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2 Co nového

Nečekaná doba přináší nečekané zkušenos  . Můžeme odložit výlet za zážitky a objevit lesní palouk plný 
sasanek (podléšek, petrklíčů) v háji za nedalekou vsí. Můžeme odložit návštěvu příbuzných či známých, 
ale měli bychom jim častěji zavolat, napsat mail či zprávu, což se nám v obvyklém shonu mnohdy nedaří. 
Odkládáme – snad již defi ni  vně – součás   zimního šatníku a jen pro strýčky Zmrzlíky ještě někde navr-
chu ponecháme šálu, rukavice a čepice, kdyby se nám přeci jen po dvě tři rána připomněli. Rozhodně 
nám ještě nějaký čas bude docházet, co všechno můžeme odložit. Takové odkládání nemusí nezbytně 
provázet kyselost, smutek, naštvání, zloba. Postupné vstřebávání naší nové zkušenos   – souži   s něčím 
neviditelným, čeho se obáváme a nikomu nepřejeme, ale čemu se dost možná po nějaké době stejně 
nevyhneme, ponese nezbytně i opačné tendence. Řadu věcí, u nichž zbytečné odkládání postrádá smysl. 
Jejichž dotažení nám možná příliš dlouho kdosi slibuje. A možná nám ještě před pár týdny chyběla neče-
kaná zkušenost k tomu, abychom nový krok vyzkoušeli. Tak máme i v Českém Brodě za sebou tře   jednání 
rady města formou telekonference. Snad se dočkáme i v dalších úředních postupech rychlejšího nástupu 
digitálních dokumentů – či odbourání nesmyslně zatěžující paralelní existence dokumentů papírových 
(registrace živnos  , technický průkaz). Třeba stát zajis   i fungování garantovaného digitálního právního 
systému, podle něhož budou spolehlivě rozhodovat soudy a odvolací orgány. Možná nové technologie 
mnohem rychleji proniknou také do vzdělávacího procesu a podstatně ho promění.

Rozhodně prostor úvodníku nemůže postačit na zachycení všech námětů k podobné proměně, které nám 
přinesla nová zkušenost. Obnova po vynucené velké přestávce bude jistě bolet. Takové nezbytné nesnáze 
ale jistě přinesou nejen pouhý návrat, ale i novou kvalitu. Aby se nám to spolu podařilo, naordinujme si 
zvýšené dávky osobní statečnos   a odpovědnos  . Nečekejme, co udělají jiní. Tak jako nečekaly šikovné 
ruce švadlenek, které se pus  ly do ši   roušek. I ostatních šikulů, vyrábějících pomůcky pro seniory a další 
potřebné. Za celé vedení města a zejména za všechny, ke kterým tato účinná pomoc směřuje, bych zde 
rád všem za nezištnost a sounáležitost moc poděkoval.

Přeji vám co nejpevnější zdraví a mnoho sil k proměně!

Aleš Kašpar

Odkládání
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3Krátce z města

Pomoc seniorům a dalším potřebným s nákupy nej-
prve zajišťovala městská policie. Od konce března 
pod vedením koordinátora Tomáše Charváta, pře-
bírá štafetu ak  vita „Českobrodský dobrovolník“. 
Do té se zapojili skau  , studen  , učitelé, farníci 
i jednotlivci, kteří chtějí být užiteční druhým. Potře-
bujete-li pomoci zajis  t nákup základních potravin, 
doručení léků či knih z knihovny, volejte na číslo 
313 034 222 od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 
hod., v naléhavých kdykoli. Psát můžete i na email 
dobrovolnici@cesbrod.cz.

Všem dobrovolníkům, kteří pomáhali se ši  m rou-
šek i s pomocí potřebným, ze srdce děkujeme. Jme-
novitě také děkujeme naší vietnamské komunitě, 
která 25. 3. městu darovala 95 barelů mýdla s desin-
fekcí a 500 kusů jednorázových roušek a paní Sach-
lové ze Zdravého krámku na Husově náměs  , který 
slouží jako sběrné místo pro distribuci roušek.

Město od počátku epidemie podrobně informuje 
o všech přijatých opatřeních. Aktuální informace 
naleznete na webových stránkách www.cesbrod.cz 
a na facebookovém profi lu města. Od 16. 3. 2020 je 
dle potřeby v 16.00 hod. a opakovaně v 18.00 hod. 
spuštěno hlášení městského rozhlasu s novinkami.

Vyhlášení nouzového stavu a karanténní opatření 
se promítly i do fungování města a městského úřa-
du. V souladu s unesením vlády byl styk s veřejnos-
  omezen na činnost podatelny v pondělí a středu 

vždy od 8.00 do 11.00 hodin. Pro další komunikaci 
s úřadem je doporučeno maximálně využít online 
formuláře, telefonu nebo emailu.

V důsledku přijatých opatření bylo zrušeno avizo-
vané jednání zastupitelstva k regulačnímu plánu 
18. 3. 2020 i řádné jednání dne 8. 4. 2020. Jakmile 
budou vyřešeny organizačně technické záležitos   
(jednání je ze zákona veřejné), budeme o novém 
termínu včas informovat. Naopak rada města po-
prvé využila možnos   jednání formou videokonfe-
rence. Nezastavily se práce na agendách přenese-
né působnos   ani samosprávné ak  vity města, tj. 
zejména zajištění provozu příspěvkových organizací 
a inves  ční projekty města.

Rada města na jednání dne 4. 3. 2020, které pro-
běhlo ještě obvyklým způsobem, vyhlásila zakázku 
na vybavení nové nemocniční kuchyně v budově 
č. p. 507 a vybrala dodavatele stavebních prací 
v této kuchyni. Rada také vyhlásila zakázku na re-
konstrukci přední čás   ulice K Vysílači (bez pane-
lové komunikace). Rada na tomto jednání rovněž 
vyhlásila konkurzní řízení na obsazení místa ředite-
le nebo ředitelky ZŠ Tyršova. Nový ředitel by měl 
nastoupit od 1. 8. 2020. Velký význam pro naše 
město bude mít také vyhlášení koncesního řízení 
na provozování vodovodů a kanalizací v majetku 
města Český Brod na léta 2021 až 2028. Nový pro-
vozovatel by měl být vybrán do konce října.

I v březnu pokračovaly stavební práce na přístav-
bě ZŠ Tyršova, na nové školní kuchyni a výdejnách 
v areálu nemocnice a na novém povrchu další čás   
ulice Pod Velkým Vrchem. V lokalitě Na Křemínku 
pokračuje stavba nových vodovodních řadů. Sou-
časná situace se na dodržování termínů stavbaři 
za  m neprojevila. Technické služby také opravily 
asfaltový povrch v čás   ulice 5. května, v plánu je 
oprava čás   vozovky v Kollárově ulici před hotelem 
formou vyfrézování a položení živice a také opra-
va přechodu pro chodce na náměs   mezi Asonem 
a Modrou Hvězdou.

Rada města na videokonferečních jednáních 20. 3. 
a 27. 3. 2020 pověřila odbor rozvoje zajištěním za-
kázky na dokumentaci okružní křižovatky u ZZN, 
vzala na vědomí informace o úspěšných žádostech 
o dotaci na připojení vrtů a nový přivaděč do měs-
ta a na vodojem na Vrabčici. Rada také doporučila 
zastupitelstvu rozdělit fi nanční prostředky z Pro-
gramu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 ve výši 
1,2 mil. Kč mezi významné českobrodské památky 
kostel Nejsvětější Trojice, sokolovnu a radnici č. p. 
1 a schválila dohodu o fi nančním příspěvku farnos   
na provoz věžních hodin na kostele sv. Gotharda ve 
výši 24.000 Kč ročně.

Do našeho života počátkem března naplno vstou-
pila koronavirová krize. Citelný nedostatek ochran-
ných pomůcek probudil nebývalou ak  vitu občanů 
včetně obyvatel Českého Brodu. Ve městě vznikla 
řada domácích manufaktur na výrobu roušek, kte-
ré byly následně prostřednictvím města, strážníků 
městské policie a dobrovolníků předávány nejprve 
těm, kdo jsou v „první linii“ a dalším potřebným. 
Nejprve spontánní, poté povinné nošení roušek, 
kterým chráníme své okolí, vzali za své opravdu 
všichni. Město také ve spolupráci s dalšími ins  tu-
cemi samo opatřilo a různým subjektům, částečně 
obcím v ORP Český Brod, lékařům v ordinacích i jed-
notlivcům distribuovalo stovky litrů desinfekce, des-
infekčního mýdla, jednorázových i látkových roušek, 
aby tak nahradilo pomalé centrální zásobování.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
duben 2020duben 2020



4 Věstník

Body projednávané Radou města 4. 3. 2020
1.  ZŠ Tyršova - žádost o čerpání rezervního fondu
2.  Žádost o poskytnu   fi nančního příspěvku pro ZO ČSOP 

Polabí, IČO: 70843473
3.  Žádost o poskytnu   fi nančního příspěvku pro Mašínův 

statek - památník tří odbojů, z.s., IČO: 07357737
4.  Nové pojmenování ulice v Českém Brodě Nad Male-

chovem
5.  Vyhlášení záměru - bezúplatný převod čás   pozemku 

v k.ú. Český Brod (ksus)
6.  Narovnání vlastnických vztahů v ulici Žitomířská x Ko-

menského
7.  ANESAN s.r.o. - žádost o souhlas se stavebními úpravami
8.  Vyhlášení VZ Vybavení gastroprovozu v č. p. 507
9.  Vyhlášení VZ „Stavební úpravy místní komunikace, ul. 

K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice“
10.  Administrace VZ na rekonstrukci č. p. 507 _Česko-

brodské moderní poradenské pracoviště
11.  Dodatek č. 1 ke Sod č. 201900287-OR zhotovitel 

Markéta Berdychová „Liblice u Českého Brodu, ul. 
U Hřiště - Rekonstrukce oplocení mul  funkčního hřiš-
tě TJ Liblice“

12.  Úsekové měření na silnici I/12 - Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnos   - 
RNDr. K.

13.  Úsekové měření na silnici I/12 - Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnos   
– M. S. a Z. S.

