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2 Co nového

O uvolňování psal již ve svém minulém úvodníku pan místostarosta, ale nedá mi, abych se k tématu ne-
vrá  l, protože jarní koronavirová krize ovlivnila životy nás všech. Situace se však dále vyvíjí. Jednotlivá 
restrik  vní opatření jsou postupně rušena a život se vrací do původních kolejí. Také činnost městského 
úřadu byla plně obnovena a všechny agendy již fungují bez omezení. Nově můžeme jezdit i do blízkého 
zahraničí a sousedé pak k nám. To nám třeba umožní svolat jednání hodno  telské komise na posouzení 
architektonických návrhů nové mateřské školky v Kollárově ulici, kterého se bude moci zúčastnit i jeden 
zahraniční komisař. 

Stejně tak jako v poli  ce uvolňování v době studené války je dbáno na konkrétní opatření vedoucí k pre-
venci šíření nemoci, a již je ustoupeno od plošných zákazů. Na evidenčních agendách byly podobně jako 
v obchodech instalovány průhledné přepážky a klien   mají stále povinnost mít ve vnitřních prostorách 
zahalený nos a ústa. Město a jeho příspěvkové organizace za celou dobu stavu nouze a v době následující 
po něm vydaly na ochranné prostředky kolem 800  síc korun. Nejdražším opatřením bylo zřízení izolační 
místnos   v Domově pro seniory Anna. Zde byli po přechodnou dobu ubytováni klien   se zvýšenou teplo-
tou, aby neohrozili ostatní obyvatele domova. Celkovou částku jsme již vykázali a měli bychom ji obdržet 
zpět do rozpočtu města z prostředků pomoci schválené Evropskou komisí.

Bohužel dopad na rozpočet města bude mít nejen očekávaný propad daňových příjmů. Schválené rozpoč-
tové opatření za  m pro letošní rok počítá s částkou 15 miliónů korun. Avšak vláda navrhuje, aby se na 
státním kompenzačním bonusu podílely i obce a kraje. To by v případě Českého Brodu znamenalo dalších 
7-8 miliónů korun. Bohužel tak velký výpadek příjmů není možné kompenzovat pouze úsporou provozních 
nákladů. Jelikož nechceme ohrozit připravované a již schválené inves  ční akce města, budeme na jednání 
zastupitelstva předkládat návrh na schválení další půjčky. V úvahu připadá i vydání městských obligací.

Život však není jen o penězích. Blíží se léto. Dě   ještě před letními prázdninami mohly nakouknout do škol 
a školek. Konají se přijímací zkoušky i maturity. Postupně se otevírají jednotlivé kroužky, sportovní oddíly 
i další zájmové ak  vity. Venku už také můžeme chodit bez roušek a shromažďovat se do celkového počtu 
500 osob. Dokonce to vypadá, že se v létě někteří z nás podívají i k moři. To jsou všechno pozi  vní zprávy. 
Avšak buďme opatrní a zbytečně neriskujme!

Přeji Vám všem krásné a rozmarné léto a pevně věřím, že i přes určitá úskalí nebude poněkud nešťastným!

Jakub Nekolný

Détente
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3Krátce z města

PRÁZNINOVÝ PROVOZ INFORMAČNÍHO CENTRA OD 1. 7. 2020
PO: 9-11, 12-17; ÚT: 9-11, 12-15; ST: 9-11, 12-15; ČT: 9-11, 12-15; PÁ: 9-11, 12-15; SO: 9-14
Českobrodské informační centrum najdete v přízemí budovy na nám. Arnošta s Pardubic č. p. 1.

Po nových zdrojích vody s přivaděčem a po vodojemu 
jsme byli úspěšní i s další žádos   o dotaci na tře   vel-
kou vodohospodářskou stavbu – intenzifi kaci čis  rny 
odpadních vod. Tento projekt by měl zvýšit kapacitu 
ČOV na 13 000 ekvivalentních obyvatel. V současné 
době je kapacita čis  rny zcela vyčerpaná. Z celkových 
nákladů 18,9 mil. Kč by dotace od SFŽP měla pokrýt 
12,1 mil. Kč. Nejde ale o poslední zvýšení kapacity, dal-
ší se již také připravuje.

V lokalitě městských lesů Dolánky byl otevřen areál 
Šemberských stezek. Jde o projekt pro fandy singltreku 
(sjezd po přírodních stezkách na horském kole) složený 
ze čtyř tras v celkové délce cca 5 km, na který jsme 
dostali 100% dotaci ze Státního zemědělského inter-
venčního fondu ve výši 878.400 Kč. Dík patří spolku 
Šemberské stezky v čele s Pavlem Kvasničkou.

Ve středu 13. 5. 2020 proběhlo netradičně v sále KD Svět 
11. jednání zastupitelstva, které bylo přenášeno online 
prostřednictvím youtube. Dodržení všech opatření ne-
bylo jednoduché, všichni přítomni museli mít po celou 
dobu roušky a k projednání bylo připravených 49 bodů, 
které se řešily do pozdních večerních hodin. Zastupi-
telstvo především schválilo rozpočtové opatření č. 1, 
kterým byl snížen odhad příjmů města o 14,2 mil. Kč 
na 256,4 mil. Kč. Současně byly sníženy rozpočtované 
provozní a v menší míře inves  ční výdaje města.

Zastupitelstvo na jednání 13. 5. 2020 schválilo dodatky 
smluv na dopravní obslužnost. Město podporuje auto-
busovou dopravu na Českobrodsku částkou 1,8 mil. Kč 
ročně. Zastupitelstvo dále souhlasilo s realizací nového 
přechodu v Žitomířské (nad křižovatkou s ul. Bedřicha 
Smetany) a úpravou stávajících přechodů dle platných 
norem. Dále s opravou zřícené hřbitovní zdi v několi-
ka etapách a s obnovou pomníku Prokopa Holého, na 
kterou město získalo dotaci od Středočeského kraje. 
Stejně tak zastupitelstvo odsouhlasilo rekonstrukci 
chodníku ve Zborovské, na kterou jsme získali dotaci 
od SFDI. Celkové náklady jsou 3,2 mil. Kč, z toho dota-
ce pokryje 1,8 mil. Kč. Hotovo by mělo být příš   rok.

Zastupitelstvo se též věnovalo podpoře spolků, kdy 
těsnou většinou podpořilo poskytnu   synergie na 
rekonstrukci fotbalového hřiště na Ku  lce (na kterou 
SK Český Brod získal dotaci z ministerstva školství) 
a současně pro letošní rok rozhodlo o nevyhlášení jed-
noho z dotačních programů. K úspoře dochází v pod-
poře akcí pořádaných spolky i samotným městem, ne-
boť řada akcí byla v důsledku epidemie zrušena.

Připomínáme, že je třeba se řídit nařízeními a ceníky 
za stání vozidel na vymezených místních komunika-
cích. V centru města máte nárok na první hodinu par-
kování zdarma, je ale třeba použít parkovací kotouč 
s nastaveným časem příjezdu nebo si vy  sknout lístek 
zdarma. Ve voze je pak třeba kotouč nebo lístek vložit 
na viditelné místo. Za každou další započatou hodinu 
parkování v centru města zapla  te 20 Kč.

V květnu pokračovalo rozvolňování opatření pro   šíře-
ní koronaviru. Zrušena byla řada dosavadních omezení 
včetně povinného zakrývání úst a nosu venku. Povinné 
nošení roušek dál pla   uvnitř provozoven nebo v pro-
středcích hromadné dopravy. Byly otevřeny vnitřní 
prostory restaurací. O všech podstatných změnách 
nadále informujeme na webových i facebookových 
stránkách města.

Rada města na jednání 20. 5. 2020 jmenovala novou ře-
ditelkou Základní školy Tyršova vítězku konkurzního říze-
ní, paní Mgr. Jitku Majerovou, a to od 1. 8. 2020. Ke dni 
31. 7. 2020 končí ve funkci ředitele ZŠ Tyršova dosavadní 
ředitel, Mgr. Mar  n Dušek. Vedením MŠ Liblice byla od 
1. 8. 2020 pověřena paní Mar  na Mihálová, DiS.

Rada města také vyhlásila zakázku na realizaci akce 
Českobrodské moderní poradenské pracoviště včetně 
interiérového vybavení. Jedná se o rekonstrukci budo-
vy bývalého ředitelství nemocnice pro potřeby školní-
ho poradenství. Celkové náklady jsou 32 mil. Kč, z toho 
dotace by měla pokrýt 27,5 mil. Kč. Půjde o další opra-
vený objekt v areálu, který bude sloužit novému účelu. 
Rada také vyhlásila zakázku na projektovou dokumen-
taci přístavby ZŠ Žitomířská a na dokumentaci okruž-
ní křižovatky v ul. Jana Kouly. Byli vybráni dodavatelé 
nového přechodu pro chodce v ul. Jana Kouly (termín 
dokončení říjen 2020) a bezbariérové úpravy pavilonu 
E v nemocnici (termín dokončení listopad 2020).

Středočeský kraj a KSÚS provedly výměnu povrchu 
čás   ulice Žitomířská od křižovatky s Komenského uli-
cí, která je součás   silnice II/245 (směr Čelákovice). 
Akce není v režii města. Souběžně jednáme o zahájení 
rekonstrukce Žižkovy ulice, na kterou město připravilo 
projektovou dokumentaci. Ve spolupráci s krajem by 
měla oprava Žižkovy a navazující čás   Komenského za-
čít již v příš  m roce.

Rada města na videokonferenčním jednání 6. 5. 2020 
rozhodla o otevření mateřských škol od 18. 5. 2020 
a vyhlásila zakázku na výměnu kabelů veřejného 
osvětlení včetně nových stožárů a sví  del v ulicích Ro-
kycanova, Roháčova a Na Cihelně. Na tuto akci město 
získalo dotaci, která pokryje cca 50 % nákladů v před-
pokládané výši 1,5 mil. Kč bez DPH.
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4 Věstník

Body projednávané Radou města 6. 5. 2020
1.  Doporučení schválení rozpočtového opatření 

č. 1 k rozpočtu 2020
2.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta 

z Pardubic 25, Český Brod
3.  Akce města Český Brod na rok 2020
4.  Hradíto u pivovaru, vlastnictví, věc opuštěná
5.  Informace o projektu „Singltrek v Dolánkách“
6.  Smlouva Jan Rejl_Singltrek
7.  Otevření mateřských škol v Českém Brodě
8.  Vyhlášení VZ Český Brod - Výměna kabelů NN 

pro VO - 2. etapa, II.
9.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/11 

a nebytové jednotky č. 1392/14 v ul. Kounická 
1392, Český Brod

10.  Vyhlášení záměru na pronájem prostor slouží-
cích k podnikání v budově č. p. 507, předem ur-
čenému zájemci Nemocnice Český Brod s.r.o.

11.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební prá-
ce Kuchyň v budově č. p. 507

12.  Dodatek č. 1: „Vybavení gastroprovozu v č. p. 
507“

13.  Dodatek č. 1 ke SoD č. 202000016 Archkaso - 
„Český Brod, náměs   Husovo 70 - výroba 16 ks 
replik a restaurování 2 ks váz“

14.  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování pora-
denských služeb (GDPR)

15.  Odvolání pro   rozhodnu   o schválení stavební-
ho záměru Veterinární nemocnice ČB - přístav-
ba a stavební úpravy

16.  Příkazní smlouva Zajištění podkladů pro uza-
vření smlouvy na akci „Nový vodojem a rekon-
strukce vodojemu Na Vrabčici - Český Brod“

17.  Příkazní smlouva Zajištění podkladů pro uza-
vření smlouvy na akci „Nové vodní zdroje NV1 
a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod 
města Český Brod“

18.  Doporučení schválení Dodatku č. 1 k Progra-
mům podpory sportu, kultury a volného času 
- nevyhlášení výzvy k podávání žádos   v pro-
gramu č. 3 pro rok 2020

19.  Volba dalšího člena hodno  cí komise Progra-
mů podpory sportu, kultury a volného času pro 
období 2018-2022

20.  Rezignace členů komise VZ Provozování vodo-
vodů a kanalizací v majetku města Český Brod

21.  Zápis z jednání komise bezpečnos   ze dne 
9. 3. 2020

22.  Informace - Vyhodnocení efek  vity a personál-
ního obsazení ODŽU

23.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 
z rady města a další informace

Body projednávané Zastupitelstvem města 13. 5. 2020
1.  Schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu 

2020
2.  Schválení dodatků smluv na dopravní obsluž-

nost 2020
3.  Schválení přílohy č. 1 ke zřizovací lis  ně CVIK 

(Centrum vzdělávání, informací a kultury)
4.  Zřizovací lis  na pro novou PO - Školní jídelna 

Český Brod
5.  Možnost podání žádos   o dotaci z programu Re-

generace sídliště, z rozpočtu SFRB
6.  Souhlas s realizací akce „Nové přechody pro 

chodce v ulici Žitomířská, Český Brod“
7.  Obnova pomníku Prokopa Holého - přije   dota-

ce, souhlas s realizací
8.  Souhlas s realizací akce Oprava hřbitovní zdi, 

strana severní
9.  Souhlas s realizací Výměna oken č. p. 1, II. etapa, 

dotace MKČR
10.  Souhlas s přije  m a rozdělením státní fi nanční 

podpory z rozpočtu MK ČR Programu regene-
race MPR a MPZ v roce 2020

11.  Souhlas s přije  m dotace z rozpočtu SFDI 
a s realizací akce „Český Brod, ul. Zborovská - 
Rekonstrukce chodníku - východní strana“

