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2 Editorial
V hranicích katastru
Asi před měsícem jsme si nad psaním zpráv z města říkali, že už bychom vážně měli referovat o něčem 
jiném než o covidu. Ale nejde to. Možná jste taky věřili, že první měsíce roku přinesou ulehčení. Opak je 
pravdou. Procházíme nejtěžším obdobím. Počty nemocných jsou dosud nejvyšší, zdravotníci v nemocni-
cích, včetně té kolínské, si sahají na dno svých sil. Kolem nás přibývají lidé, kteří svůj boj o život prohráli. 
Možná, že už také někoho znáte. Za to, že jsme jednou z nejpos  ženějších zemí na světě, jsou odpovědní 
konkrétní lidé. Opatření jsou někdy chao  cká, nespravedlivá, kompenzace nízké. Očkování jde pomalu. 
Ale bylo by chybou míchat kri  ku poli  ků a zaváděných opatření se zlehčováním vážnos   situace, porušo-
váním pravidel a bezohledným ohrožováním zdraví ostatních. 

Na pořadu dne je testování a očkování. V našem městě funguje testovací místo v Žižkově ulici. Testuje se 
metodou PCR (nikoli formou an  genních testů), a to bez registrace buď na žádanku nebo pro samoplát-
ce. Kapacita laboratoře je omezená, proto se tvoří dlouhé fronty. Město se také zapojilo do organizace 
očkování, a to jednak pomocí s registrací do systému, jednak dopravou prostřednictvím služby senior taxi. 
Občany starší 70 let nově očkují i prak  č   lékaři. Prostory pro případné očkovací centrum máme, za  m ale 
ze strany kraje nebyla tato možnost využita. 

Od 1. března pla   nová omezení pohybu. Mimo jiné nesmíme bez pádného důvodu překročit hranice 
okresu. Jen tak projít venku se můžeme v hranicích katastru našeho města. Díky tomu poznáváme, kudy 
katastrální hranice vedou. Tak jsme zjis  li, že město zabírá 19,71 km čtverečních, což je 2 796 m čtvereč-
ních na jednoho obyvatele. Obejít jej kolem dokola by byl téměř 30 kilometrový výlet, který jde spojit 
třeba s jarním úklidem odpadků podél cest. Ujalo se i focení nevšedních pohledů na město.

Covid necovid, dějí se i příjemné věci. Dokončili jsme a už už málem otevřeli novou školní jídelnu v Be-
zručově ulici. Až to situace dovolí, všechny vás pozveme na prohlídku a ochutnávku. Dokončili jsme také 
terénní základnu na vrátkovské hájovně. Pracuje se na poradenském centru v bývalém ředitelství ne-
mocnice a ve žluté poliklinice, kde se opravují interiéry pro nové lékařské ordinace. A poslední stavbou 
je druhá budova úřadu a pracoviště občanských průkazů, odkud zmizí schodiště s varovným černožlutým 
pruhem. Město se nesmí zastavit. Proto i přes pokles daňových příjmů připravujeme další projekty, které 
tu zůstanou, až budeme z této patálie venku.

Přeji vám pevné zdraví, dostatek trpělivos   a op  mismu.
Tomáš Klinecký
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Odběrové místo pro testy na Covid-19 v Žižkově uli-
ci je v provozu od pondělí do pátku, nově od pon-
dělí do čtvrtka od 8.00 do 13.30 hod., v pátek do 
11.00 hod., a to na žádanku nebo pro samoplátce, 
výhradně bez rezervace. Pro pomoc se základními 
potřebami (nákup, léky) volejte městskou policii 
na tel.: 321 612 212 nebo 736 675 756. Pro pomoc 
s registrací na očkování se obraťte na Janu Tůmovou, 
odbor sociálních věcí a školství, tel.: 730 870 953. 
Město prostřednictvím služby senior taxi za popla-
tek zajišťuje dopravu seniorů nad 80 let na očková-
ní do Prahy a Kolína (tel.: 603 216 669). Osoby nad 
70 let očkují prak  č   lékaři.

Na žádost opozičních zastupitelů byla na zastupitelstvu 
podána informace k nové školní jídelně v Bezručo-
vě ulici. Jídelna je dokončena a vybavení je dodané 
a nainstalované. Tým pracovníků pod vedením nového 
ředitele Jozefa Žece je připraven začít vařit, jakmile to 
situace umožní. Do nové jídelny budou chodit na obě-
dy žáci celé ZŠ Tyršova a žáci 1. až 3. tříd z pavilonu ZŠ 
Žitomířská v Bezručově ulici. Ostatní žáci ZŠ Žitomířská, 
studen   gymnázia a základní a prak  cké školy se bu-
dou nadále stravovat v jídelně v ulici Bedřicha Smetany. 

Zpřísněná opatření nyní nedovolují konat veřejná se-
tkání. Jedním z nich bylo plánované místní šetření 
v ulici V Lukách, kdy jsme chtěli s místními občany 
projednat přímo na místě návrh dopravního zklidně-
ní ulice. Další avizovanou akcí s termínem 24. 3. 2021 
je veřejné projednání návrhu změny územního 
plánu. Touto změnou bude vypuštěna povinnost 
schválit regulační plán a odstraněna stavební uzá-
věra. Je tedy možné, že termín setkání bude přelo-
žen s ohledem na aktuální situaci. Sledujte, prosím, 
web města s aktuálními informacemi.

Zastupitelstvo též odsouhlasilo tzv. příslib synergie 
k žádos   T. J. Sokol Český Brod o dotaci na rekon-
strukci suterénu sokolovny. Ke každé dotaci je vždy 
nezbytná nemalá spoluúčast. Město v minulos   po-
mohlo některým spolkům získat prostředky z exter-
ních zdrojů pro sportoviště nebo památky ve městě 
 m, že připojilo i vlastní fi nanční podporu. Rozhod-

nu  , zda opravdu peníze poskytneme a v jaké výši, 
je závislé na úspěšnos   žádos   a následném rozhod-
nu   zastupitelstva. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo také Dohodu o narov-
nání se společnos   United Architects Studio, s. r. o. 
(arch. Jaromír Myška), která pro město zpracováva-
la některé územní studie, územní plán i návrh regu-
lačního plánu. Jako kompenzaci smluvní pokuty za 
pozdní dodání dvou studií bude bezplatně zpraco-
vána změna územního plánu č. 2 a tato společnost 
nebude požadovat žádné další prostředky za zpra-
cování návrhu regulačního plánu, jehož přípravu 
zastupitelstvo zastavilo.   

Zastupitelstvo také souhlasilo s opravami přízemí 
žluté polikliniky pro potřeby ordinací ambulantních 
lékařů. V objektu by měla sídlit prak  cká lékařka 
MUDr. Marcela Altová, lékárna a ještě nejméně 
jeden lékař, který rozšíří nabídku zdravotnických 
služeb pro občany. V plánu je stavba výtahu pro 
osoby s omezenou schopnos   pohybu a obdobná 
úprava dalších podlaží. Na četné dotazy uvádíme, 
že úpravy se dočkají i společné prostory pavilonu F, 
kde zanedlouho zahájí svoji činnost nový pediatr. 

V důsledku zhoršení epidemiologické situace pla   
od 1. 3. 2021 přísná omezení pohybu osob v rám-
ci okresů a možnost vycházek jen v katastru dané 
obce. Rovněž jsou od 1. 3. 2021 uzavřeny všech-
ny školy a školky s výjimkou zařízení určených pro 
dě   vybraných pracovníků ve zdravotnictví a IZS. 
K datu pondělí 8. 3. 2021 je ve městě hlášeno 153 
nakažených. O opatřeních informujeme na webu 
a facebooku města a znovu i městským rozhlasem. 
Prosíme o dodržování opatření, pravidel hygieny, 
rozestupů, a o maximální ohleduplnost a opatrnost.

Zastupitelstvo dále zamítlo žádost o prodej velkého 
lesního pozemku v k. ú. Štolmíř, odsouhlasilo bu-
doucí prodej pozemku pro trafostanici u vodojemu 
v k. ú. Štolmíř, odkoupení tří pozemků pro budoucí 
rozšíření Průmyslové ulice v Liblicích a prodej obsa-
zeného bytu v Suvorovově ulici. Rekonstrukce a do-
stavba důležitého městského vodojemu by měla začít 
letos. Průmyslová ulice v Liblicích obsluhuje výrobní 
areál, ČOV a sběrný dvůr, ale její šířka neodpovídá po-
třebám provozu. 

Na jednání zastupitelstva 10. 2. 2021 složil po re-
zignaci Bc. Jiřího Stuchla slavnostní slib nový zastu-
pitel Pavel Kvasnička (STAN) a dle koaliční dohody 
byl následně zvolen také členem rady města. 

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad infor-
muje, že Evropský parlament schválil na území 
celé EU prodloužení platnos   řidičských průkazů 
a průkazů profesní způsobilos  , které propad-
ly nebo propadnou v období od 1. 9. 2020 do 
30. 6. 2021, a to o 10 měsíců. Nařízení prodlužuje 
platnost i některých dalších dokumentů v oblas   
dopravy a odkládá provádění některých pravidel-
ných kontrol a školení. Proto zvažte v současné 
době nutnost návštěvy úřadu.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V návaznos   na usnesení zastupitelstva byly vyhlá-
šeny výzvy k podání žádos   o dotace z programů 
č. 1 a 2 Programů podpory, sportu, kultury a volné-
ho času, které se týkají jednak zabezpečení pravi-
delné činnos   spolků, jednak tradičních akcí města, 
vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, 
mládeží a seniory a reprezentace města. Lhůta pro 
podání žádos   je od 11. 3. do 24. 3. 2021 a vyčle-
něno je 500 a 800  s. Kč. Dále byla vyhlášena výzva 
na rekonstrukce a opravy fasád nemovitos   v měst-
ské památkové zóně s termínem příjmu žádos   do 
1. 4. 2021 s alokací 350  s. Kč a výzva k podání žá-
dos   z programu ak  vit v sociální oblas   s aloka-
cí 700  s. Kč a s termínem pro podání od 4. 3. do 
6. 4. 2021. Více informací naleznete na webových 
stránkách města v sekci dotační programy města.  

V souvislos   s příchodem nového pediatra a úpra-
vami žluté polikliniky se rada města věnovala ná-
jemním vztahům k prostorám v bývalé nemocnici. 
Areálu se týkal také dodatek č. 7 se společnos   VW 
Wachal a. s., ke smlouvě o dílo na novou jídelnu, 
jímž byly upraveny vícepráce, méněpráce a záruky 
z vad a nedodělků. Celková cena je dodatkem sní-
žena na 96,8 mil. Kč.

Rada města na jednání dne 8. 2. 2021 schválila do-
datek ke smlouvě na vybavení školní jídelny v Be-
zručově ulici nábytkem. Též revokovala usnesení, 
podle něhož k začlenění školní jídelny v ulici Bedři-
cha Smetany do nové příspěvkové organizace Školní 
jídelna Český Brod dojde až od 1. 9. 2021

Jak víte, město získalo dotace na několik velkých 
vodohospodářských staveb. Rada města nyní vy-
brala dodavatele, který postaví nový přivaděč 
a napojí nové vrty NV1 a NV2 v Zahradách, sdruže-
ní fi rem SPOLEČNOST ČESKÝ BROD, které nabídlo 
nejvýhodnější cenu. Současně rada města vyhlásila 
soutěž na technický dozor investora. Lokalita Do-
lánky je hlavní zásobárnou vody pro naše město, 
ale v budoucnu zamýšlíme hledat i další možnos   
napojení, například na zdroj v Káraném. 

U dalších zakázek byl vybrán dodavatel nového 
chodníku ve Zborovské ulici, vyhodnocena poptávka 
nových podlah ve žluté poliklinice a vybrán dodava-
tel vybavení terénní základny na Vrátkově. 

Českobrodská dětská hřiště zůstávají i v režimu zpřís-
něných vládních opatření v běžném provozu. Věří-
me, že je lidé budou využívat s rozumem a s ohle-
dem na danou situaci. Na hřiště je zejména nutné 
vstupovat jen se zakrytými ústy a nosem ústenkou 
a pouze v přiměřeném počtu. Přeplněná hřiště jsou 
rizikem. V areálu ZZN město na základě rozhodnu   rady 

města nabídlo k prodeji koleje a pražce bývalé 
železniční vlečky. O soubor má zájem jedno z že-
lezničních muzeí, ale nabídka je otevřena všem 
případným zájemcům. Rada se rovněž zabývala 
projektovou dokumentací na odlehčovací komoru 
v ulici Sportovní, která přečerpává odpadní vody 
na ČOV v Liblicích, avšak při větším náporu srážek 
tzv. odlehčí tyto vody přímo do Kounického poto-
ka. Tento problém by měl být v budoucnu vyřešen. 
Město se zabývá způsobem budoucího odkanali-
zování celé lokality včetně rozvojových ploch a po-
suzuje několik variant včetně alterna  vy kořenové 
čis  rny v prostoru za Zvonečkem. 

Na dalším jednání dne 17. 2. 2021 rada města schvá-
lila dodatek ke smlouvě o prodeji dřeva obsahující 
nové ceny dřeva z městských lesů a smlouvu o prodeji 
s jedním z dalších odběratelů. Ceny ovlivňuje nadby-
tek materiálu na trhu. Městské lesy se snaží nalézt 
nové prodejní možnos  , zejména výrobu palivové-
ho dříví. Od poloviny roku již bude tato činnost zcela 
v režii našeho hospodářského střediska.   

Rada města dále nevyhověla žádos   o sponzorský 
dar pro jeden z útulků v Lysé nad Labem. Město pro 
umístění odchycených psů spolupracuje s jiným zaří-
zením. Rada města dále ve funkci zřizovatele schváli-
la čerpání prostředků z inves  čního fondu organiza-
ce na nákup nového sporáku v Domově pro seniory 
ANNA ve výši 166  s. Kč.  

Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 
2021, který počítá s příjmy 204,73 mil. Kč a výdaji 
255,30 mil. Kč, z toho 81,45 mil. Kč jsou navržené 
inves  ční výdaje. Rozpočet je schodkový v rozsahu 
50,5 mil. Kč, schodek je pokryt převážně nevyčer-
panými prostředky z minulého roku. Aktuální za-
dlužení města (úvěry u bank) ke konci roku 2020 
je 51,5 mil. Kč, v roce 2020 byl přijat inves  ční úvěr 
ve výši 20 mil. Kč na dofi nancování nové školní jí-
delny v Bezručově ulici. V roce 2021 bude splacen 
inves  ční úvěr na intenzifi kaci ČOV Liblice. I letos 
je splátka všech úvěrů na úrovni 7,5 mil. Kč ročně. 
Výpadek opro   před-covidovému rozpočtu, který 
je způsoben poklesem ekonomiky a zásahy státu 
do daňového výnosu v neprospěch obcí a krajů, je 
za  m kolem 35 mil. Kč.  

