
9Z radnice
Finanční kondice města

16Projekty a inves  ce
Vodohospodářské stavby

30

32–33

Z historie
Českobrodská stopa na Kostnickém koncilu

Ročník 60. / červenec, srpen 2021 / ZDARMA / www.cesbrod.cz

Program Gothardského 
posvícení

Českobrodský
ZPRAVODAJ



ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ
Českobrodský zpravodaj je periodický  sk územně samospráv-
ného celku. Vydává Město Český Brod (IČO: 00235334).

Před  skovou přípravu, inzerci a  sk zajišťuje fi rma Profi -  sk 
group s.r.o., brejchova@profi  sk.cz, +420 603 588 338.

Řídí redakční rada ve složení: Michaela Vomáčková (editorka), 
Petra Ištvániková (zástup editorky), Jakub Nekolný, Aleš Kašpar, 
Zdenka Bočková, Eva Vedralová, Tomáš Klinecký, Jaroslav Petrá-
sek, Václav Hájek.
Titulní strana:  Den otevřených dveří na Vrátkově

foto:  Berenika Ulíková

Adresa redakce: 
Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod
Tel.: 321 612 115, fax: 321 612 116, e-mail: cbz@cesbrod.cz,
www.cesbrod.cz

Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše uve-
denou adresu nebo osobně předejte na podatelně MěÚ v bu-
dově na náměs   Arnošta z Pardubic č. p. 56, Český Brod.

Upřednostňujeme autorské příspěvky v elektronické podobě 
a fotografi e přijímáme ve všech formátech, oddělené od textu. 
Texty procházejí jazykovou a redakční úpravou. Za jejich obsah 
ručí autor příspěvku, obsah nemusí vyjadřovat názory redakční 
rady.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků, případně je-
jich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu  tulků, vyžaduje-li 
to celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané příspěvky, foto-
grafi e, případně kresby se nevracejí.
Fotografi e, pokud není uvedeno jinak, archiv ČBZ a města.
Zpravodaj vychází 11x ročně a je doručen zdarma do všech 
schránek v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradech. Zpra-
vodaj je možné rozesílat i mimo Český Brod a městské čás  , po-
kud zájemce uhradí poštovné. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 10639
DTP, inzerce,  sk:  Profi -  sk group s.r.o., (IČO: 26868954),

Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc
Toto číslo vyšlo v srpnu 2021 v nákladu 3 100 ks.
Uzávěrka pro zářijové číslo je v pondělí 6. 9. 2021.

2 Editorial
Několik dobrých zpráv
Než se škola nebo vodovod začnou doopravdy stavět, tak byste si mohli myslet, že na nich nepracujeme. 
Opak je pravdou. Ačkoli je okurková sezóna, v oblas   strategických inves  c se toho právě teď děje po-
měrně hodně. V polovině července přišla zpráva, že vláda konečně schválila program Prstenec II, jehož 
prostřednictvím půjde na navýšení kapacit základních škol do roku 2028 6,8 miliardy Kč. Do programu je 
jmenovitě zařazena i stavba školy Dobrovolného svazku obcí Český Brod a Doubravčice. Ta se skládá z pří-
stavby Základní školy Žitomířská o nový pavilon se 13 kmenovými třídami a sportovní halou a zcela nové 
základní školy v Doubravčicích se 14 třídami. Škola, do níž se transformuje dnešní horní škola, bude fun-
govat jako jedna ins  tuce. Část dě   se bude učit v Doubravčicích, část v Českém Brodě. Z programu, který 
upřednostňuje spolupráci mezi obcemi, můžeme získat celých 90 % uznatelných nákladů, což je přes 600 
mil. Kč. Dokumentace míří do fi nále, letos bychom měli mít stavební povolení, začátkem příš  ho roku vyhlá-
sit výběrové řízení na dodavatele a v druhé polovině příš  ho roku chceme zahájit stavbu v Českém Brodě. 

Další školský projekt, a to novostavba Mateřské školy Kollárova, která nahradí současnou budovu z roku 
1976, také úspěšně pokračuje. Projektan   z ateliéru MS architek   koncem června dokončili a v době vydá-
ní tohoto čísla podávají na stavební úřad kompletní projektovou dokumentaci se všemi vyjádřeními dotče-
ných orgánů. Územní rozhodnu   a stavební povolení bychom měli mít na přelomu roku. Hned poté chce-
me žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v novém programovacím období. 

Pravidelně, i v tomto čísle, píšeme o chystaných velkých vodohospodářských stavbách. Právě o prázdni-
nách začíná stavba hlavního přivaděče a nových zdrojů pitné vody v Zahradách a rekonstrukce a dostavba 
druhé komory vodojemu na kopci směrem na Kounice. Ještě v létě začne i intenzifi kace ČOV v Liblicích. 
Jsou to nenápadná, ale veledůležitá zařízení, která zajis  , že nám poteče voda z kohoutku a odpadní voda 
bude vyčištěna. Tím se ukončí dnes platný stop stav připojování na vodu a kanalizaci pro nové žadatele. 
Další velkou akcí, tentokrát hrazenou plně z peněz města, bude v roce 2022 dlouho odkládaná kompletní 
rekonstrukce střechy na penzionu ANNA. Projekt je již hotový.

Všechny akce se snažíme fi nancovat za pomoci externích dotací. K dofi nancování a zajištění hotovos   při-
pravujeme tzv. inves  ční úvěrový rámec, kvůli němuž jsme si objednali posouzení fi nanční kondice města. 
Výsledky, jak se dočtete v tomto čísle, nejsou vůbec špatné.

Milí čtenáři, přeji vám zajímavé čtení a hezký závěr prázdnin
Tomáš Klinecký

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2021červenec, srpen 2021



3Krátce z města
K datu 8. 8. 2021 bylo dle otevřených dat ve 
správním obvodu ORP Český Brod (město 
a 21 okolních obcí) jednou dávkou vakcíny pro   
koronaviru naočkováno 53,8 % populace. Ve vě-
kové skupině 80+ bylo plně naočkováno 81 % lidí 
a ve věkové skupině 18-29 let je to 27 %, první 
dávku má 47 %. 

Na jednání 9. 6. 2021 rada města vybrala doda-
vatele bezbariérových úprav vstupu na dětské 
oddělení nemocnice, MOZIS s.r.o. Z celkových 
nákladů 3,5 mil. Kč pokryje 2,2 mil. Kč dotace od 
ministerstva zdravotnictví, spoluúčast 1,3 mil. 
Kč fi nancuje město.  Dojde k výraznému zlepše-
ní vzhledu tohoto značně neutěšeného zákou  . 
Rada také vybrala nabídku fi rmy TROJEK a.s. 
na odstranění a odkup kovového příslušenství, 
zejména sušárny obilí a nefunkčních násypek, 
v areálu ZZN. Demolice, kterou zajis   společnost 
M&M buildservis s.r.o., a odstranění šrotu fi r-
mou TROJEK proběhne do konce prázdnin, pak 
se areál otevře a v září se sem přesunou posví-
censké kolotoče a houpačky fi rmy Lunaparky 
Tříska. Současně připravujeme novou podobu 
slavnos   „Gothardského posvícení“, kterým 
bude vyhrazeno náměs  . Na jednání dne 16. 6. 2021 zastupitelstvo města 

schválilo závěrečný účet a účetní závěrku města 
za rok 2020. Hospodaření v loňském roce skon-
čilo přebytkem 22,8 mil. Kč. Každoroční audit-
ní přezkum hospodaření nenalezl žádné chyby 
a nedostatky. Zastupitelstvo také schválilo rozpoč-
tové opatření č. 2, jímž byl zvýšen odhad příjmů 
města, zapracovány přijaté dotace a podle skuteč-
nos   upraveny provozní a inves  ční výdaje. 

Zastupitelstvo dále schválilo rozdělení příspěvků 
spolkům na provoz z Programu č. 1 Programů 
sportu kultury a volného času ve výši 500  s. Kč 
a rozhodlo o nevyhlášení výzvy v Programu č. 3 
(inves  ce, neinves  ce) v případě čerpání syner-
gie na rekonstrukci suterénu sokolovny, o níž 
zastupitelstvo jednalo v únoru. Zastupitelstvo 
také rozdělilo příspěvky z programu rekonstruk-
ce fasád v památkové zóně ve výši 350  s. Kč 
a příspěvky z Programu ak  vit v sociální oblas   
ve výši 700  s. Kč.  

Na dětském hřiš   v parku Škvárovna jsme na-
instalovali nové herní prvky. Kládová houpačka, 
ře  zková dvojhoupačka a dvě pružinová hou-
padla jsou z akátového dřeva z dílny TR Antoš. 
Prvky na všech hřiš  ch jsou průběžně obměňo-
vány a procházejí pravidelnými revizemi. Dejte 
nám vědět, kde vám nějaké vybavení pro dě   
nebo nác  leté chybí. 

Zastupitelstvo 16. 6. 2021 schválilo změnu 
č. 2 územního plánu města, kterou byla vyňata 
povinnost zpracování regulačního plánu MPZ 
a odblokována fak  cká stavební uzávěra v centru 
města. Následovat bude změna č. 3, která se za-
čne zpracovávat v nejbližší době. Zastupitelstvo 
také schválilo developerské smlouvy se společ-
nos   Resort An  co s.r.o. týkající se plánované 
stavby bytových domů v bývalém výrobním are-
álu v Kounické ulici. Smlouvy řeší vzájemná práva 
a povinnos   technické povahy a také závazek de-
velopera uhradit městu příspěvek na infrastruk-
turu ve výši 21 mil. Kč na nutnou občanskou vy-
bavenost. K tématu ve spolupráci s developerem 
plánujeme na podzim veřejné projednání. 

Pomoc s registrací na očkování zajišťuje Jana 
Tůmová, odbor sociálních věcí a školství, tel.: 
730 870 953. Prostřednictvím „senior taxi“ stále 
za poplatek zajišťujeme dopravu lidí nad 65 let, 
držitele průkazu ZTP/P a chronicky nemocných 
do očkovacích center v Praze, Kolíně, Nymbur-
ce a Brandýse n. L. Objednání dopravy na tel.: 
603 216 669. 

Těsně před prázdninami byla zahájena celková 
obnova čás   ulice K Vysílači v Liblicích, kde měs-
to po dobu rekonstrukce zajišťuje nouzovou ob-
jízdnou trasu přes areál SOŠ pro fi rmy i občany 
z této ulice. Firmy se budou na zřízení objížďky 
částečně podílet. Hotovo bude do konce léta. 

Na dalším jednání 23. 6. 2021 rada města sou-
hlasila se zachováním začlenění školní jídelny 
Bedřicha Smetany do ZŠ Žitomířská. Financová-
ní pracovních úvazků státem nenahrává spojení 
této jídelny s novou jídelnou v Bezručově ulici 
do jedné organizace, proto ke spojení provozů 
dojde zřejmě později. Rada také od 1. 8. 2021 
jmenovala novou ředitelkou Mateřské školy Lib-
lice vítězku konkurzu, Bc. Kristýnu Svobodovou. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2021červenec, srpen 2021
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Téměř dokončena je stavba nového páteřního 
chodníku v ulici Zborovská a tří přechodů pro 
chodce v ulicích Tuchorazská a K Dolánkám 
a dále ve Školní a Bylanské ulici v Liblicích s na-
světlením. Na přechodech zbývá ještě domalo-
vat dopravní značení a osadit značky. Pokračuje 
také akce zateplení a rekuperace budovy ZŠ Ty-
ršova v Žitomířské ulici pod penzionem ANNA. 
Dě   se mohou po prázdninách těšit nejen na 
novou fasádu a okna, ale i osvětlení tříd. A po-
kračuje také rozsáhlá rekonstrukce bývalého 
ředitelství nemocnice na moderní poradenské 
centrum, které má být hotové na podzim.  

Na dalším jednání 7. 7. 2021 se rada města vě-
novala pořízení nového svozového vozidla pro 
technické služby za částku 5,9 mil. Kč. To bude 
svážet všechny druhy odpadu, zejména biood-
pad. Jedno se stávajících vozidel z roku 2011 
je již za hranicí životnos  . Na splátky nového 
úvěru bude město každoročně přispívat. Rada 
také projednala zprávu o stavu mostů v majetku 
města a správě technických služeb (mosty přes 
Šemberu v ulicích Sokolská a Havlíčkova). Rada 
též schválila koupi nové sekačky (kladívkový 
mulčovač) na vysokou a mokrou trávu. Téma-
tem nedostatečné údržby komunikací, chodníků 
a zeleně a tomu, jak tuto situaci ve spolupráci 
s technickými službami zlepšit, se rada města 
věnovala i 28. 7. 2021. 

Centrum vzdělávání, informací a kultury vylep-
šilo své webové stránky www.cvik.info. Zde mů-
žete sledovat aktuality, kalendář akcí a  py na 
výlet. Jde o plnohodnotný web organizace, která 
sjednocuje Městskou knihovnu, Informační cen-
trum a Kulturní dům Svět. Jsme napja  , jak do-
padne nadcházející kulturní sezóna a nachystaný 
program.  

Rada města 28. 7. 2021 projednala zprávu ředi-
tele technických služeb o stavu údržby místních 
komunikací a zeleně a uložila této příspěvko-
vé organizaci navrhnout personální, provozní 
a ekonomická opatření k naplňování úkolů da-
ných zřizovací lis  nou. Město letos hradí na čin-
nost této organizace přes 24 mil. Kč. Rada města 
na tomto jednání také vybrala provozovatele 
Českobrodské dopravy pro seniory na další tři 
roky. Nově se bude jezdit i do nemocnice v Ko-
líně, a to za poplatek 200 Kč za cestu tam i zpět 
a 100 Kč za 1 hodinu čekání. Poplatek za jednu 
jízdu po městě zůstává 15 Kč bez ohledu na vzdá-
lenost.  Průkazky vystavuje paní Jana Tůmová, 
odbor sociálních věcí a školství, tel.: 730 870 953.

Praha a Středočeský kraj přistupují od 1. 8. 2021 
ke změně tarifu PID. Ceny jednorázových a ve 
Středočeském kraji i předplatních jízdenek 
vzrostou asi o 20-25 %. Zejména cena ročního 
kuponu pro Prahu, která se ani po 1. srpnu ne-
mění, znamená možnost neomezeného cestová-
ní po Praze za 10 korun na den. Zjednodušuje se 
prokazování bezplatné přepravy v Praze a rozši-
řuje se možnost nákupu jízdenek PID ve vlacích.

Obyvatele Štolmíře v polovině července potrá-
pila nepříjemná závada na řadech tlakové kana-
lizaci. Provozovateli se nakonec podařilo nalézt 
a odstranit příčinu několikadenního problému. 
Za vzniklé komplikace se omlouváme. 