12.  Dotace na VH inves  ce, Nový vodojem a re-
konstrukce stávajícího vodojemu, Nové vodní 
zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný 
vodovod města

13.  OC Pila - Smlouva o bezúplatném převodu 
technické infrastruktury - Vodovodní a kanali-
zační řady

14.  Smlouva o bezúplatném převodu technické 
infrastuktury - prodloužení vodovodního řadu 
pro parc. č. 703/4, st. 128/2 a st.124

15.  Bezúplatný převod čás   pozemku v k.ú. Český 
Brod (ksus - Jana Kouly)

16.  Odkup pozemku v k.ú. Český Brod (Sady Tuchoraz)
17.  Narovnání vlastnických vztahů v ulici Žitomíř-

ská x Komenského
18.  Prodej čás   pozemku (J. R. a M. R.)
19.  Prodej pozemku v k.ú. Doubravčice (M. V.)
20.  Prodej bytové jednotky č. 1392/1 v ul. Kounic-

ká 1392, Český Brod
21.  Prodej bytové jednotky č. 1392/2 a nebytové 

jednotky č. 1392/15 v ul. Kounická 1392, Čes-
ký Brod

22.  Prodej bytové jednotky č. 1392/3 v ul. Kounic-
ká 1392, Český Brod

23.  Prodej bytové jednotky č. 1392/5 a nebytové 
jednotky č.1392/16 v ul. Kounická 1392, Čes-
ký Brod

Věstník
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24.  Prodej bytové jednotky č. 1392/6 v ul. Kounic-
ká 1392, Český Brod

25.  Prodej bytové jednotky č. 1392/7 v ul. Kounic-
ká 1392, Český Brod

26.  Prodej bytové jednotky č. 1392/8 a nebytové 
jednotky č. 1392/13 v ul. Kounická 1392, Čes-
ký Brod

27.  Prodej bytové jednotky č. 1392/9 v ul. Kounic-
ká 1392, Český Brod

28.  Prodej bytové jednotky č. 1392/10 v ul. Kounic-
ká 1392, Český Brod

29.  Prodej bytové jednotky č. 1392/12 v ul. Kounic-
ká 1392, Český Brod

30.  Prodej bytové jednotky č. 1393/13 v ul. Kounic-
ká 1393,Český Brod

31.  Prodej bytové jednotky č. 1393/14 a nebytové 
jednotky č. 1393/26 v ul. Kounická 1393, Čes-
ký Brod

32.  Prodej bytové jednotky č. 1393/15 a nebytové 
jednotky č. 1393/28 v ul. Kounická 1393, Čes-
ký Brod

33.  Prodej bytové jednotky č. 1393/16 v ul. Kounic-
ká 1393,Český Brod

34.  Prodej bytové jednotky č. 1393/17 v ul. Kounic-
ká 1393,Český Brod

35.  Prodej bytové jednotky č. 1393/18 v ul. Kounic-
ká 1393,Český Brod

36.  Prodej bytové jednotky č. 1393/19 v ul. Kounic-
ká 1393,Český Brod

37.  Prodej bytové jednotky č. 1393/21 v ul. Kounic-
ká 1393,Český Brod

38.  Prodej bytové jednotky č. 1393/22 v ul. Kounic-
ká 1393,Český Brod

39.  Prodej bytové jednotky č. 1393/23 a nebytové 
jednotky č. 1393/25 v ul. Kounická 1393, Čes-
ký Brod

40.  Prodej bytové jednotky č. 1393/24 a nebytové 
jednotky č. 1393/27 v ul. Kounická 1393, Čes-
ký Brod

41.  Přidělení fi nančních prostředků z Programů 
podpory sportu, kultury a volného času - Pro-
gram č. 2

42.  Dodatek č. 1 k Programům podpory sportu, kul-
tury a volného času - nevyhlášení výzvy k po-
dávání žádos   v programu č. 3 pro rok 2020

43.  Finanční podpora projektu SK Český Brod: „Rekon-
strukce hlavního fotbalového hřiště na Ku  lce“.

44.  Zpracování urbanis  cké studie areálu Ku  lka
45.  Žádost o schválení územního souhlasu pro Re-

gion Pošembeří o. p. s. na období 2021 - 2027
46.  Nové pojmenování ulice v Českém Brodě Nad 

Malechovem
47.  Akce města Český Brod na rok 2020
48.  Plán činnos   fi nančního výboru 2020
49.  Informace - Zápis z jednání fi nančního výboru

Body projednávané Radou města 20. 5. 2020
1.  Prodej smrkové vlákniny společnos   Wood & 

Paper a.s.- 2. Q.2020
2.  Smlouva na prodej kula  ny se společnos   Wood 

& Paper a.s. - 2. kvartál 2020 do HI Maresch 
GmbH, Retz

3.  Smlouva na prodej kula  ny se společnos   Wood 
& Paper a.s. - 2. kvartál 2020 do Labe Wood 
s.r.o., Ště  .

4.  Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 5, Arnošta 
z Pardubic 25, Český Brod

5.  Ukončení nájemní smlouvy byt č. 6, Arnošta 
z Pardubic 25, Český Brod

6.  Schválení prodejního a provozního řádu Česko-
brodské tržnice

7.  Nařízení města Český Brod č. 2/2020 TRŽNÍ ŘÁD
8.  Jmenování ředitelky ZŠ Český Brod, Tyršova 68
9.  Pověření řízením MŠ Český Brod - Liblice
10.  Pozemky v ulici Průmyslová
11.  Odkup čás   pozemku v k.ú. Český Brod (E. Z.)
12.  Žádost o proloužení výpůjčky nebytových pro-

stor v areálu nemocnice č. p. 620 - Regionální 
muzeum v Kolíně p. o.

13.  Žádost o instalaci klima  zační jednotky v zubní 
ordinaci MUDr. Hanzlíkové pavilon E

14.  Výměna vodovodních a kanalizačních armatur 
v ulici Žitomířské

15.  Vyloučení uchazeče VZ Provozování vodovodů 
a kanalizací v majetku města Český Brod

16.  Dodatek č. 1: „Českobrodské moderní pora-
denské pracoviště s navazujícícmi službami“ 
- PMA tender s.r.o.

17.  VZ Českobrodské moderní poradenské praco-
viště s navazujícími vzdělávacími službami

18.  Vyhlášení VZ „Český Brod, Přístavba ZŠ Žitomíř-
ská č. p.885 - Projektová dokumentace“

19.  Veřejná zakázka na zpracování PD „Okružní kři-
žovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího 
a technický areál města, Český Brod“

20.  Výběr dodavatele VZ „Stavební úpravy přecho-
du pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod VI.“

21.  Výběr dodavatele VZ „Město Český Brod - bez-
bariérové úpravy pavilonu E nemocnice v Čes-
kém Brodě“

22.  VZ - Sběr dat a 5. aktualizace územně analy-
 ckých podkladů pro ORP Český Brod v roce 

2020
23.  Výroční zprávy příspěvkových organizací s vý-

jimkou základních a mateřských škol a výroční 
zpráva městské policie

24.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 
z rady města a další informace
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Českobrodská sportoviště

6 Co nového

Již nějakou dobu probíhá ve městě debata, zda fi nanční částky, které jdou z rozpočtu města do obnovy 
sportovišť, jsou dostačující, malé nebo naopak nepřiměřeně vysoké. Jak tomu tedy je? Než odpovíme na 
tuto otázku, musíme si uvědomit, že většina sportovišť je le  tá. Buď pochází z období před druhou světovou 
válkou (sokolovna či tělocvičny brodských škol) nebo z osmdesátých let minulého stole  . Aby odpovídaly 
nárokům současné doby, bylo či je nezbytně nutné je opravit, vyměnit povrchy či upravit jejich zázemí.

Město v poslední době investovalo do svého ma-
jetku, který slouží pro organizovanou i neorganizo-
vanou sportovní činnost a vždy se snaží i na tyto 
účely ještě sehnat všemožné dotace. Do první 
skupiny patří například hřiště s umělým povrchem 
v Liblicích, do druhé pak workout na Škvárovně. 
Avšak většina městských sportovišť je ve vlastnic-
tví tělovýchovné jednoty Slavoj a tělocvičné jedno-
ty Sokol. Sokolovna se v poslední době oprávněně 
stala výkladní skříní města, opravila se sportovní 
hala, vznikl nový nohejbalový areál či kompletní 
rekonstrukcí prošel i atle  cký areál na Ku  lce. Vše 
za podpory městského rozpočtu. Ale pouze měst-
ské peníze by nestačily. Město hradí jen tzv. syner-
gie, což je určité procento celkových inves  čních 
nákladů, které většinou umožní získat státní dota-
ci. Také vlastníci musí uvolnit část svých prostřed-
ků na spoluúčast a v nemalé míře se na projektech 
podílí formou darů soukromé osoby.

Na posledním jednání zastupitelstva města se 
právě řešila i podpora projektu rekonstrukce hlav-
ního fotbalového hřiště na Ku  lce pro SK Český 
Brod, který má hřiště od TJ Slavoj ve výpůjčce 
a zajišťuje fungování fotbalových družstev a roz-
voj areálu na Ku  lce. Celkové náklady projektu se 
pohybují kolem 8 mil. korun, kde 5 mil. připadá na 
státní dotaci, 2 mil. na vlastní prostředky SK a jen 
něco málo přes 1 mil. korun na příspěvek města. 
Podobné areály jsou při tom často ve vlastnictví 
měst a obcí a nejen inves  ční, ale i provozní ná-

klady jsou pak hrazeny z jejich rozpočtů. V tomto 
světle je brodský model pro město výhodný, ne-
boť i na provoz areálu přispívá pouze zlomkem 
nákladů přes grantový systém podpory sportu, 
kultury a volného času.

Tímto způsobem jsou podporovány i ostatní, nejen 
sportovní ak  vity ve městě. V případě výrazného 
snížení podpory města nebo její úplné absence 
samozřejmě veškeré náklady budou muset pokrýt 
uživatelé, tedy převážně rodiče sportujících dě  . 
Tím by jistě došlo k navýšení úhrad příspěvků a sní-
žení zájmu o sportování v našem městě. Horší by 
ale bylo, kdyby se o sportovní areály přestali úplně 
jejich majitelé starat a nechali je chátrat. Pak by 
bylo nuceno do věci vstoupit město, sportoviště 
odkoupit, opravit a provozovat. Což by se ve fi nále 
velmi prodražilo nebo by sportoviště chátrala dál 
jako v případě koupaliště.

Na otázku ze začátku článku, zda je podpora dosta-
tečná, lze odpovědět, že ano. Ale pouze na údrž-
bu a opravy stávající sportovní infrastruktury ve 
městě. Nestačí na budování dalších rozsáhlejších 
sportovních staveb, jako je koupaliště či plavecký 
bazén, zimní stadión či další sportovní hala. Zimní 
stadión je za  m mimo ekonomickou realitu na-
šeho města i při plánovaném rozšíření a navýšení 
počtu obyvatel. Mul  funkční plavecký bazén by 
mohl vyrůst v areálu bývalého cukrovaru v rámci 
plánované nové výstavby a mohl by být fi nancován 
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7Co nového
mimo jiné i z inves  čních příspěvků na rozvoj infra-
struktury při nové výstavbě.

U sportovní haly je pak žádoucí, aby stála v blízkos-
  škol a v dopoledních hodinách sloužila pro tyto 

školy. Za  m jsou tři možné varianty. První je do-
stavba křídla gymnázia Středočeským krajem, dru-
hou pak výstavba haly na hřiš   u ZŠ Žitomířská ve 
vlastnictví TJ Slavoj a tře   pak dostavba ZŠ Žitomír-

ská městem. Za  m je nejdál v přípravě město, kte-
ré má zpracovanou studii a je před výběrem zho-
tovitele projektové dokumentace. Bylo by dobré, 
aby se síly netříš  ly, jednotlivé subjekty se dohodly 
a případně i spolupracovaly k dosažení cíle. Tím je 
nová tělocvična, zajišťující dostatečné prostory pro 
výuku tělesné výchovy ve školách i rozvoj halových 
sportů v našem městě.

Jakub Nekolný, starosta
Foto: Jaroslav Petrásek, archiv města

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Jiřina Zárubová, pan Jaroslav Mazanec, paní Emilie Susová, 
pan Jan Procházka, paní Blanka Zrubecká, paní Emilie Hahnová, 
paní Jindřiška Svobodová, paní Miroslava Lancová, pan Antonín Beneš.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

NABÍDKA PRÁCE
Město Český Brod vyhlašuje výběrová řízení:
•  na obsazení pracovní pozice odborného referenta odboru výstavby a územního plánování 

– pro agendu stavebního úřadu 
•  na obsazení pracovní pozice odborného referenta odboru výstavby a územního plánování 

– pro agendu územního plánování 
•  na obsazení místa vedoucí/ho odboru výstavby a územního plánování 
Své přihlášky můžete podávat do 25. 6. 2020. Další informace najdete na www.cesbrod.cz
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8 Co nového

Co je nového v oblas   obnovy českobrodských památek? Na úvod jedna dobrá zpráva: město získalo cenu 
odborné poroty v čele s architektem Josefem Pleskotem za opravu kapličky sv. Gotharda na výstavě „Má 
vlast cestami proměn – příběhy domova“. 

