Dostatek pitné vody a fungující kanalizace je samo-
zřejmos  . Díky především neustálé údržbě a obno-
vě jsme v posledních velmi suchých letech nezažili 
omezení odběru pitné vody a případné havárie na 
kanalizační sí   za  m fi nančně i časově zvládáme. 
Věříme, že se tento stav podaří udržet i při tak ná-
kladných inves  cích, které město čekají.

Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje
foto: www.malvo.cz, www.vakupice.cz

VÝSTAVA OBRÁZKŮ
Zveme Vás na výstavu obrázků Květy Pospíchalové „Jen tak pro radost…“, která se koná od 1. 
do 28. 11. 2019 v Galerii Šatlava, náměs   Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. Vstup volný.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2019říjen 2019



8 Co nového

Město Český Brod komunitně plánuje již od roku 2008. Myšlenka komunitního plánování je založena na 
tom, že vznik a rozvoj sociálních služeb probíhá ve spolupráci s organizacemi poskytujícími sociální služby 
a s veřejnos  .

K naplnění této spolupráce se pravidelně scháze-
jí tři pracovní skupiny, skupina Senioři a osoby se 
zdravotním pos  žením, skupina Rodina, dě   a mlá-
dež a skupina Osoby v krizi a ohrožené sociálním 
vyloučením, které řeší aktuální otázky a problémy 
a navrhují opatření k realizaci. Jako jedno z reali-
zovaných opatření lze uvést například zavedení 
podporované dopravy pro seniory v roce 2018 pod 
názvem Českobrodská doprava pro seniory. 

S cílem zmapovat potřeby celého území správního 
obvodu obce s rozšířenou působnos   (ORP) Český 
Brod, začalo město v roce 2018 realizovat dvouletý 
projekt Komunitní plánování sociálních služeb na 
území ORP Český Brod. V rámci tohoto projektu 
vznikal při setkávání pracovních skupin návrh ko-
munitního plánu sociálních služeb pro území ORP 
Český Brod na období 2020-2024.

Občané města i obcí ze správního obvodu ORP 
Český Brod se mohou seznámit s návrhem komu-
nitního plánu při jeho veřejném projednání, které 

se uskuteční dne 12. 11. 2019 od 17 hodin v rad-
ničním sále Informačního centra města, nám. Ar-
nošta z Pardubic 1. 

Chcete-li se vyjádřit k sociálním službám v regio-
nu či vás zajímá, co město plánuje v této oblas   
realizovat, pak navš  vte toto veřejné setkání. Jste 
srdečně zváni. 

Jana Tůmová
Odbor sociálních věcí

Pozvánka na veřejné projednání komunitního plánu
sociálních služeb

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2019říjen 2019



9Co nového

Jak jsme již v minulos   avizovali, Město Český Brod se rozhodlo využít výzvu Ministerstva pro místní rozvoj 
ze Státního fondu rozvoje bydlení k podání žádos   o dotaci v programu Regenerace veřejných prostranství 
na sídliš  ch pro sídliště Jahodiště.

Žádost by měla být podána do 30. 12. 2019 a její 
nedílnou součás   bude koncepční studie sídliště, 
zpracovaná se zapojením veřejnos   v průběhu pří-
pravných prací i návrhu. První vstupní informace 
nám napomohla zajis  t anketa, která proběhla ve 
dnech 19. 8. – 8. 9. 2019, byla zaměřená především 
na parkování. Děkujeme všem 191 respondentům 
za její vyplnění. S výsledky se můžete seznámit na 
webu města.

Další oblas   byly předmětem veřejného setkání 
23. 9. 2019 v klubovně tenisu, kde jsme byli sezná-
meni s výsledky této ankety i s projekčními záměry 
města ve všech souvislostech. Pracovalo se tento-

krát ve skupinkách. Cílem setkání bylo zmapování 
potřeb, pozi  v i nega  v s občany, kteří bydlí převáž-
ně na sídliš  . ATELIER L, s.r.o. nyní zpracovává návrh 
zmíněné studie, která bude veřejně prezentována 
31. 10. 2019 od 18.00 hod. v radničním sále Infor-
mačního centra města, nám. Arnošta z Pardubic 1.

Petra Ištvániková,
PR manažerka

Jak se Vám žije na sídliš   Jahodiště?
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Již se stalo tradici, že naše infocentrum v rámci EHD – Dnů evropského dědictví uspořádá autobusový zá-
jezd. Výlet za památkami Českobrodska se naplánoval na sobotu 14. září a plnil se již od samého začátku. 
Protože začíná být tento zájezd dost vyhledávaný, i letos se připojily osobní automobily jako náš doprovod. 
Letošní téma EHD bylo Památky a zábava.

Sraz byl před infocentrem a odjížděli jsme lehce po 
osmé hodině z náměs   Arnošta z Pardubic. O při-
vítání se postaral a průvodcem po památkách byl 
i letos spisovatel a publicista Jan Psota. Naše první 
zastávka byla před kostelem sv. Václava v Přistou-
pimi. Zde jsme vyčkali na kostelníka pana Ing. Jana 
Kabíčka, aby nám kostel odemkl. Tuto chvíli jsme 
využili ke komentované prohlídce soch v jeho blíz-
kos  . Socha Panny Marie Tismické je zhotovena 
z červeného pískovce, Panna Marie s dítětem stojí 
na dolů obraceném srpku měsíce. Další kroky ved-
ly k soše sv. Václava.  Pan Kabíček pro nás přichystal 
překvapení zvoněním na zvon „Marie“ ve zvonici 
a hned poté nás čekala návštěva kostela sv. Václav. 
Musím říct, že nikdy před  m jsem v tomto kostele 
nebyla a velice se mi líbil. 

Druhá zastávka směřovala do Kostelce nad Černý-
mi lesy a to do zámku a kostela sv. Vojtěcha. Stěny 
i stropy zdobí cenné renesanční malby – rostlinné 
pásy, dochované 2 krby, jimiž se dal kostel vytápět, 
nádherný vyřezávaný hlavní oltář. Pod presbytá-
řem je pohřební krypta a v ní uloženo 7 cínových 
rakví příslušníků rodu Smiřických.  Z  kostela jsme 
sešli do kosteleckého pivovaru, kde byla objednána 
i jeho prohlídka. Po vydatném obědě zakončeným 
douškem lahodného piva jsme bohužel nejeli, jak 
jsme měli v plánu, do kostela sv. Mar  na v Kozoje-
dech, protože se tam konaly závody. 

Naší poslední zastávkou byl kostel sv. Jiří v Aldašíně. 
Na něj jsem se velice těšila. Párkrát jsem u kostela 
navš  vila hřbitov, kde mimo jiných leží pochován 
i hudební skladatel Karel Svoboda, ale nikdy jsem 
nebyla uvnitř. A už vůbec jsem netušila, že nedale-
ko byla ves, kde jsou patrné zbytky studní, kaskády 
rybníčků i s velkým zaniklým rybníkem, pozůstatky 
komunikace, zbytky cca 10 usedlos   s velkým hos-
podářským dvorem.

Obraceli se na mě účastníci zájezdu, zda bychom 
nemohli dělat více takových výletů.  Pokud budete 
mít zájem a i námět na jakýkoliv další zájezd, přijď-
te nám to říct do informačního centra. Pokusíme 
se zorganizovat další akci.

Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala 
za výklad panu Janu Psotovi a všem výletníkům. 
Děkuji všem, kteří nám umožnili výlet uskutečnit.  
Na dalším zajímavém výletě na shledanou.

Ivana Nývltová
Informační centrum Český Brod

Výlet autobusem za památkami Českobrodska
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Rada města vzala na vědomí plán rekonstrukcí komunikací, podle něhož budeme v dalších letech postupo-
vat. Jednotlivé akce by měly navazovat na výměnu vodovodního, kanalizačního a plynového potrubí.

Jak jsme psali na jaře, na rok 2019 je na rekonstruk-
ce ulic a chodníků vyčleněno asi 7 mil. korun. První 
větší akcí byla v první polovině roku výstavba nové-
ho povrchu v jedné polovině ulice Na Bělidle, a to od 
Sokolské podél tenisových kurtů. Celkové náklady 
tohoto projektu činily 3,3 mil. korun. Vybudován byl 
nový povrch ulice ze zámkové dlažby včetně dešťo-
vé kanalizace, zasakovací objekty, dopravní značení 
a na vjezdu do ulice také zpomalovací práh. Ulice Na 
Bělidle je s ohledem na nedostatečnou šířku jedno-
směrná ve směru od Sokolské. Jednalo se o jednu 
z ulic, která dosud měla jen štěrkový povrch.

Druhou velkou akcí, kterou bychom chtěli ještě letos 
alespoň zahájit, je kompletní výměna povrchů v dal-
ší čás   ulice Pod Velkým Vrchem. Zde jsme z důvo-
du havárie kanalizace v roce 2018 provedli výměnu 
kanalizačního řadu a veřejných čás   kanalizačních 
přípojek. Pro komplexnost stavby byla provedena 
také výměna vodovodního řadu a veřejných čás   
vodovodních přípojek. Následně letos společnost 
GasNet vyměnila plynovodní řad a přípojky k jed-
notlivým nemovitostem. Výměna povrchů proběh-
ne ve stávajícím uspořádání bez nutnos   zpracová-
ní projektové dokumentace. Budou osazeny nové 
obrubníky, položen nový asfalt a zámková dlažba na 
chodnících a upraveny zelené pásy. Celkové předpo-
kládané náklady jsou odhadnuty na 2,5 mil. korun, 
ale konečnou částku se dozvíme až po vyhodnocení 
soutěže, kterou odsouhlasila rada města.

Pokud byla řeč o havárii Pod Velkým Vrchem, po-
dobná situace nastala také v ulici Moravská. Zde 
bude také vyměněn vodovod a kanalizace a rá-
di bychom navázali opravou povrchu obdobným 
způsobem jako Pod Velkým Vrchem. Tam ale ještě 
musíme počkat na plynaře, aby následně nebylo 
nutné opravenou ulici opět rozkopat. Jelikož letos 

započaly také stavby vodovodních řadů v šes   uli-
cích, zadala rada města vyhotovení projektových 
dokumentací na povrchy tří z nich, které nemají 
zpevněné vozovky a chodník (Nábřežní, Na Prutě, 
U Dráhy), abychom byli včas připraveni. Zde by-
chom chtěli využít rozvíjející se postupy šetrného 
nakládání s dešťovou vodou. Vrá  me-li se ještě 
zpátky na Škvárovnu, rada zadala také přípravu 
projektové dokumentace na ulici Ruská.

Město vlastní chodníky a další stavební objekty 
podél ulic ve správě kraje. Nejvýznamnější akcí za 
desítky milionů korun bude kompletní rekonstruk-
ce Žižkovy ulice, kde jsme aktuálně získali staveb-
ní povolení. Tady budeme muset postupovat po 
etapách, a to (doslovně) odspodu. Pokročili jsme 
také v projektování chodníků v Tuchorazské a Zbo-
rovské ulici a v Liblicích chodníku v Nové a ulice 
K Vysílači (přední část). V ulici Jana Kouly vznikne 
nový osvětlený přechod s dělícím ostrůvkem pro 
bezpečnější přecházení. Město získalo dotaci a ny-
ní se ještě snažíme tuto stavbu sladit se záměrem 
miniokružní křižovatky u ZZN, na němž se shodla 
současná koalice jako na prioritě.

