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Když loni touto dobou pan místostarosta psal v editorialu o světle na konci tunelu, netušili jsme, jak onen 
tunel bude dlouhý. Letošní rok byl i díky pandemii koronaviru jedním z nejtěžších v novodobé historii. 
Bohužel nás i díky nemoci opus  lo mnoho členů našich rodin, přátel a známých. I jim by měly v čase 
vánočním patřit naše vzpomínky. Odchody patří ke koloběhu života, ale bohužel byly v mnoha případech 
předčasné.
Na podzim s plnou silou na naší zemi udeřila čtvrtá vlna pandemie a její následky nebyly tak fatální jen 
díky očkování. Chtěl bych vás na tomto místě požádat, abyste očkování nepodceňovali, ať již půjde o první 
dávky u převážně mladších ročníků nebo přeočkování tře   posilující dávkou. Český Brod je v procentech 
očkovaných obyvatel nadprůměrným městem, ale prostor pro zlepšení zde stále existuje. Buďte odpověd-
ní k sobě i ke svému okolí!
Letošní rok byl však i přelomovým pro město a městské organizace. Začala fungovat nová jídelna v Be-
zručově ulici, Ekocentrum Vrátkov či nová pedagogicko-psychologická poradna v areálu nemocnice. Na 
podzim se znovu otevřel KD Svět včetně digitálního kina, které umožňuje promítání premiérových fi lmů. 
Přijďte se do kulturního domu podívat, návštěvu vám jistě zpříjemní i nová kavárna s úžasnými zákusky. 
Jde jen o příklady letos realizovaných projektů, o kterých vás pravidelně informujeme na stránkách ČBZ 
a kompletní přehled projektů zveřejníme začátkem nového roku.
V prosincovém čísle se pak dozvíte také o plánech na příš   rok. Od druhého polole   školního roku se 
rozjede unikátní a dle mého názoru naprosto úžasný sociální projekt TranzitCafé, kdy se veřejnos   otevře 
nová kavárna v prostorech nemocnice. Obsluhovat vás budou studen   a žáci českobrodské speciální školy. 
Nově od 1. ledna bude město místo kraje zřizovat střední školu v Liblicích, kde se mění zaměření i název 
školy na Střední školu managamentu a grafi ky. Začátek nového roku bude důležitý i pro školní stravování. 
Dochází to  ž ke sloučení školních jídelen a jídelnu ve Smetanově ulici již nebude provozovat ZŠ Žitomířská, 
ale právě nedávno založená nová příspěvková organizace Školní jídelna Český Brod. Tomuto tématu se 
budeme podrobněji věnovat v lednovém čísle zpravodaje.
Vážení čtenáři, přeji vám i vašim blízkým šťastné a pohodové Vánoce. Hodně štěs   a zdraví v novém roce! 
Pevně věřím, že nadcházející rok bude rokem lepším, než byl ten končící.

Jakub Nekolný
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3Krátce z města
Nebrání-li vám zdravotní důvody, prosíme, ne-
chte se očkovat některou ze schválených vakcín, 
ať již jde o první či druhou dávku anebo o posi-
lující tře   dávku. V Českém Brodě očkuje větši-
na prak  ckých lékařů. Neregistrované pacienty 
očkuje po předchozím objednání MUDr. Milan 
Cabrnoch. Nadále funguje i očkovací centrum 
v kolínské nemocnici, které vždy v pátek od 7.30 
do 15.00 hod. očkuje také neregistrované zá-
jemce od 12 let (včetně tře   dávky). Prosíme, 
dodržujte i další preven  vní opatření. Ochráníte 
 m nejen své zdraví, ale i zdraví svých blízkých, 

sousedů a přátel. Na jednání 24. 11. 2021 rada města souhlasila 
s podáním žádos   o dotaci na rekonstrukci ulice 
Za Rybníkem ve Štolmíři, na chodník u sokolov-
ny a na další etapu rekonstrukce staré radnice 
č. p. 1 (knihovna). Ulice kolem rybníka by měla 
za cca 2,4 mil. Kč získat nový asfaltový povrch 
namísto současného štěrkového. Náklady na 
část chodníku v Tyršově ulici ve výši 1,2 mil. Kč 
by měla z velké čás   pokrýt evropská dotace. 
Knihovna se dočká nového vstupu ze schodiš-
tě, nových WC a podobně jako v přízemí bude 
celkovou opravou prostor zdůrazněn charakter 
této historické památky. Na tolik potřebný výtah 
město žádá o podporu z jiného dotačního  tulu. 
Předpokládané náklady jsou 7,4 mil. Kč. 

Rada města také souhlasila s podáním žádos   
o dotaci na další etapu regenerace sídliště Jaho-
diště. Tou je obnova a propojení vodovodních 
řadů u bytovek v ulici Palackého včetně úpravy 
komunikace a výstavba ATS. Jde o podmínku 
opravy povrchu v prostoru mezi věžákem, uli-
cí 28. října a garážemi (panelová cesta), kde by 
v budoucnu mělo dojít ke kompletní opravě celé 
této čás   ulice.

Na svém jednání 10. 11. 2021 rada města souhla-
sila se zpracováním generelu zeleně a zařazením 
položky do rozpočtu města. Dokument, který by 
měl být předstupněm spolupráce s městským 
zahradníkem, podrobně zmapuje stav městské 
zeleně, a především navrhne úpravy jednotli-
vých lokalit. Rada města také na tomto jednání 
schválila nová nařízení, ceníky parkování v jed-
notlivých lokalitách a pravidla pro vydávání par-
kovacích karet, které umožní zavedení městské-
ho parkovacího systému a elektronické hrazení 
rezidentního i návštěvnického parkování. Místo 
parkovací karty bude stačit registrační značka. 
Parkovací automaty i první hodina zdarma na 
náměs   a dvě hodiny zdarma na Škvárovně zů-
stanou zachovány. 

Rada na jednání 24. 11. 2021 také probírala 
možnost umístění přístřešků pro autobusové za-
stávky na vybraných místech a schválila nájemní 
smlouvu na umístění knihobudky u nádraží. Také 
vybrala dodavatele zateplení a výměny oken bu-
dovy městského úřadu č. p. 56, které proběhne 
v roce 2022. Tře  nu z celkových 6,3 mil. Kč po-
kryje evropská dotace z OPŽP.  

Rada města na jednání dne 10. 11. 2021 zrušila 
zakázku na sdruženou dodávku plynu pro všech-
ny městské organizace na rok 2022 a souhlasila 
s provedením nákupů plynu na komoditní burze 
společnos   POWER EXCHANGE CENTRAL EURO-
PE, a. s. V odstoupení původního uchazeče od za-
kázky se promítl nárůst ceny plynu na trzích. Elek-
třinu máme naopak vysoutěženu i pro příš   rok. 

Protože od září 2022 budou moci být v provo-
zu jen kotle na tuhá paliva splňující nejméně 
3. emisní třídu, zahájil Středočeský kraj na svých 
webových stránkách průzkum zájmu o 4. výzvu 
kotlíkových dotací, která bude určena přede-
vším pro nízkopříjmové domácnos   se zájmem 
o výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním 
přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj 
- kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, nebo ply-
nový kondenzační kotel. Máte-li zájem o výmě-
nu kotle, navš  vte webové stránky kraje. 

S ohledem na vládní opatření a sílící epidemii byl 
na poslední chvíli zrušen Adventní průvod světýlek 
plánovaný na první adventní neděli 28. 11. 2021 
Vánoční strom byl přesto rozsvícen a andělé 
obsluhující andělskou poštu tady vybírali do-
pisy pro Ježíška. Náhradou jsme opět připravili 
předtočený program „advent v papučích“, který 
můžete vidět na YouTube kanále města. Nebuď-
te smutní, protože všechny rekvizity a scénář 
průvodu jsme uklidili do šuplíku a doufáme, že 
ho společně s vámi otevřeme o první adventní 
neděli v roce 2022. 
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Dalším tématem zastupitelstva byla výšková 
budova na místě sila v cukrovaru, kterou chce 
vlastník cukrovaru postavit jako symbol celého 
projektu. Abychom docílili toho, že výšková bu-
dova vhodně doplní panorama města (a nikoli 
naopak), podmínilo zastupitelstvo její výstavbu 
architektonickou soutěží a tato podmínka by 
měla být obsažena i ve změně územního plánu. 

Pokračují práce na nové komoře vodojemu, jejíž 
součás   je i rekonstrukce původní komory. Klí-
čová stavba za 32,8 mil. Kč zajis   dostatečnou 
akumulaci vody pro celé město. Pokračuje i stav-
ba nového přivaděče a připojení nových zdrojů 
vody v Dolánkách za 80 mil. Kč. Pro občany Za-
hrad se  m otevírá možnost připojení na veřej-
ný vodovod, o které píšeme v článku uvnitř čísla. 
A běží i intenzifi kace (navýšení kapacity) ČOV 
v Liblicích. Napro   tomu slavnostním otevřením 
moderních prostor jsme konečně završili více 
než roční budování moderního poradenského 
centra v bývalém ředitelství nemocnice. Kolau-
dační prohlídka proběhla též na rekonstrukci 
vstupních prostor v dětském pavilonu nemocni-
ce a na akci rekonstrukce fasády předbraní Kou-
řimské brány. 

Na sobotu 27. 11. 2021 byly naplánovány výsad-
by 15 ovocných stromů u cesty od štolmířského 
podjezdu podél železniční tra   směrem na No-
vou Ves a u štolmířského hřbitova a také sázení 
dalších 26 stromů v areálu T. J. Liblice pod patro-
nací tohoto fotbalového klubu. 

Ve středu 1. 12. 2021 jednalo v sále sokolovny 
zastupitelstvo. Schválilo rozpočtové opatření 
č. 4 obsahující změny daňových příjmů a úpravy 
provozních a inves  čních výdajů města a dále 
pravidla rozpočtového provizoria, které každo-
ročně trvá do schválení rozpočtu začátkem ná-
sledujícího roku. Zastupitelstvo dále schválilo 
odpadové vyhlášky včetně poplatku za odpad na 
rok 2022 ve výši 972 Kč, ceník pro podnikatele 
a snížení vodného a stočného pro rok 2022 na 
104,76 Kč.  

Zastupitelstvo také schválilo odkup pozemku na 
nákladovém nádraží od Českých drah a inves  č-
ní akci oprava střechy na domově pro seniory 
ANNA, která by měla v roce 2022 nahradit nevy-
hovující konstrukci z 90. let.   

Zastupitelstvo na jednání 1. 12. 2021 zrušilo po-
ptávkové řízení na tzv. inves  ční úvěrový rámec. 
Podmínky výzvy budou upraveny a vyhlášení 
předloženo znovu na únorové jednání. Tento 
pružnější fi nanční nástroj nám umožní lépe dofi -
nancovat zejména projekty s očekávanou dotač-
ní podporou. Každé jednotlivé čerpání však bude 
nadále podléhat schválení zastupitelstvem.   

Zastupitelstvo 1. 12. 2021 schválilo developer-
ské smlouvy na projekt Bytový areál Pod Male-
chovem upravující spolupráci města a stavební-
ka při výstavbě 57 bytů ve třech dvoupatrových 
domech v proluce v ulici Prokopa Velikého. Sta-
vebník městu uhradil fi nanční příspěvek na in-
ves  ce ve výši 12,2 mil. Kč a zavázal se převést 
vlastnictví pozemku podél Šembery pro budoucí 
nábřežní cyklostezku. Cesta s lávkou z pravého 
na levý břeh propojí městský park a stezku Bře  -
slava Jedličky Brodského. 

Hotové jsou nové chodníky v dolní čás   Žižko-
vy ulice a v ulici Komenského u budovy Disku. 
Z celkových nákladů 2,3 mil. Kč pokryla 95 % ev-
ropská dotace. 

Odpovědi na dotazy ohledně tzv. milos  vého 
léta naleznete například na webových stránkách 
Člověka v  sni. Pokud dlužník do 28. 1. 2022 
uhradí jis  nu, tedy základní fi nanční částku, na 
jejímž základě vznikl vůči veřejnoprávní ins  tu-
ci nebo ins  tuci, kde má stát majetkový podíl, 
a k tomu pevnou částku 908 Kč jako náklady, 
tak mu budou zbylé úroky a tzv. příslušenství 
odpuštěno. Milos  vé léto se vztahuje jen na ve-
řejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci, 
nikoli daňové a správní exekuci, kterými fi nanční 
úřady vymáhají daňové pohledávky.