Obnova tzv. Gothardky proběhla už v roce 2017, 
slavnostní vysvěcení pak 5. 5. 2018. Iniciátorem 
obnovy kapličky byl PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, 
kterému náleží velké poděkování. Dalším tématem 
je každoroční podpora ministerstva kultury v pro-
gramu regenerace městských památkových rezer-
vací a zón. Město předkládá ministerstvu priority 
obnovy v celkové částce 21 mil. Kč, z nichž nej-
větší je obnova zvonice u sv. Gotharda a obnova 
fasády Kouřimského předbraní. Letošní podporu 
1,2 mil. Kč rozdělilo zastupitelstvo na návrh komi-
se pro regeneraci MPR pod vedením PhDr. Mrvíka 
mezi opravu interiéru kostela Nejsvětější Trojice 
(350.000 Kč), opravu vnitřních dveří sokolovny 
(243.000 Kč) a dokončení výměny oken budovy 
č. p. 1 (607.000 Kč). Všechny uvedené akce jsou 
nákladnější a vyžadují další spoluúčas   vlastníků 
i města. Například celkové náklady na výměnu zbý-
vajících oken ve staré radnici za nová dřevěná činí 
1,4 mil. Kč, ale znamená to další krok v postupné 
obnově této významné městské památky, kterou 
jsme zahájili už v roce 2017.

Město také každoročně vyhlašuje dotační program 
na opravu fasád soukromých domů v městské 
památkové zóně, kde mohou o podporu požádat 
vlastníci nemovitos  . Letos se přihlásili 3 žadatelé 
a návrh rozdělení bude předložen na červnové jed-

nání zastupitelstva. Podmínkou přidělení dotace 
je mj. souhlasné stanovisko památkářů a realizace 
nejpozději předchozí rok. 

Obnovy se dočká i secesní pomník Prokopa Holé-
ho z roku 1910 stojící na Husově náměs  , jediný 
svého druhu v České republice. Na ten jsme získali 
z rozpočtu Středočeského kraje dotaci 275.154 Kč. 
Předpokládané náklady na 1. a 2. etapu jsou 
458.590 Kč bez DPH. Restaurovány budou kamen-
né i kovové čás  . Zejména kámen v poslední době 
výrazně degradoval a pomník již restaurátorský 
zásah opravdu potřebuje. Letos se také dokončuje 
obnova fasády sousední budovy č. p. 70 osazením 
váz a dokončením portálu, ale o tom píšeme v sa-
mostatném článku v tomto čísle.

Poslední významnou inves  ční akcí, kterou lze vol-
něji zařadit mezi památkové, je oprava severní zdi 
na městském hřbitově, včetně náhrady zříceného 
úseku, která začne v druhé polovině letošního 
roku. Budou odstraněny novodobé nestabilní čás-
  zdi a naopak opraven historický úsek, do něhož 

jsou integrovány zdobné náhrobky. V budoucnu se 
počítá s rozšířením hřbitova a založením aleje za 
touto severní zdí. 

Tomáš Klinecký, místostarosta

Opravy českobrodských památek v roce 2020

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Do čela tří místních školských zařízení od srpna 2020 nastoupí nové vedení.

Začneme u základní školy Tyršova, kdy stávající ře-
ditelka MŠ v Liblicích Mgr. Jitka Majerová zvítězila 
v konkurzním řízení na obsazení pracovní pozice 
ředitelky a do této funkce byla následně jmenová-
na radou města. Pak již nic nebránilo k symbolické-
mu převze   štafety z rukou dlouholetého pedago-
ga a stávajícího ředitele školy Mgr. Mar  na Duška, 
který na tomto postu ředitele pracoval dlouhých 
22 let a koncem července svoji funkci opouš  . 

Vedením liblické školky je za  m radou města po-
věřena Mar  na Mihálová DiS., která dříve paní ře-
ditelku Majerovou zastupovala. Nové konkurzní ří-
zení na obsazení místa ředitele této mateřské školy 
za  m vyhlášeno nebylo. Konkurz bude vyhlášen 
nejdříve na podzim letošního roku. 

Koncem července jako ředitel Gymnázia Český 
Brod končí i dlouholetý pedagog Mgr. Ivo Kocum. 
Pod taktovkou Krajského úřadu Středočeského kra-
je v květnu zasedla konkurzní komise a krajským 
radním navrhla vhodného kandidáta. Kdo od stá-

vajícího ředitele pana Ivo Kocuma převezme žezlo, 
se dozvíme až po jednání rady kraje. 

Je zcela na místě vyjádřit velký dík oběma odchá-
zejícím ředitelům i paní ředitelce za jejich přínos 
v oblas   školství, práce s dětmi a mládeží i za roz-
voj škol. Všichni tři si společně se svými kolegy pro-
šli různými inves  čními i neinves  čními projekty, 
reformami a novátorskými přístupy ministerstva 
školství a musíme si přiznat, že to neměli vždy leh-
ké. Do dalších let přejeme hodně zdraví, sil a pra-
covních i osobních úspěchů. 

Petra Ištvániková, PR manažerka

Výměna stráží
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Poslední páteřní komunikace ve městě, která nedoznala kompletní opravy, je Žižkova ulice vedoucí od 
parkoviště u zrcadla kolem nemocnice směrem na Novou Ves II. Město před několika lety zadalo a uhradilo 
projektovou dokumentaci a nyní je ve spolupráci s krajem na spadnu   I. etapa celkové obnovy. 

Ulice Žižkova je komunikace rozdělená na silnici II. 
třídy (spodní část) a od křižovatky s Komenského 
ulicí nahoru jde o silnici III. třídy. Komunikace jsou 
ve vlastnictví kraje a ve správě KSÚS. Město Český 
Brod vlastní sítě a chodníky, zelené pásy a parkova-
cí místa podél silnice.

Už v roce 2015 jsme zadali vypracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci celé ulice. Ta se zdr-
žela v důsledku nešťastné legisla  vní změny, kte-
rá zakázala ukládat sítě do těles komunikací. Nyní 
máme stavební povolení i prováděcí dokumenta-
ci s rozpočtem. Akce je rozdělena do dvou etap, 
přičemž kraj má aktuálně zájem realizovat v sou-

činnos   s námi zmíněnou první etapu – tedy část 
Komenského, a úsek k zrcadlu. Součás   projektu je 
dešťová i splašková kanalizace, vodovod, chodníky, 
přechody pro chodce, zeleň a parkování. Měla by 
se snížit úroveň terénu a počítá se také s trvale niž-
ší rychlos   v celém úseku. Celkové náklady I. etapy, 
které připadají na město, jsou 64 mil. Kč, přičemž 
budeme usilovat o to, abychom alespoň na část 
stavby získali externí fi nanční podporu. Žižkova uli-
ce je rozlehlým prostorem, který je srovnatelný na-
příklad s přednádražím nebo náměs  m a náklady 
na jeho rekonstrukci tomu odpovídají.

Tomáš Klinecký, místostarosta

Blíží se rekonstrukce Žižkovy ulice

ZKONTROLUJTE SI OBČANKU
Doporučujeme občanům, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů a v přípa-
dě, že jejich platnost již skončila nebo se ke konci blíží (platnost poslední dva měsíce), požáda-
li o jejich výměnu. K vyřízení doporučujeme využít online rezervační systém, kde si z pohodlí 
doma můžete rezervovat termín.
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Novorenesanční budova č. p. 70 na Husově náměs  , v minulos   občanská záložna, byla postavena podle 
plánu architekta Antonína Turka v letech 1897-98. V loňském roce dostala nový kabát a dočkala se fasády 
i nových oken.

Připomeňme si, že s realizací zmíněného projektu 
došlo také na rekonstrukci čás   chodníku na ná-
měs   i v přilehlé Tyršově ulici a na opravu omít-
ky zídky radniční zahrady. Nově byly historizující 
kamennou dlažbou přebudovány vjezdy do dvora 
radnice a vjezd k zázemí sokolovny sloužící i pro 
areál Hasičského záchranného sboru.

Oprava radnice probíhala za dozoru zástupců z Ná-
rodního památkového úřadu. Není divu, že před-
mětem rekonstrukce budovy bylo také zhotovení 
16 replik zdobných váz s kovovými korouhvičkami 
umístěnými na podstavcích střechy radnice. Výmě-
na váz byla nevyhnutelná i z toho důvodu, že vázy 
byly ve velice špatném technickém stavu a hrozilo 
nebezpečí jejich pádu z a  ky budovy na chodník. 
Dalo by se říci, že tyto původní vázy byly za hranicí 
životnos  , protože po jejich odinstalování se z pů-
vodního počtu podařilo zachránit pouze jednu, ze 
které byla vytvořena alespoň forma pro zhotove-
ní kopií původních váz. Koncem května byly tyto 
repliky za pomoci výškové techniky umístěny na 
podstavce. Nový život replikám vdechl restaurátor 
Jaroslav Jelínek. Jeho práce byla opravdu nelehká, 
zohledníme-li fakt, že jedna váza váží kolem 300 
kilogramů. 

Z výčtu prací je patrné, že šlo o velmi nákladný pro-
jekt. Celkové náklady přesáhly částku 6,5 mil. Kč. 
Z toho 1,6 mil. Kč bylo hrazeno z dotace poskyt-

nuté Ministerstvem kultury ČR na regeneraci ne-
movitých kulturních památek na území městských 
památkových zón.

Posledním krokem je oprava kamenných pilířů 
vstupního portálu a repasování hlavních dveří 
z dřevěného masivu. Za  m byl proveden odborný 
materiálový průzkum, který je podkladem pro sta-
novení fi nálního vzhledu. 

Petra Ištvániková, PR manažerka

Oprava radnice
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...je navazující ak  vitou města Český Brod na tradiční farmářské trhy. Letos chceme dát prostor, kromě kla-
sických prodejců zeleniny, ovoce a sazenic, také prodeji rukodělných výrobků, přebytkům ze zahrad apod.

Jsme si dobře vědomi toho, že pořádání trhů v pá-
tek dopoledne není vůbec ideální. Věřte, že usilu-
jeme o změnu a rádi bychom uspořádali nějaké 
sezónní trhy například i v sobotu. Poptáváme růz-
né prodejce a pěs  tele především českého zboží, 
ale konkurence je mezi městy velká. Ti opravdu 
dobří stánkaři mají často nasmlouvaná prodejní 
místa měsíce dopředu a těžko se „přetahují“. Na-
víc spoustě farmářů a výrobců domácích produktů 
se ani na trhy nevyplácí jezdit. Pla  t prodavače na 
stánku je pro ně často ekonomicky nevýhodné. Ne-
úprosná kola ekonomiky je nu   si hledat odby  ště 
v obchodních řetězcích nebo v hotelech apod. 

Na poptávce prodejců regionálních produktů spolu-
pracujeme také s MAS Region Pošembeří. Díky vaz-
bě MAS na pošemberské zemědělce a podnikatele 
máme na tržnici opro   minulým letům o něco bo-
hatší sor  ment. A i Pošembeří má svoji Pošember-
skou tržnici, najdete ji na www.trzniceposemberi.cz.
Virtuální tržnice slouží k bezplatné on-line inzerci, 
kde je možné sdílet informace a prezentovat na-
bídku služeb a výrobků z regionu Pošembeří a blíz-
kého okolí. Tuto myšlenku nově přenášíme i my na 
páteční tržnici pod širým nebem. Za  m je inzerci 
věnována jen velká nástěnka, ale je tu určitě pro-
stor pro osobní prezentaci služeb či fi rem z regionu 
přímo na náměs  . 

Jistě jste si všimli, že je Českobrodská tržnice roz-
místěna v blízkém okolí zvonice a kostela sv. Got-
harda. Cílem změny místa stánkového prodeje je 
oživení přilehlého parčíku, který by se časem mohl 
stát tepajícím srdcem města. Doufáme, že k tomu 
přispěje i kulturní páteční blok Múzy v koutě, kdy 
dáme od 12.00 hodin prostor především začína-
jícím interpretům z oblas   hudby, divadla, litera-
tury... Snad nám bude přát počasí a bude se vám 

moci 19. 6. představit zpěvačka s vlastní tvorbou 
a hrou na ukulele Tammmy, 26. 6. Veronika se svojí 
hrou na kytaru a výstavou fotografi í, 3. 7. s hudeb-
ním programem Lucie Čurgaliová nebo 17. 7. se 
zpěvem Adéla Spurná, kterou možná znáte i jako 
absolventku sólového zpěvu místní ZUŠ. 

Pokud máte zájem na tržnici něco prodávat nebo 
vystupovat v programu Múzy v koutě, využijte kon-
takty: Petra Straková, email: strakova@cesbrod.cz, 
tel. 734 800 380 nebo Petra Ištvániková, email:
istvanikova@cesbrod.cz, tel. 733 384 871.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Českobrodská tržnice

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červen 2020červen 2020



13Co nového

Do roku 2011 vyndávali občané při svozu odpadu před svojí nemovitost pouze nádobu na směsný odpad. 
Většinou měla černou barvu, ale objevily se také popelnice hnědé, modré, ale i červené, právě takové, 
které se zrovna vyráběly.

Od přelomového roku díky získaným dotacím vy-
vážejí technické služby pravidelně nádoby hnědé 
barvy (bioodpad), žluté barvy (plast), modré barvy 
(papír) a již zmiňované černé barvy na směsný od-
pad. Osádky svozových vozů (popeláři) tráví většinu 
pracovní doby, někdy až do pozdních odpoledních 
hodin, právě svozem jednotlivých komodit. Proto 
je tedy velmi důležité barevné rozlišení popelnic. 
Při svozu si osádky všímají pouze barevného roz-
lišení těchto nádob, které vyvezou po provedené 
kontrole. Pokud někdo vloží bioodpad do jiné ná-
doby, riskuje, že mu nebude vyvezena. U směsné-
ho odpadu vyváží osádky pouze černé nádoby.