Z důvodu havárie v Moravské a Tuchorazské byla 
letos odsunuta výměna vodovodu a kanalizace 
v Sokolovské a Miškovského ulici. Rádi bychom také 
dokončili chybějící úsek chodníku v Jungmannově 
ulici a Tyršově a Masarykově ulici a také panelku 
na konci ulice Palackého, ale to vše bude záležet 
na tom, zda se podaří vyčlenit dostatečné fi nanční 
prostředky v rozpočtu na příš   rok. Další kri  cká 
místa, z nichž bych za všechny jmenoval Bylanskou 
a Školní v Liblicích, nás teprve čekají.

Tomáš Klinecký

Opravy komunikací a chodníků navazují na výměny inženýrských sí  

INFORMACE Z MATRIKY
Dne 8. 11. 2019 proběhne slavnostní obřad uvítání nových občánků našeho města. Rodičům 
přihlášených dě   přijde pozvánka na adresu uvedenou v přihlášce. Místem konaní bude opět 
radniční sál Informačního centra města, nám. Arnošta z Pardubic 1.
Tento termín je již plně obsazený. Další vítání nových občánků proběhne na jaře příš  ho 
roku. Rodiče nově narozených dě  , kteří mají zájem zúčastnit se obřadu, se mohou hlásit 
prostřednictvím vyplněné přihlášky, která je k dispozici v kanceláři matriky nebo ke stažení 
na našich webových stránkách. Bližší informace poskytneme na tel. čísle 321 612 142 nebo 
321 612 144 a na e-mailové adrese krizkova@cesbrod.cz nebo vojackova@cesbrod.cz.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2019říjen 2019



Začátek podzimu v domově seniorů

S létem jsme se rozloučili za krásného slunečného počasí na tradiční Letní párty, kterou pořádáme vždy 
koncem prázdnin. Senioři se těšili hlavně na skvělou Cimbálkovou muziku „Kobylka“ z Poděbrad, kterou 
jsme pozvali letos podruhé. K občerstvení se podávala oblíbená ovocná bowle a pizza Bolognese.

Jedenáctého září bylo v našem Domově velmi ruš-
no, neboť na 7. ročník Českobrodských hrátek jsme 
pozvali hosty z deví   okolních Domovů pro senio-
ry. Účastníky přišel v úvodu přivítat starosta města 
Jakub Nekolný a dále následovalo skvělé vystoupe-
ní mažoretek pod vedením Jarmily Fischerové. Pak 
už se všichni vydali na jednotlivá stanoviště, kde si 
mohli vyzkoušet různé sportovní, výtvarné, nebo 
vědomostní ak  vity. Nakonec jsme se všichni se-
šli opět v Kazetovém sále na závěrečné pohoštění 
a posezení i tanec při pěkné muzice. Návštěvníci si 
odvezli pamětní listy, dárky od Města Český Brod 
i své vlastní výrobky z průběhu odpoledne a doufá-
me, že prožili v našem Domově hezký den.

Výlet do Kozojed jsme měli naplánovaný již dlou-
ho a počasí se ten den na konci září jako zázrakem 

umoudřilo. Malebné prostředí blízko rybníka, opé-
kání špekáčků a dobré pivo přispělo k příjemně 
strávenému odpoledni. Kdo měl chuť, mohl vyrazit 
i do lesa na houby, nebo jen na procházku po hrázi 
rybníka.

Jedna z nejhezčích akcí, která se koná již tradič-
ně v našem Domově, je Den seniorů se Studiem 
GREEN. O oblíbenos   této akce svědčí také velký 
počet seniorů, kteří chtěli využít služeb kadeřni-
ce a kosme  čky, nebo jen ochutnat dobrou kávu 
a skvělý závin od paní Alenky Polákové. Děkuje-
me moc paní Soňe Šiklové, paní Romaně Vinšové 
a paní Janě Sýkorové, že věnovaly svůj čas, energii 
a úsměvy našim seniorům :-)

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

12 Ze společnostiČeskobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2019říjen 2019



13Ze společnosti

Cyklus koncertů Klasika Viva vstoupil do podzimní čás   roku 2019 a českobrodský program pokračuje 
a opět nabídne nezapomenutelné umělecké zážitky. Do konce rok jsou připraveny ještě 2 koncerty. 

20. 10. 2019 Václav Hudeček (housle) & Mar  n 
Hroch (cembalo), sokolovna
Houslový virtuóz Václav Hudeček patří mezi nej-
známější a nejlepší české houslisty současnos  . Do 
Českého Brodu zavítá poprvé a společně se svým 
uměleckým kolegou cembalistou Mar  nem Hro-
chem zahrají skladby Antonia Vivaldiho, Johanna 
Sebas  ana Bacha, Giuseppe Tar  niho a dalších mi-
strů. Koncert v sokolovně začíná v 19.00.

Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou cestu 
mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v še-
desátých letech. Po jeho debutu v Londýně s Royal 
Philharmonic Orchestra vystupoval po celém světě 
na nejpres  žnějších podiích (Carnegie Hall, Royal 
Fes  val Hall), s nejlepšími světovými orchestry 
(Berliner philharmoniker, Cleveland symphony or-
chestra) jakož i na světových fes  valech.

Mar  n Hroch je český cembalista a klavírista, kte-
rý se zabývá dobovou interpretací barokní hudby. 
V roce 2008 se stal laureátem mezinárodní soutě-
že Interna  onal Forum - Musical Performance and 
Pedagogics a jako sólista i komorní hráč vystupuje 
s řadou orchestrů a komorních ansámblů. Na svém 
kontě má také účast na pres  žní mezinárodní sou-
těži Pražského jara.

8. 12. 2019 Chorea Bohemica, sokolovna
Tradiční českou vánoční pohodu přiveze do Čes-
kého Brodu stejně jako loni Chorea Bohemica. 
Hudba, zpěv, koledy, vánoční písně, mluvené slo-

vo, tanec a různé scénky s vánoční téma  kou opět 
rozezní druhou prosincovou neděli českobrodskou 
sokolovnu od 16.00. V prodeji jsou možnos   rodin-
ného vstupného za zvýhodněnou cenu.

Chorea Bohemica je svým charakterem hudebně ta-
neční divadlo, svou pověs   špičkový český umělec-
ký soubor v oblas   jevištního ztvárnění tradičních 
projevů lidového umění, který svým současným po-
je  m pokladů českého folklóru, zdůrazňujícím pře-
devším jeho humor a poezii, dosahuje kdekoliv a při 
každém vystoupení nejužšího kontaktu s divákem. 
Soubor přitahuje diváky zejména rados   ze hry, 
pohybu a zpěvu. Neutuchající zájem o představení 
souboru Chorea Bohemica dokládají každoročně vy-
prodaná představení na scénách Stavovského diva-
dla (divadla, které uvedlo jako první premiéru Dona 
Giovaniho W. A. Mozarta) a na Pražském hradě.

Všichni zájemci o návštěvu koncertu mají možnost 
zakoupit vstupenky v Informačním centru města 
Český Brod, v drogerii paní Vondrysové či online 
na internetových stránkách Klasika Viva. Držitelé 
karty Klubu přátel Klasika Viva získávají na vstup-
ném slevu až 50 %. 

Kompletní informace o koncertech, programech 
a vstupenkách jsou na webových stránkách www.
klasikaviva.cz 

MgA. Roman Janků, ředitel pořádající agentury
Tel.: 603 491 979, E-mail: roman@agenturajd.cz 

Klasika Viva v Českém Brodě pokračuje

foto: ilustračnífoto: ilustrační
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Domácí hospic Nablízku se sídlem v Lysé nad Labem poskytuje služby nevyléčitelně nemocným klientům 
v posledních dnech jejich života a umožňuje jim prožít tyto chvíle doma, mezi blízkými a přáteli. Hospicový 
tým dojíždí s veškerým „nemocničním“ vybavením do rodin podle potřeb klientů kdykoliv, 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu, a to v dojezdu do 30 km od Lysé. Tedy i do Českého Brodu.

Za  mco v roce 2017 jsme měli v péči jednoho kli-
enta, loni už jsme dojížděli do pě   rodin nevylé-
čitelně nemocných klientů z Českobrodska. V roce 
2019 jsme již pečovali o pět klientů z této lokality 
(z Tuchorazi, Poříčan, Liblic a dva přímo z Českého 
Brodu), za kterými jsme najezdili téměř 3500 ki-
lometrů. Zvýšil se i počet kontaktů lidí z Českého 
Brodu a okolí, kteří využívají služby naší sociální 
poradny. Ta poskytuje poradenství a podporu ne-
vyléčitelně nemocným, umírajícím klientům a je-
jich pečujících rodinám.

Významnou podporu dostáváme ze strany města 
Českého Brodu v rámci grantového programu. Díky 
tomu mohli nemocní zůstat doma se svými nejbliž-
šími až do posledních chvil svého života.

Průměrné denní náklady na péči jednoho klienta 
činí 1.900 Kč, z toho rodina přispívá částkou 250 
Kč. Rozdíl musíme pokrýt z grantů resp. soukro-
mých nebo sponzorských darů. Financování domá-
cí hospicové péče ze strany zdravotních pojišťoven 
není stále vyřešeno. I proto si vážíme podpory 
města Český Brod, a také podpory římskokatolické 
farnos   Český Brod, která v rámci Tříkrálové sbírky, 
nasbírala částku 80  síc korun na léky, zdravotnic-

ký materiál a pomůcky pro naše umírající klienty. 
V neposlední řadě bychom rádi poděkovali Farnímu 
sboru Českobratrské církve evangelické v Českém 
Brodě, který nás podporuje od našich samotných 
začátků, pořádáním benefi čních akcí a sbírek.

Za zmínku stojí, že se v tomto roce Domácí hospic 
Nablízku přestěhoval do nových prostor na Husovo 
náměs   v Lysé nad Labem a otevřel zde také půj-
čovnu zdravotnických a kompenzačních pomůcek, 
a to i pro veřejnost. Zapůjčit se dají mj. polohovací 
postele, kyslíkové koncentrátory, invalidní vozíky 
a další. Od loňského roku také nabízíme možnost 
konziliárních návštěv naší palia  vní ambulance. 
V rámci takové návštěvy lékařka vážně nemocného 
pacienta vyšetří a případně navrhne úpravu léčby, 
tak, aby mohl zůstat v domácím prostředí. Pokud 
se zdravotní stav pacienta zhorší a rodina projeví 
přání, může pak přejít do péče hospice.

Ak  vity Domácího hospice Nablízku jsme prezen-
tovali na Dni pro rodiny v Českém Brodě. Děkuje-
me všem, kdo se zajímali a přišli nás podpořit.

Více informací najdete na www.hospic-lysa.cz a na 
facebooku.

Za hospicový tým
Bohumila Urbanová, ředitelka

Domácí hospic také v Českém Brodě

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Letos uplynulo již 78 let ode dne, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich svým výnosem rozpus-
 l Českou obec sokolskou a zabavil její majetek.

Při tzv. akci „Sokol“ v noci ze 7. na 8. října 1941 ge-
stapo zatklo takřka naráz všechny sokolské činov-
níky z ústředí, žup i větších jednot, kteří do té doby 
ještě byli na svobodě. Podle připravených sezna-
mů byli zatýkáni funkcionáři z České obce sokolské 
i náčelníci a místonáčelníci z žup a představitelé 
jednot. Celkem bylo zatčeno na 1500 sokolů, kteří 
vesměs putovali přes Terezín do Osvě  mi či Mau-
thausenu. Většina podlehla tamějším špatným 
podmínkám, byli mučeni a řada z nich popravena. 
Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již 
na svá místa po skončení války nevrá  lo.

Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem pro   
členům Sokola v celé jeho historii a pos  hla pře-
devším řadu jeho nejvyšších představitelů, a  m 
i významných osobnos   celého národa, které, jak 
ukázal další vývoj naší společnos  , pak v jejích dal-
ších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. 
Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace 
celého spolku. Říjnové událos   roku 1941 předsta-
vují nejpočetnější zásah totalitní nacis  cké moci 
vedený pro   skupině občanů dobrovolně se orga-
nizujících v jedné zájmové organizaci.

Ještě během vlny zatýkání 8. října podepsal Rein-
hard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České 
obce sokolské. Tento den, který je tragicky zapsán 
v historii Sokola, si Česká obec sokolská každoroč-

ně připomíná jako Památný den sokolstva a letos 
poprvé byl tento den vyhlášen Významným dnem 
České republiky.

Celkové ztráty členské základny Sokola z let 1939
–1945 byly po válce zpracovány na podkladě od-
povědí z 80 % sokolských jednot Čech a Moravy. 
Vězněno bylo 11 611 členů, 1 212 sokolů a sokolek 
nacisté popravili, v koncentračních táborech a věz-
nicích zemřelo dalších 2 176. V českém povstání 
pak padlo 654 sokolů, raněno bylo dalších 164.

Českobrodský Sokol uc  l památku všech obě   
8. října Večerem sokolských světel. Sešli jsme se 
na Malechově u říčky Šembery, po které jsme za 
všechny, kteří neváhali položit svůj život za naši 
svobodu, poslali lodičky se svíčičkami. A přes znač-
nou nepřízeň počasí se nás zde postupně potkalo 
a vystřídalo skoro sto! Neuvěřitelné... Děkujeme 
městu Český Brod za podporu, Technickým služ-
bám za vzornou přípravu pozemku u Šembery 
a zejména vám všem, kteří jste přišli a vypuštěním 
hořící lodičky anebo jen vzpomínkou uc  li památ-
ku těch, kteří obětovali svůj život za náš.

Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod

8. říjen – Památný den sokolstva

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Konec prázdnin a začátek nového školního roku je pro nás velice emo  vní. Nejdříve jsme se rozloučili s ně-
kterými dětmi, které s námi prožily krásné časy plné změn, her a zábavy, a poté přivítali dě   nové, které 
mají všechno toto před sebou. A my společně s nimi. Těšíme se na všechny úsměvy, křik, písničky, běhání, 
tvoření, pokroky, radost. A dobrá zpráva: dětská skupina Na Sadu má ještě volná místa.

Pokud tedy Vaše dítě nepřijali do státní mateřské 
školky a Vy se potřebujete vrá  t do zaměstnání, 
můžete vyzkoušet docházku do naší venkovské 
dětské skupiny, která je kombinací lesní a klasic-
ké školky. O dě   je pečováno v souladu s Plánem 
péče a výchovy, rozvíjí se jemná i hrubá motorika, 
fyzická zdatnost, samostatnost, hygienické návyky, 
fantazie, grafomotorika, environmentální a e  cká 
výchova postavena na respektu.

Podívat se k nám můžete během Podzimní slav-
nos  , kterou zkombinujeme se Dnem otevřených 
dveří. Setkáme se v neděli 27. 10. 2019 od 14.00 
v přírodní zahradě DS Na Sadu, Ke Škole 130, Český 
Brod – Štolmíř. Těšit se můžete na tvoření s pod-
zimní tema  kou, pokud nám nebude pršet, tak i na 
ohýnek nebo brambory pečené v popelu. S sebou, 
prosím, jídlo vhodné na sdílení a teplé oblečení. 
Káva i čaj budou zajištěné.

Pokud byste chtěli vědět více informací nebo rov-
nou přihlásit své dě   k docházce, kontaktujte Te-
rezu Stuchlovou (tel.: 723 345 766, mail: tereza.
stuchlova@mamaloca.cz). Novinky a fotografi e 
můžete sledovat na facebookových stránkách. Ty si 
můžete prohlížet i v případě, že nejste na faceboo-
ku registrovaní (ve vyhledávači zadejte Na Sadu, 
případně La Palomita – naše druhá dětská skupina 
v Českém Brodě).

Tereza Stuchlová, M’am’aloca o.p.s.

Den otevřených dveří a podzimní slavnost v dětské skupině Na Sadu
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Napříč Prahou – přes tři jezy
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V pátek jsme se jako Kopršky a LG vydali na prv-
ní část rádcovského kurzu do Prahy. Po příchodu, 
krátkém vybalování a spořádání večeře z domova, 
nastalo rozdělování do skupin, jejichž kapitáni byli 
dva kluci z LG a dvě Kopršky, kteří si vybírali, koho 
budou mít v týmu. Hned po rozřazení jsme si po 
těchto skupinkách zahráli pár her a následně do-
stali za úkol vymyslet si společně jméno pro svoji 
skupinu. Zbytek večera jsme strávili povídáním si 
a získáváním nových informací o historii skau  ngu.

V sobotu jsme museli vstát dostatečně brzy, aby-
chom se s  hli nasnídat, vyčis  t si zuby a zabalili si 
na závod, co nás v ten den čekal a to Napříč Prahou 
- přes tři jezy. Po zapsání do závodu, převlékání se 
a krátkém čekání, jsme mohli v kategorii žáci vy-
razit na start a začít závod společně s dalšími po-
sádkami. Po zdolání tří jezů jsme dopluli do cíle, 
odpočinuli si, využili stravenek na vuřt a najedli se. 
Během vyhlašování umístění jsme museli vyrazit 
k dodávce odevzdat vypůjčené ra  y a následně 
se vydat pěšky směrem zpět ke klubovně. Cestou 
jsme si po našich čtyřech skupinách zahráli i pár 
her. Hned po příchodu do klubovny byla chvilka 
volna, kterou všichni přivítali s otevřenou náručí. 
Hned po tom nás ale čekal další program, abychom 
se nenudili, a to malou obíhačku v okolí klubovny. 
Každá družina dostala mapu s vyznačenými pa-

mátkami, ke kterým jsme měli dojít pomocí mapy 
a odpovědět na otázky k nim. Ten večer jsme po 
těchto skupinách stavěli zvířata z kaštanů, které 
jsme ten den dostali za úkol nasbírat.

V neděli hned ráno nás čekal první úkol, a to jít si 
po skupinách koupit snídani, kterou jsme si hned 
po příchodu do klubovny rádi snědli. Po návratu 
všech skupin a všech jejich členů proběhlo vyhlá-
šení umístění skupin za všechny hry a soutěže, kte-
ré tento víkend proběhly. Následovalo balení, pro-
tože hned po obědě, který jsme si dali, bylo nutné 
uklidit klubovnu a vyrazit na nádraží na vlak, kte-
rým jsme se dostali zpět do Českého Brodu. Byla 
to náročná, ale zároveň zábavná a přínosná akce, 
kterou si, myslím, všichni užili.

Nela Smolíková, Psohlavci 14
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Akce Vpřed 2019
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Máte rádi pohyb v přírodě? Máte sportovního ducha? Luš  te rádi křížovky nebo máte rádi hlavolamy? 
Jste soutěživí? Chcete si zkusit sáhnout na dno svých sil? Jestli je alespoň jedna Vaše odpověď „ano“, po-
tom je nejvyšší čas vyzkoušet outdoorový závod Akce Vpřed. Letošní 22. ročník, konaný 7. až 8. září, sice 
nes  hnete, věřte ale, že již připravujeme další. Opět v první školní víkend se startem v místě letošního cíle 
– v Kutné Hoře.

Jestli je Vám více jak 15 let, vytvořte dvou až tří-
členné družstvo, sbalte si batohy na dva dny, obuj-
te kvalitní obuv a dorazte na start. Tam obdržíte 
zašifrovanou zprávu, která Vám poodkryje další 
trasu závodu, další zprávu, s dalším úkolem, která 
Vám poodkryje další trasu závodu. Až se konečně 
druhý den dostanete do cíle. Stejně jako se to letos 
povedlo všem 13 družstvům.

Start byl ve Zbraslavicích na náměs  , za nepříjem-
ného deště. První zpráva částečně rozptýlila druž-
stva, takže na druhé kontrole – prak, nebyla taková 
tlačenice. Pokud si družstvo neví rady se šifrou, pak 
si zavolá o radu, která je ale stojí 60 trestných mi-
nut. Více jak polovina družstev toto okusila na čtvr-
té kontrole (pouze tři družstva vyluš  la všechny 
zprávy). V prvním dni závodníky dále čekala lanová 

překážka zvaná „stupačky“, lukostřelba, plavání, vrh 
nožem, kánoe, šplh s úkolem na laně, uzlování, hod 
šiškou na přesnost a sem tam nějaký vědomostní 
test. První družstvo dorazilo do cíle první etapy na 
hřiš   v Malešově v 17.46, poslední v 0.36.

Druhá etapa začala v 7.00. Závodníky zavedla 
k vodní nádrži Vrchlice, dále do údolí říčky Vrchlice 
se starými mlýny. Na ty ale moc času nebylo, opět 
další zašifrované zprávy a plnění úkolů – hod krike-
tovým míčkem, slaňování ze skály, hod granátem, 
odhad vzdálenos   nebo běh na čas. Cíl byl v Kutné 
Hoře u bobové dráhy.

Vyhrálo družstvo z Rabštejnské Lhoty ve složení 
David Brothánek, Jaroslav Hrubý, druhé místo ob-
sadili vítězové loňského ročníku z Prahy ve složení 
Anežka Marková, Vít Henych, Václav Henych a tře   
místo (jen o 5 minut zpět) obsadilo družstvo z Úval 
– Josef Polák, Jan Černohaus a Tomáš Knězek, kte-
rým dýchali notně na záda o MINUTU! čtvr   Petr 
Ventluka, Pavel Krbálek a Jaroslav Losenický. Pro 
představu, mezi prvním a posledním byl rozdíl více 
jak 24 hodin.

Velký dík patří všem rozhodčím, kteří se na organi-
zaci závodu podíleli, městu Český Brod za důležitou 
fi nanční podporu a městu Kutná Hora za vlídné při-
je  . Příš   rok se těšíme na další zápolení!

Jan Štangler, skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Adapťák SOŠ Liblice

Ráno v 7.45 jsme měli sraz na nádraží v Českém 
Brodě. Vlak nám odjížděl v 8.08. Myslím, že jsme 
vystoupili v Karlštejně a museli čekat na náhradní 
vlak, protože ten náš posílali zpět do Prahy. Ná-
hradní vlak nás převezl jen do Berouna, kde jsme 
dostali hodinu rozchod. Další vlak nás už dovezl do 
cíle – do města Mýto.

Zde na nás čekali velice milí instruktoři. Když se 
nám představili, dostali jsme pokyn k přesunu 
k autu. Zavazadla se svezla a my šlapali pěšky s in-
struktorkou Eliškou do rekreačního a školícího are-
álu Svatý Štěpán. Cesta byla velmi únavná, protože 
sví  lo sluníčko a všem bylo děsný teplo. 

Po té, co jsme došli na místo, jsme si rozdělili poko-
je a šli se ubytovat. Zbytek dne jsme podle pokynů 
a instrukcí hráli různé seznamovací hry. 