Chystáme do  sk publikace Dějiny královského 
města Český Brod místního historika PhDr. Vladi-
míra Jakuba Mrvíka, Ph.D., jejíž původní náklad 
je téměř celý pryč.

Zastupitelstvo schválilo návrh memoranda mezi 
Středočeským krajem a městem o rozvoji střed-
ní školy v Liblicích a o přípravě obchvatu města. 
Město má zájem převzít zřizovatelská oprávnění 
a areál školy do svého majetku a napro   tomu 
pomoci kraji s výkupem a směnou pozemků pro 
přeložku páteřní krajské silnice č. II/272.  

Koncem června proběhla ve spolupráci s SDH 
Český Brod a TJ Liblice sbírka potřeb pro obce 
pos  žené tornádem. Vybrané nářadí, prostřed-
ky, energe  cké nápoje a banány pro dobrovolní-
ky a další užitečné věci odvezla naplněná dodáv-
ka. Všem dárcům děkujeme!

Od 9. 8. až do 31. 12. 2021 dojde k rekonstrukci 
mostu ev. č. 12-017 Přistoupim na silnici I/12, 
která se dotkne dopravního omezení i na silni-
ci č. III/1131 (Český Brod - Přistoupim) a silnici 
č. III/10815 (Přistoupim - I/12). Silnice I/12 je ve 
správě ŘSD. Po ní bude navazovat i rekonstrukce 
mostu přes Šemberu u Benziny, kde na základě 
naší žádos   zůstane zachován průchod pro pěší 
a cyklisty. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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5Věstník

Body projednávané radou města 9. 6. 2021
  1.  Zpracování lesních hospodářských osnov pro 

zařizovací obvod Kostelec n. Č. L. v rámci správ-
ního obvodu obce s rozšířenou působnos   Čes-
ký Brod na období 1. 1. 2021-31. 12. 2030 - do-
datek č. 1 ke smlouvě o dílo

  2.  Návrh na schválení záměru pořízení procesoru 
na výrobu palivového dřeva a prodej zkracovací 
pily

  3.  Dodatek k VPS mezi městem Český Brod a obcí 
Doubravčice, obecní policie

  4.  Smlouva s Potravinovou bankou Central z. s.
  5.  Přidělení fi nančních prostředků z Programu 

podpory ak  vit v sociální oblas   pro r. 2021
  6.  Technické služby Český Brod - schválení účetní 

závěrky za rok 2020 a schválení a rozdělení HV 
za rok 2020

  7.  CVIK - schválení účetní závěrky za rok 2020 
a schválení a rozdělení HV za rok 2020

  8.  MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěr-
ky za rok 2020 a schválení a rozdělení HV za rok 
2020

  9.  MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní zá-
věrky za rok 2020 a schválení a rozdělení HV za 
rok 2020

10.  MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní zá-
věrky za rok 2020 a schválení a rozdělení HV za 
rok 2020

11.  ANNA - sociální služby - schválení účetní závěr-
ky za rok 2020 a schválení a rozdělení HV za rok 
2020

12.  Nová školní jídelna, č. p. 1099 - schválení účetní 
závěrky za rok 2020 a schválení a rozdělení HV 
za rok 2020

13.  ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní zá-
věrky za rok 2020 a schválení a rozdělení HV za 
rok 2020

14.  ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěr-
ky za rok 2020 a schválení a rozdělení HV za rok 
2020

15.  Doporučení schválení účetní závěrky města 
Český Brod za rok 2020

16.  Doporučení schválení závěrečného účtu města 
Český Brod za rok 2020

17.  Doporučení schválení rozpočtového opatření 
č. 2 k rozpočtu 2021

18.  Žádost o poskytnu   fi nančního příspěvku - Jan 
Rýdlo, 32. štafeta Kladno-Lidice-Ležáky

19.  Revokace usnesení RM č. 170/2021 ze dne 
28. 4. 2021

20.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta 
z Pardubic 25, Český Brod

21.  Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 2, Arnošta 
z Pardubic 25, Český Brod

22.  Změna přílohy ke zřizovací lis  ně Školní jídelna 
a ZŠ Žitomířská

23.  Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících 
k podnikání č. p. 47 - OPTIK JAS s.r.o.

24.  Pacht podílu pozemku 263/120 v k. ú. Český 
Brod - staženo

25.  Prodej - pronájem čás   pozemku ve Štolmíři 
(O.R.)

26.  CETIN krátkodobá smlouva o nájmu prostor 
sloužících k podnikání

27.  Nabídky na odkup kovových příslušenství v are-
álu ZZN

28.  Vyhodnocení záměru na výpůjčku movitého ma-
jetku města - automat na duše Schwalbe a pum-
pa na kola

29.  Prodloužení doby výpůjčky pro LECCOS, z. s. 
- budova č. p. 12

30.  Výběr dodavatele „Liblice - dočasná objízdná 
trasa areálem SOŠ Český Brod - Liblice“

31.  Dodatek č. 1 ke SoD č. 202000202-OR, zhotovi-
tel CE-DA servis, s.r.o., „Stavební úpravy místní 
komunikace ul. K Vysílači, Český Brod - městská 
část Liblice“ - staženo

32.  Dodatek č. 2 ke SoD č. 202000201-OR zhotovi-
tel ADVISIA s.r.o. „Okružní křižovatka - ul. Jana 
Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál 
města Český Brod“

33.  Výběr dodavatele VZ „Bezbariérové úpravy pa-
vilonu F nemocnice v Českém Brodě“

34.  Čtvrtletní zpráva o stavu provozovaného vodo-
hospodářského majetku města Český Brod za 
1. čtvrtle   2021

35.  Zrušení VZ Úsekové měření rychlos   na I/12
36.  Revokace - Administra  vní a skladovací hala 

Epico - dohoda o fi nančním příspěvku
37.  Smlouva budoucí o nájmu prostor sloužících 

k podnikání ANESAN s.r.o.
38.  Schválení úpravy jednacího řádu Rady města 

Český Brod

Věstník
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39.  Schválení úpravy jednacího řádu komisí Rady 

města Český Brod
40.  Vydání Změny č. 2 územního plánu Český Brod
41.  Zápis z kulturní komise ze dne 26. 5. 2021, re-

zignace člena kulturní komise
42.  Koncepce Městské policie Český Brod na obdo-

bí 2021-2025
43.  Přidělení fi nančních prostředků z programů 

podpory sportu, kultury a volného času - Pro-
gram č. 1

44.  Dodatek č. 2 k Programům podpory sportu, kul-
tury a volného času

45.  Memorandum o spolupráci se Středočeským 
krajem (SOŠ Liblice, obchvat Českého Brodu)

46.  An  co developerské smlouvy - o spolupráci, 
smlouva o příspěvku, zástavní smlouva, ručitel-
ská smlouva - neschváleno

47.  VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní 
docházky

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

Body projednávané zastupitelstvem města 
16. 6. 2021
  1.  Schválení Závěrečného účtu Města Český Brod 

za rok 2020
  2.  Schválení Účetní závěrky Města Český Brod za 

rok 2020
  3.  Schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpoč-

tu 2021
  4.  Schválení dodatků smluv na dopravní obsluž-

nost na 2. - 4. čtvrtle   2021
  5.  Pověření ke kontrole inves  ční akce „Rekon-

struce č. p. 1099 na školní kuchyni a jídelnu“
  6.  Změna příloh ke Zřizovacím lis  nám příspěvko-

vých organizací Školní jídelna a ZŠ Žitomířská
  7.  Nevyhlášení výzvy k podávání žádos   v Progra-

mu č. 3 pro rok 2021 dle Programů podpory 
sportu, kultury a volného času

  8.  Dodatek č. 2 k Programům podpory sportu, 
kultury a volného času

  9.  Žádost o poskytnu   fi nančního příspěvku - Jan 
Rýdlo, 32. štafeta Kladno-Lidice-Ležáky

10.  Přidělení fi nančních prostředků z programů 
podpory sportu, kultury a volného času - Pro-
gram č. 1

11.  Přidělení fi nančních prostředků z Programu 
podpory ak  vit v sociální oblas   pro r. 2021

12.  Revokace usnesení o rozdělení státní fi nanční 
podpory z Programu regenerace MPR a MPZ 
v roce 2021 a přerozdělení fi nanční podpory

13.  Poskytnu   fi nančních prostředků na rekon-
strukci a opravy fasád nemovitos   v MPZ měs-
ta Český Brod v roce 2021

14.  Darování pozemku (A. V., J. B.)
15.  Darování čás   pozemků v Klučovské ulici (KSUS)
16.  Darování (čás  ) pozemků (Klučovská, Tucho-

razská) do vlastnictví města
17.  Prodej čás   pozemku v k. ú. Liblice u Českého 

Brodu (M. H. u hřiště)
18.  Prodej pozemků v k. ú. Liblice u Českého Brodu 

(J. R. u hřiště)
19.  České dráhy - pozemky v prostoru bývalého ná-

kladového nádraží
20.  Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: 

PRO-DOMA, SE
21.  Realizace projektu na zateplení pavilonu E a F 

nemocnice v Českém Brodě podpořené z roz-
počtu OPŽP

22.  Pravidla pro provoz Městských lesů Český Brod 
od 1. 7. 2021

23.  Schválení úpravy jednacího řádu Zastupitelstva 
města Český Brod

24.  Schválení úpravy jednacích řádů výborů Zastu-
pitelstva města Český Brod

25.  VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní 
docházky

26.  Dodatek mezi městem Český Brod a obcí Dou-
bravčice k veřejnoprávní smlouvě - obecní policie

27.  Koncepce Městské policie Český Brod na obdo-
bí 2021-2025

28.  An  co developerské smlouvy - o spolupráci, 
smlouva o příspěvku, zástavní smlouva, ručitel-
ská smlouva

29.  Vydání Změny č. 2 územního plánu Český Brod
30.  Memorandum o spolupráci se Středočeským 

krajem (SOŠ Liblice, obchvat Českého Brodu)
31.  Rezignace, odvolání a jmenování členů kontrol-

ního výboru
32.  Informace - Zápis z jednání fi nančního výboru
33.  Zpracování lesních hospodářských osnov pro 

zařizovací obvod Kostelec n. Č. L. - dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo

34.  Činnost kontrolního výboru
35.  Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, č. p. 885 

- souhlas s přemístěním Válečného hrobu číslo 
CZE2106-35087
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Body projednávané radou města 23. 6. 2021
  1.  Středočeský Fond na podporu výsadby stromů 

- dar obcím
  2.  Veřejnoprávní smlouva o poskytnu   dotace 

z rozpočtu Středočeského kraje
  3.  ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním rezervního 

fondu
  4.  ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním inves  čního 

fondu
  5.  Servisní smlouva - výtahová plošina pavilon E 

nemocnice Český Brod
  6.  Pronájem čás   pozemku - prodej ruských spe-

cialit
  7.  Vyhodnocení nabídek na záměr pronájmu pro-

stor určených k podnikání v č. p. 202 - ZZN
  8.  Dodatek č. 1 k SoD - Český Brod, ul. Zborovská 

- Rekonstrukce chodníku, východní strana“
  9.  Dodatek č. 1 ke SoD č. objednatele 202000288/

OR na VZ - Českobrodské moderní poradenské 
pracoviště s navazujícími vzdělávacími služba-
mi část 1 - Stavební úpravy objektu

10.  Záměr na změnu ceny nájmu - Nemocnice Čes-
ký Brod s.r.o.

11.  Vyhlášení záměru - pacht podílu pozemku 
263/120 v k. ú. Český Brod

12.  Vyhodnocení VZ - Demolice objektů v ZZN v Čes-
kém Brodě

13.  Podmíněný souhlas s napojením na V+K
14.  Jmenování ředitele příspěvkové organizace 

Mateřská škola Český Brod - Liblice, Ls  bořská 
183, okres Kolín

15.  Schválení úpravy jednacího řádu Rady města Čes-
ký Brod

16.  Schválení úpravy jednacího řádu komisí Rady 
města Český Brod

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

18.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu ploch pro 
umístění reklamních nosičů

19.  Revokace usnesení rady města č. 87/2021 ze 
dne 17. 2. 2021

20.  Pořízení žacího stroje pro potřeby Technických 
služeb Český Brod - staženo

21.  Informace - Zápis z jednání komise pro územní 
rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 7. 6. 2021

22.  Informace - Zápis z kulturní komise ze dne 
7. 6. 2021

23.  Informace - Zápis z jednání komise pro místní 
čás   ze dne 31. 5. 2021

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

Body projednávané radou města 30. 6. 2021
  1.  Krátkodobý pronájem prostoru určeného k pod-

nikání CETIN a. s.

Body projednávané radou města 7. 7. 2021
  1.  Ekocentrum Vrátkov - smlouva o poskytování 

služeb fi rmou Jablotron Security a.s.
  2.  Smlouva o poskytnu   dočasného ubytování
  3.  MŠ Sokolská Český Brod - čerpání inves  čního 

fondu
  4.  Technické služby města Český Brod - dodavatel 

svozového vozu
  5.  Pořízení žacího stroje pro potřeby Technických 

služeb Český Brod
  6.  Zpráva o stavu mostů ve správě Technických 

služeb Český Brod
  7.  Výběr dodavatele VZ „Obnova předbraní Kouři-

mské brány v Českém Brodě“
  8.  Českobrodská doprava pro seniory – vyhlášení 

veřejné zakázky malého rozsahu

Body projednávané radou města 28. 7. 2021
  1.  Zpráva ředitele Technických služeb Český Brod
  2.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 5, Arnošta 

z Pardubic 25, Český Brod
  3.  Nová školní jídelna Bezručova č. p. 1099 - změ-

na závazných ukazatelů r. 2021
  4.  ZŠ Žitomířská - změna závazných ukazatelů 

r. 2021
  5.  ZŠ Žitomířská - souhlas se změnou smlouvy
  6.  Kupní smlouva na prodej kovového příslušen-

ství v areálu ZZN
  7.  Revokace usnesení a stanovení dalšího postu-

pu prací - prostor určený k pronájmu v 1. NP 
č. p. 620

  8.  Pacht podílu pozemku 263/120 v k. ú. Český 
Brod

  9.  Dodatek č. 1 - Koncesní smlouva o provozování 
vodovodu a kanalizace v majetku města Český 
Brod

10.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce LECCOS, z. s.
11.  Dodatek č. 1 k SoD výstavba přechodů pro 

chodce v Českém Brodě a v Liblicích
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12.  Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000303/
OR na VZ - Českobrodské moderní poradenské 
pracoviště s navazujícími vzdělávacími služba-
mi (Část 2 - Interiérové vybavení objektu - Ná-
bytek ... )

13.  Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000290/
OR na VZ - Českobrodské moderní poradenské 
pracoviště s navazujícími vzdělávacími služba-
mi (Část 3 - Interiérové vybavení objektu - Vy-
bavení pro gastro provoz)

14.  Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 202000297/
OR na VZ - Českobrodské moderní poradenské 
pracoviště s navazujícími vzdělávacími služba-
mi (Část 4 - Interiérové vybavení objektu - ICT 
technika)

15.  Dodatek č. 2 ke SoD č. objednatele 202000288/
OR na VZ - Českobrodské moderní poradenské 
pracoviště s navazujícími vzdělávacími služba-
mi část 1 - Stavební úpravy objektu

16.  Dodatek č. 6 - Nemocnice Český Brod s.r.o.
17.  Prodej hrobových zařízení na hřbitově v Čes-

kém Brodě a ve Štolmíři
18.  Rámcová smlouva v oblas   bezpečnos   a ochra-

ny zdraví při práci
19.  Dohoda o poskytnu   inves  čního příspěvku 

(zahradní domek v ul. Jiřího Wolkera) - staženo
20.  Smlouva o nájmu nebytových prostor v areálu 

ZZN - CETIN, a. s.
21.  Souhlas s podpisem smlouvy o poskytnu   

dotace z rozpočtu Středočeského kraje na za-
jištění projektové dokumentace na přístavbu 
ZŠ Žitomířská č. p. 885 - Projektová dokumen-
tace k přístavbě budovy ZŠ

22.  Souhlas s podpisem smlouvy o poskytnu   dota-
ce z rozpočtu Středočeského kraje na zpracová-
ní technické studie na zajištění včasné realizace 
přípravy projektu Architektonická studie dostav-
by a rozšíření ZŠ Žitomířská v Českém Brodě

23.  Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání zá-
vazků se společnos   Jílek Stavby s.r.o.