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Body projednávané radou města 8. 2. 2021
1.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 202100001 na Vy-

bavení provozu v č. p. 1099 nábytkem
2.  Další postup ve věci soudního řízení vedeného 

u OS Kolín, sp. zn. 18 C 274/2020
3.  Stanovení platu pověřenému řízením příspěv-

kové organizace Školní jídelna Český Brod
Body projednávané zastupitel. města 10. 2. 2021
1.  Určení způsobu volby člena rady města
2.  Volba volební komise
3.  Informace - Podání informace k nové školní jí-

delně
4.  Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2021
5.  Schválení Střednědobého rozpočtového výhle-

du 2022-2024
6.  Naplňování strategického plánu města pro-

střednictvím akčního plánování
7.  Budoucí prodej čás   pozemku v k. ú. Štolmíř 

(ČEZ)
8.  Prodej pozemku 287/1 v k. ú. Štolmíř
9.  Průmyslová ul. - pozemek KN p. č. 479/19, 

479/18 v k. ú. Liblice u Českého Brodu
10.  Průmyslová ul. - pozemek 648/14 v k. ú. Liblice 

u Českého Brodu (ÚZSVM)
11.  Souhlas s realizací oprav čás   prostor 1. NP bu-

dovy č. p. 620 v areálu nemocnice
12.  Žádost T. J. Sokol Český Brod o spolufi nancová-

ní rekonstrukce suterénu sokolovny
13.  Volba člena rady města
14.  Plán činnos   fi nančního výboru 2021
15.  Informace - Zápis z jednání fi nančního výboru
16.  Dohoda o narovnání - United Architects Studio, 

spol. s r. o.
17.  Prodej obsazené bytové jednotky č. 59/3 ul. Su-

vorovova
Body projednávané radou města 17. 2. 2021
1.  Městské lesy - prodej dřevní hmoty, 1. čtvrtle   

2021
2.  Smlouva na prodej vlákniny se společnos   

Wood & Paper a. s. - 1. čtvrtle   2021 - Ště  
3.  Žádost o poskytnu   sponzorského daru útulek 

v Lysé nad Labem
4.  Doplnění smlouvy o přijímání platebních karet 

- KB SmartPay
5.  Zrušení usnesení č. 48/2021 - Ukončení nájem-

ní smlouvy
6.  ANNA Český Brod - nákup sporáku do kuchyně
7.  CVIK - odpis pohledávek
8.  Souhlas s umístěním vývěsky - TJ Slavoj a Český 

rybářský svaz
9.  Návrh úpravy směrnice města Český Brod pro 

zadávání zakázek malého rozsahu
10.  Ověřovací studie SOŠ Liblice
11.  Dodatek č. 7 ke SoD č. 201900195/OR - Areál 

nemocnice v Českém Brodě - oprava a staveb-

ní úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu 
v č. p. 1099

12.  Dodatek ke smlouvě o nájmu - Zdravotnická zá-
chranná služba Středočeského kraje, příspěv-
ková organizace

13.  Dodatek ke smlouvě o nájmu - JA-HA Dent s.r.o.
14.  Uzavření smlouvy o nájmu prostor určených 

k podnikání v č. p. 47 - MUDr. Iva Stuchlíková
15.  Uzavření smlouvy budoucí na pronájem pro-

stor určených k podnikání a vyhlášení záměru 
na pronájem v pavilonu F - MEDIMA s.r.o.

16.  Záměr na prodej majetku movitého - železniční 
vlečky v areálu ZZN

17.  Záměr na pronájem nebytových prostor v bu-
dově č. p. 202 v areálu ZZN

18.  Revokace usnesení - vyhlášení záměru - budou-
cí směna čás   pozemků

19.  Pronájem pozemku v k. ú. Český Brod (J. P. a V. P.)
20.  Výpůjčka čás   pozemku v k. ú. Štolmíř
21.  Administra  vní a skladovací hala Epico - doho-

da o spolupráci
22.  Stavební úpravy přečerpávací stanice a odleh-

čovací komory v ulici Sportovní - nabídky na 
zpracování PD a přípravu VŘ

23.  Výměna kalového čerpadla v ČS na ČOV Český 
Brod - Liblice - Dodatek č. 1 k SoD

24.  Doplnění variantní studie odkanalizování se-
verní čás   města o varianty KČOV

25.  Výběr zhotovitele VZ Nové vodní zdroje NV1 
a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod 
města Český Brod

26.  Vyhlášení VZ na činnos   TDS a KBOZP akce 
„Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení 
na veřejný vodovod města Český Brod“

27.  Výběr dodavatele VZ „Český Brod, ul. Zborov-
ská - Rekonstrukce chodníku, východní strana“

28.  Vyhodnocení poptávky „Oprava podlah v čás   
prostor 1. NP objektu č. p. 620“

29.  VZ - Vybavení terénní základny Vrátkov
30.  Určení osoby odpovědné na úseku PO
31.  ANNA Český Brod - schválení veřejnoprávní 

smlouvy o dotaci na rok 2021
32.  Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce defi briláto-

ru Zdravotnickou záchrannou službou Středo-
českého kraje

33.  Pravidla pro vydávání parkovacích karet
34.  Volba dalšího člena hodno  cí komise progra-

mů podpory sportu, kultury a volného času pro 
období 2018-2022

35.  Revokace usnesení rady města č. 532/2020 ze 
dne 16. 12. 2020

36.  Schválení dohody o provedení reprodukce
37.  Souhlas s konáním veřejné sbírky na obnovu 

kostela sv. Havla ve Štolmíři - staženo
38.  Výroční zpráva ZM a MA21 za rok 2020 a roční 

plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 2021
39. I nformace - Zápis z komise ZM a MA21 ze dne 

28. 1. 2021
40. I nformace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace

Věstník

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
březen 2021březen 2021
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Zapojili jsme se do pomoci seniorům a prak  ckým lékařům při vyřizování očkování pro   onemocnění Covid-19.

Od 25. února zajišťujeme na odboru sociálních věcí 
registraci na očkování pro   Covid-19 seniorů star-
ších 70 let, kteří se chtějí nechat očkovat u svého 
prak  ckého lékaře v Českém Brodě. Kdo nechce 
využít tuto možnost, může se obrá  t na očkovací 
centra přímo v Kolíně, v Nymburku nebo v Praze. 
Zde byla možná registrace zájemců od pondělí 
1. března. Senioři nad 70 let věku, kteří se rozhod-
nou pro očkování u místních prak  ků, se mohou 
obrá  t na Janu Tůmovou na telefonu 730 870 953 
nebo e-mailu tumova@cesbrod.cz. Jmenný seznam 
s kontakty následně předáme lékařům,   objednají 
příslušný počet vakcín a pak si už napřímo dohod-
nou s klientem určitý termín. 

Dále senioři nad 80 let věku mohou využít pro 
cestu do očkovacího centra v Kolíně nebo v Praze 
dotovanou službu senior taxi. Řidič běžně pomáhá 
klientům i s doprovodem do očkovacího místa a na 
službu máme jen samé kladné ohlasy. Agendu se-
nior taxi vyřizuje také Jana Tůmová.

Senioři, kteří se rozhodnou pro registraci v cen-
trálním registru pro očkování a potřebují s ní 
pomoci, mohou opět zavolat na uvedený kontakt 
730 870 953.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Na odboru sociálních věcí je rušno 

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2021
V letošním roce již nebudou distribuovány letáčky s informacemi o úhradách místního po-
platku za nakládání s komunálním odpadem a místního poplatku ze psů. Poplatek za na-
kládání s komunálním odpadem na rok 2021 je ve výši 816 Kč na osobu, variabilní symboly 
zůstávají stejné jako v minulých letech. U poplatku ze psů je roční sazba i variabilní symbol 
stejný jako v minulých letech.
Poplatky uhraďte buď bankovním převodem na účet města Český Brod č. ú. 9294910237/0100 
nebo v pokladně MěÚ Český Brod, kde preferujeme platbu kartou.
V případě nejasnos   se obraťte na: Petru Strakovou, e-mail strakova@cesbrod.cz, tel.: 734 800 380, 
321 612 164 nebo na Svatavu Strejčkovou, e-mail strejckova@cesbrod.cz, tel.: 321 612 213. 

Děkujeme.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
březen 2021březen 2021
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Česká pošta, s. p. koncem února oznámila, že z důvodu op  malizace dojde od 1. 3. 2021 ke změně rozsahu 
hodin pro veřejnost místní pobočky pošty. Změna bohužel spočívá v nižším počtu hodin otevírací doby pro 
veřejnost.

Občany bude jistě zajímat, jestli šlo této situaci ně-
jak předejít. Proběhla na toto téma nějaká konzul-
tace, pane místostarosto? 

„Nedávno proběhlo jednání města se zástupci Čes-
ké pošty, kde jsme řešili omezení provozu poboč-
ky. Usilovali jsme o několik věcí. V první řadě jsme 
chtěli, aby byl zachován sobotní provoz hlavně pro 
občany, kteří dojíždí do Prahy a nemají možnost do-
jít si na poštu ve všední den. To se nám také poda-
řilo. Dále jsme chtěli co nejvíce zachovat současný 
rozsah otevírací doby ve všedních dnech a pokud 
možno držet stejné časy, aby to bylo pro uživatele 
přehledné. Posledním bodem byla pestrá nabídka 
služeb na přepážkách. Velmi si vážíme nelehké prá-
ce zaměstnanců pošty v současné době, kteří musí 
zajis  t provoz pobočky navzdory neschopenkám 
i různým opatřením. Pošta je taky nyní pod velkým 
ekonomickým tlakem, a byť jakékoli zkrácení pro-
vozní doby pobočky není ideální, nový provozní re-
žim je snad snesitelným kompromisem.“ 

Od pátku 19. 3. 2021 od 19.00 hodin do pondělí 
22. 3. 2021 do 4.00 hodin dojde k mimořádné od-
stávce provozu datové sítě. V této souvislos   bude 
mít místní pobočka pošty v sobotu 20. 3. 2021 za-
vřeno. 

Petra Ištvániková, PR manažerka

Změna otevírací doby na českobrodské poště

Pondělí 10.00 - 12.00 13.00 - 18.00

Úterý 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Středa 10.00 - 12.00 13.00 - 18.00

Čtvrtek 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Pátek 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Sobota 08.00 - 10.00

Nová provozní doba České pošty se sídlem 
nám. Arnošta z Pardubic 45, Český Brod:

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Aktualizace programového prohlášení rady města

Programové prohlášení obsahuje 3 hlavní priority, 
zkráceně označené jako „3V“, které se jeví jako zá-
kladní podmínky dalšího rozvoje města. Jedná se 
o vzdělání (rozšíření kapacit škol a jejich moder-
nizaci), vodu (zajištění dostatku pitné a odkanali-
zované vody) a veřejný prostor, dopravu, relaxaci 
a mobilitu (rekonstrukce ulic, zejména Žižkovy, 
vyřešení křižovatky u ZZN, nová služebna měst-
ské policie. Ve všech třech oblastech jsme se za 
poslední dobu přiblížili vyřešení dlouholetých 
problémů. Těmi jsou třeba stav a stáří vodojemu 
a hlavních přivaděčů vody, křižovatka u výkupu 
anebo technický stav MŠ Kollárova. Tím rozhodně 
neříkáme, že další témata nejsou důležitá. Ta jsou 
konkre  zována v deví   oblastech podle strategic-
kého plánu města. 

Ne vše půjde s  hnout, ale větší část se daří po-
stupně plnit. V oblas   dopravy se povedlo zvý-
hodnit krátkodobé parkování na náměs   pomocí 
první hodiny zdarma, zlepšit zázemí pro cyklisty 
na nádraží a pracuje se na zvýšení bezpečnos   kři-
žovatky u Benziny (mj. úsekové měření). V oblas   
školství nelze nezmínit právě dokončenou školní 
jídelnu v Bezručově ulici nebo postupnou opravu 
školní budovy pod penzionem ANNA. V oblas   
bezpečnos   nás letos čeká vybudování několika 
přechodů (v ulicích Školní, Bylanská, Tuchorazská) 
a pokračuje se v úpravách budovy MěÚ č. p. 56, 
kde by měla v budoucnu vzniknout nová služebna 
městské policie. Fond obnovy komunikací zaruču-
je, že výnos daně z nemovitos   jde pouze na ob-
novu českobrodských ulic. Dalším inves  čním pro-
jektem v oblas   podpory sociálních služeb bude 
nová střecha na penzionu ANNA, kterou bychom 
rádi zahájili již letos. Na poli zdravotnictví město 
postupně opravuje všechny budovy v areálu ne-
mocnice. Čerstvě jsou dokončeny společné prosto-
ry v pavilonu E a pracuje se na ordinacích ve žluté 
poliklinice pavilonu B. V oblas   životního prostředí 
je dokončena studie revitalizace parku a věnuje-

me se obnově cest (první, ale nikoli poslední, je 
cesta mezi Liblicemi a Klučovem). V oblas   sportu 
a kultury jsme si dali za cíl jak podporu organizo-
vaného, tak neorganizovaného sportu (například 
skatepark). V místních částech jsou velkým problé-
mem místní komunikace, proto je například podá-
na žádost o dotaci na ulici Za Rybníkem ve Štolmíři 
a na svoji obnovu čekají chodníky ve Školní a By-
lanské v Liblicích. 

Program by měl být reálný a cíle splnitelné. Čtyři 
roky jsou krátká doba. V přípravě projektů je nutná 
kon  nuita, protože některé plány přesahují jedno 
volební období. Proto je důležité, abychom se na 
podstatných věcech shodli napříč zastupitelstvem. 
V tom současném zastupitelstvu vzešlém z voleb 
v roce 2018 zasedá 21 lidí z 8 uskupení. Koaliční 
subjekty delegovaly své zástupce do 7 členné rady 
města, včetně obsazení pozice starosty a místosta-
rosty (vedení města). Další subjekty v zastupitel-
stvu, SNK Českobroďák, ANO 2011 a KSČM, nejsou 
zastoupeny v radě a jako opozice mimo jiné práci 
rady a vedení města kontrolují. Tato role je velmi 
důležitá. I opozice by měla mít možnost se na sprá-
vě města podílet a být slyšet. Rád bych zdůraznil, 
že si vážíme práce všech zastupitelů, včetně opo-
zičních, a chceme se všemi zastupiteli spolupraco-
vat a o všem podstatném otevřeně komunikovat 
bez ohledu na to, kdo je v koalici nebo v opozici.

Tomáš Klinecký, místostarosta

Na podzim uplynuly 2 roky od komunálních voleb v roce 2018. Koalice volebních uskupení (ODS, TOP 09 
a nezávislí, ProBrod a STAN), které společně utvořily radu města, se při té příležitos   rozhodly aktualizovat 
svoji koaliční dohodu, která je zároveň programovým prohlášením rady. SNK Za Zájmy Českého Brodu se 
k této aktualizaci nepřipojilo, jeho zástupce Mgr. Pavel Janík ale zůstává členem rady města. Kvůli aktuální 
situaci byl dokument podepsán až počátkem února a bude zveřejněn na webových stránkách města.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Laicky řečeno je to městský úřad, který poskytu-
je rozšířené služby pro obyvatele nejbližších obcí 
jako je například vydávání cestovních a osobních 
dokladů či řidičských průkazů. Můžete si zde také 
vyřídit registraci vozu, stavební povolení nebo živ-
nostenského oprávnění, nebo využít službu Czech 
POINT, přičemž tento výčet služeb není zdaleka 
kompletní.

1. 1. 2021 vešel v účinnost zákon č. 51/2020 Sb., 
o územně správním členění státu a prováděcí vyhláš-
ka č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů 
obcí s rozšířenou působnos  , které nově defi nují 
působnost ORP. V ORP Český Brod došlo ke změně. 
Obce Kounice, Vykáň a Bříství byly nově zařazeny do 
ORP Lysá nad Labem, podle jejich příslušnos   do 
okresu Nymburk.  Do ORP Český Brod aktuálně patří: 
Břežany II, Černíky, Český Brod, Doubravčice, Hrade-
šín, Chrášťany, Klučov, Krupá, Kšely, Masojedy, Mrz-
ky, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rosto-

klaty, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vi  ce a Vrátkov. 