14.  Revokace usneseni č. 427/2019 v čás   složení hodno-
 cí komise veřejné zakázky Nová MŠ Kollárova

15.  Žádost o schválení územního souhlasu pro Region Po-
šembeří o. p. s. na období 2021 - 2027

16.  Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředi-
tele ZŠ Český Brod, Tyršova 68

17.  Licenční smlouva
18.  Ceníky služeb a pronájmů CVIK
19.  Informace - Zápis z jednání komise bezpečnos   

z 13. 1. 2020
20.  Informace - Zápis z jednání komise pro regenerace 

MPZ konané 24. 2. 2020
21.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady 

města a další informace
22.  Vyhodnocení VZ_“Kuchyň v budově č. p. 507“
23.  Vyhlášení VZ Provozování vodovodů a kanalizací 

v majetku města Český Brod

Body projednávané Radou města 12. 3. 2020
1.  Uzavření mateřských škol v Českém Brodě

Body projednávané Radou města 20. 3. 2020
1.  Městská knihovna (CVIK) - změna závazných ukazatelů 

r. 2019
2.  Aktualizace ceníku pronájmu zasedacích místnos   

a kopírovacích služeb
3.  Jmenování členů konkurzní komise pro ZŠ Český Brod, 

Tyršova
4.  Objednávka na dokončení PD - Studie „Umístění MOK 

ul. J. Kouly - Zborovská - Krále Jiřího - Technický areál 
města ve městě Český Brod“

5.  Žádost o prominu   penále za nedodržení termínu ode-
vzdání díla dle smlouvy č. 201700058 Část E

6.  Žádost občanů domů Na Cihelně č. p. 1333, 1334, 1335, 
1327, 1328, 1329 o změnu dopravního režimu - staženo

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

8.  Příslib dotace projektu č. 1190400149 - Nové vodní 
zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod 
města Český Brod

9.  Příslib dotace projektu č. 1190400146 Nový vodojem 
a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod

10.  Dodatek č. 1 ke SoD č. 201900113/OR - Přístavba uče-
ben ZŠ Tyršova

11.  Výpověď smlouvy ev. č. 201900229/OR - Nájem pro-
stor v budově č. p. 507 - Nemocnice Český Brod s.r.o.

12.  Státní fi nanční podpora v programu regenerace MPR 
a MPZ v roce 2020

13.  Záměr na výpůjčku movitého majetku automat na 
duše Schwalbe a veřejná pumpa umístěné na parko-
viš   B+R v prostorách nádraží Český Brod.

14.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/18 v ul. 
Kounická 1393,Český Brod

15.  Prodej bytové jednotky č. 1392/1 v ul. Kounická 1392, 
Český Brod

16.  Prodej bytové jednotky č. 1392/3 v ul. Kounická 1392, 
Český Brod

17.  Prodej bytové jednotky č. 1392/6 v ul. Kounická 1392, 
Český Brod

18.  Prodej bytové jednotky č. 1392/7 v ul. Kounická 1392, 
Český Brod

19.  Prodej bytové jednotky č. 1392/9 v ul. Kounická 1392, 
Český Brod

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

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

22.  Prodej bytové jednotky č. 1392/2 a nebytové jednot-
ky č.1392/15 v ul. Kounická 1392, Český Brod

23.  Prodej bytové jednotky č. 1392/5 a nebytové jednot-
ky č.1392/16 v ul. Kounická 1392, Český Brod

24.  Prodej bytové jednotky č. 1392/8 a nebytové jednot-
ky č.1392/13 v ul. Kounická 1392, Český Brod

25.  Informace - Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj, 
stavebnictví a dopravu ze dne 2. 3. 2020

Body projednávané Radou města 27. 3. 2020
1.  Uzavření mateřských škol v Českém Brodě - prodloužení
2.  Nařízení města Český Brod č. 1/2020 TRŽNÍ ŘÁD
3.  Doporučení schválení dodatků smluv na dopravní ob-

služnost 2020
4.  CVIK - odpis pohledávek
5.  TS - převod fi nančních prostředků mezi fondy a násled-

né čerpání FRIM
6.  TS - čerpání FRIM- spoluúčast k dotaci
7.  TS - souhlas s podáním žádos   o dotaci
8.  Přechod nájmu, byt č. 4, Suvorovova ul, Český Brod
9.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1 Vrátkov 78
10.  Smlouva o fi nančním příspěvku na provoz věžních ho-

din na kostele svatého Gotharda v Českém Brodě

Věstník
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Koronaviry se běžně vyskytují u lidí a vyvolávají nejčastěji běžné nachlazení. Spolu s viry SARS (r. 2002) 
a MERS (r. 2012) představuje nynější virus SARS-CoV-2 tře   nebezpečný virus z této rodiny. Vyvolává ne-
moc Covid-19, které se k dnešnímu dni (31.3.) objevila ve 177 zemích u téměř milionu lidí.

Odkud se virus SARS-CoV-2 vzal? 
Objevuje se řada spekulací, že jde o uměle vytvoře-
ný virus, ale tato tvrzení nemají za  m žádné opod-
statnění. Molekulárně-biologickými metodami se 
podařilo prokázat (podobně jako se prokazuje např. 
otcovství), že virus je nejblíže podobný koronaviru, 
který se vyskytuje u netopýrů. Nicméně zdá se, že vi-
rus měl ještě jednoho mezihos  tele (luskouny), než 
přeskočil na lidi. Mezi objevem choroby 1. 12. 2019 
(atypické pneumonie) a zjištěním, co je příčinou (ko-
ronavirus SARS-CoV-2 31. 12. 2019), uběhl necelý 
měsíc, což se považuje za extrémně rychlé zjištění.

Proč je nutné dodržovat po nějakou dobu striktní 
karanténu?
Nakažlivost viru je o něco vyšší než u běžné chřip-
ky. Smyslem všech karanténních opatření je ome-
zit skokový nárůst počtu nakažených (jako se stalo 
v Itálii), aby se nezahl  l zdravotní systém (obr. 1). 
Pak to  ž nastává problém v tom, že řada těžce 
nemocných pacientů se nedostane na podpůrnou 
léčbu (ven  látory, mimotělní oběh) a  to pacien   
se kvůli obrovskému zánětu v plicích vlastně „udu-
sí“, protože plíce nejsou schopny zásobovat tělo 
kyslíkem. Časem také dochází k tomu, že může být 
nakažena podstatná část zdravotního personálu 
(v Itálii údajně 20-25%), která musí do karantény. 

Jak dlouho přežívá v okolním prostředí nebo na 
různých površích?
SARS-CoV-2 může být přítomen v aerosolu (po vy-
kašlání nakaženým) až 3 hod., více než 1 den na 
kartonových površích a 2-3 dny na plastu či ocelo-
vém povrchu.

Jak dlouho trvá než se po infekci objeví příznaky 
nákazy?
Obvykle se příznaky objeví do 5-6 dní, ale rozmezí 
je bohužel široké 1-14 dní (záleží na tom, jakou ini-
ciální dávku viru pacient dostane, jak dobře fungu-
je jeho imunitní systém atd.). Bohužel se ukazuje, 
že i asymptoma  cký člověk (člověk bez příznaků 
choroby) již může být pro ostatní infekční! I proto 
je zavedena takto striktní karanténa, která se řadě 

lidí může zdát příliš přísná. Na druhou stranu by 
tato opatření neměla trvat příliš dlouho, aby neby-
ly příliš narušeny sociální vazby a ekonomika. 

Liší se nějak riziko nákazy u mladších a starších 
pacientů a jak moc?
Za  mco do věku 60 let je úmr   na infekci velmi 
vzácné (1 člověk z 250-500 nakažených), po 60. roce 
smrtnost stoupá a při věku nad 70 let může umřít 
10-15 % pacientů (viz obr. 2). Může to být dáno 
slabší imunitou u starších pacientů a častějšími do-
provodnými nemocemi jako je cukrovka, problémy 
se srdcem, plicní po  že a další. Každopádně je ne-
smírně důležité ochránit starší spoluobčany před 
nákazou, protože ověřená a účinná léčba pomocí 
an  -viro  k za  m chybí a vakcína nebude minimálně 
do poloviny r. 2021 v masové produkci k dispozici.

Dr. Marek Šťastný, Ph.D.

Koronavirus SARS-CoV-2 a nemoc Covid-19

Obr. 1: Proč je důležitá karanténa? Pomalejší nástup 
infekce a udržení kapacity zdravotního systému.

Obr. 2: Míra smrtnos   na nákazu SARS-CoV-2 pod-
le věkových skupin (data z Číny).
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I když se se to možná někomu nezdá, v Českém Brodě má dobrovolnictví už dávno zapuštěné své kořeny. 
Vzpomeňme si například na první krůčky neziskové organizace LECCOS, která letos slaví 20 let své exis-
tence, nebo na řadu cvičitelů a trenérů tělovýchovných a sportovních ak  vit, pracovníků ve skau  ngu, 
sokolu a v neposlední řadě i pomoci bližnímu svému v komunitách farnos   a v řadě dalších místních spolků 
a organizací, kde pomoci si navzájem je naprosto přirozené. 

Zdá se, že podpora spolkového života, neziskových 
organizací a občanských ak  vit v našem městě 
sbírá své ovoce. Jak jinak si vyložit, že sehnat dob-
rovolníky v době pandemie koronaviru nebylo 
žádným problémem? Je to až k nevíře, ale lidé se 
hlásili sami. 

Při koordinaci pomoci potřebným jako jsou senioři, 
osamělé či jinak hendikepované osoby jsme vsadili 
na jistotu a oslovili ředitele místní ZUŠ a radního 
pro oblast školství pana Tomáše Charváta. Zeptali 
jsme se ho:

Jak pomoc dobrovolníků za  m hodno  te?
„Už od počátku jsem obklopen lidmi z Brodu, 
mnohdy do teď, pro mne dříve neznámými, nebo 
skauty, sokoly, turisty, lidmi z farnos  , sportovci, 
včelaři…. Stačilo jen vzít telefon a poslat dotaz, kdo 
je ochotný pomoci a pak to začalo samo od sebe 
růst. Má úloha je pomoci a nepřekážet. Chci po-
děkovat Pavlu Corradinimu za spolupráci rozjezdu 
dobrovolnické činnos   a koordinaci dnešních dní. 
Všichni se učíme novým věcem a nebýt covidové 
situace, tak pro mne převažuje jen pozi  vní ener-
gie v mnoha projevech a prosím, aby to tak i zůsta-
lo. V tuto chvíli má hlavní zátěž na sobě městská 
policie, která vše zvládá velmi příkladně a my se 
snažíme její práci doplňovat a pomáhat jim. A dob-
rovolníci? Vždy stačí jen požádat a na každou prá-
ci se nabízí spousta rukou. A ještě ke všemu jsou 
usměvaví a pohodoví i s vědomím závažnos   situa-
ce a vědomím rizika. Za mě jednička s hvězdičkou... 
Držte se!“

Jedním z dobrovolníků je i Josef Ležal, dlouholetý 
vedoucí skautského střediska Psohlavci. Proč jste 
se přihlásil?
„Myslím si, že potřebu pomáhat máme všichni ně-
kde v sobě gene  cky danou. Je jenom otázka, na 
základě jakých impulzů jsme ochotni tuto potře-
bu ak  vovat a v jakém rozsahu. V Českém Brodě, 
v podmínkách malého města, kde mnoho lidí znáte 
minimálně od vidění, mi pomoc připadá tak nějak 
přirozená. Není to nic, do čeho by se člověk mu-
sel zásadním způsobem nu  t. Alespoň tedy podle 

mého názoru. A vlastně 
i podle názorů dalších 
dobrovolníků z obou 
našich skautských stře-
disek.“

Zástupkyní mladší ge-
nerace je například stu-
dentka Gymnázia Český 
Brod Lenka Schramlová. 
Neměli doma problém 
s  m, že jste se přihlá-
sila jako dobrovolník?
„Neměli. Byli rádi, že 
budu užitečná. Dobře 
mě znají a ví, že ten po-
cit mám ráda a že mi dělá radost. Než jsem šla ale 
pomáhat, dostala jsem dlouhou přednášku o tom, 
jak se mám chránit, že si mám vzít roušku a jed-
norázové rukavice a... Chápu to, mají mě rádi a já 
je taky.“

Závěr patří slovům, která snad ani neobsáhnou 
všechnu tu upřímnost, vděčnost a radost z toho, že 
i v těžkých dobách jsou mezi námi skvělí lidé a to 
napříč generacemi, kterým záleží na druhých.

