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V médiích i na sociálních sí  ch běží rozbouřená debata, zda očkování je ta správná zbraň v boji pro   koro-
naviru nebo se jedná již o nepřiměřený zásah do lidské svobody. Odpůrci očkování pořádají demonstrace, 
získávají významné přímluvce a hlasitě brání právo volby nechat se očkovat či nikoliv. Podle průzkumů je 
národ rozdělen na dvě přibližně stejně velké čás  . 
Přesto dle většiny odborníků i zkušenos   ze zahraničí je očkování jedinou cestou, jak se dostat co nejrych-
leji a bez dalších zbytečných ztrát na životech do normálu. Čím úspěšnější očkování bude,  m dříve se dě   
vrá   do škol, otevřou se naplno všechny obchody, zmátoří se současnou krizí velmi trpící obory, jakými 
jsou cestovní ruch, pohos  nství, kultura, sport či zábavní průmysl. Prostě již nebude důvod k restrik  vním 
opatřením a člověk bude mít právo volby, jak bude trávit svůj volný čas, kam pojede na dovolenou a za co 
utra   své peníze stejně, jako měl před koronavirovou krizí.
K tomu je však potřeba, aby se nechalo očkovat co nejvíce lidí a naše společnost získala kolek  vní imuni-
tu. V tuto chvíli není podstatné, že neznáme přesně dobu, po kterou bude očkování fungovat. Důležité je 
zabránit dalšímu komunitnímu šíření a ochránit nejzranitelnější skupiny obyvatel, jako jsou senioři a lidé 
s omezenou imunitou. Pro úspěch očkování je také důležité, aby bylo dostupné nejlépe v místě bydliš-
tě či pokud možno v nejkratší dojezdové vzdálenos  . Proto nás překvapilo, že podobně jako tomu bylo 
i u prvotního stanovení testovacích míst na koronavirus, nebylo s Českým Brodem v očkovací strategii 
Středočeského kraje počítáno. 
Proto jsme se na kraj obrá  li a nabídli mu městskou strategii k očkování. Město je v ní připraveno zřídit očko-
vací centrum v areálu nemocnice se všemi požadovanými parametry, jako jsou dva samostatné vchody, če-
kárna či sociální zařízení. Jednáme i se subjekty působícími v areálu nemocnice o zajištění potřebného per-
sonálu a i tato jednání se vyvíjejí dobře. Kraj naší ak  vitu uvítal a přislíbil zařazení do krajských očkovacích 
center. Spuštění očkovacího centra v našem městě je pak plánované na přelomu března a dubna 2021.
Situace s pandemií koronaviru není na začátku ledna vůbec dobrá, o čemž hovoří i čísla týkající se našeho 
města. Za celou dobu se touto virózou v našem městě nakazilo více než 500 lidí, z nichž 12 nemoci podleh-
lo. Aktuálně je evidováno 97 ak  vních případů. Prosím stále o dodržování platných nařízení, noste roušky, 
dbejte ve zvýšené míře na hygienu a zachovávejte mezi sebou na veřejnos   rozestupy.
Přeji Vám pevné zdraví a všechno dobré v novém roce!

Jakub Nekolný

O očkování
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3Krátce z města

Odběrové místo pro testy na Covid-19 je nadále 
v provozu od pondělí do pátku, od 8.00 do 11.00 
hod. Pro pomoc se zajištěním základních potřeb 
(nákup, léky) volejte městskou policii na telefo-
nu 321 612 212 nebo 736 675 756. 

Adventní program se s ohledem na situaci pře-
sunul do online prostoru, tedy na youtube, kde 
jste mohli slyšet pozdrav vedení města, povídání 
o smyslu Vánoc a vánoční písně. Přímo na Štědrý 
večer mohlo na místo půlnoční mše proběhnout 
pouze venkovní vánoční zamyšlení se zpěvy, kte-
ré mělo kouzelnou atmosféru. 

Koncem roku vznikly dvě významné knižní pub-
likace spojené s naším městem. Dne 7. 12. po-
kř  l českobrodský Sokol velkou pamětní knihu 
ke svému 150. výročí, jejímž autorem je Jaroslav 
Petrásek. Jde zřejmě jednu z největších knih 
o Sokole vůbec, protože při formátu A4 má 544 
stran, obsahuje 930 fotografi í a dokumentů a je-
jí váha činí dva a čtvrt kilogramu. Druhou knihou 
je Platnéřství, jejímž autorem je místní rodák 
Petr Brožek. Bohatě ilustrovaná knížka podrob-
ně mapuje historii této téměř zapomenuté ruční 
výroby plátových zbrojí. 

V prosinci začala rekonstrukce další čás   interi-
érů budovy č. p. 56 (vedlejší budova městského 
úřadu). Akce spočívá ve sta  ckém zajištění bu-
dovy, úpravě pracoviště občanských průkazů, 
přestavbě nevyhovujícího schodiště, dodání 
mobiliáře a úpravě rozvodů. Vysoutěžená cena 
je 3,6 mil. Kč a hotovo bude do konce března le-
tošního roku. Průchod přízemím budovy č. p. 56 
bude na nezbytně nutnou dobu uzavřen, na pra-
coviště odboru dopravy se dostanete vchodem 
ze dvora, který je přístupný ze Suvorovovy ulice. 

Rada města na svém jednání dne 2. 12. 2020 
souhlasila s novým modelem provozu Měst-
ských lesů Český Brod od 1. 7. 2021, kdy skončí 
platná smlouva s Kolínskou lesní, s. r. o. Lesy by 
měly být provozovány jako hospodářské stře-
disko zařazené do struktury městského úřadu. 
Rada také souhlasila s podáním žádos   o dotaci 
na chodníky v Žižkově ulici (II. etapa), v Tucho-
razské ulici a na přechody pro chodce v Žitomíř-
ské ulici, vše na Státní fond dopravní infrastruk-
tury. Poslední žádost se týká komunikace Za 
Rybníkem ve Štolmíři, která by se měla dočkat 
zpevněného povrchu. 

Město podalo žádost o dotaci na sportoviště 
u budovy základní školy č. p. 760 pod domovem 
Anna. Jde o víceúčelové hřiště s umělým povr-
chem, které bude sloužit pro hodiny tělocviku 
i pro odpolední družinu. Současné herní prvky 
na pozemku u školy budou zachovány. 

Dne 14. 12. 2020 vznikl Dobrovolný svazek obcí 
Český Brod – Doubravčice, který má za cíl získat 
dotaci na přístavbu ZŠ Žitomířská a na novou ško-
lu v Doubravčicích. Město nyní připravuje podrob-
nou dokumentaci přístavby se školní tělocvičnou.

Ke svému konci se chýlí stavba nové školní jídel-
ny, která vzniká přestavbou nemocniční kuchyně 
a bývalé výměníkové stanice. Město na ni získalo 
dotaci 60 mil. Kč, celkové náklady se vyšplhaly 
na 100 mil. Kč. Termín zahájení ostrého provozu 
je počátek března. V této souvislos   bylo na 28. 
12. svoláno jednání zastupitelstva města, které 
odsouhlasilo dodávku gastrovybavení (nádobí) 
a nábytku pro tuto novou jídelnu. Až to umožní 
epidemiologická situace, plánujeme slavnostní 
otevření se zážitkovým obědem pro veřejnost 
spojené s prohlídkou nové budovy pro veřejnost.  

Již tradičně zahajujeme tuto rubriku informováním 
o epidemiologické situaci a přijatých opatřeních. 
Počátkem ledna se situace nezlepšuje, nouzový 
stav a omezení života dál trvají. Zvolna se rozbíhá 
očkování, avšak celková únava z krize se projevuje 
menší ochotou omezení dodržovat. Jak se situace 
dotýká našeho města, se i v lednu dozvíte na we-
bových stránkách a facebookovém profi lu města. 
Prosíme, ještě to vydržte, omezte na minimum 
mezilidské kontakty, buďte ohleduplní a opatrní!

Na svém jednání 16. 12. 2020 rada města vzala 
na vědomí informaci o získání dotace na realiza-
ce tzv. Re-use centra, které by mělo vzniknout 
ve velkém sile v areálu ZZN. Zařízení bude umož-
ňovat odevzdání použitelných předmětů a snížit 
tak produkci odpadu. 

Starosta města si vás dovoluje pozvat na 16. ve-
řejné zasedání Zastupitelstva města Český Brod, 
které se koná ve středu 10. února 2021 v 18.00 
hodin. Místo konání bude upřesněno s ohledem 
na aktuální vládní opatření. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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4 Věstník

Body projednávané Radou města 2. 12. 2020
1.  ZŠ Žitomířská – souhlas s čerpáním inves  čního 

fondu
2.  Průmyslová ul. – pozemek KN p. č. 479/21, 

479/18, 479/19 v k.ú. Liblice u Českého Brodu
3.  Průmyslová ul. – pozemek KN p. č. 480/1, 479/26 

v k.ú. Liblice u Českého Brodu (J. M. a P. M.)
4.  Podání žádos   o fi nanční příspěvek ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na 
projekt „Český Brod, ul. Tuchorazská – Rekon-
strukce chodníku – východní strana“

5.  Podání žádos   o fi nanční příspěvek ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na 
projekt „Český Brod, Žižkova ul. – Rekonstrukce 
chodníků II. etapa“

6.  Podání žádos   o fi nanční příspěvek ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na 
projekt „Nové přechody pro chodce v ulici Žito-
mířská, město Český Brod“

7.  Dotace MMR – Štolmíř, ul. Za Rybníkem, údržba 
místní komunikace

8.  Sportovní areál při ZŠ Tyršova, č. p. 760
9.  Záměr na pronájem nebytových prostor v pavi-

lonu F
10.  Vyhodnocení nabídek – záměr na pronájem ga-

ráže č. 1 v areálu nemocnice
11.  Výběr dodavatele VZ „Stavební úpravy vstup-

ních prostor v č. p. 56 – I. etapa, část II.“
12.  Oznámení ceny vody pitné předané VaK Nym-

burk pro rok 2021
13.  Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 

rok 2020
14.  Posouzení variant zajištění provozu městských 

lesů po skončení platnos   smlouvy s Kolínskou 
lesní společnos   s. r. o.

15.  Závěrečná zpráva z názorového průzkumu 
2020

16.  Informace – Podklady k jednání RM o proble-
ma  ce jedů v zemědělství na území města Čes-
ký Brod

17.  Informace – Kontrola plnění usnesení a úkolů 
z rady města a další informace

18.  Informace – Administra  vní a skladovací hala 
EPICO – souhlas

Body projednávané Radou města 16. 12. 2020
1.  Informace –  sková chyba předloženého materi-

álu do ZM ze dne 25. 11. 2020
2.  Sazebníky úhrad za poskytování informací
3.  ZŠ Žitomířská – souhlas se změnou závazných 

ukazatelů r. 2020
4.  Žádost o změnu účelu čerpání dotace z rozpoč-

tu města Český Brod – Program 1 SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Český Brod, IČO: 61884979

5.  Žádost o změnu účelu čerpání dotace z rozpočtu 
města Český Brod – Program 2, Římskokatolická 
farnost Český Brod, IČO: 48664006

6.  Žádost o poskytnu   fi nančního příspěvku pro ZO 
ČSOP Polabí, IČO: 70843473

7.  Nařízení 7/2020
8.  Schválení vydání nařízení města o stanovení ceny 

služeb spojených s nájmem hrobového místa
9.  Zajištění sociálních pohřbů na období r. 2021 

– 2022
10.  Dotace Re-use centrum v Českém Brodě
11.  Ukončení smlouvy o výpůjčce ev. č. 241/2007/

OSM a ev. č. 201500189/OR – Technické služ-
by p. o.

12.  Bezúplatný převodu (čás  ) pozemku KN p. č. 
866/6 (Malechov)

13.  Budoucí prodej čás   pozemku v k. ú. Štolmíř 
(ČEZ)

14.  Prodej obsazené bytové jednotky č. 59/3 
ul. Suvorovova

15.  Žádost o změnu doby nájmu smlouva ev. č. 
2/2009/OSM – OPTIK JAS s.r.o.

16.  Stavební úpravy přečerpávací stanice a odleh-
čovací komory v ulici Sportovní – nabídky na 
zpracování PD a přípravu VŘ

17.  Výměna kalového čerpadla v ČS na ČOV Český 
Brod – Liblice

18.  Výměna výtlačných potrubí ČOV – Dodatek č. 1 
ke SoD

19.  Žižkova ulice – čištění a kamerová prohlídka 
stávajících stok

20.  Vyhlášení VZ „Výstavba přechodů pro chodce 
v Českém Brodě a v Liblicích „

21.  Vyhlášení VZ „Výstavba a rekonstrukce chod-
níků v ulici Žižkova a Komenského v Českém 
Brodě“

22.  Vyhlášení VZ „Český Brod, ul. Zborovská – Re-
konstrukce chodníku, východní strana“

23.  Dodatek č. 1 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“

24.  Dodatek č. 1 ke SoD č. 202000266/OR – Celko-
vá rekonstrukce areálové rozvodny NN v č. p. 
1099

25.  VZMR Dodávka gastro vybavení a nábytku pro 
kuchyň a jídelny Bezručova 1099

26.  Výmaz školní jídelny, Bedřicha Smetany 1307 
z činnos   Základní školy Český Brod, Žitomířská 
885, z rejstříku škol a školských zařízení

27.  Informace – Zpracování projektu: Na Ku  lce 
– Odstranění objektu koupaliště

28.  Informace – Kontrola plnění usnesení a úkolů 
z rady města a další informace

Body projednávané Zastupitel. města 28. 12. 2020
1.  VZMR Dodávka gastro vybavení a nábytku pro 

kuchyň a jídelny Bezručova 1099
2.  Informace –  sková chyba předloženého materi-

álu do ZM ze dne 25. 11. 2020

Věstník
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BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
paní Eva Stránská, paní Jana Johnová, paní Marie Šmídková, 
paní Stanislava Čejkovská, pan Pavel Kotrbáček, paní Irena Fuksová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Město v centru mimo jiné vlastní trojúhelník radničních budov: č. p. 1, č. p. 70 (hlavní budova) a č. p. 56 
(vedlejší budova městského úřadu). Všechny se v poslední době postupně opravují. V roce 2017 začala ob-
nova vnitřních prostor staré radnice č. p. 1, kde sídlí informační centrum a městská knihovna. Před koncem 
loňského roku jsme zde, pod dohledem památkářů, dokončili výměnu všech 43 oken.