Jak se změny dotkly práce úřadu? Zeptala jsem se 
tajemníka Aleše Kašpara: 

„V souvislos   s přesunem územní působnos   agend 
pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce 
s rozšířenou působnos   z Českého Brodu do Lysé 
nad Labem bylo třeba předat veškeré dokumenty 
(týkající se uvedených třech obcí), kterým neuběhla 
archivační lhůta. Spisy, u kterých je zahájeno a není 
dokončeno správní řízení, dokončí Městský úřad 
Český Brod a Městskému úřadu Lysá nad Labem 
je předá po naby   právní moci rozhodnu   ve věci. 
K předání dokumentů došlo jak fyzicky, tak i mezi 
elektronickými spisovými službami. Velký dík za 
mravenčí práci s předáním dokumentů patří pracov-
nicím spisovny Lence Koulové a Kateřině Dudové, 
které spolupracovaly s dotčenými odbory městské-
ho úřadu.“

V rámci reformy státní správy byly od 1. ledna 2003 zrušeny okresní úřady. Téměř 80 % jejich agendy 
převzaly obce vykonávající státní správu v přenesené působnos   (využívá se zkratka ORP). Říká se jim také 
obce III. stupně. Mezi ně patří i Český Brod. Co to vlastně znamená? 

9Z radnice
Změny v působnos   ORP Český Brod

z odboru počet 
balíků

počet 
dokumentů

vnitřních věcí 9 535

sociálních věcí a školství 26 250

dopravy a obecní 
živnostenský úřad 64 2790

životního prostředí 
a zemědělství 72 2137

výstavby a územního 
plánování 23 531

celkem 194 6243

Počty uzavřených a vyřízených dokumentů 
předaných do spisovny MěÚ Lysá nad Labem

z odboru spisy dokumenty

dopravy a obecního 
živnostenského úřadu 7 21

sociálních věcí a školství 10 212

životního prostředí 
a zemědělství 14 81

výstavby a územního 
plánování 8 246

celkem 39 518

Počty živých spisů a dokumentů předaných 
na příslušné odbory MěÚ Lysá nad Labem

Petra Ištvániková, PR manažerka

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Koncem roku 2017 jsme zavedli díky projektu, Nové funkce informačního systému města Český Brod, pod-
pořeného z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, na webu města online rezervační systém.

Našim cílem je nabízet kvalitní online služby a agen-
dy úřadu tak, aby byly lidem uživatelsky srozumi-
telné a příjemné.  Právě proto jsme letos aktuali-
zovali modul rezervačního systému agend, které 
jsou lidmi nejvíce vyhledávané. Jsou to například 
agendy osobních a cestovních dokladů, registr 
vozidel a řidičů, agendy živnostenského úřadu 
nebo Czech POINT. Nově si mohou rezervovat ter-
mín také na pokladně, kde se pla   kromě jiného 
i poplatky za komunální odpad nebo za psa. 

Od července 2018 došlo k postupnému rozvolně-
ní místní příslušnos   v oblas   řidičských průkazů 
a osobních dokladů. Klien   mohou žádat o vydání, 
případně o výměnu řidičského i občanského prů-
kazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšíře-
nou působnos  . Jak jsme uvedli v minulém čísle, 
pro náš úřad to znamená roční nárůst agend na 
odboru dopravy víc téměř 60 %, kolem 40 % je to 

v agendách občanských průkazů a 60 % u cestov-
ních dokladů.

Abychom uspokojili co nejvíce zájemců nejžáda-
nějších agend, zkrá  li jsme čas na vyřízení. Kromě 
zaběhnutých pondělních a středečních úředních 
dnů jsme nyní přidali úterní rezervace, které bu-
dou sloužit jen předem objednaným klientům. 
Poslední novinkou je možná online kontrola stavu 
vyhotovení řidičských průkazů. V plánu je kontrola 
vyřízení stavu i osobních a cestovních dokladů.

Rezervační systém online, díky kterému se můžete 
z pohodlí domova objednat k našemu pracovníkovi 
a vybrat si den a čas, který vám vyhovuje, najdete 
na www.rezervace.cesbrod.cz. Systém je možné 
využít i z mobilních zařízení.

Petra Ištvániková, PR manažerka

V digitalizaci úřadu nechceme zůstávat pozadu 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Jak je to s ordinací nového dětského lékaře?
Novou ordinaci prak  ckého lékaře pro dě   a dorost začne v Českém Brodě brzy provozovat společnost Me-
dima manželů Hany a Milana Cabrnochových, která doposud působila jen v Praze. Nyní má však již zajiště-
nou registraci ve Středočeském kraji a připravuje smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro výkon své praxe.

Na otevření nové ordi-
nace netrpělivě čekají 
desítky a možná i stov-
ky rodičů. Pane dokto-
re, můžete se rodičům 
ve zkratce představit?  

„Jsem dětský lékař, vy-
studoval jsem fakultu 
dětského lékařství UK 
v Praze, mám dvě ates-
tace z pediatrie, praco-
val jsem v nemocnici 
v Kolíně, kde jsem dříve 

měl i svou soukromou ordinaci pro dě  . Také moje 
manželka je dětská lékařka, provozuje mnoho let 
praxi v Praze 4. Nyní jsme se rozhodli, především 
díky vážnému nedostatku dětských lékařů v Čes-
kém Brodě, otevřít ordinaci i zde. Město Český 
Brod mi není cizí, pocházím z Kutné Hory, v Kolíně 
jsem řadu let působil, volný čas trávíme v Cerheni-
cích, odkud pocházel můj ta  nek.“

Jaké máte plány? Kdy a kde začnete v Českém 
Brodě ordinovat? 

„Poté, co jsme se rozhodli ordinaci v Českém Brodě 
otevřít, a to bylo krátce před koncem roku 2020, 
vyřizujeme pilně potřebné doklady. Krajský úřad 
Středočeského kraje nám vydal osvědčení platné 
od 10. března 2021. Po tomto datu můžeme začít 
přijímat pacienty. Až do naplnění kapacity ordina-
ce budeme přijímat dě   a dorostence od narození 
až do věku 18 let. 

V březnu budeme registrovat pacienty a posky-
tovat pouze neodkladnou péči, protože zdravotní 
pojišťovny s námi neuzavřou smlouvy dříve než od 
1. dubna 2021. Potom již budeme poskytovat péči 
v plném rozsahu.

Budeme působit v Žižkově ulici 1311, ve stejné bu-
dově, kde již dvě dětské lékařky ordinují. Pro svo-
je pacienty připravujeme nově rekonstruovanou 

ordinaci, pevně věřím, že se i rekonstrukci podaří 
do konce března dokončit a přivítáme dě   i rodiče 
v novém prostředí.

Jsem rád, že budu spolupracovat se sestřičkou 
Miroslavou Sprušanskou, která dříve pracovala 
s MUDr. Vostřezovou.“

Rodiče určitě zajímá, jak a kde budou moci dě   
u vás registrovat. Můžete, prosím, nas  nit postup 
registrace, případně už nyní říct nějaké termíny? 

„Pacienty budeme přijímat ihned od 11. března 
2021. Rodiče nás mohou již nyní kontaktovat na 
telefonním čísle 228 224 921, když nás nezas  h-
nou, nechají vzkaz a my se jim ozveme.

Pacien   zesnulé dr. Vostřezové, kteří se za  m nere-
gistrovali u jiného lékaře, mají zdravotní dokumen-
taci uloženou na Krajském úřadu Středočeského 
kraje. Podle zákona musí rodiče písemně požádat 
krajský úřad, aby nám dokumentaci zaslal. Mo-
hou to udělat přímo na formuláři, který stáhnou 
z webu krajského úřadu nebo z našeho webu 
www.cabrnoch.cz a pošlou na krajský úřad, nebo 
mohou vyplnit po telefonické domluvě formulář 
v naší ordinaci a my jej na kraj zašleme.

Pokud se u nás chtějí registrovat pacien  , kteří 
jsou nyní registrováni u jiného lékaře, vše vyřídíme 
a o dokumentaci požádáme. I v tomto případě pro-
sím vždy po předchozí telefonické domluvě.“

Budete všem dětem dělat vstupní prohlídku, nebo 
vám budou stačit informace ze zdravotních karet?
 
„Každý lékař přirozeně chce své pacienty znát a já 
na tom nejsem jinak. Současně je vstupní prohlíd-
ka pro lékaře povinnos   po registraci nového paci-
enta. Proto všechny pacienty postupně na vstupní 
prohlídku pozveme, až budeme mít u sebe jejich 
zdravotní dokumentaci (kartu). Pokud to půjde, 
spojíme vstupní prohlídku s pravidelnou preven-
 vní prohlídkou, očkováním a podobně.“

Milan Cabrnoch

11Z radnice Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
březen 2021březen 2021



12 Z radnice
Představíte nám rozpis ordinačních hodin? Budou 
také vyhrazené hodiny pouze pro objednané pa-
cienty?

„Moje ordinace v Českém Brodě poběží od po-
čátku v plném provozu. Budeme ordinovat každý 
všední den.

Do doby dokončení rekonstrukce naší ordinace 
bude ordinační doba lehce omezená, budeme to-
 ž sdílet ordinaci s jiným lékařem. Na návštěvě je 

proto nezbytné se předem telefonicky domluvit.

Ve stávající epidemiologické situaci děláme vše 
proto, abychom chránili své pacienty i jejich rodiče 
před zbytečnými kontakty s jinými osobami. V naší 
ordinaci v Praze tak pracujeme již rok a nezazna-
menali jsme žádné problémy. V praxi to zname-
ná, že všichni pacien  , kteří do ordinace přichází, 
musí být vždy předem telefonicky domluveni. My 
zařídíme, aby se pacien   v čekárně ani v ordinaci 
nepotkali s jinými. V současné situaci dokážeme 
některé věci vyřídit i distančně, tedy po telefonu, 
emailem a podobně.

Jak já, tak sestřička se již těšíme, až přivítáme naše 
pacienty a jejich rodiče v nové ordinaci. Věřím, že 
s vámi budeme dobře vycházet a společně sledo-
vat zdravý vývoj vašich dě  .“

Pane doktore, velice děkuji za rozhovor a přeji 
vám, aby se otevření ordinace obešlo bez větších 
po  ží a aby se vám v Brodě líbilo.

Ordinační hodiny MUDr. Cabrnoch

pondělí 08.00 - 14.00

úterý 12.00 - 18.00

středa 08.00 - 14.00

čtvrtek 08.00 - 17.00

pátek 08.00 - 14.00

tel.: 228 224 921, web: www.cabrnoch.cz

Petra Ištvániková, PR manažerka 

NABÍDKA PRÁCE
Město Český Brod vyhlašuje dvě výběrová řízení na pozici odborného referenta odboru do-
pravy a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Český Brod s možným nástupem 
od 1. 4. 2021 nebo dle dohody. Jde o práci referenta, jehož práce zahrnuje zejména agendu 
registru vozidel a další administra  vní úkoly na odboru (lhůta pro podání přihlášky je do 
23. 3. 2021 do 11.00 hodin). Druhou nabídkou je práce referenta, kde práce zahrnuje zejmé-
na agendu přestupků a další administra  vní úkoly na odboru (lhůta pro podání přihlášky je
do 24. 3. 2021 do 11.00 hodin).
Další podrobnos   najdete na webu města. Možné dotazy zodpoví tajemník MěÚ Ing. Aleš
Kašpar na telefonu 737 273 868 nebo e-mailu kaspar@cesbrod.cz.
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13Z radnice

Očkování je jedním z nejfrekventovanějších slov v poslední době. Stále více lidí se zajímá o to, jak je možné 
se zaregistrovat, a kde je možné se nechat očkovat pro   nemoci Covid-19. Proto i na stránkách ČBZ přiná-
šíme letáček k očkování. A jak je to konkrétně v našem městě? Bude se i tady očkovat? 

Středočeský kraj rozdělil své území a převážně 
u oblastních nemocnic nechal zřídit jednotlivá 
velkokapacitní očkovací místa. Český Brod nemá 
požadovaný počet obyvatel i tak velkou spádovou 
oblast, a proto zde takové místo není. Nejbližší 
očkovací místa lze využít v Kolíně, Praze či Nym-
burce. Očkována je v současnos   nejzranitelnější 
cílová skupina seniorů nad 70 let. Budou se zři-
zovat další místa a přijde řada i na Český Brod? 
Předně si musíme uvědomit, že republika i kraj má 
dostatečnou kapacitu očkovacích míst, ale chybí 
vakcíny, kterými by se potenciální zájemci moh-
li nechat očkovat. Další očkovací místa problému 
nepomohou. 

Nově je pak umožněno očkování prostřednictvím 
prak  ckých lékařů, což v Českém Brodě podporu-
jeme právě kvůli tomu, že zde nemáme očkovací 
centrum. Do očkování se zapojuje všech 5 místních 
prak  ckých lékařů. Ale problema  ka nestojí, buď 
se nechat očkovat v očkovacím centru či u svého 
prak  ckého lékaře. Preferovat je určitě potřeba 
hlavně velká očkovací centra, protože díky nim 
můžeme za předpokladu dostatku vakcín rychle-
ji proočkovat většinu populace a získat kolek  vní 
imunitu. 

Očkování prak  ckými lékaři je doplněk hlavně pro 
lidi ve vyšším věku a s horším zdravotním stavem, 
neboť ke svému lékaři mají důvěru a přichází do 
známého prostředí. Lékař může lépe reagovat i na 
případné ob  že díky znalos   anamnézy takové-
ho pacienta. Avšak i nadále doporučujeme velká 
očkovací centra, kam město pomáhá seniorům 
s dopravou pomocí senior taxi. Více také na strán-
kách ČBZ. 

Někdo může namítnout, že očkování probíhá 
i v Úvalech na náměs  , ale toto místo nebylo zříze-
no v součinnos   s krajským koordinátorem a patr-

ně by nesplnilo ani potřebné standardy pro očko-
vací centrum. Úvalš   jej zřídili díky své ak  vitě, 
schopnostem a též benevolenci státního aparátu. 
Avšak tento počin nevzbudil na kraji velké nadšení. 
V Brodě se držíme navrženého postupu a snažíme 
se ve spolupráci s krajem spíše zajis  t podporu 
a koordinaci jednotlivých kroků například pomocí 
s registrací zájemců nebo zajištěním dopravy. 

V současnos   se již i v našem městě očkují senioři 
starší 70 let také prostřednictvím prak  ckých léka-
řů s cílem zajis  t co nejvyšší proočkovanost u této 
věkové skupiny.  Prak  č   lékaři obdrželi 10. března 
vakcíny a začali si zvát registrované zájemce na prv-
ní očkování. K prak  kům se z necelé  sícovky při-
hlásily tři stovky seniorů. Avšak očkování rozhodně 
nepůjde tak rychle jako v očkovacích centrech, 
proto rozhodně doporučuji využít těchto možnos-
 , máte-li již předem zaregistrovaný termín. 

Od poloviny března se v kolínském centru bude 
očkovat i tzv. kategorie 1.b, tedy pracovníci důleži   
pro městskou infrastrukturu (zaměstnanci tech-
nických služeb, strážníci městské policie či sociál-
ní pracovníci). Očkování většiny populace by pak 
mělo přijít na řadu patrně někdy v druhé polovině 
dubna. Zde opětovně budeme zájemcům dopor-
učovat nejprve využít centrální registr a velkoka-
pacitní centra a až následně se případně nechat 
očkovat prak  ckým lékařem. V jednání je i zřízení 
tzv. doočkovacího centra přímo v Českém Brodě. 
Za  m ale ještě není jasné, zda vůbec takové cent-
rum bude potřeba a případně, kdy by se otevřelo. 
To se bude zase odvíjet od množství očkovacích 
látek. Jak bylo zmíněno na začátku, nemá cenu na-
vyšovat kapacity, když nemáte čím očkovat. Avšak 
město je připraveno podobné doočkovací centrum 
v areálu nemocnice otevřít.

Jakub Nekolný, starosta města

Jak je to s očkováním v Českém Brodě?
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Od zářijového veřejného setkání v MŠ Kollárova, kde jsme představili vítězný ideový návrh projektu atelie-
ru MS architek  , už uplynulo několik měsíců. Jak práce na projektu pokračují? 