Děkujeme všem, kteří pomáhají!

Petra Ištvániková, PR manažerka

Být užitečným člověkem je fajn
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Současná situace způsobená pandemií nemoci Covid 19 bude mít velký vliv na ekonomickou kondici nejen 
ve světě či v České republice, ale nevyhne se ani našemu městu. Předpovědět, jak vážný dopad to bude 
mít, je podobné věštění z křišťálové koule, kterou bohužel nikdo z nás nemá. Přesto musíme na nastalou 
situaci reagovat.

Ing. Luděk Tesař, který pomáhá našemu úřadu s op-
 malizací rozpočtového procesu, odhaduje propad 

daňových příjmů o 15 – 20 % opro   roku 2019. Což 
v reálných číslech může být propad příjmů rozpoč-
tu města na letošní rok o 15, 18 nebo i 20 miliónů 
Kč. Nelehkou situaci pak bude mít fi nanční odbor 
s návrhem řešení, jak si s výpadkem poradit. Mož-
nos   je několik a patrně přistoupíme ke kombinaci 
několika opatření.

Již nyní vedoucí fi nančního odboru Ing. Šárka Jed-
ličková projednává s ostatními vedoucími odborů 
úspory v jejich kapitolách. Úsporná opatření se 
pravděpodobně dotknou i personální stránky, kdy 
se omezí přijímání nových zaměstnanců a dojde 
k některým dalším organizačním změnám. 

Úspory budou muset hledat i příspěvkové orga-
nizace, s kterými budeme projednávat změnu zá-
vazných ukazatelů. Patrně nebudeme přistupovat 
ke všem organizacím plošně, jako jsme tak činili 
při minulé fi nanční krizi a nebudeme je nu  t ke 
snížení výdajů například 
o 10 %. Avšak tlak na
úspory bude individuál-
ní a budeme se hlavně
snažit zbytné věci posu-
nout v čase dál. Hodláme 
navrhnout krácení pro-
vozních výdajů a dotací
z  tulu omezení sportu,
spolkové činnos  , činnos-
  škol a školek či knihov-

ny a kulturního domu.

Velkou snahou města 
bude i nerušení inves-
 čních akcí, ale spíše je 

v čase rozložit či případně 
realizovat později. Pří-
kladem může být rekon-
strukce ulice K Vysílači 
v Liblicích, která měla být 
provedena již v letošním 

roce. Nově budeme zastupitelstvu navrhovat neru-
šení této akce, ale její přesun na příš   rok.

Jedinou z mála oblas  , kde dojde patrně k navý-
šení celkového objemu, budou výdaje na ochran-
né a zdravotní pomůcky, dezinfekce a další výdaje 
spojené s ochranou obyvatelstva. Případně i další 
nutná opatření v sociální oblas  .

Velmi pravděpodobné je i navýšení úvěrů pro po-
třeby pokry   očekávaného výpadku příjmů s hlav-
ním cílem fi nancovat a neohrozit již zahájené či 
plánované inves  ce. Na tyto inves  ce je ve velké 
míře zajištěno i cizí fi nancování, tedy jsou přislíbe-
né dotace. O takto upraveném rozpočtu pak bude 
jednat zastupitelstvo města s velkou pravděpodob-
nos   ve středu 13. května 2020. A jak říká Ing. Te-
sař: „Není nutné podléhat trudomyslnos  , ta krize 
dříve nebo později odezní.“

Jakub Nekolný, starosta města

Dopad krize na fi nance města

Ilustrační obrázek uvádí stav ke dni 29. 2. 2020. Aktuální rozpočet města na-
jdete na www.cesbrod.cz ve složce ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET.
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Nezasvěcené pravděpodobně překvapí, že ještě 
v roce 2020 jsou na území města desítky nemo-
vitos  , které dosud nejsou napojeny na městský 
vodovod. Nejde jen o okrajové lokality nebo samo-
ty. Jejich obyvatelé musí využívat vlastních studní 
a v případě, že s kvalitou vody nejsou spokojeni, 
musí vodu převařovat anebo si dovážet balenou. 
Tento stav dozná v nejbližší době další velké změny. 

Město v roce 2017 získalo dotaci na realizaci pro-
jektu Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B, 
C, F, H. Jedná se řady v ulicích Nábřežní, Polomská, 
Na Křemínku (část), U Dráhy, Na Prutě a V Lánech. 
Stavbu přibrzdily administra  vní překážky spojené 
s podmínkami Státního fondu životního prostředí, 
se zprovozněním bylo potřeba počkat na novou 
provozovatelskou smlouvu (od r. 2021). V roce 
2019 byly vybudovány vodovody v ulicích Nábřež-
ní, čás   Jungmannovy a Polomské (celkem 9 ne-
movitos  ) a letos pokračuje pokládka v celé lokali-
tě Na Křemínku (46 nemovitos  ). Celkové náklady 
jsou přes 7 mil. Kč, z toho dotace z Operačního 
programu Životní prostředí je 3,8 mil. Kč, zbývající 
část plyne z rozpočtu města. Termín dokončení je 
plánován na srpen 2020. Město také rozhodlo vy-
budovat veřejné čás   přípojek s  m, že jednotliví 
vlastníci uhradí fi nanční příspěvek. 

Připraven je ještě projekt Doplnění vodovodní sítě 
Český Brod – část A, D, G, který má za úkol tzv. 
zokrouhování. Jedná se o propojení řadů v ulicích 
Rokycanova a Na Cihelně, Jana Koziny a Bedřicha 
Smetany a Bezručova a Žižkova při současném 
zrušení nevyhovujících vodovodů. Cílem je zlepšit 
kvalitu vody v okrajových částech systému pomo-
cí lepší cirkulace v potrubí. Délka je dohromady 
130 m a předpokládané náklady jsou 2,5 mil. Kč. 

Poslední větší oblas   města, kde většina domů 
není doposud napojena na městský vodovod, jsou 
trochu překvapivě Zahrady, a to přesto, že jimi pro-
chází hlavní přivaděč do města. Obyvatelé Zahrad 
jsou ve většině závislí na vlastních studních, které 
v posledních letech v létě často vysychají. Město 
do budoucna zamýšlí tuto situaci řešit v rámci vy-
budování nového přivaděče. Ve hře je možnost na-
pojování nemovitos   na stávající (starý) přivaděč, 
který by mohl pro Zahrady sloužit jako lokální vo-
dovodní řad a současně jako záloha pro zásobování 
celého města. Do posílení kapacity vodovodů ces-
tou nemalých inves  c, na něž má město přislíbenu 
dotaci v celkové výši 68 mil. Kč, je nicméně napojo-
vání dalších nemovitos   proza  m pozastaveno.

Tomáš Klinecký, místostarosta města

Nové vodovodní řady umožní připojit desítky nemovitos   
na městský vodovod
I během nouzového stavu pokračují stavební práce na velkých inves  čních akcích města. Současná 
situace se na stavbách naštěs   za  m příliš neprojevila, včetně obávaného odchodu zahraničních 
pracovníků. Jed-nou z akcí je pokládka nových vodovodů, které umožní napojení 51 nemovitos  , jež 
dosud neměly přístup k městské pitné vodě. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Problema  ce vodovodů a kanalizací se v tomto čísle zpravodaje již ve svém článku věnuje pan místostaros-
ta, přesto bych se chtěl na věci podívat trošku z větší perspek  vy. Ano, město má v současnos   stop stav 
a nepovoluje nová napojení na vodohospodářskou infrastrukturu.

Město si je této situace vědomo a projekčně při-
pravuje tři velké stavby. Osazení nových vodních 
zdrojů v Zahradech a rekonstrukce vodovodního 
přivaděče je z těchto staveb nejdražší. Celkové 
náklady na tuto stavbu vychází na více než 80 mi-
liónů Kč bez DPH. V tuto chvíli máme zprávu, že 
nám Státní fond životního prostředí přislíbil dotaci 
v maximální možné výši a to 50 milionů Kč.

I na druhou připravovanou akci, tedy na rekon-
strukci vodojemu s přístavbou jeho druhé komo-
ry máme příslib státní dotace z fondu životního 
prostředí. Z celkových 33 miliónů Kč činí dotace 
přes 18 milionů Kč. Zbytek stejně jako u nových 
zdrojů vody a přivaděče do města bude nutné 
uhradit z rozpočtu města. Bohužel doprovodné 
stavby, jimiž je rekonstrukce výtlačného potrubí 
do vodojemu a naopak hlavní zásobovací přivaděč 
z vodojemu do města v celkové hodnotě přibližně 
32 miliónů Kč, nejsou uznatelnými náklady a bu-
dou muset být opět hrazeny městem. 

Tře   plánovanou stavbou je intenzifi kace čis  rny 
odpadních vod na celkovou kapacitu 13,3  síce 
ekvivalentních obyvatel za přibližně 18 miliónů Kč. 
Na tuto akci za  m nemáme příslib žádné dotace, 

avšak i zde jsme žádost o dotaci zpracovali a po-
dali. 

Všechny akce chceme mít hotové do roku 2022. 
Tím bychom zajis  li dostatek pitné i odkanalizova-
né vody jak pro samotné město, tak pro jeho roz-
voj na plánovanou velikost kolem 10  síc obyvatel. 
Avšak i při zajištění dotací se jedná o fi nančně vel-
mi nákladné stavby, které si vyžadují nemalé veřej-
né prostředky. I s  mto vědomím se zastupitelstvo 
města rozhodlo schválit inves  ční příspěvky na roz-
voj infrastruktury u výstavby nových bytů a domů. 
Protože hlavně pro tyto nové obyvatele navýšení 
kapacity vodohospodářských staveb bude sloužit.

Jakub Nekolný, starosta města
Foto: Jakub Červenka

Nové velké vodohospodářské stavby nemusí být utopií
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Město Český Brod podalo v roce 2019 na opravy chodníků a přechodů pro chodce žádos   o dotace ve výši 
3.540  s. Kč. O jejich osudu se rozhoduje v těchto dnech a nejpozději do konce měsíce dubna 2020 budeme 
vědět, které projekty budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury fi nančně podpořeny.