Dnešní budova staré radnice má velmi bohatou 
historii. Pochází nejpozději z doby krále Václava 
IV., tedy z konce 14. stole   a je nejstarší dolože-
nou radnicí poddanského města v Čechách (1402). 
Nejstarší čás   je podzemí navazující na chodbu 
do sousedního domu č. p. 12. To slouží zejména 
pro svatby a turis  cké prohlídky. Stavba nad pod-
zemím prodělala pozdně go  cké, renesanční i ba-
rokní úpravy a od poloviny 19. stole   až do roku 
1960 sloužila jako okresní soud. Později tu byl úřad 
práce, informační centrum i městská knihovna.

Po odchodu úřadu práce začala rekonstrukce pří-
zemí, z níž je hotová za  m pravá strana se šatla-
vou, radniční sál a informační centrum. K posezení 
a odpočinku by měl sloužit dvorek, do něhož se 
dostanete od kostela sv. Gotharda. Smyslem obno-
vy této kulturní památky je vrá  t budově původní 
ráz a důstojnost, která jí jako historickému sídlu 
městské správy náleží. Chceme obnovit poničené 
detaily nebo nahradit nevhodné materiály, po-
kud možno napravit některé nepovedené zásahy 
z minulos   a stavbu přiblížit k původní pozdně-
středověké dispozici. Levá strana přízemí je dosud 
zabrána knihovním depozitářem, ale časem by se 
měla přetvořit na spolkové prostory nebo kavárnu. 
A v prvním patře chceme obnovit původní vstup 
do knihovny přímo ze schodiště a v knihovně pře-
paženou klenutou místnost. Podmínkou komfort-

ního využívání služeb knihovny všemi čtenáři je 
zřízení bezbariérového přístupu do patra. Proto 
je v čás   současné kotelny plánován výtah. S  m 
souvisí i přístup do prostorného podkroví, kde by 
v budoucnu mohl vzniknout mul  funkční sál, stu-
dovna, galerie nebo kombinace všech těchto ná-
plní. Projektovou dokumentaci vypracoval Atelier 
Hájek (arch. Mar  n a Václav Hájkovi), který mj. zví-
tězil v soutěži na obnovu Malostranského náměs   
v Praze a vybavení interiérů navrhl arch. Josef Ně-
meček z Českého Brodu. 

Součás   první etapy byla výměna prvních 10 oken 
– 4 v šatlavě a 6 v přilehlých místnostech. Na zmí-
něné práce v roce 2017 navázala koncem loňského 
roku výměna všech zbylých oken, která dodavatel 
dokončil počátkem prosince. Bylo osazeno dalších 
33 nových oken z modřínového dřeva a parapet-
ních desek. Prototyp byl odsouhlasen památkáři. 
Z celkové ceny dodávky ve výši 1,6 mil. korun pokry-
la 600  s. Kč dotace z programu regenerace MPR 
a MPZ z ministerstva kultury. Úpravy by měly ze sta-
ré radnice učinit další kulturní centrum města.

Tomáš Klinecký, místostarosta

Pokračujeme v rekonstrukci staré radnice č. p. 1

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Hlavní náplní odboru rozvoje pod vedením města je zpracování projektů ve všech jeho fázích včetně zpra-
cování studií, rozpočtů apod. Předkládáme přehled stěžejních projektů ukončených během roku 2020, kde 
uvádíme zaokrouhlené částky.

Přístavba odborných učeben ZŠ Tyršova
Pořízení vybavení odborných učeben za účelem 
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí 
uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích 
na ZŠ Tyršova.
Realizace projektu: 2019 – 2020
Poskytovatel dotace: IROP
Náklady: 6.123.000 Kč
Výše dotace: 4.500.000 Kč
Spoluúčast: 1.623.000 Kč

Podzemní kontejnery, ul. Palackého
Výstavba podzemních kontejnerů v ulici Palackého 
a nákup popelnic do domácnos   na tříděný odpad.
Realizace projektu: 2019 – 2020
Poskytovatel dotace: OPŽP
Náklady: 2.681.000 Kč
Výše dotace: 1.671.000 Kč
Spoluúčast: 1.010.000 Kč

Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě
Vybudování nových vodovodních řádů v ulicích, 
kde vodovod nebyl doposud vybudován. Ul. Ná-
břežní, Jungmannova, Polomská, Tovární, Na Kře-
mínku, Na Prutě, U Dráhy, V Lánech.
Realizace projektu: 2017 – 2020
Poskytovatel dotace: OPŽP
Náklady: 7.520.000 Kč
Výše dotace: 3.780.000 Kč
Spoluúčast: 3.740.000 Kč

Výměna kabelů VO – II. etapa
Dokončení výměny kabelů veřejného osvětlení na 
sídliš   Jahodiště v ul. Rokycanova a Na Cihelně.
Dotace: MMR SFRB
Realizace projektu: 2020

Náklady: 1.500.000 Kč
Výše dotace: 600.140 Kč
Spoluúčast: 899.860 Kč

Singltrek v Dolánkách
Výsledkem projektu je vybudování 2923 m lesních 
cest pro singltrek.
Realizace projektu: 2019 – 2020
Poskytovatel dotace: SZIF
Náklady: 880.000 Kč bez DPH
Výše dotace: 880.000 Kč
Spoluúčast: 0 Kč

Alej do Klučova
Obnovení aleje z Liblic do Klučova.
Realizace projektu: 2020
Poskytovatel dotace: MŽP
Náklady: 206.000 Kč
Výše dotace: 206.000 Kč
Spoluúčast: 0 Kč

Projektová činnost

Singltrek v DolánkáchSingltrek v Dolánkách

Č. p. 70Č. p. 70

Přechod – ul. Jana KoulyPřechod – ul. Jana Kouly

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Obnova pomníku Prokopa Holého I. a II. etapa
Realizace projektu: 2020
Poskytovatel dotace: MKČR
Náklady: 461.000 Kč
Výše dotace: 163.000 Kč
Spoluúčast: 298.000 Kč

Stavební úpravy přechodu pro chodce Jana Kouly
Vybudování bezpečného osvětleného přechodu 
s ostrůvkem přes ulici Jana Kouly.
Dotace: OPŽP
Realizace projektu: 2020
Náklady: 2.114.000 Kč
Výše dotace: 920.000 Kč
Spoluúčast: 1.382.000 Kč

Bezbariérové úpravy pavilonu E
Vybudování rampy, zvedací plošiny a bezbariéro-
vého WC v pavilonu E budovy č. p. 1311.
Dotace: MZČR
Realizace projektu: 2020
Náklady: 1.500.000 Kč
Výše dotace: 1.040.000 Kč
Spoluúčast: 460.000 Kč

Rekonstrukce č. p. 1 - II. etapa
Výměna oken v 1. NP
Dotace: MKČR
Realizace projektu: 2020
Náklady: 1.636.000 Kč
Výše dotace: 607.000 Kč
Spoluúčast: 1.029.000Kč

PROJEKTY FINANCOVANÉ POUZE Z ROZPOČTU MĚSTA 

Gastroprovozovna pro nemocnici
Vybudování nové kuchyně pro stravování klientů 
zdravotních služeb včetně vybavení gastroprovozu.
Náklady: 8.870 000 Kč

Dokončení oprav fasády č. p. 70
Výroba 16 replik váz ze střechy a oprava vstupního 
portálu včetně dveří budovy č. p. 70.
Náklady: 605.000 Kč

Rekonstrukce komunikace ul. Pod Velkým vrchem 
II. etapa
Oprava povrchů chodníků a komunikace v dalším 
úseku, kde byly vyměněny vodohospodářské sítě.
Náklady: 3.200.000 Kč

Výměna vodovodních a kanalizačních armatur 
v ulici Žitomířské
Náklady: 220.000 Kč

Stavební úpravy komunikací Na Prutě, U Dráhy, 
V Lánech
Náklady: 790.000 Kč

Instalace optovedení městského kamerového 
systému na sídliš   Jahodiště
Náklady: 406.000 Kč

Výměna kalového čerpadla v ČS na ČOV Liblice
Náklady: 290.000 Kč

Oprava severní čás   hřbitovní zdi I. etapa
Náklady: 500.000 Kč

Oprava oplocení asfaltového hřiště Liblice
Náklady: 403.000 Kč

Rekonstrukce revizních šachet v ul. 28. Října a Na 
Cihelně
Náklady: 2.200.000 Kč

Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje

Oprava hřbitovní zdiOprava hřbitovní zdi Učebny ZŠ TyršovaUčebny ZŠ Tyršova

VO sídliště JahodištěVO sídliště Jahodiště

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Zřejmě jste zaznamenali, že areál nemocnice prochází dos   významnou změnou. Nejde jen o vybudování 
nové školní jídelny a kuchyně, která by se měla od začátku března otevřít pro žáky základních škol. Koncem 
roku se dočkal svého bezbariérového přístupu i pavilon E (záchranka, chirurgická či zubní ambulance a lo-
gopedie). Letos nás čeká ještě bezbariérová úprava přístupu do budovy F (dětské ambulance, rehabilitace, 
ortoped) včetně rekonstrukce vstupních prostor. Ale  m není zdaleka konec.

Již na konci loňského roku byly zahájeny bourací 
práce v objektu bývalého ředitelství nemocnice, 
kde ještě v letošním roce vznikne nové poradenské 
centrum. Výhodou i pro nemocniční pacienty bude 
zřízení nového kiosku, kde si budou moci opětovně 
koupit kávu, nápoje či něco malého k jídlu. V příze-
mí této budovy jsme již loni vybudovali nemocnič-
ní kuchyň. Opravena bude také přístupová chodba 
z hlavní budovy a vybudován výtah. Tím se prak  c-
ky dokončí rekonstrukce budov ve vnitřku areálu, 
které společně se školou, jídelnou a nízkopraho-
vým centrem budou dotvářet ráz nemocniční za-
hrady.

K opětovnému naplnění se přiblížila i tzv. žlutá 
poliklinika. Město ak  vně vstoupilo do hledání 
náhrady po paní doktorce Vostřezové a toto úsilí 
bylo nakonec úspěšné. Bohužel nebude pro po-
třeby nové pediatrické ambulance možné nadále 
využívat prostory v Palackého ulici, a tak jsme za-
čali upravovat přízemí budovy bývalé polikliniky. 
Na dalších jednání záleží, zda tyto nově opravené 

místnos   budou sloužit pro prak  ckého lékaře pro 
dě   a dorost nebo se sem nastěhuje obvodní lé-
kař pro dospělé a v pavilonu F se opětovně poda-
ří centralizovat pediatry. Nicméně i v pavilonu C, 
tedy objektu bývalé polikliniky, by v přízemí vlevo 
při vstupu z ulice měly být ordinace a vpravo nová 
lékárna. Předpokládáme, že nová pediatrická am-
bulance bude otevřena v březnu letošního roku. 
Lékárna snad do konce roku.

Závěrem se dostávám k největšímu oříšku a  m je 
rozestavěná poliklinika. I zde by měl být rok 2021 
zásadním milníkem, kdy by se mělo rozhodnout 
o budoucí funkci a termínu dostavby. Jednání s po-
tenciálními zájemci byla kvůli koronakrizi pozasta-
vena, avšak již není možné dále čekat a i o tomto 
posledním objektu v areálu nemocnice musí být 
jasno. Budova by se měla prodat takové společnos-
 , která se zaváže v reálném termínu zde vybudo-

vat zařízení zdravotních či sociálních služeb.

Jakub Nekolný, starosta

Areál českobrodské nemocnice

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ÚŘADU PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
Finanční úřad pro Středočeský kraj upozorňuje, že ohledně dotazů a pomoci s agendou při-
znání k dani z nemovitých věcí vám jsou pracovníci k dispozici ve dnech od 4. ledna do 5. úno-
ra 2021 vždy v Po, St 8.00 – 16.30 hodin, Út, Čt 8.00 – 14.30 hodin a v Pá 8.00 – 13.30 hodin 
na tel. čísle 321 613 325. Telefonicky rovněž pomohou poplatníkům s vyplněním daňového 
přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodnou na formě pomoci, a to v takové míře, aby ne-
byla nutná návštěva fi nančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respek  ve aby bylo 
možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je 
podat prostřednictvím sběrného boxu.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Op  malizace se stává strašákem Střední odborné školy v Liblicích, kterou zřizuje Středočeský kraj. Již mi-
nulé vedení kraje mělo připravený materiál na tzv. op  malizaci škol, které se v případě SOŠ Liblice rovnalo 
sloučení s kolínskou ekonomkou a opuštění liblického areálu. Tomu se díky velkému úsilí vedení školy, 
pedagogů, rodičů, široké veřejnos   i za přispění města podařilo zabránit. Na jak dlouho?

Nová krajská reprezentace se to  ž k op  malizaci 
vrá  la a materiál s  mto názvem byl projednán na 
lednovém výboru pro vzdělání, výchovu a zaměst-
nanost. Školský odbor byl pověřen projednáním 
záležitos   jak s vedením školy, tak i s představiteli 
obce. Naše město je na jednání připraveno, nebrá-
ní se mu a ani si nechce klást nějaké předběžné 
podmínky. Přesto nám budoucnost liblické střed-
ní školy není lhostejná. Již ze strategického plánu 
města vyplývá, že usilujeme na území města o za-
chování dvou středních škol. Náš region stále víc 
čelí problémům s nedostatkem kapacit mateřských 
a základních škol a tento defi cit se brzy projeví i ve 
středním školství. Přece nechceme, aby většina 
studentů a učňů z regionu dojížděla do Prahy, Ko-
lína či Nymburka!

Proto jsme již v minulém roce přišli s nabídkou 
převze   zřizovatelských pravomocí ke střední škole 
z kraje na město za předpokladu převodu areálu 
do majetku města. Návrh jsme projednali s vede-
ním školy a paní ředitelka s ním za určitých akcep-
tovatelných podmínek souhlasila. Minulé vedení 
kraje se však již do voleb nechtělo záležitos   za-
bývat, a tak rozhodnu   čeká na novou krajskou re-
prezentaci. Jednání se teprve rozbíhají, a proto by 
bylo předčasné dělat nějaké závěry. Avšak je nut-
né zmínit, že město nemá volné fi nance, které by 
mohlo použít na odkup areálu za tržní cenu. Jenom 
zabezpečit provoz celého areálu a sehnat nutné in-
ves  ce bude činit nemalé úsilí a peníze vynaložené 
na pořízení majetku by zde mohly velmi chybět.

Nechceme budoucnost SOŠ Liblice devalvovat pou-
ze na záležitos   peněz a majetku. Jsme si vědomi, 
že budoucí spolupráce města i kraje by byla více 
než vítaná, ne-li nezbytná. Nebráníme se ani disku-
zi o předefi nování školy. Je však nutné dát prostor 

i těm, kterých se to především týká, škole a rodi-
čům. Proto velmi pečlivě posoudíme všechny ná-
vrhy nejen kraje, ale i školy a dalších ins  tucí. Pro 
město jde však o strategické zařízení s kompletní 
školskou infrastrukturou, které by mohlo sloužit 
i pro rozvojové plochy města, jako je prostranství 
po cukrovaru a také pro celé spádové území na-
šeho regionu. Již nyní ve škole funguje oddělení 
mateřské školy, proto nevidíme problém, proč by 
areál nemohl sloužit i pro potřeby základního škol-
ství a  m by byl plně využit.

