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V říjnovém čísle zpravodaje asi nelze začít jinak než stručným shrnu  m výsledků voleb do poslanecké 
sněmovny. Jak s výsledky naloží  , kterým jsme svěřili odpovědnost na další volební období? O tom bude 
napsána dlouhá řada komentářů. Teď nové sestavě zákonodárců popřejme hodně moudros  . Následují 
výsledky uskupení, která v Českém Brodě obdržela více než 3% hlasů):

První ranní mrazíky a pestrost barev v přírodě nás ubezpečují, že podzim je neodvratně tady. V Českém 
Brodě stejně jako po celé zemi stavební fi rmy dokončují množství zakázek, aby je v nejbližších týdnech 
mohly předat investorům. Ty náročnější s delším harmonogramem prací čekají různá zimní technologická 
omezení. O aktualitách z velkých i menších staveb a také o projektových přípravách i jejich projednáních 
s veřejnos   se dočtete na následujících stránkách.

Vracíme se zde i k poslednímu zasedání zastupitelstva. Mimo jiné projednalo i možné způsoby fi nancování 
zásadních inves  c, které město připravuje. Odpovědný přístup k městským fi nancím umožňuje navrhnout 
dlouhodobý inves  ční úvěrový rámec pro přípravu a realizaci prioritních akcí k dalšímu posílení kapacit 
škol, vodovodních a kanalizačních řadů i pro zlepšení veřejného prostoru (například místních komunikací 
a zeleně). I v nadcházejícím období se město bude snažit v maximální míře využít také fi nance z dotací.

Jsme rádi, že po covidovém útlumu se k normálu navrací nejen výuka na školách, ale také ak  vity kulturní, 
sportovní a obecně volnočasové. Všem oceněným týmům i jednotlivcům gratulujeme.

Moc bych přál vám i sobě, abychom mohli v návratu k běžnému životu pokračovat a dál přispívat k jeho 
rozkvětu.

Aleš Kašpar
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Výsledky hlasování Český Brod – volební účast 63,91%
 Platné hlasy Platné hlasy
 celkem v % celkem v %

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 1 134 32,28 PŘÍSAHA 164 4,66
PIRÁTI a STAROSTOVÉ    821 23,37 ČSSD 147 4,18
ANO 2011    699 19,89 KSČM 118 3,35
SPD    214 6,09 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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3Krátce z města
O víkendu 17. až 19. 9. 2021 proběhlo v nové 
podobě a pod novým názvem Gothardské po-
svícení. Na náměs   na vás čekal bohatý kulturní 
program, soutěže, prezentace českobrodských 
spolků a ukázka historické bitvy o město Český 
Brod. Během víkendu jste se mohli zúčastnit 
i netradičních nočních prohlídek a svézt se vy-
hlídkovým vláčkem. Slavnostní víkend zakončilo 
komponované pásmo v kostele sv. Gotharda. 
Atrakce fi rmy „Lunaparky Tříska“ poprvé našly 
své místo v areálu ZZN.

Zastupitelstvo města souhlasilo s upravenými 
pravidly par  cipa  vního rozpočtu pro rok 2022. 
Pro velký úspěch chceme navýšit alokaci na 
600  s. Kč s  m, že horním limitem pro jeden 
projekt bude 400  s. Kč.  

V rámci Evropského týdne mobility jsme pro 
místní základní školy v úterý 21. 9. 2021 uspo-
řádali dopravní den. Náměs   Arnošta z Pardu-
bic se proměnilo v dopravní hřiště, kde se žáci 
prvního stupně za pomoci Policie ČR, městských 
strážníků a dalších dobrovolníků učili, jak se 
správně pohybovat v silničním provozu.