K realizaci jsou připraveny tyto projekty:

1) Rekonstrukce chodníku v ulici Zborovská, jeho
východní strana. Chodníky na této straně komuni-
kace mají zvlněný povrch, jejich sklonové a výškové 
poměry neodpovídají předpisům, asfalt je popras-
kaný a jeho povrch je zdegradovaný. Šířkově jsou
chodníky nejednotné. Kromě chodníků v délce 364 
metrů budou vybudovány 4 přechody pro chodce
mezi jednotlivými úseky chodníku a autobusová
zastávka. Stavba je řešena plně bezbariérově, stá-
vající zeleň zůstane maximálně zachována. Na pro-

jekt v hodnotě 3.237  s. Kč bylo požádáno o dotaci 
ve výši 1.906  s. Kč.

2) Rekonstrukce chodníku v ulici Tuchorazská,
opět jeho východní strana. Oprava chodníku je na-
plánována od křížení ulice Tuchorazská s ulicí K Do-
lánkám za mostem přes vodní tok Šembera až po
stávající bezbariérový chodník vedoucí od křížení
silnice s ulicí Na Ku  lce. Stávající chodník je již za
svou životnos  , nový chodník bude zcela bezbarié-
rový. Na projekt v hodnotě 3.910  s. Kč bylo požá-
dáno o dotace ve výši 1.218  s. Kč.

3) Vybudování nových přechodů pro chodce
v ulici Žitomířská. V horní čás   ulice Žitomířská
je naplánováno vybudování dvou nových přecho-
dů pro chodce, jeden v těsné blízkos   budovy
Základní školy Žitomířská a jeden nad křižovatkou
s ulicí Bedřicha Smetany, kde se nachází školní jí-
delna. Přechody budou bezbariérové s přisvětle-
ním a s ostrůvky uprostřed silnice pro bezpečnější
přecházení. Na projekt v hodnotě 488  s. Kč bylo
požádáno o dotaci ve výši 415  s. Kč.

Lenka Farkasová, odbor rozvoje

Očekávané dotace na opravy chodníků
a přechodů pro chodce v roce 2020
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Město Český Brod podalo v minulém měsíci žádost o dotaci na obnovení pěší „Aleje do Klučova“ z Progra-
mu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí České republiky.

Krajina v okolí našeho města je intenzívně země-
dělsky využívaná. Vegetace v okolí města Český 
Brod jsou dle geobotanické mapy dubohabrové 
háje. Řešené území se nachází na východě obce 
Český Brod. V minulos   zde byla cesta spojující 
město s obcí Klučov. Cílem města Český Brod, ve 
spolupráci s obcí Klučov, je znovuvytvoření této 
polní cesty a zvýšení množství krajinné zeleně. 
Obec Klučov podala do stejného dotačního  tulu 
žádost obdobnou, která by měla být realizována na 
jejich pozemcích. Z jedné strany zamýšlené cesty 
je pole, z druhé strany příkop s velkým zastoupení 
rákosu. Vzhledem k budoucímu plánovanému po-
hybu lidí v aleji, je v projektu navrženo u stávajících 
stromů bezpečnostní řez a u stromů, které jeví vi-
zuální známky dřevokazných hub, dojde ke kácení.

Cílem akce je zvýšení množství zeleně ve volné 
krajině, zvýšení biodiverzity a navrácení starých 
českých ovocných odrůd do volné krajiny, a v ne-
poslední řadě obnovení původní stezky pro pěší. 
Po délce cesty je navržena linie ovocných i neovoc-
ných stromů a vhodné keřové patro. Stromová vý-
sadba bude vytvářet po celé délce stromořadí s  n. 
Keřové patro bude sloužit jako úkryt pro živočichy 
a jejich plody jako potrava.

Výhledově by bylo vhodné pozemky ležící jižně od 
cesty pře  nající pole, které navazují na příkop, za-
travnit a vytvořit zde louku či myslivecké políčko. 
Bylinné patro by rozšířilo možnos   pro hnízdění 

ptactva, stromové pak pro zlepšení orientace ko-
roptví v terénu. I bez zatravnění je rozdělení pole 
cestou přínosem, dojde ke zmenšení velkého půd-
ního bloku travnatým cca 4m širokým biopásem. 
K zatravnění dojde rovněž na místech, kde jsou ke-
řové porosty blízko u pole a nešlo by tudy projít.

V projektovém záměru je navrženo doplnění 31 
ovocných stromů, 27 neovocných stromů a 505 
keřů složených z domácích druhů. Jsou voleny dru-
hy snášející sucho a méně náročné na údržbu (jab-
loně, třešně, lípa, dub, svída). Zatravněno by mělo 
být 1 490 m2. Celkové předpokládané náklady činí 
248.316 Kč a dotace by je měla pokrýt ze 100 %.

Ing. Lucie Tlamichová,
odbor rozvoje

Odbor rozvoje nezahálí
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Likvidace černých skládek je jedna z činnos   TS Český Brod, která je uvedená ve zřizovací lis  ně.

Všichni pracovníci této organizace se v rámci své 
pracovní činnos   podílejí na předcházení a případ-
ně likvidaci těchto míst, kde se objeví nežádoucí 
odpad. Jedná se o městské pozemky ve vlastnic-
tví města a správě technických služeb. Pravidelná 
kontrola těchto pozemků je toho důkazem. V této 
činnos   nám pomáhají taktéž občané města a spá-
dových čás  , kteří v rámci akce „Ukliďme Pošem-
beří“ likvidují společnými silami nežádoucí odpad, 

ale jejich pomoc je důležitá i v průběhu roku, kdy 
nás upozorní na vznikající černou skládku. Měst-
ské pozemky jsou zabezpečeny z hlediska přístupu 
po jednotlivých cestách instalovanými závorami. 
Klíče od těchto závor má pouze osoba, která je 
vlastníkem nebo nájemcem jednotlivých pozem-
ků, příslušník městské policie, pracovník TS, apod. 
Seznam je uložen na odboru rozvoje. Ve Štolmíři 
je instalováno celkem 7 ks závor včetně ulice K Lu-
kám, nově je instalována závora v Liblicích v ulici 
Za Drahou u bývalé „traktorky“. Jsou zde ale i po-
zemky v soukromém vlastnictví, kde tyto případy 
řeší odbor životního prostředí a zemědělství. Pří-
padné problémy se závorami řeší odbor rozvoje 
nebo technické služby. 

Chtěli bychom touto cestou požádat občany, aby 
případné zjištění černé skládky oznámili v TS Český 
Brod. Děkujeme.

Ing. Miroslav Kruliš,
Technické služby Český Brod

Vzniku černých skládek chceme předcházet

POPLATKY
Vzhledem k mimořádným opatřením v době nouzového stavu informujeme, že nezaplace-
ní místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v termínu nejpozději do 
31. 8. 2020 nebude sankcionováno. Zapla  t uvedené místní poplatky je tedy možné bez jaké-
hokoliv navýšení až do 31. 8. 2020, za  m pouze bezhotovostně.
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I v Českém Brodě řešíme každý den opatření pro   koronaviru.

V rámci činnos   technických služeb se to hlavně 
týká svozu a likvidace všech druhů odpadu a svo-
zu odpadků z městských košů a dalších kategorií 
v rámci kontejnerových míst (plechovky, fritovací 
olej, šatstvo a hadry). Bezpečnost našich pracov-
níků je pro nás hlavní prioritou. V tomto úsilí nám 
můžete pomoci i vy, občané. Jde převážně o to, že 
použité jednorázové roušky a ostatní ochranné po-
můcky musíte vkládat do igelitových pytlů, které 
musí být zavázané a vhozené do směsného odpadu 
(černé nádoby).

Ti, co byli hygienickou stanicí určeni do karantény, 
po tuto dobu netřídí odpad, ukládají ho do plasto-
vých zavázaných pytlů a ty taktéž uloží do černých 
nádob se směsným odpadem. Je to velice důležité 
z hlediska našeho i vašeho zdraví. Tím zajišťujete 
bezpečnost našich osádek svozových vozidel, ale 
i obsluh třídících linek v rámci třídění papíru, plas-
tů, tetrapaků, apod. Taková centra využíváme i my 
v rámci odvozu papíru a plastů, případně tetrapaků 
(nápojových kartonů). Tito lidé třídí papír v rámci 
třídící linky v Brandýse nad Labem ve fi rmě Cuir, 
plast v Mar  nově u Brandýsa nad Labem ve fi rmě 
Relimex. Neohrožujme jejich zdraví a život! Jsou 
tu pro nás. Právě událost, která se stala ve fi rmě 
Cuir v pátek 27. 3. 2020 ohrozila tyto zaměstnan-
ce, kteří mají své rodiny jako vy všichni. V pravi-
delném svozu papíru z modrých kontejnerů, byla 
dodávka, která obsahovala jednorázové ochranné 
roušky, které neodpovědný občan vhodil volně 

do modrého kontejneru. Celá dodávka se muse-
la odvést a uložit do skládky komunálního odpa-
du (3,5 t papíru), manipulační prostor třídírny se 
v rámci rozhodnu   hygienické stanice desinfi koval. 
Veškeré náklady zapla   technické služby,čili občan 
v rámci poplatku za příslušný rok, který se na zákla-
dě kalkulací nákladů může navyšovat. Horší je, že 
byl ohrožen na zdraví člověk neodpovědným cho-
váním jiného člověka.

Chtěl bych touto cestou požádat občany, aby byli 
zvláště v této době ohleduplní ke svým spolu-
občanům, ale i pracovníkům technických služeb 
(popelářům), kteří pracují pro ně, a odpovědně 
likvidovali tento nebezpečný odpad. Je to opravdu 
důležité! Zároveň chci všem poděkovat za podpo-
ru. Společně to zvládneme!

Ing. Miroslav Kruliš, Technické služby Český Brod

Ochranné roušky nepatří do tříděného odpadu!
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Chráníme seniory v ANNĚ
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Pro klienty Domova seniorů ANNA je tato vypjatá doba velice náročná. Jak je všeobecně známo, jsou za-
kázané nejen návštěvy v domovech seniorů, ale také vycházení klientů ven z areálu. Kontakt s rodinnými 
příslušníky a přáteli tak může v současné době probíhat pouze telefonicky. Vzhledem k přijatým bezpeč-
nostním opatřením není ani možné předávat seniorům jakékoliv balíčky. Zrušena je také možnost nákupů 
v krámku, nebo prostřednictvím pečovatelek. 

Až do odvolání jsou samozřejmě zrušeny také 
všechny společenské akce, jako koncerty, dílničky 
a setkávání s dětmi, hraní na harmoniku, bohosluž-
by, kavárnička, návštěvy kadeřnice a pedikérky.

Koncem března bylo nařízením Ministerstva zdra-
votnictví zrušeno také společné stravování a veš-
keré ak  vizační programy, které připravovaly naše 
ergoterapeutky. Klien   mohou vycházet z pokojů 
pouze s rouškami a neměli by se navzájem navště-
vovat na pokojích. Seniorům je také dvakrát denně 
měřena tělesná teplota a pečlivě sledován jejich 
zdravotní stav. Dobré je, že klien   proza  m mohou 
k pobytu na čerstvém vzduchu využívat naší roz-
lehlou zahradu, nebo vnitřní nádvoří.