Čemu však ze všech sil bránit budeme, je zrušení 
střední školy a hlavně opuštění hlavní funkce úze-
mí a tou je školská infrastruktura! Prostě jsme pře-
svědčeni, že v zájmu města, regionu i kraje je, aby 
liblická škola byla i nadále školou a nestalo se z ní 
zdravotnické, sociální nebo jiné obdobné zařízení 
či ještě hůř další chátrající areál bez užitku.

Jakub Nekolný, starosta

Jaká je budoucnost liblické školy?

SOŠ LIBLICE INFORMUJE
Od školního roku 2021/22 bude možné v rámci oboru Ekonomika a podnikání nově studovat 
zaměření na cestovní ruch. Více informací najdete na webu školy www.sosceskybrod.cz.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Pod  mto názvem město nejen realizovalo jeden ze svých mnoha projektů, ale hlavně se snaží být přívě  -
vým i pro všechny své vrstvy obyvatelstva. Protože i na obce pla  , že vyspělost společnos   se pozná podle 
toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší členy.

Za mnoho let jsme si zvykli na velmi dobře fungující 
pečovatelskou službu, dům sociálních služeb Anna, 
rodinné centrum Kos  čka, nízkoprahové centrum 
pro dě   a mládež, ale i terénní programy v rámci 
pro  drogové prevence. K těmto a dalším sociálním 
službám se v poslední době přidaly i rodinné či fi -
nanční poradenství pro osoby v  sni, velmi popu-
lární senior taxi či třeba dovoz knížek z knihovny. 
V době koronavirové pandemie město přistoupilo 
i k dovozu nákupů pro seniory, v čemž chceme po-
kračovat i po odeznění krize.

Před Vánocemi jsme učinili další pro mnohé kon-
troverzní krok. Na území města evidujeme kolem 
15 osob bez přístřeší, které hlavně v zimních mě-
sících zabírají různé většinou nepoužívané objekty. 
V těch se snaží schovat před zimou, vegetují zde 
bez ohledu na pořádek a základní principy hygieny. 
A právě pro bezdomovce evidované na území měs-
ta byla před svátky otevřena vytápěná ubytovna 

s tekoucí vodou a fungujícím sociálním zařízením. 
Tato ubytovna se každodenně otevírá ve večerních 
a zavírá v dopoledních hodinách. Dohled nad pro-
vozem ubytovny zajišťují strážníci městské policie. 
Klien   jsou povinni udržovat pořádek, což také 
doposud dělají. Snažíme se je lehce zapojit i do 
pracovního procesu a na popud veřejnos   jsme 
jim například nařídili uklidit odpadky na nedaleké 
nepoužívané železniční vlečce.

Komunitní plán sociálních služeb někomu může 
připadat jako nic neříkající pojem, ale právě on 
obsahuje cíle, kterých chce město v sociální oblas-
  dosáhnout, a jednotlivá opatření, která je mají 

naplnit. Jinak řečeno plánované konkrétní projekty 
vychází právě z komunitního plánu. A to nejen ty 
zmiňované v tomto článku. Například v letošním 
roce vznikne v nemocničním areálu v budovaném 
poradenském centru klub pro seniory. V plánu se 
také hodně mluví o domu s pečovatelskou službou, 
intervenčním bydlení a dalších fi nančně náročněj-
ších projektech. Bohužel na ně se za  m v napnu-
tém městském rozpočtu nedostává peněz, a tak se 
snažíme zajis  t fi nancování z jiných zdrojů. Závě-
rem bych chtěl poděkovat všem zainteresovaným 
neziskovým organizacím, podnikatelům i fyzickým 
osobám, bez kterých by jistě Český Brod nebyl tak 
přívě  vým.

Jakub Nekolný, starosta

Přívě  vý Český Brod

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Zastupitelstvo před rokem zřídilo fond komunikací, z něhož je placena obnova chodníků, místních komuni-
kací a přechodů pro chodce. Hlavním příjmem je výnos daně z nemovitos  . Výhodou fondu je, že nevyčer-
pané peníze koncem roku „nepropadnou“, ale ve fondu zůstávají. 

Letos nás čeká několik větších oprav. První je od-
ložená rekonstrukce přední čás   ulice K Vysílači 
v Liblicích včetně chodníků a odvodnění. Komuni-
kace, která je za  žena kamiony, musí mít kvalitní 
podklad. Vysoutěžená cena akce, která s ohledem 
na nutná omezení proběhne v létě, je 2,4 mil. Kč 
a bude celá hrazená z rozpočtu města. Oprava kvůli 
technologii přinese omezení příjezdu k nemovitos-
tem pro obyvatele a fi rmy. O přesných termínech 
budeme včas informovat. 

Druhou velkou akcí, kterou zahájíme pravděpo-
dobně v dubnu, je stavba chodníku na pravé straně 
ulice Zborovská od křižovatky s ulicí Klučovskou po 
konec zástavby. Soutěž na dodavatele právě pro-
bíhá. Předpokládané náklady jsou 3,2 mil. Kč, ale 
město získalo dotaci od Státního fondu dopravní in-
frastruktury ve výši 1,8 mil. Kč. Z rozpočtu tak půjde 
asi 1,3 mil. Kč. Nový chodník bude mít šířku 1,5 me-
tru, součás   jsou i přechody pro chodce a rekon-
strukce autobusové zastávky ve směru na Kounice. 
Připraveny budou také napájecí body pro budoucí 
úsekové měření rychlos  , které se projektuje. Ho-
tovo by mělo být do konce června letošního roku. 

Město bylo rovněž úspěšné se žádos   o dotaci na 
obnovu chodníků v Žižkově ulici podané prostřed-
nictvím MAS Pošembeří. Na projekt výstavby a re-
konstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského, 
jehož předpokládaná cena je 2,7 mil. Kč, jsme získa-
li podporu z IROP ve výši 2,6 mil. Kč. Akce by měla 
proběhnout do konce tohoto roku, ale Žižkova uli-
ce je kvůli odvodnění a stavu sí   pod komunikací 

a vzhledem k nutné koordinaci s krajem velmi slo-
žitý projekt. A poslední velkou akcí je výstavba tří 
nových přechodů pro chodce. Jedná se o přecho-
dy v Bylanské, Školní a Tuchorazské ulici. V prvním 
případě jde o přechod za křižovatkou s ulicí Školní, 
avšak v bezpečnější poloze. V druhém o přechod 
napro   bývalé prodejně potravin a ve tře  m o spoj-
nici mezi městským parkem a ulicí K Dolánkám. 
Předpokládaná hodnota zakázky je 820.000 Kč bez 
DPH, termín realizace je stanoven na březen - sr-
pen 2021. Město na přechody získalo 95 % dotaci 
z IROP. Dodavatele budeme teprve soutěžit. 

Z připravovaných akcí bych rád zmínil ulici Za Ryb-
níkem ve Štolmíři, kde je v plánu zpevnění povr-
chu v celé délce komunikace. Nyní je projektová 
dokumentace podaná na stavební úřad. Máme 
zpracované projekty na úpravy chodníků v ulicích 
Nová, Tyršova, Masarykova a Tuchorazská a samo-
zřejmě máme hotový velký projekt na Žižkovu ulici 
zmíněný v předchozím odstavci. Osobně bych byl 
rád, abychom projekčně připravili obnovu chod-
níků ve Školní a Bylanské ulici, kde se chystá po-
kládka elektrického vedení a přípolože veřejného 
osvětlení do země. Opravy povrchů je nutné vždy 
koordinovat se správci sí  , zejména plynového 
a elektrického vedení, které na rozdíl od vody a ka-
nalizace nevlastní přímo město. Město také vždy 
usiluje o externí fi nancování, aby snížilo zátěž pro 
městský rozpočet. 

Tomáš Klinecký,
místostarosta 

Nové komunikace, chodníky a přechody v roce 2021
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Rok 2020 byl pro Městskou policii Český Brod velmi specifi cký. V důsledku pandemie Covid-19 prováděla 
mimo svoji standardní činnost i práci pro občany a Město Český Brod. Jednalo se například o rozvoz rou-
šek, které šili doma občané pro potřebné, rozvoz desinfekčních prostředků seniorům do místa bydliště 
a rovněž zajištění nákupů základních potravin především seniorům a občanům v karanténě.

S omezením úředních hodin naši strážníci zajišťo-
vali dozor u vchodů budov MěÚ. Dbali na to, aby 
nedocházelo k hromadění klientů uvnitř budovy. 
Na základě zákona 243/2020 Sb. o pravomoci PČR 
a MP strážníci pos  hovali přestupky nesplnění po-
vinnos   uložené mimořádným opatřením na území 
ČR. Jednalo se o přestupky požívání alkoholických 
nápojů na veřejnos  , porušení zákazu vycházení, 
prodej sor  mentu zboží, které bylo zakázáno v do-
bě nouzového stavu a podobně. Ve většině přípa-
dů se však strážníci snažili porušení zákona vyřešit 
jen domluvou.

V roce 2020 díky novele zákona 13/1997 Sb. dosta-
la obec nástroj, jak řešit autovraky. Již se nemusí 
složitě zjišťovat, zda se jedná o autovrak, protože 
stačí, když vozidlo nemá platnou technickou pro-
hlídku. Strážníci prověřují vy  povaná odstavená 
vozidla a v případě zjištění propadlé technické 
kontroly o více než 6 měsíců takovéto vozidlo ozna-
mují správci komunikace. Ten může nařídit odtah 
a ekologickou likvidaci. Strážníci v roce 2020 ozná-
mili 10 vozidel.

Strážníci v roce 2020 evidovali 2083 událos  . Nej-
více z nich bylo projednáno na poli dodržování 
dopravních předpisů. 602 případů bylo řešeno za 
nedodržení rychlos   nebo přestupků za parkování, 
22 případů drobných krádeží, odchytů zvířat a sbě-

ru uhynulých zvířat bylo 49 případů. Strážníci úzce 
spolupracovali také se složkami integrovaného zá-
chranného systému (PČR,HZS,RZS) a to v 36 přípa-
dech. Na základě oznámení obsluhy kamerového 
dohledu a pultu centralizované ochrany strážníci 
prověřovali 57 signálů na městských budovách. 
K dalším činnostem patřila kontrola dodržování 
obecně závazných vyhlášek, řešení občanského 
souži  , vyhledávání černých skládek a pátrání po 
jejich původcích. 

Pro případné zájemce o informace týkající se 
náplně práce, úkolů, rozsahu oprávnění a po-
vinnos   strážníků městské policie při zabezpečo-
vání místních záležitos   veřejného pořádku dle 
zákona 553/1991 Sb., je k dispozici telefonní číslo 
736 675 756 na strážníky našeho města.

Jan Svoboda, pověřený strážník vedením MP 

Ohlédnu   za činnos   městské policie
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Tak jako v roce 2019, tak i v roce 2020 jsme na hájovně ve Vrátkově prodávali vánoční stromky z prořezů 
v našich lesích. 

Konkrétně se jednalo o smrk ztepilý a borovici 
lesní, kterých se prodalo zhruba 250 ks. Zájem 
byl opět značný. Zase se tedy potvrdil fakt, že se 
stále více mezi lidmi prosazují hodnoty tradičních 
Vánoc. Nad pokřivenou televizní este  kou převážil 
fakt, že celá rodina si vyrazila do lesa vybrat si ten 
svůj vysněný stromeček s heslem „i když není zcela 
bez chyby, je náš“.

Jinak celý rok 2020 byl ve znamení kůrovcové kala-
mity, která bohužel vévodila celému lesnímu hos-
podářství napříč naší zemí. Já jsem ale op  mista 
a věřím, že loňský dostatek srážek pomůže a tento 
rok 2021 již bude lepší. Kalamita se určitě zcela ne-
zastaví, ale doufám ve výrazně nižší objemy kůrov-

cových těžeb, tedy i pomalý návrat k normálnímu 
lesnickému hospodaření. 

Všechno zlé je ale pro něco dobré a my lesníci, se 
snažíme z chyb poučit. Proto bych chtěl jménem 
Městských lesů Český Brod všem popřát mimo 
zdraví, které je samozřejmě nejdůležitější, i trpě-
livost při návštěvách našich lesů a komplikacích 
způsobených zpracováním dříví.

Lesu zdar!

Jan Kopáček,
lesní správce Městských lesů Český Brod 

Loňský rok v městských lesích
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Zastupitelstvo města na svém jednání 25. 11. 2020 v bodě 8 schválilo vydání OZV o nakládání s komunál-
ním odpadem pro rok 2021. Poplatek činí za každého občana 816 Kč pro letošní rok. Výše částky je dána 
náklady na likvidaci odpadu v ukončeném roce 2019.

V prosinci roku 2020 vešlo ve známost, že od led-
na 2021 pla   zákon o odpadech, který podstatně 
změní vztah ke směsnému odpadu, který je uklá-
dán na skládkách. 

Co to pro nás znamená?
Ukončení skládkování bude v roce 2030. Avšak již 
nyní se zvyšují ceny poplatku za 1 tunu směsného 
odpadu, který bude ukládán právě do skládek ko-
munálního odpadu. Paušální cena byla loni 500 Kč 
za 1 tunu, letos se mění na 800 Kč za 1 tunu. Před-
poklad v roce 2023 – 1.000 Kč/1 t, v roce 2025 
– 1.500 Kč/1 t, v roce 2029 – 1.850 Kč/1 t. 

Co nám tedy zbývá?
Maximálně třídit veškerý odpad. Podmínky k tomu 
máme. Osmdesátpět kontejnerových míst v Čes-
kém Brodě, trojici podzemních kontejnerů, černé, 
hnědé, modré a žluté nádoby v domácnostech, 
které jsou mimo černé nádoby zdarma. 

Co můžeme?
Získat pro město a hlavně pro sebe tzv. slevu při 
řádném třídění odpadu. Jedná se o to, že v roce 
2021 nám zůstane nevytříděné množství na jedno-
ho občana s trvalým bydlištěm 200 kg směsného 
odpadu, který uložíme do skládky. V obci s 1 000 
obyvatel tedy mohou uložit do skládky max. 200 
000 kg (200 t) směsného odpadu. Toto množství 
200 kg se ale každý rok snižuje až do roku 2029, 

kdy to bude 120 kg směsného odpadu na jedno-
ho občana. Pokud toto nedodržíme, pla  me plnou 
částku za 1 tunu.