Zmíněná akce přinesla kromě seznámení se s ná-
vrhem i řadu podnětů jak od pedagogů, tak i od 
rodičů. Projektan   se snaží s nimi pracovat tak, 
aby byl výsledný projekt kompromisním řešením 
pro všechny strany a nová školka splňovala neje-
nom různé normy a předpisy, ale aby byla hlavně 
příjemným, inspirujícím a bezpečným prostorem 
pro dě  . 

Zhruba jednou za čtrnáct dní se schází tým projek-
tantů a zástupců vedení města společně s projek-
tovým manažerem odboru rozvoje na pracovních 
jednáních. Předmětem jednání jsou například 
dispozice tříd, úložné prostory na hračky a didak-
 cké pomůcky nebo takové detaily jako odkládání 

ručníků v umývárnách. Je zpracována hluková stu-
die s měřením hluku ze železniční dopravy v denní 
době, dendrologický průzkum a zhodnocení stáva-

jících dřevin v areálu MŠ i stavebně technický prů-
zkum s ohledem na výskyt azbestu v objektu MŠ. 
V této souvislos   je vyhlášeno také výběrové řízení 
na zpracování projektové dokumentace na úpravu 
dopravního řešení čás   místních komunikací ulic 
Sportovní a Pod Tra  , kde se řeší možnos   parko-
vání pro rodiče i pedagogy v souvislos   s novou 
školkou.

V únoru byla odevzdána také architektonická stu-
die, na kterou naváže dokumentace pro stavební 
povolení. Abychom ulehčili rozpočtu, chceme ná-
sledně zpracovat žádost v avizované dotační výzvě 
u Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Integrovaného 
regionálního operačního programu.

Petra Ištvániková, 
PR manažerka

Co je nového s projektem MŠ Kollárova?

Návrh zahrady Návrh dispozice interiéru
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Provoz pedagogicko-psychologické poradny jsme si 
již vyzkoušeli díky projektu Sdílené rados   a stras-
  základních škol ORP Český Brod v prostorách 
č. p. 12 na nám. Arnošta z Pardubic. Nyní funguje 
při ZŠ Český Brod, Žitomířská 885. Vyšší poptávka 
po službách pracoviště pro dě   se specifi ckými 
poruchami učení, zvyšující se počet dě   přicháze-
jících do prvních tříd s dispozicemi ke specifi ckým 
poruchám učení, dlouhé čekací termíny na objed-
nání v poradně, nářky rodičů i učitelů… To vše bylo 
pro nás jasným signálem, že vybudování nového, 
většího pracoviště bude mít své uplatnění a bude 
po něm poptávka i v okolních obcích.

Než jsme se pus  li do podání žádos  , nechali jsme 
si zpracovat studii proveditelnos  , kde jsme zahr-
nuli i spolupráci se ZŠ a PrŠ, Český Brod, Žitomířská 
1359. Pro školu je v projektu počítáno s mul  funkč-
ním tréninkovým pracovištěm a specializovanými 
učebnami. Dojde i na vybudování tréninkových 
bytů. Všechny tyto ak  vity přispějí ke snazšímu 

přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělá-
vacího proudu a k samostatnému způsobu života. 

Projekt by měl přinést užitek také pedagogickým 
pracovníkům ve všech typech škol. Díky spoluprá-
ci s poradnou by měly dostat metodické vedení 
zvláště v souvislos   s integrací žáků se specifi cký-
mi vzdělávacími potřebami a v souvislos   s vytvá-
řením a naplňováním individuálních vzdělávacích 
plánů pro tyto žáky. V samotném důsledku z toho 
budou mít prospěch dě   i rodiče. 

Nyní v pavilonu C probíhají stavební práce. Bourají 
se okna, vyměňují podlahy, řeší se izolace, střecha, 
bezbariérový přístup atd. Rádi bychom stavbu měli 
do letošních prázdnin hotovou. Snad se nám to 
v době covidové podaří. 

Petra Ištvániková
PR manažerka

Jde o nákladnou přestavbu pavilonu C, na kterou se nám podařilo získat v roce 2020 fi nanční podporu 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 27,6 mil. Kč. Zavázali jsme se zde vybudovat Českobrodské mo-
derní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami. 

Další budova v areálu nemocnice dostane nové využi   i nový kabát
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Pane Žeci, můžete nám krátce přiblížit vaše pro-
fesní zkušenos  ?
„Vystudoval jsem SOU obchodní v Košicích, kde 
jsem získal i své první zkušenos  . Profesní cesty mě 
později zavedly do zahraničí. Konkrétně do Británie 
a Holandska, kde jsem pracoval v sí   Van der Valk. 
Od roku 2007 jsem působil jako šé  uchař v praž-
ském pě  hvězdičkovém Hotelu Esplanade. Dalším 
krokem bylo založení fi rmy Jožik Food s.r.o., kde 
jsem majitel a šé  uchařem.“

Jak jste připraveni na provoz jídelny?
„I přes drobné komplikace jsme byli připraveni pro-
voz jídelny zahájit prvního března. Vyzkoušeli jsme 
si nové gastrovybavení, zaučili jsme se, sestavili jí-
delníček a začali se těšit na naše strávníky. Bohužel, 
z důvodu vládních opatření nebylo zahájení provo-
zu možné. Otevřeme, jakmile nám to vládní nařízení 
dovolí. Nedovolím si za  m vůbec říct, kdy to bude.“

Jste spokojen s novým týmem?
„S týmem se pomalu seznamuji při přípravách na 
zahájení provozu. Je tvořen ženami, které se snaží 
dát maximum sil do zprovoznění našeho nového 
školního restaurantu. Řada z nich je z oboru, což je 
výhodou.“

Jaké máte plány do budoucna? Na co se noví stráv-
níci mohou těšit?
„Noví strávníci se mohou těšit na zdravé jídlo připra-
vené od základu v naší kuchyni bez přídavku umě-
lých dochucovadel. Máme zájem na tom, aby se 
u nás dě   dosyta a chutně najedly. Doufáme, že v co 

nejkratší době začneme vařit i pro ostatní strávníky, 
kteří si budou moci u nás jídlo zakoupit a že i jim 
bude chutnat.“

Pane Žeci, děkuji Vám za rozhovor. Přeji vám mnoho 
pracovních i osobních úspěchů a také spokojených 
strávníků. 

Petra Ištvániková
PR manažerka

Kdo vede novou školní jídelnu?

V listopadu 2020 rada města jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Český 
Brod, Bezručova 1099 Ing. Zdeňka Hladíka. Ten bohužel podal k 15. 1. 2021 na funkci ředitele rezignaci. 
Rada města následně pověřila s účinnos   od 1. 2. 2021 vedením příspěvkové organizace pana Jozefa Žece.
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Koordinátorem ak  vit v rodícím se Ekocentru Vrát-
kov, je Mgr. Pavel Ehrlich. Můžete nám krátce před-
stavit vaše profesní zkušenos  ?
„Environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě 
(dále EVVO), se věnuji od počátků své pracovní ka-
riéry. Jako projektový manažer jsem mimo jiné vedl 
tým odborníků, kteří zpracovali rozsáhlou mul  me-
diální výukovou pomůcku – čítanku životního pro-
středí, která dlouhou dobu sloužila nejen školám, 
ale i široké veřejnos  . Kromě vedení a hodnocení 
projektů EVVO jsem se také podílel na obsahu ně-
kolika dalších vzdělávacích a osvětových materiálů, 
odborných přednášek, kurzů a analýz včetně webo-
vých stránek. Během této doby jsem se setkal s řa-
dou odborníků, lektorů a učitelů, a navš  vil všechna 
největší ekocentra v ČR. Tyto kontakty mne ujis  ly 
v tom, že výchovu dě   a cílenou osvětu veřejnos-
  je třeba vnímat jako východisko a zároveň cestu 

ven z mnoha environmentálních problémů, kterým 
dnes lidstvo i naše planeta čelí. Proto jsem rád, že 
nyní mohu být u zrodu jednoho z ekocenter, která 
k tomu, jak věřím, významně přispívají.“
Jaký máte připravený program a komu bude určený?
„Program bude určený všem věkových skupinám. 
Primárně se však zaměří na dě   z MŠ, žáky ZŠ a stu-
denty nižších stupňů SŠ. Jeho obsah je daný přede-
vším lokalitou, v které se ekocentrum nachází, a bude 
zaměřen na poznávání lesa, jako jednoho ze základ-
ních biomů planety Země. Kromě lesa ovšem bude-
me poznávat i přírodu kolem něj, a vyzkoušíme si 
i práci se dřevem, obnovitelným materiálem, který se 
hodí téměř pro všechno. Mimo to máme připravený 
i program pro rodiny s dětmi a další zájemce z řad ši-
roké veřejnos  , kteří budou mít chuť strávit svůj čas 
v okolí hájovny nebo v údolí řeky Šembery při plá-
novaných workshopech nebo občasných exkurzích. 
Rodičům s dětmi nabídneme i oblíbené příměstské 
tábory a jednou ročně i pobytový tábor.“
To je velmi bohatá nabídka. Kdo program zajis  ?
„Kromě mne budou program ekocentra tvořit a pro-
vádět zkušení lektoři a lektorky, kteří mají vzdělání 
nebo zkušenos   z daných oborů. V týmu tak můžete 
najít lesníka, permakulturního zahrádkáře a lekto-
ra volného času, lektorky z komunitní školky s  tuly 
z ekologie a biologie, montessori pedagoga a botani-
ka, ale i učitelku jazyků, která se zamilovala do práce 
se dřevem. Veškerý program bude díky dotacím ze 

Středočeského kraje a Operačního programu Zaměst-
nanost (ESF), které kromě přípravy programů pokryjí
i mzdy lektorů, pro všechny účastníky zdarma, případ-
ně za cenu skutečně symbolickou. Výjimku budou tvo-
řit tábory, kde je třeba pro dě   zajis  t jídlo a některé 
nezbytné pomůcky.“
Hájovna slouží také jako zázemí pro techniku 
a činnost městských lesů. Správce Ing. Jana Kopáčka 
jsem se zeptala: Jak skloubíte provoz městských lesů 
s ekocentrem?
„Provoz střediska Městské lesy Český Brod a ekocen-
tra si bude muset tak říkajíc sednout. K tomu nám 
možná pomůže i covidová situace, kdy se zřejmě 
centrum nerozjede hned na plné obrátky. V areá-
lu hájovny se nachází zázemí pro provoz městských 
lesů a také výroba palivového dřeva. Je zde tedy 
velmi rušno. Do toho zde bude zázemí pro široké 
spektrum environmentálních činnos   zejména pro 
dě   a mládež. S  m si budeme muset trochu pora-
dit. Prostředkem ke sladění těchto ak  vit je vymeze-
ní užívání jasných čás   pozemku a staveb, kdo, kam 
a kdy může. Také pak například plánovaná nová me-
chanizace pro výrobu paliva, kdy š  pací procesor 
s elektricky poháněnou pilou vydává mnohem méně 
decibelů. Takže bych to shrnul asi tak: kde je vůle, jde 
všechno. Prostory nové lesní základny jsou velmi po-
vedené a ve spojení s lesními porosty v okolí budou 
přinášet užitek obyvatelům Českého Brodu i okolí.“
Děkuji vám oběma za rozhovor a Ekocentru Vrátkov 
přeji úspěšný bezproblémový start! 

Petra Ištvániková, 
PR manažerka

Ekocentrum ve Vrátkově máme už na dosah
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Koncem února se nám povedlo zkolaudovat přestavbu bývalé stodoly v komplexu hájovny v obci Vrátkov 
č. p. 78, která se stane místem nového bezbariérového ekocentra. 
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Jednou z činnos   strážníků ve službě je kontrola řidičů nákladních automobilů. Jde o to, zda neporušují 
dopravní značku B4 s dodatkovou tabulkou TRANZIT. V roce 2020 bylo provedeno téměř 400 kontrol. 
Z toho 62 případů se řešilo blokově pokutou. 

Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, ta-
hačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automo-
bilům. Zákaz však nepla   pro obytné automobily. 
Tato značka je umístěna za každým sjezdem z dálni-
ce D11, a to v obci Poříčany a Bříství, a před sjezdem 
ze silnice I/12 v obci Přistoupim. Území, kterého 
se dopravní značka týká, je úsek mezi dálnicí D 11 
a silnicí I/12. V případě, že v daném úseku nepro-
vádí řidič žádnou dopravně-obslužnou činnost, ne-
respektoval uvedenou dopravní značku a svým jed-
náním porušil ustanovení § 4 c z. č. 361/2000 Sb. 
strážníci přestupky řeší dle platné legisla  vy. Za 
porušení zákazové značky je možnost uložení sank-
ce až do výše 2.000 Kč.    

Strážníci provádějí i kontrolu zákazu vjezdu náklad-
ních automobilů v Liblicích, kde je tonáž 10 tun. 
Stává se, že se řidiči nákladních vozidel chtějí kont-
rolám strážníků ve městě vyhnout a projíždějí přes 
obec Liblice. Řešením by byl monitorovací systém 
pro průjezd kamionů, který dohlíží 24 hodin. Pře-
stupky by zpracoval strážník a oznámil správnímu 
orgánu k dalšímu opatření. Za  m jej ale nemáme. 
Zakoupení dynamické vysokorychlostní váhy je fi -
nančně velmi náročné. Cenové nabídky se pohybu-
jí kolem 12,5 mil. korun. 

Jan Svoboda 
pověřený strážník vedením MP

Činnost městské policie
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Povánoční zabíječ času
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Skautským oddílům dnešní doba bohužel nepřeje, nelze pořádat schůzky, natož společné výpravy. Některé 
oddíly mají sice „on-line“ schůzky, mnohdy mají v programu i zajímavé úkoly, nicméně venkovní společné 
ak  vity nám velmi schází. A tak jsme my starší z našeho skautského střediska oprášili téměř 20 let starou 
hru s názvem Velký vánoční zabíječ času, mající kdysi za úkol dostat dě   ve vánočním čase ven od televize. 
Nyní tedy v čase po Novém roce spíše od počítačů a chytrých telefonů – Povánoční zabíječ času.

Charakter hry zůstal stejný – postupné plnění 
úkolů a odkrývání dalších. Zúčastnit se mohl kaž-
dý bez ohledu na věk. Tentokráte byly námětem 
mapy a hledání v mapách. Prvním úkolem bylo 
zjis  t konkrétní místo podle leteckého snímku ze 
stránek Mapy.cz, které se reálně nacházelo v kruhu 
o poloměru 8 km se středem na pomníku Prokopa 
Holého. Všichni účastníci již nyní vědí, že za Vrátko-
vem je polní le  ště, kde se nachází pamětní deska 
čs. válečných letců RAF, věnovaná zejména Oska-
ru Lojkovi z nedalekých Přišimas a dalším sedmi 
členům posádky bombardéru, který se 13. března 
1944 ze svého letu již nevrá  l.

Dalším úkolem bylo, opět za pomoci stránek Mapy.cz, 
najít konkrétní bod podle souřadnic. Bohužel jsou 
ve stále trvající hře ještě nějací účastníci, tak ne-
můžeme za  m ani naznačovat, jaké body to jsou. 
Místo toho si sami schválně zkuste najít na strán-
kách Mapy.cz bod o souřadnicích 50,0000° severní 
šířky a 15,0000° východní délky. Už víte, co je to 
za zvláštní místo? A ještě o něco tajemnější místo 
nacházející se téměř přesně 1 km zhruba severozá-
padním směrem?

Jeden z dalších úkolů, zejména pro starší skautky, 
skauty a vedoucí, byla taktéž práce s reálnou pa-
pírovou vojenskou mapou a jejím souřadnicovým 
systémem S-42 (který samozřejmě neodpovídá 
souřadnicím běžných systémů, a proto ho rádi po-
užíváme). Nám postačí, když si účastníci odnesou 
to, že osy x a y jsou opačně než jak je běžné v mate-
ma  ce, a že azimut 0° je směrem na sever a azimut 
180° je směrem na jih.