Zastupitelstvo města na jednání dne 22. 9. 2021 
schválilo vyhlášení poptávky na tzv. inves  ční 
úvěrový rámec s limitem 250 mil. Kč. Ten městu 
umožní výhodnější fi nancování nadcházejících 
zásadních inves  c, například přístavbu ZŠ Žito-
mířská, novostavbu Mateřské školy Kollárova, 
spolufi nancování okružní křižovatky anebo re-
konstrukci střechy na domově ANNA. Výpočet 
úročení bude bankou stanoven závazně předem, 
úrok bude vždy odvozen od aktuální sazby 3M 
PRIBOR. Základním hodno  cím kritériem za-
kázky je nejnižší nabídková cena. Tou je nejnižší 
procentuální hodnota ve vztahu k sazbě 3M PRI-
BOR, a tedy nejnižší nabízený úrok. Vyhodnoce-
ní zakázky bude předloženo na jednání zastupi-
telstva 1. 12. 2021. Maximální částka úvěrového 
rámce, jejíž dosažení není pravděpodobné, je 
pod bezpečným stropem zadlužení města. Kaž-
dou inves  ční akci i každé použi   tohoto fi nanč-
ního nástroje musí odsouhlasit zastupitelstvo. 

Na podvečer 16. 9. 2021 jsme zařadili veřejné 
setkání na téma revitalizace Podlipanského mu-
zea, které se konalo přímo v muzeu pod záš  -
tou starosty města. Atmosféru pomohli navodit 
žáci hudebního oboru ZUŠ. Unikátní památkově 
chráněná secesní budova arch. Antonína Balšán-
ka, postavená posmrtně v letech 1927 až 1928, 
od doby svého vzniku neprošla žádnou generál-
ní rekonstrukcí. O ní, o plánech a vyhlídkách do 
budoucna byly prezentace i následná diskuse. 
Hned následující den se na českobrodském hřbi-
tově konala připomínka úmr   arch. Balšánka 
a v muzeu vernisáž výstavy k jeho životu a práci. 
Tento českobrodský rodák má za sebou takové 
stavby jako Obecní dům (s Osvaldem Polívkou), 
most Legií nebo Muzeum hlavního města Prahy 
na Florenci.    

Zastupitelstvo města dále schválilo rozpočtové 
opatření č. 3 a rozhodlo o zapojení prostředků 
z fondu infrastruktury ve výši 11 mil. Kč na dofi -
nancování Českobrodského moderního pora-
denského centra. Město do fondu infrastruktury 
vedeném na zvláštním transparentním účtu vy-
bralo doposud od developerů téměř 12 mil. Kč 
na rozvoj potřebné občanské vybavenos  . 

Rada města vyhlásila výzvu k podání žádos   
o dotace v rámci Programů podpory sportu, kul-
tury a volného času města Český Brod, program 
č. 3, Podpora inves  čních a neinves  čních akcí 
NNO. Vyčleněno je po 500  s. Kč na inves  ční 
a neinves  ční akce, které se uskutečnily v letech 
2020 a 2021. Žádos   je možné podávat osobně, 
poštou nebo elektronicky přes datovou schrán-
ku od 25. 10. do 5. 11. 2021. Více na webových 
stránkách města v sekci dotační programy města.

Zastupitelstvo města odsouhlasilo zřízení nové 
příspěvkové organizace města s názvem Střední 
škola managementu a grafi ky, která by měla dle 
schválené smlouvy od 1. 1. 2022 převzít činnost 
liblické střední školy.

S lítos   oznamujeme, že ve věku 91 let zemřel 
bývalý místostarosta města v letech 1998 až 
1999, pan Mgr. Miloš Dlabal. Připojujeme se 
i naší vzpomínkou k zarmouceným a děkujeme 
za vše, co pan Mgr. Miloš Dlabal pro město Čes-
ký Brod vykonal. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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4 Krátce z města

Na svém jednání dne 15. 9. 2021 rada města 
odsouhlasila smlouvu o zajištění odchytu toula-
vých a opuštěných koček a následné péči o ně 
s Tlapky Mochov z. s. Výsledkem má být zame-
zení nekontrolovaného nárůstu počtu toulavých 
a opuštěných koček a jejich nemocí. Rada také 
schválila studii revitalizace Jiráskových sadů 
v Českém Brodě s výhradou nesouhlasu s vymís-
těním dětských hřišť z prostoru parku. Studie 
bude podkladem pro další projekty v parku, na-
příklad rekonstrukci, odbahnění a úpravy Pivo-
varského rybníka či břehů Šembery. 