V celém domově jsou samozřejmě zavedena přís-
ná hygienická pravidla a je prováděna zvýšená de-
zinfekce všech povrchů. Zaměstnanci musí používat 
při práci ochranné pomůcky a dodržovat bezpod-
mínečně pečlivou dezinfekci rukou, je také pravi-
delně sledována jejich teplota a zdravotní stav. 

Jsme v nepřetržitém spojení s Krizovým štábem 
Městského úřadu v Českém Brodě, Krizovým štábem 
Krajského úřadu Středočeského kraje a Krajskou 
hygienickou stanicí v Kolíně, kde můžeme kdykoliv 
konzultovat dotazy ohledně prováděných kroků.

Účelem všech opatření, která průběžně přijímáme, 
je samozřejmě především ochrana nejzranitelněj-
ší skupiny obyvatel před možnou nákazou! I přes 
všechna přísná přijatá nařízení se bohužel může 

stát, že se onemocnění Covid-19 v domově senio-
rů vyskytne. I když věříme, že se tak nikdy nestane, 
máme pro tento případ vypracovaný Krizový plán, 
aby nadále mohla být zajištěna péče o klienty. 

Pro seniory je velmi těžké a psychicky náročné, 
přijmout v krátké době tolik změn a vyrovnat se 
s dlouhodobým odloučením od svých blízkých. Si-
tuace však není lehká ani pro zaměstnance, kteří 
jsou pod obrovským tlakem, přesto se snaží pod-
porovat a uklidňovat seniory. Ze srdce proto děkuji 
všem našim zaměstnancům, že v tomto nelehkém 
období projevují svoje odhodlání a sílu být tu pro 
ty, kteří je nejvíce potřebují!!! 

Samozřejmě všichni doufáme, že budeme moci 
brzy zrušit všechny zákazy a obnovit běžný provoz 
domova. Do té doby se budeme snažit zpříjemnit 
našim klientům každý den, nyní například krásnou 
jarní výzdobou na chodbách. 

Závěrem bych chtěla ještě velmi poděkovat všem, 
kdo pro zaměstnance domova seniorů šije a nosí 
látkové roušky. Je pro nás velmi povzbuzující a do-
jemné, kolik lidí se nám snaží pomoci a podpořit 
naši snahu ochránit klienty domova. 

Vzhledem k vysokým částkám, vydávaným v sou-
časné době za dezinfekční a ochranné prostředky, 
budeme vděčni také za jakoukoliv fi nanční podpo-
ru našeho domova.

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Vážení milovníci kulturních akcí, pevně doufáme, že jste všichni v pořádku a odoláváte virovému běsnění 
i jeho důsledkům na naše každodenní životy.

V době, kdy jsme asi všichni zavaleni nepřetržitým 
zpravodajstvím o koronaviru, chceme upřesnit, jak 
postupujeme v případě naplánovaných akcí. U akcí 
s datem konání ve vzdálené budoucnos   předpo-
kládáme, že proběhnou podle plánu; předprodeje 
nadále běží a vstupenky zůstávají v platnos   bez 
možnos   kompenzace.

U akcí, které se měly konat v březnu a dubnu, jsme 
našli nejbližší možný termín konání. Přehled termí-
nů najdete níže. Vstupenky zůstávají v platnos  .

U akcí, které nelze přesunout a je třeba je produkč-
ně zrušit, přednostně nabízíme kulturní poukázky 
v hodnotě celkové vstupného na zrušenou akci. 
Věříme, že si v plánovaném programu vyberete 
adekvátní náhradu a zároveň peníze určené na 
kulturu již zůstanou v oběhu, což pomůže alespoň 
trochu stabilizovat umělce, kteří nám předešlá léta 
dělali radost. V případech, kdy kulturní poukázka 
není pro Vás přijatelná, vracíme vstupné.

Květnový program aktuálně přesouváme. Výsledek 
zveřejníme přes sociální sítě, web města a kultur-
ním newsle  erem. Zůstáváme op  misté a věříme 
v brzké otevření.

Díky dynamické situaci okolo zákazů, rušení a ná-
hradních termínů, prosíme zaregistrujte se na strán-
kách www.cvik.info k odběru kulturního newsle  eru, 
kterým Vás budeme o všech změnách informovat.

Rádi bychom touto cestou osobně poděkovali 
všem, kteří s námi i v této nelehké situaci sdílejí 
nadšení, žijí kulturně i on-line a podporují umělce.

Přejeme všem hodně sil a pevné zdraví

Přehled jednotlivých změn:
5. 4. V oblacích – fi lm, zrušeno
6. 4. Křeslo pro hosta Jana Švandová – náhradní 
termín v pondělí 7. 9. 2020 od 19.00 hodin, zakou-
pené vstupenky zůstávají v platnos  
8. 4. Koncert Pokáč – náhradní termín v pondělí 
1. 6. 2020 od 19.00 hodin, zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnos   
18. 4. Yesterday – fi lm, zrušeno.
19. 4. Willy a kouzelná planeta – fi lm, zrušeno 
21. 4. Kšanda – divadlo – náhradní termín ve čtvr-
tek 1. 10. 2020 od 19.00 hodin, zakoupené vstu-
penky zůstávají v platnos   
22. 4. iShorts – fi lm, zrušeno
25. 4. O Smolíčkovi – divadlo dě   a rodiče – ná-
hradní termín v neděli 13. 9. 2020 v 16.00 hodin, 
zakoupené vstupenky zůstávají v platnos  
28. 4. České nebe – divadlo – náhradní termín ve 
čtvrtek 5. 11. 2020 od 19.00 hodin, zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnos  
30. 4. V sí   – fi lm, zrušeno.

Mgr. Petr Steklý, KD Svět
T: 608 123 013

Programové změny Kulturního domu Svět
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Od poloviny března je vyhlášen nouzový stav v celé České republice. Všichni se snažíme přizpůsobit této 
mimořádné a pro všechny nové situaci. I v naší neziskové organizaci jsme museli omezit naše služby. Pra-
cujeme stále, jen musíme valnou většinu naší práce vyřídit z domova. Pro klienty jsme tu především po 
telefonu anebo prostřednictvím dalších on-line aplikací. Jsme připraveni každý pracovní den na telefonu.

Poradenství po telefonu pro 
rodiny s dětmi jsme zřídi-
li hned, jak to bylo možné. 
Poskytujeme poradenství 
v oblas   psychoterapeu  cké 
pomoci - při obavách ze sou-
časné situace, při úzkostech, 
strachu nebo „ponorce v do-
mácnos  “. Poradíme také 
v situaci, kdy je potřeba žádat 
o fi nanční, materiální, či po-
travinovou výpomoc. Nabízí-
me rady a  py rodičům, jak zvládat domácí učení, 
jak s dětmi trávit čas efek  vně. Pár  pů co dělat 
doma s dětmi a hlavně se školáky najdete na na-
šich webových stránkách.

Pro dě   a mládež, klienty NZDM Klub Zvonice 
v Českém Brodě i v Poděbradech je zavřeno, ale 
v případě potřeby jsme on-line a na telefonu. Dě   
se na sociální pracovníky mohou obracet se svými 
obavami i trápeními.

Doprovázení pěstounů jsme museli omezit na 
kontakt po telefonu, ale poskytujeme jim aktuální 
informace ohledně problema  ky pěstounské péče 
a snažíme se je připravit na situace, které je mohou 

v této výjimečné době potkat – např. co dělat, když 
dítě onemocní, když onemocní pěstoun, jaká jsou 
práva pěstouna a jeho postavení vůči zdravotnické-
mu zařízení, ale nabízíme také běžné poradenství 
o důležitých nařízeních v době nouzového stavu, 
zvládání neočekávaných situací.

V prostorách Rodinného centra Kos  čka máme do 
odvolání zavřeno. Některé kurzy pro dě   jsme za-
chovali, jen jsme museli přejít na výuku on-line. Ne 
u všech kurzů je to prak  cky možné, ale například 
výuka hry na fl étnu i na kytaru díky této možnos   
může pokračovat. On-line spojení využíváme na 
dopolední program Hrátky s nezbedy.

Za  m předpokládáme, že doba nouzového stavu 
se bude prodlužovat a věříme, že se i my v našich 
ak  vitách on-line budeme zdokonalovat. Ale pře-
devším se těšíme, až opatření kvůli koronavirové 
pandemii skončí a budeme se moci opět potkat 
osobně a bez omezení. Přejeme vám hodně sil 
v této době, dostatek energie a hlavně pevné zdra-
ví. Najdete nás za  m na webu www.leccos.cz nebo 
na našich facebookových a instagramových profi -
lech.

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

LECCOS je tu pro vás i v době nouzového stavu

PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU DO 30. 4. 2020
Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislos   s prokázáním 
výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) nouzový stav. Nouzový stav byl vyhlášen na 
dobu 30 dní od 12. března 2020. V rámci nouzového stavu je omezen pohyb osob na území 
České republiky od 16. března 2020, a to proza  m do 30. dubna 2020. Jednotlivá opatření 
související s nouzovým stavem jsou zveřejněna na webu Úřadu vlády ČR.

I VY MŮŽETE POMOCI!
V období nouzového stavu mnohanásobně roste počet případů, kdy jsou záchranné složky 
přizvány k otvírání bytů, kam nedorazila včasná pomoc rodiny ani sousedů. Nenechte proto 
blízkého či souseda bez potřebné pozornos   a pomoci. Dle možnos   mu zavolejte nebo na-
pište. Jednoduše tak můžete někomu zachránit život.
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Hranice možnos  

19Ze společnosti

Současná krizová doba přinesla spoustu změn, které se nás dotýkají. Zároveň posunula veškeré hranice 
kolem nás i v nás. Hranice vymezují nějaký prostor, ohraničují teritorium.

Hranice ale také vytváří pravidla, určují míru urči-
tého chování (někdo může překročit hranice sluš-
ného chování). Hranice máme i ve své mysli - víme 
kde jsou naše hranice, co dokážeme, co ne. Většina 
lidí chápe slovo hranice jako něco, co omezuje, při-
tom si hranice vytváříme dobrovolně sami.

Malé dítě je bezhraniční, nechává své hračky kde-
koli, je teritoriálním pánem prostoru. Teritoriální je 
i adolescent, který přivádí rodiče k šílenství stavem 
svého pokoje, jeho individualita si žádá jasné vy-
mezení, málokoho za své hranice pus  . Také do-
spělí si vytváří svá teritoria, ať doma nebo na pra-
coviš   a chrání si je.

Ve svém teritoriu si všichni vymezujeme svá pra-
vidla a pomyslné hranice. Děláme to ze své vůle, 
podle svých představ a přání a nelibě neseme, po-
kud nám někdo naše hranice naruší.

Nastala však nečekaná situace, proto přání a před-
stavy se musí podřídit potřebám, což vyvolává sa-
mozřejmě nelibost. Hranice se posouvají, některé 
se zavírají, jiné zmenšují -  m i vymezený prostor, 
začíná izolace a pocit omezení.