Na co ještě nesmíme zapomenout?
Zmiňovanou částku vybírá stát. Je tu ještě poplatek 
obci Radimi, která se o tuto skládku stará. V roce 
2020 jsme pla  li za každou tunu uloženého směs-
ného odpadu celkem 1.145 Kč bez DPH. Tato částka 
se pro rok 2021 díky novému zákonu o odpadech 
navýšila na 1.785 Kč bez DPH. Pokud bychom do-
sáhli na uvedenou slevu pro rok 2021 (200 kg na 1 
občana) budeme pla  t 1.485 Kč bez DPH za 1 tunu 
uloženého směsného odpadu. 

S čím nejvíce všichni pomůžeme?
Vytřídit co nejvíce jednotlivých odpadů, aby bylo 
co nejmenší množství odpadu, který již nejde vy-
třídit. Jiná cesta zde není. Pak nebude navýšení po-
platku za odpad pro rok 2022 tak vysoké.

Ing. Miroslav Kruliš, Technické služby Český Brod

Nový zákon o odpadech pla   od 1. ledna 2021
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Trochu chao  cký byl rok 2020 pro většinu z nás. Přesto se nepřerušila tradice fotografi cké soutěže part-
nerských Brodů a přes objek  v foťáku nebo mobilu se hledala zajímavá zákou   našich měst s cílem nejen 
zúčastnit se, ale třeba i vyhrát.

Potěšilo nás umístění českobrodského pivova-
ru na prvním místě i snímku z období koronaviru 
na tře  m stupínku oceněných, a autorům, panu 
Pavlovi Liškovi i panu Mar  novi Šnajdrovi děku-
jeme za účast za Český Brod. Práce poroty byla 
trochu netradiční, bez osobního setkání v Havlíč-
kově Brodě i pevného vedení předsedou poroty. 
Každý porotce z jednotlivých Brodů vybíral foto-
grafi e dle svého uvážení nebo s pomocí kolegů 
online. Přehled všech soutěžních fotografi í za 
jednotlivá města i minulé ročníky naleznete na
www.fotobrody.cz

Krásy města:
1.  Pavel Liška - Českobrodský pivovar - podvečerní 

zrcadlení
2. Jakub Plšek - Krásné chvíle před pohlcením
3. Bob Gajdoš - Na náměs  

Život ve městě:
1. Kateřina Mahďáková - Čerešňa v očekávání
2. Jan Jelínek - Stará ulička
3. Mar  n Soukup - Vdova

Období koronaviru:
1.  Vladimír Kunc - Instalace foto výstavy (Fotostře-

disko HB)
2. Lenka Rázlová - Kontrola
3. Mar  n Šnajdr - Historie vs. současnost

Mladí do 20 let:
1. Lenka Holubcová - Strážce duší
2. Yang Cai - Na kole za lepšími zítřky
3. Petr Čermák - Doba roušková

Nejlepší fotografi e města Český Brod:
Pavel Liška - Českobrodský pivovar - podvečerní 
zrcadlení

Nejlepší fotografi e města Havlíčkův Brod:
Mar  n Halama - Výhled na náměs  

Nejlepší fotografi e města Uherský Brod:
Jakub Plšek - Krásné chvíle před pohlcením

Nejlepší fotografi e města Vyšší Brod:
Heike Toušková - Když chceš vidět na fotbal ve Vyšáku

Nejlepší fotografi e města Železný Brod:
Lenka Holubcová - Strážce duší

Složení poroty: předseda – Stanislav Novotný, 
předseda Fotostřediska Havlíčkův Brod. Členové: 
Český Brod - Zdenka Bočková a Klára Tesaříková, 
Havlíčkův Brod - Eva Nigošová, Uherský Brod - Elen 
Sladká, Vyšší Brod - Karel Troják, Železný Brod - Lu-
cie Chvalinová.

Výstava vítězných i dalších zdařilých fotografi í je 
v rámci putování mezi Brody naplánovaná v ter-
mínu 1. – 30. 4. 2021 v galerii Šatlava. Zveme na 
návštěvu!

Zdenka Bočková, Informační centrum/CVIK

Vítězové fotosoutěže Brody v Brodě 2020

Pavel LiškaPavel Liška

Mar  n ŠnajdrMar  n Šnajdr
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Centrum vzdělávání, informací a kultury (CVIK) vzniklo transformací Městské knihovny. Jako příspěvková 
organizace Města Český Brod s účinnos   od 1. ledna 2020 zastřešuje provoz a činnost Městské knihovny, 
Informačního centra a Kulturního domu Svět.

Pro nově vzniklou organizaci bylo třeba během 
prvních měsíců roku vypracovat všechny potřebné 
dokumenty, sjedno  t a rozšířit ekonomické agen-
dy, převzít od města do správy obě budovy (budo-
va staré radnice č. p. 1 a budova KD Svět) a ostatní 
movitý majetek, uzavřít nové smlouvy na dodávky 
energií a dalších služeb. Během roku proběhly v or-
ganizaci tři kontroly hospodaření a došlo k několika 
personálním změnám. 

Podle zřizovací lis  ny je úkolem CVIKu zajišťovat 
vzdělávací, informační, kulturní a výchovné čin-
nos   v Českém Brodě a v přilehlém regionu, dále 
vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu 
v Českém Brodě a ve Středočeském kraji. Tyto cíle 
bohužel nemohly být v roce 2020 zcela naplněny, 
protože život nás všech poznamenala koronaviro-
vá epidemie, která přirozeně zasáhla i do činnos   
všech čás   CVIKu. Kvůli dvojímu uzavření celé spo-
lečnos   a dalším preven  vním vládním opatřením 
nemohla v obvyklém režimu fungovat Městská 
knihovna ani Informační centrum, byla pozastave-
na dlouhodobá spolupráce se školami i školkami, 
nebylo možné pořádat skupinové kulturně-vzdě-
lávací akce, kvůli omezení počtu návštěvníků kin 
a divadel bylo třeba zrušit nebo přeložit na jiný 
termín mnoho pořadů v KD Svět. 

Nucené uzavření jednotlivých čás   CVIKu jsme 
využili především k provádění prací, které nelze 
uskutečnit za běžného provozu, tj. stěhování, úklid, 
inventarizace nebo povinné revize, proběhla také 
výměna zbývajících třiatřicet oken v budově č. p. 1. 
Ve spolupráci s českobrodskými dobrovolníky 
Městská knihovna distribuovala balíčky knih čte-
nářům-seniorům, snažili jsme se propagovat různé 
distanční způsoby kulturního vyži  , kterými by-
chom trochu zpříjemnili karan-
ténní opatření, např. půjčování 
e-knih nebo virtuální promítání 
Moje kino Live. A samozřejmě 
jsme shromažďovali nápady 
a plánovali naši činnost v roce 
2021 a v době pocovidové...

V roce 2020 podalo CVIK se souhlasem vedení 
města dvě úspěšné žádos   o dotace, z Programu 
na podporu informačních center Středočeského 
kraje jsme získali fi nanční prostředky na nákup IT 
vybavení a z Par  cipa  vního rozpočtu Středočes-
kého kraje fi nanční prostředky na nákup bibliobo-
xu pro Městskou knihovnu a audio vybavení pro 
digitalizaci kina v KD Svět, která je plánována na le-
tošní rok. Začali jsme s rozesíláním Českobrodské-
ho kulturního newsle  eru, který všechny přihláše-
né zájemce informuje o aktuálním kulturním dění 
v našem městě i jeho okolí. Všem našim čtenářům, 
návštěvníkům a dalším uživatelům jsou k dispozici 
webové stránky a FB Městské knihovny, FB a Insta-
gram Informačního centra, webové stránky a FB 
KD Svět, v současnos   pracujeme na nové podobě 
webových stránek celého CVIKu.

Věříme, že v roce 2021, po zrušení všech omezení, 
se stane CVIK a všechny jeho čás   důležitou sou-
čás   kulturního života obyvatel Českého Brodu 
a jeho okolí, že se budeme společně potkávat ne-
jen na všech tradičních akcích a pořadech různých 
typů a žánrů, ale nově třeba na fi lmových premié-
rách v digitalizovaném kině nebo ve znovuotevře-
né kavárně v KD Svět. Těšíme se na vás!

Mgr. Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK

Centrum vzdělávání, informací a kultury – rok první
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V roce 2020 se 9. ročník charita  vní aukce konal poprvé online. Od 20. listopadu do 10. prosince na webo-
vých stránkách www.benefi ceproleccos.cz. Organizátoři i příznivci LECCOS, z. s. se tentokrát museli kvůli 
Covid-19 tradiční formy společenského večera s  chou i veřejnou aukcí vzdát. Na podporu rodin s dětmi, 
dě   a mládeže v  živé životní situaci se proto sešli virtuálně. 

Osmdesát zaregistrovaných účastníků aukce vy-
bíralo z 90 položek, které LECCOS, z. s. do aukce 
získal darem. Jednalo se o výtvarné a užité umě-
ní, šperky, kosme  ku, kvalitní regionální výrobky, 
knihy a poukázky na nejrůznější služby. Největší 
zájem byl o grafi cké listy s mo  vem vážek od vý-
tvarnice Lucie Ulíkové se 14 příhozy a konečnou 
cenou 2.500 Kč. Nejvyšší vydražené částky dosáhl 
dárkový poukaz na pobyt v Hotelu Maximus Resort 
v Brně. Vydražil se za pěkných 4.000 Kč. Dalšími 
cennými položkami, o které měli účastníci aukce 
velký zájem, byla originální obálka a pohlednice od 
fotografa Jana Saudka i obraz ilustrátorky Galiny 
Miklínové. Pozadu za nimi nezůstaly ani unikátní 
truhlářské výrobky, masivní dřevěný svícen, mísa 
z olšového dřeva či dubové hodiny.

LECCOS, z. s. už 20 let pomáhá rodinám s dětmi, dě-
tem i mládeži. Výtěžek z online 9. Benefi ce pro LEC-
COS ve výši 78.069 Kč putuje na jejich podporu.

Jana Popovičová, fundraiserka spolku, se svěřila: 
„Výsledek benefi ce považuji za úspěch. Byla to vý-
zva. Nedělat benefi ci letos vůbec, a nebo online. 
Zkusili jsme to druhé. Kromě fi nančního výtěžku 
jsme získali spoustu zkušenos   a také, což je vel-
mi důležité, mnoho nových příznivců. Moc si jejich 
pomoci a podpory vážíme. Chtěla bych jim všem 
upřímně poděkovat.“ Závěrem dodala: „Pevně vě-
řím, že se všichni setkáme na jubilejní 10. Benefi ci 
pro LECCOS. A na živo!“

Velké poděkování patří fi rmě PERTLIK SOFTWARE 
za poskytnu   aukčního online systému a Fotoate-
liéru Evy Šaškové za krásné fotografi e dražených 
předmětů.

Děkujeme Davidovi a Janu Nekolných za pomoc při 
přípravě propagačního videa.

Děkujeme všem, kteří přispěli darem do benefi ce 
nebo jeho koupí na provoz našich služeb. Děkuje-
me, že jste nás podpořili, abychom mohli pomáhat 
tam, kde je to potřeba. Díky, že myslíte na druhé.

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

Devátá, a přesto první 

ANKETA OSOBNOST MĚSTA
Připomínáme termín 31. 3. 2021, kdy můžete naposledy podat nominaci na udělení ceny 
Osobnost města. Pravidla a formuláře jsou k dispozici na webu města, v Informačním centru 
a na podatelně MěÚ Český Brod.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Kouzlo skrytého
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Přelom roku bývá zpravidla časem pro bilancování. Co se nepovedlo a co se naopak zdařilo. Samozřejmě 
se člověk neubrání ani vyhlídkám do budoucna. Ty mohou mít podobu pragma  cké předpovědi s přihléd-
nu  m k dosavadnímu vývoji anebo nadějeplných přání. V mateřské škole se setkáváme především s  m 
druhým přístupem.

Na začátku každého roku se s dětmi sejdeme ve tří-
dách a společně zjišťujeme, co nám Ježíšek nadělil 
pod ten stromeček, který jsme tak pečlivě ozdo-
bili před vánočními svátky. Ani letos tomu nebylo 
jinak. Na dě   čekaly úhledně zabalené dárky růz-
ných velikos   a tvarů. Je třeba podotknout, že no-
voroční rozbalování ve školce je pokaždé zkouškou 
dětské trpělivos  . Jedno dítě po druhém postupně 
přistupuje ke stromečku a vybírá zpod něj balíček, 
který se mu nejvíce líbí a se kterým následně use-
dá na své místo. Teprve když jsou všechny dárky 
rozebrány, následuje rozbalování. Každý tak zažije 
svou chvíli, svou příležitost k výběru, aniž by byl ru-
šen. Ostatní musí počkat. 

My učitelky jsme i tento rok měly možnost dě   při 
celé akci pozorovat a byly jsme tentokrát svědky 
zvláštního úkazu. Dva dárky se to  ž od těch ostat-
ních lišily  m, že nebyly zabalené v ozdobném 
papíru, ale volně vložené do dárkové tašky. Jejich 
obsah byl částečně odkrytý. Jedno dítě po druhém 
přistupovalo ke stromečku, dárky postupně mizely, 
ale dvě dárkové tašky zůstaly stále netknuté. Ob-
čas některá z dětských ruček vystřelila jejich smě-
rem, aby nakonec sklouzla k balíčku co do velikos   
nepatrnému, ale zcela zabalenému. Nakonec pod 
stromkem zůstaly opravdu jen ony dva „nedobal-
ky“ a těch se ujali  , kteří byli na řadě. Přemýšlím, 
co to o dětech vypovídá. Vzpomínám si ještě mat-
ně na své pocity u rozsvíceného a dárky obklope-
ného vánočního stromku mého dětství. Nedokáži 
již zpětně posoudit, ve které čás   Štědrého večera 

jsem měla největší radost, ale srdce mi bušilo za-
ručeně nejrychleji před rozbalováním. Myslím, že 
i my dospělí, kteří jsme neztra  li kontakt s dětským 
pohledem na svět kolem nás, máme rádi ono ta-
jemství, které v sobě ukrývá naději, touhu a přání. 

Před námi leží nový, ještě nerozbalený nový rok 
a my za  m jen opatrně nahlížíme pod čerstvě na-
tržený vánoční papír a snažíme se obsah balení od-
hadnout z toho, co prosvítá skrz vrstvy. Přeji nám 
všem, aby nám nadšení a radost zůstala i po jeho 
rozbalení.

Lucie Konopíková,
učitelka ve třídě Bobříků v MŠ Kollárova

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Letošní rok byl poměrně náročný, a i když spousta věcí nevyšla, snažilo se i tak naše středisko Psohlavci 14 
fungovat a připravovat nejrůznější schůzky, ak  vity a výzvy, tak aby naši členové nevyšli ze cviku. 