Foto: archiv města Český Brod
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5Věstník

Body projednávané radou města 10. 11. 2021
  1.  Smlouva o poskytování služeb - vyvážení odpa-

du z hájovny Vrátkov č. p.78
  2.  Doporučení schválení pravidel rozpočtového 

provizoria na rok 2022
  3.  Schválení vydání nařízení města o stanovení ceny 

služeb spojených s nájmem hrobového místa
  4.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 4, Suvoro-

vova 59, Český Brod
  5.  Žádost o nájem bytu č. 5, Arnošta z Pardubic 

25, Český Brod
  6.  Zásady řízení příspěvkových organizací města 

Český Brod
  7.  Doporučení schválení úpravy pravidel pro čer-

pání sociálního fondu
  8.  Nařízení města Český Brod č. 4/2021
  9.  Ceník č. 5/2021
10.  Nařízení města Český Brod č. 6/2021
11.  Ceník č. 7/2021
12.  Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění
13.  Stanovení výše pachtovného za pronájem vo-

dohospodářského majetku pro rok 2022
14.  Aktualizace Plánu fi nancování obnovy VH ma-

jetku ve vlastnictví města Český Brod pro roky 
2022-2031

15.  VZ Sdružená dodávka zemního plynu pro měs-
to Český Brod a jeho příspěvkové organizace na 
rok 2022

16.  Souhlas s inves  ční akcí Oprava střechy a vzdu-
chotechniky Domov ANNA, Český Brod

17.  Poptávka „RS-odtahy, úschova vozidel a likvida-
ce autovraků“

18.  Odvolání pro   rozhodnu   o schválení stavební-
ho záměru Přestavba víceúčelového objektu na 
bytový dům Ruská č. p. 1381, Český Brod

19.  České dráhy - pozemky v prostoru bývalého ná-
kladového nádraží

20.  Inventarizační komise
21.  Změna přílohy č. 1 ke Zřizovací lis  ně ZŠ Žito-

mířská p. o. a Školní jídelna p. o.
22.  Výmaz školní jídelny, Bedřicha Smetany 1307 

z činnos   Základní školy Český Brod, Žitomířská 
885, z rejstříku škol a školských zařízení

23.  Generel zeleně města Český Brod
24.  Zápis z kulturní komise ze dne 14. 10. 2021
25.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace

Body projednávané radou města 24. 11. 2021
  1.  Přesun schváleného bodu č. 15 ze změny č. 4 

ÚP města Český Brod, do změny č. 3
  2.  Obecně závazná vyhláška města č. 11/2021, 

o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství

  3.  Doporučení schválení rozpočtového opatření 
č. 4 k rozpočtu 2021

  4.  Doporučení schválení dodatků smluv na do-
pravní obslužnost pro období od 1. 8. 2021

  5.  Doporučení schválení ceníku pro svoz odpadu 
pro podnikatele na rok 2022

  6.  Nájemní smlouva na byt č. 5, Arnošta z Pardu-
bic 25, Český Brod

  7.  Školní jídelna, č. p. 1099 - žádost o čerpání In-
ves  čního fondu - staženo

  8.  Doporučení vydání OZV o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství na 
rok 2022

  9.  Domov ANNA, Český Brod - nákup mobilního 
sprchového systému

10.  CVIK - souhlas se změnou závazných ukazatelů 
rok 2021

11.  Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižko-
vě a Komenského - Dodatek č. 1 k SoD

12.  Smlouva o výpůjčce movitého majetku - ZŠ Ži-
tomířská

13.  Smlouva o výpůjčce movitého majetku - Zá-
kladní škola a Základní prak  cká škola

14.  Doporučení schválení maximální ceny za vodné 
a stočné na rok 2022

15.  Směna čás   pozemků Klučovská ul.
16.  Záměr na prodej movitého majetku - pila koto-

učová bubnová Quatromat SAT4-700
17.  Uzavření dodatků k pojistným smlouvám na po-

jištění majetku města a smlouvy o odpovědnos  
18.  Dodatek č. 1 k SoD 202100263/OR Obnova 

předbraní Kouřimské brány v Českém Brodě“
19.  Dodatek č. 1 k SoD 202100219/OR Město Čes-

ký Brod - Bezbariérové úpravy pavilonu F ne-
mocnice v Českém Brodě“

20.  Dodatek č. 3 k SoD č. 202000201 PD Okružní 
křižovatka Advisia s.r.o.

21.  Dodatek č. 4 ke SoD č. objednatele 202000288/
OR na VZ - Českobrodské moderní poradenské 
pracoviště s navazujícími vzdělávacími služba-
mi část 1 - Stavební úpravy objektu

Věstník
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Jako každý rok, i v tom příš  m, dochází k drobným změnám v úhradě místních poplatků. Zastupitelstvo 
města Český Brod schválilo dne 1. 12. 2021 obecně závaznou vyhlášku č. 10/2021, kterou navýšilo popla-
tek za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2022 na 972 Kč za osobu. 

Poplatek lze uhradit od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 
dvěma způsoby. První způsob je bezhotovost-
ní platba a to na účet města Český Brod č. ú. 
9294910237/0100, přičemž specifi cký symbol 
je aktuální rok tedy 2022. Variabilní symboly zů-
stávají občanům stejné, jako v minulých letech. 
Pokud vám Váš variabilní symbol není znám, ob-
raťte se prosím na paní Svatavu Strejčkovou, 
e-mail strejckova@cesbrod.cz, tel.: 321 612 213, 
která vám váš variabilní symbol obratem sdělí. 
Správně vyplněný variabilní symbol slouží k evi-
denci platby a přiřazení k poplatníkovi, proto vě-
nujte jeho vyplnění zvýšenou pozornost. Druhý 
způsob je platba na pokladně města Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic č. p. 56 v úřední dny a po 

dohodě i mimo ně, a to platební kartou nebo v ho-
tovos   (preferujeme platbu kartou).

•  pondělí a středa od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 
17.00 hod. 

•  úterý a čtvrtek od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 
14.30 hod. 

•  pátek od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 13.00 hod. 

Nebudou-li místní poplatky zaplaceny včas nebo 
ve správné výši, správce může podle zákona 
565/1990 Sb., O místních poplatcích, poplatek na-
výšit platebním výměrem až na trojnásobek. Toto 
navýšení je příslušenstvím daného poplatku. 

Ing. Šárka Jedličková, vedoucí fi nančního odboru

Úhrada místních poplatků v roce 2022

Věstník6
22.  Souhlas s podáním žádos   o dotaci z rozpočtu 

SFPI na rok 2022 - II. etapa regenerace sídliště 
Jahodiště

23.  Dotace MMR - Štolmíř, ul. Za Rybníkem, oprava 
místní komunikace

24. I nformace o možnos   podání žádos   o dotaci 
z programu IROP - Bezpečnost prostřednictvím 
8. výzvy MAS Pošembeří

25.  Revokace Usnesení RM č. 515/2021 ze dne 10. 
11. 2021 - Stanovení výše pachtovného za proná-
jem vodohospodářského majetku pro rok 2022

26.  Výběr dodavatele VZ „Zateplení budovy měst-
ského úřadu č. p. 56 v Českém Brodě“

27.  Dotace MMR - Rekonstrukce objektu staré rad-
nice – č. p. 1

28.  Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 
rok 2021

29.  Smlouva o využi   obecního systému odpado-
vého hospodářství a zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení

30.  Programy podpory sportu, kultury a volného času 
z Fondu sportu, kultury a volného času města 
Český Brod - aktualizace dokumentu pro rok 2022

31.  Přidělení fi nančních prostředků z programů 
podpory sportu, kultury a volného času - Pro-
gram č. 3

32. Projekt Bytový areál Pod Malechovem - develo-
perské smlouvy o spolupráci, smlouva o inves-
 čním příspěvku

33.  Doporučení k Revokaci - smlouva o převodu 
činnos  , práv, povinnos   a závazků, Střední od-
borná škola Český Brod - Liblice

34.  Knihobudka u nádraží, smlouva o nájmu po-
zemku

35.  Inves  ční úvěrový rámec, zrušení a opětovné 
vyhlášení poptávky

36.  Výšková dominanta v areálu cukrovaru
37.  Informace - Zápis z jednání komise pro územní 

rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 8. 11. 2021
38.  Informace - Přístřešky pro autobusové zastáv-

ky, výsledek prověření lokalit
39.  Informace - Hodno  cí zpráva - Gothardské po-

svícení 2021
40.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace

Z radnice
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7Z radnice

I v letošním roce zajišťuje tuto pohotovost 6 pra-
covníků technických služeb pod vedením Petry 
Markové a Jiřího Sála, kteří jsou schopni vyjet do 
terénu v kterémkoli čase. K dispozici mají 8 kusů 
techniky. Ještě na začátku měsíce prosince pracov-
níci TS likvidovali lis   v parcích, městském hřbito-
vě a na dalších zelených plochách, ale probíhalo 
i odklízení zbytků plevele na chodnících v Liblicích 
v ulici Bylanská. První sníh nás prověřil 4. 12. Nechtěl 
bych opomenout občany, kteří se svými stroji nebo 
jen hrablem na sníh v odklízení pracovníkům TS po-
máhají. I touto cestou bych jim chtěl poděkovat.

V letošním roce naši činnost velmi ovlivnila již dva 
roky trvající pandemie Covid-19, ale i neutěše-

ný nedostatek pracovníků na trhu práce. Dr  vá 
většina pracovníků TS Český Brod absolvovala na 
začátku prosince již tře   dávku očkování pro   ne-
moci Covid-19. V průběhu celého zimního období 
budou probíhat další činnos   podle klima  ckých 
podmínek. 

Od 20. 12. 2021 do 3. 1. 2022 bude činnost TS 
omezena na právě probíhající zimní údržbu, na 
svoz veškerých odpadů svozovými vozy dle plat-
ného harmonogramu, který se nebude měnit ani 
v příš  m roce, na svoz odpadů z městských košů 
a kontejnerových míst na tříděný odpad. Otevře-
né zůstane také městské WC, bude zajištěn pro-
voz hřbitovní obřadní síně, ale i žádos   občanů 
budou řešeny cestou našich pracovnic v budově 
TS Český Brod Palackého 339. Sběrný dvůr v Libli-
cích bude od 20. 12. 2021 do 3. 1. 2022 uzavřený. 
Chtěl bych občany požádat, aby při řešení svých 
podnětů využívali telefonických kontaktů mo-
bilních čísel, které jsou zveřejněny na webových 
stránkách technických služeb v čás   Kontakty.

Na závěr mi dovolte, abych touto cestou podě-
koval všem svým zaměstnancům, kteří v náročné 
době dokázali plnit úkoly velmi kvalitním způso-
bem v průběhu celého letošního roku. Všem obča-
nům Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad přeji 
především pevné zdraví, klidné a veselé Vánoce 
a úspěšný Nový rok 2022.

Ing. Miroslav Kruliš, 
ředitel Technických služeb Český Brod

Zimní údržba je tu!
Blíží se konec roku a zaměstnanci TS Český Brod každoročně od 1. 12. do 31. 3. společně se Správou a údrž-
bou silnic Středočeského kraje zajišťují zimní pohotovost při údržbě místních a průjezdových komunikací 
včetně chodníků v Českém Brodě a spádových obcí. 

TOULAVÉ, OPUŠTĚNÉ A BEZPRIZORNÍ KOČKY?
Máme řešení. Město Český Brod spolupracuje s útulkem Tlapky Mochov z.s., který na území 
města zajis   odchyt, kastraci a následnou péči. V případě potřeby volejte 733 653 114 nebo 
pište na: peskova.edita@seznam.cz. Děkujeme, že pomáháte.