Pokud někdo vlastní nádobu jiné barvy, je důle-
žité si ji označit nápisem směsný odpad. Důležité 
je také vyndat nádobu s odpadem před svou ne-
movitost vždy do 6.00 hodin a nechat ji venku do 
vyvezení odpadu. Osádky vyrážejí k plnění úkolů 
ihned po šesté hodině, může se však díky poruše 
vozidla nebo jiným okolnostem jako je uzavření 
ulice (např. Žitomířské v měsíci květnu) změnit čas 
svozu nebo pořadí. Některé vozidlo sváží v lokali-
tě nejdříve bioodpad a po uložení v kompostárně 
pokračuje svozem směsného odpadu. Ve vozidlech 
jsou instalovány kamery a GPS, takže je možné do-

hledat, zda a v kolik hodin bylo vozidlo v ulici a zda 
se před domem nacházela nádoba s odpadem. 
Od 1. 6. 2020 opětovně vydáváme nádoby do do-
mácnos   - žluté, modré a hnědé barvy v areálu TS 
v Palackého ulici č. p. 339. Nádoby se vydávají na 
základě podepsané smlouvy o pronájmu zdarma. 
Doporučujeme tuto nádobu označit barevně čís-
lem popisným.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Ing. Miroslav Kruliš, TS Český Brod

Barva nádoby na odpad je při svozu důležitá

HLEDÁME ŘIDIČE
Technické služby Český Brod hledají řidiče svozového vozu. Podmínkou řidičský průkaz sk. C a pro-
fesní průkaz řidiče. Bližší info na tel.: 602 156 839, email: jaroslava.slavikova@tsceskybrod.cz.
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Doba vegetačního klidu opět uběhla velmi rychle a je zde jaro v plném rozpuku. V této krásné době, kdy 
vše kvete a pučí, nastalo v našich lesích opět poměrně hek  cké období, které bude trvat až do zimy. Žádný 
sníh, málo srážek a vysoké zimní teploty jsou jasné znaky, že kůrovcová kalamita bude v ČR pokračovat 
minimálně stejnou silou, jak tomu bylo v loňském roce. A to se za rok 2019 vytěžilo více jak 9 000 m3 pře-
vážně kůrovcového dříví, což je zhruba dvakrát takové množství, než se těžilo doposud. 

Určitě si tedy návštěvníci lesa těchto těžeb všimli 
a někdy i se značným nepochopením reagovali. Pro-
to bych rád touto formou veřejnost poprosil o ma-
ximální možnou míru trpělivos   a obezřetnos   při 
jakýchkoliv ak  vitách v našich lesích. Městské lesy 
se snaží pro cyklisty, pěší turisty, běžce atd. o zdejší 
cesty pečovat, opravovat je i budovat nové, ale ne 
vždy se to vzhledem k okolnostem daří. Je třeba po 
deš  , nebo probíhá těžba podél těchto cest a je na 
nich pak spoustu kles  . Tyto těžební zásahy jsou 
ovšem nezbytné kvůli alespoň utlumení šíření ků-
rovců, a to hlavně na smrku ztepilém. Ještě jsme se 
nestali apa  ckými, ještě jsme boj nevzdali, chceme 
zachovat zdejší lesy v co možná nejlepším stavu.

Bohužel v některých oblastech v ČR tomu tak již 
není a s kůrovci již nebojují. Největší vliv na toto 
rozhodnu   má neustále klesající výkupní cena 
dřevní suroviny. Když už si myslím, že níž už oprav-
du neklesne, že pod nějakou hranici nepůjde, tak 
se mýlím a cena opět klesá dál. Je to smutné. 
Práce našich předchůdců vyjde nazmar. Stručně 
se dá říci, že stávající výkupní ceny zapla   těžbu, 
přiblížení, úklid paseky a částečně ještě zalesnění 
holiny. Další náklady spojené s výchovou mladých 
kultur již prodej dříví nepokryje. Snažíme se tedy 
špatnou ekonomiku lesního hospodářství kompen-
zovat jednak prodejem palivového dřeva a jednak 
využíváním dotací z Ministerstva zemědělství.

Dále vzhledem k probíhající pandemii COVID-19 
a restrikcím se lidé hromadně přesunuli do lesa, 
což je pochopitelné. Horší už je fakt, že jedou au-

tem, chtějí zaparkovat, vůbec je nezajímá, že na 
skládkách dřeva se pracuje, a kde je místo, tam 
auto nechají. Proto musíme přistoupit k dočasným 
uzavírkám manipulačních ploch pro parkování. 
Prosím, než někde zaparkujete, rozhlédněte se 
a zamyslete se, jestli někomu nemůžete ztěžovat 
jeho práci.

Abych nekončil nega  vně. Věříme, že všechno 
jednou musí skončit a po kri  ckých letech přijde 
opět doba, kdy budeme hospodařit normálně, kdy 
budeme moci opět investovat do oprav cest, no-
vých vodních ploch, hrát si s přirozenou obnovou 
a les obnovovat vlastním rozumem, ne jen jak si 
usmyslí kůrovec.

Ing. Jan Kopáček, správce městských lesů
Foto: Jakub Červenka

Zpráva o jarním stavu v městských lesích
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Návrat k normálu v ANNĚ

Život v Domově seniorů se opravdu začíná pomalu navracet k normálnímu režimu, a klien   i zaměstnanci 
jsou nesmírně rádi, že doba přísné izolace je za námi.

Období odloučení bylo přeci jen již dlouhé, i když 
jsme se snažili během tří měsíců zpříjemnit seni-
orům každodenní život. Zavedli jsme například 
„pojízdnou prodejnu“, aby si mohli klien   nakoupit 
přímo na svých pokojích různé hygienické potře-
by, nápoje nebo něco dobrého. Místo pravidelné 
kavárničky pekla ergoterapeutka paní Krutská do-
mácí koláče pro dobrou náladu, které pokaždé pro-
voněly celý Domov. V omezené míře byly v tomto 
období klientům umožněny videohovory se svými 
blízkými prostřednictvím darovaných tabletů od 
Nadace Charty 77. Senioři měli také radost z do-
končené rekonstrukce zahradního jezírka v areálu 
naší krásné zahrady, kterou provedla fi rma Gar-
denlakes z Kounic v rekordním čase. Byl tak vy-
tvořen příjemný prostor pro odpočinek a relaxaci, 
který klien   rádi využívají.

Od 25. května jsou v Domově již povoleny návště-
vy rodinných příslušníků, i když za  m za podmín-
ky dodržování ochranných hygienických opatření. 
Postupně budeme obnovovat i běžnou činnost, na 
kterou byli senioři zvyklí. Začíná se již rozbíhat ak  -
vizace, například cvičení na židlích, výtvarné dílny, 
nebo trénování pamě  , i když proza  m v omeze-
ném počtu klientů. Do Domova opět dochází dlou-
ho očekávaná kadeřnice a pedikérka. V dohledné 
době obnovíme také společné stravování na jídel-
ně a snad i pořádání hromadných akcí, například 
kavárničky. Další hezký zážitek čeká klienty nyní 
počátkem června, a to venkovní koncert Petra Kub-
ce s názvem „Ta naše písnička česká“. 

Ing. Lucie Hovorková,
ředitelka

NABÍDKA PRÁCE
ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory Žitomířská 323, Český Brod přijme zaměstnance 
na pracovní pozici: PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (OŠETŘOVATEL/OŠETŘOVATELKA). 
Charakteris  ka pracovní pozice:
•  výkon přímé obslužné péče o klienty Domova seniorů
•  směnný provoz (12 hodinové směny v nepřetržitém provozu)
•  absolvovaný kvalifi kační kurs výhodou
•  dlouhodobý zástup za mateřskou dovolenou
•  místo výkonu práce: Žitomířská 323, Český Brod 282 01
•  nástup: 1. 7. 2020, nebo dle dohody
Informace: Eva Dmejchalová, vedoucí zdravotního úseku, tel. 321 622 257, 733 120 039, 
e-mail: dmejchalova@domov-anna.cz, Ing. Lucie Hovorková, ředitelka, tel. 321 623 330, 
733 120 036, e-mail: hovorkova@domov-anna.cz.
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Nástup turis  cké sezóny byl letos trochu odložen. S příchodem pěkného počasí a uvolněním omezení očeká-
váme návrat návštěvníků do našeho města. Na konci sezóny se ohlédneme a zhodno  me, co bylo letos jiné.

Letošní sezónu zahajuje informační centrum 
transformované pod novou příspěvkovou orga-
nizaci CVIK v původních zrekonsruovaných pro-
storách budovy č. p. 1. Pro návštěvníky se mění 
jen provozní doba, služby a informační servis jsou 
beze změny. Po několikaletém víkendovém sezón-
ním provozu sobot a nedělí dochází k uzavření IC 
v neděli z důvodu malé návštěvnos  . Infocentrum 
vede od roku 2012 sta  s  ku, kde je nedělní provoz 
z celého týdne nejslabší a ekonomicky nevýhodný. 
Sobotní provozní doba se upravila s ohledem na 
provozní dobu místních obchodů, uvidíme, jak se 
vše osvědčí a jaká bude reakce veřejnos   a ná-
vštěvníků.

Nově připravujeme službu komentovaných prohlí-
dek města na objednávku. V jednání jsme s obě-
ma zástupci římskokatolické i evangelické církve 
o možnos   zpřístupnění kostelů nebo i zvonice 
v rámci této služby.  Pokud se vše podaří, prohlíd-
kový okruh povede i na městský hradební parkán, 

kde návštěvníci zjis   i něco zajímavého o městské 
gardě.  Zda ochutnají i naše místní pivo nebo zaví-
tají do některé z kaváren či cukrárny už necháme 
na nich. My jen doufáme, že budou odcházet či 
odjíždět spokojení a rádi se do našeho města zase 
někdy vrá  . Zápisy z návštěvní knihy to za  m jen 
potvrzují a opakovaný průzkum v podobě myste-
ryshopingu, kdy jsme opakovaně získali plných 
100 bodů, také.

Zdenka Bočková, IC
Centrum vzdělávání, informací a kultury

Letní sezóna informačního centra

UKONČENÍ APLIKACE ČESKÁ OBEC
Služby, mobilní aplikace Česká Obec, která umožňovala majitelům chytrých telefonů rychle 
nahlížet na úřední desku a získat tak informace o dění ve městě, byly zrušeny pro velmi malý 
počet uživatelů. Informace budou nadále na webu města a jeho sociálních sí  ch.
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Drazí obyvatelé Českobrodska. Doba koronavirové pandemie v mnoha ohledech zastavila, či alespoň zpo-
malila život v naší zemi. Naše farnost ale v některých ohledech žila dál a některé věci se nezastavily.

Jednou z nich bylo dokončení oprav vnitřních pro-
stor farního kostela sv. Gotharda. Do nich jsme se 
pus  li v loňském roce. Pořídili jsme novou elektro-
instalaci, vymalovali jsme kostel a instalovali nové 
ozvučení. Všechny tyto opravy byly provedeny z fi -
nančních zdrojů farnos  , především díky štědros   
různých dárců (přispěli částkou převyšující 500  síc 
Kč). Na osvětlení jsme však peníze v loňském roce 
již neměli. To se podařilo pořídit až v předchozích 
týdnech. A to díky štědros   českobrodské fi rmy 
MULTI-TEC, která zapla  la nejen samotná sví  dla, 
ale také zajis  la jejich instalaci. Chceme i  mto fi r-
mě MULTI-TEC, ale i všem ostatním štědrým dár-
cům, kteří nás stále podporují, mockrát poděkovat.

Co se dalších oprav v kostele sv. Gotharda týká, 
rádi bychom ještě dokončili úpravu prostor jižního 
ochozu kostela, který budeme využívat k pořádání 
výstav a případně i menších koncertů. Zde ale mu-
síme čekat, zda se náhodou neobjeví nějaký další 
štědrý dárce a sponzor. 

Někteří lidé mají představu, že díky res  tucím se 
církev stala bohatou. Respek  ve, že i konkrétní 
farnost se stala bohatou. Věřím ale, že všichni chá-
pou, že termín „bohatý“ je docela rela  vní. Ano, 
naše farnost má určité příjmy z pronájmu, přede-
vším orné půdy. Ale tyto výnosy pokryjí fungování 
farnos   a některé její pastorační projekty. Již velmi 

malý obnos zbývá na opravy objektů, z nichž ně-
které ještě na sobě nesou známky čtyřicet let dlou-
hého období jejich neudržování.

Českobrodská farnost spravuje celkem 9 kostelů 
(kromě toho v Českém Brodě jsou to ještě kostely 
v Bříství, Kounicích, Poříčanech, ve Ls  boři, v Byla-
nech, Přistoupimi, Tismicích a ve Štolmíři) a ještě 
další objekty, např. jednotlivé zvonice). Některé 
kostely se již podařilo opravit – mnohdy i díky štěd-
ros   místních obecních úřadů či dalšího velkého 
počtu větších či menších dobrodinců, jiné na svou 
postupnou opravu stále čekají.

K tomu bychom rádi upravovali také prostory fary 
a farní zahrady, aby mohly být využívány pro čin-
nost farnos  . Rádi bychom podporovali i různé 
pastorační ak  vity.

Věřím, že máte zkušenost, že se snažíme kostely 
otevírat širší veřejnos  , připravovat či zprostřed-
kovávat různé kulturní ak  vity. Kostely tedy neo-
pravujeme jen pro sebe, pro určitou skupinu „vě-
řících“, ale rádi bychom, aby z jejich opravy měla 
užitek i širší veřejnost.