Druhý den jsme se v 7.55 sešli před jídelnou a nej-
dříve společně posnídali. První byla na řadě hra Po-
norka, kterou vystřídaly další týmové hry. Ve 12.00 
byl oběd (moc dobrý oběd) a až do 13.30 jsme měli 
svůj osobní polední klid. 

Po odpočinku nastal čas na „lana“ – zkouška vzájem-
né důvěry. Každý si mohl přelézt různé lanové dráhy 
pod podmínkou, že ho ostatní budou jis  t. A pokra-
čovalo se v dalším hraní a vzájemném poznávání. 

Po večeři jsme měli každý přinést věc, která nás 
charakterizuje a schovat ji pod prostěradlo. Každý si 
vždy vytáhnul jednu věc a měl o ní něco povědět. 
A potom se snažit uhádnout, komu ta věc patří. Ještě 
před večerkou jsme si rozdělali oheň a upekli buřty.

Poslední den jsme stavěli nosítka. Když jsme je do-
stavěli, zavázali nám oči a naše úžasná paní učitel-
ka třídní nás musela provést 1., 2., 3. a 4. ročníkem 
až k maturitě. A nakonec jsme si sedli do kruhu 
a sdíleli pocity z právě uplynulých dnů. 

Tímto chci poděkovat za krásně ušitý adapťák se 
skvělou třídou, za trpělivost naší nejlepší paní uči-
telky Jungerové a hlavně úžasným instruktorům, 
kteří s námi byli a vydrželi celé tři dny. 

No, a kolem 18. hodiny jsme byli zase zpět na ná-
draží v Českém Brodě, kde si nás vyzvedli rodiče.

Za třídu 1. A SOŠ Liblice Bára Masluková
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Ve středu 18. 9. 2019 se třídy 5. A a 5. B zúčastnily zajímavé exkurze. 

Byli jsme objednáni asi půl roku, než na nás přišla 
řada, protože o tuto prohlídku je velký zájem. Na-
vš  vili jsme to  ž studia České televize. A opravdu 
bylo na co se dívat a ledacos si i vyzkoušet. Vstou-
pili jsme do hlavní recepce a v pohodlných křesíl-
kách posvačili. Pak se nás ujali dva průvodci. Dříve 
v ČT oba pracovali v režijním štábu a s natáčením 
a celým chodem studií mají velké zkušenos  . Viděli 
jsme, jak to vypadá ve studiu Déčka, kde se natáčejí 
oblíbené dětské pořady, jak funguje černé divadlo. 

Podívali jsme se i do studia, kde se právě budují ku-
lisy k natáčení seriálu o Boženě Němcové. Navš  vili 
jsme studio, kde právě probíhalo natáčení soutěž-
ního pořadu o České republice „Kde domov můj“. 
Nejvíce asi všechny zaujalo studio „Prohlídky“. Tady 
jsme zhlédli krátký fi lm, kde nám postavičky z Déč-
ka představily všechna studia ČT - studio zpravodaj-
ství ČT 24, ČT Sport, ČT Déčko, ČT Art. Mohli jsme 
si vyzkoušet čtecí zařízení, podívat se přes hledáček 
kamery, obléknout si kostýmy, nasadit paruky a za-
půjčit rekvizity. Všichni jsme si to moc užili.

Mgr. Iva Vopařilová, ZŠ Tyršova

Česká televize
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10. a 11. září 2019 se této velmi populární akce zúčastnilo více než 150 žáků ZŠ Tyršova.

Běh okolo pomníku v Praze na Vítkově organizu-
je Nadace Terezy Maxové. Díky včasné registraci, 
kterou zařídil pan učitel Kropáček, nepla  li naši 
žáci žádný poplatek. Akce byla zcela dobrovolná 
a my byli příjemně překvapeni  mto nečekaným 
zájmem. Při zápisu do startovní lis  ny nás tedy 
zdrželo pouze předání čipů. Počet zaběhnutých 
okruhů v délce 1,5 km zaznamenával magne  cký 
pásek umístěný na tkaničce. Zavazování bot byl 
někdy oříšek.

Nevyplnily se obavy některých dospělých, že jde 
jen o to, nebýt ve škole. Všichni zúčastnění vzali 
tuto akci opravdu velmi vážně.

Chlapci sportovci oběhli celý okruh i patnáctkrát. 
Děvčata osm i více krát. Oběhnu  m či obeji  m jed-
noho kola přispěl každý 45 Kč do fondu dě   z dět-
ských domovů. Fond jim přispívá i na další studium.

Za organizátory hodno  m tuto akci jako velice 
úspěšnou. Žáci byli vzorní a během až neuvěřitelně 
nadšení.

Těšíme se na čtvrté opakování této sportovní ak  -
vity. V roce 2020 se stejného běhu znovu zúčast-
níme. 

Mgr. Jana Kolářová, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Jan Kropáček

Teribear potře  

ASOCIACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER ČESKÉ REPUBLIKY
V rámci Světového dne pro rozvoj informací vyhlásila A. T. I.C. ČR (Asociace turis  ckých in-
formačních center České republiky) 24. říjen 2019 poprvé za Den turis  ckých informačních 
center České republiky. Asociace si tak připomene 25 let své existence.
Informační centrum Český Brod pořádá k této příležitos   Den otevřených dveří od 8.00 – 16.00 
hodin. Návštěvníky přivítáme kvízy, soutěžními úkoly, dárky. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Cestovali jsme do Jičína za pohádkou
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Už tradičně se vydáváme na začátku každého školního roku všichni společně do Jičína města pohádek.

Do Jičína jezdíme každoročně druhý čtvrtek v září 
mimořádným vlakem, který pro nás vypravuje sku-
pina nadšenců kolem historických vlaků a pana Ja-
roslava Jaroše z fi rmy Engie CZ. Letos se nám cesta 
trochu komplikovala  m, že na trase mezi Poříčany 
a Nymburkem byla výluka, a tak to vypadalo, že 
letos budeme návštěvu pohádkového Jičína muset 
vynechat. Nakonec se ale hlavně díky panu Jarošo-
vi podařilo i tento „hlavolam“ vyřešit, a tak jsme 
se 12. září ráno vydali do Jičína speciálním vlakem 
složeným z vagónů „balmáků“ taženými dieselo-
vou lokomo  vou. Cesta byla o kousek delší než ob-
vykle, protože jsme museli absolvovat cestu přes 
Kolín, ale zdárně jsme dorazili kolem půl desáté na 
jičínské nádraží. Tam už nás na nádraží očekávali 
zástupci fi rmy Engie CZ, kteří nám všem předali 
malé dárkové balíčky.

Z nádraží jsme nejprve zamířili na nedalekou ha-
sičskou stanici, kde jsme si prohlédli techniku ji-
čínských hasičů. Poslouchali jsme jejich vyprávění 
o zásazích nejen u požárů, obdivovali jsme výšku 
plošiny vysunuté z požárního auta, viděli jsme, jak 
vypadá vyprošťování osob z havarovaného auta. 
Plni zážitků, ale i poučení, jak se chovat doma 
i v přírodě, aby k požáru nedošlo, ale i jak se za-
chovat, když už někde nějaký ničivý oheň nebo jiné 
nebezpečí uvidíme, jsme se po skupinkách vydali 
do pohádkového města.

Tam jsme se věnovali v tvůrčích dílničkách různým 
výtvarným činnostem, zasportovali jsme si, někteří 
z nás vystoupali na jičínskou věž, shlédli jsme se 
pěkná vystoupení dě   z místních škol. Každá ze 
skupinek žáků se svými učiteli si našla to, co je nej-

víc zajímalo. Samozřejmě jsme se potkali s mnoha 
pohádkovými postavičkami, sem tam něco dob-
rého také snědli, a tak nám všem celý den v Jičí-
ně rychle utekl. Ještě nás čekalo malé zastavení 
v místní cukrárně a už jsme spěchali na nádraží, 
kde už byl přichystaný náš speciální vlak, který nás 
bezpečně odvezl zase domů.

Žáci IV. Pr, ZŠ a PrŠ Český Brod, Žitomířská 1359
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Pondělí 16. 9. 2019 bylo pro nás všechny očekávaným dnem, neboť se konala naše školní exkurze do 
Techmania Science Center v Plzni, na kterou jsme se už všichni moc a moc těšili. Byli jsme zde již v loňském 
školním roce a tak jsme věděli, že se určitě nebudeme nudit.

Náladu nám trochu zkazila skutečnost, že vlak, kte-
rým jsme měli odjet z Českého Brodu, byl zrušen 
a báli jsme se, že nes  hneme rychlík z Prahy do Plz-
ně. Naštěs   naši učitelé vyhledali jiné spojení, a tak 
nám již nic nestálo v cestě za vědou a poznáním.

V samotné Techmánii to byly opravdu nevšední 
zážitky. Mohli jsme si vyzkoušet a ověřit různé fyzi-
kální, přírodní či mechanické jevy, řešili jsme řadu 
hlavolamů, procvičili jsme si svou zručnost, orien-
taci, sílu a mnoho dalšího. Všichni jsme se shodli, že 
se nám nejvíce líbilo v nakloněné místnos  , kde se 
nám trochu motala hlava, ale také jsme se hodně 
nasmáli. Zajímavý byl i výcvik nástupu k záchran-
ným člunům v potápějící se lodi. Naši nejmenší 
spolužáci se nemohli odtrhnout od plazmové koule 
a vyzkoušeli si i nakládání břemen bagrem. Zhlédli 

jsme také ukázku práce s tekutým dusíkem, která 
byla velmi poutavá a zábavná a při níž nás svými 
znalostmi ohromil náš spolužák Vítek. Je škoda, že 
s námi v Techmanii nebyla paní učitelka chemie, 
určitě by jeho znalos   ocenila. Navš  vili jsme také 
3D planetárium, kde nás zaujala velkolepá expozi-
ce vesmíru, a ve které jsme třeba také mohli zjis  t, 
kolik bychom vážili třeba na Marsu, či Jupiteru.

Čas určený pro naše objevitelské a vědecké ak  vity 
se naplnil a my jsme se museli s Techmánií rozlou-
čit. Zpáteční cesta vlakem k domovu nám rychle 
utekla, protože jsme si měli rozhodně o čem vy-
právět.

Žáci V. třídy ZŠ a PrŠ Český Brod, Žitomířská 1359

Naše cesta za poznáním – Exkurze do Techmania Science Center v Plzni
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V červnu loňského roku, na závěr sportovního klání „Brodů“ v Uherském Brodě se naše město přihlásilo 
k pokračování započaté tradice Brody v Brodě sportují. Po nohejbalovém, volejbalovém či „fotbalovém“ 
turnaji jsme zvolili něco méně míčového, ale s větším zapojením celých týmů.

S ohledem na rekonstrukci atle  ckého stadionu 
na Ku  lce jsme posunuli termín až na začátek září 
i s  m, že se akce stane součás   týdenní městské 
akce Město v pohybu. Od středy 11. 9. do pátku 
13. 9. jsme ve spolupráci s oddílem atle  ky, Loko 
Nymburk, pivovarem v Českém Brodě, střediskem 
městské lesy připravili a za velkého přispění atle-
tů, vodáků, pracovníků městského úřadu a lesních 
pánů a dalších jednotlivců realizovali sportovní 
sraz Brodů: Českého, Havlíčkova, Uherského, Vyš-
šího a Železného.