24.  Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání zá-
vazků se společnos   Kenast s.r.o.

25.  Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání zá-
vazků s panem Mar  nem Hlávkou

26.  Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání zá-
vazků se společnos   LUK - TDI s.r.o.

27.  Souhlas s podpisem smlouvy o vypořádání zá-
vazků s paní Helenou Buncovou

28.  Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, č. p. 885 
- Smlouva o připojení ČEZ Distribuce

29.  Přeložka plynovodu Kounická - Smlouva o zajiš-
tění přeložky plynovodního zařízení

30.  Hradítko u pivovaru, převze   do majetku města
31.  Výběr dodavatele VZ „Českobrodská doprava 

pro seniory - zajištění podporované dopravy 
pro seniory a osoby se zdravotním pos  žením“

32.  Kavárna v KD Svět, smlouva o nájmu prostor 
sloužících k podnikání

33.  MŠ Sokolská, Český Brod - žádost o povolení 
výjimky v počtu dě  

34.  Odměny ředitelů školských příspěvkových or-
ganizací města

35.  Výběr dodavatele telekomunikačních služeb
36.  Informace - Zápis z kulturní komise ze dne 

24. 6. 2021
37.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace
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TRANSPARENTNÍ ÚČET  SBÍRKA NA KOSTEL SVATÉHO HAVLA
Naše město vyhlášením veřejné sbírky symbolicky podporuje obnovu kostela svatého Havla
ve Štolmíři. Pokud chcete pomoci se záchranou a obnovou výjimečné barokní památky 
z počátku 18. stole  , kde se nacházejí jedny z nejstarších varhan na našem území, je možné 
přispět libovolnou částkou na zvláštní transparentní účet města, č. ú. 123-1955760277/0100. 

NABÍDKA PRÁCE
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru výstav-
by a územního plánování Městského úřadu Český Brod. V jeho agendě je zejména výkon 
funkce referenta stavebního úřadu v pověřeném správním území a další činnos   dle záko-
na č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.  Lhůta pro podání přihlášky je 
28. 6. 2021 do 11.00 hodin. Předpokládaný nástup v období od 1. 8. 2021 nebo podle doho-
dy. Podrobnos   najdete na www.cesbrod.cz

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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9Z radnice

Za  mto účelem město připravuje veřejnou sou-
těž na zajištění tzv. inves  čního úvěrového rámce. 
Abychom se případným uchazečům představili 
a dali pravdivé informace o fi nanční kondici města, 
nechali jsme si zpracovat střednědobý výhled roz-
počtu města s analýzou fi nancí a ra  ngem. A jak 
jsme dopadli? Jedním slovem výtečně!

Cituji ze zprávy: „Finanční zdraví Českého Brodu 
je nejlepší, co kdy bylo a vyvíjelo se ve výborném 
trendu a hodno  me ho aktuálně nejlepší možnou 
známku A+A+“. První áčko je pak za fi nanční kon-
dici města a plus za nastavený trend. Pozi  vně je 
hodnocen fakt, že jsou běžné příjmy výrazně vyšší 
než provozní výdaje a také stále se zvyšující objem 
inves  c. Město má dobrou fi nanční kondici k údrž-
bě a budování majetku a též je oceňován přístup 
k péči o majetek.

Druhé áčko pak město obdrželo za stav fi nancí, kde 
je oceňováno dostatečné zajištění likvidity, tedy pe-
něz na účtech a bezproblémové splácení nízkých 
a levných dluhů. Dluhem se městu dařilo šetřit 
právě rozdílem mezi cenou půjčených peněz, tedy 
úrokem a nárůstem cen stavebních prací. Pozi  vní 
je též rozumné a obezřetné fi nanční plánování.

Z analýzy též vyplývají doporučení, kterými by se 
město mělo dále řídit. Určitě je potřeba pokračo-
vat v nastaveném trendu a nedopus  t přibližování 
běžných příjmů a výdajů tedy snižování tzv. pro-
vozního salda. Analýza též doporučuje na dva roky 
zmrazit provozní výdaje a pokračovat ve všech za-

mýšlených inves  čních akcích. Bezpečné zadlužení 
města je pak nově vypočítáno až na 300 miliónů 
korun, když celkový dluh města se nyní pohybuje 
kolem 50 miliónů korun.

V neposlední řadě je pak spočítána nejvyšší možná 
částka, kterou by bylo možné použít v letech 2022 
až 2026 na pokry   spoluúčas   na plánovaných 
inves  čních akcích, a tou je hodnota 492 miliónů 
korun. Z toho 201 miliónů by mělo mít město k dis-
pozici z hospodářského salda, 35 miliónů zůstatku 
na základním účtu a 256 miliónů by bylo možné 
čerpat právě z inves  čního úvěrového rámce.

Závěrem bych chtěl jen podotknout, že se jedná 
o částku hraniční, se kterou vedení města po kon-
zultaci s vedoucí fi nančního odboru nepočítá. Do 
této částky nejsou zahrnuty ani dotace. Snahou 
odboru rozvoje a konkrétně projektové kanceláře 
je, pokud to okolnos   dovolí, napasovat maximum 
plánovaných akcí do vyhlašovaných dotačních vý-
zev. Proto jsme přesvědčeni, že budeme v úspěš-
nos   čerpání dotací pokračovat. Taktéž se již za-
číná od zájemců o výstavbu v Českém Brodě plnit 
kri  zovaný fond inves  c. I tyto prostředky by měly 
sloužit k tomu, aby město nemuselo využívat úvě-
rový rámec víc, než je to nezbytně nutné. 

Kompletní analýzu fi nancí včetně ra  ngu a grafů 
najdete na webu města: h  ps://www.cesbrod.cz/
media/19/analyza_fi nanci_a_ra  ng.pdf

Jakub Nekolný, starosta města

Český Brod je ve vynikající fi nanční kondici!
Jelikož město připravuje několik velkých inves  čních akcí, které budou též fi nančně nákladné, potřebuje-
me pomoci s jejich fi nancováním a možným zajištěním jednorázové hotovos  . Neboli případné závazky 
vyplývající z uzavíraných smluv by mohly krátkodobě ohrozit fi nancování chodu úřadu a jeho organizací. 

POZVÁNKA
Starosta města si vás dovoluje pozvat na 19. zasedání Zastupitelstva města Český Brod, kte-
ré se uskuteční ve středu 22. 9. 2021 od 18.00 hodin v místní Sokolovně, Tyršova 314, Český 
Brod. Program a podklady najdete na webu města. Jednání bude přenášeno také online na 
YouTube města Český Brod. 

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST PŘERUŠENO!
Česká laboratorní s. r. o. oznamuje, že od 16. 8. 2021 bude přerušen provoz an  genního 
testování na zjištění přítomnos   koronaviru, na adrese náměs   Arnošta z Pardubic 1, Český 
Brod. Od tohoto data jsou k dispozici odběry metodou PCR – odběrový stan za poliklinikou, 
Žižkova 282, Český Brod. Provozní doba po – čt 8.00 – 11.30 a pátek 8.00 – 10.30 hodin. Info-
linka 775 863 122 (po – pá 9.00 – 12.00 hodin).

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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U dě   mladších dvanác   let nebude pořízení o  s-
ků prstů povinné. Nedojde k jednorázové výměně 
občanských průkazů. Platné občanské průkazy se 
strojově čitelnou zónou budou obměňovány po-
stupně, nejpozději do 3. srpna 2031. Ty dosud plat-
né občanské průkazy, které ještě nemají strojově 
čitelnou zónu, musí být vyměněny do pě   let, jinak 
nebude možné s nimi cestovat do zahraničí. Auto-
ma  cky skončí platnost občanského průkazu po 
45 dnech od změny místa trvalého pobytu, změny 
jména, případně jmen a příjmení, změny rodné-
ho čísla, pokud je v občanském průkazu uvedeno, 
změny pohlaví, změny rodinného stavu, pokud je 
v občanském průkazu uveden. Pokud občan má da-
tovou schránku nebo je v registru obyvatel uveden 
jeho email či telefon, bude informován nejpozději 
60 dní předem o konci platnos   občanského prů-
kazu. Nově se nebudou v občanských průkazech 
uvádět akademické  tuly. Rodná čísla by měla být 
v občanském průkazu uváděna do konce roku 2023.

Mění se rovněž výše některých správních poplat-
ků. Zvyšuje se správní poplatek při přije   žádos   

o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let 
z 50 Kč na 100 Kč a při přije   žádos   o vydání ob-
čanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, 
ztracený, odcizený, zneplatněný, obsahující neo-
právněně provedené zápisy ze 100 Kč na 200 Kč.

Mgr. Klára Uldrichová, MPA
vedoucí odboru vnitřních věcí

Ilustrační foto

V souvislos   s účinnos   zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech budou nové občanské průkazy, 
o které bude požádáno od 2. srpna 2021, obsahovat bezkontaktní čip, na kterém budou uloženy biomet-
rické údaje, a to zobrazení obličeje držitele občanského průkazu a dva o  sky prstů. Budou sloužit k ověření 
pravos   občanského průkazu a ověření totožnos   jeho držitele při překročení státních hranic. 

Nové občanské průkazy od 2. srpna 2021

10 Z radnice

NABÍDKA PRÁCE
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici inves  čního referenta odboru rozvoje 
Městského úřadu Český Brod. Jeho agenda zahrnuje zejména přípravu nebo realizaci jednot-
livých inves  c menšího rozsahu nebo čás   velkých inves  c, shromažďování a vyhodnocování 
požadavků na výstavbu, příprava výběrových řízení inves  čních akcí po věcné stránce, prová-
dění technického dozoru stavebníka menších akcí, příprava a zajišťování dokumentace všech 
stupňů. Zajišťování realizace inves  čních akcí včetně dozorování průběhu realizace inves  c, 
výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava podkladů 
pro uzavírání smluv a jejich dodatků, prověřování a zajišťování úplnos   inves  ční dokumen-
tace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků 
v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání fi nančních prostředků z rozpočtu. Evi-
dence projektů a činnos   ve vnitřních systémech. Komunikace se členy zastupitelstva a rady 
města, s občany, úřady a fi rmami. 
Lhůta pro podání přihlášky je 27. 8. 2021 do 15.00 hodin. Předpokládaný nástup od 1. 9. 2021 
nebo dle dohody. Se svými dotazy se zájemci mohou obrá  t na vedoucí odboru rozvoje 
Mgr. Hanu Dočkalovou, tel.: 733 792 835, e-mail dockalova@cesbrod.cz.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA? 
Pro osoby s bydlištěm na území města Český Brod 
včetně místních čás  , kterým je 65 a více let a dále 
pro osoby, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo 
ZTP/P bez věkového omezení. Přepravovaná osoba 
může využít jednu osobu jako doprovod. Pro vyu-
ži   služby je nutné požádat o průkaz Českobrodská 
doprava pro seniory.

JAK ZÍSKAT PRŮKAZ ČESKOBRODSKÁ DOPRAVA 
PRO SENIORY?
Průkaz se vydává bezplatně a na počkání na Měst-
ském úřadě Český Brod, odboru sociálních věcí a škol-
ství v kanceláři č. 25, nám. Arnošta z Pardubic 56, 
Český Brod v těchto hodinách: 

Po 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Út  8.00 – 11.00
St  8.00 – 11.00 12.00 – 17.00

K žádos   je nutné předložit občanský průkaz a pří-
padně průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. K podání žádos   
je možné zplnomocnit jinou osobu. 

KAM VÁS SLUŽBA ODVEZE? 
Na území města Český Brod je možné jet na tato 
místa: lékařské ordinace, lékárny, úřady, obchody 
a služby, nádraží, hřbitovy, pošta, banky a pojišťov-
ny, školy, školská zařízení a zájmové organizace. 
Služba je omezena na maximálně 20 jízd v měsíci. 

Službu je možné také využít k přepravě do Oblast-
ní nemocnice Kolín. Služba je omezena na 4 jízdy 
tam i zpět na kalendářní rok. 

JAKÁ JE PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY?
Službu je možné využívat každý pracovní den v době 
od 6.30 do 14.30 hodin.

KOLIK VÁS BUDE SLUŽBA STÁT? 
Za jednu jízdu po Českém Brodě zapla  te 15 Kč. 
Jednou jízdou se rozumí cesta tam. Zpáteční jízda 
je zpoplatněna jako další jízda a musí být předem 
objednaná.

Za přepravu do Oblastní nemocnice Kolín, tam 
i zpět včetně jedné hodiny čekání zapla  te 200 Kč. 
Za každou další hodinu čekání budete pla  t 100 Kč. 

JAK MOHU SLUŽBU OBJEDNAT?
Službu je nutné objednat minimálně jeden den 
před plánovanou jízdou v pracovních dnech v době 
od 9.00 do 15.00 hodin na tel. č.: 603 216 669.

KDE SE MOHU DOZVĚDĚT VÍCE INFORMACÍ? 
Pokud Vás zajímají další informace o službě Čes-
kobrodská doprava pro seniory, můžete zavolat na 
tel. č.: 730 870 953 nebo napsat na e-mail:
tumova@cesbrod.cz. 