Odběrové místo v Žižkově ulici dál testuje PCR 
i an  genní metodou. Otevřeno je nově takto: 
po – st 8.00 - 12.00 hod., čt. 7.00 – 12.00 hod. 
a pá 8.00 do 11.00 hod. S registrací na očková-
ní v očkovacích centrech dál pomáhá paní Jana 
Tůmová, tel.: 730 870 953. Prostřednictvím „se-
nior taxi“ nadále za poplatek zajišťujeme dopra-
vu lidí nad 65 let, držitelů průkazu ZTP/P a chro-
nicky nemocných do očkovacích center v Praze, 
Kolíně, Nymburce a Brandýse n. L. Objednání 
dopravy na tel.: 603 216 669.

Na jednání dne 29. 9. 2021 rada města vzala na 
vědomí informaci o projektu víceúčelového hři-
ště při Základní škole Tyršova v ulici Žitomířská. 
Škola za podpory města podala žádost o dotaci 
a nyní čekáme na výsledek jejího hodnocení. 

Izolací pro   vlhkos   a kolaudací do konce října 
skončí práce na zateplení a rekuperaci budovy 
Základní školy Tyršova v Žitomířské ulici (býva-
lá okresní nemocenská pojišťovna). V areálu 
nemocnice skončila rozsáhlá stavba moderního 
poradenského centra (pavilon C) podpořená 
dotací 27 mil. Kč. Bude zde působit pedago-
gicko-psychologická poradna a také prak  cká 
škola. Probíhá rekonstrukce vstupních prostor 
a vybudování bezbariérového vstupu do dětské-
ho pavilonu v nemocnici (pavilon F). Položením 
povrchu pokračuje obnova čás   ulice K Vysílači 
v Liblicích, která bude hotová do konce října. 

Technické služby Český Brod na základě poža-
davku rady města provádějí důkladné čištění po-
vrchů chodníků ve městě od vegetace a zeminy 
po jejich letním chemickém ošetření. Hotová je 
již například lokalita Škvárovna, přičemž postup-
ně budou vyčištěny všechny chodníky. K zajištění 
této činnos   bude za souhlasu orgánů města po-
řízena vhodná technika, a to mechanický odstra-
ňovač plevele a čis  cí stroj. 

Rada města se na jednání 1. 9. 2021 zabývala ná-
kupem svozového vozidla pro technické služby 
a schválila výběr poskytovatele bankovního úvě-
ru na 8 let, z něhož bude auto nepostradatelné 
hlavně pro svoz bioodpadu fi nancováno. Rada 
dále rozhodla o tom, že město bude po provozo-
vateli vodohospodářského majetku, společnos   
1. SčV, a.s., požadovat vypla  t předplacené ná-
jemné ve výši 30 mil. Kč. Peníze budou použity 
na dofi nancování letos zahájených vodohospo-
dářských staveb. Současně souhlasila s uzavře-
ním smluv o poskytnu   dotace 12 mil. Kč na 
intenzifi kaci čis  rny odpadních vod, 49,7 mil. Kč 
na přivaděč a nové vodní zdroje a 17,8 mil. Kč na 
nový vodojem a rekonstrukci stávajícího vodoje-
mu městu Český Brod.   

Rychlým tempem pokračují práce na nové ko-
moře vodojemu, kde by do zimy měla být hoto-
vá hrubá stavba. Náklady na akci, jejíž součás   
je i rekonstrukce původní komory, jsou 32,8 mil. 
Kč bez DPH, z toho evropská dotace prostřed-
nictvím OPŽP pokryje 18 mil. Kč. O přivaděči 
a čis  rně odpadních vod jsme Vás již informo-
vali.