Osmičlenná družstva se utkala v Českobrodském 
pentathlonu, tj. soutěže v hodu a skoku dalekém, 
v nichž se výkony jednotlivců sčítaly do výsledného 
součtu, štafety 6x 180 m, přetahu lanem a letním 
biatlonem. Enormní nasazení závodníků a stejné 
nadšení atletů v roli rozhodčích, slunečné počasí 
to vše podtrhlo skvělou atmosféru soutěže, v níž 

nakonec vyhráli Uherskobrodš  . Náš tým obsadil 
dělené druhé místo. Kompletní výsledky i fotogra-
fi e naleznete na stránkách www.tjslavojcb.cz či na 
jeho facebooku. Najdete tam i další akce z Města 
v pohybu.

Doprovodným sportem bývá pro Broďáky vodní 
turis  ka. Naše Šembera opro   Jizeře či Vltavě je 
v nevýhodě, ale její vtok do Labe nás inspiroval, 
abychom s přispěním Loko Nymburk uspořáda-
li výuku a následný závod na dračích lodích. Pro 
mnohé to bylo první seznámení s  mto sportem 
a díky dvace  členným smíšeným posádkám ze zú-
častněných Brodů i mezi sebou.

Večerní vyhlášení výsledků proběhlo v komorním 
prostředí hájovny ve Vrátkově i s předáním štafe-
ty Brody v Brodě sportují Havlíčkobroďákům. Tak 
tedy za rok v červnu v Havlíčkově Brodě.

Do té doby však ještě proběhnou jiné akce: Brody 
v Brodě fotografují, spolupráce informačních cen-
ter a věříme, že cestu k Brodům najdou i turisté, 
skau   i další Broďáci.

Pavel Janík za tým organizátorů
foto: David Machorek

Brody v Brodě sportují
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Je pátek 5. července a naše skupina pě   lidí odjíždí směr rakouský Klagenfurt, kde se o dva dny později 
koná závod v dlouhém triatlonu, pod značkou Ironman, na distancích 3,8 km plavání, 180 km cyklis  ky 
a 42 km běhu. Tři závodníci: Radek Skála, Jirka Bouma a Honza Hába a jejich podpůrný tým: Josef Jurka 
a David Šimůnek, všichni členové českobrodského Joskatel Teamu.

Když loni Jirka Bouma na stejném závodě uspěl, 
rozhodli se zbylí dva tuto výzvu podstoupit také 
a splnit si svůj velký sen. Protože všichni normálně 
pracujeme, bylo logické najmout si osobní trenéry, 
abychom maximalizovali efek  vitu tréninků. V zi-
mě jsme vstávali v pět hodin a chodili před prací 
plavat do bazénu nebo běhat, odpoledne a večer 
jsme potom trávili čas na cyklis  ckém trenažeru, 
v posilovně či sauně nebo polykali další plavecké 
a běžecké dávky, bez ohledu na jakékoliv počasí. 
Trénovali jsme 6x v týdnu, jeden den byl zaměřen 
na regeneraci. V zimě jsme zařadili běžky a na jaře 
vyrazili na týdenní cyklis  cký kemp do Toskánska. 
V průměru tréninky zabraly kolem 12 hodin čisté-
ho času týdně.

Po deví   měsících jsme se dočkali a mohli vyrazit 
vstříc velkému snu. Budíček ve 4.30, dvě snídaně, 
příprava na start. Start závodu v 7.00, časový li-

mit na zdolání závodu 17 hodin. Na startu zhruba 
3 000 závodníků. Plavalo se v krásném jezeře Wör-
thersee, vzhledem k teplotě vody bez možnos   
použi   neoprenu, který plavání výrazně usnadní. 
Tomu odpovídaly i zaplavané časy, nicméně z vody 
jsme se nakonec všichni živí dostali. Následovalo 
180 km cyklis  ky, s převýšením 1 700 metrů bě-
hem kterých nás s  hl přívalový déšť, který změnil 
tuto disciplínu spíše v jízdu na divoké vodě. Závě-
rečný maraton, tedy běh na 42 km byl odměnou 
veškerého tréninkového a závodního úsilí, během 
kterého jsme si všichni užívali neopakovatelné at-
mosféry, kterou závody pod hlavičkou Ironman na-
bízejí. V obrovské euforii jsme tak všichni dokončili 
svůj první, Jirka druhý dlouhý triatlon a hrdě se tak 
můžeme pyšnit přívlastkem Ironman.

Poté už následovalo shledání s našim doprovod-
ným týmem a společné oslavy, které vzhledem ke 
značné únavě nebyly nijak intenzivní. Následující 
den jsme ještě v Klagenfurtu pobyli a při návratu už 
jsme spřádali plány na další závodní akce, které nás 
v nádherném sportu, kterým triatlon je, v budouc-
nu čekají. Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří nás v našem sportovním úsilí podporují 
a tolerují tento časově extrémně náročný koníček.

Dosažené časy: Radek Skála 10:51:35, Jiří Bouma 
10:56:54, Jan Hába 11:44:16.

Josef Jurka

Českobrodš   Ironmani
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Jednou za tři roky máme možnost uspořádat celoměstskou týdenní pohybovou akci Město v pohybu. Jak 
už název napovídá naší snahou je rozhýbat celé město. Úkol více, než nesnadný.

V první řadě jsme samozřejmě cílili na dě  . Pro 
obě základní školy jsme připravili projektové dny 
na Ku  lce. Dě   z druhých a tře  ch tříd na jeden 
den opus  ly svoje třídy. Ráno vždy dvě třídy rych-
lou chůzi přešly město. Jedna třída pokračovala 
do učebny a druhá na atle  cký ovál. Pod vedením 
trenérů z SK a TJ si dě  , mnohdy poprvé, vyzkou-
šely skok daleký, hod krikeťákem a štafetový běh. 
Z jejich tváří a reakcí bylo jasné, že pohyb je velmi 
baví, potřebují jen prostor, čas a zadání a pak je ni-
kdo nezastaví. Zapojili se úplně všichni žáci, nikdo 
nestál stranou. I dě   s hendikepem. Po hodině se 
třídy vyměnily. Podle prvních reakcí z učitelského 
sboru jsou projektové dny výbornou možnos  , jak 
skloubit školní výuku s kvalitní atle  ckou hodinou 
tělocviku. A k tomu jsou skvělou příležitos  , jak 
oživit prak  ckými ukázkami třeba hodinu prvouky. 
Byli bychom rádi, kdyby mohly projektové dny pro-
bíhat i v průběhu školního roku.

Dě   byly také hlavními aktéry velkého sobotního 
fi nále. Téměř všechny spolky předvedly ukázkové 
tréninky, do kterých se každý mohl zapojit a vy-
zkoušet si tak, který ze sportů ho nejvíc osloví. Ma-
lovalo se ve výtvarné dílně. Rodiče si zacvičili na 
bosu či TRX, senioři se dozvěděli, jak používat se-
verské hole. Děkujeme touto cestou všem spolkům 
i jednotlivcům, kteří se na této celoměstské akci ja-
kýmkoliv způsobem podíleli. Nechceme zapomínat 

ani na hendikepované dě   ze Zvonečku a seniory 
z penzionu Anna, nejen pro ně jsme zařadili tradič-
ní projížďku vláčkem po Českém Brodě.

Velké fi nále bylo zároveň slavnostním otevřením 
nového atle  ckého areálu. Při této příležitos   dě-
kujeme MŠMT, Středočeskému kraji a Městu Český 
Brod a dalším dárcům za jejich fi nanční podporu. 
Další sportoviště se dostává do nové epochy.

Zapojit se podařilo také úředníky, ať už v akci Roz-
tančíme náměs   (kde ovšem mnohdy ostych pře-
važoval nad chu   si zatancovat) nebo v akci Brody 
v Brodě sportují.

Iveta Librová, Marcela Chuchlová,
Pavel Janík za SK Český Brod a TJ Slavoj

Město v pohybu
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Ani letos si českobrodské nohejbalistky nenechaly ujít Mistrovství České republiky, které se konalo o ví-
kendu 21. – 22. 9. 2019 v nymburském sportovním centru. Přestože je herní úroveň soupeřek stále vyšší, 
ženské družstvo pod vedením trenéra Fran  ška Bálka stále vozí medaile.

V sobotu přijelo o dvojkový  tul usilovat 17 druž-
stev. Přestože konkurence se dotahuje, i letos se 
dostaly do závěrečné čtyřky dvě českobrodské dvo-
jice. Z dvojkové disciplíny si přivezly 2 kovy. Tým B 
(Bálková L., Möglichová J., Červenková K.) uspěl 
v boji o tře   místo nad družstvem Andělské Hory. 
Tým A (Cibulková L., Tymichová V., Sýkorová J.) si 
po roce zopakoval loňské fi nále s Vršovicemi A (Ře-
háková, Foj  ková), ale bohužel prohrál a umís  l se 
na 2. místě.

Mistrovstvíí ČR v nohejbale dvojic - konečné pořadí:
1. TJ Sokol Praha-Vršovice II A (Foj  ková, Řeháková)
2.  TJ Slavoj Český Brod A (Cibulková, Tymichová, 

Sýkorová)
3.  TJ Slavoj Český Brod B (Bálková, Möglichová, 

Červenková)
4. NK Andělská Hora (Vejdovská, Svobodová)

V neděli se sešlo k bojům o trojkový  tul čtrnáct 
sestav. Ani tentokrát k žádné senzaci nedošlo a do 
play-off  se probili papíroví favorité a brodská dvě 
družstva se opět probojovala až do nejlepší čtyř-
ky. V semifi nále Český Brod A podlehl překvapivě 

Santošce A a další z velkých favoritů - Vršovice A - 
nedokázal čelit ak  vní hře Českého Brodu B.

Brod A (Bálková L., Möglichová J., Červenková K., 
Chuchlová M.) v boji o tře   místo bohužel prohrál 
s Vršovicemi A a tak loňské vítězky letos odjížděly 
z šampionátu trojic bez medaile. Naopak Brod B 
(Cibulková L., Tymichová V., Sýkorová J., Blažková 
A.) pak v nedělním fi nále porazil Santošku A a do-
sáhl tak na zlatou medaili.

Mistrovství ČR v nohejbale trojic - konečné pořadí: 
1.  TJ Slavoj Český Brod B (Cibulková, Tymichová, 

Sýkorová, Blažková)
2. DTJ Santoška A (Kopecká, Plechatá, Zachová)
3.  TJ Sokol Praha-Vršovice II A (Foj  ková, Řeháko-

vá, Zátková)
4.  TJ Slavoj Český Brod A (Bálková, Möglichová, 

Červenková, Chuchlová)

Nohejbal Český Brod

Mistrovství České republiky se bez Českého Brodu neobejde 
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Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod uspořádal v sobotu dne 28. září 2019 v českobrodském parku a v okolí 
Pivovarského rybníka, u příležitos   Dne české státnos  , 18. ročník akce Svatováclavský běh. Tyto běžecké 
závody byly již 99. akcí pro veřejnost pořádanou oddílem v jeho třice  leté historii.