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU KE KONCI ROKU 2021
Provoz MěÚ Český Brod bude ve dnech 23. 12. až 30. 12. 2021 omezen z důvodu čerpání 
dovolených. Dne 31. 12. 2021 bude MěÚ pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Každý z nás má jistě ve svém okolí někoho, kdo by 
si tento  tul zasloužil. Někoho, kdo se významným 
způsobem podílel nebo podílí na utváření dobrého 
jména města v oboru školství, kultury, zdravotnic-
tví nebo jako dobrovolník či hrdina, který neváhal 
pomoci v krizové situaci. Věříme, že takovýchto no-
minací by v dnešní nelehké době mohlo přibývat. 
I přes to, že každý jsme pro někoho hrdinou, může 
 tul získat pouze někdo. Dejte mu svou nominací 

šanci a vyjádřete tak vděk za to, kým je.

Postup je velice jednoduchý a zvládne ho opravdu 
každý. Nominační formulář, který je přílohou to-
hoto čísla zpravodaje, si můžete rovněž stáhnout 
na webových stránkách města a poslat ho vyplně-

ný na: epodatelna@cesbrod.cz a nebo v  štěné 
podobě vyplněný odevzdat na podatelně MěÚ, 
v Městské knihovně, v Informačním centru nebo 
v KD Svět. Anketa začíná 1. ledna 2022 a končí 
31. března 2022. Každý navrhovatel může podat 
pouze jednu nominaci!

Podrobná pravidla o udělení ocenění naleznete na 
webových stránkách města www.cesbrod.cz.

V loňském roce  tul Osobnost města Český Brod 
získali:
•  MUDr. Alena Vostřezová, in memoriam, za celo-

životní práci dětské lékařky,
•  MUDr. Eva Štěpánová, za celoživotní práci zubní 

lékařky,
•  paní Eva Fialová, dlouholetá zaměstnankyně 

ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory, 
za příkladnou práci v organizaci a 

•  pan Miroslav Šedivý, dlouholetý zaměstnanec 
Technických služeb Český Brod, za příkladnou 
práci v organizaci.

Mar  na Vlastníková, PR managerka
Foto: Jakub Červenka

Znovuzrozená anketa Osobnost města Český Brod se v letošním roce setkala s nevídaným ohlasem, a proto 
bychom ji rádi vyhlásili i v příš  m roce 2022. Doufáme, že anketa bude neméně úspěšná. O tom, kdo získá 
 tul Osobnost města Český Brod, rozhodujete právě VY.

Osobnost města Český Brod 2022

Z radnice8

NABÍDKA PRÁCE
Výběrové řízení – Odborný referent odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru dopravy 
a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Český Brod. Jeho agenda zahrnuje ze-
jména agendu přestupků a další administra  vní úkoly na odboru.
Platové zařazení: 10 (dle dosaženého vzdělání a kvalifi kace) + osobní příplatek, odměny za 
mimořádné pracovní výsledky, příspěvek na dovolenou a další benefi ty ze sociálního fondu, 
dále je možná dohoda na zkrácený úvazek a částečná práce v režimu „home offi  ce“.
Předpokládaný nástup: v období od 1. 1. 2022 nebo dle dohody. 
Lhůta pro podání přihlášky: do 22. 12. 2021 do 16.00 hodin.
Přihlášení uchazeči, kteří splňují výše uvedené předpoklady, jsou  mto zváni k ústním po-
hovorům, které se uskuteční dne 29. 12. 2021 od 8.30 hod. na Městském úřadě Český Brod, 
nám. Husovo 70, 1. p. (kancelář starosty).
Více informací naleznete na webových stránkách města.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Návštěvníci dne otevřených dveří mohli tak popr-
vé nahlédnout do školních tréninkových pracovišť, 
která spolu s pedagogicko-psychologickou porad-
nou sídlí v nově zrekonstruované budově bývalého 
ředitelství nemocnice. U příležitos   otevření těch-
to provozů byla svolána také  sková konference 
k rekapitulaci sedmi let projektů Sdílených rados-
  a stras   škol, díky nimž také vznikly. Z důvodů 

rychle se zhoršující epidemické situace a vyhlášení 
nouzového stavu novináři nepřijeli, zato pozvání 
přijali rodiče žáků, místní podnikatelé, učitelé, zá-
stupci města a okolních obcí.

Návštěvníkům byly představeny dva tréninkové 
byty, které budou sloužit především žákům střední 
školy se závažnějším mentálním nebo kombino-
vaným pos  žením. V rámci výuky zde budou žáci 
prožívat s pedagogy celý školní den, budou se učit 
vařit, stolovat, budou se starat o vybavení bytu, 
prát a žehlit prádlo, uklízet, ale také třeba učit se 
sestavovat plán svého dne nebo jídelníček. Budou 
si tak osvojovat denní činnos   dospělého člověka 
v běžné domácnos  .

Další pracoviště Tranzitního programu, které bylo 
ve čtvrtek představeno veřejnos  , je kavárna Tran-
zitCafé. Zde se bude část žáků střední školy připra-
vovat na svůj profesní život. Hlavní náplní při vý-
uce v kavárně budou zejména činnos   související 
s provozem kavárny či kuchyně, ale také se budou 
učit spolupracovat v týmu a plánovat svoji práci. 
Neméně důležitou součástí výuky bude učení se 
komunikaci se zákazníky kavárny nebo prak  cký 
trénink společenského chování a vystupování. 

Tento den otevřených dveří byl úplně prvním 
dnem našich studentů, ve kterém zažili opravdový 
provoz kavárny TranzitCafé. I přes počáteční tré-
mu a nervozitu den zvládli všichni velmi dobře. Ze 
všech stran jsme v průběhu celého dne slyšeli slo-
va uznání a chvály na adresu našich žáků.

Ve čtvrtek 2. 12. 2021 se poprvé otevřely hned troje dveře, dveře nového pracoviště tranzitního programu 
TranzitCafé, tréninkových bytů, které v rámci projektu „Tranzitní program na Českobrodsku – Příprava mla-
dých lidí na samostatný způsob života“ realizuje českobrodská Základní a Prak  cká škola a nové dveře již 
zaběhlé pedagogicko-psychologické poradny při ZŠ Žitomířská, která v Českém Brodě působí již od roku 2015.  

Otevřeli jsme troje nové dveře

Projekty a investice10 Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Po ranním slavnostním otevření za přítomnos   
představitelů města, zástupců organizací ve městě 
a okolí a dalších významných hostů si přicházela 
až do pozdních odpoledních hodin nově otevíraná 
pracoviště prohlédnout široká veřejnost. Vrcholem 
dne bylo společné podvečerní setkání studentů 
a jejich rodinných příslušníků. Věříme, že realizací 
tranzitního programu se nám společně podaří ale-
spoň některé z překážek, které byly studentům do 
vínku dány, odstranit. Děkuji všem kolegyním a ko-
legům za jejich nasazení při přípravě projektu 

Věřím, že až se Tranzit Café otevře veřejnos   (před-
pokládáme během února 2022), budou hosté od-

cházet z naší kavárny se stejně krásnými pocity, 
s jakými jsem já ve čtvrtek večer zamykala její dveře.

Marie Šnajdrová 
ředitelka Základní a prak  cké školy Český Brod

Projekt Sdílené rados   a stras   škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647 
vznikl s podporou Evropské unie.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V rámci realizace projektu se také uvažuje o mož-
ném vylepšení asfaltového povrchu celé komu-
nikace v Zahradách. Vzhledem k náročnos   stav-
by však proza  m zjišťujeme, jaké další fi nanční 
zdroje (vypsané dotační  tuly od Středočeského 
kraje apod.) by nám pomohly tuto rekonstrukci 
spolufi nancovat. Pokud se podaří zajis  t fi nanční 
prostředky, stavební práce na komunikaci budou 
realizovány nejdříve v polovině roku 2022.

Po dokončení nového vodovodního přivaděče 
bude stávající vodovodní přivaděč sloužit také jako 
vodovodní řad pro ulici Zahrady. Proto bychom 
chtěli požádat ty z vás, kteří již dnes vědí, že bu-
dou mít zájem o provedení vodovodních přípojek, 
aby zahájili kroky nutné pro realizaci vodovodní 
přípojky a veřejnou část vodovodní přípojky si 
zřídili do doby, než bude komunikace zhotovena. 
Vodovodní přípojky budou napojovány na stávající 
vodovodní přivaděč, nikoli na nový. Nový přivaděč 
bude pouze pro hlavní přívod pitné vody do měs-
ta Český Brod. Obecně do doby kolaudace nové-
ho vodovodního přivaděče nebude možný reálný 
odběr pitné vody, ale vše bude připraveno do bu-
doucna i pro Vás. Přesný termín zhotovení nové 
komunikace je vázán získáním dotace, o kterou se 
teprve bude žádat. Nebude-li veřejná část přípojky 
zhotovena před termínem kolaudace vozovky, ne-
musí být následné připojení povoleno. Podmínkou 
získání dotačního  tulu na povrch vozovky je větši-
nou i to, že do něj není možné po určitou dobu za-
sahovat. Samozřejmě konkrétní podmínky nejsou 
nyní známy. V případě nových událos   vás budeme 
neprodleně informovat. 

Postup realizace vodovodní přípojky je následující:
•  necháte si zpracovat dokumentaci pro územní 

souhlas na provedení vodovodní přípojky,
•  v rámci inženýrské činnos   potřebujete získat 

vyjádření správců sí   a dotčených orgánů, měs-
ta Český Brod a provozovatele 1. SčV (konkrétní 
seznam vám rádi sdělí na stavebním úřadě),

•  zařízení smlouvy budoucí o zřízení věcného bře-
mene (služebnos  ) na pozemcích ve vlastnictví 
města Český Brod či Středočeského kraje,

•  žádost o vydání územního souhlasu na stavebním 
úřadě, náměs   Husovo 70, Český Brod,

•  žádost s dokumentací vám posoudí na stavebním 
úřadě a vydají územní souhlas s platnos   2 roky.

Vodovodní přípojku si v celém rozsahu realizuje 
vlastník na své náklady. Technické podmínky pro 
realizaci vám sdělí provozovatel 1. SčV, a.s. Klient-
ské centrum se nachází v ulici Suvorovova 1568. 

Otevírací doba: 
Po, St: 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 hod. 
Út, Čt: pouze po předchozí rezervaci
Pá: 8.00 – 12.00 hod

Pokud již máte vydán územní souhlas, je možné 
si nechat ocenit stavební práce a dodávky fi rmou, 
která momentálně provádí nový vodovodní přiva-
děč, což ovšem není podmínkou. 

Ing. Petr Čermák
odbor rozvoje

Informace pro občany ulice Zahrady, Český Brod
Město Český Brod realizuje projekt „Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod 
města Český Brod“. Jedná se o provedení vodovodního přivaděče od vrtů u Doubravčic do města Český 
Brod, který zajis   další zásobování pitné vody pro občany Českého Brodu. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Jediný pomník se sochou tohoto husitského vo-
jevůdce v České republice od sochaře Karla Opa-
trného vybudován 1910 byl restaurován ve třech 
etapách. Stav kamene ani kovových prvků již nebyl 
dobrý. Oprava se týkala vrcholové skulptury, kovo-

vých válečnických atributů, trnože, nápisů, zeleně 
a poškozeného oplocení včetně obrub. Na opravu 
jsme získali fi nanční podporu z rozpočtu Středo-
českého kraje a z ministerstva kultury. Celkové ná-
klady jsou 1 mil. Kč.

Pomník Prokopa Holého je opravený

Dne 29. 11. 2021 proběhla kolaudační prohlídka na 
jedné z nejvýznamnějších památek našeho města, 
předbraní Kouřimské brány. Za fi nanční podpory mi-
nisterstva kultury došlo v minulých měsících k odstra-
nění omítek v restaurátorském režimu, dočištění tla-

kovou vodu a nanesení jednovrstvé kletované omítky 
s vápenným pačokem. Opravili jsme též kamenné 
zdivo a ostění oken a přeložili střešní kry  nu. Celko-
vé náklady činily 1,1 mil. Kč.

Obnova předbraní kouřimské brány

Tomáš Klinecký, místostarosta

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V sobotu 20. 11. 2021 se družiny Medvědů a Orlů sešly na dlouho očekávaném přespání. Sraz byl u klubov-
ny a pak jsme jeli vlakem do Prahy, ale o tom snad ani nemusíme mluvit. 