Mgr. Bc. Jana Tůmová
odbor sociálních věcí a školství 

Novinky v Českobrodské dopravě pro seniory od září 2021
Služba senior taxi v Českém Brodě pod názvem Českobrodská doprava pro seniory bude mít ke konci srpna 
tohoto roku za sebou tři roky fungování. Od září dochází k několika změnám, především jde o možnost 
přepravy do Oblastní nemocnice Kolín, rozšíření přepravních míst o školy, školská zařízení a zájmové orga-
nizace a zahrnu   držitelů průkazů TP mezi osoby oprávněné využívat tuto službu. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Aktuality z oboru rozvoje
I v době prázdnin a dovolených náš odbor rozvoje pracuje na plné obrátky.  

Dne 24. června 2021 bylo předáno staveniště pro 
realizaci stavebních úprav místní komunikace ulice 
K Vysílači v městské čás   Liblice. Samotné realiza-
ci předcházelo zbudování dočasné objízdné trasy 
přes areál SOŠ Český Brod - Liblice, pro zajištění 
dopravní obslužnos   rezidentů a také zachování 
provozu obchodních společnos   včetně řešení do-
pravně inženýrských opatření při výstavbě po dobu 
uzavírky místní komunikace.

Jedná se o stavební úpravy místní komunikace 
s cementobetonovým krytem a z čás   z betonové 
zámkové dlažby, lemované silničními obrubníky, 

sníženými ve vjezdech, jednostranného chodníku 
pro pěší z betonové zámkové dlažby, zbudování 
zálivu pro kontejnery tříděného odpadu. Odvod-
nění komunikace bude příčným sklonem do stá-
vající dešťové kanalizace odvodňovacími žlaby 
a propojením se stávajícím dešťovým řadem. Při 
realizaci stavby dojde k výměně šoupat a uzávěrů 
na vodovodních a kanalizačních řadech a přípoj-
kách, přeložení telekomunikačních kabelů společ-
nos   CETIN a.s. a čištění a kamerová revize stá-
vajícího řadu dešťové kanalizace. Předpokládaný 
termín dokončení stavby je v září 2021.

Parkoviště P+R v ulici Krále Jiřího a Klučovská pro-
cházejí v současném období bouřek, lijáků a výpad-
ku elektrického proudu těžkou zkouškou. Jen těžko 
se dá přehlédnout, že jsou závory často zvednuty. 
Důvodem je přerušení dálkového spojení s kame-
rovým dohledem z důvodu krátkodobých výpadků 
elektrického proudu, které je důležitě k bezproblé-
movému chodu systému parkovišť. Firma Green 

Center, se kterou má město podepsanou smlouvu, 
dělá co může, ale další nepřízeň počasí sebou při-
náší další poruchy systému. V ulici Klučovská došlo 
k vyřazení PC, které ovládá celý parkovací systém. 
Město objednalo nový. Inves  ce do chodu parko-
višť jsou nemalé, ale jejich užitek pro město, odklon 
dopravy a zamezení parkování vozidel v ulicích je 
důležitý. 
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NABÍDKA PRÁCE
Technické služby Český Brod se sídlem Palackého 339, Český Brod přijmou brigádníky na likvi-
daci plevele a pracovníka na svoz odpadu a další pomocné práce spojené s čištěním města 
– podmínkou je dobrý zdravotní stav. Nástup možný ihned. Bližší informace u paní Slavíkové, 
tel.: 602 156 839, e-mail: Jaroslava.slavikova@tsceskybrod.cz.

Areál ZZN, který město pořídilo před třemi lety, se 
probouzí k životu. V současné době probíhají de-
moliční práce na objektech bývalých garáží a skla-
dů obilí, které ustoupí budoucímu využi  . Areál se 
otevře veřejnos   i zbouráním zdi do ulice Krále Ji-
řiho a ulice Zborovská. Dále město plánuje odstra-
nění kovových konstrukci sila a sušičky obilí. Také 
železniční vlečka je na základě smlouvy postupně 

demontována a bude sloužit partě nadšenců, kteří 
budují výletní trať z Třemošnice s parní lokomo-
 vou. Českobrodské posvícení bude první zátěží 

pro celý areál. Ve dvoře areálu budou umístěny 
atrakce a stánky s laskominami, které k pou   pa-
tří. Záměrem města je, aby areál sloužil veřejnos   
v úzkém spojení s podnikatelskou sférou. 

Za odbor rozvoje Jiří Jeník a Ing. Karel Zajíček

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2021červenec, srpen 2021



14 Projekty a investice
Čeká nás velký školský projekt
Na jednání dne 19. 7. 2021 Vláda ČR schválila program Prstenec II. na stavbu a navýšení kapacit zá-
kladních škol v ČR v letech 2021 až 2028 v celkové výši 6,8 miliard Kč. Do tohoto programu byla již 
jmenovitě zařazena dostavba ZŠ Žitomířská včetně nové sportovní haly a také nová základní škola 
v Doubravčicích. 

Jde o společný projekt Dobrovolného svazku obcí 
Český Brod a Doubravčice, díky kterému máme 
možnost získat ze schváleného programu až 90 % 
uznatelných nákladů v celkové výši přes 600 mili-
ónů korun. Letošní rok dokončíme potřebné pro-
jekty včetně nutných povolení, začátkem příš  ho 
roku bychom chtěli vyhlásit výběrové řízení na 
zhotovitele českobrodské čás   a v druhé polovině 
příš  ho roku by měla být stavba zahájena. Dokon-
čení je plánované na přelom let 2023 a 2024. 

S dostavbou ZŠ Žitomířská úzce souvisí potřeba 
přemístění pietního místa – fi gurálního pomníku 
od akademického malíře Karla Opatrného, který 
byl odhalen 11. 9. 1938 a byl zhotoven na památ-
ku obětem první světové války. Často se nás ptáte, 
co se s pomníkem bude dál dít? Jeho přemístění 
schválilo Zastupitelstvo města Český Brod a pietní 
místo bude přesunuto pouze o několik desítek me-
trů výše v ulici Žitomířská ve směru na Štolmíř. Nyní 
jen čekáme na vyjádření Ministerstva obrany ČR.

Vizualizace nové školy ZŠ Tyršova

Stávající umístění pomníku Navrhované umístění pomníku

Petra Ištvániková, PR manažerka

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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„Co sis všechno nakoupil? Kolik peněz jsi dostal v bance? Tohle snad nemá řešení! Mám to, super! Kolik 
sis vydělal? Honem, počítej, ať s  hneme piškvorky.“ To byly některé hlášky dě  , které se zapojily do Ma-
tema  ckého jarmarku. 

Více než sto žáků základních škol z Českého Brodu, 
Doubravčic a Tuklat si užilo červnové dopoledne 
plné matema  ckých úkolů v malebném prostředí 
hájenky Vrátkov. Za každý splněný úkol získávali 
kredity, které po skončení ak  vit vyměnili v ban-
ce za peníze - vrátkovské dřeváky. Ak  vity si žáci 
připravili předem za podpory pedagogů, zrovna 
jako si nachystali odměny do „cukrárny“, aby za 
vydělané peníze bylo co nakupovat. Počasí se vy-
dařilo, byl krásný slunečný den, a tak se původní 
obavy z deště vyměnily za hledání s  nu. V ten den 
jste už jen mohli pozorovat spokojené dě  , které 
s chu   plnily matema  cké úkoly, neseděly ani ve 
škole, ani za počítačem, ale vesele hopkaly ve s  nu 
lesa. Jakmile se otevřela cukrárna, žáci si mohli na-
kupovat. V nabídce byla zmrzlina, koláče, perníč-
ky, nejrůznější dobroty, ale i třeba buřt, kterého si 
mohli opéct na ohni. Asi nikdo netušil, že by roz-
víjení matema  cké gramotnos   mohlo být natolik 
příjemné. 

Co tomu ale předcházelo?
Velký dík patří zejména členkám pracovní skupi-
ny matema  cké gramotnos  , paním učitelkám ze 
základních škol Českobrodska, které mají zájem 
o rozvoj matema  cké gramotnos   a chtějí pro žáky 

to nejlepší. Tato pracovní skupina se pravidelně 
schází již čtvrtým rokem v rámci projektu „Sdílené 
rados   a stras   škol III” (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0008647), který je fi nancován z rozpo-
čtů Evropské unie, ČR a města Český Brod. Nápad 
uspořádat Matema  cký jarmark vznikl ve složitém 
pandemickém období a do poslední chvíle pano-
valo mnoho obav z realizace. Finální podoba zažila 
mnoho změn, přes veškeré nástrahy se však dílo 
podařilo, jak můžete vidět na přiložených fotografi -
ích. Věříme, že se Matema  cký jarmark žákům líbil 
a proběhne třeba zase za rok.

Za realizační tým projektu 
Mgr. Gabriela Rákosníková, Ing. Jiřina Soukupová

Matema  cký jarmark

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2021červenec, srpen 2021



Vodohospodářské stavby byly zahájeny
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Už téměř dva roky pla   v našem městě STOP - STAV vyhlášený v roce 2019 zastupitelstvem města pro nová 
připojení na stávající vodovodní a kanalizační řád z důvodu nedostatečných kapacit zdrojů a technologií. 
Provozovatel vodovodní a kanalizační sítě 1. SčV, a.s. tuto situaci avizoval několik měsíců předem, a proto 
se město s vědomím, že řešení bude velmi fi nančně i časově náročné, již od roku 2017 připravovalo na 
navýšení stávajících kapacit jak v oblas   pitně vody, tak v oblas   kapacity likvidace odpadních vod. Byly 
připraveny projektové dokumentace, vydána stavební a jiná povolení, žádáno o dotace na spolufi nancová-
ní těchto staveb, vybrán zhotovitel. Jelikož se město snaží co nejvíce využít externí zdroje a dotační výzvy, 
které by pomohly nákladné projekty fi nancovat, a ve všech třech případech bylo úspěšné, začínají se nyní 
tři hlavní vodohospodářské stavby rozbíhat.

Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na 
veřejný vodovod 

Prvního prázdninového dne bylo předáno stave-
niště zhotoviteli stavby Nové vodní zdroje NV1 
a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města 
Český Brod. Stavební práce budou probíhat v ná-
sledujících dvou letech po jednotlivých úsecích. 
Stavba bude budována na pozemcích v katastrech 
obcí Doubravčice, Tuchoraz a Český Brod, vede od 
Doubravčic podél silnice přes Zahrady pod silnicí 
I. třídy I/12 až k benzinové stanici v ulici Palackého, 
resp. k „věžáku“, kde se napojuje na stávající vodo-
vodní řad města. Stávající zkušební vrty NV1 a NV2 
budou vybaveny novými technologiemi a napoje-
ny na nový vodovodní přivaděč.

K vrtům budou přivedeny nové elektropřípojky, 
budou vybudovány příjezdné komunikace, šachty 
nad vrty budou oploceny. Stavba přivaděče bude 
prováděna jak výkopovou, tak bezvýkopovou tech-
nologií – protlaky. Součás   vodovodního potrubí 
přivaděče budou i armaturní šachty a vodoměrná 
šachta s dalšími drobnými přidruženými objekty. 

Práce budou probíhat za dopravního omezení, 
případně nezbytných uzavírek, o kterých budou 

občané s předs  hem informováni. Nově napojené 
vrty budou dodávat do vodovodní sítě města vodu 
v maximálním množství 13 litrů za sekundu. 

Stavbu realizuje sdružení SPOLEČNOST ČESKÝ 
BROD, složené z fi rem VPK Suchý s.r.o., IMOS 
Brno, a.s., T4 Building s.r.o. Zasmluvněná cena pra-
cí je 79.300.000 Kč bez DPH, z toho dotace OPŽP 
činí necelých 50.000.000 Kč. 

Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodoje-
mu Český Brod

Ač Na Vrabčici nebudeme budovat nové vrty ani 
jiné vodní zdroje, i vybudováním druhé komory 
vodojemu se umožní odběr většího množství vody. 
V komoře se akumuluje voda v době nízkých od-
běrů a ve špičce je občanům k dispozici. Před-
mětem projektu je výstavba nové akumulační 
komory pitné vody ve stávajícím areálu zemního 
vodojemu Na Vrabčici o objemu cca 990 m3. Dále 
bude provedena kompletní rekonstrukce stávající 
akumulační nádrže. Projekt byl podpořen OPŽP 
částkou cca 18.100.000 Kč a máme požádáno 
ještě o dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 
2.700.000 Kč, přičemž celkové náklady zasmluv-
něné se zhotovitelem, společnos   Metrostav a.s., 
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činí 32.885.000 Kč bez DPH. Stavba druhé komory 
byla zahájena koncem měsíce července. K výraz-
nému omezení dopravy po dobu stavby nedojde, 
pouze rychlost bude snížena pravděpodobně na 
70 km/hodinu. Stavba by měla probíhat 12 měsí-
ců a předpokládáme, že nejpozději do konce roku 
2022 bude zkolaudována. 

Navýšení kapacity ČOV Český Brod – Intenzifi kace 
ČOV Český Brod

Ke zrušení STOP - STAVU ve stavebnictví a rozvo-
ji města přispěje také intenzifi kace stávající ČOV 
Český Brod – Liblice v Průmyslové ulici, kde by se 
měla od září naplno rozběhnout stavba. Po dobu 
stavby bude provoz ČOV zachován, ale s jistými 
omezeními, o kterých budou dotčení informová-
ni zástupci provozovatele. I v tomto případě od 

roku 2018 odbor rozvoje intenzivně pracoval na 
zpracování projektu a žádos   o dotaci pro SFŽP, 
kde byl úspěšný a získal fi nanční podporu ve výši 
cca 12.100.000 Kč z celkových přepokládaných ná-
kladů projektu cca 22.307.000 Kč bez DPH. Staveb-
ní práce bude provádět Společnost ČOV Český Brod 
– T4 Building a Hakov“ ve složení T4 Building, s.r.o., 
a Hakov, a.s. Intenzifi kací ČOV dojde k navýšení 
stávající kapacity z 9 600 EO (ekvivalentních oby-
vatel) na cca 13 300 EO. 

Díky získaným dotacím a realizaci uvedených ná-
kladných inves  c do vodohospodářské infrastruk-
tury by se noví žadatelé o napojení mohli dočkat 
zrušení STOP - STAVU do konce roku 2023. 

Mgr. Hana Dočkalová, 
vedoucí odboru rozvoje

Během června jsme dokončili několik stavebních drobných úprav a dovybavili nové Ekocentrum Vrátkov 
s cílem pozvat všechny zájemce na den otevřených dveří ve dnech 23. 6. a 24. 6. 2021 a spus  t letní provoz.

V pátek dopoledne jsme přivítali první hosty z řad 
odborné veřejnos  . Představili jsme plánované vý-
ukové programy nebo víkendové akce zaměřené na 
školní kolek  vy, rodiny s dětmi a další zájemce o en-
vironmentální vzdělávání. 