V dětských, žákovských a dorosteneckých ka-
tegoriích startovalo 122 závodníků (67 chlapců 
a 55 děvčat), v běhu Buď fi t pro ženy a v běhu na 
3 250 m startovalo 17 mužů a 10 žen. Při závodě 
bylo polojasno až oblačno, teplota se pohybovala 
v rozmezí 18–20 °C a foukal jihozápadní až západ-
ní vítr 21–28 km/hod. Závodníci na prvních třech 
místech ve čtrnác   vypsaných mládežnických ka-
tegoriích dostali medaili a věcné ceny, závodníci 
na medailových místech v běhu Buď fi t a v sedmi 
obsazených kategoriích v závodě na 3 250 m byli 
odměněni věcnými cenami. Vítězové jednotlivých 
kategorií ze stupňů vítězů odnášeli pamětní hrnek 

závodu. Všichni závodníci dostali diplom a sladké 
občerstvení. Účast závodníků na nejdelší tra   byla 
dos   slabá, což se však v předvečer Běchovic dalo 
očekávat.

V kategoriích do osmnác   let startovalo nejvíc zá-
vodníků za českobrodské oddíly a kluby a za Český 
Brod - 44, z toho 32 jich startovalo za Atle  ku Čes-
ký Brod. Devatenáct závodníků reprezentovalo ZŠ 
Kounice a deset ŠSK Újezd nad Lesy. Nejúspěšnější 
výpravou byla Atle  ka Český Brod, která získala 12 
medailí – 6 zlatých, 5 stříbrných a 1 bronzovou. Za 
nimi s pě   medailemi skončili běžci ŠSK Újezd nad 
Lesy (3, 0, 2) a ZŠ Kounice (1, 1, 3).

V nejdelším běhu na 3 250 m zvítězil mezi muži pat-
nác  letý Pavel Vinduška (Atle  ka Stará Boleslav) 
v čase 11:21,9 min.; mezi ženami zdolala tuto trať 
nejrychleji Lujza Sláviková z Prahy za 12:21,8 min. 

Ing. Václav Čokrt
za oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod

foto: David Machorek

Svatováclavský běh 
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17. ročník otevřeného turnaje v rapid šachu Český Brod 2019 se uskutečnil 14. září 2019 ve společenském 
sále hotelu Apeyron za účas   36 hráčů ze 14 šachových oddílů. Poděkování patří pořadatelům z šachové-
ho klubu ŠK Český Brod za hladký a bezproblémový průběh a také městu Český Brod za podporu turnaje. 
K pres  ži akce přispěla účast starosty města Bc. Jakuba Nekolného při zahájení turnaje a místostarosty 
města Mgr. Tomáše Klineckého při závěrečném vyhlašování výsledků a předávání cen.

Klání skončilo velkým úspěchem hráče domácího 
oddílu kandidáta mistra Víta Moravce. Po výbor-
ném výkonu v kvalitně obsazené soutěži zvítězil 
před mezinárodním mistrem Josefem Přibylem 
z ŠK Dopravní podnik Praha a mistrem FIDE Jiřím 
Gregorem z ŠK Mahrla Praha z.s. Cenu pro nejlé-
pe umístěnou ženu získala Růžena Přibylová z ŠK 
Dopravní podnik Praha, na prvenství mezi juniory 
dosáhl čerstvý mistr FIDE, odchovanec českobrod-
ského šachu Mar  n Horák, hájící v současné době 
barvy ligové Vlašimi.

V hodnocení čtyřčlenných družstev zvítězili šachis-
té ŠK JOLY Lysá nad Labem před týmem ŠK Český 
Brod ve složení Vít Moravec, Oldřich Eisner, Miro-
slav Vomáčka, Jiří Záběhlický a družstvem KŠ Říča-
ny 1925.

Více o turnaji a šachovém klubu se dozvíte na 
www.sachyceskybrod.cz.

Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný,
ŠK Český Brod

Turnaj v rapid šachu Český Brod 2019
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30 Z knihovny

Letošní Týden knihoven, celorepubliková akce na podporu čtení a čtenářství, probíhal v týdnu od pondělí 
30. září do pátku 4. října a českobrodská knihovna již tradičně připravila pro své čtenáře i další zájemce 
řadu novinek a oblíbených akcí.

Po předchozím čtrnác  denním zkušebním provozu 
jsme hned v pondělí naostro spus  li nový knihovnický 
systém Tri  us, na který jsme získali dotaci z programu 
ministerstva kultury VISK 3. Všem našim uživatelům 
přináší moderní vyhledávací systém, online katalog, 
komfortnější obsluhu svého čtenářského konta, pro-
dlužování, objednávání a rezervování dokumentů 
nebo komentování a hodnocení přečtených knih. Vě-
říme, že se s novým prostředím všichni brzy sžijeme 
a budeme umět využít všechny jeho možnos  . Tri  us 
umožní i půjčování e-knih, o zavedení této nové služ-
by budeme informovat na našich webových stránkách 
a na našem FB.

V pondělí jsme také zahájili cyklus malých pohádko-
vých čtení a hraní s názvem Kluci z mraveniště pro dě   
z mateřských škol z Českého Brodu i širokého okolí, 
s malými školáčky jsme se potkávali během října kaž-
dé pondělní a čtvrteční dopoledne. Dě   se v básnič-
kách a pohádkových příbězích seznámily s několika 
mravenčími hrdiny, pomohly zatoulaným mravencům 
najít cestu do mraveniště, poslechly si hubování pana 
Hlemýždě a sestavily postavičky Ferdy mravence, 
brouka Pytlíka a Berušky.

V úterý jsme se sešli na dalším živém čtení z cyklu 
Knihohrátky, tentokrát jsme vybírali z knižních novi-
nek, které jsme do dětského oddělení naší knihovny 
nakoupili o letošních prázdninách. Začali jsme Zvěda-
vými pohádkami, ve kterých se dě   dozvěděly, proč 
má žirafa dlouhý krk, potom jsme v dojemném příbě-

hu s malým papouškem Papíkem hledali tu správnou 
maminku. Panenky Fridolína, Antonína a malá Mína 
nás seznámily s kočkou Mícou a nakonec nás navš  vil 
mlsný ježek Toník, který nechtěl jíst nic jiného než ja-
hody, a proto měl v zimě hlad. Kromě toho dě   „pek-
ly“ koláče a skládaly papírového ježka. Nechybělo ani 
mlsání a na závěr oblíbené obrázkové čtení.

Ve středu jsme otevřeli dveře knihovny dokořán 
a všem zájemcům nabídli prohlídku našich knihovnic-
kých kronik nebo ochutnávku dobrot z naší knihov-
nické kuchyně, doplněnou kuchařskými recepty. Celý 
týden měli nově registrovaní dospělí čtenáři možnost 
bezplatné registrace svých dě  . 

Těšíme se i na Vás, čtení sluší každému!

Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod

Týden knihoven 2019

KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 12. listopadu 2019 od 16.00 zveme všechny dě   a jejich rodiče nebo prarodiče na 
odpolední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky, vstup zdarma. 
Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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Vybíráme z knižních novinek

Renata Fučíková: Historie Čechů v USA
Od objevení Ameriky v roce 1492 až do roku 1990 zanechali Češi na území dnešních 
Spojených států nesmazatelnou stopu. Objevitelé, poutníci, osadníci, uprchlíci před 
nacismem i komunismem, z jejich řad pak významní umělci, vědci, sportovci, poli  ci. 
Slavný kartograf Mar  n Bohemus nebo princ Ruprecht Falcký, v 19. stole   se do české 
komunity v USA promítlo národní obrození v postavách J. V. Sládka nebo Vojty Náprst-
ka. Antonín Dvořák otevírá éru boje za nezávislost, kterou dovrší T. G. Masaryk, kniha 
končí projevem Václava Havla v americkém Kongresu.

Peter Juščák: A nezapomeň na labutě!
Románové zpracování skutečných osudů žen, odvlečených po 2. světové válce do so-
větského gulagu z různých koutů střední Evropy, výpověď o to působivější, že zlo je tu 
pácháno na ženách, zpravidla zcela nevinných, které se na Sibiři ocitly z těch nejabsurd-
nějších důvodů. Ústřední příběh Ireny Kalaschové z bývalého Československa je o fatální 
nespravedlnos  , ztrátě rodiny a přátel, o utrpení a mateřské lásce, o vzdoru a vůli nikdy 
se nepoddat. Prostřednictvím jejího osudu nahlédneme do života ženského lágru na Dál-
ném východě, kde svět není rozdělen na dobré a špatné, ale na lidi s nadějí a bez ní...

Kompletní přehled nových knih za měsíc září je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky

Petr Chudožilov: Cizinec na pobřeží
Cizinec na pobřeží není zvlášť veselá knížka, ačkoli je vyprávěna humorným jazykem. 
Autor v ní s nadhledem a bez sen  mentu na miniaturní ploše předkládá velká a tragická 
témata lidské existence, doprovází člověka opuštěného v davu, bloudícího katastrofami 
moderní doby. Většina z třice   osmi literárních miniatur je inspirována životem v emi-
graci. Texty, v nichž autor s důvěrou svěřuje čtenáři tu nejosobnější zkušenost, potvr-
zují, že posledním a skutečným domovem, o který jej nikdo nemůže připravit, je pro 
spisovatele jeho řeč.

Josef Kubáník: Poslední deník Květy Fialové
Květa Fialová. Pro některé charisma  cká dáma se zvláštním tajemstvím v očích, pro 
jiné jízlivá komentátorka s kousavým humorem, pro další pokorná žena, se kterou 
se život nemazlil a ona přesto dokázala stárnout s elegancí a noblesou. Jaká byla 
oblíbená česká herečka ve skutečnos  ? Herec Josef Kubáník prožil v bezprostřední 
blízkos   Květy Fialové čas od září 2008 až do jejího odchodu o devět let později. Měl 
možnost poznat ji velmi zblízka, stali se přáteli i zpovědníky. A o tom, co nikomu 
neřekla, co nosila v sobě až do posledních dnů, ale nechtěla si to s sebou odnést na 
věčnost, vypráví tato kniha.
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Bylo uveřejněno ve Světozoru č. 36 v roce 1885. Čtěme a vzdejme čest českobrodským předkům.

Slavnostní otevření Sokolovny v Českém Brodě

Dne 15. srpna t.r. byl Český Brod svědkem památné 
slavnos  , jež skvělým bylo důkazem, čeho dokáže 
svornosť občanská, sjednnocenosť k jednomu úče-
lu směřující a podřízení osodních náhledů prospě-
chu celkovému.

Otevřena v ten den Sokolovna, jež byla dávnou 
tužbou všech myslí sokolských. Obmezemosť mís-
ta nedovoluje, abychom obšírně zmínili se o celé 
slavnos  , jejímž uspořádáním obyvatelstvo krá-
lovského tohoto města osvědčilo příkladnou svou 
pokročilosť a vlastenectví, spíše podána zde budiž 
stručná historie celé stavby.

Octnuvší se výpovědí majetníka dosavadních míst-
nos   před alterna  vou buď naprosto se cvičením 
přesta  , nebo značným nákladem nějakou novou 
místnosť k účelům svým adaptova  , jednota so-
kolská usnesla se dne 11. února 1884 postavi   
vlastní budovu, jež současně by sloužila jako tělo-
cvična školní mládeže. Výbor uchopil se provedení 

této myšlenky se vší možnou energií, takže již dne 
22. dubna téhož roku bylo možno začí   s kopáním 
základův a dne 15. června položen za veliké účas   
domácích i cizích spolkův a hodnostářů slavnost-
ním způsobem základní kámen. Koncem října pak 
stavba skončena.