Když se ale pokusíme opros  t od chápání hranic ve 
smyslu – omezování – tedy něčeho, co vnímáme 
nega  vně a uvědomíme si, že hlavní funkcí hra-
nic je ochrana = vytvoření bezpečného prostředí, 
bude se nám lépe snášet izolace doma, nebo v šir-
ším měřítku, ve svém státě.

Prevence je základ a izolace je nutná prevence. 
Hranice se zúžila, přesto i v tomto omezeném pro-
storu můžeme „své hranice“ překročit,  m, že bu-

deme i tak potřební, že i v rámci dodržení nových 
pravidel a hranic vyšleme alespoň malou pomoc. 
Ti, co posouvají hranici svou prací, až téměř za hra-
nici lidských možnos  , si zaslouží naši úctu a ob-
div. Jsou to zdravotníci. Proto velké poděkování 
lékařům, sestřičkám, záchranářům, ale také lékár-
níkům, ošetřovatelkám, sociálním pracovníkům, 
hasičům, policii, prodavačům a prodavačkám, řidi-
čům a všem, kteří pracují v terénu nebo zabezpe-
čují fungování společnos  .

Dík i těm, kteří, přestože jsou v izolaci, pracují z do-
mova, starají se o nejmenší dě  , učí se s většími 
dětmi, učí online, koordinují pomoc seniorům, roz-
náší letáky, šijí roušky nebo jinak pomáhají a při-
tom respektují nová pravidla.

Dobré hranice jsou fl exibilní a mění se podle si-
tuace a potřeb. Až to bude možné, budou zase 
propustné, ale bude to zřejmě trochu déle trvat. 
Vydržte, hodně sil.

Květa Pospíchalová, MŠ Letadýlko
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Jelikož chceme zůstat s našimi členy v kontaktu, i když nemáme schůzky, rozhodli jsme se na konci března 
odstartovat novou střediskovou hru Borec Psohlavec. 

Tato hra spočívá v plnění výzev z různých oblas  , 
kterými jsou síla, odpovědnost, krea  vita, vytrva-
lost, moudrost, vůle, Psohlavci a dobrý skutek. Vý-
stupem každého úkolu je fotka, na které je zachy-
ceno, jak dě   úkol plnily. Výzvy zveřejňujeme vždy 
jednou za dva dny na našich webových stránkách 
a sociálních sí  ch formou posteru. 

Pro představu se můžete podívat na obrázek z vý-
zvy odpovědnost, jejíž zadání bylo následující:
Věříme, že si každý z nás uvědomuje to, co pro nás 
naši rodiče, blízcí nebo kamarádi dělají. Jak nároč-

né to občas může být a kolik energie je na to potře-
ba. Určitě se jim všichni snažíme pomáhat a jsme 
rádi, když se můžeme pochlubit  m, co jsme pro 
ně udělali.

V této výzvě skloubíme obojí. Tvým úkolem to  ž 
bude připravit nějaké dobré jídlo pro rodinu, blízké 
nebo kamarády a potom nám ho ukázat.

Mája Šimuničová,
Psohlavci 14

Středisková hra Borec Psohlavec
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Je krátce po půlnoci 2. dubna, a právě před chvílí jsem prošvihl uzávěrku tohoto čísla. Úmyslně, ale snad 
mi to rada promine. Přišlo mi symbolické, psát do zpravodaje o českobrodském Sokolu přesně v den jeho 
150. výročí založení – 2. dubna 1870.

Jenže to není vůbec veselé psaní, jak by se na ta-
kové výročí slušelo. Zvlášť když má u nás Sokol ve 
výročí padesátku, je to vždycky průšvih. Nevěříte? 

V roce 1920 slavil Sokol své 50. výročí. Toho roku 
se v Praze konal VII. Všesokolský slet. Při dopravě 
účastníků a návštěvníků sletu došlo na českobrod-
ském nádraží 27. června k tragickému železničnímu 
neštěs  . Nákladní vlak od Prahy, jehož automa  c-
ká brzda nefungovala, najel v českobrodské stanici 
na osobní vlak se sokolskými výletníky z Moravy 
a Slovenska. Pět osob zapla  lo srážku životem. Po-
hřeb obě   se za velké účas   obyvatel Brodu konal 
v sokolovně… 

Roku 1970 by českobrodskému Sokolu bylo 100 
let. Kulatější výročí neexistuje. Jenže oslava neby-
la žádná, protože neexistoval v té době ani Sokol. 

Pokus o jeho obnovu v roce 1968 skončil neúspě-
chem, zelenou naopak dostal „pendrekový zákon“ 
a proces normalizace… 

A letošní stopadesátka? Přípravy v plném proudu, 
zajištěna a obstarána spousta věcí a najednou je 
tu koronavir a nejen oslavování, ale i celá činnost 
Sokola se bor   jako domeček z karet. Začínám na-
bývat dojmu, že naše výroční padesátky jsou po-
dobně průšvihové jako osmičkové roky…

Jenže my to dáme!! Akce, které jsme museli teď 
zrušit, proběhnou prostě v náhradním termínu. 
21. 3. jsme si měli užívat náš Sokolský ples. Epide-
mie tomu nepřála. Užijeme si ho tedy na podzim, 
přesně 17. října! Vstupenky zůstávají v platnos  , 
věříme, že vy, co jste si je zakoupili, přijdete.

30. dubna jsme avizovali vystoupení An  kvartetu 
s Ivo Šmoldasem. I to bylo zrušeno a o náhradním 
termínu jednáme. Za  m nevíme, zda budeme mu-
set zrušit i květnovou Pouť na Lipany, ale i to je 
možné. Každopádně, prosím, sledujte naše i měst-
ské informační kanály, veškeré informace budeme 
hned dávat na vědomí. A samozřejmě, okamžitě 
jak to půjde, obnovíme i cvičení všech oddílů v so-
kolovně!

V tomto, pro nás všechny tak těžkém a svazujícím 
období jsme i my, sokolové, stejně jako vždy v mi-
nulos   v těžkých chvílích naší země, připraveni po-
moci. Jsme v kontaktu s městským koordinačním 
centrem dobrovolnické pomoci a pokud bude tře-
ba, budeme se snažit být prospěšní. 

Přeji nám všem, abychom toto nelehké období 
přečkali všichni bez újmy na zdraví a pokud možno 
v co nejkratší době.

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

Smutné zahájení sokolských oslav
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Slovo ředitelky v čase karantény

Naše škola pro studenty připravuje výuku pomocí 
informačního systému Moodle, který dává učite-
lům možnost tvořit efek  vní on-line hodiny, zadá-
vat úkoly a testovat znalos  . Obrovskou výhodou 
je skutečnost, že studen   najdou vše „pod jednou 
střechou“, systém je navíc pestrý a velmi transpa-
rentní. Velice si vážím pracovního nasazení a ocho-
ty našeho ICT týmu, který připravil vše potřebné 
pro spuštění tohoto systému, a zároveň ak  vního 
přístupu všech učitelů, kteří prošli školením a ze 
dne na den se stali odborníky. Obrovské množství 
času a energie, které neustále investujeme do kva-
litního fungování distančního studia, se nám vrací 
prostřednictvím pozi  vních ohlasů a spokojenos   
našich studentů. 

Naši studen   intenzivně a vytrvale pracují nejen 
s Moodlem, jsou v interak  vním kontaktu s učite-
li přes Skype, naslouchají nahraným prezentacím, 
učí se z nahraných videí od učitelů nebo samostat-
ně vyhledávají ze zdrojů na internetu. 

Učitelům děkuji za jejich důležitou práci a odvahu, 
se kterou se pus  li do této fáze vzdělávání. Všichni 
dělají, co je v jejich silách a jak nejlépe umí. Kaž-
dý z nich je originál a hledá cesty i metody, které 
zvládne dotáhnout do konce a které jsou nakonec 
pro obě strany přínosem.

Poděkovat se patří i rodičům za podporu dě   a vy-
tvoření podmínek pro domácí vzdělávání. Pro ro-
diče jsme připravili místo třídních schůzek on-line 
Rodičovskou kavárnu, kde cílem bylo vzájemné 
sdílení zkušenos  . 

Jsme ak  vní i v soutěžích. A-team, který tvoří 
dvě studentky 3. ročníku – Šárka Š. a Nikola C., 

se zúčastnil Prezen  ády, soutěže v prezentačních 
dovednostech, tentokrát on-line. Děvčata si při-
pravila vynikající animovanou prezentaci na téma 
„Drobné si nechte“ a elegantně reprezentovala 
naši školu. Jejich pocity po prezentaci byly násle-
dující: „Asi největší radost nám udělalo, že jsme 
splnily minimální časovou lhůtu pro prezentování. 
Měly jsme možnost prezentovat z pohodlí domova 
a na vše se pořádně připravit. Plně jsme se vžily do 
prezentování a nic kolem sebe nevnímaly. Online 
prezentaci jsme si užily, dalo nám to spoustu no-
vých zkušenos  “.

Vážení přátelé, přeji nám všem co nejméně stre-
su, bystrý nadhled, a především nám všem hodně 
zdraví, spoustu vytrvalos   a moře štěs  . Věřím, že 
to zvládneme. Držme si palce. 

Ing. Darina Doškářová,
ředitelka SOŠ Český Brod-Liblice

Vážení občané Českobrodska, milí studen  , rodiče, potenciální studen   a kolegové, každý den fungujeme 
v čase, se kterým nemáme žádné zkušenos   a jsme vystaveni obrovské nejistotě. I přesto se nám daří 
realizovat studium na dálku.

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Alena Baumannová, paní Hedvika Váňová, paní Marta Macková, 
paní Jiřina Šašecí, paní Zdeňka Belzová, pan Ladislav Král.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Dlouho jsme plánovali naši cestu za poznáním do České televize. Mnoho akcí v kalendáři, a tak pořád na ni 
tak nějak nezbýval čas. Akce ve škole, sportovní soutěže, prezentace, masopust – ale s  hli jsme to!

Náš projektový den mimo školu do České televize 
byl dlouho dohodnutý, jen nám nezbýval čas, kdy 
bychom se na Kavčí hory vypravili. Už to vypadalo, 
že to před prázdninami nes  hneme absolvovat, až 
padlo rozhodnu   – jedeme v pátek, poslední den 
před jarními prázdninami! A jeli jsme! Určitě toho 
nebudeme litovat, protože jak všichni víme, po 
prázdninách už bychom se vůbec nikam nepodíva-
li, když ani do školy nesmíme. O to víc vzpomíná-
me na tento projektový den, který jsme prožili na 
Kavčích horách.

Ráno jsme vyjeli vlakem do Prahy, abychom už 
před devátou hodinou ranní stáli před budovou 
zvanou „Rohlík“. Tam nás přivítal náš průvodce 
celým dopolednem – reportér České televize. Vy-
šli jsme si pěkně do kopce až za budovu Zpravo-
dajství. Shora jsme si prohlédli celý rozsáhlý areál 
a také obrovské satelity a zjis  li jsme, k čemu která 
budova slouží. Vyslechli jsme si povídání o tom, co 
je všechno nutné udělat a kolik profesí se musí za-
pojit, abychom si večer mohli poslechnout Událos-
 . Pak došlo na naše zvídavé otázky, a že jich bylo! 