Sobotní den patřil rodinám s dětmi a všem zvědav-
cům, kteří se přišli podívat na nové ekocentrum. 
Kromě prohlídky prostor a představení ak  vit eko-
centra byla na programu naučná hra po lese, dílnič-
ky a malování přírodními materiály na banner, což 
si nakonec užívali nejvíce rodiče. Do Vrátkova se vy-
pravily také dě   z výtvarného oboru místní ZUŠ. Pod 
vedením Lucie Ulíkové si mohly vyzkoušet malování 
v plenéru a s  hly si užít i další zajímavý program. 

Odměnou všem byl slunný plácek s ohništěm a vel-
kým stanem, kde se podávalo občerstvení. 

Během letních prázdnin v ekocentru již probíhá ně-
kolik příměstských táborů, další ak  vity jsou pláno-
vané od září. Doufáme, že se návštěvníci budou do 
Vrátkova vracet a budou naplno využívat programo-
vou nabídku, kterou naleznou na:
www.ekocentrumvratkov.cz. 

Petra Ištvániková, PR manažerka

Vrátka se otevřela 
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Příjemné letní měsíce s možnos   konání veškerých tradičních i nových akcí nám v Domově seniorů vyna-
hrazují smutné a vyčerpávající zimní období.

V červnu jsme zahájili sezónu oblíbených sportov-
ních turnajů o ceny. Klien   rádi hrají tradiční kužel-
ky, ale poslední dobou jsou více populární turnaje 
v pétanque, i když tuto hru většina seniorů dříve 
neznala. 

Jedno červnové slunečné dopoledne měli senioři 
zpestřené návštěvou terapeu  ckého koně. Moc dě-
kujeme paní Veronice Volgemutové ze společnos   
Asistenční jednorožec, že nám tuto akci nabídla, 
neboť kontakt s živými zvířaty je pro klienty vždy 
zážitkem. 

Dlouho se senioři těšili na další návštěvu pana Petra 
Horáka, který přijel tentokrát s krásným cestopisem 
o svém putování po Brazílii.

Po loňské přestávce jsme se letos už počtvrté vyda-
li na řeku Sázavu. Víkendového výletu se nakonec 
zúčastnilo 41 zaměstnanců, kamarádů a rodinných 
příslušníků. V sobotu jsme vyrazili ze Šternberka 
do Ledečka, kde jsme i nocovali. Snídani jsme měli 
objednanou přímo v kempu a kdo měl chuť, mohl 
si ráno i zacvičit jógu. Nedělní úsek byl ve znamení 
trochu chladnějšího počasí, ale zdárně jsme dojeli 
do Sázavy a pak již busem domů.

Na konci školního roku přichystaly velkou radost 
našim klientům dě   ze třídy 3. B ZŠ Žitomířská. Pro 
každého seniora vyrobily přání pro štěs   s vylisova-
ným čtyřlístkem.

Prázdninová „Zpívání s harmonikou“ jsou pro seni-
ory letos výjimečná. Pana Volvoviče to  ž doprovází 

i jeho vnuci, kteří umí nádherně zpívat. Velký po-
tlesk seniorů si zaslouží vždy především za sólový 
zpěv v různých světových jazycích. 

V červenci se uskutečnil již sedmý ročník tradičního 
výletu 44 zaměstnanců a dě   do zábavního parku 
Mirákulum a i tentokrát se skvěle vydařil. 

Konec července patřil hudbě. Koncerty Petra Kubce 
mají naši klien   moc rádi, protože si při nich nejen 
krásně zazpívají, ale je při nich i veselo. Pořad s ná-
zvem „Točte se pardálové“ byl věnovaný známým 
písním o Praze.

Již počtvrté měli senioři možnost potěšit se úžasný-
mi písničkami Cimbálkové muziky Kobylka. Koncert 
se uskutečnil díky projektu „Ježíškova vnoučata“ 
a dárce  m splnil společné přání klientů Domova 
seniorů. Vystoupení Cimbálkové muziky Kobylka 
jsme tentokrát uspořádali v naší krásné zahradě 
a vše přesně vyšlo, neboť pršet začalo až po posled-
ní písničce.

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Letní akce v ANNĚ
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Jak je u nás zvykem, tak o letních prázdninách naše služby frčí, ale trochu jinak, než je tomu ve školním 
roce. Využíváme naplno, ale s plnou zodpovědnos  , zlepšení situace s Covid-19.

V RC Kos  čka už proběhl tradiční Tábor na Sázavě. 
Skvěle jsme si ho s dětmi užili. Téma Harry Po  er 
dě   moc bavilo. V průběhu týdne jsme samozřej-
mě vyrazili dvakrát na ra  y a uspořádali závody na 
nafukovacích matracích. Probíhaly etapové úkoly 
pro všechny čtyři koleje v „našich Bradavicích“, 
vyráběli jsme košťata a také hráli famfrpál. Nechy-
běly tradiční večerní programy a závěrečná párty, 
při které jsme dokonce oslavili dvoje narozeniny 
a ozvláštnily je talentová soutěž i ohnivá show. 
V půlce srpna nás čeká ještě příměstský tábor na 
koloběžkách. Rozvrh rodinného centra od nového 
školního roku jsme pro vás také připravili a najdete 
ho též v tomto zpravodaji.

V NZDM Klub Zvonice v Českém Brodě i v Poděbra-
dech máme o prázdninách otevřeno a pořádáme 
další akce. V Brodě už proběhl Zvonicový příměš-
ťák i s výletem na Petřín nebo přespání v klubu 
i s grilováním. V době, kdy píšu tento článek, jsou 
dě   s NZDM právě na týdenním vodáckém výletu 
na řece Otavě. Tématem letošní „vody“ je Skotsko, 
takže tam mají všichni své kilty, tedy skotské suk-
ně. Když s klubem o prázdninách nevýle  , probíhá 
v klubu také doučování pro ty, kteří potřebují ještě 
do konce prázdnin dohnat učení.

V NZDM Klub Zvonice v Poděbradech proběhlo 
od začátku prázdnin několik výletů – do Prahy za 
památkami nebo do Brodu na šlapací motokáry. 

Příměstský tábor už mají taky za sebou a byl plný 
poznávacích ak  vit. Vyrazili na výlet do Chlumce 
i Libice nad Cidlinou, navš  vili poděbradský útulek 
Haryk, a nebo prožili den s archeologem.

Další služby jako poradna pro rodiny, služby pro 
rodiny s dětmi v ob  žných životních situacích či 
služby pro pěstouny probíhají v běžném režimu, 
jen přizpůsobené letním dovoleným našich soci-
álních pracovníků a pracovnic a samozřejmě všem 
nezbytným bezpečnostním opatřením.

Na září chystáme Den otevřených dveří v RC 
i v NZDM. Sledujte náš web a sociální sítě.

Děkujeme donátorům, kteří podpořili nejen naše 
letní ak  vity. Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy – program Letní kempy 2021. Evropská 
unie Evropský sociální fond Operační program za-
městnanost (MAS Mezilesí, z. s.), Evropská unie 
Evropský sociální fond Operační program zaměst-
nanost (Region Pošembeří, o. p s.).

Krásný zbytek léta přejeme všem našim klientům, 
příznivcům, dárcům a donátorům a samozřejmě 
čtenářům Českobrodského zpravodaje.

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

V LECCOSu o prázdninách 
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Projekt má za cíl předcházet vzniku odpadu vzdě-
láváním místních obyvatel a vytvořením prostoru 
pro fungování cirkulární ekonomiky ve Štolmíři, 
Českém Brodě a blízkém okolí. 

Zájemci se naučí přemýšlet o odpadech již při plá-
nování nákupu (bezobalové nakupování, výběr 
ekologicky šetrnější varianty produktu), dívat se 
na potenciální odpad jako na zdroj, který je mož-
né využít pro nový účel nebo může posloužit ještě 
někomu jinému. Důležitým cílem je zvýšit množství 
bioodpadu, který budou obyvatelé kompostovat 
přímo na svých zahradách, případně v komunitním 
kompostéru.

V rámci projektu od března 2021 funguje na Face-
booku veřejně přístupná skupina s názvem Swap 
– M´am´aloca – výměnný bazar Český Brod. Sku-
pina je zaměřená na výměnu nebo darování věcí, 
které jsou v použitelném stavu a v případě jejich 
nevyuži   jsou zde nabízeny členům skupiny k další 
potřebě. Za účelem výměny věcí byla dále zprovoz-
něna swapová skříň pro veřejnost, kterou najdete 
napro   štolmířské peci.

V sobotu 29. 5. 2021 se uskutečnil historicky první 
SWAP – výměnný bazar, který se konal v maleb-
ném prostředí jurtové vesničky ve starém jabloňo-
vém sadu ve Štolmíři. 

Jak vlastně takový SWAP funguje? 
Kdokoliv ze zájemců mohl donést předem věci, kte-
ré již nevyužije, ale jiným by mohly ještě posloužit.

A tak se nám skutečně sešla bohatá nabídka dám-
ského, dětského i pánského oblečení. Nechyběly 
ani hračky, knížky, drobná elektronika a další věci 
z domácnos  . Za symbolické vstupné 50 Kč na ro-
dinu si návštěvníci mohli vybrat z rozmanité nabíd-
ky velmi pěkných, užitečných a zachovalých věcí.

Určitě bychom  mto chtěli poděkovat všem, kteří 
na výměnný bazar věci přinesli a ujis  t je, že ani 
jedna věc nebyla vyhozena a vše potřebné bylo 
využito. Zbylé věci, zejména část oblečení, jsme 
věnovali Českobrodské charitě a další část věcí pu-
tovala na další výměnný bazar v okolí.

Někteří návštěvníci kouzlo swapu teprve objevují 
a o to víc nás těší, když se dozvídáme, že se zajíma-
jí, kdy proběhne další akce.

Srdečně Vás proto zveme na sobotu 4. září 2021 
od 9 do 12 hodin, kdy se uskuteční podzimní 
SWAP bazar, opět v prostředí jurtové vesničky ve 
Štolmíři.

Více informací o chystaném Swapu se dozvíte na 
Facebooku M´am´aloca, o.p.s nebo na webových 
stránkách.

Během léta a podzimu budou ještě realizovány 
tři semináře na témata kompostování, zero was-
te, minimalismus. Čekají Vás také dva workshopy 
zaměřené na upcycling. První workshop je pláno-
vaný během srpnového veřejného pečení chleba 
v sobotu 14. 8. 2021 ve Štolmíři v přilehlém parčí-
ku u štolmířské pece. Návštěvníci si na něm budou 
moci vyrobit ruční papír. Na zářijovém swapu si 
můžete zkusit vyrobit tašky ze zbylých a nevyuži-
tých věcí přímo z bazárku. 

Pokud by vás cokoliv dalšího ohledně projektu zají-
malo či jste se ak  vně chtěli na nějaké akci podílet 
nebo jen donést věci na výměnu, neváhejte nás 
kontaktovat. Děkujeme za váš zájem.

Ing. Eva Horejcová, 
manažerka projektu Minimum waste Štolmíř; 

M´am´aloca, o.p.s. eva.horejcova@mamaloca.cz

V lednu letošního roku byla Ministerstvem životního prostředí ČR schválena státní dotace na projekt 
č. 101/32/21 (MZP/2020/320/1255) Minimum waste Štolmíř, který realizuje M´am´aloca, o.p.s.

Projekt Minimum waste Štolmíř má zelenou!
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V českobrodském regionu si už možná mnozí z vás spojují M‘am’aloca, o.p.s. s veřejnou pecí na chleba, 
IT klubem pro seniory a dětskými skupinami La Palomita a Na Sadu. 

Co nového v M‘am’aloca? Lesní klub Dě   z jurty

Nově pro Vás a Vaše dě   ve Štolmíři od září 2021 
otevíráme Lesní klub Dě   z jurty. 

Lesní klub je plnohodnotnou a rovnocennou al-
terna  vou předškolního vzdělávání a inspiruje se 
konceptem lesních mateřských škol. To znamená, 
že většina ak  vit probíhá venku a dě   se v přiro-
zeném venkovním a inspirujícím prostředí učí úctě 
k životu, přírodě a životnímu prostředí jako celku. 

Jako zázemí bude dětem a jejím průvodcům sloužit 
zateplená mongolská jurta, kterou budou využívat 
především pro odpočinek po obědě a pro ak  vity, 
které nemohou dě   vykonávat v mrazu nebo na 
přímém deš  . 

Co vše můžeme vašim dětem nabídnout? Vedle 
inspirujícího prostředí je to zejména výchova zalo-
žená na vzájemném respektu k sobě, kamarádům, 
přírodě a všemu živému. Program Lesního klubu 
bude vycházet z metod zážitkové pedagogiky, vol-
né hry a projektové výuky, kterou povedou naši 
zkušení a krea  vní průvodci.

Pokud byste chtěli vědět více informací nebo rov-
nou přihlásit své dě   k docházce, kontaktujte Tere-
zu Stuchlovou (tel.: 723 345 766, e-mail: 
tereza.stuchlova@mamaloca.cz). 
Po telefonické dohodě si lze též domluvit prohlíd-
ku. Novinky a fotografi e můžete sledovat na face-
bookových stránkách Lesní klub Dě   z jurty.

Více informací najdete na:
www.mamaloca.cz/lesni-klub-de  -z-jurty

Lesní klub je realizován v rámci projektu za fi nanč-
ní spoluúčas   Státního fondu životního prostředí.

Mgr. Tereza Stuchlová, 
ředitelka Lesního klubu Dě   z jurty, 

Dětské skupiny La Palomita a Na Sadu
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Cestovatelé si tak vyzkoušeli třeba ranní rozcvičku 
v brazilském Riu v rytmu samby, fyzické schopnos-
  zocelil afghánský vojenský výcvik, v Anglii krom 

degustace čaje o páté pilovali (v anglič  ně, jak 
jinak) umění správně stolovat, v Rusku proběhl 
odposlech agentů tajných služeb, v Americe na ně 
čekalo nejen indiánsko-kovbojské odpoledne, ale 
také fi lmový hollywoodský večer, nikoho neminu-
ly ani řecké olympijské hry, v africké Keni si holky 
cestovatelky vyzkoušely výrobu tradičních šper-
ků a v Itálii zase výrobu domácích těstovin, kluci 
v Kanadě si za  m zahráli airso  , na Šalamouno-
vých ostrovech si po boji o pustý ostrov a zdravo-
vědné záchraně přeživších zálesáci sami vařili v Se-
tonově hrnci, v Japonsku si vyzkoušeli jíst hůlkami 
(a některým tato záliba vydržela po zbytek tábora), 
až na závěr v Mexiku po dvoutýdenním získávání 
tajného kódu zabojovali o poklad Aztéků. Tře   tý-
den pak tradičně patřil už jen skautkám a skautům 
a jejich programu plnému her, tábornických do-
vednos   a také putování, tentokráte už ale jen po 
místech posázavských.
I všechny živly stály během tábora při nás – krom tá-
borových ohňů nás navš  vily bouře se silnými větry, 
přes tábor se přehnala velká voda, no a země, na té 
jsme to všechno úspěšně a šťastně přestáli. 