Abychom spojili příjemné s užitečným, první vy-
hodnocení hry jsme provedli při jedné z mnoha 
našich každoročních oprav tee-pee (stany, ve kte-
rých bydlíme na táboře). Účastníci si pro malé věc-
né odměny přicházeli jednotlivě a v rouškách, ale 
i tak museli ze stanových pláten cí  t kouř z loňských 
ohňů… A my věříme, že nejen používání map, ale 
i ohňů v tee-pee si v létě užijeme dostatek!

Jan Štangler, 
skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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V období od 20. 3. do 18. 4. 2021 se ve znamení individuálních úklidů uskuteční již 11. ročník tradiční akce 
Ukliďme Pošembeří.

Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na úklid 
veřejných prostranství v našem regionu Pošembe-
ří. Úklid probíhá v rámci celorepublikové kampaně 
„Ukliďme Česko“.  Cílem je uklidit nepořádek v na-
šem okolí a nelegálně vzniklé černé skládky. 

Každoročně se zapojují obce, školy, školky, nezis-
kové organizace, řada spolků, fi rem a jednotlivců. 
V roce 2019 se zapojilo 75 organizací, 2 838 dob-
rovolníků, z toho 2 127 dě   do 15 let. Bylo ukli-
zeno např. 253 pneuma  k, 156 pytlů plastů, skla 
a papíru, 33 kg papíru, 3 kg skla a 65 tun směsného 
odpadu. 

Rok 2020 byl poznamenán nástupem pandemie 
a zákazem společných akcí. V mezerách mezi vy-
hlašovanými zákazy s  hli někteří z vás uklidit spo-
lečně, a proběhlo i množství individuálních úklidů.

Po loňském roce přibyla kolem nás spousta od-
padků. Prosím, připojte se k nám i v roce 2021 
a změňte své okolí. Jak se zapojit? Podívejte se na 
www.posemberi.cz – Další ak  vity – Ukliďme Po-
šembeří 2021. Následně napište na e-mail: 
vrbovcova@posemberi.cz nebo volejte na tel. číslo
775 798 959. Můžete se předem přihlásit o materiál 
(rukavice, pytle), nebo prostě jen nahlásit místo, 
kde jste po úklidu nechali pytle připravené ke svo-
zu, který zajis  me. Prospějete  m dobré věci. 

Každoročně nám chybí pytle, rukavice, drobné od-
měny pro dě  , bezpečnostní vesty, občerstvení aj. 

Hledáme další partnery akce – připojte se i vy! Mů-
žete se zapojit formou věcných darů, služeb a fi -
nanční podpory zaslané na účet naší organizace: 
0435066359/0800. 

Zveřejnění výsledků 11. ročníku proběhne v květnu 
2021 a o všem vás budeme informovat v průběhu 
dubna 2021 na našich webových stránkách.

Přidejte se! Sami to nedokážeme.

Hana Vrbovcová, Region Pošembeří o.p.s.

Ukliďme Pošembeří 
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Ambasadorkou v kampani Vyrůstat ve zdravé rodině
Když můžu, pomůžu, je životním krédem Jany Popovičové a zároveň to byl i název její výzvy na dárcovském 
portálu darujme.cz. Ke své mo  vaci, proč se rozhodla takto podpořit LECCOS, z. s. a jeho projekt „Vyrůstat 
ve zdravé rodině“, říká: „Žiju skromně, ale naprosto spokojeně. Byly však doby, kdy se nedařilo … Díky 
pomoci přátel i vlastnímu úsilí jsme to nakonec zvládli. Měli jsme štěs  . Je ale mnoho rodin, které takové 
štěs   nemají a bez účinné podpory svou situaci vyřešit nezvládnou. Mají dě  , hrozí, že se o ně nedokáží 
postarat… V LECCOS, z. s. takovým rodinám dokážou nabídnout pomoc“.

Právě pro ně chtěla u příležitos   svých kulatých na-
rozenin nasbírat za 30 dní symbolických 60.000 Kč. 
Možná vysoký cíl, ale naše kolegyně to snad ani 
jinak neumí. Nakonec se ji podařilo ve prospěch 
rodin s dětmi v  živých situacích získat 42 dárků 
(rozuměj 42 dárců) v celkové výši 23.000 Kč. Janě 
a všem těmto dárcům patří náš upřímný dík. Janě 
přejeme hodně zdraví, energie i štěs   a stále tolik 
inspirujících nápadů. 

Výzva Jany Popovičové už skonči-
la, ale kampaň na podporu rodin 
s dětmi v těžkých životních situ-
acích „Vyrůstat ve zdravé rodině“ 
na www.darujme.cz běží dál. Mů-
žete pomoci i vy?! Poslat příspě-

vek nebo se stát ambasadorem či ambasadorkou. 
Možná Vás bude inspirovat i příběh rodiny, jedné 
z těch, které sociální služby pro rodiny pomáhají.

Sami s maminkou
Po rozvodu rodičů zůstali Míša, Kája a Pavlík sami 
s maminkou. Z počátku jim nic nechybělo, ale poz-
ději maminka začala životní těžkos   řešit alkoho-
lem. Situace se zhoršovala a na velmi zanedbané 

dě   upozornila dětská lékařka. 
Do této rodiny jsme začali do-
jíždět a pomáhat mamince ře-
šit péči o dě   i neudržovanou 
domácnost. Ta  nek dě   byl 
ochoten a schopen se o dě-
  starat lépe, ale po rozvodu 

žil na ubytovně. Bývalá žena 
odmítala jeho přítomnost ve 
společné domácnos  . Postup-
nou odbornou sociální prací 

s oběma rodiči se podmínky pro výchovu dě   vý-
razně zlepšily. S rodiči jsme vypracovali plán péče 
o dě   a o domácnost. Do výchovy dě   jsme po-
stupně zapojili i jejich ta  nka. Docházka dě   do 
školy, péče o jejich zdraví, výživu, čistotu i citové 
zázemí se zlepšila. Nakonec ta  nek péči o dě   zcela 
převzal, neboť maminka upřednostnila své zájmy 
a domácnost opus  la. Pomohli jsme jí získat za-
městnání a s dětmi se pravidelně stýká.

Děkujeme všem, kteří zapsanému spolku LECCOS 
pomáhají pomáhat. Další informace najdete na:
www.leccos.cz.

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané: 
paní Marie Kapičková, paní Drahomíra Homolová, pan Vladislav Olmr, 
pan Josef Pěnička, paní Jiřina Strasserová, paní Blanka Novotná, 
paní Marie Holubová, paní Jaroslava Plášková, paní Dagmar Janíková, 
paní Marie Mrázková, pan Zdeněk Stemmer, paní Helena Šramotová. 
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.et.

VÝZVA CVIK
Hledáme pamětníky nebo rodinné příslušníky, kteří by poskytli informace na Foglarovy čte-
nářské kluby, např. Klub č. 82 „V jednotě síla“ nebo další z časopisů Mladý hlasatel a Vpřed.
Kontakt: 321 612 18 – 9, e-mail: zbockova@cesbrod.cz
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Ve čtvrtek 18. 2. bylo v našem Domově pořádně veselo, protože nás v přímém vstupu navš  vil televizní 
štáb TV Nova v rámci akce „Snídaně pro Vás“. Vše se událo díky ošetřovatelkám, neboť složily úžasnou 
básničku, která ve Snídani s Novou zabodovala. Zde je celý dopis včetně básničky :-). 

Milá televize Nova,

To koukáte, kdo vám píše,
po ránu nám kručí v břiše.
My jsme holky z důchoďáku
vyčerpané z Coviďáku.

Kdybyste se chtěli projet,
splnit tak váš skvělý projekt,
dovézt dobrou snídani,
těšíme se moc na ni.

Přivezte nám klobásu, 
ta je dobrá na krásu.
Chleba dobrý, trochu sýra
v něm se skrývá velká síla.
Ovoce či jogur  ky,
za všechno Vám vřelé díky.

Zaujal nás váš skvělý projekt „Snídaně pro Vás“, 
rády bychom se do něj přihlásily. Jsme parta ošet-
řovatelek a sester pracující v Domově Anna pro 
seniory v Českém Brodě. Myslíme si, že si snídani 
zasloužíme, neboť po celou dobu Covidového ob-
dobí se obětavě staráme o své klienty a to s plným 
nasazením. Toto období je těžké nejen pro ně, ale 
i pro nás a naše rodiny, kdy onemocnění Covid-19 
naplno zasáhlo v nejkrásnějším období vánoc 
mnoho zaměstnanců i klientů. Proto „Snídaně pro 
Vás“ by nás všechny opravdu potěšila. 

Děkujeme za vaší podporu a projekty, které dělají 
radost všem, kteří si jí v této těžké době zaslouží. 

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka 
a kolek  v ošetřovatelek a sester

Anna Český Brod, sociální služby pro seniory
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Snídaně s Novou v ANNĚ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: ONLINE KASIČKA POKRAČUJE DO KONCE DUBNA
V lednu tohoto roku proběhla v našem městě opět Tříkrálová sbírka. Možná jste to někteří ani 
nezaregistrovali, protože vlivem epidemiologických opatření nebylo možné, aby Tři králové ob-
cházeli domácnos   s tradičním požehnáním. Kasičky byly proto umístěny na předem určených 
místech, jako například úřad nebo kostel, kam za nimi dárci museli dojít. 
V naší českobrodské farnos  , která zahrnuje nejen město Český Brod, ale i přilehlé obce, se  mto 
způsobem vybrala nadočekávání vysoká částka, a to: 84.857 Kč. Za vaše příspěvky o to srdečněji 
děkujeme!
Ale pozor, nejde o konečné číslo! Sbírka stále jede online. Do konce dubna máme možnost na 
webu  www.trikralovasbirka.cz „vhodit mince“ do virtuální kasičky. Přidáte se?
Tímto způsobem lze přispět přímo do konkrétního místa (charity/farnos  ) bydliště. V našem pří-
padě 282 01 – Český Brod.
Věříme, že i tuto online kasičku nám pomůžete naplnit!

Iva Zradičková, Římskokatolická farnost Český Brod

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
březen 2021březen 2021



Průběh zápisu bude asi i v letošním roce ovlivněn epidemií viru Covid-19. MŠMT sice ještě nevydalo žádné 
prohlášení, ale vše spěje ke stejnému průběhu jako v loňském roce. 

Zápis bude nejspíš bez přítomnos   žáků. Rodiče 
budou posílat dokumenty elektronickou cestou 
nebo je přinesou osobně do školy. Mohou využít 
tyto možnos  :
 1.  datová schránka (elektronický podpis být ne-

musí) ID: yf3qwkd, 
 2.  elektronicky se zaručeným el. podpisem na 

e-mail: zapis@zszitomirska.info, 
 3.  poštou na adresu: ZŠ Žitomířská 885, 

28201 Český Brod, obálku označte ZÁPIS 
 4.  osobně na hlavní budovu školy

Pro osobní návštěvu bude opět připraven rezer-
vační systém. 

A kolik tříd budeme vlastně otevírat? To ještě 
bohužel není jisté. Zájem je veliký, ale naše ško-

la není nafukovací. V tuto chvíli je kapacita školy 
- 660 žáků - zcela naplněna. Znamená to, že po-
čet odcházejících žáků = počet přijatých žáků do 
1. ročníků. Odcházet by mělo 64 žáků a my bychom 
tak otevírali 3 třídy pro prvňáčky. Ve chvíli, kdy se 
podaří zřizovateli zajis  t fi nancování přístavby naší 
školy a dočasné navýšení kapacity školy na hygie-
nické stanici v Kolíně, budeme moci otevřít 4 třídy 
pro 90 - 100 žáků. 

Pokud nastane varianta bez přítomnos   žáků, zá-
pis bude probíhat od 6. 4. do 16. 4. 2021. Případné 
změny a podrobnější informace k zápisu budou 
zveřejněné na našich webových stránkách: 
www.zszitomirska.info.

Mgr. Jiří Slavík, ředitel školy

Zápis do 1. ročníků na ZŠ Český Brod, Žitomířská 885

Ze škol 23

Vzhledem k epidemiologické situaci bude v letošním roce zápis do prvních tříd bez osobní přítomnos   dě  .

Termín podávání žádos  : od 6. 4. do 16. 4. 2021 ve 
všech variantách.

Zápis bude probíhat  mto způsobem:
 1.  Primárně elektronicky na: 

h  ps://zapisyonline.cz/, přístup bude zahájen 
v den začátku zápisu

 2.  Písemně doporučeně poštou s elektronickým 
podpisem

 3.  Datovou schránkou 

Ve výjimečných případech bude možnost doručení 
osobně na základě telefonické domluvy. 

Z kapacitních důvodů můžeme následující školní rok 
otevřít dvě třídy prvňáčků. Rozhodující je počet žáků, 
kteří opouštějí školu v posledním ročníku. Ve školním 
roce 2020/2021 se jedná o 59 žáků devátých ročníků, 
to znamená pro školní rok 2021/2022 59 prvňáčků. 
Jestliže zřizovatel získá dotaci na zajištění rozšíření 
kapacit škol ve městě, bude možno dočasně navýšit 
kapacitu školy a první třídy by se mohly otevřít tři.

Veškeré další pokyny a informace budou dostupné 
na webových stránkách školy www.2zscbrod.cz.

Mgr. Jitka Majerová, ředitelka školy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 na ZŠ Český Brod, Tyršova 68
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24 Ze škol

Mají němeč   studen   uklizenější pokoje? Jak probíhá distanční výuka v Maďarsku? Co se vaří z jedno-
duchých surovin v Maroku, Česku nebo Polsku? Na takové i jiné otázky mohou dostat odpovědi účastníci 
projektu „Bez hranic“, pořádaného Goethe-Ins  tutem v Praze, jehož cílem je zprostředkovat kontakty mla-
dých lidí z různých zemí. 

Studen   v rámci projektu společně píší povídky, 
natáčejí videa, vytvářejí fotodokumentaci své-
ho okolí nebo třeba vaří tradiční pokrmy. Pomocí 
různých digitálních formátů tak mají možnost po-
znat, jak žijí jejich vrstevníci z jiných zemí a kultur. 
Výsledky projektu jsou prezentovány na společné 
webové stránce.

Letos se do projektu zapojili také studen   našeho 
1. ročníku. Spolu s dalšími účastníky z ČR, Polska 
a Maďarska měli za úkol natočit video na téma 
„můj volný čas v době karantény“. Této výzvy se 
zhos  li s grácií, neotřelou v  pnos   a elegantní jed-
noduchos  . Našim studentům gratulujeme a dě-
kujeme za skvělou reprezentaci školy nejen v ČR, 
ale i v zahraničí.

Barbora Jungerová, SOŠ Liblice

Ohne Grenzen / Bez hranic – mezinárodní školní projekt

V tomto školním roce se na rozvrhu studijního oboru Ekonomika a podnikání začala poprvé objevovat 
zkratka FIF, za níž se skrývá nový předmět zvaný „fi k  vní fi rma“. 

Výuka je vedena projektově a jejím smyslem je 
rozvíjet obchodní dovednos   a znalos   žáků v ob-
las   podnikání. Žáci zakládají a provozují virtuální 
společnos   přesně podle principu reálných fi rem 
– vedou účetnictví, obchodují s jinými fi rmami, 
zadávají platební příkazy, vyplácejí mzdy aj. Věnu-
jí se rovněž marke  ngu a učí se prezentovat své 
produkty, například formou katalogů, které sami 
vytvářejí. To vše v nové moderní učebně, jež pro 
účely FIF ve škole vznikla a byla zařízena tak, aby 
co nejlépe evokovala atmosféru skutečné fi remní 
kanceláře.