Rada města 1. 9. 2021 vyhlásila veřejnou zakáz-
ku na sdruženou dodávku zemního plynu pro 
město Český Brod a jeho příspěvkové organi-
zace na rok 2022. Společným postupem všech 
městských organizací šetříme provozní výdaje. 
V poslední době však dochází ke zdražování 
energií. Rada města se též věnovala smlouvám 
o přeložkách plynového a energe  ckého vedení 
v souvislos   se stavbou Mateřské školy Kollá-
rova. Školka je vyprojektovaná, projektant zís-
kal veškerá vyjádření a nyní je zahájeno řízení 
o vydání územního rozhodnu   a stavebního po-
volení. Rada také na tomto jednání vyhlásila po-
ptávku na zajištění odtahů, úschovy a likvidace 
autovraků na dobu do 31. 12. 2023.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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5Věstník

Body projednávané radou města 1. 9. 2021
  1.  Technické služby města Český Brod - výběr po-

skytovatele úvěru na svozový vůz
  2.  ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory 

- Žádost o souhlas s přije  m daru
  3.  Předplacené pachtovné
  4.  Uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících 

k podnikání v budově č. p. 620 - Dentální hygiena
  5.  Kupní smlouva - hrobové zařízení na hrobovém 

místě E-220 na hřbitově v Českém Brodě
  6.  Odkup podílů pozemků v k.ú. Liblice u Českého 

Brodu
  7.  Poptávka: Rámcová smlouva - Odtahy, úschova 

vozidel a likvidace autovraků
  8.  Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na 

akci „Český Brod - Okružní křižovatka - ul. Jana 
Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál 
města Český Brod“

  9.  Nová MŠ Kollárova 71, Český Brod - Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k plynárenskému zařízení GasNet

10.  Nová MŠ Kollárova 71, Český Brod - Smlouva o za-
jištění přeložky plynárenského zařízení GasNet

11.  Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení ČEZ - Novostavba 
mateřské školky Kollárova 71, Český Brod

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

13.  Dodatek č. 1 ke Sod č. 202100157-OR, zhoto-
vitel CE-DA servis, s.r.o., „Liblice - dočasná ob-
jízdná trasa areálem SOŠ ČB-Liblice“

14.  Dodatek č. 1 k SoD 202000015/OR Zateplení 
a instalace VZT s rekuperací - ZŠ Tyršova v ul. Ži-
tomířská 760 v Českém Brodě“

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

16.  Plán prevence kriminality na období 2021-2025
17.  Jmenování nové členky redakční rady měsíční-

ku Českobrodský zpravodaj
18.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace
19.  Smlouva o poskytnu   podpory - Intenzifi kace 

ČOV Český Brod

20.  Smlouva o poskytnu   podpory - Nové vodní 
zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný 
vodovod města Český Brod

21.  Smlouva o poskytnu   podpory - Nový vodo-
jem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český 
Brod

Body projednávané radou města 10. 9. 2021
  1.  Pronájem pozemků v obci a k.ú. Český Brod (J.T.)

Body projednávané radou města 15. 9. 2021
  1.  Kastrace toulavých a opuštěných koček na úze-

mí Českého Brodu
  2.  Smlouva o dílo na těžbu harvestorovou techno-

logií s fi rmou Kloboucká lesní s.r.o.
  3.  Aktualizace ceníku palivového dřeva s platnos   

od 16. 9. 2021
  4.  Prodej pozemku č. 765/40 (Kounická ul.)
  5.  Nabídka k využi   zákonného předkupního prá-

va (stavba bez č. p./č. ev. Zahrady)
  6.  Vyhlášení záměru - pronájem čás   pozemku ve 