Pak následovala návštěva expozice Království a kus 
pohádky k tomu. Tam jsme si prošli všechny čás   
výstavy – navš  vili jsme třeba peklo s obrovským 
kotlem, v nebi jsme si pěkně proplouvali na mráč-
cích, nahlédli jsme do alchymis  cké dílny nebo 
jsme pros  rali stůl ve vesnickém domě. Všude 
jsme dostávali úkoly, které jsme museli vyřešit, 
abychom se nakonec mohli stát následníkem trůnu 
a usednout na královský trůn. 

Ani jsme si nevšimli, jak rychle den ubíhá a že se 
náš projektový den blíží ke svému konci. Bylo už 

odpoledne a už na nás volaly jarní prázdniny. Tak 
ještě několik záludných otázek od našeho průvod-
ce, které vystřídaly naše otázky pro něj, společné 
foto a hurá na vlak a domů na prázdniny.

To jsme ještě netušili, že se nám prázdniny protáh-
nou na tak dlouho, budeme se muset učit z domo-
va, odkud vznikl i ten příspěvek. Vzpomínáme na 
školu, na to všechno, co jsme měli ve škole v plánu 
kromě učení společně dělat a chystat. Měli jsme 
sázet stromečky, přivítat veřejnost na naší veliko-
noční výstavě, uspořádat velikonoční turnaj v sálo-
vé kopané … bylo by toho hodně! Za  m jsme jen 
doma, plníme úkoly do školy a čekáme, kdy zase 
budeme moci do školy vyrazit. 

A tak Vám všem přejeme, buďte všichni hodně tr-
pěliví, ono bude určitě zase brzy líp! A hlavně Vám 
všem přejeme hodně zdraví!!!

Žáci ZŠ a PrŠ Český Brod – účastníci projektu online

Projektový den v České televizi jsme s  hli jen tak tak

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V únoru vyrazil náš oddíl Sokola Český Brod - Corridoor na své první závody v této sezóně. Do německého 
Eisengergu jsme se chystali především jako na závod kontrolní před MČR první výkonnostní třídy. Krásné 
umístění bylo jen třešničkou na dortu.

Juniorskou kategorii vyhrála Sabina Juránková 
(19,400 b.). Nová sestava přinesla ovoce a Sabině 
se podařilo již na prvních závodech dostat přes 
19,00 bodů. Na 21. místě skončila juniorka Vero-
nika Vomáčková (16,75 b.) Pro Verču to byl první 
start v této kategorii a veliká zkušenost. 

V mladší kategorii jsme měli zástupce. Nejlépe se 
vedlo Anetě Blechové. Aneta v posledních týdnech 
poc  vě ladila formu a měla tak možnost ukázat, 
co v ní opravdu je. Aneta dosáhla na bronzovou 
příčku s počtem 17,45 b. Její týmová kolegyně Bar-
bora Školová se potýkala s nemocí a tak jsme byli 
moc rádi, že se jí podařilo na tento závod připra-
vit a mohla vyrazit s námi. Bára se umís  la na 18. 
místě s počtem 15,950 bodů. Pro obě dívky to byl 
první start ve starší věkové kategorii. 

Jsme rádi, že jsme na tyto závody zvládli vyrazit, 
protože ostatní zahraniční i tuzemské závody letoš-
ní jarní sezóny byly bohužel zrušeny. Teď nám ne-
zbývá nic jiného než trénovat doma a vydržet.

Eliška Strakošová,
T. J. Sokol Český Brod - oddíl Corridoor

Závody v gymnas  ckém aerobiku v Německu
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...byla tento rok jednou z prvních, ale i posledních velkých akcí jarní sezóny.

Tradiční soutěž, na kterou se vždy moc těšíme, 
protože je na domácí půdě a často zahajuje závod-
ní sezonu. Letos se přihlásilo přes 800 závodníků, 
nakonec někteří závodníci nedorazili, ale i tak byl 
závod velmi úspěšný. Vzhledem k začínajícím opat-
řením jsme narychlo přeorganizovali časový har-
monogram, aby měl závod spád a kumuloval se 
menší počet osob, připravili jsme více vyhlášení, 
aby průběžně dě   s rodiči odcházeli. Závod se nám 
tak protáhl od rána až do večerních hodin. 

Oddíl Corridoor získal první letošní české medaile, 
hlavně v pohybových sestavách. Skladba Ruslana 
a Addamsova rodina získala zlato, Pobřežní hlídka 
se může pochlubit stříbrnou medailí, skladby Vai-
ana a With or Without You byly odměněny bron-
zem. Roztomilí byli naši nejmladší - Kuchaříci, pro 
které byl závod první a kde získávali své první zá-
vodní zkušenos  . Moc 
děkujeme Městu Český 
Brod za podporu, dárky 
které věnovalo do sou-
těže potěšily. Dík patří 
také rodičům, kteří po-
mohli nejen s přípravou 
haly, ale s celou organi-
zací závodu. 

Bohužel, situace, která 
se chvíli po závodech 
objevila, zkomplikovala 
nám všem nejen osobní 
život, ale i ten sportov-
ní. Až pominou opatření 
a situace se začne vra-
cet k normálu, budeme 

se snažit vše dohnat. Už teď připravujeme náhrad-
ní plán, u některých skupin probíhají „videotrénin-
ky“ a dě   dostaly tréninkový plán. Nejdůležitější 
teď ale je, abychom byli zdraví a brzy se mohli sejít 
v tělocvičně i mimo ní.

Eliška Strakošová, Corridoor, z.s.
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Tenisová zima

Sport28

I v zimních měsících se na tenise konalo mnoho zajímavých akcí, o kterých bychom Vás rádi informovali.

V první řadě jsme pořádali turnaje pro nejmenší 
tenisty. Již 8. 12. 2019 se odehrál turnaj baby te-
nistů. Vítězem se stal náš hráč Jonáš Dvořák.

11. 1. 2020 následoval turnaj mladších žáků kate-
gorie „C4“. Na turnaj se přihlásilo 16 chlapců. Z na-
šeho oddílu hráli Jakub Urban, Matyáš Homola, 
Daniel Vaněk, Jan Pokorný a Jan Hrabánek. Turnaj 
vyhrál první nasazený Mar  n Roubík (Tenisová 
škola Lucie Hradecké z.s.), který ve fi nále porazil 
našeho Jana Hrabánka. Ve čtyřhře chlapců pak oba 
vyhráli společně. 

15. 2. 2020 jsme pořádali turnaj starších žákyň ka-
tegorie “C4“. Turnaje se zúčastnilo dvacet jedna 
hráček, z toho čtyři – Vanda Kolářová, Charlo  e 
Chmelíková, Kateřina Majerová a Andrea Šťast-
ná - z našeho oddílu. Ve dvouhře zvítězila Aneta 
Barešová z TJ Slavoj Tesla Hloubě  n, z.s., která ve 
fi nále porazila naší Charlo  e Chmelíkovou. Ve čtyř-
hře zvítězily Charlo  e Chmelíková spolu s Terezou 
Brožkovou (Open Tennis Club).

Další dva turnaje plánované na březen byly z důvo-
du epidemie koronaviru zrušeny.

Všechny turnaje byly dobře organizačně zajištěny 
a byly dobrou prověrkou výkonnos   našich hráčů 
a hráček.

Po celou zimní sezónu bylo pro veřejnost otevřeno 
od neděle do pátku od 18.00 do 21.30 „Občerstvení 
na tenise“, které členové i nečlenové klubu využí-
vali ke společnému sledování sportovních přenosů 
a v pondělí a ve čtvrtek i k pravidelným utkáním ve 
stolním tenise. Od dubna bude provoz občerstvení 
rozšířen již od 17 hodin, každý den, kromě soboty, 
Vás zde rádi přivítáme.

I nadále budeme připravovat různé společenské 
a sportovní akce pro širokou veřejnost. Tyto i jiné 
tenisové informace sledujte, prosím, na www.face-
book.com/tenisbrod, nebo www.tenis-cbrod.cz.

V průběhu měsíců dubna a května bude probíhat 
nábor nových hráčů a hráček ročníků narození 
2014, 2015 a 2016. Bližší informace Vám rád sdělí 
Mar  n Kratochvíl, tel. č.: 739 627 235.

A nyní co nás čeká na jaře. Hrají se velmi atrak  v-
ní soutěže smíšených družstev, kde náš „A“ tým 
hraje ve II. lize a zvláštní pozornost si také zaslouží 
krajský přebor dorostu, kde bývá k vidění špičkový 
juniorský tenis. Termíny jsou v přehledu akcí, na 
webu a v nástěnkách. 

Příjemný začátek jara všem a nashledanou na tenise.

Za oddíl tenisu Zdeněk Pučálka

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
duben 2020duben 2020
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Vybíráme z knižních novinek

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

Miřenka Čechová: Baletky
Baletky mají dvě tváře. Tu usměvavou a dokonalou, kterou vidí publikum, a pak tu od-
vrácenou, když zmizí za oponou. Hrdince příběhu ještě nebylo čtrnáct a už je odbornicí 
na používání projímadel, aby si udržela váhu, na ošetřování krvavých palců a stahování 
prsou. A do toho poznává život v Praze v divokých devadesátých letech, frčí perník a ex-
táze a ona objevuje sex. A její sen stát se baletkou a tančit ve zlaté kapličce se mění 
v noční můru. Kniha vychází z vlastních zkušenos   a deníkových zápisků autorky.

Naděžda Kalábová: Hry na dlani
Náměty na tvořivé hry a činnos  , které hravou formou upevňují učivo 1. stupně 
základní školy: rozvíjejí čtenářskou gramotnost, porozumění čtenému textu a jeho 
samotné tvoření, pomáhají s pochopením základních matema  ckých operací jejich 
přenosem do běžného života, doplňují obecné vědomos   z oblas   prvouky, příro-
dovědy, vlas  vědy a e  ky. Najdete zde hry pro upevnění třídního kolek  vu, k náplni 
třídnických hodin, hry zaměřené na kooperaci mezi dětmi, podporu všímavos   i sou-
těživé hry. Knihu mohou využít pedagogové ve škole, ve školní družině, na zájmovém 
kroužku nebo rodiče s dětmi doma.

Radek Gális: Příliš mladí na válku
Kniha, vycházející k 75. výročí konce 2. světové války, obsahuje rozhovory s patnác   
válečnými veterány, kteří nasazovali život za naši svobodu. Je doplněna autorskými 
fotografi ckými cykly Dagmar Hochové a Nguyen Phuong Thao z Refl exu. Některé roz-
hovory již vyšly ve zkrácené podobě, jiné jsou původní a dosud nepublikované. Sezná-
míte se mj. s osudy s  hacích pilotů Miroslava Antonína Lišku  na a Emila Bočka, ge-
nerálů Milana Píky, Pavla Vranského a Miroslava Štandery nebo letce Aloise Dubce. 
Jejich vzpomínky jsou cenným svědectvím pro současnou i nastupující generaci.