A jak si virtuální podnikatelé za  m vedou? Studen-
  druhého i tře  ho ročníku směřovali svůj podni-

katelský záměr shodně do oblas   zdravé stravy. 
Firma Make your choice, s.r.o., kterou založili dru-
háci, se věnuje zdravému rychlému občerstvení, 
za  mco Caff ee for you, s.r.o., patřící třeťákům, na-
bízí paleo a raw mlsání.

23. února se naši studen   se svými fi rmami poprvé 
zúčastnili veletrhu fi k  vních fi rem v Hradci Králo-
vé, pořádaného tentokrát on-line, a zapojili se tak 
do soutěže o nejhezčí fi remní logo, katalog, slogan 
a prezentaci. V konkurenci bezmála čtyřice   sou-
peřů se umís  li na 22. a 23. místě, což v této ne-
lehké době považujeme za velký úspěch a věříme, 
že příště již dosáhneme i na medaile.

Ing. Jana Černá, SOŠ Liblice

Fik  vní fi rma
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Z kultury 25

V roce 2020 byla činnost informačního centra zasažena koronavirovou pandemií, která měla 
velký dopad na celkovou návštěvnost. Opro   roku 2019 se celkový počet návštěvníků snížil téměř 
o polovinu. I přesto se chystáme na letošní sezónu a doufáme, že se k nám turisté zase vrá  .

Krize se nejvíce projevila v návštěvnos   galerie 
Šatlava. V roce 2019 ji navš  vilo celkem 758 zá-
jemců, v roce 2020 pouhých 136 návštěvníků. 
Rapidní pokles byl patrný také u využívání služeb 
informačního centra a návštěv turistů, které souvi-
sí jak s odběrem informačních a propagačních ma-
teriálů, s prodejem upomínkových předmětů, tak 
s jejich dotazy. Nejméně zasažena byla návštěvnost 
podzemí, které v roce 2020 navš  vilo celkem 801 
osob, opro   roku 2019 jde přibližně o 20% pokles 
návštěvnos  . Loňský rok byl v historii sledovaných 
let také prvním rokem, kdy naše informační cent-
rum nenavš  vil žádný zahraniční turista. 

Pro letošní sezónu jsme přichystali pro návštěv-
níky města nové propagační materiály. Vytvořili 
jsme novou pohlednici historického podzemí, naše 
město bude zastoupeno v kalendáři historických 
pohlednic Místopis Kolínska pro rok 2022, který 
budeme následně také prodávat. Pro rodiny s dět-
mi jsme zadali výrobu pohlednic doplněných pexe-
sem, na kterých budou zajímavá místa Českého 
Brodu, pro sběratele foto nálepku Českého Brodu 
– pohled do minulos  . Všem zájemcům je určen 
kapesní kalendář, který jsme představili v minulém 

čísle. Pokračujeme také v dlouhodobé spolupráci 
s fi rmou AdjustArt, která pro nás nejen  skne, ale 
i zajišťuje distribuci propagačních letáků o Českém 
Brodě na vybraných místech po celé republice. 

Pokud situace dovolí, před prázdninami plánujeme 
víkendové dílničky pro dě   a rodiče a postupně 
bychom rádi vrá  li do historického radničního sálu 
tema  cké přednášky pro veřejnost.

V galerii Šatlava máme naplánované nové výsta-
vy, čas a aktuální situace ukáže, zda dojde na je-
jich realizaci. Z důvodu současného uzavření jsme 
prodloužili výstavu Andrey Soukupové z Vrbčan až 
do konce března. Na duben plánujeme putovní 
výstavu Fotobrody 2020, na květen Tapisérie Hany 
Jáklové, na červen výstavu sourozenců Benedikto-
vých s názvem Pod hvězdnou oblohou. Pro letní 
měsíce máme připravenou výstavu obrazů Jana 
Huly z Českého Brodu a na podzim výstavu paní 
Věry Müllerové, paní Dobruské nebo společnou 
rodinnou výstavu Jitky Cukrové.

Zdenka Bočková, 
Informační centrum/CVIK

Informační centrum se připravuje na sezónu 2021

 

INFORMAČNÍ CENTRUM HLEDÁ BRIGÁDNÍKY
Informační centrum v Českém Brodě hledá brigádníky na DPP pro zajištění víkendového 
provozu v období květen – září 2021, případně na zástup v období letních dovolených. Pra-
covní náplň: informace a služby pro turisty, návštěvníky i občany Českého Brodu. Vhodné 
zejména pro studenty SŠ nebo VŠ (věk 18+), obor cestovní ruch a jazyková vybavenost výho-
dou. Kontaktní údaje: Informační centrum, nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod, 
tel.: 321 612 218, 321 612 219, 730 870 954, e-mail: zbockova@cesbrod.cz.
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26 Z kultury

Na základě vládního opatření, platného od 27. prosince 2020, byla městská knihovna již poněkolikáté nu-
cena omezit svůj provoz, již přes dva měsíce proto fungujeme v bezkontaktním režimu. V praxi to zname-
ná, že přečtené knihy mohou čtenáři vracet do biblioboxu, který je umístěn před budovou knihovny. Knihy, 
časopisy nebo audioknihy k vypůjčení si mohou předem objednat prostřednictvím svého čtenářského kon-
ta, telefonicky nebo e-mailem, jejich výdej probíhá pomocí výdejního boxu na dvorku za budovou knihovny 
za dodržení všech platných pro  epidemických opatření. Čas předání si čtenáři domlouvají telefonicky. 

Máme velkou radost, že i v tomto omezeném re-
žimu jsou výpůjční služby knihovny plně využívá-
ny, naši čtenáři si vybrané knihy pilně objednávají 
i rezervují, jsme pro ně k dispozici každý pracovní 
den. Denně průměrně odbavíme 74 čtenářů a do 
balíčků na objednávku připravíme 119 knih a dal-
ších dokumentů, několikrát za den vybíráme vrá-
cené knihy z biblioboxu. Pro všechny naše dětské 
i dospělé čtenáře pravidelně nakupujeme a zpra-
cováváme nové knihy a audioknihy, aby měli 
z čeho vybírat. Samozřejmos   zůstává možnost 
půjčování e-knih, za leden a únor jsme zazname-
nali 25 stažených výpůjček. 

Snažíme se podporovat čtenářství u našich dětských 
čtenářů, proto jsme se v lednu připojili k celorepub-
likové knihovnické hře Lovci perel. Na našem webu 
najdete seznamy knih-perlorodek ve fondu naší 
knihovny, v případě zájmu přidáváme do balíčku 
objednaných knih i pracovní list perly, který dě   
po přečtení knihy vyplňují. Krátké instruktážní vi-

deo můžete shlédnout na youtube kanálu Městská 
knihovna Český Brod. Na stejném místě od ledna 
zveřejňujeme také videa, ve kterých našim dětským 
čtenářům představujeme zajímavé knižní novinky, 
podle odezvy jsou zajímavá i pro jejich rodiče.

Protože se do naší knihovny i v této komplikované 
době hlásí noví čtenáři, v únoru jsme zavedli mož-
nost registrace čtenářů na dálku a také možnost 
platby ročního registračního poplatku bankovním 
převodem. 

Děkujeme všem našim čtenářům za důvěru a pod-
poru. Jsme tu pro všechny, kteří chtějí číst, mají 
zájem o četbu a půjčování knih, nebojte se nás 
kontaktovat na telefonních číslech 703 143 821 
a 720 443 332 nebo na e-mailu: 
knihovna@knihovna-cbrod.cz. 
Čtení sluší každému!

Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK

Městská knihovna v lednu a únoru pouze bezkontaktně
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Vybíráme z knižních novinek

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

Anna Strnadová: Maxl žhář
Tragický příběh tesaře, a posléze psance a vězně Maxla Novotného zavede čtenáře do druhé 
poloviny 19. stole  , do nelehkých dob, kdy v českých vsích práce nebyla a zbýval jen hlad, 
vojna, zoufalství, zrada a zločin. Silný příběh o zpřetrhaných vazbách jedné mladé rodiny, 
o velkých zklamáních a trpělivém čekání doplňují obrazy z každodenního života obyčejných 
lidí, žijících tehdy v Posázaví. Svou syrovos  , až naturalis  ckou drsnos   se román vymyká po-
žadavkům mainstreamové, hladce plynoucí četby, popisované událos   a vyznávané hodnoty 
však budou blízké i dnešnímu milovníkovi historické prózy.
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Vlny štěs   Arnošta Lus  ga
Unikátní výbor z dosud nepublikovaných rozhovorů a rozhlasových relací spisovatele Arnoš-
ta Lus  ga z let 1953–2010 přináší nadčasové, stále platné úvahy o životě, svobodě a tvorbě. 
Prostřednictvím dobových publicis  ckých textů i pozdějších Lus  gových osobitých postřehů 
mapuje jeho novinářské literární začátky, vztah k pražskému jaru, emigraci a návrat po same-
tové revoluci, jeho názory na výuku literatury a fi lmu nebo na jeho vlastní literární tvorbu. 
Kniha obsahuje odkaz na audiozáznamy s vybranými rozhlasovými relacemi včetně adaptací 
některých Lus  gových literárních děl.

Benjamin Kuras: Malá paměť
Memoár, napsaný během první koronavirové karantény, komicky vzpomínající na událos   
a osobnos  , které autora přivedly k psaní jako celoživotnímu řemeslu. Zažíváte s ním ko-
medii českého komunismu, emigrujete do Londýna, vysíláte v české redakci BBC a bavíte se 
recesis  ckým humorem maďarských kolegů. Poznáváte zevnitř anglické divadlo a pouš  te 
se do psaní her v anglič  ně. Cestujete po Evropě nebo Izraeli a všude potkáváte inspirující 
osobnos  . A sledujete vstupy do postkomunis  ckého Česka a českého písemnictví, vnímané 
ne jako návrat domů, ale jako novou emigraci do neznámé země…

Petr Brožek: Platnéřství
Platnéřství, kdysi vážené a velmi ceněné řemeslo, rozhodně není zapomenuté ani dnes. Dů-
kazem jsou autoři této knihy: jeden se zabývá prak  ckou výrobou plátové zbroje podle pů-
vodních technologií, druhý se věnuje rekonstrukcím středověkého způsobu boje. Výsledkem 
jejich spolupráce je unikátní dílo, které čtenáře provede vývojem ochranné zbroje od 8. do 
17. stole  , nezbytnými základy technologie zpracování železa, výrobou jednotlivých sou-
čás   plátové zbroje a originálním technikami, které se používaly v dílnách středověkých 
platnéřů. Knihu doplňují fotografi e, pocházející z autorovy vlastní platnéřské dílny.
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Ze sportu28

Našim posláním je provozovat sport, sport kolek  vní, hýbat se, sdílet radost z úspěchu, zvládat zklamání 
z prohry, bavit se pohybem, překonávat překážky, uvědomovat si odpovědnost vůči celku… Z velké dálky to 
může působit jako honění mladíků za míčem. Ale každý kolek  vní sport má vyšší smysl.

Dnešní doba nám zrovna nepřeje. Rozumíme a re-
spektujeme to. I přesto nám všem sport chybí. A tak 
hledáme cesty. Cesty, jak být součást kolek  vu, jak 
sdílet společný cíl, mít mo  vaci zvednout se od po-
čítače a jít se hýbat.

2 326 820 metrů – přesně tolik měří hranice ČR. 
V březnu ji chceme s mládeží SK pokořit. Oběhni 
Českou republiku nebo obejdi. Každý uběhnutý ki-
lometr se počítá. Každý sám, se sourozenci či rodi-
či. Ale s cílem. Jako tým. V přírodě za městem, ve 
sportovním areálu na Ku  lce, v parku, cestou na 
nákup pěšky… 

A toto je jen jedna z cest. Již od ledna hrajeme vir-
tuální zápasy. Jak to asi vypadá? V každé kategorii 
je systém hodnocených úkolů – přeskoky přes švi-
hadlo v časovém limitu, hlavičky, nožičky, … Každý 
člen týmu předá svoje výsledky a ty se pak porov-
nají s týmem soupeře. Soupeřem nám byly týmy 
Sparta Praha dívky, Mělník, ČAFC Praha, Rovensko, 
... Dokonce i jsme měli mezinárodní zápas se slo-
venským Ružomberokem.

I nadále trénujeme online před počítačem. Na hrá-
čích už je ale cí  t, že kolek  vní sport bez kolek  vu 
není ono. Tak snad brzo zase společně na zeleném 
pažitu.  

Volné chvíle využíváme k přípravě. Letní soustře-
dění fotbalistů. Letní příměstské tábory. Doufáme, 
že léto bude alespoň tak dobré jako to loňské, že 
budeme moci ve skupinách s dětmi pracovat, hý-
bat se, hrát si, sportovat. Že Ku  lka bude zase plná 
dětského smíchu, rados   a pohybu. Již nyní může-
te na příměstské tábory hlásit svoje dě  . Moc se 
na ně těšíme.

Každá situace má i svá pozi  va, i když se někdy hle-
dají opravdu nesnadně. Určitě se v březnu nepo-
tkáme na mistrovských utkáních. Chlapi také tré-
nují individuálně. V režimu, s aplikacemi, s cílem. 
Až bude možné vyběhnout na trávník, věříme, že 
budeme připraveni.  Ale naše nové hlavní hřiště 
má čas. Čas pořádně prokořenit, zesílit, vytvořit 
krásný koberec. Na rekonstrukci hlavního hřiště 
neexistovalo lepší načasování. Děkujeme Městu 
Český Brod a MŠMT za podporu našeho úsilí.

Iveta Librová a Mar  n Sahula, SK Český Brod

Oběhni Českou republiku aneb co nového na Ku  lce
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Ze sportu 29

Po čtyřice   letech působení v TJ Slavoj Český Brod k 31. 12. 2020 ukončil svoji činnost a obětavou spolu-
práci Bohuslav Filoun. 

„Bohužel nařízení vlády nám 
neumožnila popřát mu osob-
ně do nové etapy života vše 
nejlepší osobně, takže alespoň 
 mto způsobem VV TJ i sprá-

va si dovoluje poděkovat za 
vše, co Bohoušek za uplynulá 
léta pro Slavoj nezištně dělal 
a přejeme, ať se mu dál daří.
Na jeho místo od 1. 1. 2021 

nastoupil Jan Vokáč, zakladatel nohejbalu v Čes-
kém Brodě, takže de facto další „srdcař“ ve Slavo-
ji. Honzo také tobě, ať se v TJ daří k oboustranné 
spokojenos  ,“ říká Mgr. Pavel Janík, předseda VV 
TJ Slavoj Český Brod. 

Správce TJ, bylo druhé zaměstnání pana Filouna za 
celý jeho život. Původně pracoval v cukrovaru, jako 
vařič cukru a potrubář, v roce 1981 nastoupil do 
TJ Slavoj Český Brod. „První čtyři roky ve Slavoji 
byly jako ve fabrice. Slavoj měl 90 zaměstnanců 
a byl to moloch. Pak se tu střídalo vedení, neby-
lo moc peněz, na provozu se šetřilo, kde se dalo. 
Občas mě některé období bavilo méně, ale nikdy 
natolik, že bych chtěl odejít, nebo dělat něco ji-
ného. Posledních deset let se Slavoji daří hodně 
dobře, vedou ho lidi, kteří tomu rozumí, umí to 
a je to vidět,“ ohlíží se Bohuslav Filoun za svou 
produk  vní čás   života, kterou protáhl o 25 let. Už 
v roce 1996 mohl odejít do starobního důchodu, 
ale jak sám říká, to by neuměl. „Manželce slibuji 
asi posledních šest let, že už letos opravdu skončím 
a už to opravdu musím dodržet.“ 

Bohuslava Filouna mnozí z nás pamatují nejen jako 
správce sportovní haly, kterému několik generací 
sportovců ukazovalo čisté podrážky bot, ale také 
jako skvělého muzikanta, který hraje na saxofony 
a klarinet. Mnoho let vedl na Slavoji oddíl billiardu 
a se svou manželkou je mnohaletým milovníkem sau-
nování. Jeho osobní bilance jsou dvě dě  , pět vnou-
čat, tři pravnoučata a příš   rok oslaví diamantovou 
svatbu se svou ženou Jaroslavou. Ale především je 
to velmi milý, hodný, skromný, loajální a pracovitý 

člověk, kterého si všichni stále vážíme a kterému 
patří velké díky za to, co celých čtyřicet let pro Sla-
voj dělal. 