Sokolovna Československá, jež upravena jest záro-
veň k účelům divadelním a tanečním, provedena 
dle plánův a vrchním řízením architekta prof. Jana 
Kouly, rodáka Českobrodského, od stavitelů pp. Čer-
veného a Richtra, rozpočtena jest celkem na 20.000 
zl., suma to, jež zajisté není přílišná na budovu tak 
krásnou a malebnou, a to  m méně, uváží-li se ele-
gantní zařízení vnitřní.

F. H.
Pro laskavou veřejnost dne 24. září 2019

článek v původním znění
zapsal Josef Dvořáček

Slavnostní otevření Sokolovny v Českém Brodě

Konec září jsme trochu ošidili. Neuskutečnil se zájezd do Ús   nad Labem – Litoměřice, ani Poděbrady či 
Český kras. Trochu nás nakopl závod na „Truba“, kde jsme získali tři pódiová umístění. Další akcí měla být 
„ Českobrodská 50“, ale kvůli špatnému počasí jsme nevyrazili. Do programu roku 2020 zařadíme jak neu-
skutečněný Český ráj tak i Český kras. 

28. 10., 8.39
Loučení s hradem Trosky – program na Troskách od 
10.00 hod., (Zpět z Turnova v 16.45 hod.do Nym-
burka), Písty večeře, cca 20 km

9. 11., 8.25
z Vinoře do Letňan, 10 km pěší

24. 11., 8.25
za Fran  škem Josefem I., 14 km pěší

26. 11., 20.00
Country u Piráta

17. 12., 17.00
Poslední „Hvězdička 2019“ s nadílkou

24. 12., 21.00
Vánoční posezení „U Modrého hroznu“

30. 12., 6.39
Střední Posázaví vlakem s posezením v Kutné Hoře

31. 12., 19.00
Country u Piráta

Všem cyklistům přejeme krásné proži   vánočních 
svátků a těšíme se na shledání 1. 1. 2020 na ná-
měs   v Českém Brodě, kdy pojedeme na Novoroč-
ní vyjížďku buď do Třebestovic nebo do Kerska.

Za cyklokroužek
Světlana a Slávek

Upřesněný program cyklokroužku od od října do konce roku 2019
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Ob  žnost – středně těžká

Sudoku

7

2 5 3 6

6 3 8

8 3 6 5

7 8 2 6 3

4 6 8 9

2 4 3

3 7 6 5

7 8 3

514976382

729538461

638142975

283469157

971825634

465317829

856291743

397654218

142783596

Od 1. 1. 2020 bude povinné o kování psa 
proti vzteklin  platné pouze v p ípad ,
že je pes ozna ený mikro ipem

íslo mikro ipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o o kování psa (pas, o kovací
pr kaz)

Št ata musí být ozna ena mikro ipem
nejpozd ji v dob  prvního o kování proti 
vzteklin

Mikro ipem nemusí být ozna eni psi 
s jasn itelným tetováním provedeným 
p ed 3. 7. 2011 

Povinné „ ipování“ ps !
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Mikuláš, erti
a and lé

Pouze na p ihlášky
Infocentrum eský Brod

Tel: 321 612 218/219 
Email: info@cesbrod.cz

30. 11. 2019 od 13:00

Trasu s and lskými úkoly p ipravuje
Daniela Králová a dobrovolní herci. 

eskobrodské podzemí

Cena balí ku a programu 200 K  za dít



Výtvarné dílny
s váno ní
a zimní

tématikou

Radni ní sál infocentra
nám. Arnošta z Pardubic 1 

eský Brod

30. 11. 2019 od 13:00

Dílny jsou ur eny všem generacím. 
Výrobky se platí na míst .



Vzpomínkový večer (nejen) na

proběhne ve čtvrtek 14. listopadu 
od 19 hodin v KD Svět

host: Jiří Kolář – Rys
skaut, očitý účastník demonstrací v letech 1988–1989

Prosíme pamětníky, kteří chtějí přispět vzpomínkami či nějakým předmětem 
do diskuzního bloku ak se dělala revoluce v Českém Brodě ,  aby se ozvali 
pořadatelům do 31. října na emailovou adresu akce unak.brod@seznam.cz

17. listopad

Přijďte si zavzpomínat a zúčastnit se debaty 
s pamětníky sametové revoluce

Pořadateli akce jsou obě 
českobrodská skautská 

střediska za podpory 
města Český Brod







Přijďte se inspirovat, pokochat, nakoupit originální autorské výrobky od 
regionálních i přespolních tvůrců - šperky, dekorace, dřevěné a kožené 
výrobky, módní doplňky, keramika, výrobky pro děti, dámské a dětské 
oděvy, přírodní kosmetika, něco pro mlsné jazýčky a mnoho dalšího.

Kde: Farnost Český Brod
 Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78

www. f l e r.cz

Nejen pro děti budou připraveny 
oblíbené kreativní dílničky.

Doprovodný program:

Můžete se těšit na dobroty 
od místní kavárny u madony.

Vstupné dobrovolné
Vybraná částka bude předána 
Zvonečku Bylany na podporu jejich činnosti.
http: zvonecekbylany.cz

16.11.2019

Zveme vás na XI. ČESKOBRODSKÝ

9:30–15:00 hodin

JARMARK
FLER



vás zve 

dne  od  hod. do hod.  

v prostorách St ední odborné školy v Liblicích  

na akci 

vás zve



POŠEMBEŘÍ MYSLÍ I NA VÁS
Bydlíte v Pošembeří ?

Břežany, Bříství, Černíky, Český Brod, Dobročovice, Doubravčice, Horoušany, Hradešín, Chrást, 
 Chrášťany, Jirny, Klučov, Kounice, Kozojedy, Kšely, Květnice, Masojedy, Mochov, Mrzky,  
  Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Sibřina, Sluštice, Šestajovice, 
   Škvorec, Štíhlice, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Úvaly, Vrátkov, Vykáň, Zlatá

POTÝKÁTE SE 
S NĚKTERÝM Z NÁSLEDUJÍCÍCH  
PROBLÉMŮ?
 
– zadluženost, exekuce, nedostatek informací  
 o podmínkách oddlužení

– nezaměstnanost

– nevyhovující zaměstnání (např. z důvodu nízké kvalifikace,  
 nevhodné pracovní pozice, nízkého platového ohodnocení…)

– nepříznivá životní situace, např. v důsledku trestní minulosti

RUBIKON Centrum je nezisková organizace, ve které pomáháme lidem, kteří chtějí překročit svou 
trestní minulost. Podporujeme je na jejich cestě zpátky do společnosti – v získání a udržení práce, 
v řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. 
Více o naší organizaci na www.rubikoncentrum.cz

PROMLUVTE SI O MOŽNOSTECH ŘEŠENÍ  
S PRACOVNÍKY RUBIKON CENTRA

Osobně – od 14. 10. 2019 každé druhé a čtvrté pondělí 
v měsíci od 12:00 do 17:00 hodin, budova Městského 
úřadu na adrese Husovo náměstí 70, Český Brod, zasedací 
místnost v přízemí budovy

Telefonicky - na telefonním čísle 770 147 744

SLUŽBY POSKYTUJEME BEZPLATNĚ

CENTRUM
RUBIK N

pomáháme překročit minulost 





Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: tře  týden v měsíci
formát: A5, průměrně 68 stran, plná barevnost

1/1
148 mm x 210 mm

2.479 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.279 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

659 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

339 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

879 Kč

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

EXKLUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
3.099 Kč
4.743 Kč (jednostranný)
6.231 Kč (oboustranný)
479 Kč

279 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

PR ČLÁNKY
PR článek 1/2: 1.199 Kč
PR článek 1/1: 2.199 Kč
PR článek 2/1: 4.399 Kč

OSTATNÍ
Váš inzerát

Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a sk letáků A5:

logo na tulní straně:
odkaz na PR článek

na tulní straně:
řádková inzerce:

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být proporčně v poměru k danému rozměru
•  v případě celostránkové inzerce, kde bude sk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme 

ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace: 10. 1. 2019

Zajišťuje skárna Profi- sk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:

+420 603 588 338, brejchova@profi sk.cz
www.profi sk.cz

Uzávěrky: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019
Data expedice: 18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 17. 5., 14. 6., 16. 8., 13. 9., 18. 10., 15. 11., 13. 12. 2019



JIŽ 12 LET MĚNÍM SVÉ SLIBY 
V REALITY.

Pro své klienty hledám nemovitosti 
v Českém Brodě a okolí 
(byty, domy, pozemky).

Pokud právě vy přemýšlíte 
nad prodejem či pronájmem 
své nemovitosti, můžete se 

s důvěrou obrátit na mě. 

PRODÁNO PRODÁNO 

PRODÁNO PRODÁNO 



M O N T Á Ž  -  V O D A  -  T O P E N Í  
P LY N  -  M Ě Ř E N Í  -  R E G U L A C E

S T R O J N Í  Č I Š T Ě N Í  K A N A L I Z A C E

S E R V I S  A  R E V I Z E  P LY N O V Ý C H  
K O T L Ů  V Š E C H  Z N A Č E K

mobil: 776 628 888      e-mail: info@fpinstal.cz      www.fpinstal.cz



Nabízíme široký výběr knih všech žánrů. 
Nyní slevy na vybrané tituly až 80%.

Suvorovova 394, Český Brod, tel. 739 056 118,
e-mail: knihkupectví.zahvezdou@seznam.cz

Otvírací doba:
Po: zavřeno, Út – Pá: 9 – 12 hod., 13 – 16.45 hod.

So: 9 – 11 hod.



ALUFIX Bohemia spol. s r. o. – POZICE
Pro otevřený výrobní závod na výrobu pečícího papíru v Černíkách (u Českého Brodu) hledáme:

Pokud Vás zaujala tato nabídka zašlete svůj profesní strukturovaný životopis 

na emailovou adresu: alufix@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice. 

Požadujeme:

• minimálně SŠ ukončené 

maturitou popř. VŠ vzdělání 

výhodou

• komunikativní znalost NJ 

nebo AJ

• praxe v oblasti administrati-

vy či podobné pozice

• dobrá znalost MS Office

• velmi dobré organizační 

schopnosti

• pečlivost a komunikativnost

• základní znalost účetnictví 

výhodou nikoli podmínkou

ADMINISTRÁTOR/KA

Náplň práce:

• vedení firemních účtů – platební styk 

v CZK + EUR měně

• kopírování, zakládání a skenování 

dokumentů

• evidence pošty

• vyřizování objednávek + příprava doda-

cích listů a faktur

• příprava podkladů pro externí účtárnu 

– možnost také základního zaúčtování

• komunikace v NJ nebo AJ s dodavateli 

a centrálou v Rakousku a sesterskými 

společnostmi v EU

• vedení docházky zaměstnanců

• organizační činnost 

Nabízíme:

• atraktivní 

ohodnocení 

dle zkušeností 

a znalostí, nástup 

možný ihned, 

nebo dohodou

• příspěvky na 

stravování

• zdarma občerst-

vení na pracovišti

• zázemí stabilní 

mezinárodní 

společnosti

• stabilní kolektiv

Nabízíme:

• práce na HPP

• zázemí velké evropské společnosti

• dotované stravování, stravenky

• zajímavý odměňovací systém

• možnost kariérního růstu

• výuku jazyků

• další firemní benefity

OPERÁTOR-KA VÝROBY/SKLADNÍK-CE
Práce vhodná i pro absolventy

Požadujeme:

• ochotu pracovat na 2směnný 

provoz

• spolehlivost, zodpovědnost

• manuální zručnost

• znalost AJ nebo NJ na komuni-

kativní úrovni výhodou

• praxe ve výrobě výhodou

Nástup ihned nebo dle dohody.