Vzhledem k tomu, že jsou to družiny nejstarších 
kluků, rozhodli jsme se připravit jim podle toho pro-
gram. Po delší diskuzi jsme vybrali únikovou hru. 
Jako nejrozumnější a nejlepší nám vyšla venkovní 
hra Petřín 1941. A  m nám vlastně určila směr celé 
akce – Po stopách svobody. 

První zkouška přišla po vystoupení z vlaku. Po krat-
ším pobíhání a luštění nás kluci úspěšně dovedli na 
tramvajovou zastávku a našli linku, která nás zavezla 
na Karlovo náměs  . Odtud jsme se vydali Resslovou 
ulicí až k chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Tam jsme 
si prohlédli kryptu, kde padli za naši svobodu para-
šu  sté po atentátu na Heydricha. Dál jsme pokra-
čovali na náměs   Kinských, kde začínala naše hra. 
V roli výsadkáře jsme se měli pokusit kontaktovat 
místní odboj a uniknout německým pronásledova-
telům. To se nám nakonec povedlo, a ještě jsme se 
mohli pokochat celou řadou krásných výhledů na 
Prahu. Stmívalo se a město pod námi se pomalu 
rozsvěcelo. Abysme si připomněli i pozdější událos-
 , zastavili jsme se cestou zpět u svíček a věnců na 

místě střetu demonstrantů s policií na Národní třídě 
17. 11. 1989. 

Když už nás vlak dovezl do klubovny a dali jsme si 
večeři, doufali kluci, že už budou mít klid. Marně. 
Původně plánovanou hru jsme mírně upravili, aby 
se hodila k tématu, a tudíž kluci vyrazili do nočního 
města, které křižovaly hlídky gestapa. S nástraha-
mi se všichni nějak vypořádali, ale spacáky si na ně 
musely trochu počkat. Ranní program se nám zkrá-
 l  m, že se nám povedlo trochu zaspat. Ale odejít 

domů se nám nakonec povedlo včas. Tak snad se 
klukům akce líbila a dozvěděli se něco o ceně svo-
body i o sobě.

Vladimír Coubal, Psohlavci14 

Medvědi a Orli po stopách svobody
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Stejně jako všechny naše příznivce zveme i vás, 
kteří jste u nás ještě nebyli, na následující a zá-
roveň poslední akci v tomto roce. Ekologická 
soutěž Lesa pán je určena dětem ze základních 
škol. Soutěž se bude konat v kategoriích mladší 
žáci (1. – 4. třídy ZŠ) a starší žáci (5. – 7. třídy ZŠ) 
a uskuteční se 29. 12. 2021 od 10 do 16 hodin 
právě u nás v Ekocentru. Soutěž bude probíhat ve 
dvoučlenných družstvech, která budou na lesní 
stezce plnit úkoly a zodpovídat otázky na různá té-
mata: stromy, byliny, houby, lesní zvěř, produkty ze 
dřeva apod. Vítáni jsou také rodiče, pro které bude 
připraven doprovodný program uvnitř Ekocentra.

Pro všechny jsou pak zajištěny věcné ceny a malé 
občerstvení. Do soutěže se můžete přihlásit emai-
lem, ve kterém bude uvedeno jméno účastníka, 
případně účastníků a název týmu. Přihlášky prosím 
zasílejte na adresu: info@ekocentrumvratkov.cz. 
Akce proběhne v souladu s aktuálními hygienický-
mi opatřeními.

Máme pro vás nicméně ještě malé shrnu   toho, 
co se u nás událo v listopadu. Proběhlo celkem 
14 ekologických výukových programů pro MŠ 
a ZŠ, během kterých jsme společně poznali v les-
ním prostředí skutečnou práci lesníků. 

V listopadu jsme zažili také několik workshopů, 
kromě setkání při tématu Udržitelného rozvoje, to 
byl např. sobotní Den na houby či nedělní Setkání 
se stromy. Během Dne na houby účastníci absolvo-
vali lesní vycházku s Michalem po stopách nejrůz-
nějších druhů hub. Další program obstarala Katka 
v naší truhlářské dílně/učebně. Nedělní Setkání se 
stromy bylo v režii Kuby a Kuby. Po krátkém pro-

gramu v příjemném klimatu Ekocentra návštěvníci 
akce vyrazili na naučnou bojovku, kde na ně čeka-
ly nejrůznější informace a úkoly. Společný oběd 
u táboráku nakonec poskytl potřebnou energii pro 
lesní výsadbu.

Je třeba připomenout, že se scházíme také s dětmi 
od 4 do 7 let, a to každý čtvrtek od 14 do 16.30 ho-
din, kdy probíhá v rámci Lesního klubu kroužek Le-
sohrátky s Terkou. Ten funguje jako lesní družina, 
během které se dě   navíc dozvídají mnohé o živo-
tě lesní zvěře, o růstu stromů či o dalších přírod-
ních zákonitostech a zároveň se zaměřujeme na 
aktuální roční období a tradice. Rodiče, neváhejte 
této příležitos   využít.  

Za tým lektorů Ekocentra Vrátkov, Jakub Brichta

Pozvánka na ekologickou soutěž Lesa pán
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Jsme rádi, že vás může prostřednictvím zpravodaje opět oslovit a pozvat vás k nám do Ekocentra. Nejprve 
nám dovolte vyzdvihnout především všechny naše návštěvníky a přátele za jejich ak  vitu a nadšení. Bez 
vás by to nešlo.

Prostřednictvím adventního věnce, který zhotovili 
účastníci kroužku Lesohrátky, vám přejeme 

SKUTEČNĚ ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Protože se pro ně nenašlo místo pod střechou

Jeden z našich poli  ků nedávno vyhrožoval, že 
„letos žádné Vánoce nebudou“. Rozumíme, jak to 
myslel. Ne že by se snad měl předělávat kalendář. 
Kvůli covidové epidemii hrozí uzavření nákupních 
center, kde si Češi zvykli trávit adventní čas. Na 
tom se ukazuje, jak daleko jsme se vzdálili tomu, 
co svými příběhy vyprávějí vánoční evangelisté, Lu-
káš a Matouš: Bůh nečekaným ba nemyslitelným 
způsobem vstupuje do  živé lidské situace, která 
je všechno jiné než čas hojnos   a splněných vánoč-
ních přání. Obyvatelé Betléma si nepřáli ubytovat 
nazaretskou dvojici, podezřelý nesezdaný pár, Jo-
sefa a Marii. Josef si nepřál pojmout svou snou-
benku za manželku. Císař Augustus si nepřál, aby 
říšská kasa zela prázdnotou, proto poručil zhotovit 
daňový soupis lidu. Judš   pastýři si nepřáli být vy-
trhováni ze svých staros   o svěřená stáda kdesi na 
kopcích za městem. Krutý král Herodes si nepřál, 
aby přežilo právě narozené dítě, které východní 
mudrcové považovali za krále Židů. Josef s Marií 
si nepřáli zahynout. Proto se svým dítětem u  kají 
sinajskou pouš   až do Egypta, kde najdou azyl, než 
se poměry ve vlas   uklidní.

Kam se poděla veselá adventní atmosféra? Svařené 
víno a medovníky? Vůně fran  ška na rozpálené plot-

ně, adventní věnce, rozpus  lé koledy, mašlemi zavá-
zané krabice s dárky, rozsvícené vánoční stromky? 
Nic z toho u Lukáše ani u Matouše nenajdeme. Snad 
jen „klanění tří králů“, kteří vešli do domu a uviděli 
dítě s Marií; padli na zem, klaněli se mu a obětovali 
mu přinesené dary: zlato, kadidlo a myrhu.

A přece jsou Vánoce evangelistů jaké mají být. 
Boží Syn přichází mezi chudé lidi, aby otevřel cestu 
k Bohu: naději, že naše životy, všelijak povedené 
či nepovedené, úspěšné či neúspěšné, životy lidí 
starých i mladých, životy lidí zdravých, nakažených 
i umírajících, mohou nalézt svůj dobrý cíl a smysl. 
Tím je život věčný, který se podobá skvělé vánoční 
večeři, kde nikomu nic nechybí, kde jsou lidé rádi 
spolu, kde mají co jíst a co pít, nikoho nic nebolí, 
a všichni jsou veselí. Naděje, která má sílu promě-
ňovat kvalitu našeho života už teď.

Dá-li Bůh budeme letošní Vánoce slavit se svými 
blízkými. Dá-li Bůh, sejdeme se v kostele, abychom 
chválili Božího Syna a z plných hrdel zpívali, že 
se narodil Kristus Pán, a že „Goliáš oloupen“. Tak 
šťastné a veselé!

farář evangelické církve M. P. Lukášek

Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poně-
vadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě (…). 
I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo 
místo pod střechou.
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Než jsme se tam ale dostali, navš  vili jsme voňa-
vou svíčkárnu v Šestajovicích, kde si každý z nás 
vykrojil mýdlo, vytvořil vlastní kombinaci soli do 
koupele a vyzdobil dvě svíčky. Před Vánoci přímo 
perfektní zastávka. 

Po krásné návštěvě jsme došli zasněženými chod-
níky až do Jiren. Před branou klubovny se strhla di-
voká koulovačka. Ohřáli jsme se v útulné klubovně 
a vydali se prozkoumat okolí. Cestou jsme si zahráli 
hry ve sněhu a postavili sněhuláka. 

Večer jsme si dali gulášovou polévku a potom za-
čala tema  cká bojovka, při které jsme si vyrobili 
ochranné amulety. Dokud amulety nebyly slože-
ny, museli jsme se schovávat před duchy. Všichni 
jsme je složili a dostali jsme bohatou odměnu od 
Mikuláše. Během večera jsme to všechno snědli 
a v neděli nás čekal jen návrat klánovickým lesem 
domů. 

Za skautské středisko 
Ing. Ládi Nováka, Klárka Kosová
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Mikulášská výprava skautek a skautů
Blížil se Mikuláš a nás čekal víkend plný dobrodružství. V sobotu jsme vyrazili ve složení skautky, skau   
a jejich vedení směr Jirny – tak to stálo na lístečku, který odstartoval naše mikulášské putování.

BETLÉMSKÁ SPIRÁLA
Odneste si od kostela sv. Gotharda světlo z Betléma přímo na váš stůl. Ve středu 22. 12. 2021 
od 17.00 do 20.00 hodin si před kostelem sv. Gotharda můžete zářivou spirálou dojít pro svět-
lo z Betléma. Vezměte si s sebou lucerničku, ve které si světlo bezpečně odnesete. Zároveň 
je pro malé i velké, starší i mladší připravena betlémská procházková hra po Českém Brodě. 
Jedná se o 24 zastavení s krátkými úkoly. Hra bude na rozdíl od Betlémské spirály k dispozici 
celý den 22. 12. 2021. Nezapomeňte si vzít tužku a papír, na které si své odpovědi budete 
zaznamenávat. První zastavení, na kterém se dozvíte, kam dál pokračovat, bude u kostela 
sv. Gotharda u vánočního stromu. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Čaj o šesté v Oranžové zahradě

Paní Markéta Vaněčková pra-
cuje jako vrchní sestra v Do-
mácím hospici Nablízku, z.ú. 
v nedaleké Lysé nad Labem. 
Hospic poskytuje komplexní 
podporu nevyléčitelně ne-
mocným lidem i jejich rodi-
nám. Hospic také nabízí služby 

sociální poradny a půjčovny zdravotních pomůcek. 
Tyto služby jsou poskytované i nemocným v našem 
městě a okolí. Mimo jiné tento hospic patří mezi 
organizace, které jsou podporovány fi nančním vý-
těžkem z českobrodské Tříkrálové sbírky. 

Markéta Vaněčková si s námi bude povídat o jed-
né z životních otázek Jak být nablízku člověku na 
konci jeho životní cesty? Už jste si tuto otázku 
někdy položili, víte jak na to? Pokud se chcete do-
zvědět více, nebo se podělit o Vaše zkušenos  , pak 
máte příležitost nad těmito tématy diskutovat živě 
v Oranžové zahradě na Čaji o šesté v pondělí 
17. ledna 2022 od 18.00 hodin.