Aby to cestování bylo se vším všudy, tak i kuchyně 
nabídla světové speciality. Tak například v Rusku 

jsme ochutnali boršč, v USA hamburgery a popcorn, 
italské ručně hnětené a válené těstoviny dopadly 
na jedničku, mexické chilli con carne taky zmizelo 
z hrnce šmahem, Španělsko nabídlo paellu i španěl-
ské ptáčky a k nudlím jsme si dali zaručeně afghán-
ský mák a ještě se dojedli indickým chlebem naan, 
a o japonské rybě pojídané hůlkami už jste slyšeli. 

A jaké jsou dojmy z tábora? Na to jsme se zeptali 
cestovatelů samotných: 
V které zemi se   líbilo nejvíc a proč? 
Niki: „Afghánistán, protože byl super sportovní 
program.“
Přidávají se dvě vlčata: „A byly tam ty výborný plac-
ky.“ (chléb naan/pita chleba)
Pavel: „V Rusku. Protože jsem si mohl telefonovat 
rusky s agenty.“
Deni: „Brazílie. Samba jako rozcvička a celý den byl 
hodně barevný a pozi  vně laděný. A nádherné byly 
ty kostýmy opeřených tanečnic.“

Na www.skaut7.cz naleznete celý rozhovor s účast-
níky letošního tábora a dozvíte se mj., co jim nejvíc 
chutnalo, kdo měl nejlepší kostým, jaké disciplíny 
absolvovali na brazilských karnevalových hrách, 
jak se spí v takovém tee-pee a mnoho dalšího. 

Radka Nováková, skautské středisko 
Ing. Ládi Nováka

Letošní tábor se nesl ve znamení cestování po celém světě. Za první dva týdny tábora to  ž naši malí i velcí 
cestovatelé „navš  vili“ přes 16 zemí. Amazing race – závod o poklad kolem světa odstartoval hned zkraje 
prázdnin a cílem našeho putování bylo získat klíč k dávnému pokladu Aztéků. Co den, to jiná země (občas 
i více) a rozmanité ak  vity s danou zemí spojené.

Táborový závod kolem světa aneb přes celý svět za pokladem Aztéků
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Po mnoha letech tentokrát v sokolovně nepro-
běhla žádná velká stavební akce, a tak tou největší 
změnou pro všechny, kdo za  m do objektu neza-
vítali, budou krásně zrenovované dveře ve foyeru. 
Firmě jejich oprava sice trvala déle, než jsme počí-
tali, ale výsledek rozhodně stojí za to.

Oslavy 150. výročí založení Sokola v Českém Bro-
dě, které se měly konat podstatnou část minulého 
roku, se z pochopitelných důvodů neuskutečnily. 

Budeme se snažit dodatečně si výročí připome-
nout v průběhu tohoto cvičebního roku, patrně ve 
spojení se Sokolským plesem. Rozhodně to ale již 
nebudou oslavy tak obsáhlé, jaké jsme si napláno-
vali na původní termín. Zároveň se zahájením cvi-
čení v září bude k dostání kniha o historii Sokola 
v Českém Brodě, která k tomuto výročí byla napsá-
na, a která na 544 stranách obsahuje 930 fotografi í 
a historických dokumentů.

Do archívu Sokola se nám podařilo získat opravdo-
vý unikát – starou sokolskou pamětní knihu naší 
jednoty, pocházející z devadesátých let 19. stole  . 
Úctyhodný je nejen její rozměr a váha téměř osmi 
kilogramů, ale i její provedení. Přední strana desek 
knihy je vyvedena v překrásné dřevory  ně a kniha 
obsahuje pamětní zápisy nejen z doby svého zalo-
žení, ale i z daleko novější, těsně před převratem 
v roce 1948. Pánovi, který nám knihu nabídl, ji prý 
prodal štamgast z jednoho místního hos  nce. Ne-
víme, kde ten ji získal, ale každopádně se ukazuje, 
že i pravidelné návštěvy výčepních lokálů mohou 
být prospěšné. 

Za celé vedení českobrodského Sokola přeji všem 
krásný a pohodový zbytek prázdnin, a zejména 
normální obyčejný školní i cvičební rok bez pande-
mických omezení.

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

Pokud se ke konci prázdnin nezhorší situace spojená s koronavirem a nezpřísní se díky tomu nějaká ne-
příjemná opatření ministerstva, která by nám zabránila po velmi dlouhé době znovu svobodně a plno-
hodnotně cvičit, otevře se sokolovna pro všechny členy jednoty i nové zájemce o cvičení v druhém záři-
jovém týdnu, konkrétně od 6. září. Všechny potřebné informace spojené se zahájením cvičení najdete po 
20. srpnu na webových stránkách Sokola www.sokolbrod.cz.

Sokolovna konečně opět ožije

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané: paní Marta Pazdercová, 
RNDr. Jaroslav Bejšovec, DrSc., pan Václav Jandejska, Mgr. Miloš Dlabal, paní Věra 
Kudrnáčová, paní Svatava Šedinová, pan Josef Hazelbach, paní Jaroslava Moravcová, 
paní Jaroslava Kmochová, paní Anna Jozífová, paní Božena Feyfrlíková, paní Alenka 
Citová, paní Jarmila Šašková, paní Libuše Ulrichová, pan Petr Zrubecký, pan Josef 
Šermauer, pan Bohuslav Filoun, pan Jan Vokáč, RNDr. Karel Šťastný. 
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Spirála pomoci nabízí sociální služby v Českém Bro-
dě a jeho okolí od roku 2008. Jsou určeny senio-
rům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří 
potřebují pomoc druhé osoby, ale přesto chtějí 
zůstat doma ve svém prostředí.

Osobní asistence přichází za člověkem do jeho do-
mácího prostředí a prodlužuje v něm pobyt a lec-
kdy oddaluje nutnost umístění v pobytovém zaří-
zení. Pracovnice Vám pomohou s osobní hygienou, 
podáním stravy a pi  , s běžnými úkony o vlastní 
osobu, při zajištění chodu domácnos  , při obsta-
rávání osobních záležitos   apod. Služba je posky-
tována dle potřeb klienta denně včetně víkendů 
i několikrát za den.

Terénní odlehčovací služba nabízí pomoc rodin-
ným příslušníkům, kteří pečují o svého blízkého. 
Nabízíme vám zastoupení v péči, abyste si mohli 
zařídit svoje osobní záležitos   – dojít si k lékaři, 
na úřad, odpočinout si, odjet na výlet, dovolenou 
apod. Služba je poskytována dle potřeb pečující-
ho denně včetně víkendů. Více informací ohledně 
péče získáte na tel.: 773 600 498 nebo na:
www.spirala-pomoci.cz 

Rovněž nabízíme zapůjčení kompenzačních pomů-
cek. Půjčovna se nachází v ulici Krále Jiřího, kousek 

od Kulturního domu Svět. Provozní doba je od 9.00 
do 16.00 hodin s polední pauzou. Moc nás potěšil 
mail od dcery jedné naší klientky, který nám posla-
la tento měsíc.

Dobrý den, moc zdravím z Českého Brodu (teď mo-
mentálně ze školy v Kostelci). Moc děkuji za péči 
o moji maminku v podání „děvčátka“, které s ní 
bylo do úterý. Maminka byla spokojená a pokaždé 
se na ni těšila. A já byla úplně v šoku, když jsem 
pokaždé našla vzorně umyté nádobí a uklizeno 
v kuchyni. Klobouk dolů, co ta Vaše děvčata zvlá-
dají. Pochvalte ji, prosím, a vyřiďte mé poděkování. 
Byla jsem úplně klidná, protože maminka byla ve 
vskutku dobrých rukou. Jen nasadila laťku hodně 
vysoko. Ale ta nová paní se snad taky brzy zacvičí 
a bude Vám dělat radost. 

Ještě jednou moc děkuji, pomohly jste mi maminku 
„postavit“ na nohy. S chodítkem si dojde pod dohle-
dem na WC, sama se posadí a nají lžící, už zvládla 
i kadeřnici = sedět chvíli na židli, kouká na televizi 
a naprosto sama ji zvládám vykoupat ve sprcho-
vém koutu. Bez Vás bych to asi nezvládla. Jste mi 
velkou oporou i pomocí (nejen mamince). L. R.

Za Spirálu pomoci o.p.s. 
Mgr. Jana Kuncířová, MSc.

Každý člověk se někdy ocitne v situaci, kdy potřebuje pomoc druhého člověka v důsledku nemoci, úrazu 
nebo stáří a musí postarat o sebe nebo o své blízké. V takové době všichni hledáme rady a odpovědi na 
otázky, které si klademe: Jak to všechno zvládnout? Budu se umět dobře postarat? Kde najdu pomoc?

Spirála pomoci poskytuje pomoc druhým
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Kompletní přehled nových knih za měsíce červen a červenec  2021 je k dispozici 
v Městské knihovně nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.

Svatá Ludmila: Žena na rozhraní věků
Svatá Ludmila jako manželka Bořivoje I. je první historicky doloženou Přemyslovnou. Během 
jejího života byly položeny základy ke chris  anizaci Čech a také základy moci Přemyslovců. 
Jde tedy skutečně o ženu „na rozhraní věků“, v nichž se mocensky a poli  cky střetával Západ 
s Východem, kdy křesťanství ovládalo Evropu a kdy se vytvářely evropské mocenské struktu-
ry. Kniha prostřednictvím šes   tema  cky úzce provázaných esejis  ckých celků rozkrývá život 
a svět kněžny Ludmily, pozdější zemské svě  ce, kult její osobnos   nebo její postavení v kul-
tuře a umění.
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Daniela Králová: O duši lesa
Příběh lidské holčičky, která v lese objeví liščí doupě a s malými liščaty naváže silné pouto, 
popisuje jejich dobrodružství, kdy spolu poznávají lesní svět, představují jeho další obyvate-
le a za laskavého vedení moudrého stromu vypravěče zažívají koloběh života v přírodě. Au-
torka je veterinární lékařkou a vychází z vlastních zážitků, kdy s liščí rodinkou strávila jedno 
krásné jaro, léto a podzim. Kniha je pomocí QR kódů propojena s webovými stránkami, kde 
si čtenáři mohou prohlédnout množství fotografi í a videí nebo si poslechnout píseň, kterou 
autorka sama složila a nazpívala.

Lukáš Hejlík: 555 Výlety s Gastromapou
Lukáš Hejlík ve své knize vyráží na 100 nádherných míst po celé České republice a ma-
puje v jejich okolí dostupné podniky, kam si můžete zajít na dobré jídlo nebo pití. Každý 
výlet je doprovázen fotografiemi od respektovaných českých fotografů a cestovatelů. 
Partner Kudyznudy.cz doplňuje další možnosti, kam se v dané lokalitě podívat. Pomocí 
QR kódu Mapy.cz si můžete stáhnout celý výlet i Lukášovy tipy do navigace. A mimo-
chodem, každý z výletů má mít v knize napárovanou skladbu, kterou lze načíst v aplikaci 
Spotify. 

Václav Holanec: Díkůvzdání
Svět, tak, jak ho lidé znali, skončil. Na konci 20. let našeho stole   způsobila záhadná nemoc, 
že všichni muži na planetě ztra  li schopnost sexuálně žít a mít dě  . Nedaleko místa, kde byla 
nalezena Věstonická venuše, stojí kostel s farou. Místního faráře Fran  ška trápí děsivé sny, 
zjevuje se mu mrtvý papež a nakonec zjis  , že právě on je vůči nemoci imunní… Nedokáže si 
představit, že by porušil celibát, ale co když právě on může zachránit lidstvo? Román nabízí 
osobitý pohled na víru, sex i poli  ku, ale také originálně reaguje na genderové předsudky 
a společenská tabu. 
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Vybíráme z knižních novinek
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Zábavný čtenářův dvoreček
zve tě o prázdninách dál.

S knížkou je veselo,
když půjdeš okolo

zastav a přidej se k nám.

Můžeš tam poslouchat pohádky,
příběhy napínavé,

něco se naučíš,
něco si zahraješ.

S knížkou je léto pravé…

Momentky z akcí Poslouchat knihy 
a Prázdninové čtení a hraní zachy  la 

Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK

Zábavný čtenářův dvoreček
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Výlet na Lovoš

Ve čtvrtek 29. 7. 2021 se uskutečnil další výlet z ročního plánu Klub českých turistů v Českém Brodě. 

Na výlet do Českého středohoří se tentokát vydalo 
celkem 11 osob, Vlakem v 7.01 z Českého Brodu 
jsme dojeli na Masarykovo nádraží, přestoupili na 
vlak směr Ús   nad Labem a kolem 9 hodiny vystou-
pili v Lovosicích. Zastavili jsme se v informačním 
centru a získali nějaké propagační materiály.

Účastníci výletu měli na výběr dvě možnos   pěší tra-
sy. První variantou byla Boreč (449 m n.m.), známá 
jako kouřící hora, která díky unikátnímu geologic-
kému jevu mikroexhalace vypadá v zimním období 
jako by se z ní kouřilo. Jedná se o chráněné úzení 
s výskytem zajímavé květeny a motýlů. Druhou va-
riantou byl Lovoš (570 m n.m.), viditelná dominanta 
sopečného původu tyčící se nad Lovosicemi. Lovoš 
představoval sice náročnější stoupání, ale zase nabí-
zel možnost občerstvení v chatě na vrcholu. 

Účastníci se rozhodli pro Lovoš. Cesta vedla po ze-
lené značce nejprve městem, pak mezi krásnými 
zahradami se stromy obalenými ovocem, loukami 
až do zalesněného terénu stoupajícího k vrcholu. 
Výstup trval asi 1 hodinu a 40 minut a zdaleka ne-
byl tak náročný, jak se zdálo při pohledu na strmý 
kopec z města. Odměnou za zpocená záda se stal 
přenádherný rozhled na všechny strany. Z vrcholu 
jsme jako na dlani viděli Milešovku, Radobýl, Říp, 
Píšťanské jezero, Házmburk, zmiňovanou Boreč 
a množství dalších vcholů Českého středohoří. 

Po občerstvení a skupinové fotografi i jsme se vyda-
li na sestup dolů a rychlíkem ve 14 hodin zpět do 
Prahy a dále do Českého Brodu. 

Nachodili jsme celkem asi 10 km, podívali se do 
méně navštěvované čás   České republiky, a navíc 

si užili krásnou letní atmosféru vlakového výletu, 
kterému přálo příjemné slunečné počasí. 

Přidejte se i vy k některému z výletů KČT Český 
Brod. Výlety jsou pravidelně inzerované v Česko-
brodském zpravodaji a na vývěsce u Informačního 
centra. 