Od ledna letošního roku pomyslnou štafetu za pana 
Filouna převzal mnoholetý člen TJ Slavoj, Jan Vokáč, 
kterého zná sportovní veřejnost především jako 
zakladatele nohejbalu v Českém Brodě. Ve svých 
šedesá   letech Jan Vokáč stále ak  vně hraje za 
team Muži C a v loňském roce ho jako kapitán do-
vedl až k vítězství okresního přeboru. Kromě oddílu 
nohejbalu působil několik let v tenisovém oddíle. 

Jan Hanzal, 
TJ Slavoj Český Brod z.s.

Správci si předali štafetu

Bohuslav Filoun

Jan Vokáč – hráč v dresu č. 26
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Náročný rok s Covidem-19 v TJ Slavoj

Pandemická mezinárodní situace uzavřela všechny naše vnitřní sportoviště na mnoho měsíců. Snažíme se 
tuto nesnadnou situaci zvládnout a být nápomocní převážně dětem, kteří jsou našimi členy. 

Ze sportu30

Naši trenéři využívají všech možnos  , které jim 
tato nelehká situace umožňuje. Na atle  ckém 
areálu Ku  lka po celou dobu naši trenéři ak  vně 
vedou osobní tréninkové jednotky s jednotlivci. 
Vzhledem k počasí, je to velmi náročné a zaslouží 
si obdiv dě   i trenéři, nepolevili ani v mrazu a sně-
hu. Vedeme online hodiny se cvičením, mo  vační 
soutěže, jsme s dětmi v rámci oddílů v neustálém 
a intenzivním kontaktu.  
  
Protože nemůžeme sportovat již několik měsíců, 
uzavření provozu využíváme k opravám a údržbě 
vnitřních prostor. Málo využívaný prostor bývalé 
klubovny billiardu bude dalším sportovním sálkem 
pro stolní tenis, všestrannou pohybovou přípravu, 
posilovací a individuální cvičení, nebo třeba pro 
gymnas  ku či pilates. Svépomocí s oddílem nohej-
balu snižujeme strop, opravujeme zdi a nakonec 
přijde na řadu nová podlaha. Sálek Buddha si po 
pě   letech užívání vyžádal také drobné opravy zdí 
a obnovu vrchní vrstvy speciální sportovní podlahy. 
 
Nový povrch dostala i nejzatěžovanější místa spor-
tovní podlahy kryté běžecké dráhy. Rozběh na skok 
do dálky ještě čeká fi nální vrstva a nová odrazová 
prkna. Je na čase zamyslet se také nad kvalitněj-
ším osvětlením, snad se nám ho podaří v dohled-
né době zafi nancovat, stejně jako nutné chlazení 
vzduchu. 

Nový povrch dostalo i fotbalové hřiště na Ku  lce, kte-
rý s inves  čním grantem Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy realizoval SK Český Brod v minulém 

roce. V jarních měsích se ještě bude pokládat umělá 
tráva před prostorem střídaček a tribuny pro diváky. 
 
Správa TJ Slavoj se ak  vně snaží zajis  t fi nanční 
prostředky nejen na zajištění nouzového provozu, 
ale i na všechny opravy a další jarní práce, které 
máme naplánované. Připravujeme výroční zprávu, 
metodiky tréninků, vzděláváme se, spolupracuje-
me a jednáme se zástupci Města Český Brod a tvo-
říme vizi na další období. Pevně věříme, že v blízké 
budoucnos   budou moci všichni začít znovu spor-
tovat a naše sportovní zařízení budou zase od rána 
do večera plná. 

Jan Hanzal, TJ Slavoj Český Brod z.s.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
březen 2021březen 2021



Vedení města, které je nově (po vystoupení sdruže-
ní Mgr. Janíka) reprezentováno koalicí ODS, TOP 09, 
Pro Brod a Starostové nám předvedlo velké diva-
delní představení zejména při volbě nového člena 
rady pana Pavla Kvasničky (STAN), který nahradil 
odstupujícího radního pana Bc. Stuchla (STAN). 
V pozadí odstoupení pana Stuchla je černá stavba, 
kterou si pro  právně postavil na městském po-
zemku ve Štolmíři.

Dále byla zajímavá diskuse ke školní jídelně v ne-
mocnici, kdy jsme se ptali na využi   stávající jídelny 
ve Smetanově ulici. Přestože v roce 2020 jela často 
jen na 20 - 50 %, stále se dovážely obědy z Milovic 
a  m se zvyšovaly náklady pro město (v řádu sta-
 síců korun). Nehledě na často kri  zovanou kva-

litu dováženého jídla. Zastupitel Ing. Kokeš se na 
to ptal na jednání, avšak dostával od koaličních 
zastupitelů odpovědi, na které se vůbec neptal. 
Takto se často odpovídá z pozice vedení města, 
když nejsou relevantní argumenty na naše otázky. 
V průběhu února jsme si vyžádali celou smlouvu 
k dovozu obědů z Milovic, a to se všemi 5-   dodat-
ky. Pan starosta nám to dával celkem na třikrát. Byli 
jsme docela překvapeni, většina dodatků neměla 
ani podpisy a datum. Jak je možné, že takovéto 
smlouvy jsou pro někoho závazné a navíc obhajo-
vané i právničkou města. 

Při projednávání rozpočtu na tento rok máme po-
cit, že se plánují náklady, jakoby jsme žádnou hos-

podářskou krizi neměli. Jdeme do rekordního za-
dlužení našeho města. V rámci rozpočtu si koalice 
schvaluje inves  ční výdaje na akce, které nečeka-
ly na schválení rozpočtu a začaly se již realizovat 
(např. demolice koupaliště).

Zastupitelé Českobroďáka SNK při jednání vyjádřili 
podporu pro dotační programy pro všechny nezis-
kové organizace ve městě, ale nepodpořili příslib 
fi nanční spoluúčas   (až 2 mil.) na projekt T. J. Sokol 
Český Brod, který hodlá žádat o dotaci na rekon-
strukci čás   suterénu. V této době bychom měli být 
opatrní na veřejné fi nance a nerozdávat je plnými 
hrstmi. Pakliže bychom uvolnili takovéto velké fi -
nanční prostředky, tak raději za ně vystavme pěkné 
všestranné veřejné sportoviště, které bude sloužit 
mládeži i dospělým a bude tam přístup zdarma 
pro všechny občany. Například prostor po bývalém 
koupališ   by byl vhodný. Za to, že jsme nepodpořili 
fi nance pro tělovýchovnou jednotu, jsme si na za-
stupitelstvu vysloužili sprosté urážky od náčelníka 
T. J. Sokol.

Je mnoho co zlepšovat v našem městě. Jsme pře-
svědčeni, že ve vedení Českého Brodu musí být 
lidé zapálení pro město, kteří budou s plným nasa-
zením hájit zájmy všech občanů a nebudou stranit 
vybraným skupinám a spolkům.

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

Zastupitelstvo města 10. 2. 2021

31Od zastupitelů Redakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.
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ani neprovádí jazykové korektury.

Vážení zastupitelé,
dovolím si reagovat na některá vaše tvrzení. Před-
ně si veřejnost může udělat obrázek, kdo jaké di-
vadlo sehrává na jednání zastupitelstva, neboť zá-
znam je volně přístupný na youtube profi lu města.  

Stavba veřejného přístřešku ve Štolmíři se projed-
návala již několikrát i na radě města, tak aby situ-
ace byla napravena. Nicméně nesoulad se staveb-
ním zákonem nevznikl úmyslně, ale z nevědomos   
a snahy rychle vytvořit zázemí pro velmi oblíbené 
veřejné pečení chleba.

Obědy z Milovic se dovážely z důvodu nedostateč-
né kapacity kuchyně školní jídelny a jejich dodávka 
byla smluvně zajištěna. Tato nutnost již nyní pomi-
nula, neboť byla dokončena nová městská školní 
jídelna. V minulos   i nyní je pevně stanoveno, 
z kterých škol a kam se budou žáci a studen   cho-
dit stravovat. Město na omezení školní docházky 
a případné koncentraci strávníků do jedné jídelny 
moc neušetří, protože mzdy kuchařům hradí stát 
a suroviny pla   rodiče. Pouze v době, kdy jsou zavře-
né školy, jídelna ve Smetanově ulici zajišťuje obědy 
pro dě   zaměstnanců krizové infrastruktury. Výdejna 
i teď nová jídelna pak jsou zavřené. Znění dodatků 
smluv jsem vám poskytl na vaše vyžádání, abyste vě-
děli, co v nich je. Chybějící dodatky řešily jen posun 
termínu. Jiné změny neobsahovaly. Po dožádání vám 
byly stejně doručeny. Originály jsou samozřejmě po-
depsány oběma smluvními stranami.

V rozpočtu města se snažíme zachovat hlavně in-
ves  ční akce, na které město získalo nějaké dota-
ce, abychom o ně nepřišli a též realizovat akce pře-

sunuté kvůli hospodářské situaci z loňského roku. 
Provozní náklady jsme po loňském seškrtání navr-
hovali vrá  t na původní hladinu před koronaviro-
vou krizí, ale po zpřísnění vládních restrik  vních 
opatření budeme v příš  m rozpočtovém opatření 
opět navrhovat úsporná opatření.  Odstranění sta-
ré koupací vany není inves  ční akcí města, ale po 
dohodě s vedením města ji objednaly technické 
služby v rámci péče o veřejná prostranství.

T. J. Sokol si o dotaci z Národní sportovní agentury 
teprve žádá. Součás   žádos   je pak doklad o zajiš-
tění fi nancování a tzv. synergie města. Jde o závazek 
města, že se bude na této inves  ční akci fi nančně 
podílet. Naše město již podobný příslib v několi-
ka případech udělilo a podílelo se v minulos   na 
realizaci obdobných veřejných sportovních staveb 
(např. atle  cký stadion, fotbalové hřiště, sportovní 
hala nebo hřiště s umělým povrchem v Liblicích). 
Navíc ještě nejde o samotné schválení konkrétní 
částky. Tu by v krajním případě při neočekávaném 
velmi významném zhoršení ekonomické situace 
města bylo možné neschválit a Sokol by dotaci 
nemohl čerpat a rekonstrukci suterénu sokolovny 
provést.    

Schválený závazek by však bylo spravedlivé dodr-
žet, abychom právě přistupovali ke všem spolkům 
rovně a neobraceli se k „sokolům“ zády. Je v zájmu 
všech občanů, aby i tento spolek mohl využít státní 
peníze na zvelebení svého majetku, protože brod-
ská sokolovna byla, je a bude nedílnou součás   
městského života.

Jakub Nekolný, starosta města

Reakce k článku na str. 31 Zastupitelstvo města 10. 2. 2021
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T. J. Sokol má od roku 2009 projekt na rekonstrukci 
suterénu sokolovny. Letos se konečně poprvé ob-
jevila příležitost na tuto akci získat dotaci od Ná-
rodní sportovní agentury, a nikdo dnes neví, zda se 
tato šance bude ještě opakovat. Pokud by se pro-
jekt podařilo zrealizovat, byl by završen le  tý ma-
raton oprav sokolovny, kdy by celá budova mohla 
být komplexně využívána, všechny sály by byly na-
vzájem propojené a jednota by získala i potřebné 
nové sociální zařízení a technické zázemí.

Snažil jsem se zastupitelům tento projekt přiblížit, 
protože bez podpory města by nemohl být realizo-
ván. Požádal jsem o schůzku také zastupitele SNK 
Českobroďák, Jiřího Havlíčka, svého le  tého spo-
lutrenéra sebeobrany v Sokole, kde je cvičitelkou 
i jeho manželka a cvičí zde i jejich dě  . Projektu 
rekonstrukce vyjádřil na schůzce jasnou a zřetelnou 
podporu završenou slibem promluvy a zajištění sou-
hlasu od dalších zastupitelů sdružení. Když ale do-
šlo na jednání zastupitelstva, přítomní zastupitelé 
z Českobroďáka bez jakéhokoliv slova vysvětlení hla-
sovali pro   tomu, aby město Sokolu pomohlo. 

Českobroďák ve svém článku lže. Můj názor na je-
jich jednání, nebo dle nich tzv. „sprosté urážky“, si 
vůbec nevysloužil za to, že projekt nepodpořil, ale 
za to, že ho podpořit slíbil a slib nedodržel. 

Na posledním zastupitelstvu se zastupitel Kokeš 
hrubě obul do představitelů města, kdy jim opako-

vaně předhazoval, že na jeho řádné vedení „nemají 
koule“. Kdepak je asi má Českobroďák? Frajeři by 
to  ž včas zvedli telefon a na rovinu oznámili, že 
názor na podporu projektu změnili. 

Mgr. Havlíček, kterému jsem po skončení zastupi-
telstva (tedy nikoliv na něm, jak je opět lživě psá-
no) do očí řekl, co si o jejich jednání myslím, neu-
měl použít jediný argument, který by jejich postup 
jakkoliv obhájil. Chlapi, co opravdu „mají koule“, 
se takhle nechovají. A pokud namísto řešení pro-
blémů z očí do očí raději ven  lují své komplexy 
trapně a nepravdivě v Českobrodském zpravodaji, 
pokud neumí nic jiného než být na každém jednání 
zastupitelstva pro   všemu městotvornému, pokud 
umí jen kri  zovat a pokud za dvě volební období 
nejsou schopni přinést do zastupitelstva aspoň 
pár dobrých nápadů, které by získaly většinovou 
podporu, pak jde jen o čiré eunušství, a o koulích 
nemůže být ani řeč. 

Stydím se za to, že jsem byl kdysi jeden z nich. 
Jenže to byl ještě zcela jiný Českobroďák. To byla 
parta, která vodila dě   přes přechody, pořádala 
branné dny, kurzy první pomoci a sebeobrany, ča-
rodějnice, sportovní utkání, výlety…. A dnes? 

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

Českobroďák „má koule!“
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Celkem nedávno jsem zjis  l, že tento oblíbený autor mého mládí prožil nemalou část svého života v Čes-
kém Brodě. Proto mu chci věnovat v Českobrodském zpravodaji svoji malou vzpomínku, neboť byl mým 
nesmírně oblíbeným spisovatelem. 

Ze Soběslavi do Českého Brodu
Josef Kovář se narodil 15. října 1901 ve Skalici u So-
běslavi. V letech 1916 až 1920 vystudoval v rodném 
městě učitelský ústav, a učil na různých místech 
Čech, například ve Frýdlantu či Ra  boři. V roce 1938 
ho učitelské povolání zaválo do Českého Brodu, kde 
se stal ředitelem gymnázia a zároveň vyučoval psy-
chologii a logiku. Vyučovala tu i jeho manželka Emi-
lie, a to zeměpis, český jazyk a literaturu.

Nakonec to Josef Kovář v Českém Brodě „dotáhl“ 
dokonce až na předsedu ONV, a v této funkci se 
věnoval osvětové práci.
 
Psaní knih a povídek tvořilo druhou část jeho života
Jeho knihy jsou určeny především mládeži, a ode-
hrávají se převážně v prostředí skautů a v přírodě. 
Svou tvorbou se řadí mezi takové autory dobro-

družné literatury, jako je například F. H. Šubrt, Mi-
loš Kosina či dokonce Jaroslav Foglar. 