Bohužel v prosinci kvůli opatřením nemohla pro-
běhnout každoroční akce Papuče v podobě, jakou 
každý z nás zná. My jsme se ale nevzdali a společně 
vymysleli náhradní plán. 

Sestavili jsme tým, prodiskutovali různé návrhy, ja-
kou by mohla mít akce podobu, co by mohlo být 

obsahem, a nakonec jsme se shodli, že akci po-
jmenujeme Papuče live. Když bylo vše připravené, 
stačilo rozeslat pozvánky a těšit se na co nejvíce 
připojených diváků.

Akce proběhla 19. prosince 2020 ve 14.00 hodin 
formou živého vysílání na kanále twitch. Program 
byl velice pestrý a zaměřený jak na dě  , tak i na 
rodiče, zkrátka každý si našel to své. 

Diváci mohli pozorovat napínavou první pomoc, 
vyrábět vánoční hvězdu, společně si s námi zazpí-
vat, byl odhalen recept na nejlepší svařák, pekly 
a zdobily se perníčky, a nakonec se promítaly fotky 
z akcí za uplynulý rok. 

Akce měla úspěch a my si velice vážíme každého, 
kdo se připojil, komentoval a zapojil do ak  vit. 

Tímto bychom vám za středisko chtěli poděkovat 
a těšíme se na společné zážitky v novém roce!

Anna Pirochová, Psohlavci 14

Papuče Live

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

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Poslední část povídání o událostech, které potkaly českobrodský Sokol, zahájíme rokem 1949.

1949 – všechny sportovní organizace a oddíly 
v Českém Brodě byly sjednoceny pod společným 
názvem Sokol Český Brod.

1951 – v tomto roce se název Sokola změnil na So-
kol HD Český Brod. HD znamenalo „hospodářské 
družstvo“. Dochované fotografi e dokládají, že nejvý-
znamnější činnos   – mimo sportu – byly zpoli  zova-
né akce v sokolovně vyzdobené hesly a podobiznami 
Lenina, Stalina a Go  walda. Takových akcí sokolov-
na v pozdějších letech zažila ještě celou řadu.

1952 – název jednoty byl opět změněn, tentokrát 
na Sokol STS Český Brod. STS znamenalo „strojní 
a traktorová stanice“.

1953 – došlo k zakládání DSO – „dobrovolných 
sportovních organizací“. Na schůzi zástupců všech 
oddílů bylo rozhodnuto zapojit českobrodskou tě-
lovýchovu a sport do DSO Slavoj Český Brod. 

1956 – ÚV KSČ zcela zrušil jednotné organizace 
Sokola.

listopad 1968 – proběhl pokus o obnovu činnos   
Sokola v Českém Brodě.

1970 – 1989 – léta sjednocené tělovýchovy a lé-
ta bez existence Sokola. V sokolovně, patřící pod 
správu TJ Slavoj, se udála řada různých akcí a pro-
běhlo v ní za tuto dobu  síce cvičebních hodin. 
K jejich kvalitě jistě přispělo i to, že mnoho trenérů 

a vedoucích oddílů vzešlo ze Sokola, anebo byli tě-
mito vedoucími jejich nástupci v duchu sokolských 
myšlenek vychováváni. 

14. června 1984 – v sokolovně proběhlo „Slavnost-
ní shromáždění ke 100. výročí položení základního 
kamene sokolovny“. Akci pořádal výbor ZRTV, ve 
kterém se nacházeli bývalí sokolové, např. br. Čest-
mír Mrázek.

7. ledna 1990 – proběhl ustavující sjezd Sokola ve 
Sjezdovém paláci v Praze.

15. května 1990 – se konala ustavující schůze ob-
noveného českobrodského Sokola, na které byl 
prvním starostou T. J. zvolen br. Zdeněk Firbas.

22. října 1990 – byla českobrodská jednota na mi-
nisterstvu vnitra zaregistrována jako samostatný 
právní subjekt.

19. října 1992 – byla Sokolu konečně navrácena 
do vlastnictví sokolovna. Sokolu se navrá  lo zpět 
i jeho bývalé koupaliště. Bohužel ale už nedošlo 
na vrácení jeho dalšího majetku, zejména cvičiště 
na Ku  lce či dnešní radniční zahrady. Na bývalém 
letním cvičiš   za sokolovnou byl postaven hotel 
(dnešní Apeyron), který byl jednotě nabídnut k od-
kupu za 6 milionů korun. Takovou částkou samo-
zřejmě jednota nedisponovala a nedostala ani žád-
nou kompenzaci za zastavěné cvičiště.

1994 – sokolové nejen z Českého Brodu se po čty-
řice   šes   letech vrá  li zpět na Strahovský stadion, 
kde cvičili naposled v roce 1948, a kde proběhl XII. 
všesokolský slet.

2001 – díky nešťastně formulované smlouvě přišel 
Sokol o svůj jediný pozemek, který za sokolovnou 
sloužil jako venkovní cvičiště. Dnes se na něm na-
chází restaurace hotelu Apeyron.

2003 – po župní reorganizaci v ČOS opus  la čes-
kobrodská jednota svoji mateřskou župu Středo-
českou Jana Podlipného, a stala se součás   župy 
Barákovy, kam patří dodnes.

Stopy českobrodského Sokola doma i venku – 4. část

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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2004 – Sokol v Českém Brodě rozeběhl své první 
internetové stránky.

leden 2006 – ve veškerých pronajatých prostorech 
sokolovny byl ukončen le  tý problema  cký pro-
nájem a jednota mohla opět svými prostory volně 
disponovat.

2007 – sokolské koupaliště bylo prodáno městu 
Český Brod. 

2012 – jednota získala první významnou dotaci, 
díky které došlo k výměně oken v hlavním sálu.

2014 – proběhla celková rekonstrukce dvorku za 
sokolovnou.

23. května 2015 – byla po dlouhých dese  le  ch 
obnovena tradiční sokolská „Pouť na Lipany“.

září 2015 – v rámci akce „Noc sokoloven“ byla ve-
řejnos   představena zrestaurovaná - a zpět na je-
viště instalovaná - historická sokolská opona. Opo-
na je tře   nejstarší tema  ckou oponou v republice 
a dnes je samostatnou kulturní památkou.

listopad 2015 – sokolovna byla prohlášena kultur-
ní památkou ČR.

červenec a září 2016 – zahájení dvou největších 
inves  čních akcí obnoveného Sokola – oprava fa-
sády sokolovny v Tyršově ulici a výstavba nového 
cvičebního sálu.

2017 – byly opraveny dvě strany fasády, na zadní 
straně objektu byly znovu vytvořeny veškeré archi-
tektonické prvky, zlikvidované v 70. letech. U příle-
žitos   130. výročí od uspořádání II. „náhradního“ 
všesokolského sletu v Českém Brodě v roce 1887 
uspořádala jednota velkou výstavu o této význam-
né sokolské událos  . 

říjen 2018 – za podpory města zorganizoval Sokol 
rozsáhlou akci ke 100. výročí založení republiky, na 
které se podílela řada českobrodských organizací. 
U této příležitos   byly na střeše odhaleny nové so-
chy gryfů a do jedné z nich uložena prsť ze slavné-
ho bojiště u Zborova z 1. světové války.

květen 2019 – Sokol uspořádal výstavu a pietní akt 
k výročí úmr   prof. Jana Kouly, autora sokolovny. 

Poslední dochovaná socha původního gryfa byla 
odstěhována na důstojné místo do budovy, kde 
sídlí Informační centrum a Městská knihovna.

8. října 2019 – Památný den sokolstva, nově záko-
nem stanovený jako výnamný den ČR oslavili soko-
lové a veřejnost pouštěním světýlek na Šembeře za 
každou oběť nacis  cké okupace.

2020 – rok 150. výročí založení českobrodského 
Sokola měl být rokem řady oslavných akcí. Pande-
mie koronaviru všechny plány překazila a činnost 
jednoty byla po většinu roku zcela paralyzována. 

7. prosince 2020 – na náměs   proběhl křest velké 
knihy vydané k tomuto kulatému výročí.

Za 150 let, které uběhly od založení Sokola v Čes-
kém Brodě, se toho samozřejmě odehrálo mno-
hem více, než jsem mohl v tomto stručném pře-
hledu uvést. Pokud by vás jeho historie zajímala, 
dovolím si upozornit na možnost zakoupení velké 
knihy „150 let Sokola v Českém Brodě“, která v pro-
sinci minulého roku vyšla a je k zakoupení v Infor-
mačním centru na náměs   Arnošta z Pardubic.

Všem občanům města Český Brod přeji v roce 2021 
hodně zdraví, štěs   a spokojenos   a možnost brz-
kého návratu k běžnému životu, který se v posled-
ním roce stal velmi vzácným.

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Ačkoliv letošní školní zima kvůli veškerým omezením běžnému skautování proza  m moc nepřeje, našli 
jsme si v prosinci i tak způsob, jak připravit našim světluškám, vlčatům, skautkám a skautům alespoň tro-
chu vánočního programu. A nezapomněli jsme ani na tradiční akce pořádané pro veřejnost, byť v takové 
okolnostmi vynucené úsporné verzi. 

Začněme Mikulášem. Ten pro oddíly světlušek a vl-
čat připravilo světluščí vedení, a to ve formě „Mi-
kulášské stopovačky“. Ta byla pro dě   připravena 
na sobotu 5. 12., a protože řadu dě   na stopovačce 
doprovázeli rodiče, proměnila se vlastně v takovou 
rodinnou poznávací výpravu po Brodě. Cesta začí-
nala na náměs   u zvonice, kde dě   a rodinné týmy 
nejprve našly cestu z bludiště a pokračovaly smě-
rem k muzeu. Odtamtud vedla cesta celkem přes 
sedm stanovišť napříč celým Brodem. Na každém 
stanoviš   luš  ly dě   různé šifry nebo hádanky, na 
posledním zastavení u kapličky sv. Gotharda smě-
rem na Liblice je pak čekala básnička, kterou se mu-
sely naučit. Nebylo to ale jen tak pro nic za nic – ve 
večerních hodinách pak dě   výměnou za básničku 
dostaly v klubovně sladkou mikulášskou odměnu. 

Následovalo kra  čké období, kdy jsme se zase 
mohli scházet. A tak uspořádalo vedení skautek 
a skautů ve středu 16. 12. venkovní vánoční besíd-
ku. Holky a kluci se sešli na Podzimku, ochutnali 
vzájemně cukroví a zahráli si společně venkovní 

hry. Konečně jsme se mohli po dlouhé době vidět! 
Následoval oheň, u kterého jsme se zahřáli, ochut-
nali nealko vánoční punč, Korádo nám zahrál na 
kytaru koledy a všichni jsme si tu chvíli vzájemnos   
plnou smíchu a pohody pořádně užili. 

V sobotu 19. 12. pak následovala tradiční cesta pro 
Betlémské světlo. Tento plamínek zapalovaný kaž-
doročně před Vánoci v Betlémě rozvážejí pravidelně 
skau   po mnoha evropských a amerických zemích 
a městech. Do Čech se dostává z Vídně – odtud jeho 
cesta pokračuje tradičně po železnici a my jsme si 
jej dojeli připálit do Kolína od skautů rozvážejících 
světlo ve vlaku z Brna. V Brodě si je pak mohli přijít 
lidé připálit do svých luceren a svícínků 22. 12. do 
altánku na zahradě MŠ Letadýlko a do naší klubov-
ny, čehož broďáci rádi využili a Betlémské světlo pak 
o Vánocích plápolalo v mnoha domácnostech. 

Protože jsme v letošním roce nemohli jít zazpívat 
koledy na oddělení LDN, alespoň jsme vyrobili a po 
sestřičkách všem pacientům poslali vánoční přá-
níčka. Snad alespoň ta pacienty potěšila a vnesla 
trochu vánoční atmosféry. 

A protože Mikulášská stopovačka slavila velký 
úspěch, mezi svátky jsme uspořádali pro všechny 
světlušky, vlčata, skautky, skauty i rovery ještě dal-
ší akci – Povánoční zabíječ času. Dě  , ať už samy, 
nebo s pomocí svých rodičů, mohly vyrazit na další 
místa Českého Brodu a okolí, ale o tom vám povyp-
rávíme zase příště. 

Radka Nováková - skautské středisko Ing. Ládi No-
váka a jednotliví organizátoři výše uvedených akcí

Mikulášská stopovačka,
Betlémské světlo
a další vánoční taškařice
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I přes stále trvající nepříznivé období, které nám vzhledem k hygienickým opatřením spojených s pandemií 
Covid-19 znemožnilo realizovat již několik tradičních školních akcí, si naši žáci v závěru roku 2020 přece jen 
dvě akce nakonec mohli užít.

Již podruhé jsme mohli ve škole zažít Paralympijský 
sportovní den, který jsme vyhráli díky našim ak  -
vitám v rámci Paralympijské výzvy Olympijského 
víceboje. 

I letos jsme měli tu čest mezi námi ve škole přivítat 
úspěšného českého reprezentanta - v tomto přípa-
dě šlo o úspěšnou paralympioničku Aničku Luxo-
vou, která Českou republiku reprezentovala i přes 
svoje mládí již na paralympijských hrách a dalších 
mezinárodních soutěžích.

Beseda s touto sympa  ckou mladou atletkou 
byla moc fajn i přesto, že jsme si vzhledem k pro   
epidemiologickým opatřením nemohli společně 
zacvičit a beseda musela probíhat v menších sku-
pinách a s rouškami na obličeji. Od Aničky jsme 
se dozvěděli kromě výčtu jejích sportovních úspě-
chů, ať už v běhu nebo vrhu koulí, také o tom, že 
ji ke sportování přivedli její rodiče, že jsou jejími 
sportovními vzory atlet Usain Bolt a tenista Roger 
Federer, nebo také že si zahrála jako komparzistka 
v několika známých českých seriálech. Vyprávěla 
nám, jak se jí žije se zdravotním hendikepem, nebo 
jestli má tato sympa  cká sportovkyně kluka. Viděli 
jsme množství krásných medailí, které Anička za 
své sportovní výkony získala.

Potom jsme si místo původně plánovaného spo-
lečného sportování užili jako náhradu super kou-
zelnické představení moderátora celé akce a také 
kouzelníka Pavla Dolejška, který nejen náramně 
kouzlil, ale také nás všechny skvěle bavil.

I přes hodně náročnou organizaci, kterou bylo tře-
ba zajis  t dodržení všech epidemiologických opat-
ření, se akce hodně vydařila a všichni jsme si ji i bez 
sportování užili.