Štolmíři (O.R.)
  7.  Záměr na prodej movitého majetku - pila koto-

učová bubnová Quatromat SAT4-700
  8.  Servisní smlouva - výtah, Českobrodské moder-

ní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělá-
vacími službami

  9.  Vyhrazené parkování před č. p. 415 ul. 5. května
10.  Prodloužení místní komunikace Kounická, k. ú. Čes-

ký Brod - Smlouva o zajištění přeložky sí   spo-
lečnos   CETIN

11.  Dodatek č. 3 ke SoD č. objednatele 202000288/
OR na VZ - Českobrodské moderní poradenské 
pracoviště s navazujícími vzdělávacími služba-
mi část. 1 - Stavební úpravy objektu

12.  Smlouva o fi nančním příspěvku, dárce AVAX a.s., 
„Liblice - dočasná objízdná trasa areálem SOŠ 
ČB-Liblice“

13.  Změna přílohy č. 1 ke zřizovací lis  ně ZŠ Žitomíř-
ská

14.  Zřizovací lis  na nové příspěvkové organizace 
- Střední odborná škola Český Brod - Liblice

15.  Smlouva o převodu činnos  , práv, povinnos   a zá-
vazků - Střední odborná škola Český Brod - Liblice

16.  Doporučení k revokaci - memorandum o spo-
lupráci se Středočeským krajem (SOŠ Liblice, 
obchvat Českého Brodu)
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17.  Studie „Revitalizace Jiráskových sadů v Českém 
Brodě“

18.  Úprava určení gescí členů rady města
19.  Programy podpory sportu, kultury a volného 

času - aktualizace dokumentů pro rok 2021
20.  Doplněný návrh personálních, provozních a eko-

nomických opatření k plnění úkolů příspěvkové 
organizace Technické služby Český Brod

21.  Plán zimní údržby komunikací 2021/2022
22.  Dodatek VPS přestupky s Břežany II
23.  Dodatek VPS přestupky s Černíky
24.  Dodatek VPS přestupky s Hradešín
25.  Dodatek VPS přestupky s Chrášťany
26.  Dodatek VPS přestupky s Krupá
27.  Dodatek VPS přestupky s Kšely
28.  Dodatek VPS přestupky s Masojedy
29.  Dodatek VPS přestupky s Mrzky
30.  Dodatek VPS přestupky s Poříčany
31.  Dodatek VPS přestupky s Přehvozdí
32.  Dodatek VPS přestupky s Přistoupim
33.  Dodatek VPS přestupky s Rostoklaty
34.  Dodatek VPS přestupky s Tismice
35.  Dodatek VPS přestupky s Tuchoraz
36.  Dodatek VPS přestupky s Tuklaty
37.  Dodatek VPS přestupky s Vi  ce
38.  Dodatek VPS přestupky s Vrátkov
39.  Dodatek VPS přestupky s Přišimasy
40.  Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 6, Arnošta 

z Pardubic 25, Český Brod
41.  CVIK - souhlas se změnou odpisového plánu 

v roce 2021
42.  CVIK - souhlas se změnou závazných ukazatelů 

r. 2021
43.  Fond infrastruktury - zapojení do rozpočtu měs-

ta na rok 2021
44.  Inves  ční úvěrový rámec
45.  Doporučení schválení rozpočtového opatření 

č. 3 k rozpočtu 2021
46.  Informace - Generel zeleně - informace
47.  Informace - Zápis z jednání komise pro územní 

rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 6. 9. 2021
48.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace

Body projednávané radou města 22. 9. 2021
  1.  Vyhlášení výzvy k podávání žádos   v Programu 

č. 3 pro rok 2021 dle Programů podpory spor-
tu, kultury a volného času

Body projednávané radou města 29. 9. 2021
  1.  Revokace usnesení 402/2021 - Smlouva o dílo 

na těžbu harvestorovou technologií s fi rmou 
Kloboucká lesní s.r.o.