R. D. Mar  n Sklenář,
farář Římskokatolické farnos   Český Brod

Nové osvětlení ve farním kostele sv. Gotharda v Českém Brodě
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Vyrůstat ve zdravé rodině

To je název naší fundraisingové kampaně, kterou otevíráme u příležitos   20. výročí založení naší organiza-
ce LECCOS , z. s. Nouzový stav a Covid-19 nám trochu změnil plány a na čas naše služby omezil. V souvislos-
  s  m také očekáváme zvýšený počet rodin v krizi. Již teď víme, že fi nanční podpora některých donátorů 

se bude naopak snižovat. Věříme, že tato kampaň nám s fi nancováním může pomoci.

Ohroženým rodinám pomáháme v rámci projek-
tů Sanace rodiny a Sociálně-ak  vizační služby pro 
rodiny s dětmi (registrovaná sociální služba). Ro-
dinám s dětmi poskytujeme služby - terénní i am-
bulantní. Nabízíme podporu tam, kde si rodina 
nedokáže pomoci vlastními silami. V řadě případů 
pomáháme předejít odebrání dě   z rodiny. Mno-
zí rodiče si způsob nedostatečné péče o rodinu 
a dě   přinášejí ze svých domovů, jiní řeší dopady 
nemoci, mylných rozhodnu  , ztráty psychických 
sil nebo vlastní nezralos  . Potřebují odbornou 
pomoc a podporu, aby vytvořili dobré zázemí dě-
tem, které v rodině vyrůstají. Dlouhodobou soci-
ální prací ohroženým rodinám pomáháme zvládat 
běžné činnos   spojené s chodem rodiny a péčí 
o dě  . Do rodin docházejí naši sociální pracovní-
ci, rodiny podporují a pomáhají jim řešit situace, 
se kterými si samy neporadí: nevyhovující bydlení, 
nedostatečné fi nance, péči o dě   a o domácnost, 
problema  cké vztahy, výchovné problémy, komu-
nikaci mezi členy rodiny, domácí násilí, závislos  , 
nemoci... 

Kampaň probíhá prostřednictvím portálu
Darujme.cz a dozvíte se tam také o příběhu jed-
né z „našich rodin“. Můžete zde přispět jednoduše 
platbou kartou a libovolnou částkou. Máme radost 
z každé rodiny, které pomůžeme úspěšně překonat 
problémy. Mnohdy je tento proces nejen složitý, 
ale i časově, personálně, a tedy i fi nančně náročný. 
Náklady na poskytování těchto služeb na rok 2020 
činí 3,5 miliony Kč. Za získaných 200.000 Kč, což 

je náš cíl, pořídíme ak  vizační pomůcky pro dě   
a jeden notebook pro práci v terénu, uhradíme 
telefonní poplatky, cestovné do rodin a odměny 
sociálních pracovníků.

Odkaz na kampaň naleznete na webu www.leccos.cz
nebo našem facebookovém profi lu.

DĚKUJEME, pokud se rozhodnete naši kampaň 
podpořit a přispět. 

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.
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22. 6. 2020 se rozjíždí předprodej na představení v Kulturním domě Svět, která proběhnou od září do pro-
since tohoto roku. Jejich přehled najdete na www.cvik.info, na sociálních sí  ch a plakátovacích plochách 
v Českém Brodě i v okolí. Lístky tradičně koupíte v informačním centru a nebo na GoOut.cz

Program je složen z nových představení, i z těch 
přeložených díky uzavírce způsobené koronavirem. 
Na co se tedy těšit a co objednávat:

Divadlo: Pojďme začít dětmi. Divadelní podzim je 
pro ně rájem. Přinášíme jim samé současné kvalit-
ní divadelní inscenace, kdy se při jejich zhlédnu   
nejenže nezačnete nudit, ale naopak budete si ješ-
tě dlouho vyprávět o tom, jak byl vystavěn dialog, 
jaké bylo výtvarné poje   a jak námět zpracoval 
režisér. Divadlo formuje a rozvíjí dětský charak-
ter a představivost, nenechte si tedy ujít díla od 
legendární Damůzy a nebo spádovité hry od Toy 
Machine.

Když už jsme u spádu, tak je třeba zmínit stand up, 
který po uvedení Tomáše Matonohy vyvolal velký 
zájem, a tak zařazujeme 
v tomto žánru ještě vy-
stoupení Michaely Doli-
nové a Haliny Pawlovské.

V divadelních hrách dále 
potkáte Miroslava Tábor-
ského nebo Ivana Vysko-
čila. 

Povídání: Do populárních 
křesel pro hosty zasedne 
Jana Švandová, světozná-
mý fotograf Robert Vano, 
Iva Hü  nerová a Petr 
Štěpánek. Pozvali jsme 
významné české cestova-
tele v čele s Jiřím Kolba-

bou, Vladimírem Váchalem a s hercem Ondřejem 
Liškou.

Koncerty: Podzimní sezónu koncertů zahájí již vy-
prodaný Pokáč, ale hned na něj naváže písničkář-
ský ženský objev Kaczi, který zvedá posluchače ze 
židlí během první písně a to nejen pro často velmi 
úsporný oděv. V závěru roku pak vystoupí ještě Jiří 
Schmitzer a Michal Horák & Voxel. 

Kino: Program kina bude uveden samostatně v po-
lovině srpna dle aktuální nabídky fi lmů.

Díky moc za pozornost a hlavně návštěvu.

Helena Maříková a Petr Stelký, CVIK - KD Svět 

Schmitzer, Pokáč, Voxel, Kaczia a také Táborský, Stašová, Vyskočil, 
Pawlovská. Kulturní program se vrací! 

GALERIE ŠATLAVA
Ve dnech 1. července - 25. srpna 2020 proběhne v galerii Šatlava výstava fotografi í úvalského 
rodáka a absolventa českobrodského gymnázia Václava Vícovského. Je to jeho čtvrtá výstava 
v naší galerii. Přijďte se podívat na snímky ze čtrnác   řeckých ostrovů a získat případně inspi-
raci na vaší další dovolenou.
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Skau  ngu v Českém Brodě je 100 let
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V letošním roce oslavil českobrodský skau  ng významné výročí. Podle kroniky, kterou jsme nedávno do-
stali do rukou, byl první skautský oddíl v Českém Brodě založen na jaře roku 1920. První schůzka se konala 
7. března (což byla neděle) a první výprava, řečeno tehdejším jazykem vycházka, se uskutečnila na Veliko-
noce v úterý 30. března 1920 a vedla na „Stará Zámka“.

Počátky skau  ngu v Českém Brodě 
jsou spjaty mj. s Václavem Stár-
kem a bratry Václavem a Vlas-
tou Kácalovými, kteří (dle citace 
v kronice) „při pou   na Lipany 
r. 1919 ze zájmu sledovali zele-

né košile a široké klobouky oddílu 
skautů z Prahy“. V roce 1921 pak bylo 

založeno „Místní sdružení k ochraně a podpoře 
skautských oddílů“, začleněné do Svazu Junáků-
skautů Republiky československé. 

Skau  ng v Českém Brodě zažíval velký rozmach, již 
v roce 1923 měla místní organizace 267 členů, z nichž 
ak  vních bylo 120, rozdělených do 6 oddílů. V roce 
1925 pak byly v Českém Brodě uspořádány župní 
slavnos   skautské, jichž se zúčastnil i zakladatel čes-
kého skau  ngu prof. Antonín Benjamin Svojsík.

V průběhu času pos  hly českobrodské skauty, stej-
ně jako skauty v celém Československu, celkem 
3 zákazy činnos  : v letech 1940-1945 ze strany 
nacistů, následně v letech 1951-1968 a 1970-1989 
ze strany komunistů. Skau   a skautky, vychovaní 
v ideálech demokracie, svobody a spravedlnos  , 
ochotní přemýšlet a zastávat svůj názor a naopak 
nepříliš ochotní podřídit se diktátu mocných, žád-
né z totalit 20. stole   nevyhovovali.

Z těch sta let tak zbylo 59, kdy jsme mohli svobod-
ně skautovat. Za to období zažil skau  ng v Čes-
kém Brodě rozmach i úpadek, období radostné 
spolupráce i hádek, časy lehké i těžké. Budovali 

jsme a přicházeli o klubovny, členů jsme měli málo 
i moc. Z rozhovorů s pamětníky, kteří zažili třeba 
poválečný skau  ng nebo léta 1968-70 , však vždy 
jasně převažovaly kladné dojmy a pozi  vní zážitky 
na léta strávená ve skautských oddílech.

V současnos   jsou v Českém Brodě 2 skautská stře-
diska - středisko Ing. Ládi Nováka („   od školky“) 
a středisko Psohlavci („   z kina“). Dohromady čítá 
naše členská základna 329 členů.

Ke stoletému výročí chystala obě střediska několik 
akcí pro naše členy, pro naše hosty i pro pamětní-
ky. Ovšem „ta malá ošklivá koule s přísavkama“, jak 
byl kýmsi trefně popsán koronavirus, nás donu  la 
naše plány pozměnit. Ale protože skaut se nevzdá-
vá, dohodli jsme se, že pokud vše půjde dobře, 
uskutečníme v roce 2021 oslavu 100+1 let skau  n-
gu v Českém Brodě.

Pavel Corradini – Korádo,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červen 2020červen 2020



Sportovní střelba Lvů a Gepardů
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Dlouho očekávaný den přišel! Po delší nucené přestávce můžeme konečně uspořádat schůzku.

Po kratší diskuzi jsme se, vzhledem k hygienickým 
podmínkám, rozhodli pro venkovní sportovní vari-
antu. Jako první se tedy sešly družiny Lvů a Gepar-
dů. Jako nejstarší dokáží přece jen lépe spolupra-
covat a na schůzky jich chodí tolik, že není problém 
dodržet předpisy o počtu osob. Tím velkým dnem 
se stal čtvrtek 21. 5. Sešli jsme se v prostoru za 
hradbami. Po krátkém uvítání nastalo velké dezin-
fi kování. Všichni se důkladně promnuli a dezinfekcí 
jsme ošetřili i naše sportovní náčiní. Kvůli možnos   
lépe kontrolovat vzdálenost mezi osobami jsme 
museli vynechat většinu sportů a tak jsme se roz-
hodli, že si pěkně sportovně zastřílíme.

Jak se později ukázalo, šlo nám o výsledky a pořadí 
tak moc, že jsme to zapomněli počítat. Zato přá-
telského pošťuchování a popichování bylo spous-
ta. Náš „malý mysliveček Fano“ přinesl na ukázku 

střeleckou hůl. Nikdo z nás to ještě neviděl. I jeho 
krásný dalekohled, kterým kontroloval zásahy 3 m 
daleko, se stal pro účastníky zdrojem obveselení. 
Pod pozorným dozorem jsme si vyzkoušeli luko-
střelbu, střelbu ze vzduchovek a airso  ových pu-
šek. Ke slovu přišel i Pájův žebřík, kvůli nedostatku 
času a munice naopak zahálely praky. Společný čas 
nám rychle utekl a tak jsme rychle uklidili, vydezin-
fi kovali se a už se těšíme na další, snad opět uvol-
něnější, akci.

Vladimír Coubal, Psohlavci 14
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Rozhodla jsem se Vám napsat o tom, jak se nám, žákům, žije v době virové. Nevím jak vám, ale mně se 
to zdá už moc dlouhé. Když jdeme na veřejnost, musíme dodržovat hygienické návyky, musíme mít mezi 
sebou dvoumetrové rozestupy, nosit roušku. Občas můžeme jít do lesa nebo někam do přírody. Hned jak 
přijdeme domů, musíme si pořádně umýt ruce, ale to patří ke každodenním hygienickým návykům.

Chybí mi společnost a kontakt s kamarády, nakupo-
vání, jít do kina atd. 

A jak se učíme??? Naši učitelé nám posílají materi-
ály k procvičování a občas nové učivo. Můžeme se 
přihlásit na Google Classroom. Všichni učitelé jsou 
hodní, a když něco nechápeme, můžeme jim na-
psat. Nevím jak vy, ale já bych už chtěla jít do školy. 
Ráda bych se viděla s kamarádkami, spolužáky, uči-
teli, byla u nás ve třídě.

Určitě někdo z vás slaví narozeniny v karanténě. 
Rád by si pozval kamarády, ale nemůže. Až celá 
tahle nepříjemná situace skončí, určitě si to vyna-
hradíme/vynahradíte. Někoho z nás už “otravují” 
sourozenci a štve vás to. 

Pokud nařízení budeme dodržovat, přejde koro-
navirus rychleji. Nesmíte/nesmíme hlavně ztrácet 
humor a dobrou náladu. 

Barbora Daňková, 6. C, ZŠ Žitomířská

Náš život a učení v době virové

HLEDÁME PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
Základní škola a Prak  cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359 přijme pedagogické pracovníky 
•  učitel/ka základní školy speciální
•  učitel/ka základní školy zřízené podle par. 16, odst. 9
•  učitel/ka 2. stupně základní školy 
•  učitel/ka předmětu Člověk a svět práce v ZŠ a SŠ dle par. 16, odst.
•  asistent/ka pedagoga v základní škole speciální a speciální střední škole (PrŠ)
•  asistent/ka v základní škole a základní škole zřízené podle par. 16, odst. 9
Nástup od září 2020, nebo dle dohody. Pracovní poměr možný i na částečný úvazek. 
Zájemci zašlou CV, popř. mo  vační dopis na adresu zsaprsceskybrod@seznam.cz co nejdříve.
Bližší informace na tel. 321 622 300.