Aničce a jejímu týmu moc děkujeme, že za námi 
i v tuto dobu přijeli. V naší škole získala řadu no-
vých fanoušků, kteří jí drží všechny svoje pěs  , aby 
splnila co nejdříve kvalifi kační limity a dostala se 
v obou svých (a třeba i dalších) atle  ckých disciplí-
nách na blížící se paralympijské hry.

Po této skvělé akci jsme připravili společně ve ško-
le ještě jednu tradiční akci – vánoční výstavu. Ten-
tokrát jsme ji ale uspořádali jako „Vánoční výstavu 
pod širým nebem”, a tak mohli její návštěvníci ve 
stánku a přilehlých prostorách před školou nasát 
tu pravou vánoční atmosféru nejen výzdobou škol-
ního nádvoří, ale také pohledem na krásné výrob-
ky našich žáků. Děkujeme všem návštěvníkům, že 
naše žáky podpořili, přišli se na výstavu jejich prací 
podívat a také za to, že všichni dodržovali nutná 
hygienická opatření. 

I když není situace příliš dobrá, stále ve škole věří-
me, že se vše brzy k dobrému obrá   a budeme se 
moci s příznivci naší školy setkat na některé z na-
šich dalších tradičních akcí, jako jsou oslavy maso-
pustu nebo velikonoční výstava. 

Z prací žáků IV. PR třídy zpracovala Marie Šnajdrová

Předvánoční čas v době covidové
v českobrodské základní a prak  cké škole 
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Rekapitulace fotbalového roku 2020

Sport24

SK Český Brod má od léta nového hlavního trenéra mládeže Mar  na Sahulu. A tak jsme ho po roce trochu 
vyzpovídali.

Mar  ne, jak bys zhodno  l fotbalový rok 2020?
V loňském roce jsem se stal šé  renérem mládeže 
v Českém Brodě. Přebírání přišlo na začátku první 
vlny Covidu-19, takže hned nastala pauza a řeši-
li jsme, jak trénovat individuálně. Ke konci května 
jsme zase začali společně trénovat. Udělali jsme také 
nábor, na který se přihlásilo osm kluků od 4 do 6 let. 

Na konci jara se s námi rozloučili tři trenéři, trenér 
dorostu Jindra Stejskal, který se teď plně věnuje 
jen B týmu, Standa Lindauer, který je v tuto chvíli 
u mládeže v Dukle, a Evžen Pospíšil, který z pra-
covních důvodů nes  hal dál naplno působit u dě  . 
Všem třem moc děkuji za práci s mládeži a přeji 
hodně štěs  , jak ve fotbale, tak v životě. 

Začátkem srpna jsme začali letní přípravu, trenér-
ský tým doplnili čtyři trenéři, hráči A týmu Mar  n 
Ště  na a Roman Herzán, vrá  l se k nám trenér Jiří 
Bouma a k nejmenším dětem jsme zapojili našeho 
dorostence Tomáše Kalfase. K dorostu jsme posu-
nuli trenéra Mirka Šmejkala. 

V srpnu jsme odjeli na fotbalové soustředění, 
a poté jsme se vrhli na tréninky v našem prostře-
dí. Účastnili jsme se i celostátního turnaje Ondrá-
šovka cup, v kterém naše tři týmy postoupily do 
druhého kola, a jeden tým dokonce do závěrečné 
kvalifi kace, kde se utká s ligovými týmy. V soutěž-
ních zápasech se mládežnickým týmům dařilo až 
do chvíle, než nás zase „zavřeli“. Poté jsme tréno-
vali individuálně, a společně přes online tréninky. 
Ke konci roku jsme odehráli pár přátelských utkání 
a  m jsme loňský rok ukončili.

Jaké jsou plány v roce 2021? 
Je těžké plánovat, když člověk neví, jak bude mož-
né trénovat. Ale věříme, že se brzy bude moc začít 
a všichni se s nadšením vrhneme na sportování. 
Měli bychom trénovat hodně na UMT v Kounicích 
a v Liblicích. Poté budeme využívat naši tělocvičnu 
a tělocvičny v Českém Brodě. V plánu jsou dva fot-
balové nábory jeden ke konci května, a druhý za-
čátkem září. V létě na dě   čekají dvě soustředění, 
jedno v Horním Bradle a druhé v našem prostředí 
v Českém Brodě. Budeme se snažit uspořádat i fot-
balové turnaje mládeže. 

Co bys chtěl vylepšit v areálu Na Ku  lce?
Věc, která v areálu hodně chyběla, bylo občerstve-
ní, aby si rodiče mohli při čekání na dě   dát něco 
k pi   nebo posedět v teple. V tuto chvíli je hospůd-
ka v rekonstrukci a na jaře se těšíme na její otevře-
ní. Další věcí, která nám moc chybí, je umělá tráva, 
abychom měli při deš  ch a v zimních měsících, kde 
trénovat. Tak uvidíme, jestli se brzy dočkáme umě-
lé trávy v našem areálu.

Co by sis přál do Nového roku? 
Do nového roku bych si hlavně přál, abychom 
mohli pravidelně trénovat, a vše se vrá  lo zase do 
normálních kolejích. Všem trenérům a lidem, co se 
starají o brodský fotbal, přeji hodně štěs   a zdraví 
a ať se nám všem daří. 

Mar  n Sahula a Iveta Librová,
SK Český Brod
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Největší školu bojových umění Covid nezastaví

Sport 25

Tento rok byl plný nečekaných událos  , které nás zas  hly. Na jaře nás přepadla koronavirová opatře-
ní, kterým jsme se museli přizpůsobit. Tréninky, které byly venku, nikomu nevadily, alespoň jsme byli na 
čerstvém vzduchu. Horší byla opatření, co následovně přišla – zákaz stýkání osob, pro nás to znamenalo 
i konec tréninků. My jsme se ale nevzdali a začali jsme s video lekcemi a online tréninky. Náš mistr Mar  n 
Zámečník udělal přes sto výukových videí a nespočet online tréninků. Probíhaly také soukromé lekce pro 
naše členy. 

Naši nejlepší členové se připravovali na mistrov-
ství Evropy, které mělo proběhnout v květnu 2020 
v Praze. Našich šestnáct nominovaných studentů 
mělo speciální cvičební plán, který museli dodržo-
vat. Nebylo to jenom o trénincích, ale také o pilné 
domácí přípravě. Všichni byli perfektně připraveni, 
ale bohužel kvůli špatné situaci se mistrovství Evro-
py přesunulo na léto, kdy bylo poté taky zrušeno. 
Naši nominování členové dlouho nesmutnili a za-
čali na sobě pracovat mnohem více, aby na dalších 
závodech prokázali svoji výkonnost.

Tento rok jsme se také chystali obhájit  tul nej-
úspěšnějšího střediska talentové mládeže a též 
obhájit  tul nejúspěšnější školy na mistrovství 
České republiky. Ač byly obě soutěže zrušeny/od-
loženy, my nepřestáváme cvičit. V novém školním 
roce jsme měli velmi slabé nábory, a to v důsledku 
neumožnění tradičních exhibičních ukázek na ško-
lách vzhledem k epidemiologické situaci. Na pod-
zim kvůli opatřením naši učitelé začali vysílat opět 
tréninky online a účast na trénincích byla opravdu 
obrovská.
 
Také je třeba zmínit, že pokračuje stavba našeho 
tréninkového centra v Beztahově u Vo  c. Nyní je 
na řadě zbrusu nová prostorná hala, která bude na 
jaře dokončena. Všichni se již těší, až si v nové hale 
naplno zacvičí.

Velký dík patří hlavně našim členům, kteří nás ce-
lou dobu podporovali a byli s námi. 

Staňte se členy největší školy bojových umění v ČR, 
posilujte cvičením obranyschopnost svoji i vašeho 
organismu a naplňte třeba svůj dávný sen nebo 
novoroční předsevze  ! Stačí na www. Tkd.cz na-
lézt vám nejvíce vyhovující trénink a přijít si cviče-
ní v lednu zkusit zdarma. Nebo se účastnit našich 
online lekcí.

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool
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Z historie26

Český Brod dal v 19. stole   českému kulturnímu panteonu hned dva významné rodáky-architekty. Ar-
chitekty zcela výjimečných kvalit, jejichž mnohé stavby i výtvory uměleckého řemesla jsou v řadě ohledů 
dodnes ikonické.

Dělilo je od sebe pouhých deset let. Byli to archi-
tek   Jan Koula (1855–1919) a Antonín Balšánek 
(1865–1921). Rozhodně si netroufám tvrdit, že by 
jeden z nich byl významnější. Je až neuvěřitelné, 
že rela  vně malé měs-
to dalo během jedné 
generaci české kultuře 
hned dva tak výjimečné 
muže. Je dnes možná 
trochu pozapomenut, 
ale ruku na srdce – kdo 
z Českobrodských ví, 
že je Antonín Balšánek 
např. autorem Obecní-
ho domu v Praze, který 
každoročně obdivují 
možná i stovky  síc tu-
ristů? Před dvěma roky 

jsme si ve velkém stylu připomínali 100 let od úmr-
  zmíněného Jana Kouly, letos v únoru pak stejné 

výročí očekává i Antonína Balšánka. Připomene si 
naše město obdobně i jeho?

V dnešním úvodním článku k tomuto výročí bych 
ho chtěl představit trochu v kostce. Balšánek stu-
doval v letech 1883–88 architekturu a urbanismus 
na České škole technické v Praze u Josefa Schulze 
a už jako devatenác  letý (!) student se podílel na 
výzdobě tehdy budované českobrodské sokolovny. 
Ke svému povolání byl jistě předurčen i díky svému 
otci Vojtěchovi Balšánkovi, vyhledávanému česko-
brodskému staviteli (rekonstruoval např. kostel sv. 
Gotharda, nebo přestavoval budovu nevyužívaných 
kasáren na novou okresní nemocnici v Žižkově uli-
ci). Antonín se účastnil různých architektonických 
soutěží, často získával hlavní ceny a jeho projekty 

Rok 2021 – 100 let od úmr   architekta Antonína Balšánka

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
leden 2021leden 2021



Z historie 27
se většinou také realizovaly. Zpočátku tvořil ve stylu 
české renesance se secesními prvky, později sece-
se zcela převládala. Současně se zabýval i his-
torií architektury a publikoval. V r. 1903 
se stal prvním redaktorem časopisu Ar-
chitektonický obzor. Poté Antonín Bal-
šánek spolupracoval s Jiřím Soukupem 
na projektu pražského mostu, dnes 
zvaného most Legií (stavba proběh-
la v letech 1898 – 1901). Další velkou 
Balšánkovou stavbou je budova Muzea 
hlavního města Prahy v Praze na Florenci. 
Vytvořil novorenesanční budovu s plas  ckou 
výzdobou od Ladislava Šalouna a dalších soudo-
bých umělců. Muzeum bylo dokončeno v r. 1902. 
V době stavby tohoto muzea se Balšánek zúčastnil 
konkurzu na projekt divadla v Plzni. V soutěži sice 
vyhráli architek   Josef Hoff mann a Fran  šek Krás-
ný, ale město k realizaci zvolilo projekt Antonína 
Balšánka, který se v soutěži umís  l jako čtvrtý. Po 
tomto divadle pak následovala nejznámější Balšán-
kova stavba (ve spolupráci s Osvaldem Polívkou) 
– Obecní dům v Praze, který je dnes jednou z iko-
nických dominant historického jádra Prahy. Stavba 
byla dokončena v r. 1911 a v témže roce se Antonín 
Balšánek stal profesorem architektury na Českém 

vysokém učení technickém v Praze, kde sám studo-
val. Dalším Balšánkovým dílem bylo opět divadlo, 

tentokrát pro město Pardubice (1907–1909), 
kde současně pracoval na úpravách okolí 

Zelené brány. V pražských petřínských 
sadech stojí slavná socha Karla Hynka 
Máchy, dílo Josefa Václava Myslbeka 
z r. 1911. Architekturu tohoto pomní-
ku vytvořil opět Antonín Balšánek. 

Poslední velkou Balšánkovou stavbou 
v Praze je bývalá Státní spořitelna, dnes 

Česká spořitelna, na Vršovickém náměs   
v Praze 10 (1912).

Pro své rodné město Antonín Balšánek vyprojekto-
val krásnou budovu Podlipanského muzea. Na jeho 
projektu začal pracovat už v roce 1896, ale fi nální 
podoba byla realizována podle jeho plánů až po 
Balšánkově smr   v letech 1927–28. Ke konci života 
se Antonín Balšánek hodně zabýval urbanismem, 
vypracoval regulační plány Malé Strany, Hradčan 
a Letné, které však nebyly realizovány. Z jeho te-
ore  ckých publikací zmiňme studii „Letohrádek 
královny Anny na Hradčanech“ (1900).

My, Českobrodš  , můžeme být dnes obzvlášť hrdí 
i na to, že Balšánkova vdova Olga darovala před 
svou smr   celou manželovu písemnou pozůstalost 
do zdejšího Podlipanského muzea, které sám celé 
vyprojektoval. A to dokonce včetně takových cen-
nos  , jakým je kresba Alfonse Muchy, osobní dar 
příteli Antonínu Balšánkovi. I Antonín je pohřben 
po boku svých rodičů na novém českobrodském 
hřbitově. Stav jeho hrobu dnes ovšem působí vel-
mi smutným dojmem...

Dr. Vladimír J. Mrvík

Hrob Antonína Balšánka
na místním hřbitově
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28 Z knihovny

Současná epidemiologická situace nám neumožňuje potkávat se s malými a mladými čtenáři při pravidel-
ných literárních pořadech naší knihovny, na kterých jsme jim představovali knižní novinky a zároveň se je 
snažili malinko pobavit i poučit. Trochu se nám stýská, protože tato setkávání nás velice bavila. A věříme, 
že se k nám dě   i jejich paní učitelky také těšily…

Přemýšleli jsme, co za těchto nepříznivých podmí-
nek můžeme podniknout k podpoře dětského čte-
nářství, a rozhodli jsme se připojit ke čtenářské hře 
s názvem Lovci perel. Princip hry je jednoduchý. 
Pokud si dě   vypůjčí v naší knihovně knihu ozna-
čenou na hřbetě perlou (tzv. perlorodku), v pří-
padě zájmu k ní dostanou také pracovní list, který 
po přečtení knihy vyplní. Za správné zodpovězení 
všech otázek v pracovním listu dostanou dě   perly, 
které budou sbírat. Hra bude probíhat v jednotli-
vých etapách, každá etapa bude zakončena kni-
hovnickým trhem, na kterém si dě   získané perly 
budou moci proměnit za drobné odměny.