Náplň práce:

• obsluha strojů ve 

výrobě 

• balení výrobků

• kontrola kvality

• obsluha

vysokozdvižného 

vozíku



DUBEN – ŘÍJENPO – PÁ: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00SO: ZAVŘENO LISTOPAD – BŘEZENPO – PÁ: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00SO – NE: ZAVŘENO stehlik.zahradales@centrum.cz
www.stehlik-zahradales.cz

www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

STEHLÍK JIŘÍ
Tuklaty, Hlavní 47
+420 723 614 889

  Prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna, GARDENA, 
Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, řezné kotouče nabeton a ocel  Servis strojů zn. STIHL a OLEOMAC  Prodej a servis strojů VARI, štípače dřeva, štípací sekery, kalače, klíny, násady aj.  BROUSÍME: řetězy do motorových a el. pil (na počkání), žací nože do sekaček, nože do křovinořezů, zahradní nůžky, nůžky na živé ploty, pákové nůžky na větve a trávu, sekery, 
kuchyňské nože a nůžky, kotoučové pily a pily vidio (max. Do 24 hod. I na počkání) aj.  Opravy motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI  Provádíme přestavbu kol na elektrokola

Otevírací doba:
Po – So 9 – 18, Ne 9 – 13

Tel.: 736 765 346
www.zahradnictvilimuzy.cz

PODZIMNÍ PRODEJ! chryzantémy, astry, vřesy, macešky
dušičkové dekorace



+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
PODLAHOVÉ STUDIO

DVEŘE A ZÁRUBNĚ 
EUROOKNA A DVEŘE

FASÁDNÍ CENTRUM 
HUTNÍ MATERIÁL

DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby

REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH

PŘIJMEME:  ŘIDIČE a SKLADNÍKA – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ C + E
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia



www.dmelektro.cz
www.facebook.com/dmelektrouhertusu

Oddělení ELEKTRO: 774 404 184
Oddělení KUCHYŇKA: 775 903 598
DM elektro „U Heřtusů“, Krále Jiřího 20, Český Brod



P ijmeme
prodava ku

do eznictví U Sojk
v eském Brod .

Hledáme i prodava ku, t eba šikovnou 
d chodkyni, která by nám vypomohla 

b hem t ím sí ní pracovní neschopnosti 
naší zam stnankyn . Jedná se o m síce

íjen až prosinec. 
Informace na tel. 602 551 349



Firma S.A.F. Praha spol. s r.o. je výrobcem a dodavatelem za ízení pro povrchové 
úpravy a to jak formou finálních dodávek celých soubor  za ízení, tak i kusovými 
dodávkami jednotlivých za ízení 
www.saf.cz 

P ijmeme do svého týmu nové pracovníky: 

Adresa pracovišt : Na Návsi 38, P išimasy, 282 01 eský Brod 
U všech profesí se jedná o jednosm nný provoz 
Nástup dle dohody Bližší informace na tel.: 321 672 815 

PRACOVNÍK DO ÚTVARU PROJEKCE A KONSTRUKCE 
SŠ, VŠ strojírenského zam ení 
Aktivní znalost modelování a konstruování ve 3D (AutoCad, Inventor, Solidworks) 
PRACOVNÍK OBCHODNÍHO ODD LENÍ
SŠ, VŠ strojírenského nebo obchodního zam ení
Znalost program  Word, Excel, AutoCad 
ELEKTRIKÁ  PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE 
Vyu en v elektrooboru, p ípadn  SOŠ elektro 
Možnost montáží v zahrani í

SUVOROVOVA 394, 282 01 ČESKÝ BROD
nebo volejte na telefonní čísla

321 622 475, 723 931 999

PRACOVNÍ DOBA:

Po-Pá    8.30 – 12.00

13.00 – 16.30

So    8.30 – 11.00

JIŘINA MARKOVÁ / ČESKÝ BROD
NÁBYTEK

PREFERUJEME ŠIROKÝ SORTIMENT NÁBYTKU

OD ČESKÝCH VÝROBCŮ ZA ROZUMNÉ CENY

HLEDÁME KURÝRA 

do společnosti DPD.CZ

Nástup možný ihned.

Bližší info

na tel.: 739 027 699

VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI
– prodej kvalitního medu přímo od včelaře. 

Množstevní slevy.
Přijímáme objednávky na oddělky s F1 matkou.
Samota „U Sedmi větrů“ Štolmíř 99, Český Brod.

Tel: 777 913 531, WWW.MEDOVASAMOTA.CZ

Koupím JAWA ČZ:
motocykl, moped, skůtr, také vraky a díly,

tel: 777 589 258

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou 
technikou. Tel.: 606 527 091
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Hledáte zaměstnaní, které je 
• flexibilní 
• s možností částečného pracovního úvazku
• různorodé 
• v dobré dostupnosti v lokalitě Český Brod 
Jsme dynamická společnost malý kolektiv plný nadšenců. Jsme aktivní jak na Evropských trzích, tak na trzích Středního východu 
a Severní Afriky. Spokojenost a bezproblémové fungování týmu a obchodní růst jsou pro nás prioritou. 

Do našeho týmu v Českem Brodě hledáme 

Obchodní asistent/a  -  / Obchodní specialista/tka 
zodpovědnou za rozmanitou škálu oblastí.

Pracovní činnosti
Různorodou práci v oblasti podpory obchodních činností

Asistence a koordinace obchodních případů (příprava nabídek, objednávek, dokumentů, práce s tabulkami, ceníky, weby)

Jednání a komunikace s českými i zahraničními zákazníky (stálými a potenciálními)

Aktivní řešení klientských problémů, jejich vyhodnocení a zpracování

Práce s firemním CRM systémem, Spolupráce s logistikou

Co Nabízíme 
Příjemné pracovní prostředí kanceláře v malém kolektivu.

Lokalita v dobré dostupnosti vlaku v Českem Brodě.

Možnost částečného pracovního úvazku. 

Flexibilní pracovní dobu, příležitostní práce z domu.

Co požadujeme 
- příjemné vystupování a dobré komunikační schopnosti

- spolehlivost, samostatnost, organizační dovednosti, obchodního ducha

- dobrá znalost anglického jazyka

- znalost aplikací MS office (Excel, Outlook)

nástup možný IHNED

Centrála společnosti:

CAG Electric Machinery s.r.o.

Klučovská 232

282 01 Český Brod

Česká republika

Tel.: +420 321 672 174

Web: www.cagem.eu

E-mail: info@cagem.eu

ZDE MŮŽE BÝT

I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:

Dana Brejchová, tel.: + 420 603 588 338,

e-mail: brejchova@profi tisk.cz



No - u y

Pro více informací volejte:
Zájem votopis na e-mail: 

+420 725 263 697
prace@novak-mu.cz

NABÍZÍME: •
•
•
•
•
•
•

• KY

do
:

Jan a Olga Bucharovi

SLAVÍ  30  LET
V ČESKÉM BRODĚ

PO CELÝ LISTOPAD OBDRŽÍTE 
K VAŠEMU NÁKUPU DÁREK

TĚŠÍME SE NA VÁS
Nám. Arnošta z Pardubic 47, Český Brod





V případě zájmu prosím zašlete strukturovaný životopis na tremcinsky@tremcinsky.com
nebo volejte na tel. 737 329 236. 

Firma zabývající se výrobou samolepicích etiket přijme:

NÁPLŇ PRÁCE:
• obsluha a nastavování 

strojů na výrobu etiket (UV 
flexo, vysekávací stroje)

• drobná údržba strojů
• příprava expedice
• příjemky zboží a materiálu 

od dodavatelů

POŽADUJEME:
• fyzická zdatnost
• praktické myšlení
• samostatnost a pečlivost
• schopnost učit se
• zkušenosti z jakékoli 

výroby vítány

NABÍZÍME:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• stabilní pracovní zázemí
• platové ohodnocení 23.000,- Kč po zapracování době 28.000,- Kč
• náborový jednorázový příspěvek po 6ti měsících od nástupu 5.000,- Kč
• stravenky v hodnotě 118,- Kč za každý odpracovný den
• vánoční prémie ve výši 13-tého platu, automatický růst platu za každý odpracovaný rok
• věrnostní bonus za odpracované roky
• možnost profesního růstu
• zaškolení
• pracovní doba pondělí-pátek, NE víkendy
• pouze ranní a odpolední směny, NE noční
• menší kolektiv, přátelské prostředí, káva zdarma
• zajímavou a různorodou práci
• termín nástupu možný dle dohody ihned

OPERÁTOR VÝROBY – ÚVALY

Oblíbený internet
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SLUŽBY NOTÁŘE
Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

JISTOTA – ODBORNOST – ZKUŠENOSTI – KOMPLEXNÍ SLUŽBY
nám. Husovo 61, 282 01 Český Brod, tel.: 321 622 424, e-mail: kancelar@notarsky-urad.cz

CHCETE RISKOVAT ZTRÁTU SVÉHO MAJETKU ČI FINANCÍ
POUŽITÍM SMLUV STAŽENÝCH Z INTERNETU?

• Notář je státem pověřená osoba k sepisování veřejných listin.
• Notář zajistí bezpečný prodej nebo převod nemovitosti.
• Notář ochrání váš majetek a finanční prostředky při změně vlastníka nemovitosti. Zaručí bezpečné 

uschování peněz a jejich vyplacení. Zařídí zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí.
• Notář založí společnost, zajistí změny v ní, osvědčí valnou hromadu, ...
• Notář je jako jediný oprávněn zapsat přímým zápisem do obchodního rejstříku novou společnost či 

změny v existující společnosti. Vyhnete se tak zdlouhavému procesu zápisu přes soud.
• Notář sepíše majetkové smlouvy manželů a snoubenců.
• Notář vám pomůže uspořádat vaše majetkové záležitosti pro případ smrti (závěť, vydědění, ...).
• Notář sepíše notářský zápis jako podklad pro případnou exekuci.
• ...a mnoho dalších právních služeb.



Vepřovou kotletu s kostí  – 95 Kč/kg
Vepřovou plec bez kosti – 109 Kč/kg

Vepřová játra – 25 Kč/kg

PRODEJNA:
Husovo nám. 41
Český Brod
tel.: 321 622 376

ceny jsou platné od 21. 10. do 2. 11. 2019
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



BALENÍ A KOMPLETACE REKLAMNÍCH 
PŘEDMĚTŮ VE SKLADU HRAČEK JIRNY

• MZDA 110 Kč čist./hod.
• Pravidelné směny pondělí až pátek 

6:00-14:00/14:00-22:00 nebo 22:00-06:00
• Požadujeme zodpovědnost a spolehlivost
• Fyzicky nenáročná práce
• Garantujeme dlouhodobou spolupráci
• Svozové autobusy z lokalit:

Neratovice, Zeleneč, Jiřice, Kostelec nad Labem, Brandýs nad 
Labem, Svémyslice, Dřevčice, Dobré Pole, Kouřim, Ždánice, 
Oleška, Kostelec nad Černými Lesy, Krupá, Přistoupim, Český 
Brod, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Milovice, Benátecká Vrutice, Lysá 
nad Labem, Přerov nad Labem, Mochov, Čelákovice, Nehvizdy

Volejte Pavlu 727 903 706
zamestnani@wellpack.cz

Hledáte

práci?

www.wellpack.cz
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