HLEDÁME ŠKOLNÍKA
Základní škola a Prak  cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359 přijme provozního pracovníka 
na pozici PROVOZNÍ SPRÁVCE BUDOV = ŠKOLNÍK, ÚDRŽBÁŘ. Nástup dle dohody.
Pracovní poměr možný i na částečný úvazek, vhodné i pro důchodce. Zájemci zašlou informa-
ci o svém zájmu s přehledem praxe a vzdělání na adresu zsaprsceskybrod@seznam.cz, bližší 
informace na tel. 321 622 300.
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Abychom se s vámi mohli podělit o radost ze dvou čerstvých úspěchů, vypůjčili jsme si termín z hráčského 
prostředí, nicméně za těmito úspěchy pochopitelně nestojí výhra v loterii, ale tvrdá práce.

V prvním případě jde o schválení grantu v rám-
ci programu Erasmus+, což je program Evropské 
unie, který podporuje všechny sféry vzdělávání. 
Naše radost je o to větší, že jsme uspěli po před-
chozích neúspěšných pokusech, kdy jsme to ne-
vzdali a dopilovali jsme projekt k dokonalos  . Náš 
projekt je zaměřen na tzv. mobilitu, což je ak  vita 
určená žákům středních odborných škol, učilišť 
a vyšších odborných škol zaměřená na zahraniční 
prak  cké stáže. V našem konkrétním případě se 
skupina vybraných studentů zúčastní čtrnác  denní 
praxe v zahraniční IT fi rmě a veškeré náklady s  m 
spojené budou hrazeny z grantu. 

Přínos takové stáže pro studenty je mnohostranný, 
ať už je to zlepšení odborných dovednos  , zdoko-
nalení cizích jazyků, příležitost k rozvoji osobních 
schopnos   jako je přizpůsobivost nebo prostě jen 
možnost zkusit si, jaké to je žít a pracovat v zahra-
ničí. Naši studen   budou určitě rádi sdílet všech-
ny zkušenos   a zážitky, které jim zahraniční stáž 
přinese. V současné době jednáme o úpravě plá-
novaného projektového období. Evropská komise 
v souvislos   s aktuální situací ohledně Covid-19 
naštěs   umožňuje jeho prodloužení. 

Druhý úspěch se týká Prezen  ády, což je největší 
česko-slovenská soutěž v prezentačních doved-

nostech pro žáky středních a základních škol. Náš 
tým ve složení Nikola Cangárová a Šárka Šmejka-
lová z 3. A pod vedením ředitelky školy Ing. Dariny 
Doškářové se zúčastnil online krajského kola a po-
stoupil mezi nejlepších 30 týmů do fi nále. Soutěžící 
se museli vypořádat s tématy „Jak si (ne)podělat 
život“ a „Drobné si nechte.“ Dá se říci, že i v této 
soutěži jsme zúročili zkušenos   z předešlých let, 
když jsme zohlednili cenné rady, které jsme získali 
od porotců při zpětné vazbě. Prezentační doved-
nos   jsou v dnešní době naprosto nepostradatel-
né. Způsob, jakým jsme schopni prodat svoje ná-
pady, často rozhoduje o úspěchu. Našemu týmu 
Prezen  ády patří velký dík za intenzivní pracovní 
nasazení a investovaný čas a energii. Gratulujeme 
k postupu do velkého fi nále v Brně, které se usku-
teční už v tradiční podobě v září. Pro naše student-
ky to bude zkušenost k nezaplacení a velká výzva. 
Držíme palce!

PS: Fotografi e s uvedenými tématy sice nesouvi-
sí, ale nedalo nám to, abychom s vámi nesdíleli 
unikátní záběr ze zahájení maturitních zkoušek ve 
školním roce 2019/2020.

Marie Radiměřová,
SOŠ Český Brod - Liblice

Dvakrát bingo v Liblicích
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V pondělí 1. 6. 2020 odstartovala na více než 170 stadionech atle  cká sezóna projektem Českého atle  c-
kého svazu: SPOLU NA STARTU. Jedná se o první velkou inicia  vu národního svazu po zmírnění omezení, 
která byla po celém světě zavedena kvůli pandemii koronaviru.

Vedle tří závodů pro reprezentanty v Kladně, Plzni 
a Kolíně se uskutečnilo dalších 170 závodů pro at-
lety napříč disciplínami a věkovými kategoriemi po 
celé ČR. Náš oddíl byl samozřejmě také u toho.

Kategorie přípravka soutěžila v několika disciplí-
nách o medaile a pamětní karty podepsané Pavlem 
Maslákem. Po soutěži atletů z kategorie přípravky 
odstartoval závod určený pro žactvo, dorost, ju-
niory a dospělé. Atle   soupeřili v disciplínách dle 
jejich specializace: 60 m, 200 m, 800 m, skok da-
leký, skok vysoký, koule, disk a oštěp. Hodnoceny 

byly všechny disciplíny samostatně, následně byl 
vyhodnocen vrhačský trojboj a oddílový přebor. 
Přebornicí oddílu se stala Romana Brzáková a pře-
borníkem oddílu se stal Vojtěch Vopařil. Tabulka 
medailových pozic níže, celkové výsledky jsou do-
stupné na stránkách Českého atle  ckého svazu:
h  ps://online.atle  ka.cz/vysledky/44337. Další fo-
tografi e naleznete na našem facebookovém profi lu. 

Jana Machorková, oddíl atle  ky,
TJ Slavoj Český Brod,

Foto: David Machorek

Spolu na startu

MUŽI

60 m Mašín Maxim 7,92, Vopařil Vojtěch 
7, 93, Vašina Jan 8,10

200 m Mašín Maxim 26,0, Jaroslav Polyan-
skyy 27,7, Jiří Gyarfaš 29,0

800 m Suchánek Tomáš 2:17,7, Vopařil Voj-
těch 2:24,9, Havlín Jonáš 2:34,6

Skok 
daleký

Vopařil Vojtěch 549, Michalík Matyáš 
532, Vašina Jan 530

Skok 
vysoký

Michalík Matyáš 165, Suchánek 
Tomáš 160, Vašina Jan 160

Disk
Moravec Jan 36,3 (2 kg), Vopařil 
Vojtěch 29,64 (1,5 kg), Vašina Jan 
21,38 (1,5 kg)

Koule
Hejda Lukáš 12,06 (4 kg), Moravec 
Jan 11,90 (7,26 kg), Vopařil Vojtěch 
10,49 (5 kg)

Oštěp
Hejda Lukáš 39,86 (600g) , Moravec 
Jan 34,96 (800g), Michalík Matyáš 
27,43 (800 g)

Vrhačský 
trojboj

Moravec Jan, Kvasnička Matěj, Seku-
la Lumír

ŽENY

60 m Brzáková Romana 9,41, Ledvinová 
Klára 9,42, Prchalová Lucie 9,44

200 m Nováková Adéla 30,1, Brzáková Ro-
mana 31,0, Prchalová Lucie 31,2

800 m Blechová Nikola 3:02,3, Nováková 
Ilona 3:02,9, Eichlerová Šárka 3:06,3

Skok 
daleký

Potměšilová Barbora 423, Smolíková 
Agáta 420, Brzáková Romana 412

Skok 
vysoký

Kroliczková Michaela 140, Blechová 
Nikola 135, Vaňková Nikola 130

Disk
Láchová Tereza 25,04 (0,75 kg), 
Korolová Tereza 19,20 (1 kg), Vesecká 
Sofi e 15,40 (0,75 kg)

Koule
Láchová Tereza 9,92 (3 kg), Vaňková 
Nikola 8,99 (3 kg), Nováková Ilona 
8,38 (3 kg)

Oštěp
Láchová Tereza 33,45 (500 g), Ko-
trhonzová Jana 25,66 (600 g), Potmě-
šilová Barbora 21,38 (500 g)

Vrhačský 
trojboj

Láchová Tereza, Vesecká Sofi e, Po-
tměšilová Barbora

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Konečně to začalo! Po předělání termínového kalendáře se konečně rozjela mládežnická soutěž Středočeské-
ho kraje. V neděli 24. 5. 2020 se u nás v nohejbalovém areálu konal Krajský přebor dvojic dorostu a žáků. 

Sešlo se neuvěřitelných 19 dvojic. Po dlouhé době 
bylo možné konečně žáky oddělit od dorostenců 
a hrát dva vyrovnanější turnaje. Díky malému po-
čtu přihlášených sestav se to  ž v minulých roční-
cích stávalo, že dese  le   nastupovali i pro   deva-
tenác  letým hráčům. Letošní rok byl tedy turnaj 
rozdělen na dvě kategorie a to dorosteneckou, ve 
které nastoupilo 5 dvojic, a žákovskou se 14 dvo-
jicemi. 

Dorostenecká skupina se odehrála systémem kaž-
dý s každým. Celkově byla rychleji odehrána a při-
nesla nám první úspěch v podobě 1. místa česko-
brodského týmu, za který nastoupil Matěj Vokáč 
a Richard Baloun. Na dalších místech skončil Kos-
telec na Černými lesy a Slaný A.

Během dne nám dobrou náladu jen trochu naruši-
lo počasí, které si pro nás připravilo pár přeháněk. 
Opět se ale ukázalo, jak dobře oddíl funguje a díky 
dostatečnému počtu a výborné práci pořadatelů se 
nám podařilo hřiště dát rychle do pořádku a mohlo 
se pokračovat jen s minimálním zdržením.

Žákovská kategorie byla rozdělena do třech skupin, 
ze kterých postoupily první 2 dvojice z každé sku-
piny a 2 nejlepší dvojice z tře  ch míst. Náš oddíl 
postavil 5 dvojic, z toho jednu ryze dívčí! Tři dvojice 
se dokázaly probojovat do závěrečné KO fáze tur-

naje. I v žákovské kategorii se nám nakonec podaři-
lo celkově vyhrát a první místo bral Antonín Blažek 
a Jan Zadrobílek. Druhé místo obsadila Kutná Hora 
a tře   Kostelec nad Černými lesy.

Mohu jen konstatovat, že tak dobře obsazený dět-
ský turnaj se ve středních Čechách delší dobu ne-
konal a náš oddíl potvrdil dlouholetou kvalitní prá-
ci s mládeží, která přináší ovoce i naději na budoucí 
doplnění oddílů mužů i žen.

Lukáš Červenka, trenér mládeže nohejbalu,
TJ Slavoj Český Brod

Nohejbal - Krajský přebor dvojic dorostu a žáků

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Spolupráce s FK Mladá Boleslav již funguje v praxi

Sport26

Od 11. května se na zeleném pažitu v Českém Brodě znovu začali prohánět hráči. Hned od prvních oka-
mžiků bylo vidět na hráčích, že se těšili, až se znovu uvidí se svými kamarády a budou si moct konečně 
zatrénovat. Během karantény hráči dostávali individuální úkoly. Nejmladší kategorie se soustředily hlavně 
na práci s míčem, obratnost a nefotbalové ak  vity jako je cyklis  ka. U starších kluků bylo doporučeno 
i posilování a běhání v přírodě. Jak to bývá i v ligových týmech, někteří se připravovali zodpovědně, někdo 
více odpočíval, a hned na prvním tréninku to bylo znát. 

Od února jsme měli v rámci projektu Paprsek spo-
lupracovat s ligovým týmem FK Mladá Boleslav. 
Bohužel kvůli karanténě jsme se k prak  cké spo-
lupráci dostali až teď v květnu. Trénink vedený 
trenéry Boleslavi si vyzkoušeli postupně starší žáci, 
mladší žáci a ročník 2009 a 2010. Kluci celý trénink 
makali, co jim síly stačily. V červnu si vyzkouší tré-
nink i ostatní mládežnické kategorie. Na vzájemnou 
spolupráci se budeme těšit i v následujícím roční-
ku 2020/2021. Boleslavš   trenéři budou na našem 
hřiš   minimálně jednou týdně pracovat s našimi 
hráči, výměna zkušenos   bude přirozeně probíhat 
také mezi trenéry navzájem. Naše představa zahr-
nuje sdílení tréninkových procesů, spolupráce při 
navrhování ak  vit pro zlepšení konkrétních fotba-
lových dovednos   a jejich testování dovednos  , 

řízená prostupnost hráčů mezi kluby. Mezi další 
ak  vity patří také nahlédnu   pod pokličku prvoli-
gového fotbalu pro naše nejmenší fotbalové nadě-
je. Není nad prak  ckou ukázku jako mo  vaci pro 
dlouhodobou vytrvalou práci.

V květnu proběhlo jarní kolo fotbalového náboru, 
na zeleném trávníku jsme uvítali osm nových klu-
ků. Další nábor bude probíhat začátkem září. Po-
kud ovšem chcete nechat dě   běhat na čerstvém 
vzduchu po zeleném trávníku už nyní, stačí se při-
pojit na nejbližší trénink. 

Za SK Český Brod Mar  n Sahula,
hlavní trenér mládeže

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V letošním roce se naše knihovna rozhodla zapojit do projektu Škola naruby, proto bychom chtěli oslovit 
dě  , jejich rodiče, prarodiče a další dospělé, kteří mají smysl pro humor a jsou ochotni věnovat dětem svůj 
čas. Cílem projektu je podpora společného čtení v rodině a soustavná výchova dě   ke čtenářství.