Pokud se o Lovcích perel chcete dozvědět více, 
podívejte se na naše webové stránky nebo sle-
dujte náš youtube kanál Městská knihovna Český 
Brod. A určitě se podívejte i na další videa o no-
vých knihách v dětském oddělení, která pro vás 
natáčíme...

Mgr. Jitka Šrajerová, Městská knihovna/CVIK

Lovci perel v Městské knihovně

LOVCI PEREL

Podrobná pravidla v knihovn  nebo na webu

1) najdi knihu
perlorodku v

knihovn
2) p i p j ování

knihy si vyzvedni
pracovní list 3) b hem tení

zodpov z otázky

4) za správné
odpov di

dostaneš perlu

5) nasbírané perly
prom níš v

odm nu

Pono  se do hlubin p íb hu a najdi perlu

AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ DOBA ÚŘADU MĚÚ ČESKÝ BROD
ÚŘEDNÍ HODINY:
Po: 8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00; St: 12.00 – 17.00 hodin
PROVOZNÍ HODINY podatelny, pokladny a služby CzechPoint
Po/St: 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00; Út/Čt: 8.00 – 11.00, 12.00 – 14.30;
Pá: 8.00 – 11.00, 12.00 – 13.00 hodin
Z důvodu rekonstrukce pracoviště pro agendu občanských průkazů a evidence obyvatel i při-
léhajících prostor je průchod přízemím budovy MěÚ Český Brod na nám. Arnošta z Pardubic 
56 po nezbytně nutnou dobu uzavřen. Omlouváme se za možné komplikace spojené se stav-
bou všem návštěvníkům.

ODBĚROVÉ MÍSTO
Odběrové místo na testy Covid-19 najdete směrem z města na Novou Ves u silnice vedle 
budovy rozestavěné polikliniky v Žižkově ulici. Otevřeno je každý všední den od 8.00 do 11.00 
hodin. Je možné testovat zájemce se žádankou od obvodního lékaře či krajské hygienické 
stanice i samoplátce. An  genní testy se zde neprovádí. Česká laboratorní s.r.o. vám testy 
provede bez rezervace. 
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Vybíráme z knižních novinek

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

Lucie Výborná: Mezi světy
Hlas Lucie Výborné je s námi už desítky let, pravidelně ji slýcháme z rozhlasu, občas si od-
skočí na moderování v televizi nebo natáčí svá extrémní interview. To je ale jen jeden její 
svět, v tom druhém, daleko za hranicemi všednos  , Lucie zažívá opravdovou radost. Její 
deníky nás zavedou do mrazivých oblas   Antark  dy, na vrcholky hor, mezi české vojáky 
do Afghánistánu, na Havaj. Je to kniha o štěs  , o oblíbených místech, o chvílích na hranici 
by   a neby  , o smíchu i momentech prozření. Nechybí vyznání lidem, kteří jí procházejí 
životem a nechávají v něm svou stopu, a více než dvě stovky unikátních fotografi í.

Tomáš Macek: Příběhy biatlonového šílenství
Kniha o nejslavnějším období sportu, který se v krátkém čase prosadil mezi nejsledova-
nější v Česku. Na jejích stránkách se můžeme vrá  t k památným dnům českého biatlo-
nu v letech 2012 až 2020, ale také ke kořenům tohoto sportovního odvětví. Sportovní 
reportér MfD Tomáš Macek dlouhá léta doprovází českou biatlonovou reprezentaci 
na všech soutěžích, v jednotlivých kapitolách přibližuje medailové bitvy i příběhy ze 
soukromí slavných osobnos   českého i světového biatlonu, s nimiž se osobně setkal. 
Součás   knihy jsou unikátní fotografi e i rozsáhlá sta  s  cká část.

Lydie Romanská: Kletba podle Jus  ny
Román ze Svinova, dříve samostatného města, dnes čás   Ostravy, vypráví skutečný pří-
běh dvou domů a jejich obyvatel, odehrávající se ve 20. a na začátku 21. stole  . Rod 
úspěšných řezníků je s  žen tajemnou kletbou, která pronásleduje hlavně jeho mužskou 
část. Opakovaně se jim zjevuje tajemná dívka v bílém, snad jako memento v důsledku 
nevinně prolité krve, snad jako předzvěst blížící se smr  . Historické dění se proplétá 
s mnohdy tragickými osudy členů rodu a nas  ňuje zdánlivě pro  chůdný konfl ikt: nut-
nost zachovat rodinné kořeny, ale i možnost proměnit se a přežít pod  hou dějin.

Jan Sovák: Expedice badatele Věnceslava Brábka do Svrchní Křídy pod Černými lesy
Mohli by si dinosauři zvyknout na přítomnost člověka? Nahlédnout do souži   člověka 
a dinosaurů nám pomohla tajemná bedna objevená ve sklepě Národního muzea v Pra-
ze. Našly se v ní deníky, svazek dopisů, ale i fotoaparát a jiné věci badatele Věnceslava 
Brábka, který za pomoci časové centrifugy cestoval v čase. V jeho zápiscích se dočteme 
o vědeckém bádání i každodenních starostech o střechu nad hlavou, jídlo i holý život, 
vše si pečlivě zapisuje, kreslí a fotografuje. Když poblíž jeho obydlí vybuchne sopka, 
Brábek se vrá   domů, ale nechá v pravěku kus svého srdce...

29Z knihovny Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Problémy se školním stravováním máme v Českém 
Brodě dlouhá léta. Když začalo vážně hrozit, že 
školní jídelnu zavře hygiena a paní vedoucí jídelny 
ze zoufalství nosila na zastupitelstvo fotografi e do-
kazující špatný stav školní jídelny, teprve se vedení 
města začalo problémem zabývat. Jak je bohužel 
zvykem, započala řada nekoncepčních kroků, které 
ve fi nále stojí nemalé veřejné peníze. Nejprve se 
opravila stávající jídelna v ulici Bedřicha Smetany, 
poté se v nemocnici otevřela tzv. výdejna, kam 
dovážíme obědy z Milovic, načež se v areálu ne-
mocnice buduje zcela nová jídelna, což je největší 
inves  ční akce za poslední léta (přes 90 mil). Již 
v roce 2020 se v této nové jídelně měli stravovat 
žáci zdejších škol. V listopadovém čísle zpravodaje 
byl článek pana starosty, kde konstatoval zkušební 
provoz nové jídelny během měsíce ledna, a že se 
mohou dě   těšit na ostrý provoz od 1. 2. 2021.

16. 12. 2020 se Rada města usnesla a schválila vý-
jimku ze směrnice města o zadávání zakázek malé-
ho rozsahu v případě veřejné zakázky na zajištění 
gastrovybavení v budově školní kuchyně a jídelny. 
Jak je možné, že na městě na konci roku zjis  , že 
nemáme gastrovybavení do nové jídelny v hodno-
tě téměř 2 mil bez DPH a narychlo schvalujeme vý-
jimky, aby to šlo nakoupit bez řádného výběrového 
řízení?? Kvůli vyřešení tohoto závažného nedostat-
ku bylo na 28. 12. 2020 svoláno mimořádné zastu-
pitelstvo. Selhání vedení města v této záležitos   je 
zarážející a neomluvitelné. 

Rada města doporučila zastupitelstvu dovybave-
ní jídelny s předem vybraným dodavatelem do 
31. 1. 2021. Diskutované byly některé položky jako 
např. postel do kanceláře ředitele jídelny za cca 
25  s., matrace za 10  s. apod. Vše hrazeno z roz-
počtu města.

Nakonec byl v průběhu jednání zastupitelům roz-
dán předem připravený text usnesení, který ruší 
usnesení rady města z 16. 12. 2020 a vyhlašuje 
veřejnou zakázku na zajištění gastrovybavení, a to 
formou poptávkového řízení. Vzhledem k tomu 
předpokládáme další prodloužení doby uvedení jí-
delny do provozuschopného stavu. Termín dokon-
čení již byl 2x posunut.

Za vzniklou situaci se starosta omluvil a vzal odpo-
vědnost plně na sebe. Což je sice hezké gesto, ale 
úplně k ničemu. Domníváme se, že nejdůležitější 
a nejnákladnější akce tohoto města by měla mít na 
starost osoba s dobrými organizačními schopnos  , 
která není již vyhořelá a zásadní práci pro občany 
města obětuje plné nasazení. Obecně pla  , že naši 
poli  ci nemají dostatek morálních hodnot na od-
stoupení ze svých dobře placených míst. ODS již 
naše město vede 22 let! 

Zastupitelé města Český Brod, poli  ckého uskupe-
ní Českobroďák SNK: Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jaro-

slav Kokeš, Bc. Metoděj Málek, Ing. Lucie Baslová

Mimořádné jednání zastupitelstva – školní jídelna
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Článek vážených opoziční zastupitelů je pochopitelný a já bych se na jejich místě ptal obdobně. 

Potřeby nutné rekonstrukce jídelny ve Smetano-
vě ulici jsme si byli vědomi. Ale bylo nutné najít 
správné technické řešení i potřebné fi nance. Pro-
věřovaly se jednotlivé varianty včetně nástavby 
a přístavby, právě v souvislos   s rostoucími počty 
žáků a studentů, kterým je ve městě potřeba po-
skytnout stravu. Též jsme chtěli vyjít vstříc gym-
náziu a opětovně vařit i pro jeho studenty. To vše 
si samozřejmě vyžádalo určitý čas. Nervozita paní 
vedoucí stávající jídelny pak určitě byla na místě 
a její vystoupení na jednání zastupitelstva určitě 
provedení rekonstrukce pomohlo.

Právě nemožnost rozšíření stávající jídelny vedlo 
město k hledání dalšího místa vhodného pro potře-
by školního stravování.  Znovu se prověřovaly různé 
varianty včetně například suterénu místní sokolov-
ny, právě kvůli tomu, abychom postupovali kon-
cepčně a aby bylo školní stravování centralizované 
s volnou kapacitou pro očekávaný nárůst počtu žáků 
a studentů v městských školách. Vybudování výdej-
ny bylo dalším krokem, který k tomuto cíli vede. 
Výdejna bude i nadále fungovat pro menší dě  , jen 
již nebude potřeba obědy dovážet. Nově se mimo 
kuchyně vybudovaly další dvě výdejny jídel.

U kri  ky prodloužení termínu dokončení prací na 
nové kuchyni a jídelně je potřeba si uvědomit, že 
se rekonstruoval starý objekt výměníkové stanice 
s dvojitými sklepy, kde bylo potřeba kompletně vy-
měnit technologii. Též nebylo jednoduché uvolnit 
stávající kuchyň, která stále vařila pro nemocnici 
a museli jsme proto nemocniční kuchyň vybudovat 

na jiném místě. Do toho se přidaly další problémy, 
jako byly například základy staré budovy v místě 
zadržovacích jímek nebo nutnost rekonstrukce 
areálové elektrické rozvodny. Všechny tyto více-
práce měly vliv nejen na termín dokončení, ale i na 
výslednou cenu.

Předmětem dotace na tuto velkou stavbu byly jen 
vybavovací předměty pevně spojené s budovou. 
Nábytek a ani nádobí či příbory předmětem zakáz-
ky nebyly a jsou plně hrazeny z rozpočtu města. Pro 
jejich pořízení jsme zvolili opačnou cestu. Nejprve 
jsme chtěli vybrat vedení nové organizace, které se 
pak na dovybavení prostor, kuchyně, jídelen i záze-
mí bude podílet. To se také stalo a nový pan ředitel 
odvedl značný kus práce s věcmi, s kterými na měs-
tě nikdo nemá zkušenos  . 

Na jednání rady města jsme pak opravdu dávali 
návrh na pořízení vybraného příslušenství bez vý-
běrového řízení hlavně z důvodu dodržení slíbené-
ho termínu. Členové rady města se pak i na radu 
městské právničky rozhodli předložit záležitost ješ-
tě k rozhodnu   zastupitelstvu, neb nebylo úplně 
jasné, zda můžeme schválení zastupitelstva o vybu-
dování nové školní jídelny vztahovat i k jejímu vyba-
vení, které si vyžádá necelé dva milióny korun.

Před jednáním zastupitelstva jsme ustoupili také 
od přímého zadání zakázky, aby byl bod průcho-
zí i za cenu možného dalšího prodloužení termí-
nu. Důležitější je pro nás zdárné dokončení celé 
ohromné a náročné inves  ční akce než lpění na 
navrženém postupu. Nakonec k prodloužení ter-
mínu opravdu ještě dochází a konečný termín 
zprovoznění nové školní jídelny je stanoven na 
1. března letošního roku. Moc se omlouvám za 
způsobené komplikace, ale jsem přesvědčen, že 
výsledek bude stát za to. Uvědomme si, že nová 
příspěvková organizace bude cílově zajišťovat 
stravování pro celkem 2 000 žáků a studentů, což 
samozřejmě přináší určité náklady.

Jakub Nekolný, starosta města

Reakce na článek ke školní jídelně 

Ilustrační fotoIlustrační foto
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Paní Eva začala využívat službu Sociální rehabili-
tace v květnu roku 2019. S podporou asistenta se 
naučila dojíždět do zaměstnání v prádelně v Bys-
třici. Zanedlouho musela začít hledat jinou práci. 
V rámci Podporovaného zaměstnávání začala spo-
lečná cesta s pracovním konzultantem na otevře-
ném trhu práce. Eva hledala vhodné nabídky prá-
ce a účastnila se pracovních pohovorů. Například 
v prodejně Tesco nebo fi rmě Schenker spol. s.r.o., 
kde absolvovala i bezplatnou praxi, aby získala 
reálný náhled na konkrétní práci, své dovednos   
a schopnos  . 

Nabídky zaměstnání dostávala i na Úřadu prá-
ce, kde byla registrovaná. Doporučenku na pra-
covní pohovor a práci na zkoušku dostala Eva 
do fi rmy Benevita s.r.o. Zde Eva zaujala svými 
schopnostmi, ale nakonec zaměstnání odmítla. 
Absolvovala pohovor i do sociálního podniku Me-
ryup – cycling, s.r.o., kam se v srpnu 2019 rozhodla 
nastoupit. V tomto zaměstnání nejprve využívala 
asistence při dojíždění do práce i na pracoviš   při 
zaučování se ve svých pracovních úkolech. Během 
pár týdnů se osamostatnila a asistence nebyly po-
třeba. Kvůli neshodám na pracoviš   dostala v listo-
padu 2019 výpověď. Po celou dobu spolupráce byl 
zapojen i opatrovník, se kterým jsme zásadní kroky 
se souhlasem klientky konzultovali. 