Magda Hubner, vedoucí výletu
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Po 40 letech téměř na den přesně ofi ciálně otevřeme zrekonstruované 
hřiště
Psalo se 8. 8. 1981, když se splnil sen celé generace fotbalistů – otevřelo se nové travnaté hřiště. Ko-
nečně se po tréninku nedrhla škvára. Obrovský krok vpřed. Po 40 letech jsme toto hřiště kompletně zre-
konstruovali. Konečně máme funkční drenáž, závlahový systém, nové oplocení, a hlavně krásnou novou 
trávu. Premiéru sice máme již za sebou – vítězství áčka pro   týmu z Loun 3:0, ale slavnostně jej otevřeme 
v sobotu 28. srpna.

Srdečně vás zveme na speciální odpoledne. 40 let 
historie na jednom hřiš   – od 13.00 hod. se setka-
jí celé generace našich úspěšných hráčů – garda 
SK Český Brod pro   gardě SK Slavia Praha. Od 
17.00 hod. nastoupí v mistrovském utkání naše 
áčko pro   FK Neratovice. Již dopoledne sehraje mi-
strovské utkání na zadním hřiš   naše céčko. Mezi 
zápasy se můžete těšit na utkání mládeže, dětské 
a dovednostní soutěže,… Opět je třeba poděkovat 
MŠMT a městu Český Brod za podporu této rekon-
strukce. 

Jarní sezona nám skončila, letos byla kvůli covidu 
velmi krátká, i tak jsme toho dost s  hli. Během 
června jsme odehráli, pár turnajů a zápasů. Mladší 
žáci vyhráli letní ligu v Uhříněvsi. Na konci června 
jsme si společně udělali táborák a rozloučili se se-
zónou. 7. srpna odjíždíme na letní soustředění, kde 
se budeme snažit co nejlépe připravit na podzimní 
část sezóny. 

V červnu na Ku  lce jsme pro 1. ZŠ Český Brod zor-
ganizovali sportovní den, dě   prvních a druhých 
tříd se utkaly ve sportovních disciplínách. Dále 
proběhl fotbalový nábor pro školku Sokolská pod 
názvem Můj první gól. Ten gól dal opravdu každý 
a pevně věříme, že to nebyl jejích poslední gól 
a že nějaký ještě přidají. Speciální byla neděle před 
prázdninami – Táto nahraj i přes velmi teplé počasí 
pobavil celé rodiny.

V červenci jsme přivítali dě   na příměstském tá-
boře, dě   si během celého týdne vyzkoušely různé 
sporty např. fotbal, basket, atle  ku, fl orbal a mno-
ho dalšího. Letos hrajeme celotáborovou hru pod 
názvem jak jinak - olympijské hry. Dě   mezi sebou 
soutěží v týmech. A spolupráce v týmech, aby spo-
lečně vyhrávaly, je neskutečná. Už se těšíme na 
další turnusy. 

Iveta Librová a Mar  n Sahula, SK Český Brod

Ze sportu28 Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2021červenec, srpen 2021



Ze sportu 29
Po 28 letech opět na Ku  lce
S Jaroslavem Vávrou, rodákem z Českého Brodu, jsme se sešli, abychom si povídali o jeho práci a zkušenos-
tech z letenského hřiště klubu AC Sparta Praha, kde působil téměř třicet let. Je jedním z předních odborníků 
na péči a zakládání sportovních trávníků v ČR. Nyní je konzultantem na fotbalovém stadionu Ku  lka. 

Jak jste se k tomuto pová-
ní dostal?
„Do roku 1983 jsem pra-
coval jako správce hřiště 
se škvárovým povrchem 
nedaleko místní restaura-
ce Sportka v ulici V Lukách. 
Dnes byste tam hřiště hle-
dali už stěží, na původním 
pozemku tam za ta léta 

vyrostly nové řadové domy. Následně jsem asisto-
val ve společnos   Slovšport Žilina, kde byla fi rma 
Sibera. Ta se zabývala především antukovými hřiš   
a já tak se tak mohl naučit jak pečovat o antuku. 
V 1980 se otevřelo nové fotbalové hřiště na Ku  l-
ce, kde jsem byl správcem až do roku 1993, pak 
jsem přešel na Letnou.“ 

Co považujete za svůj největší úspěch? 
„Zahraniční pracovní nabídku do Arabských emi-
rátů, kterou jsem bohužel z rodinných důvodů 
nevyužil. Nelituju toho. Dostal jsem se na Spartu 
a mohl být součás   týmu, který připravoval hrací 
plochu pro A mužstvo, se kterým jsem za dobu, co 
jsem byl na Letné, slavil patnáct  tulů Mistra České 
republiky.

Máte v tomto oboru nějaké své nástupce?
„Ano, své znalos   jsem předával na mnoha semi-

nářích. Spolupracoval jsem také s Českou země-
dělskou univerzitou v Praze, kde jsem předával své 
zkušenos   studentům přímo na hřiš  . Učil jsem je 
jak zacházet s technikou, zavlažovat i stříhat tráv-
ník. Málo kdo například ví, že na zápas je třeba výš-
ka trávníku seknutá na 23 mm a na trénink 33 mm.

Jaký jste si odnesl největší zážitek?
„Kvalifi kace na Mistroství Evropy v Itálii. To v roce 
1999 Michal Bílek dal rozhodující gól, který přinesl 
skóre 2:1 a postup na mistroství! I tenhle trávník 
jsem mohl připravit a to mě moc těšilo a naplňo-
valo. Jsem zvyklý být v pohybu, a proto jsem rád 
využil nabídku konzultanta fi rmy Philipp sportovní 
trávníky s.r.o., kdy se zakládal nový trávník na Ku  l-
ce. Mohl jsem předat své získané le  té zkušenos   
dál pokračovateli na údržbě hrací plochy.“

Děkuji za rozhovor. Ať se vám i fotbalu na Ku  lce 
daří!

Petra Ištvániková, PR manažerka
Foto: www.tyden.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Mezi občany města Český Brod byly dne 18. 6. 2021 v radničním sále městského úřadu při-
vítány tyto dě  :
Anna Zítková, Ben Strnad, Tereza Marešová, Veronika Beránková, Filip Brož, Antonín Ko  , 
Melánie Kašičková, Barbora Mikulová, Filip Malínský, Viktor Novák, Albert Vejmelka, Anežka 
Jirků, Leoš Rašek, Viktorie Tomišková, Anna Hovorková, Dominik Kaše, Lukáš Strnad, Karolína 
Fo  ová, Adina Šikolová, Václav Baladrán, Jakub Hošťálek, Veronika Ježková. Rodičům blaho-
přejeme a přejeme hodně rados   z dě  .

Další vítání občánků je naplánováno na podzim tohoto roku. Termín bude upřesněn na webu 
města. Rodiče mohou přihlašovat své dě   osobně v kanceláři matriky, e-mailem: 
krizkova@cesbrod.cz, vojackova@cesbrod.cz nebo telefonicky 321 612 142, 321 612 144.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2021červenec, srpen 2021



Českobrodská stopa na Kostnickém koncilu
V měsíci červenci si vedle příchodu našich věrozvěstů připomínáme také výročí upálení reformátora, ka-
zatele, rektora Karlovy univerzity a katolického kněze Jana Husa (1415). Snad každý si ze školy odnesl 
vědomí, že se tak stalo na Kostnickém koncilu. Už výrazná menšina populace ovšem ví, že Kostnický koncil 
řešil během tří let primárně úplně jiné problémy církve a patrně jen několik Českobrodských ví, že se tohoto 
koncilu účastnil i jeden rodák z Českého Brodu – mistr Ondřej.

Ondřej z Brodu („Andreas de Broda Bohemicali“) 
je bezesporu jednou z nejvýznamnějších osob-
nos   našeho města v celých dějinách. Narodil se 
někdy kolem roku 1364, tedy za vlády Karla IV. 
A studoval na Karlově univerzitě. Zde se roku 1387 
stal magistrem („mistrem“) a na Karlově univerzi-
tě začal vyučovat jako jeden z profesorů. Zajímavé 
je, že ve stejnou dobu zde s ním vyučoval i další 
českobrodský rodák, mistr Štěpán z Brodu. Vrcholu 
své kariéry dosáhl 14. října 1396, kdy byl dokonce 
zvolen děkanem tehdejší fi losofi cké fakulty; jeho 
funkční období bylo jednoleté. Následujícího roku 
pak, přibližně ve třiatřice   letech, získal nejvyšší 
možný post jako rektor a vicekancléř celé univer-
zity, tedy přímý zástupce pražského arcibiskupa na 
vysokém učení. Po absolvování studií fi losofi e byl 
vysvěcen na kněze (1395). Patrně celou dobu žil 
v Praze, kde v letech 1405–1409 vykonával i výnos-
ný úřad notáře, a stal se jedním z oblíbenců arci-
biskupa Zbyňka z Házmburka. Možná díky němu 
se po roce 1409 stal kanovníkem dokonce všech 
tří (!) pražských kapitul – Vyšehradské, Svatovítské 
i kapituly u Všech svatých na Pražském hradě. To 
už ovšem nepůsobil na Karlově univerzitě, ale začal 
žít v klášteře sv. Tomáše.

Mistr Ondřej z Brodu je ovšem známý především 
jako odpůrce a velký kri  k učení anglického teologa 
Jana Viklefa a jeho následovníka, mistra Jana Husa. 
S mistrem Janem Husem se Ondřej osobně znal 
z prostředí Karlovy univerzity, dokonce byli původ-
ně i blízkými přáteli (Ondřej v jednom dopise Huso-
vi píše „…často píval a jídal jsem s Vámi, ano i v jed-

nom s Vámi loži líhával…“). Jejich přátelství ovšem 
ukončily Husovy veřejné projevy po roce 1402, 
které mistr Ondřej jakožto zdatný teolog vnímal 
po stránce dogma  ky jako podivné, a později i jako 
nepřijatelné (here  cké). Šlo zde především o Vik-
lefovy názory, které Hus přejímal a šířil v pražském 
prostředí. Sám byl roku 1408 jmenován arcibisku-
pem Házmburkem členem komise pro posouzení 
učení ve Viklefových knihách, které byly následně 
zakázány a z nařízení arcibiskupa páleny. Hus tehdy 
pro   Ondřejovi veřejně vystoupil. Zajímavé ovšem 
je, že s Husem se shodoval na tzv. Dekretu kutno-
horském (1409), který vedl k odchodu většiny za-
hraničních studentů i učitelů z pražské univerzity 
a k zásadnímu propadu její pres  že. Ovšem otázku 
podávání pod obojí Ondřej rázně odmítal.

Církevní kariéra mistra Ondřeje i nadále strmě 
stoupala. Jako zástupce Karlovy univerzity se od 
května 1409 účastnil koncilu v Pise, který řešil re-
formu církve a odstranění dvojpapežství. O pět let 
později se pak mistr Ondřej jako jeden z mála Če-
chů ak  vně účastnil i jednání Kostnického koncilu, 
který tři roky řešil opět odstranění trojpapežství 
– tentokrát už úspěšně. Koncilní otcové pověřili 
Ondřeje sbíráním materiálu k soudnímu procesu 
s Janem Husem, mistr Ondřej tak nyní defi ni  vně 
stál pro   mistru Janovi, paradoxně svému blízké-
mu příteli z mládí. Po upálení Jana Husa se Ondřej 
patrně (překvapivě) vrá  l do Prahy, nicméně po vy-
puknu   husitské revoluce mu zde začalo jít o život, 
a odešel tedy do lužické Žitavy, která byla tehdy 
součás   Českého království. 

Mistr Ondřej zemřel v Lipsku 16. října 1427 a byl 
pohřben ve zdejším univerzitním kostele sv. Pavla 
(zbořeném z rozhodnu   komunis  cké vlády NDR 
roku 1968). Ke konci života trpěl oční chorobou, 
která mu musela výrazně znepříjemňovat život.

Dr. Vladimír Jakub Mrvík
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17. - 19. 9. 2021

www.gothardskeposviceni.cz

námestí Arnosta z Pardubic
Ceský Brod







 PÁTEK
17:00 - 21:00

Přihlášky přijímá Petr Fořt na e-mailu: fort@skybrand.cz

 Co vám dodáme my? 
Ohniště, dřevo a

 voucher na 500 Kč 
do řeznictví

 
 

NEJLEPŠÍ KOTLÍKOVÝ GULÁŠ 
TÝMOVÁ SOUTĚŽ 

O POHÁR SV. GOTHARDA

Co potřebujete vy?
 Vlastní kotlík s trojnožkou, náčiní

a všechny další ingredience
a hlavně recept na ten 

nejlepší kotlíkový guláš :-)

 SOBOTA
10:00 - 17:00

Přihlášky přijímá Informační centrum na e-mailu info@cesbrod.cz nebo na 730 870 954

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ 
O POHÁR SV. GOTHARDA

 Co vám dodáme my? 
místo v našem

soutěžním stánku
 
 

NEJLEPŠÍ POSVÍCENSKÝ KOLÁČ

Co potřebujete vy?
upéct a donést 

1 kg soutěžních koláčů
 na vlastním 

podnosu s poklopem



1. 9., 10.00 – 20.00 KD/MK/IC Zahájení CVIK sezóny – otevření KD s promítáním a zábavné odpoledne v MK/IC  

1. – 20. 9. KD Svět Putovní výstava fotografi í Brody v Brodě

1. – 27. 9. galerie Šatlava Věra Müllerová – prodejní výstava obrazů, olej na plátně

2. 9., 19.00 KD SVĚT Brejle – komedie Jiřího Císlera s měřením zraku a vstupenkami za akční cenu

3. 9., 19.00 KD SVĚT Jiří Schmitzer – koncert známého českého herce a písničkáře

3. 9. JŠ Carpinus Zápisy do jazykové školy Carpinus (Anglič  na, Němčina, Španělš  na…)

4. 9., 9.00 – 12.00 Jurty v Sadu/Štolmíř Podzimní Swap – výměnný bazar 

6. 9., 9.00 a 10.00 knihovna Pasování prvňáčků – slavnostní pasování žáčků 1. tříd ZŠ na Malé čtenáře

7. 9. – 30. 9., 17.00 ochoz sv. Gotharda Svatá Ludmila – výstava k 1 100. výročí mučednické smr  , vstup na objednávku

8. 9. výlet KČT Okoř, Budeč, Zákolany s průvodkyní MVDr. J. Čermákovou

9. 9., 8.00 a 9.00 knihovna Pasování prvňáčků – slavnostní pasování žáčků 1. tříd ZŠ na Malé čtenáře

9. 9., 19.00 KD SVĚT Černobyl – cestovatelská show Tomáše Kubeše

11. 9. výlet KČT Rožmitál pod Třemšínem a Vysoká s průvodcem p. Mynářem

11. 9., 10.00 – 15.00 Štolmíř náves Pečení chleba a Restaurant Day s místními pochoutkami