Náš host vám rád odpoví i na vaše další prak  cké 
dotazy o psychické, sociální i spirituální podpoře 

nemocných i jejich blízkých, nebo o možnostech 
zapůjčení vhodných pomůcek.  

Přijďte i s dětmi – po předchozí emailové rezerva-
ci bude po dobu konání besedy zajištěn krea  vní 
program pro dě   ve věku od 3 let. Program pove-
dou kvalifi kované pedagožky, či lektorky.

Přijďte na Čaj o šesté, na besedy nejen pro čajme-
ny, na besedy s lidmi a o lidech, pro které život ne-
byl (možná) žádný čajíček.

Akce jsou pořádány za podpory spolku Život a zdra-
ví, z.s. Sledujte nás na facebooku: 
@cajosestevoranzovezahrade, nebo napište na:
e-mail: cajoseste@email.cz.

Za klub Čaj o šesté
Mgr. Veronika Opatřilová

V novém roce nás v Českém Brodě navš  ví hosté, jejichž životní náplní je pomáhat druhým. V lednu si bu-
deme povídat s paní Markétou Vaněčkovou, vrchní sestrou v Domácím hospici Nablízku, z.ú. V únoru nás 
pak navš  ví paní Mgr. Jarka Švarcbachová - zakladatelka a ředitelka Centra Seňorina uplatňující metodiku 
Montessori v péči o seniory.
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BRIGÁDA V IC A KD SVĚT
Hledáme brigádnici/brigádníka pro víkendové provozy informačního centra (květen – září 
a zástup v době letní dovolené) a dále celoročně i do provozu KD SVĚT.
Nejlépe student SŠ (věk 18+)/VŠ, obor cestovní ruch a jazyková vybavenost v IC výhodou. 
Zodpovědnost a spolehlivost samozřejmos  . Nabídky a životopis zašlete na e-mail: 
zbockova@cesbrod.cz.

Informační centrum/CVIK

BRIGÁDA  ROZNOS ZPRAVODAJE
Hledáme brigádníka pro pravidelný roznos měsíčníku Českobrodský zpravodaj, oblast: Čes-
ký Brod (sídliště a část města) a celá Štolmíř. Zodpovědnost a spolehlivost samozřejmos  . 
Zn. Vhodné i pro důchodce – jen pro fyzicky zdatné, auto nutné. 

Informace na tel.: 321 612 219, 730 870 954 Zdenka Bočková, Informační centrum/CVIK, 
e-mail: zbockova@cesbrod.cz.
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Vánoce s římskokatolickou farnos  

V galerii kostela sv. Gotharda je nyní možné na-
vš  vit výstavu k adventní době. Ta bude těsně 
před Vánocemi rozšířena také o tradiční výstavu 
betlémů. Můžete také navš  vit virtuální výstavu 
Pečeme adventní a vánoční příběh, kterou jsme 
připravili v loňském roce, a kterou můžete nalézt 
na stránkách farnos   – www.farnostbrod.cz.

Ve středu 22. prosince si bude možné u kostela 
vyzvednout Betlémské světlo. O této možnos   
vás budou informovat pořadatelé akce. To zmiňuji 
z toho důvodu, že při této příležitos   bude před 
kostelem instalován venkovní betlém – za  m bez 
samotného Ježíška v jeslích. Na tomto betlému 
spolupracujeme spolu s městem a rádi bychom ho 
v příš  ch letech postupně rozšiřovali o další po-
stavy.

Ježíška do betléma přineseme 24. prosince před 
podvečerní bohoslužbou v 16.00 hodin. Ta bude, 
pokud se nezmění vládní opatření, v kostele. V pří-
padě omezení kapacity při bohoslužbách by byla 
bohoslužba, stejně jako loni, před kostelem. I zde 
spolupracujeme s městem a velmi děkujeme za 

ochotu a pomoc. Půlnoční bohoslužbu zahájíme 
troubením ze zvonice kostela.

V sobotu 25. prosince budou bohoslužby v 8.00 
a v 9.30 hodin. Od 15.00 hodin vás zveme k ven-
kovnímu betlému ke společnému zpívání koled. 

O svátcích se budeme snažit také zpřístupnit kostel 
i galerii kostela, abyste se mohli přijít podívat na 
betlémy. A pokud budete ch  t, tak při své procház-
ce městem můžete zajít i na farní zahradu, kde rov-
něž nazdobíme stromeček a instalujeme venkovní 
betlém.

Začátkem ledna pak proběhne tradiční Tříkrálová 
sbírka. Pokud by se dě  , případně i dospělí, chtěli 
do sbírky zapojit jako koledníci, prosím, obraťte se 
na mě prostřednictvím e-mailu: 
farnostbrod@seznam.cz.

Dovolte mi, abych využil této příležitos   a popřál 
vám požehnané Vánoce.

R. D. Mar  n Sklenář, farář Římskokatolické církve

Jsme v závěru adventní doby a brzy oslavíme Vánoce. Již podruhé tak tomu bude v době koronaviru. Tak 
trochu jsme si již zvykli, že je ob  žné něco plánovat a dopředu psát, jak věci budou. Proto i tyto řádky, 
které píši na začátku prosince, nemusí být v čase, kdy je budete číst, aktuální. Přesto bych Vás rád i  mto 
způsobem informoval o tom, co pro období Vánoc připravujeme.
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Zachraň bublinu 

Dovolte nám, prosím, představit tento projekt, kte-
rý pomůže zkrá  t proces, kdy by se jinak vyhozený 
materiál musel zrecyklovat a znovu vyrobit, což je 
náročné jak časově, tak fi nančně s nemalým do-
padem na životní prostředí a spotřebu například 
dřeva – které jistě raději uvidíme právě v podobě 
třeba vánočního stromečku nebo krásného lesa při 
procházce.  A jelikož je projekt pod křídly dě  , jsou 
to právě ony, které mají z projektu benefi ty.  

E-shopy, které tento materiál využívají, jim to  ž na 
oplátku darují do školek a škol například potřeby 
na malování, knížky, hračky, ale také třeba hmyzí 
domeček, který udělal velkou radost. Tyto mate-
riály se sbírají do popelnic polepených mo  vy, 
které si dě   samy navrhují, stříhají a  m je každá 
popelnice originálem, na který jsou dě   pyšné. Při 
tvoření se také dě   učí, že je správné třídit a starat 
se o přírodu. Nádoby jsou označeny logem spolku 
a seznamem, co vše je možné do popelnic vkládat. 

Díky tomu, že město Český Brod dovolilo tento pro-
jekt zavést i u vás, tak bychom vám rádi představili 
místa, kde je tento materiál možné odevzdat. Jsou 
to mateřská škola v ulici Sokolské – modrá nádoba 
u kolostavu a Základní umělecká škola v Kollárově 
ulici – žlutá popelnice za schodištěm u vchodu do 
budovy. Pro jistotu přikládáme fotky nádob, ale 

jsme si jis  , že už podle barevnos   a rozmanitých 
polepů šikovných dě   je hravě najdete. 

V Českém Brodě tuto službu již využívá například 
společnost Kava.cz z areálu pivovaru a výsledek 
sběru na fotografi i je důkazem, že to smysl má, 
a to nejen v čase Vánoc, kdy bude takového mate-
riálu více, ale také v nelehké době, kdy si většina 
z nás zboží objednává právě z e-shopu. Pojďme se 
tedy zapojit a dát tak šanci krabicím i bublinkám, 
aby mohly zase vyrazit do světa a přinést někomu 
radost. O přírodu, kterou máme jen jednu, je tře-
ba pečovat a toto je malý krůček, kterým můžeme 
pomoci každý. 

Velmi bychom chtěli poděkovat starostovi Českého 
Brodu panu Nekolnému, ředitelce MŠ paní Jelínko-
vé a řediteli ZUŠ panu Charvátovi za laskavé přije   
a schválení tohoto projektu. Věříme, že se projek-
tu bude dařit za přispění báječných lidí jako jste vy 
a děkujeme za váš čas, ať už při čtení článku nebo 
samotném sběru. 

Přejeme krásný a klidný vánoční čas a do Nového 
roku spoustu krásných zážitků, pozi  vního myšlení 
a hlavně zdraví.

Darina Satková, Spolek Planeta našim dětem

Také už se těšíte na Vánoce? Vůně jehličí, pohádky a plný talíř cukroví. Pod stromečkem spousta dárků, 
které udělají radost i užitek, ale co potom s krabicemi a bublinkovými fóliemi?  Nebude je škoda vyhodit? 
Jsou úplně nové a čisté, tak co kdyby se někomu hodily. Přesně tuto myšlenku si položila a zároveň našla 
řešení Bára Janková, zakladatelka spolku Planeta našim dětem, který se snaží pomoci dávat nový život 
obalovým a výplňovým materiálům jako jsou právě bublinkové fólie, výplňová esíčka a krabice. 

20 Z organizací a spolkůČeskobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
prosinec 2021prosinec 2021



Ze škol 21
Beánie 2021

V sobotu 6. listopadu 2021 se učitelé, studen   a je-
jich blízcí sešli v důstojných prostorách českobrod-
ské sokolovny. Moderování se ujali dva spolužáci 
z vyšších ročníků a skvěle provázeli celým progra-
mem. S projevem vystoupil pan ředitel Mgr. Jiří 
Krčmář a předsedkyně Společnos   přátel gym-
názia Český Brod, z. s. paní Jitka Crosnier Lecon-
te. Přivítali přítomné, pohovořili o škole a inves-
 cích věnovaných zlepšování školního prostředí. 

Po těchto proslovech následovaly bloky taneční 
hudby a společenských her. Největší ohlas sklidilo 
předvedení domorodých tanců nastudované třída-
mi 1. A8 a 1. A4.

Završením celého večera bylo všemi netrpělivě 
očekávané předání šerp. Jednalo se o velmi slav-
nostní akci, po níž následovalo fotografování se 
třídními učiteli, rodiči a kamarády.

Všemu tvořil rámec interiér sokolovny připomí-
nající honosný taneční sál. Nikomu z přítomných 
se nechtělo jít domů, neboť zde bylo krásné pro-
středí, příjemná atmosféra a skvělá hudba k tanci 
i poslechu. 

Olga Palkosková 
Gymnázium Český Brod

Po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách nastoupili do primy a prvního ročníku Gymnázia v Českém 
Brodě noví studen  . Škola pro ně připravila tradiční akci s názvem Beánie 2021. Jedná se o slavnostní 
předání šerpy, které probíhá v rámci společenského večera, a  m i viditelné uvedení mezi studenty školy.

Praha 2021

Naše procházka začala u Obecního domu a vrcho-
lila na Pražském hradě. Vydali jsme se po stopách 
českých králů. S naší zdatnou průvodkyní, paní 
učitelkou Duškovou, jsme obrazili spoustu pamá-
tek a vyslechli několik zajímavých historek. Prošli 
jsme Prašnou bránou, vyfo  li se u stromečku na 
Staroměstském náměs  , rozestavěli jsme se na 
27 bílých křížů u Staroměstské radnice, pozastavili 
se u Orloje. 

Praha byla krásnější než obvykle, protože jsme 
v ní byli téměř sami. Tak prázdný Karlův most jsme 
nikdy nezažili. Počasí nám sice příliš nepřálo, bylo 
deš  vo a zataženo, ale nakonec jsme Nerudovou 
ulicí vystoupali až na Hrad. Tam nesměla chybět 
fotka s hradní stráží a následně jsme sešli po Sta-
rých zámeckých schodech (bylo jich 210) na Malou 
Stranu. Výlet jsme samozřejmě završili v Palladiu 
a pak už nás jen čekala cesta domů.