Eva neztrácela čas. Znovu se zaregistrovala na 
Úřadu práce a stále se svou pracovní konzultant-
kou z Rytmusu hledala jiné zaměstnání. Vzhledem 
k tomu, kolik různých staros   a termínů Eva řešila 
ve stejný čas, se vloudila i chyba. Zapomněla na 
schůzku na Úřadu práce a hrozilo vyřazení z evi-
dence a ukončení výplaty podpory v nezaměstna-
nos  ! Chybu se podařilo napravit díky rychlé ko-
munikaci konzultantky s pracovnicí na ÚP. 

Přestože Eviny fi nance za  m stále spravuje její 
opatrovník, Eva chce mít přehled o svých příjmech 
a výdajích. Přihlásila se do kurzu Hospodaření 
s penězi. Zajímá se o fi nanční transakce, které jsou 
v běžném životě důležité, ale neví, jak s nimi praco-
vat. Procvičuje také porovnávání cen dle váhy nebo 
množství, například u ovoce, zeleniny nebo masa. 

Vše, co se v kurzu naučila, si vyzkoušela i v obcho-
dě při nákupech. Ví, jak zapla  t na samoobslužné 
pokladně. A protože by ráda v budoucnu cestovala 
do zahraničí, tak v rámci kurzu počítala základní 
výdaje na cestování, jako je vízum, letenka, kapes-
né, pojištění a ostatní nutnos  . Také ji zajímají in-
formace ohledně bankovního účtu, platební karty 
– jak pla  t, limity výběru a spravování účtu. Eva si 
je vědoma, že se pravidelně pla   různé poplatky. 
Protože Eva dojíždí do práce vlakem, zařídila si 
s podporou klíčového pracovníka IN Kartu, kterou 
používá pro uplatnění slevy při koupi jízdenky. Na-
učila se, jak kartu používat, jak ji prodloužit i jak 
uložit peníze na elektronickou peněženku. 

V únoru 2020 se Eva s podporou pracovní konzul-
tantky začala ucházet o zaměstnání v Hospici Dob-
rého pastýře – Tři z.ú. v Čerčanech jako pracovník 
úklidu. Nejprve si práci vyzkoušela jako bezplat-
nou praxi a od března byla zaměstnána na doho-
du o provedení práce. Stejně jako většiny z nás se 
i Evy dotkla všechna opatření kvůli Covid – 19 a pár 
týdnů do zaměstnání nemohla chodit. V květnu za-
čala chodit do zaměstnání dle pravidelného rozpi-
su směn. Zpočátku byla na pracoviš   i při jednání 
se zaměstnavatelem třeba podpora asistenta. Po 
několika týdnech se osamostatnila a od září získala 
pracovní smlouvu. Evu práce baví a pracovní po-
vinnos   dobře zvládá. 

Pavla Fleischhansová, Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Pracoviště Benešov - F. V. Mareše 2056
Pracoviště Kutná Hora – Hornická 209

www.rytmusstrednicechy.cz 

Jedním neúspěchem nic nekončí
aneb Evy cesta při hledání zaměstnání
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Zábava 33
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M STO ESKÝ BROD OTEVÍRÁ VE 
SPOLUPRÁCI S ESKOU ZEM D LSKOU

UNIVERZITOU

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITU 

T ETÍHO
V KU

TÉMATA KURZ

LEONARDO DA VINCI (1452-1519) 
Celkem 6 p ednášek Vás seznámí se životem 
jedné z nejvýznamn jších postav období 
renesance.

D JINY OD VNÍ KULTURY III 
Celkem 6 p ednášek Vás provede vývojem 
od vní kultury od po átku až do konce 20. 
století.

Výuka bude probíhat distan ní formou. 
Semestr za íná 1. 2. 2020.  

Pro univerzity t etího v ku je Protiepidemickým 
systémem R (PES) na ízena distan ní výuka 
pro všechny jeho stupn .

Ur eno pro seniory 
ve starobním nebo 
v invalidním d chodu.

Na kurzy je t eba se p edem
p ihlásit do 28. 1. 2021.

Cena za semestr 250 K .

Bližší informace a p ihlášky
na tel.:730 870 953 nebo 
na emailu: 
tumova@cesbrod.cz



ZZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA,
EESKÝ BROD, IITOMÍ SSKÁ 1359

STUDIJNÍ OBORY ST EEDNÍ ŠKOLY
778-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ
78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

Cílem studia je získání v domostí a dovedností s ohledem na možnosti, zájmy a 
stupe  postižení žák  využitelných v praktickém život .
Vzd lávání je zam eno p edevším na praktické innosti v p edm tech: p íprava 
pokrm , ru ní práce, keramika, p stitelství, rodinná a zdravotní výchova a nov  také 
tranzitní program. 
Nabízíme:

bezbariérová škola vybavena emeslnými dílnami, po íta ovou u ebnou, 
t locvi nou, stimula ní a relaxa ní místností (Snoezelen), školním h išt m se 
zahradou, pozemkem pro p stitelství se skleníkem 
individuální p ístup k žák m, asistent pedagoga ve všech t ídách 
studium ur eno chlapc m i dívkám se speciálními vzd lávacími pot ebami
velmi dobrá dostupnost vlakem (sm r Kolín, Praha) i autobusem, zastávka 
autobusu p ímo u školy 
uplatn ní absolvent  – pomocné síly ve zdravotnických, sociálních a stravovacích 
službách 

NOV  DO U EBNÍCH PLÁN  OBOU STUDIJNÍCH OBOR  ZA AZUJEME 

OD ZÁ Í 2021 „TRANZITNÍ PROGRAM“, 
KTERÝ BUDE REALIZOVANÝ NA NOVÉM ŠKOLNÍM CVI NÉM PRACOVIŠTI

ŠKOLNÍ KAVÁRNA A TRÉNINKOVÉ BYTY 

PODMÍNKY PRO P IJETÍ:
ukon ení povinné školní docházky 
doporu ení školského  
poradenského za ízení (PPP, SPC) 
potvrzení p ihlášky léka em  
p edpoklad pro dokon ení studia 
p ijímací zkouška se nekoná 
termín pro podání p ihlášky pro 1. kolo p ijímacího ízení  – 1. b ezen 2021 

=KONTAKT= 
zsaprsceskybrod@seznam.cz     tel: 321 622 300         zsaprsceskybrod.wz.cz





SH MS – Sbor dobrovolných hasi eský Brod  
ve spolupráci s ANNA ESKÝ BROD, sociální služby pro seniory 

za podpory Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER 

vyhlašuje akci vyhlašuje akci

akce je ur ena pro malé i velké ob any eského Brodu, 
p ípadn leny eskobrodských školek, škol, 

zájmových organizací a klienty Domova Anna eský Brod 

Termín akce: 15.12.2020 – 28.02.2021

P ipojte se k nám a pošlete nám vaše kresby i výtvory. P ijímáme fotografie 
sn hulák  nakreslených 
sn hulák  vytvo ených z papíru, vlny, d eva a podobn
a jak jinak i fotografie sn hulák  skute ných, postavených ze sn hu 

V p ípad  vyhotovení obrázk  je možné je zalaminované p edat na vrátnici 
Domova Anna eský Brod, tak, aby mohly být následn  použity k výzdob .

Zaslané fotografie budou jednou týdn  p idávány do alba na webu a facebooku 
SDH eský Brod. Ozna te je prosím jménem autora, v p ípad  že jste lenem
eskobrodské organizace, školky, školy i Domova Anna eský Brod, uve te

prosím tuto informaci také. 

kontakt pro zasílání fotografií: info@sdhceskybrod.cz 
 zasláním fotografie ud luje autor souhlas s jejich zve ejn ním
 vyhrazujeme si právo nezve ejnit p ísp vek nevhodného obsahu



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





Dovolte mi, abych Vám popřál
v tomto roce pevné zdraví, štěstí

a spokojenost v osobním
i profesním životě.

Obracejte se na mě s důvěrou
i v roce 2021.

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

Nám. A. z Pardubic 43
Český Brod

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



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.

Firma Bohumil Tomek
PŘIJME INVALIDY

na vrátnici v Úvalech.

Nástup ihned nebo dle dohody

Kontaktujte nás prosím:
Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.

A. Reslerová - 724 235 695 

VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního medu
přímo od včelaře. Množstevní slevy.

Přijímáme objednávky na oddělky s F1 matkou.
Samota „U Sedmi větrů“ Štolmíř 99, Český Brod.

Tel: 777 913 531, WWW.MEDOVASAMOTA.CZ

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

Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou,
řez živých plotů. Tel.: 606 527 091





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

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

AKREDITACE

MŠMT

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA

v Újezdě 
nad Lesy

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

individuální přístup

moderní vyučovací metody

celoroční program „učíme se venku“

www.victoria-school.cz

Pokud hledáte pro své děti kvalitní vzd
ělánís

m
ožnostírozvojeosobnosti,přijďteseinfo

rm
ov

at
do

na
ší
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y.
Te
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m
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se

na vás.

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

angličtina a španělština
s rodilými mluvčími

Přijďte se k nám kdykoli podívat.



+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



Překvapivá volnost

Mínus 200? 
To zahřeje!

Akce platí do 31. 1. 2021. www.nordictelecom.cz

Máme pro vás hřejivé slevy na náš stabilní 
internet na doma a televizi. 
A navíc bez závazku. To je pohoda :)

Překvapivá volnost

Nová
Nordic TV

-100 Kč
na 6 měsíců

Balíček
Internet + TV

-350 Kč
na 6 měsíců

Nordic 
Internet

-200 Kč
na 6 měsíců



     

   

     
Ve ejnosprávní innost
Ve ejnosprávní innost (68-43-M/01)

St ední škola-Centrum odborné p ípravy
technickohospodá ské, Praha 9, 

Pod bradská 1/179

Elektronické systémy 
automobil
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52)

Management obchodu a služeb
Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

VZD LÁVACÍ NABÍDKA 
pro školní rok 2021/2022

Elektriká - silnoproud 
Elektriká  – silnoproud (26-51-H/02)

Farmaceutický chemik
Chemik operátor (28-42-L/01)

Mechanik elektronických za ízení se zam ením 
na zabezpe ovací techniku
Elektromechanik pro za ízení a p ístroje (26-52-H/01)

Mechanik silnoproudých za ízení 
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)
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Výuka probíhá na adresách:
Pod bradská 1 a 12 (Praha 9) 
Pod Balkánem 599 (Praha 9)

KONTAKT

SOBOTA  8-12 hodin 
16. 1. 2021 

Dny otev ených dve í
ST EDY 14 -18 hodin 

18. 11. 2020 
9. 12. 2020 
10. 2. 2021 

Pod bradská 1/179, Praha 9
WWW.COPTH.CZ 

266 039 304 a 266 039 343 

Autoelektronika a diagnostika vozidel  
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)

Mechanik elektronik – organiza ní a výpo etní technika
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)

Elektrotechnická za ízení
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52)

N
Á
S
T
A
V
B
A

Chemik 
Chemik (28-52-H/01)

Automechanik 
Mechanik opravá  motorových vozidel (23-68-H/01)

ROZMANITOST P ÍLEŽITOSTÍ

Autoelektriká
Autoelektriká (26-57-H/01)



     

   

     

St ední škola-Centrum odborné p ípravy
technickohospodá ské, Praha 9, 

Pod bradská 1/179

Podnikání (64-41-L/51)

VZD LÁVACÍ NABÍDKA 
pro školní rok 2021/2022

Zlatník a klenotník (82-51-H/03)

Kade ník (69-51-H/01)
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Výuka probíhá na adrese:

    Novovyso anská 5/501 (Praha 9) 

KONTAKT

SOBOTA  8-12 hodin 

16. 1. 2021

Dny otev ených dve í

ST EDY 14-18 hodin 
18. 11. 2020
10. 2. 2021

Pod bradská 1/179, Praha 9

WWW.COPTH.CZ 

284 080 401 a 284 080 405 

Fotograf (34-56-L/01)

Kosmetické služby (69-41-L/01)

N Á S T A V B A

Výrobce kožed lného zboží (32-52-H/01)

Krej í – dámské od vy (31-58-H/01)

ROZMANITOST P ÍLEŽITOSTÍ

Um lecký rytec (82-51-H/09)



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

Měsíční

a roční 

ODMĚNY

Mgr. Michaela Seidlerová 
             advokátní kancelá

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

S

Pot ebujete-li sepsat smlouvu, p evést nemovitost,  
podat návrh na osobní bankrot – oddlužení, založit

                            obchodní spole nost,    vymoci   z    dlužníka své                   
pohledávky, vypo ádat spole né jm ní manžel ,              

                              zajistit  obhajobu  v  trestním ízení i  odvolat se
                             proti neoprávn né pokut

…….... rádi Vám  pom žeme



EUROSUN SONNENSCHUTZ s.r.o. HLEDÁ POSILY do svého týmu!
Abychom mohli našim zákazníkům nabízet stále kvalitnější produkty a abychom stále mohli 
zdokonalovat naše služby a servis, k tomu všemu potřebujeme kvalitní odborníky ve svém 
oboru. Pokud máte chuť dosahovat trvalých a kvalitních výsledků, potom máte pádný důvod, 
abyste svou energii, znalosti a čas uplatnili právě u společnosti Eurosun Sonnenschutz s.r.o.

Více informací naleznete na www.eurosun-sonnenschutz.com/cz/kariera
V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na l.pokorna@eurosun-sonnenschutz.com

Eurosun Sonnenschutz s.r.o., Svatbínská 494, 281 63 Kostelec nad Černými lesy,
tel.: 321 679 404, fax: 321 679 403, E-mail: info@eurosun-sonnenschutz.com

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY
OPERÁTOR CNC STROJE
OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ
OPERÁTOR VE VÝROBĚ
SKLADNÍK – OPERÁTOR SKLADU

NABÍZÍME:
• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti
• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí
• zajímavé platové ohodnocení
• zaměstnanecké benefity (13 plat, až týden dovolené navíc,

příspěvek na dovolenou, stravování a životní pojištění)

NÁSTUP IHNED.

KVALITNÍ PRÁCI
a VÝSLEDKY

VELMI DOBŘE
OCENÍME!



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.

 20 
 LET 
S VÁMI
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Vepřový bok s kostí – 99 Kč/kg
Vepřovou kýtu bez kosti – 109 Kč/kg

Vepřové hřbetní sádlo – 59 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 25. 1. do 6. 2. 2021
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



Participativní
rozpočet
2020/2021

www.brodacibrodu.cz  

Máte dobrý nápad 
pro naše město?

Podejte návrh a zlepšete 
své okolí!

máte jedinečnou příležitost zapojit se do rozvoje města 
v realizaci konkrétních projektů, které nám 

zpříjemní život, přinesou užitek nebo pěkný zážitek.

Do 20. 1. 2021

nebo     www.cesbrod.cz

Dotazy zodpoví koordinátorka participativní rozpočtu Petra Ištvániková
Tel: 733 384 871, mail: istvanikova@cesbrod.cz
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