11. 9., 16.00 Ku  lka Fotbal SK Český Brod muži A – divize B/Brandýs

12. 9., 17.00 Ku  lka Fotbal SK Český Brod muži B – krajský přebor/Hřebeč

14. 9., 8.00 – 12.00 RC Kos  čka Konzultace s advokátkou, lektorka: Mgr. Eva Zhřívalová

14. 9., 19.00 KD SVĚT Křeslo pro hosta: Petr Štěpánek – slavný český herec jako host Jiřího Vaníčka

16. 9. Podlipanské 
muzeum Veřejné projednávání návrhu: Revitalizace Podlipanského muzea s Mgr. V. Rišlinkem

17. 9., 8.30 tenisové kurty Posvícenský koláč – turnaj ve čtyřhře neregistrovaných hráčů a hráček

17. 9., 17.00 – 17.45 hřbitov Pocta Antonínu Balšánkovi – pietní akt, pořádá a zve Podlipanské muzeum

17. 9., 18.00 – 18.45 muzeum Antonín Balšánek – vernisáž výstavy, pořádá a zve Podlipanské muzeum

17. – 19. 9. náměs  Gothardské posvícení: tradiční a přece nové – hudba, historie, soutěže…

18. 9. výlet KČT Ze Zásmuk podle Bečvárky do Bošic s průvodcem Ing. Jirouškem

20. 9., 19.00 KD SVĚT Stará láska nerezaví – francouzská komedie, Divadlo Adverte

21. – 23. 9. 9. Výlet KČT Třídenní výlet Krkonoše, chata Jana s průvodcem Ing. Mar  nkem

21. 9., 8.30 – 18.00 RC Kos  čka Přijďte pobejt! aneb Den otevřených dveří v RC Kos  čka

21. 9. náměs  Dopravní den – zábavně sportovní den plný disciplín

23. 9., 9.30 a 10.30 knihovna Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě   MŠ

25. 9., 11.00 hradební parkán Svatováclavské střelecké slavnos   – soutěž ve střelbě historickou kuší s programem

25. 9., 15.30 Ku  lka Fotbal SK Český Brod muži A – divize B/Tuchlovice

26. 9., 14.00 – 17.00 Ku  lka Ku  lka v pohybu – sportovně zábavná akce pro celé rodiny, pro všechny generace

27. a 30. 9., 9.30 a 10.30 knihovna Ve školce je prasátko – cyklus malých pohádkových čtení a hraní pro dě   MŠ

Změna programu vyhrazena pořadatelem.
Více na www.cvik.infoKALENDÁŘ AKCÍ – září 2021



Kapacita omezena 
Nutno se předem do 27.8.2021 objednat 

Dospělí za 99 Kč, dítě 6 - 18 let za 69 Kč, dítě do 6 let zdarma
Objednání a stravenku vyřídíte přímo ve školní jídelně

nebo v Infocentru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

www.skolnirestaurantcb.czk l i b

Školní restaurant, Bezručova 1099, Český Brod 

NEBO 



Regionální muzeum v Kolíně Vás zve 
na veřejné projednání návrhu 

Průvodcem akce bude ředitel muzea Mgr. Vladimír Rišlink
Akce se koná pod záštitou starosty města Český Brod

Žitomířská 761, Český Brod





 
 

Kavárna v KD Svět znovu 
otevřena! 

 

Těšit se můžete na domácí zákusky, chlebíčky a různé 
slané pochoutky, kávu z mlýnku, alkoholické  

i nealkoholické nápoje a spousty dalších dobrot... 

 
Těšit se můžete na domácí zákusky, chlebíčky a jiné 

slané  
 

můžeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnnnnna domácí zákuskykykykykykykykykykykykyykykkykykkykykkykkyykyyy, ,,,, ,, , ,,, , ,,,,,, chcchchccchccccchcchccccchchcchccchchcchcccccccccchcccccchccccccccccccccccccccccccccccccccchccchhccchhhccchccchhhleb
slslslslsslslslslslslssssslslslslslslsslslslslslslsslslsssslsslslslslslssslsllllslslsllsllslslsslslslssslsslslsssslslssslslllllllllllanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa é 

Otevírací doba: 
 

vždy hodinu před začátkem 
představení 

 

kdsvet.cvik.info/kavarna 

Kulturní dům Svět, Krále Jiřího 332, Český Brod 



pondělí a středa od 15:00 do 17:00
pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

úterý od 14:00 do 16:00 a od 16:00 do 18:00
pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

čtvrtek od 15:00 do 17:00
pro předškoláky a pro žáky 1. stupně ZŠ

MLADÝ LESNÍK s Jakubem   

DŘEVOHRÁTKY s Katkou

LESOHRÁTKY s Terezou 

Dopoledne ožije Vrátkov Výukovými programy 
       pro školy.

Večery budou patřit dospělým. Připravujeme
intuitivní taneční programy, mužské i ženské
kruhy, jógu, besedy apod. 
O víkendech budou probíhat vzdělávací aktivity
pro různé věkové i zájmové skupiny. 

Kroužky jsou kapacitně limitované
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MMĚĚSSTTSSKKÁÁ
KKNNIIHHOOVVNNAA

ZAHÁJENÍZZZAAAHHHÁÁÁÁÁÁÁJJJEEENNNÍÍÍ
12:00 - 17:00

HRAVÉ ODPOLEDNE 
S ALBI

18:00 
PROMÍTÁNÍ FILMU
TICHÝ SPOLEČNÍK

10:00 
PROMÍTÁNÍ FILMU

MAZEL 
A TAJEMSTVÍ LESA

10:00 - 20:00
VÝSTAVA

 BRODY V BRODĚ

10:00 - 18:00
OTEVŘENÍ NOVÉ

 
 KAVÁRNY 

1 .9.111 ...999...2021
222000222111

KKDD SSVVĚĚTT

KKDD SSVVĚĚTT

12:00 -16:00
ZÁBAVNÝ PROGRAM

 PRO DĚTI
IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ

CCEENNTTRRUUMM

VSTUP ZDARMAVVVSSSTTTUUUPPP ZZZDDDAAARRRMMMAAA
NA AKCI JE NUTNÉ DODRŽOVATNNNAAA AAAKKKCCCIII JJJEEE NNNUUUTTTNNNÉÉÉ DDDOOODDDRRRŽŽŽOOOVVVAAATTT  

AKTUÁLNĚ  PLATNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍAAAKKKTTTUUUÁÁÁLLLNNNĚĚĚ PPPLLLAAATTTNNNÁÁÁ HHHYYYGGGIIIEEENNNIIICCCKKKÁÁÁ OOOPPPAAATTTŘŘŘEEENNNÍÍÍ

SEZÓNYSSSEEEEEZZZZZZZZÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNYYY





4 0  L E T
H I S T O R I E  N A Š EŠ E H OH O HH Ř IŘ I Š TŠ T ĚĚ

88 .  8 .  1 9 8 1  –  2 8 .  8 .  2 0 2 1

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ REKONSTROVANÉHO HŘIŠTĚ

S R D E Č N Ě  V Á S  Z V E M E

D O P R O V O D N Ý  P R O G R A M :

UTKÁNÍ MLÁDEŽE

PROGRAM PRO DĚTI 

OD 17:00 UTKÁNÍ SK ČESKÝ BROD A : FK NERATOVICE

ZÁPASEM OD 13:00

GARDA 
SK ČERSKÝ BROD

GARDA 
SK SLAVIA PRAHA

28. 8. 2021

:





V HLAVNÍCH 
ROLÍCH

SVATÁ
LUDMILA

Římskokatolická farnost českobrodská si vás dovoluje 
pozva  na výstavu, kterou síci a jednostoleté výročí 
mučednické smr  naší první svě ce by ráda připomněla 
a jež by ku kratochvíli i poučení sloužit měla.

Událost tato počína  se bude 6. záříjového dne léta Páně 2021  
a trvání její takměř jednoho měsíce dosáhne. V tento čas 
ji uhlídáte na ochozu našeho kostela svatému Gothardovi 
zasvěceného. Veselice k zahájení jest ustanovena na úterý 7. září  
o páté hodině odpolední.
Na výstavě buď vítán každý, kdo předem návštěvu svou ohlási  ráčil u ctěného pana 
faráře, by otevřít včas stačil. Ohlášky pak tradičně již cestou dvojí učini  možno jest. 
Písemně (farnostbrod@seznam.cz) či hlasem (722 788 207), nic nesejde na tom, 
která to bude z cest.

Když dese  osob shromáždi  se Ti podaří,
hleď o průvodní slovo říci panu faráři.
Pokud snahu naši oceni  budeš ch t, 

peníz drobný do kasičky můžeš upus t.
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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





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 kancelář

..........abyste měli život lehčí v řadě obchodních i životních situací

• Právní služby v oblasti občanského, obchodního, pracovního i trestního a správního práva
• Sepisování a revize smluv, jiných listin, výzev k plnění, stížností, návrhů, žalob a podání
• Udělujeme právní porady a konzultace, zpracováváme právní rozbory a stanoviska
• Zastoupíme Vás před soudem či správním orgánem
• Vedeme komplexní právní agendu fyzických i právnických osob

Potřebujete sepsat smlouvu, požádat o splátkový 
kalendář, prodat nemovitost, získat covidovou do-
taci, podat návrh na osobní bankrot – oddlužení, 
založit obchodní společnost, vymoci z dlužníka 
své pohledávky, vypořádat společné jmění manže-
lů, zajistit obhajobu v trestním řízení či odvolat se 
proti neoprávněné pokutě
                                    ...........rádi Vám pomůžeme

                                           Tel.: +420 603 158 836
Kancelář:  Kollárova 1278, Český Brod /přízemí hotelu Apeyron/

web: www.akseidlerova.cz      e-mail: seidlerova@akseidlerova.cz

Kvalita, rychlost, diskrétnost, spolehlivost, takt, hospodárnost, slušnost



Family – prádelna a čistírna

Vše se točí kolem vás

Čistírna
Čistíme obleky, kabáty, péřové bundy, společenské šaty...
Veškeré čistírenské služby probíhají u nás na provozovně 

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

PŘIJMEME 
řidiče na zkrácený úvazek

pondělí, středa, pátek 8:00–16:00

Bližší informace na tel.: 602 171 729

Prádelna a čistírna Family
V Chobotě 1357
282 01 Český Brod

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

tel.: 702 107 551



Vepřovou kýtu bez kosti – 89 Kč/kg
Vepřovou pečeni s kostí – 85 Kč/kg

Kuře chlazené – 52 Kč/kg

PRODEJNA:

Husovo nám. 41

Český Brod

tel.: 321 622 376
Akce platí od 23. 8. do 4. 9. 2021

na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



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.

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

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

 ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ  
A MONTÁŽNÍ PRÁCE 

    Vyučen v elektrooboru, SOŠ elektro 
    Možnost montáží v zahraničí 

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

U profesí se jedná o jednosměnný provoz 
Nástup dle dohody 
 

Bližší informace na tel.: 321 672 815 

Mgr. Lenka Sta ková

Výuka angli tiny
p eklady a tlumo ení

 Kurzy angli tiny pro d ti, studenty i dosp lé
 P ípravné kurzy k FCE a CAE,  remní kurzy
  P eklady a tlumo ení v etn  konferen ního 
tlumo ení a p eklad  s kulatým razítkem

tel: 723 855 166, 321 695 141
e-mail: aprogress@seznam.cz

www.a-progress.cz

Rent-Servis 

Specializujeme se na
pronájem vý epních 

za ízení, gril , pivních set  a 
párty stan .

www.rent-servis.cz

tel. 724 393 558
info@rent servis.cz
Klu ov 42, 282 01

VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního 
medu přímo od včelaře. Množstevní slevy. 
Přijímáme objednávky na oddělky s F1 mat-
kou. 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.



+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



Volné pracovní místo
asistent/asistentka chráněného bydlení

Do chráněného bydlení v Českém Brodě hledáme asistenty a asistentky. Pracujeme s lidmi s duševním 
onemocněním, kteří prožili velkou část života v ústavní péči. Cílem organizace je začlenění těchto lidí 
do běžné společnosti v běžném prostředí.

Popis práce:
•  Asistence dospělým lidem s duševním onemocněním v různých oblastech jejich života podle jejich 

individuálních potřeb.
•  Aktivní nácviky cestování, hospodaření s penězi, péče o domácnost v běžném bytě, doprovod do 

zaměstnání, k lékaři, jednání na úřadech apod.
• Vedení dokumentace a tvorba individuálních plánů.
• Spolupráce s návaznými službami, které tito lidé využívají.

Požadujeme:
• Ochotu podílet se na cílech organizace.
• Kladný přístup k lidem s duševním onemocněním.
• Ochotu se rozvíjet a dále vzdělávat.
• Minimálně započatý kurz pracovníka v sociálních službách nebo ochotu jej absolvovat.
• Výhodou je praxe v práci s lidmi s postižením, není však podmínkou.
• Práce ve směnném provozu (12 hod., krátký – dlouhý týden).
• kurz pracovníka v sociálních službách výhodou.

Nabízíme:
• Platový tarif v rozmezí 18 381–26 862 Kč (v závislosti na počtu let praxe).
• Zvláštní příplatek ve výši 3 500 Kč (II. skupina 1 000 Kč, IV. skupina 2 500 Kč)
•  a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu) po zapracování.
• Motivovaný kolektiv.
• Podporu dalšího vzdělávání.
• Zázemí a stabilitu příspěvkové.
• Příspěvek na penzijní pojištění.
• 5 týdnů dovolené + 1 týden dodatkové.
• Samostatnou i týmovou spolupráci.
• Prostor pro kreativitu.
• Využívání nástrojů plánování zaměřeného na člověka v praxi.
• Zaučení odbornými pracovníky.
• Nástup dle domluvy.
• Místo výkonu práce Český Brod.

Své životopisy a motivační dopisy zasílejte do 31. 8. 2021 na adresu: 
blahetkova.marketa@domovsvojsice.cz, nebo Domov Svojšice Markéta Blahetková, 

Kutnohorská 1102, 281 63 Kostelec nad Černými lesy. 
Další dotazy vám zodpovíme na tel.: +420 771 133 554.

Nové zaměstnance hledáme také do nového pracoviště v Kolíně, Praze a Kostelci nad Černými lesy. 
Bližší informace vám sdělí Martin Kahánek, ředitel na mobil +420 702 088 912.

DOMOV SVOJŠICE
zřizovatel hlavní město Praha
příspěvková organizace
281 07 SVOJŠICE, Svojšice 1





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

HLEDÁME

Mzda po 3. roce





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

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

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



                                                                                                                  tel.: 606 900 600

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

Pneuservis bez čekání
Likvidace autovraků všech značek

Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT
                                                                                                   

                             
      

       
               

PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO
ZÁMEČNÍKA

do dílny v Mochově.

Dobré pracovní
a platové podmínky.

Tel.: 607 773 557

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

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

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

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

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

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