Linda Kolářová, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Jana Kolářová, ZŠ Tyršova

První prosincový den se naše třída 9. A vydala na výlet do Prahy. V doprovodu dvou našich učitelek jsme 
se vydali na Královskou cestu. 
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22 Ze škol
Novinky ze SOŠ Liblice

Na každodenním chodu školy se však nic nemění. 
Mimo jiné právě intenzivně pracujeme na přípravě 
maturit nanečisto. Ty by měly proběhnout za pod-
mínek co nejpodobnějších „ostré“ maturitní zkouš-
ce, včetně zkušebního schématu i všech tradičních 
kulis a rekvizit, což budoucím maturantům umožní 
zažít téměř auten  ckou atmosféru. Mohou se díky 
tomu zbavit zbytečných obav nebo naopak odhalit 
své rezervy a začít se intenzivněji připravovat. Na-
nečisto chystáme jak ústní zkoušky ze všech matu-
ritních předmětů, tak i písemnou část a didak  cký 
test z českého a anglického jazyka.

Zájemci o studium na naší škole mohou vybírat 
ze dvou oborů – Ekonomika a podnikání se za-
měřením na management a řízení lidských zdrojů 
a management cestovního ruchu a Informační 
technologie se zaměřením na počítačovou grafi ku 
a webdesign. Již nyní pro ně připravujeme přijíma-
cí zkoušky nanečisto, které plánujeme na druhou 
polovinu ledna.

Nemůžete se stále rozhodnout? Přijďte se k nám 
podívat. Dne 12. ledna 2022 pořádáme již tře   
den otevřených dveří. V listopadu a prosinci, kdy 
proběhly předchozí dva dny otevřených dveří, nás 

potěšil velký počet návštěvníků – budoucích po-
tenciálních studentů a jejich rodičů. Každé skupin-
ky příchozích se u vchodu ujali studen  , kteří hosty 
zasvěceně provedli po budově školy a poté nasmě-
rovali do učeben odborných i všeobecně vzděláva-
cích předmětů, kde jim učitelé podali informace ke 
studiu doplněné prezentacemi i prak  ckými ukáz-
kami studijních materiálů, metod výuky a výsledků 
vzdělávání. Bylo milé setkat se s tolika sympa  cký-
mi zájemci o studium – a věříme, že jsme se nevi-
děli naposled.

Ing. Alžběta Ingrová, SOŠ Český Brod-Liblice

V novém roce nás čekají velké změny! Škola ponese nový název – Střední škola managementu a grafi ky 
– i nové IČO. Od 1. ledna 2022 se to  ž novým zřizovatelem školy stává město Český Brod.

NABÍDKA PRÁCE
Příspěvková organizace Školní jídelna Český Brod přijme:
– na pracoviště v Bezručově ulici kuchařku a pomocnou kuchařku 
– na pracoviště v Liblicích pomocnou kuchařku na výdej stravy na 1/2 úvazek.
Nástup bude možný od 3. 1. 2021. V případě zájmu kontaktujte pana ředitele Jozefa Žece na 
telefon 737 229 967 a nebo na e-mail: zec@cesbrod.cz.
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V září a říjnu naši knihovnu navštěvovaly dě   z mateřských škol z Českého Brodu a okolí, v listopadu a prosinci 
jsme – i přes nepříznivou situaci – pokračovali ve spolupráci se základními školami. Naše setkání se žáky prv-
ních i druhých stupňů ZŠ probíhají samozřejmě za respektování všech platných vládních pro  epidemických 
opatření. Dodržujeme homogenní třídní kolek  vy, větráme, používáme dezinfekci, nabízíme i samostatnou 
místnost s vlastním vchodem. Děkujeme všem školkám i školám, které využívají nabídku našich programů, 
i když po jarní zkušenos   umíme i online pořady, osobní kontakt dě   s knihami je nenahraditelný.

Pro žáky prvního stupně ZŠ jsme připravili cyklus 
pořadů Poezie v povětří, inspirovali jsme se knihou 
básníka Radka Malého Listonoš vítr. Stejně jako 
v knížce se i v naší knihovně dě   setkají s větrnou 
pošťáckou brašnou a nedoručenými dopisy, jejich 
prostřednictvím se seznámí s několika českými 
básníky a zjis  , že poezie nejsou jen básničky, ale 
třeba i dětská říkadla, hádanky, jazykolamy, rébusy, 
rozpočitadla, slovní hříčky nebo texty písní. Všichni 
společně doplňujeme rýmy za Radka Malého, pro-
cvičujeme postřeh s Fran  škem Hrubínem, odpo-
vídáme jako ozvěna s Jiřím Žáčkem, zkoušíme si ja-
zykolamy Daniely Fischerové, hledáme synonyma 
v básni Emanuela Frynty, napodobujeme nekoneč-
nou pohádku Ivana Blatného, vymýšlíme názvy pro 
hrůzostrašnou báseň Pavla Šruta, procvičujeme 
paměť s Milošem Kratochvílem nebo jen poslou-
cháme písňovou poezii Zdeňka Svěráka. Všechny 
dě   upoutala báseň Pavla Borkovce O čem sní, 
která rozložená měří přes pět a půl metru, na závěr 
představujeme také básnickou „specialitu“, zvanou 
kaligram nebo báseň vy  štěnou v Braillovu písmu.

Se třídami druhého stupně se setkáváme při cyklu 
pořadů Budoucnost v rukou science fi c  on, zveme 
je do dnů v daleké budoucnos   pohledem kla-

sických i současných autorů. Nejprve si společně 
pojmenujeme hlavní prvky sci-fi  a odlišíme tento 
žánr od fantasy. Současně oba žánry začleníme do 
velké rodiny zvané fantas  ka a představíme si další 
drobnější žánry včetně an  utopie/dystopie nebo 
steampunku. Tím je vytvořen základ pro samostat-
nou činnost žáků, kteří pracují s připravenými texty 
– ukázkami z knih a hledají odpovědi na otázky. Ke 
klasickým dílům Já, robot Isaaca Asimova, R.U.R. 
Karla Čapka a 451 stupňům Fahrenheita Raye 
Bradburyho jsme zařadili současná díla, vhodná 
pro tuto věkovou skupinu. Potěšilo nás, že zvolené 
téma mělo u žáků velký úspěch a v některých tří-
dách vyvolalo bouřlivé diskuze.

Těšíme se na další společná setkání v příš  m roce, 
čtení sluší každému!

Vlasta Novotná a Jitka Šrajerová
Městská knihovna/CVIK

Poezie nebo sci-fi ? 
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Vybíráme z knižních novinek

Kompletní přehled nových knih za měsíc listopad 2021 je k dispozici v Městské knihovně 
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.

Mar  na Boledovičová, Mar  na Viktorie Kopecká: Vánoční Tradinář
Nalaďte se s námi na vánoční atmosféru a pojďte společně hledat pozapomenutý smysl 
Vánoc, plných tradic a pospolitos  . Kniha vás provede časem od posledních podzim-
ních posvícení přes advent a přípravy na Vánoce, Štědrý den, vánoční svátky a přelom 
roku až do masopustu. Porozumíte tradičním zvykům, které můžete začlenit do oslav 
s rodinou, přáteli i sousedy. Výklad křesťanského vánočního příběhu vám nabídne fa-
rářka Mar  na Viktorie Kopecká, najdete zde také návody na tvoření a zdobení dárků 
nebo recepty na tradiční i zapomenutá jídla.
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Anna Novotná, Kateřina Sýsová: Aby po nás něco zůstalo
Pozoruhodný portrét čtrnác   svérázných osobnos   – novodobých „zámeckých pánů“, kteří 
v sobě našli dost odvahy, touhy a dobrodružné povahy, aby si koupili zámek. Přesněji, jen 
jeho ruinu. Uskutečnění svého snu věnují veškerý svůj čas, peníze i své fyzické síly, často mu 
podřizují i své vztahy. To všechno pod jediným společným jmenovatelem: Aby po nás něco 
zůstalo. Rozhovory autorského týmu publicistky a fotogra  y vznikaly několik let, odbornou 
poradkyní jim byla kunsthistorička Monika Švec Sybolová, díky které v knize nechybí ani 
důležité faktografi cké informace.

Alena Sabuchová: Šeptuchy
Podlasí, lesnatá oblast mezi Polskem a Běloruskem, je tak trochu zapomenutý kraj. Dodnes 
je opředený legendami a mlhami, žijí zde na první pohled zvláštní lidé — mají svoji víru, 
bídu a šeptuchy: ženy, které umějí léčit. Anebo neumějí, ale všichni tomu věří. Ponořte se 
do příběhu dospívání hrobařovy dcery Doroty v kraji, kde se svět živých prolíná se světem 
mrtvých, křesťanská zbožnost s pohanskou tradicí a kde moderní kulturní impulzy splývají 
s místním folklórem. I když ji nezastavitelná touha vymanit se a odejít dovede kamkoli, 
vzpomínky si vždycky ponese s sebou…

Stanislava Jarolímková: Povolání našich předků
Víte, jak si naši předkové v minulos   zajišťovali obživu pro sebe a své rodiny? Někteří k tomu 
využívali řemesla, další se věnovali dopravě, léčení, pohos  nství, psaní, ilustrování i  sku 
novin a knih či různým způsobům bavení diváků. Dozvíte se třeba, jaký byl rozdíl mezi drát-
níky a dráteníky, s čím tajně obchodovali ka  , proč byl první rentgen u nás umístěn v hote-
lu nebo co byla bramborová divadla. Prostě zjis  te, jak byli lidé dříve pracovi  , přemýšliví 
a vynalézaví…Knihu svým osobitým způsobem ilustroval černokostelecký kreslíř Jirka Filí-
pek.
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Když jsme v loňském roce narychlo vymýšleli náhradní scénář za zrušený Adventní průvod světýlek a popr-
vé jsme se přesouvali do virtuálního světa, vůbec jsme netušili, že nás něco podobného bude čekat i letos. 
Situace nyní byla o to složitější, že opatření pro   Covid-19 se průvodu dotkla takřka ze dne na den.

V pátek jsme měli v plánu poslední poradu před 
nedělní akcí, kde jsme si měli jen upřesnit detai-
ly a herecké obsazení žáky z místní ZUŠ. Na místo 
toho jsme celý scénář Adventního průvodu světý-
lek museli opět hodit do šuplíku, nadechnout se, 
spolknout zklamání a rychle vymyslet náhradní 
program. Ještě během pátečního večera jsme 
s  hli natočit video s úvodním slovem a omluvou 
za zrušení akce s panem starostou a místostaros-
tou, které jsme odvysílali na první adventní neděli 
místo plánovaného průvodu. Pro ty nejmenší jsme 
připravili u vánočního stromu alespoň andělskou 
poštu, kde se vybíraly dopisy pro Ježíška. 

Abychom vám zpříjemnili adventní čas a nadchá-
zející čas Vánoc, pus  li jsme se opět do natáčení 
tema  ckých videí. Následující tři adventní neděle 
jsou na YouTube kanálu města Český Brod premié-
rově publikována vždy v 17.00 hodin. Ke spolupráci 
jsme přizvali: Mar  na Sklenáře, faráře Římskoka-
tolické farnos   Český Brod, Marka Lukáška, faráře 
Českobratrské církve evangelické a historika Vladi-
míra J. Mrvíka. O hudební doprovod se postarali 
místní muzikan   z římskokatolické farnos  : Petr 
Štěpán a Aleš a Anna Kašparovi. Příležitost dostaly 
také dě   z literárně drama  ckého oboru ZUŠ Čes-
ký Brod pod vedením Daniely Šulcové, které měly 
svá vystoupení připravená na nedělní zrušenou 

akci. Společně s námi se tak můžete těšit ještě na 
video natočené na radnici, kde malí „zuškoví an-
dílci a čer  “ češou kometu, chytají kapra nebo vy-
hlíží hvězdu na obloze. Všem, kteří se podíleli na 
náhradním programu, patří velký dík. 

Na závěr bychom vás rádi pozvali na navazující 
akci Betlémská spirála, která díky své velké oblibě 
a zájmu už přerostla možnos   realizace na zahra-
dě školky v Kollárově ulici. Poprvé se bude ode-
hrávat u zvonice a vánočního stromu v podvečer 
22. prosince 2021, kam si můžete přijít pro Betlém-
ské světlo a naději, že zase bude líp.

Za realizační tým akce Adventní průvod světýlek 
Petra Ištvániková

Advent v papučích číslo dvě

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ ANNA, ČESKÝ BROD
Z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 a dle doporučení krajské hygienické stanice vyhlašu-
je paní ředitelka Ing. Lucie Hovorková ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Domově ANNA, Český Brod. Zákaz 
návštěv pla   od pátku 3. 12. 2021 do odvolání.