Napsal jich více než dvě desítky, z nichž dvě jsou 
přímo věnované skau  ngu: jde o „Skautský rok 
kamzíků“ a „Prázdniny v táboře“. Ovšem zřejmě nej-
známější jeho knihou pro mládež je „Čing, hrdý orel 
Tádžikistánu“, kterou mu ilustroval sám Zdeněk Bu-
rian, Mistr dobrodružné ilustrace. Mezi další ilustrá-
tory jeho knih patřil Miloš Novák či Jiří Wowk.

Josef Kovář nezahálel ani v důchodu, a v letech 
1953–1955 dálkově vystudoval vysokou školu pe-
dagogickou v Praze.

Jeho život skončil 29. ledna 1966.

Text a kresby Jiří Filípek

Českobrodský učitel a spisoval Josef Kovář

Redakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubriky

ani neprovádí jazykové korektury.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
březen 2021březen 2021



Píšete nám 35

Stejně tak jako loni, i v tomto roce z výtěžku Tříkrálové sbírky podpoříme v našem regionu mj. Domácí 
hospic Nablízku z Lysé nad Labem. Znáte tuto službu? O fungování hospicu nejen v době covidové jsem si 
povídala s ředitelkou zařízení, Bc. Bohumilou Urbanovou.

V loňském roce bylo vašemu zařízení z Tříkrálové sbírky 
předáno 123 845,- Kč. Jak byly tyto fi nance využity?
Úžasná částka, kterou nám přinesla Tříkrálová sbírka v Čes-
kém Brodě a okolí pokryla celoroční náklady na léky a zdra-
votnický materiál pro naše pacienty. To je velice významná 
položka. Naše služba není hrazena z prostředků zdravot-
ního pojištění. Peníze na provoz si hospic musí obstarávat 
především z darů, z příspěvků měst a obcí, z benefi čních 
akcí. Příspěvky od státu jsou ve výši necelých 15 % celko-
vých ročních nákladů hospice. Proto s vděčnos   přijímáme 
jakýkoliv dar, který nám umožní naši službu udržet a dále 
rozvíjet.

Co je pro vás pro zajištění poskytování služeb nejtěžší? 
Bohužel, opravdu nejtěžším úkolem je zajištění fi nanco-
vání provozu hospice. Je to snaha s nejistým výsledkem, 
přinášející značný stres, ale za  m se to hlavně díky dob-
rým lidem, kterým tato oblast není lhostejná, daří. 

Lze vás podpořit i jinak než fi nančně? Napadá mě napří-
klad dobrovolnická činnost?
Náš domácí hospic proza  m nevyužívá dobrovolníky v pří-
mé péči o nemocné. Je to především proto, že situace 
v rodinách pečujících o umírajícího člověka je natolik 
delikátní, že není vhodné do ní zapojovat větší množství 
osob. Dobrovolníci našeho hospice však pomáhají v mno-
ha jiných oblastech podle vlastních možnos   - výrobou 
dárkových předmětů, které pak hospic nabízí za dobro-
volný příspěvek na benefi čních akcích, napečením kolá-
čů na benefi ční akce, zorganizování přednášky o hospici 
v místní knihovně. Možnos   a nápadů je celá řada.

Dokáže kapacita vašich služeb uspokojit poptávku od 
klientů? 
Za  m se nám daří narůstající poptávku ze strany klientů 
uspokojit. Již jsme z tohoto důvodu náš tým rozšiřovali 
a i nadále rozšiřujeme. 

Kdy končí vaše pomoc, s úmr  m člověka?
Naše péče zahrnuje nejen nemocného, ale i jeho blízké. 
Vždy jsme přítomni nejen bezprostředně v čase úmr   
nemocného, kdy pečujícím pomáháme s prak  ckými zá-
ležitostmi a poskytujeme jim psychickou podporu v těž-
ké chvíli rozloučení, ale zůstáváme v kontaktu i v dalších 
dnech. Je to důležité proto, abychom se přesvědčili, že 
truchlení pozůstalých probíhá normálně, bez patologic-
kých jevů. Pokud vycí  me v tomto ohledu nějaké po  že, 
nabízíme další pomoc.

Málokdo si možná umí představit, že každodenní setká-
vání se s tématem smr   a umírání může být také radost-

né. Přesto věřím, že i vy musíte ve své práci nacházet také 
okamžiky, které Vás nabíjejí chu   a energií do dalšího 
dne.
Okamžik odchodu blízkého člověka, který proběhne dů-
stojně a pokojně, se pak stává ne selháním péče, ale jejím 
přirozeným vyvrcholením. Vděčnost, kterou nás rodiny 
zahrnují, i vědomí, že jsme na tomto důstojném odchá-
zení měli svůj podíl, nás nabíjí novou energií a vědomím 
smysluplnos   naší služby. Velmi také pomáhá zázemí 
týmu, v němž jsme všichni spojeni nadšením pro stejnou 
věc a vřelými lidskými vztahy.

Jak hodno  te loňský rok, i s ohledem na propuknu   
pandemie? 
Pandemie nás zasáhla tak, jako všechny občany této země. 
Některé z nás nákazu prodělaly, mnohé máme doma ško-
láky na on-line výuce, čelíme všelijakým omezením, ale na-
vzdory tomu jsme naši službu nepřerušili a stále přijímáme 
nevyléčitelně nemocné a jejich blízké do své péče. 

Změnila se skladba klientů nebo způsob poskytování va-
šich služeb z důvodu přijatých pro  epidemických opat-
ření? 
Očekávali jsme zvýšený nápor klientů v souvislos   s pan-
demií. Kupodivu za  m nenastal. Standardně užíváme 
v kontaktu s klienty respirátory a obecně dodržujeme 
základní pro  epidemická opatření. Jsme připraveni pe-
čovat i o covid pozi  vní pacienty, ale v nestandardním 
distančním režimu. To znamená větší využi   telefonické 
podpory, videohovorů, edukačních videí a zkrácení ne-
zbytných návštěv na minimum za využi   maxima ochran-
ných prostředků. 

Můžeme se v blízké době těšit na nějaké akce, na kte-
rých se lze s hospicem setkat?
Stojíme všichni v situaci, kdy je nesmírně těžké coko-
liv plánovat a organizovat. Pokud to však bude možné, 
rádi bychom v tomto roce uspořádali v Českém Brodě 
přednášku s besedou o našich zkušenostech z doprová-
zení nevyléčitelně nemocných. Plánujeme také tradiční 
benefi ční koncert nebo divadlo, den otevřených dveří. 
Zapojujeme se do celorepublikové kampaně Týden pro 
mobilní hospice, v jejímž rámci pořádáme různorodé 
akce. Všechny sportovce a rodiny s dětmi už teď srdeč-
ně zveme na oblíbený Běh pro hospic v Milovicích. Bližší 
informace a hlavně termíny akcí budeme sdílet na webo-
vých stránkách a facebooku profi l.

Celý rozhovor najdete v dubnovém čísle farního časopi-
su FČAS na www.farnostcbrod.cz .

Iva Zradičková

Okamžik odchodu jako přirozené vyvrcholení

Redakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
březen 2021březen 2021
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz

Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.



SENIOR TAXI

Je vám více než 80 let 
a nevíte,  jak se dopravit 
na očkování proti Covid-19?
Využijte dotovanou 
Českobrodskou dopravu pro seniory!

Oblastní nemocnice Kolín: 200 Kč 
Státní zdravotní ústav: 250 Kč 

Fak. nemocnice Královské Vinohrady: 250 Kč 
Thomayerova nemocnice: 250 Kč 

Nemocnice Na Bulovce:  250 Kč 
Všeobecná fakultní nemocnice: 250 Kč 

Institut klinické a experimentální medicíny: 250 Kč 
Fakultní nemocnice v Motole: 300 Kč 

Ústřední vojenská nemocnice: 300 Kč 
Nemocnice Na Homolce: 300 Kč

Cena zahrnuje dopravu tam i zpět včetně čekací doby.
Podmínkou je bydliště v Českém Brodě, v Liblicích, ve Štolmíři 
nebo v Zahradách.

Bližší informace na tel. 730 870 953, email: tumova@cesbrod.cz

Cena přepravy na jednotlivá očkovací místa:
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Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

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

1/1
148 mm x 210 mm

2.479 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.279 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

659 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

339 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

879 Kč

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

EXKLUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
3.099 Kč
 4.743 Kč (jednostranný) 
6.231 Kč (oboustranný)
479 Kč
 
279 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

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

OSTATNÍ
Váš inzerát

Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a sk letáků A5: 

logo na tulní straně:
odkaz na PR článek 

na tulní straně:
řádková inzerce:

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být proporčně v poměru k danému rozměru
•  u všech inzerátů musí být texty a důležitá grafika min. 3 mm od kraje; v případě celostránkové inzerce (ostat-

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

poslední aktualizace: 12. 1. 2021

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: 4. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2021
Data expedice: 15. 1., 12. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6., 13. 8., 17. 9., 15. 10., 12. 11., 17. 12. 2021



Family – prádelna a čistírna

Vše se točí kolem vás

Máme pro vás stále otevřeno
Po dobu nouzového stavu 

Po–Pá 8:00-17:00
Po telefonické domluvě možnost vyzvednutí do 19.00 hod.

Výdejní okénko 
Akce Jarní úklid

Expres bez příplatku vyčistíme polštáře, deky, 
potahy na matrace a sedačky, závěsy, záclony...

Ráno přivezete a odpoledne vyzvednete

Prádelna a čistírna Family
V Chobotě 1357
282 01 Český Brod

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

tel.: 702 107 551



+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, SKLADNÍKA a MONTÁŽNÍKA 
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia









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.eu

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.

 

Mgr. Michaela Seidlerová 
             advokátní kancelá  

 

                    ..........abyste m li život leh í v ad  obchodních i životních situací 
 P   

 S   

  

  

  

                             Pot ebujete-li sepsat smlouvu, p evést nemovitost,  
                            podat návrh na osobní bankrot – oddlužení, založit 
                            obchodní  spole nost,    vymoci   z    dlužníka  své                   
                               pohledávky,  vypo ádat   spole né jm ní   manžel ,              
                              zajistit  obhajobu  v  trestním  ízení  i  odvolat se   
                             proti  neoprávn né pokut  

               …….... rádi Vám  pom žeme                  
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 LET 
S VÁMI

227 023 023       uvtnet.cz  
v

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



Vepřovou kýtu bez kosti – 109 Kč/kg
Vepřovou plec bez kosti – 109 Kč/kg

Vepřové koleno zadní –    59 Kč/kg

PRODEJNA:

Husovo nám. 41

Český Brod

tel.: 321 622 376
ceny jsou platné od 22. 3. do 3. 4. 2021

na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice 

MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

 

AKREDITACE

MŠMT

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA

v Újezdě 
nad Lesy

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

 celoroční program „učíme se venku“

www.victoria-school.cz

Pokud hledáte pro své děti kvalitní vzd
ělání s m

ožností rozvoje osobnosti, přijďte se in
fo

rm
ov

at
 d

o 
na

ší
 š

ko
ly

. T
eš

ím
e 

se
 na vás. 

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

angličtina a španělština 
s rodilými mluvčími

Přijďte se k nám kdykoli podívat.



 

S.A.F. Praha spol. s r.o.  
Na Návsi 38, 282 01 Přišimasy  
www.saf.cz 

 

 
 
 
 
 

Přijmeme do svého týmu nové pracovníky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresa pracoviště: Na Návsi 38, Přišimasy, 282 01 Český Brod 
U všech profesí se jedná o jednosměnný provoz 
Nástup dle dohody  
 Bližší informace na tel.: 321 672 815 

 

ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE 
Vyučen v elektrooboru, případně SOŠ elektro  
Možnost montáží v zahraničí 
 
ZÁMEČNÍK - MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK 

 Vyučen v oboru, praxe vítána 
 Svařování MIG/MAG 

Základní škola a Praktická škola v Kostelci 
nad Černými lesy, K Jatkám 748 

nabízí dětem s doporučením z PPP nebo SPC 
vzdělávání v malých třídních kolektivech s 
individuální přístupem, s cílem naučit děti 
dovednosti pro praktický život: 

1) v Přípravné třídě ZŠ (děti s odkladem školní 
docházky a pětileté); 

2) v ZŠ zřízené dle §16, odst. 9 Škols. zákona - žáci 
se speciálními vzdělávacími potřebami (ZŠ 1.- 9. 
roč., ZŠ spec.1.-10.roč.); 

3) v Praktické škole dvouleté (žáci získají střední 
vzdělání).  

Informace o možnosti přijetí a zápisech:  
tel. č.: 731 449 250, Mgr. Pavla Rývová, ředitelka 

školy, 
www.webskoly.cz/zspskostelec 
zapiszspskostelec@seznam.cz  
číslo datové schránky 665w822 

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.



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

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

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

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

NABÍZÍME:
•  Velký výběr jarních květin, cibulovin, macešek, trvalek, bylinek
•  Ovocné stromky, růže, drobné bobuloviny, maliny atd.
•  Semínka, sadby jahodníků, okrasné jehličnany, listnaté keře a stromky
•  Pro obchodníky rozvoz zboží na pravidelných linkách
•  Osazení misek i truhlíků u nás koupených i Vámi donesených
•  Provádíme realizace a údržby zahrad a fi remních

areálů, sečení trávníků, stříhání živých plotů,
prořez ovocných i okrasných stromků

Od března je otevřená i prodejna: Kolínská 94, Nová Ves I (u Kolína)

Mobil: 736 630 111, 736 630 120, e-mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz

ZAHRADNICTVÍ JANDLZAHRADNICTVÍ JANDL
Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi

Chcete ušetřit?Přijďte přímo k pěstiteli

Po – So: 8.00 – 17.00 hod.

Stálá pracovní doba:

www.zahradnictvi-jandl.cz

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



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.



         
         604231509 

                          gsrt@seznam.cz 
Koupím   RD nebo chalupu 

ve . 
 

ŘÁDKOVÁ INZERCE VE ZPRAVODAJI
Nabízíme vám možnost ŘÁDKOVÉ INZERCE, kde můžete zveřejnit 

různé prodeje nebo nákupy nemovitostí, služeb, předmětů atd. 

Cena za řádkovou inzerci je 0,60 Kč/znak včetně mezery.

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

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

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.





PRODEJNA STŘECHY 
Cukrovarská 184 

Kontakt:
Cukrovarská 184
282 01 Český Brod
Tel.: 602 403 120, 602 454 264
E-mail: strechy.ceskybrod@pro-doma.cz

* Platí do 31. 3. 2021 pro objekty v okruhu 30 km kolem města Český Brod. Více se dozvíte přímo na prodejně.

Služby na této prodejně:
• doprava zboží • nakládka/vykládka hydraulickou rukou • klempířská dílna
• platba kartou • půjčovna klempířského nářadí • káva zdarma

Vítejte v PRO-DOMA!
1. 3. 2021 jsme otevřeli v Českém Brodě novou prodejnu PRO-DOMA střechy. 
Po celý měsíc březen je pro vás připraven dárek v podobě zaměření střechy 
programem Jestřábí oko v hodnotě 1 299 Kč zdarma.*

Po – Pá:  7:00 - 16:00 

Stavíte?
Tak se u nás stavte!

PŮJČUJEME
BEZ KAUCEVibrační

pěch

Vibrační 
deska

AKČNÍ CENA*

570,00 Kč
den

* Ceny za půjčovné jsou uvedeny bez DPH. 
DPH za půjčovné je ve výši 21 %. Platí do 31. 3. 2021.

AKČNÍ CENA*

522,00 Kč
den

PŮJČOVNA

PRODEJNA STAVEBNINY | Klučovská 1372

Rozšířili jsme sortiment stavebního materiálu a nově otevřeli půjčovnu 
nářadí i stavební mechanizace. 

TLUMÍCÍ PODLOŽKA 
V CENĚ NÁJMU
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