Čtení v rodinách probíhá po celý rok. Do speci-
álních žákovských knížek – Čtenářských deníčků 
pro dě   a rodiče – dě   nebo dospělí zapisují, co 
si společně četli a jak dlouho. Předčítajícím může 
být maminka, ta  nek, starší sourozenec, babička, 
dědeček, teta nebo strýček. Dě   čtení známkují, 
výkon čtoucího mohou okomentovat, mohou na-
psat pochvalu a namalovat si k dané knížce obrá-
zek. Nejmenší dě   mohou hodno  t čtení pomocí 
obrázků nebo razítek. 

S předškolními dětmi a jejich dospělým doprovo-
dem si deníčky budeme společně prohlížet a o pře-
čtených knížkách si po-
vídat při pravidelných 
Knihohrátkách. Součas-
ně si představíme  py 
na zajímavé knižní no-
vinky a tradičně přidá-
me zábavné ak  vity. 

Dě   mladšího školního 
věku se ve škole nau-
čí spojit písmenka ve 
slova, přesto stále po-

třebují, aby jim někdo nahlas četl. Časté společné 
předčítání pomáhá upevnit čtení jako důležitou 
volnočasovou ak  vitu, pomáhá zlepšit soustředění 
a porozumění slyšenému, rozvíjet fantazii. A v ne-
poslední řadě samozřejmě upevňuje rodinné a me-
zilidské vztahy. 

Pro školáky a jejich čtecí rodiny uspořádáme pravi-
delná setkání, kde si také budeme prohlížet čtenář-
ské deníčky a povídat si o přečtených knížkách, ty 
zajímavé doporučíme ostatním, sdělíme si navzá-
jem dojmy z četby, přidáme  py na zajímavé knižní 
novinky, možná si i trochu zasoutěžíme.

Čtenářské deníčky pro společné čtení si můžete 
kdykoli vyzvednout v naší knihovně, první setkání 
proběhne v závěru letošního roku.

Milé dě  , oznámkujte svoje rodiče! Čtení sluší kaž-
dému!

Jitka Šrajerová,
Městská knihovna/CVIK

Škola naruby

PRÁZNINOVÝ PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY OD PONDĚLÍ 29. ČERVNA DO PÁTKU 
28. SRPNA 2020
PO: 12.00-17.30; ÚT: 8.00-11.00, 12.00-15.30; ST: 7.30-11.00, 12.00-18.30; ČT: ZAVŘENO; 
PÁ: 8.00-11.00, 12.00-15.30
Těšíme se na vás, čtení sluší každému!

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Vybíráme z knižních novinek

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

Radkin Honzák: Jak přežít léčení
Jak přežít léčení? Známý psychiatr se na toto téma podíval s nadhledem vyplývajícím 
ze své dlouholeté praxe a se sobě vlastním humorem. Vysvětluje mimo jiné, jaký by 
měl být vztah pacienta a lékaře, jak by spolu měli efek  vně komunikovat, jak se liší 
jejich pohled na nemoc, jakou roli hrají v našem zdraví emoce, jak zvládnout stres 
a bolest, jak by měla nemocného podpořit rodina nebo jak si poradit s depresí či 
různými úzkostnými poruchami. Nikdo na nás nemůže být horší, než to dokážeme 
my sami. Dívejme se tedy na svět očima Malého prince a hledejme to pěkné. To 
blbé přijde samo!

Jitka Římánková: Svět plný svátků
Jmenuji se Tomáš Svátek, možná proto mě už od malička zajímají všechny možné 
oslavy a svátky. Třeba jak se slaví Rok draka v Číně, jak se Španělé oblékají do 
kvě  n, jak vypadají svátky v teplé Austrálii, oslava u Eskymáků nebo bláznivé ve-
selí v Americe. Nevšední encyklopedie o různých svátcích, fes  valech a oslavách 
světa je určena všem cestovatelům od 9 let, ať už jezdí s opravdovým batohem 
na zádech nebo jen prstem po mapě. Objevte spolu s cestovatelem Tomášem, jak 
nádherně barevný je náš svět a jaké neuvěřitelné věci lidé vymysleli, aby se mohli 
pobavit. Nebo si takovou oslavu uspořádejte sami doma...

Miroslav Krobot: Nečíst
Útržky, úvahy, nonsensy, povídky. Myslí charisma  ckého režiséra a herce putují fascinu-
jící postavy i vzpomínky: český dobrodruh Eskymo Welzl si podává dveře s Jackem Ke-
rouacem, Rolling Stones s maminčiným životopisem, v jediné knize potkáte Medvídka 
Pú, Micka Jaggera i Keitha Richardse. Divokou krásu Jeseníků střídají parky Olomouce 
či divadlo v Chebu. Povídkový „soubor“ různých pohledů v osobitém stylu jednoho 
z nejvýraznějších mužů současného českého divadla a fi lmu vám odemkne dveře do 
světa fantazie, v němž je radost se ztra  t.

Aleš Palán: Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět
Milý pane Bože, tenhle svět se   povedl. Opravdu. Jenže ve škole mi vždycky říkali: 
„Je to dobré, máš ale na víc. Příště ať je to ještě lepší.“ I ty máš, Bože, na víc, odpusť, 
že to tak říkám. A já   poradím, jak na to. Čtyřicet zlepšováků, jak zdokonalit svět, 
je v  pnou sondou do našich strachů, komplexů, slabos  , chyb, zbytečných staros   
a malichernos  , kterými si otravujeme životy. Přitom by stačilo tak málo, aby nám 
všem bylo líp. Nejsme špatní, jen zkrátka máme na víc. Originální ilustrace Jana Hru-
bého jednotlivá zamyšlení specifi ckým způsobem dokreslují a komentují.
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Již jste slyšeli, že lze propadnout v tanečních? V roce 1954 se to povedlo dvěma absolventům tanečního kur-
zu. Jedním jsem byl i já, dívkami nepolíbené dřevo a druhým můj spolužák z měšťanky, hezoun Pepa, který si 
na nezájem dívek nemohl stěžovat a byl, jak by se v dnešní době řeklo, v těchto věcech mým „manažerem“. 
Oslovovali jsme se vzájemně „brácho“, což bylo jistě lepší, než později všeobecně využívané „vole“!

Stejné dřevo, jako jsem byl tenkrát v tanečních, 
jsem dnes i na informační technologie, zkrátka na 
IT. S počítačem si netykám a SMS neposílám. Už 
před 12 lety jsem chodil v rámci univerzity tře  -
ho věku (zvané U3V) na počítače a internet na VŠE 
do Prahy a nyní chodím do kurzu v Českém Brodě. 
Obecně prospěšná společnost M’am’aloca ve spo-
lupráci s Turis  ckým a informačním centrem Český 
Brod zřídila Klub IT pro seniory. Klubové schůzky 
probíhají každý čtvrtek dopoledne od 9 do 11 ho-
din v zasedací místnos   Turis  ckého a informační-
ho centra, jsou vedeny zkušeným lektorem, který 
se vzdělávání seniorů věnuje už desátým rokem. Do 
přípravy a průběhu lekcí jsou zapojeni i studentky 
a studen   Střední odborné školy v Českém Brodě-
Liblici, kteří pomáhají seniorům v práci s počítačem 
a jejich pomoc je pro nás vždycky příjemná.

V klubu se sešla dobrá parta mužů i žen a zejména 
dva „břežaňáci“ jsou „řízkové na druhou“ – však 
jsou také z Břežan II. Celá parta se navíc i s lekto-
rem vydává na krátké výlety po okolních obcích, 
abychom poznali jejich krásy a tajemství. Nejzda-
řilejší výlet jsme uskutečnili do Kostelce nad Čer-
nými Lesy, prohlédli jsme si zámek, administrátor 
farnos   Jaroslav Lízner nás provedl kostelem sv. 
Andělů strážných, navš  vili jsme také místní Mu-
zeum hrnčířství a Zájezdní hos  nec černokostelec-
kého pivovaru. Pěkný byl také výlet za ky  čkami do 
otevřených skleníků pražského hradu.

Zato poslední výlet do nedaleké Přistoupimi, který byl 
v mé režii, byl plný zmatků. Omluvou mi může být to, 
že šlo o náhradu za neuskutečněný výlet do Tuchoraze 
a jeho program byl připravován nakvap. Před úplným 
fi askem nás zachránilo pěkné počasí, zpáteční cestu 
jsme mohli jít pěšky podél Jalového potoka a Nou-
zováku. Setkali jsme se s paní starostkou Vladimírou 
Brychovou, která nás seznámila s pamě  hodnostmi 
obce a dala nám i pěkné texty o místních památkách. 
Výlet jsme ukončili u obědu v restauraci KUP.

Další náš výlet povede do Štolmíře na pečení chleba 
a prohlídku kostela sv. Havla – víte, jak slavný je oltář 
kostela? Na podzim se chceme zúčastnit i brigády 
na obnovu židovského hřbitova v Přistoupimi a ce-
lý den zakončit opékáním buřtů na ohni, besedou 
o obnově hřbitova s paní A. Heřtusovou-Frišmano-
vou, která obnovu hřbitova iniciovala. Navš  víme 
také kostel sv. Václava a jeho zvonici, kde bude naším 
průvodcem pan Ing. Kabíček nebo pan PhDr. Mrvík.

Klubové schůzky pokračují i nyní, po uvolnění pro  -
epidemických opatření, zapojit se do nich může kdo-
koliv další. Pokud máte zájem o seznámení s počíta-
čem, prohloubení znalos   využívání internetu nebo 
i používání chytrého telefonu a tabletu, přijdete ur-
čitě do dobré party a dozvíte se všechno, co vás zají-
má. Účast na klubové schůzce stojí 80 korun, lektor 
i spolupracující studen   se věnují každému individu-
álně, podle jeho potřeb tak, aby si účastníci mohli 
vyzkoušet a ověřit všechno, co se na chůze naučili. 

PS: Máme za sebou další povedený výlet a to 
jak hodnotou kulturního zážitku, tak i pestros   
a množstvím příhod. Prohlédli jsme si kostel spolu 
s rozlehlou farou na Hradešíně, kde byl v minulos   
vikariát a tudíž se zde vařilo pro více osob, které 
zde bydlely a stolovaly a tomu odpovídala veli-
kost kuchyně a jídelny. Po prohlídkách jsme si dali 
chutný oběd v restauraci Na hradě a jelikož jsme 
byli v restauraci sami věnovala se nám atrak  vní 
spolunájemkyně restaurace, která byla – jak se říká 
- žena na svém místě se vším co k hospodě pat-
ří. Vřele doporučujeme návštěvu – neboť mužská 
část naší skupiny Na hrad ještě jistě pojede. Již se 
těšíme na 3. 6., pojedeme autobusem do Tucho-
raze na prohlídku hlásky a pěšky k hájovně, mlýnu 
a podle Podvináku do Brodu na oběd do KUPu .

Srdečně Vás zveme mezi nás, účastníci kurzu informa  ky.

Bohuslav Břečka

Nepovedený a přece povedený výlet

VZPOMÍNÁME
Dne 23. 4. 2020 nás navždy opus  l dobrý člověk a kamarád, pan doc. Ing. Antonín Peltrám, 
CSc., ve věku nedožitých 90. let. Chceme touto cestou vyjádřit upřímnou soustrast manželce 
i celé rodině. Toníku, děkujeme Ti za skvělou společnost a věř, že na Tebe budeme vzpomínat!

Kamarádi z Modré Hvězdy
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...na základě posledního květnového příspěvku pana Jaroslava Kokeše do Zpravodaje jsem se po určitém 
váhání rozhodl odpovědět na jeho neustálá pomlouvačná vyjádření směrem k současnému i předchozímu 
vedení tenisového oddílu TJ Slavoj Český Brod, a to jak v Českobrodském zpravodaji, tak na půdě zastupi-
telstva. Vzhledem k tomu, že se jedná o mnohaletou pomlouvačnou kampaň, tak pro objek  vitu musím 
zmínit i trochu z historie v našem oddíle. 

V období od roku 1988 do roku 2010 byl neuvěři-
telných 22 let předsedou oddílu pan Petr Blažek, 
který se svými kolegy v tomto dlouhém období 
kromě jiného především vybudoval ubytovnu, kte-
rá prak  cky od té doby drží ekonomicky nezávislý 
chod tenisového oddílu. Díky tomuto fi nančnímu 
zdroji můžeme opravovat a investovat do teniso-
vého areálu. 

V roce 2010 byl zvolen nový výbor s předsedou pa-
nem Kokešem. Osobně má velkou zásluhu na vy-
budování nové nafukovací haly v roce 2011, kterou 
si zapla  li členové tenisového oddílu. Pan Kokeš 
je znám jako velmi pracovitý člověk, ale bohužel 
někdy jeho nega  vní charakterové vlastnos   vítězí 
nad jeho pozi  vy. 

Postupem času si pan Kokeš z tenisového oddílu 
udělal „rodinný podnik“, známý mezi členy jako tak 
zvaný „Kokešov“. Do výboru si postupně kooptoval 
své příznivce. Vnitřní situace v oddíle se postupně 
stala velmi napjatou a neudržitelnou. Vše vyvrcho-
lilo na podzim roku 2017, kdy pan Kokeš neočeká-
vaně oznámil předčasně konec svého mandátu. 
Vyvolal mimořádnou Valnou hromadu s  m, že již 
nebude kandidovat. Vše si den před konáním Valné 
hromady rozmyslel a znovu kandidoval do výboru. 
Na této velmi bouřlivé Valné hromadě, kterou his-
torie tenisu nepamatuje, pan Kokeš se svou kandi-
dátkou prohrál a členská základna si zvolila nové 
vedení a revizní komisi.
 