25Z kultury Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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26 Z kultury

V sobotu 4. prosince 2021 se po poledni po náměs   v Českém Brodě začaly pohybovat nadpozemské by-
tos  . To už se tu čer   rozhlíželi, zda by nelapili do pytle nějakého toho hříšníka a neodnesli ho do pekla. 
Naštěs   včas přispěchali na pomoc andělé, aby všechny hříšníky ze spárů pekel vysvobodili. A že jste tu 
zahlédli ještě jinou, vám dosud neznámou postavu? To byla bludička Šemberka, která byla po stale   uvěz-
něna v čekosbrodském podzemí a nyní několika odvážlivci vysvobozena.

Mikuláš ve dveřích
Celkem 75 dě   se vystřídalo na třech stanoviš  ch, 
která byla, stejně jako v loňském roce, rozmístěna 
ve dveřích kostela sv. Gotharda, kostela Nejsvětěj-
ší Trojice a dveřích Zvonice u kostela sv. Gotharda. 
Po odříkání básničky nakonec balíček od Mikuláše 
obdržely i ty nejzlobivější dě   a čer   tak odcházeli 

opět s prázdnou. Všichni hříšníci si s sebou domů 
ale odnesli také list z knihy hříchů, na kterém jsou 
všechny jejich hříchy zaznamenány, a čer   si určitě 
pohlídají, aby se dě   do příš  ho setkání polepšily! 
Atmosféru celé akce krásně doplnil čerstvě napa-
daný sníh a po setmění také plápolající ohně a ba-
revné nasvícení všech stanovišť.

Druhý adventní víkend patřil mikulášským nadílkám a hravým 
procházkám v podzemí

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
prosinec 2021prosinec 2021
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Adventní bloudění
Během sobotního odpoledne probíhaly také ne-
tradiční hravé procházky v historickém podzemí. 
Na rodiny s dětmi tu na úvod čekala pověst o mu-
zikantovi Jírovi a po splnění všech úkolů zjevení 
bludičky, která zapomněla své jméno a celá stale   
čekala na své vysvobození. Odměnou za společně 
zazpívanou písničku byla návštěvníkům část pokla-
du, o který se s nimi bludička rozdělila. 

Všichni návštěvníci mohli procházku podzemím 
i návštěvu u Mikuláše zakončit u stánku, kde ka-
várna CuKRátkov nabízela nejen teplý pečený čaj 
a vánoční perníčky.

Kompletní fotogalerii naleznete na:
h  ps://cvikcesbrod.rajce.idnes.cz/

Ing. Klára Tesaříková, CVIK 

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané: 
paní Marie Markovská, paní Alice Šebestová, paní Marie Eisnerová, 
pan Fran  šek Budský, pan Oldřich Pažout, pan Stanislav Dohnal, 
paní Jaroslava Ungerová, pan Věnceslav Šafařík.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.t

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
prosinec 2021prosinec 2021



28 Od zastupitelů
Redakční rada neodpovídáRedakční rada neodpovídá

za obsah příspěvků této rubrikyza obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.ani neprovádí jazykové korektury.

Na zářiovém jednání zastupitelstva si vedení měs-
ta díky „svým“ zastupitelům prohlasovalo tzv. In-
ves  ční úvěrový rámec ve výši 250.000.000 Kč. 
V podstatě si vedení města chce vzít od banky 
půjčku čtvrt miliardy na pokry   různých inves  c, 
jako je např. dostavba ZŠ Žitomířská, výstavba nové 
školky „U Letadélka“, oprava střechy penzionu 
Anna, vodohospodářské stavby, opravy komunika-
cí apod. Všechny tyto inves  ce jsou důležité a již 
měly být realizovány před mnoha lety. Díky hos-
podaření města se v minulos   ze zásadních staveb 
pouze upravil prostor před vlakovým nádražím 
a postupně se opravují budovy v areálu zlikvidova-
né nemocnice. O objektech občanské vybavenos   
(koupaliště, bazén, kluziště, parky, víceúčelové ve-
řejné sportoviště...) ani mluvit nemůžeme. V Brodě 
bohužel téměř nic není. Navíc vláčíme dlouhé roky 
dluh převyšující 50 milionů a další desítky milionů 
si město půjčuje od 1. SčV, a.s., která spravuje vše 
kolem vody v našem městě. 

Nicméně jsme se na prosincovém jednání zastupi-
telstva dozvěděli, že stejně žádná vybraná banka 
není ochotna fi nancovat takový přemrštěný úvěro-
vý rámec, který požaduje město Český Brod. Zásad-
ní otázkou je, proč nás chce ODS, TOP09, KDU-ČSL 
a STAN uvrhnout do takto extrémních dluhů?! Vy-
světlovali nám to krom jiného  m, že je naše měs-
to ve výborné fi nanční kondici, na což si nechali 
i vypracovat posudek od jimi (městem) zaplace-

ného „experta“. Každému normálně uvažujícímu 
člověku je ale jasné, že toto nemá se „zdravými 
dluhy“ nic společného! Navíc hrozí, že s naším 
hospodařením a výbornou fi nanční kondičkou se 
z těchto dluhů město už nevzpamatuje. 

Na červnovém jednání zastupitelstva jsme jedno-
značně odhlasovali, že nedojde ke sloučení školní 
jídelny v ul. B. Smetany s novým školním restau-
rantem, který se nachází v areálu nemocnice. 
Stará školní jídelna to  ž funguje bez problémů 
dlouhá léta pod 1. ZŠ Žitomířská. Kolek  v kuchařek 
v posledních letech výborně reprezentoval město 
v soutěžích mezi školními jídelnami, dě   i rodiče 
jsou s kvalitou jídel spokojeni. Tak proč ničit něco, 
co dobře funguje? Nyní vedení města předložilo na 
jednání bod, díky kterému dojde již od 1. 1. 2022 
ke sloučení školních jídelen pod novým školním re-
staurantem, v čele s novým ředitelem. Pro slouče-
ní poslušně, bez jediného slova, hlasovalo celé ve-
dení města se „svými“ zastupiteli. Výsledkem je, že 
všechny kuchařky i s paní vedoucí podaly výpověď. 

„Za bolševika ve vedoucích funkcích ve státní sprá-
vě pracovali lidé neschopní a v současné době ve 
vedení pracují lidé všehoschopní.“

Zastupitelé SNK Českobroďák: 
Ing. Jaroslav Kokeš, Mgr. Jiří Havlíček

Zastupitelstvo 1. 12. 2021

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
prosinec 2021prosinec 2021



1. – 31. 1.
Podlipanské 
muzeum

Pocta Antonínu Balšánkovi – výstava k výročí 100 let úmr   slavného 
architekta

1. – 31. 1.
galerie 
Šatlava

ELLY KLIMENT – výstava klasických i abstraktních obrazů, dekorace

5. 1., 19.00 KD SVĚT ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK – komedie, roman  cký fi lm ČR 2021, 93 min.

8. 1., 19.00 KD SVĚT
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ – Akční fi lmová komedie, fantasy USA, 
2021, 123 min

9. 1., 15.00 KD SVĚT
VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ – dobrodružný, rodinný fi lm, 
Francie, 2021, 99 min

11. 1., 8.00 – 12.00 RC Kos  čka Konzultace s advokátkou, lektorka: Mgr. Eva Zhřívalová (i online)

12. 1., 19.00 KD SVĚT ETERNALS – dobrodružný, akční, fantasy fi lm, USA, 2021, 168 min, 12+

14. 1., 8.00 – 12.00 Štolmíř/jurty Konzultace s psycholožkou, lektorka: Mgr. Bc. Hana Žáčková (i online)

14. 1., 19.00 KD SVĚT
Marek Buble a Embryo Big Band – koncert jazzového seskupení 
a zpěvačky Petry Schacherlové

15. 1., 19.00 KD SVĚT
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA – dobrodružný, akční, sci-fi  fi lm USA, 
2022, 148 min 

16. 1., 15.00 KD SVĚT ENCANTO – animovaná, rodinná fi lmová komedie, USA, 2021, 110 min

18. 1., 8.30 – 11.30 RC Kos  čka Oslava  19. narozenin RC Kos  čka

18. 1., 19.00 KD SVĚT
Křeslo pro hosta: Jan Hnízdil – setkání s odborníkem psychosoma  cké 
medicíny, moderuje Mar  na Kociánová

19. 1., 19.00 KD SVĚT
MATRIX RESURRECTIONS – akční, sci-fi  fi lm USA, 2021, 148 min, 
české  tulky, 12+

20. 1., 19.00 KD SVĚT
Poslední ze žhavých milenců – přeložené divadelní představení 
z roku 2019 (Stašová/Nárožný)

22. 1., 19.00 KD SVĚT
WEST SIDE STORY – muzikál, roman  cký fi lm USA, 2021, 156 min, 
české  tulky

23. 1., 15.00 KD SVĚT ZPÍVEJ 2 – animovaná, fi lmová komedie, USA, 2021, 110 min

26. 1., 19.00 KD SVĚT VŘÍSKOT – horor USA, 2022, 115 min, české  tulky, 15+

27. 1., 15.00 knihovna Deskohraní – deskové hry pro malé i velké, vstup zdarma

29. 1., 19.00 KD SVĚT
SPENCER – roman  cké, fi lmové drama, biografi e, VB, USA, 2021, 
111 min, české  tulky, 15+

30. 1., 15.00 KD SVĚT
O princezně, která ráčkovala – pohádka pro dě   a rodiče od Divadelní 
společnos   Agáta

31. 1., 9.00 – 11.00 RC Kos  čka Workshop na téma: Práce, dě  , rodina

KALENDÁŘ AKCÍ – leden 2022 Změna programu vyhrazena pořadatelem.
Více na www.cvik.info

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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ZVEME VÁS NA BESEDY S ODBORNÝMI HOSTY Z NAŠEHO MĚSTA A OKOLÍ: S LIDMI A O LIDECH, PRO KTERÉ ŽIVOT 
NEBYL  (MOŽNÁ) ŽÁDNÝ ČAJÍČEK. BESEDY SE BUDOU POŘÁDAT V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH. 

DISKUTOVAT O DĚNÍ VE MĚSTĚ, O TĚLESNÉM, DUŠEVNÍM A DUCHOVNÍM ZDRAVÍ SE DÁ I NAD LAHODNÝM ČAJEM.

Téma: Jak být nablízku člověku na konci jeho životní cesty?
Host: Markéta Vaněčková pracovala jako zdravotní sestra na JIP v Praze.
Markéta Vaněčková s námi nahlédne pod pokličku práce vrchní sestry
v Domácím hospici Nablízku, z.ú., kde nyní pracuje. Hospic poskytuje komplexní
podporu nevyléčitelně nemocným i jejich rodinám také v našem regionu. Hospic
dále nabízí služby sociální poradny a půjčovny zdravotních pomůcek.
Náš host vám rád odpoví i na Vaše praktické dotazy o psychické, sociální i
spirituální podpoře nemocných i jejich blízkých, nebo o možnostech zapůjčení
vhodných pomůcek.

Kontakt: cajoseste@email.czSledujte nás na facebooku: @cajosestevoranzovezahrade

Čaj a drobné občerstvení
Hlídání dětí od 3 let

Vstupné volné

17. LEDNA 2022: ČAJ O ŠESTÉ s Markétou Vaněčkovou

Oranžová zahrada, Husovo nám. 78, Český Brod
od 18:00
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POŠEMBEŘÍ MYSLÍ I NA VÁS 
 
Bydlíte v Pošembeří ? 
 
Břežany, Bříství, Černíky, Český Brod, Dobročovice, Doubravčice, Horoušany, Hradešín, Chrást, 

Chrášťany, Jirny, Klučov, Kounice, Kozojedy, Kšely, Květnice, Masojedy, Mochov, Mrzky, 
Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Sibřina, Sluštice, Šestajovice, 

Škvorec, Štíhlice, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Úvaly, Vrátkov, Vykáň, Zlatá 

 
 
 
POTÝKÁTE SE  
S NĚKTERÝM Z NÁSLEDUJÍCÍCH  
PROBLÉMŮ?  
 