Marika Pecháčková: Kdo chytá v sí  
Internet je jediné místo, které neodděluje svět dě   a dospělých. Režiséři Vít Klusák 
a Barbora Chalupová založili na internetové seznamce fi k  vní profi ly tří dvanác  -
letých dívek jako výchozí bod dokumentárního fi lmu o internetových predátorech 
V sí  , který vyvolal rozruch ještě před vlastním odvysíláním. Do pě   hodin se ozvalo 
přes osmdesát mužů, během pár dnů jich bylo přes dva  síce. Kniha Kdo chytá v sí   
přináší navazující soubor rozhovorů nejen s herečkami fi lmu, ale i s dalšími lidmi, 
kteří se setkali se sexuálním obtěžováním prostřednictvím internetu, s psychology, 
sexuology i se samotnými násilníky.
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Ob  žnost – lehká

Sudoku

Zábava 31

1 6

2 5 1 7 3

5 8 2 4

6 8 2

4 7

3 2 8 4

8 9 3 5

4 3

1 9 3 5 7 4 8

439127856

285694173

671538924

967341582

854972631

312865497

726489315

548713269

193256748
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Dota ní p íležitosti z Pošembe í

MAS Region Pošembe í o.p.s. informuje o tom, že  8. 4. 2020 otev e výzvu z Integrovaného regionálního 
opera ního programu (IROP).

„Výzva . 7 MAS Region Pošembe í  IROP – BEZPE NOST 01“   možnost podat žádost od 8. 4. – 1. 6. 2020.
Celková alokace iní 11 008 999,  K .

Mezi podporované innosti pat í:  

Bezpe nost dopravy 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodník  podél silnic I., II. a III. t ídy a místních komunikací, p izp sobených 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn  p echod  pro chodce a míst pro p echázení 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchod , lávek pro chodce p es silnice I., II. a III. t ídy, místní komunikace, 
železni ní dráhu, p izp sobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové 
komunikace pro p ší 

Cyklodoprava 

 Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce sloužících k doprav  do zam stnání, 
škol a za službami 

 Realizace liniových opat ení pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podob
vyhrazených jízdních pruh  pro cyklisty, piktogramových koridor  pro cyklisty, sloužících k doprav  do zam stnání, 
škol a za službami 

V této výzv  mohou podávat žádosti obce a dobrovolné svazky obcí. 

Více informací  na http://www.posemberi.cz/dotace mas 1/dotace 2014 2020/irop/

MAS Region Pošembe í zárove  plánuje vyhlásit výzvu . 3 v Programu rozvoje venkova v druhé polovin  dubna 
2020. Celková výše dotace je 5.011.306,  K .

Žadatelé mohou p edkládat své projekty v rámci t chto Fichí: 

Fiche 7 – Podpora místního zem d lství – po ízení staveb, stroj  a technologií v zem d lské prvovýrob .

Fiche 8  Zpracování zem d lské produkce a její uvád ní na trh  po ízení stroj , nástroj  a za ízení pro zpracování 
zem d lských produkt , finální úpravu, balení, zna ení výrobk ; výstavba, modernizace a rekonstrukce budov; 
investice související se skladováním zpracovávané suroviny; investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality 
produkt ; investice související s uvád ním vlastních produkt  na trh v etn  marketingu; po ízení užitkových voz
kategorie N1 a N2,... 

Fiche 9  Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezem d lských inností – stavební obnova (p estavba, 
modernizace, statické zabezpe ení) i nová výstavba provozovny, kancelá e i malokapacitního ubytovacího za ízení; 
po ízení stroj , technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezem d lskou innost. 

Více informací na http://www.posemberi.cz/dotace mas 1/dotace 2014 2020/prv/.

Ing. Šárka Pu álková, Region Pošembe í o.p.s.                                                                                          



Přijďte se inspirovat, pokochat, nakoupit ORIGINÁLNÍ AUTORSKÉ
 VÝROBKY od regionálních i přespolních tvůrců -  šperky, dekorace, dřevě-
né a kožené výrobky, módní doplňky, keramika, výrobky pro děti, dámské
a dětské oděvy, přírodní kosmetika, něco pro mlsné jazýčky, dobroty od 
regionálních nadšenců a mnoho dalšího.

Kde: Farnost Český Brod
 Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78

www.fl er.cz
Kreativní dílničky nejenom pro děti.
Dobroty od místní Kavárny U Madony.

Vstupné dobrovolné
Vybírat se bude na dvojčata Matěje
a Jakuba trpící degenerativním onemocněním
nervové soustavy.  Výtěžek půjde na jejich neuro-
rehabilitační programy pod záštitou Konto Bariéry. 

spolu s Okruhem Českobrodským (výstava a jízda veteránů)

FLER
JARMARK

Zveme vás na
XII. ČESKOBRODSKÝ





Spolek p átel obce Liblice po ádá 

23.5. 2020 
DOPRAVNÍ DEN V 

LIBLICÍCH 
OD 13:00 DO 16:00 

v areálu St ední odborné školy 
v Liblicích 

EKÁ NA VÁS:         

Jízda zru nosti 
Lukost elba             
Ch doch ze              

Segway                   
Hasi ská st íka ka  
Elektrická autí ka 

 a další

UVIDÍTE: 
Co všechno umí 

policejní psi – v 14:30 

Hasi ské auto  

VYZKOUŠÍTE: 
Jízdu popelá ským 

vozem i na koni  

Hasící p nu 

SPOLEK P ÁTEL OBCE 
LIBLICE  

Ve Staré vsi 18 
eský Brod  

Vstupné dobrovolné  

Ob erstvení 
zajišt no  





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) 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

❱ EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOMOBILŮ
❱ ZDARMA ODVEZEME A ZLIKVIDUJEME VÁŠ AUTOVRAK

❱ VYKOUPÍME VÁŠ NEPOJÍZDNÝ ČI HAVAROVANÝ AUTOMOBIL
Marek Platz

Hradešín 81, 282 01 telefon 602 238 788
www.toyota-vrakoviste.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.

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



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

Nabízíme:
• velmi zajímavé platové 

ohodnocení

• práce na HPP, příjemné 

pracovní prostředí

• příspěvek na stravování, 

individuální pracovní 

bonusy

• práci ve velmi moderním 

pracovním prostředí

• možnost profesního růstu

• technická i jazyková 

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 

stanovených objemů 

výroby

• zapisování požado-

vaných hodnot

• pravidelné provádě-

ní kontrol kvality

• diagnostikování 

a řešení veškerých 

poruch strojů

• spolupráce s kolegy

Požadujeme:
• SŠ vzdělání ideálně technic. směru v oboru elektro (mechanik – elektronik, elek-

trotechnik, 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 stavebních 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

Pokud Vás zaujala tato nabídka zašlete svůj profesní strukturovaný životopis 
na emailovou adresu: vitekova@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice. 

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

Tel.: 736 765 346
www.zahradnictvilimuzy.cz

PRODEJ HRNKOVÝCH KVĚTIN PŘÍMO OD PĚSTITELE
NA VÍCE NEŽ 2000 m2 PRODEJNÍ PLOCHY:

Široký sor ment balkonových a záhonových kvě n: 
pelargonie, petunie, surfinie, Million Bells, begonie, 
fuchsie, verbeny, bacopy, bidens, afrikány, voskovky 

a další letničky.
Dále bohatý sor ment trvalek, skalniček,

okrasných trav, sadby jahod a zeleniny.



 20 
 LET 
S VÁMI

227 023 023 uvtnet.cz
v

PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO 
ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE 

do dílny v Mochově.
Dobré pracovní

a platové podmínky.
Tel.: 607 773 557

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.



+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





AKTUÁLNĚ NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTA v oborech:

Technometra Český Brod, a.s.

TMCB je společnost zaměřující se na výrobu leteckých přístrojů, převodovek, 
hydraulických přístrojů a filtrů a drobných dílů pro automobilový průmysl.

KONTAKT pro zaslání životopisu a více informací:
Kristýna Sýkorová – personální oddělení; email: sykorova@technometra.eu, tel: 733 141 696

PRO VŠECHNY POZICE PLATÍ:

KONTROLOR KVALITY
POŽADAVKY:

• vzdělání technického směru (SO, ÚSO),

• dobrá orientace a znalost výkresové 

dokumentace,

• zkušenosti s měřením komunálními měřidly,

znalost práce s PC na uživatelské úrovni (Excel, 

Word,...),

ochota učit se a zdokonalovat v oboru,

flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost,...

SOUSTRUŽNÍK
POŽADAVKY:

• vzdělání SOU – strojírenství,

• praxe na klasickém soustruhu výhodou,

• orientace v technické dokumentaci,

• aktivní přístup k práci, samostatnost, 

spolehlivost, pečlivost,...

• NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

• Odpovídající mzdové ohodnocení

• 5 týdnů dovolené

• Stravenky/příspěvek na obědy v závodní jídelně

• Pracovní týden 37,5 hodiny týdně

• Pracoviště: Technometra Český Brod a.s., Žižkova 144, Český Brod 282 01

OBSLUHA CNC FRÉZOVACÍCH 
CENTER
POŽADAVKY:

• vzdělání SOU nebo ÚSO 

– strojírenství,

• praxe na CNC výhodou,

• orientace v technické dokumentaci,

• aktivní přístup k práci, 

samostatnost, spolehlivost, 

pečlivost,...

TECHNOLOG
POŽADAVKY:

• SŠ v oboru strojírenství,

• praxe v oboru minimálně 5 let,

• aktivní přístup k práci, 

samostatnost, spolehlivost, 

pečlivost, zodpovědnost,...
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SLUŽBY NOTÁŘE
Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

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

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

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

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

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

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 kotletu s kostí – 109 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 109 Kč/kg

Hovězí přední s kostí – 110 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 27. 4. do 9. 5. 2020
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



Vážení zákazníci, v souvislosti s pandemií koronaviru a ochranou vašeho zdraví 
i zdraví celé společnosti vás žádáme o důsledné dodržování následujících pravidel:

COVID–19  Jak se chovat při nákupu

Personál provozovny pravidelně dodržuje 
hygienická opatření včetně používání rukavic 

při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb 
od zákazníků.

Nakupujte tak, abyste v obchodě 
strávili pouze minimum času.

Pokud potřebujete kašlat nebo kýchat, 
zakrývejte si ústa kapesníkem nebo paží. 

(i přes roušku) 

Dodržujte mezi sebou minimální vzdálenost 
2 metry, a to i při čekání ve frontách.

Pokud je to možné, zaplaťte 
za nákup bezhotovostně. 

(použijte platební kartu)

Při nákupu používejte jednorázové 
rukavice nebo sáčky. 

(povoleny jsou i vlastní rukavice donesené z domova)
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