Bohužel pan Kokeš se s touto prohrou nesmířil 
a od té doby velmi cíleně obviňuje, bez jakýchko-
liv důkazů, nový tenisový výbor z podvodů a podal 
několik podnětů k revizní komisi TJ Slavoj. Vše bylo 
řádně prošetřeno a vždy bylo písemně konstato-
váno, že tenisový výbor se stará o tenisový areál 
a fi nance jako řádný hospodář. 

Pan Kokeš se pozastavuje v květnovém vydání 
Zpravodaje nad  m, proč město prostřednictvím 

TJ Slavoj Český Brod přidělilo několik desítek  -
síc korun na opravy a inves  ce pro oddíl tenisu. 
Položil v článku řečnickou otázku, na co použil 
tenisový výbor vydělané peníze, když jsme zvýšili 
členské příspěvky, cenu za pronájem a ubytování. 
Možná to bude překvapení, ale všechny fi nanční 
prostředky byly použity na zvelebení tenisového 
areálu a rozvoj tenisového sportu, což velmi pečli-
vě i zkontrolovala revizní komise, která se skládá ze 
skutečně nezávislých odborníků. 

Na závěr bych se rád zmínil krátce o tom, proč již 
pan Kokeš není členem našeho tenisového oddílu. 
Po našem zvolení novými členy tenisového výbo-
ru jsme nabídli panu Kokešovi pokračování v jeho 
pracovní činnos   jako správce tenisového areálu, 
což odmítl. Nezměnili jsme ani rozhodnu   před-
chozího výboru, který přidělil panu Kokešovi v ha-
lové sezóně 2017/18 každý týden 2 hodiny zdarma, 
tj. částku přesahující 15.000 Kč jako bonus.

Požádali jsme pana Kokeše, aby se veřejně distan-
coval a omluvil za svá slova, která řekl na Zastupi-
telstvu 19. 9. 2018, ze kterého existuje jak písemný 
tak zvukový záznam. Bohužel se tak nikdy nestalo 
a  m, že pan Kokeš nezapla  l členské příspěvky na 
sezónu 2019, zaniklo jeho členství v našem oddíle.

Na závěr bych rád uvedl, že jsme si jako členové 
tenisového výboru dali za cíle další rozvoj areálu, 
podporu mládežnického tenisu a především obno-
vit přátelského ducha v tenisovém oddílu, což se 
nám postupně daří a máme z toho s členy a příz-
nivci tenisu všichni velkou radost. 

Text článku byl zkrácen pro potřebu Zpra-
vodaje. Celý text je k dispozici na stánkách
www.tenis-cbrod.cz.

za výbor oddílu tenisu TJ Slavoj
Vladimír Novák - předseda

Vážení spoluobčané a sportovní přátelé,
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Ve středních Čechách se víno pěstovalo od doby krále Karla IV a ani Klučov nebyl výjimkou. Někdy kolem 
roku 1300 vznikla Malá vinice v sousedství slovanského hradiště a později také Velká vinice na svahu u Po-
říčan. Z archivních záznamů katastrálního úřadu můžeme révu vinou zaznamenat až do roku 1845. Poté se 
réva ze středních Čech vytra  la, v Klučově se už vinice neobnovily a vinařská tradice padla v zapomnění.

S výsadbou vinic v Klučově jsme začali v roce 2017. 
Původně to měla být jen jedna vinice, asi 400 hlav 
Veltlínského zeleného, ale postupně jsme vysadili 
celkem 5,4 ha vinic na 3 polohách. Všechny polohy 
byly zapsány do seznamu viničních tra   České re-
publiky a produkují tak jakostní vína.

Vinice Šutrák je orientována na jih až jiho-západ 
a má rozlohu 0,8 ha. Roste na ní Müller Thurgau, Ru-
ladské modré, Sauvignon blanc a Veltlínské zelené.

Velkou vinici jsme v roce 2018 vysadili na pozem-
ku, kde podle starých katastrálních map, ale i dal-
ších historických záznamů vinice bývala od roku 
1618. Dokládá to i viniční domek, který nedaleko 
vinice stále stojí. Vinice je orientována přesně na 
jih a má rozlohu 2,1 ha. Tuto polohu jsme celou 
věnovali odrůdám rezistentním, takzvaných PiWi. 
Rostou zde moderní, některé za  m málo známé 
odrůdy jako Solaris, Muscaris, Hibernal, Souvinier 
Gris, Cabernet Cor  s a Saphira.

Malá vinice se nachází, jak klučovš   říkají, na ská-
le, na Hradiš  . Vinice je orientována na jih a má 
rozlohu 2,5 ha. Rostou na ní stejné odrůdy jako 
na vinici Šutrák. Ve spodní čás   vinice, která je na 
slunečném místě a navíc chráněná pro   větrům 
jsme vysadili Ryzlink rýnský a Pálavu, které dozrá-
vají později a jsou náročné na teplo. S Ryzlinkem 
rýnským se do našeho vinařství dostává víno králů 
(i když Karel IV jej pravděpodobně nepil).

Naše vinařství v Klučově můžete navš  vit každou 
středu od 16 hod. do 19 hod., kde můžete naše 
vína ochutnat a zakoupit.

Pořádáme řízené degustace v našem sklípku v pev-
ných termínech, které najdete na našem webu, 
nebo od 8 účastníků na vaše přání.

V Českém Brodě zakoupíte naše vína v obchůdku se 
zdravou výživou, na stánku MAS na pátečním tržiš   
a pochutnat si na něm můžete i v kavárně U Madony.

Na prázdniny se chystáme otevřít stánek s našimi 
víny přímo ve vinici. Stánek se nachází na Malé 
vinici. Z klučovského nádraží se k němu dosta-
nete tak, že u zvoničky, která je uprostřed obce, 
zahnete do leva. Z okolních vesnic se dá přijet 
pohodlně vlakem, na kole i pěšky. Otevírací doba 
bude upřesněna na našich webových stránkách
www.vinarstviklucov.cz

Klára Šinková, vinařství Klučov

Klučovské vinařství
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BEZÚROCNÁ PUJCKA

POKUD ODPOVÍTE 

NA VŠECHNY OTÁZKY 

V ŽÁDOSTI ANO:
• aktivní živnost 

   k 12.3.2020

• žádná exekuce,  

  insolvence, evidence  

   v registru exekucí, 

  insolvencí

• sídlo na území 

  Středočeského kraje

• bydliště není na  

  ohlašovně OÚ/MÚ

• za poslední 3 roky  

  žádná podpora

  z veřejných peněz 

  přesahující 200.000 EUR

BEZÚROCNÁ 
PUJCKA

SCHVÁLENO!

ZAREGISTRUJTE ZÁDOST

CO BUDEME 

POTŘEBOVAT? 1. IČO

2. TELEFONNÍ KONTAKT

3. E-MAIL

4. ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU 

NA VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ

 Půjčka bude možná v limitu 10.000,- až 50.000,- , s odkladem splácení na 1 rok (první splátka 
v 06/2021), poté kvartální splátky (poslední splátka v 03/2024).

PRO ŽIVNOSTNÍKY

DOTAZY ZASÍLEJTE :

pujckazivnostnikum@kr-s.cz

HTTP://PUJCKAZIVNOSTNIKUM.KR-STREDOCESKY.CZ
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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
• u všech inzerátů musí být texty a důležitá grafika min. 3 mm od kraje; v případě celostránkové inzerce (ostat-

ní vždy bez spadu), kde je grafika do krajů strany (na spad), vyžadujeme ořez. značky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace: 12. 11. 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: 6. 1., 3. 2., 2. 3., 1. 4., 4. 5., 1. 6., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2020
Data expedice: 17. 1., 14. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 14. 8., 18. 9., 16. 10., 13. 11., 18. 12. 2020



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



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, skútr, také vraky a díly, 

tel: 777 589 258

Ambulantní gynekologie 
eský Brod s.r.o. 

MUDr. Ivan Juránek 
Husovo nám s  64 
282 01 eský Brod 

+420 321 622 107 

P ijímáme nové pacientky 
info@femcentrum.cz

Vykoupím staré knižní pozů-

stalosti, dobrodružnou lit. 

do roku 1948, staré tiskoviny, 

sbírky starých pohlednic,

známek, fotografií apod.

731 489 630



AKCE!

• Jungmannova 460 

Výkup železa, papíru,
kovů a baterií

prodej štěrku (frakce 4/8 a 8/16),
písku (betonářského) a kačírku
Najdete nás v ul. Tovární, Čelákovice

(bývalý areál TOS)

PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá 7.30 – 16.30, So 8.00 – 12.00, tel. 702 344 338

www.vykupcelakovice.cz
www.sterkpisek.cz



prodej, pronájem a výkup nemovitostí
bezplatné realitní poradenství
řešení exekucí nemovitostí
znalecké posudky
energetické průkazy
hypoteční servis
refinancování

Bydlím tu s Vámi!

  775 026 455 www.rkbohemia.cz
jedelsky@rkbohemia.cz

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ!

Chce prodat někdo z Vašeho okolí svoji nemovitost?

Doporučte mě a moje služby a já Vás za to odměním! Pokud zprostředkuji

prodej, obdržíte ode mě odměnu ve výši 10% z provize realitní kanceláře! 

Bližší informace k získání odměny naleznete na našich stránkách www.rkbohemia.cz.
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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: vitekova@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice. 

Nabízíme:

• fixní plat + diety

• 20 dní dovolené

• další benefity, 

mob. telefon

• nástup možný 

ihned nebo dle 

dohody

ŘIDIČ/ČKA TAHAČE Mercedes Benz s návěsem (plachta)

Náplň práce:

• práce: pondělí – pátek 

(sobota, neděle a svátky 

– volno) – pevné trasy ČR 

– AT – ČR – D max. 2 – 3 

noci mimo firmu v ČR za 

týden

Požadujeme:

• řidičský průkaz C + E

• praxe s řízením kamionu min. 5 let

• platný profesní průkaz

• školení řidičů

• psychotesty

• samostatnost

• čistý TR, bezúhonnost

Nabízíme:

• velmi zajímavé 

platové ohodnocení

• práce na HPP, 

příjemné pracovní 

prostředí

• příspěvek na stra-

vování, individuální 

pracovní bonusy

• práci ve velmi mo-

derním pracovním 

prostředí

• možnost profesní-

ho růstu

• technická i jazyko-

vá školení

• nástup možný 

ihned

TECHNIK/ČKA + MECHANIK/ČKA balících/výrobních strojů
Hledáme technicky šikovné uchazeče na pozice Technik/čka a Mechanik/čka balících strojů.

Vhodné i pro ABSOLVENTY – vše Vás naučíme.

Náplň práce:

• obsluha, kontrola, 

údržba výrobní 

linky

• dodržování sta-

novených objemů 

výroby

• zapisování poža-

dovaných hodnot

• pravidelné 

provádění kontrol 

kvality

• diagnostikování 

a řešení veškerých 

poruch strojů

• spolupráce 

s kolegy

Požadujeme:

• SŠ vzdělání ideálně technic. směru v oboru 

elektro (mechanik – elektronik, elektro-

technik, mechatronik, automechanik), 

maturita výhodou, nikoliv podmínkou

• uživatelská znalost práce na PC – nutná 

pro servisování a nastavování výrobních 

technologií

• praxe se seřizováním a servisováním strojů 

ve výrobě výhodou

• praxe v oboru opravář zemědělských či sta-

vebních strojů výhodou nikoli podmínkou

• pečlivost a šikovnost

• technické znalosti elektro a mechaniky

• komunikativnost a manuální zručnost

• elektro vyhláška 50 výhodou

• analytické a koncepční uvažování a smysl 

pro detail

• znalost AJ nebo NJ výhodou





+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



ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

• tlaková voda
• Rothenberger

www.vservis.cz +420 603 538 622

KAMEROVÉ PROHLÍDKY KANALIZACE

• robot
• nástrčná kamera

Odborná instalace úsporných 
švédských tepelných čerpadel 

NIBE pro rodinné domy.

www.tc-nibe.cz

Systém vzduch - voda a země - voda.
Topný faktor až 5,15.
Záruka až 10 let na kompresor.
Úspora až 70% nákladů na vytápění.
Pracuje do teploty -25 °C.
Nabídka zdarma.

esel®

Návrh, dodávka
montáž, záruční
a pozáruční servis

Telefon:  777 283 009  /  777 283 003
Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Kotlíková dotace až 127.500 Kč.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

VE ZPRAVODAJI

Nabízíme vám možnost 

ŘÁDKOVÉ INZERCE, kde můžete 

zveřejnit různé prodeje nebo 

nákupy nemovitostí, služeb, 

předmětů atd. 

Cena za řádkovou inzerci je 

0,60 Kč/znak včetně mezery











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.

STABILNÍ PRÁCE 
VE VAŠEM SOUSEDSTVÍ 

VOLEJTE, PIŠTE:
727 831 985   | marker@marker.cz

Měsíční

a roční 

ODMĚNY

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy

Nejezděte za prací až do Prahy, přidejte 
se k celosvětově známé a úspěšné 
firmě Marker vyrábějící lyžařské vázání.  

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

operátory výroby pro montáž lyžařského vázání

údržbáře s vyhláškou 50

skladníka se schopností obsluhovat počítač
– skladový informační systém (pracoviště Kouřim)



Vepřovou pečeni s kostí – 105 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 105 Kč/kg

Vepřové ocásky – 75 Kč/kg

PRODEJNA:

Husovo nám. 41

Český Brod

tel.: 321 622 376
ceny jsou platné od 22. 6. do 4. 7. 2020

na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:
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