– zadluženost, exekuce, nedostatek 

informací o podmínkách oddlužení 
 
– nezaměstnanost 
 
– nevyhovující zaměstnání (např. z důvodu nízké kvalifikace, 

nevhodné pracovní pozice, nízkého platového ohodnocení…) 
 
– nepříznivá životní situace, např. v důsledku trestní minulosti  
 
 

PROMLUVTE SI O MOŽNOSTECH ŘEŠENÍ RUBIK  N 
S PRACOVNÍKY RUBIKON CENTRA CENTRUM pomáháme překročit minulost 

 
Osobně – každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci od 
12:00 do 17:00 hodin v Informačním centru na náměstí 
Arnošta z Pardubic 1, Český Brod 

 
Telefonicky - na telefonním čísle 770 147 744 

 
SLUŽBY POSKYTUJEME BEZPLATNĚ 

 
 
 
Více o naší organizaci na www.rubikoncentrum.cz 
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CENÍK INZERCE V M SÍ NÍKU

náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: eský Brod, Štolmí , Liblice, Zahrady
distribuce: t e   týden v m síci
formát: A5, pr m rn  68 stran, plná barevnost

1/1
148 mm x 210 mm

2.603 K

1/2
138 mm x 100 mm

1.343 K

1/4
69 mm x 100 mm

692 K

1/8
69 mm x 50 mm

356 K

1/3
138 mm x 66 mm

923 K

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

EXKLUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.598 K
+25 % ceny inzerce
3.254 K
 4.981 K  (jednostranný)
6.543 K  (oboustranný)
503 K

293 K
0,60 K /znak v etn  mezery

PR LÁNKY
PR lánek 1/2: 1.259 K
PR lánek 1/1: 2.309 K
PR lánek 2/1: 4.619 K

OSTATNÍ
Váš inzerát

Vám v p ípad  pot eby
rádi gra  cky zpracujeme.

zadní strana:
p edposlední strana:

vklad vlastních materiál :
vklad a  sk leták  A5:

logo na  tulní stran :
odkaz na PR lánek

na  tulní stran :
ádková inzerce:

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• gra  ka musí mít požadovaný rozm r nebo alespo  musí být propor n  v pom ru k danému rozm ru
•  u všech inzerát  musí být texty a d ležitá gra  ka min. 3 mm od kraje; v p ípad  celostránkové inzerce (ostat-

ní vždy bez spadu), kde je gra  ka do kraj  strany (na spad), vyžadujeme o ez. zna ky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez p ímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je t eba dodat ve formátech PDF (verze 1.3, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohod
• v p ípad  nedodržení výše zmín ného nem žeme zaru it 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace: 1. 11. 2021

Zajiš uje  skárna Pro  -  sk group s.r.o.Zajiš uje  skárna Pro  -  sk group s.r.o.
objednávky a dotazy sm ujte na tyto kontakty:

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

Uzáv rky: 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12. 2022
Data expedice: 14. 1., 18. 2., 18. 3., 19. 4., 13. 5., 17. 6, 12. 8., 16. 9., 14. 10., 21. 11., 16. 12. 2022



Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku

pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.

Obracejte se na mě s důvěrou
i v roce 2021.

jedelsky@rkbohemia.eu
www.rkbohemia.cz775 026 455

Nám. A. z Pardubic 43
Český Brod 2

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
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OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
PODLAHOVÉ STUDIO

DVEŘE A ZÁRUBNĚ 
EUROOKNA A DVEŘE

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby

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

FASÁDNÍ CENTRUM 
HUTNÍ MATERIÁL

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

REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH





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.

Mgr. Michaela SeidlerováMgr. Michaela Seidlerová
advokátní kanceláadvokátní kancelá

..........abyste m li život leh í v ad  obchodních i životních situací
Pot ebujete prodat i darovat nemovitost, pomoc s d dickým ízením, z ídit v cné b e-
meno, sepsat smlouvu, požádat o splátkový kalendá , odvolat se proti neoprávn né 
exekuci, podat návrh na osobní bankrot – oddlužení, založit obchodní spole nost i 
v ní provést zm ny, p evést obchodní podíl, evidovat skute ného majitele spole nosti, 
vymoci z dlužníka pohledávky, vypo ádat spole né jm ní manžel , zajistit obhajobu 
v trestním ízení i odvolat se proti neoprávn né pokut  …………. rádi Vám pom žeme.

•  Právní služby v oblasti ob anského, obchodního, 
pracovního i trestního a správního práva

•  Sepisování a revize smluv, jiných listin, výzev 
k pln ní, stížností, návrh , žalob a podání

•  Ud lování právních porad a konzultací, zpracová-
ní právních rozbor  a stanovisek

• Zastupování p ed soudy i správními orgány
•  Vedení komplexní právní agendy fyzických i práv-

nických osob

Tel.: +420 603 158 836Tel.: +420 603 158 836
Kancelá : Kollárova 1278, eský Brod /p ízemí hotelu Apeyron/
                                web: www.akseidlerova.cz e-mail: seidlerova@akseidlerova.cz
Kvalita, rychlost, diskrétnost, spolehlivost, takt, hospodárnost, slušnost

Koupím staré pivní 
láhve a sklenice 
s nápisy pivovarů
z našeho regionu. 
Sběratel. 
Tel: 732 170 454



  
S.A.F. Praha spol. s r.o.  

                     Na Návsi 38  
                       282 01 Přišimasy 
                       www.saf.cz 
 
VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA  
 

 ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ  
A MONTÁŽNÍ PRÁCE 

    Vyučen v elektrooboru, SOŠ elektro 
    Možnost montáží v zahraničí 

 ZÁMEČNÍK - MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK 
  Vyučen v oboru, praxe vítána 
  Svařování MIG/MAG 
 

U profesí se jedná o jednosměnný provoz 
Nástup dle dohody 
 

Bližší informace na tel.: 321 672 815 

CHCETE STÁLOU PRÁCI 
V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ? 

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

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

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

  Operátor výroby pro montáž lyžařského vázání

 Údržbář (s vyhláškou 50 výhodou)

  Skladník (Kostelec nad Černými lesy, Kouřim)

 Asistent mistra linky pro montáž lyžařského vázání

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy

E

Měsíční 

a roční 

ODMĚNY



Family – prádelna a čistírna

Vše se točí kolem vás

Čistírna
Čistíme obleky, kabáty, péřové 

bundy, společenské šaty...
Veškeré čistírenské služby probíhají 

u nás na provozovně 

Po–Pá 8:00-17:00
Po telefonické domluvě možnost 

vyzvednutí do 19.00 hod.

Prádelna a čistírna Family
V Chobotě 1357
282 01 Český Brod

e-mail: mjbservices@seznam.cz
www.pradelnafamily.cz

tel.: 702 107 551







Příjemné prožití 
svátků vánočních, 
hodně štěstí, 
zdraví a úspěchů 
v nadcházejícím roce 
vám přeje 

Pneuservis Jirkalovi

Společnost MULTITEC 
přijme pracovníka do obchodního 

oddělení, na pracovní poměr, pracoviště 

Český Brod.

Požadavky na uchazeče: 

Vzdělání ÚSO s maturitou, 

směr strojírenství, přiměřená praxe 

v oboru, znalost němčiny nebo angličtiny, 

dobré komunikační schopnosti.

Nástup: únor 2022 nebo podle dohody

Kontakt: 777 686 008 

E-mail: info@multitec.eu

TANEÈNÍ
PRO DOSPÌLÉ

pátky 20:15h

sokolovna

ÈESKÝ BROD

od 14.ledna

www.plaminek.cz



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:
•  velmi zajímavé plato-

vé ohodnocení

•  práce na HPP, příjem-

né pracovní prostředí

•  příspěvek na stra-

vování, 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 stanove-

ných 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, elektrotechnik, 

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 staveb-

ních 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

Nabízíme:
•  zázemí velké evropské společnosti

•  práci na hlavní pracovní poměr

•  práci v novém, čistém a příjemném prostředí

•  dotované stravování, stravenky

•  zajímavý odměňovací systém

•  možnost kariérního růstu

•  výuku jazyků

•  další firemní benefity

•  nástup ihned nebo dle domluvy

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Práce vhodná i pro absolventy

Náplň práce:
•  obsluha strojů 

ve výrobě 

•  balení výrobků

•  kontrola kvality

Požadujeme:
•  ochotu pracovat na dvou-

směnný provoz

•  spolehlivost, zodpovědnost

•  manuální zručnost

•  znalost AJ nebo NJ na komu-

nikativní úrovni výhodou

•  praxe ve výrobě výhodou

TECHNIK/ČKA + MECHANIK/ČKA balících/výrobních strojů
Hledáme technicky šikovné kandidáty na pozici Technik/čka a Mechanik/čka balících/výrobních 

strojů. Vhodné i pro ABSOLVENTY.

Popis pozice:

•  obsluha, kontrola, údržba výrobní linky

•  dodržování stanovených objemů výroby

•  zapisování požadovaných hodnot

•  pravidelné provádění kontrol kvality

•  diagnostikování a řešení veškerých poruch strojů

•  spolupráce s kolegy

Požadujeme:

•  SŠ vzdělání ideálně technického směru v oboru elektro (mechanik – elektronik, elektro-

technik, mechatronik, automechanik,) maturita výhodou nikoli 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

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

Pracoviště:

Černíky – Středočeský kraj nedaleko Českého Brodu

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

Pokud vás zaujala tato nabídka, zašlete svůj profesní strukturovaný životopis

na e-mailovou adresu: piknerova@alufi x.cz. Prosím uvádějte název pozice.

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

hledáme: 

OPERÁTOR-KA/ÚDRŽBÁŘ-KA výrobních strojů

Náplň práce:

• obsluha a kontrola výrobních strojů

• balení výrobků

• dodržování stanovených objemů výroby

• kontrola kvality výrobků

• spolupráce s kolegy

Požadujeme:

•  SŠ vzdělání ideálně technického směru v oboru elektro (mechanik-elektronik, elektrotechnik, 

mechatronik, automechanik), maturita výhodou nikoli podmínkou

• uživatelská znalost práce na PC – nutná pro servisování a nastavování výrobních technologií

• výhodou je vyhláška č. 50/1978 Sb.

• praxe se seřizováním a servisováním strojů ve výrobě výhodou

• praxe v oboru opravář zemědělských či stavebních strojů výhodou nikoli podmínkou

• pečlivost a šikovnost

• základní technické znalosti elektro a mechaniky

• komunikativnost a manuální zručnost

• analytické a koncepční uvažování a smysl pro detail

• znalost AJ nebo NJ výhodou

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



Hledáme vedoucí sestru do Domova 
seniorů, jedná se o malý kolek  v. Odborná 
i zdravotní způsobilost k výkonu povolání 
a bezúhonnost dle zákona 96/2004 Sb., 

specializovaná způsobilost vítána. 
Mzda dle státních tabulek, příplatek za 

vedení, možnost čerpání FKSP, příspěvek 
na penzijní připojištění. Nástup dohodou. 

Podrobnos   při osobním jednání.
Kontakt: Mgr. Ivana Želízková, 702 184 075, 

reditel@hacka

VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního 
medu přímo od včelaře. Množstevní slevy. Při-
jímáme objednávky na oddělky s F1 matkou. 
Samota „U Sedmi větrů“ Štolmíř 99, Český Brod. 
Tel.: 777 913 531,
WWW.MEDOVASAMOTA.CZ.

MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, kvalitně a čistě. 
Tel.: 736 734 947.

Koupím JAWA ČZ: motocykl, moped, skútr, také 
vraky a díly. 
Tel.: 777 589 258.

                                                                                                                  tel.: 606 900 600

PO - PÁ:  09.00–12.00, 13.00–17.00                                                                          Křemínská 153            
SO:           09.00–13.00                                                                                                  282 01 PŘIŠIMASY

Pneuservis bez čekání
Likvidace autovraků všech značek

Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT
                                                                                                   

                              
     

        
        

ZDE MŮŽE BÝT 
I VAŠE INZERCE

V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:

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

e-mail: brejchova@profi tisk.cz





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.
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