  2.  Smlouva o dílo na těžbu harvestorovou techno-
logií s fi rmou Simona Svobodová - neschváleno

  3.  ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory   
Úprava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 
2021

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

  5.  Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodo-
dojemu Český Brod - dodatek č. 2 ke SoD

  6.  Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova Český Brod 
v ulici Žitomířská

  7.  Zrušení usnesení č. 413/2021
  8.  Ukončení smlouvy o výpůjčce movitého a ne-

movitého majetku - ZŠ Žitomířská
  9.  Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v bu-

dově č. p. 507, Žižkova ulice, areál nemocnice 
Český Brod

10.  Záměr na výpůjčku nebytových prostor v bu-
dově č. p. 12, nám. Arnošta z Pardubic, Český 
Brod, předem určenému zájemci LECCOS, z. s.

11.  Směna a odkup pozemků Klučovská ul.
12.  TransPharmaceu  c, s.r.o, lékárna - rekonstruk-

ce prostor č. p. 620 a uzavření nájemní smlouvy
13.  Doplněný návrh personálních, provozních a eko-

nomických opatření k plnění úkolů příspěvkové 
organizace Technické služby Český Brod

14.  Vnitřní předpis: Využívání ITC města Český Brod 
- neschváleno

15.  Prověření platnos   a oprávněnos   vyhrazených 
parkovacích míst

16.  Pověření statutárního orgánu příspěvkové or-
ganizace Střední škola managementu a grafi ky

17.  Informace - Zápis z komise ZM a MA21 ze dne 
9. 9. 2021

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

Body projednávané zastupitelstvem města 
29. 9. 2021
  1.  Inves  ční úvěrový rámec
  2.  Fond infrastruktury - zapojení do rozpočtu měs-

ta na rok 2021
  3.  Schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpoč-

tu 2021
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  4.  Programy podpory sportu, kultury a volného 
času - aktualizace dokumentů pro rok 2021

  5.  Změna přílohy č. 1 ke Zřizovací lis  ně ZŠ Žito-
mířská - staženo

  6.  Revokace - Memorandum o spolupráci se Stře-
dočeským krajem (SOŠ Liblice, obchvat České-
ho Brodu)

  7.  Smlouva o převodu činnos  , práv, povinnos   
a závazků - Střední odborná škola Český Brod 
- Liblice

  8.  Zřizovací lis  na nové příspěvkové organizace 
- Střední odborná škola Český Brod - Liblice

  9.  Pozemek KN p.č. 65 v k.ú. Štolmíř
10.  Odkup podílů pozemků v k.ú. Liblice u Českého 

Brodu
11.  Nabídka k využi   zákonného předkupního prá-

va (stavba bez č.p./č.ev. Zahrady)
12.  Vyrozumění o výpovědi veřejnoprávní smlouvy 

na úseku obecní policie obcí Tuklaty
13. Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Břežany II
14.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Černíky
15.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Hradešín
16.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Chrášťany
17.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Krupá
18.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Kšely
19.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Masojedy

20.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Mrzky
21.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Poříčany
22.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Přehvozdí
23.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Přišimasy
24.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Přistoupim
25.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Rosto-

klaty
26.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Tismice
27.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Tuchoraz
28.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Tuklaty
29.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Vrátkov
30.  Dohoda o změně VPS přestupky s obcí Vi  ce
31.  Přijímání movitého a nemovitého majetku - so-

ciální pohřby
32.  Předplacené pachtovné
33.  Polabské komunální družstvo - rozhodnu   o za-

ložení, schválení stanov a souhlas se splněním 
vkladové povinnos  

34.  Polabské komunální družstvo - souhlas s navr-
žením do funkce člena představenstva

35.  Činnost kontrolního výboru
36.  Informace - Zápis z jednání fi nančního výboru
37.  Postup a pravidla par  cipa  vního rozpočtu pro 

rok 2022
38.  Souhlas s ručením v souvislos   s úvěrovou 

smlouvou Technických služeb Český Brod
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BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané: 
paní Věra Šormová, paní Marie Nováková, pan Josef Dvořáček, 
paní Miloslava Peterková, paní Soňa Kubíková, pan Zdeněk Kratochvíl, 
pan Rudolf Ferbs, pan Pavel Makovec, pan Václav Jirsík, paní Jana Thomesová,
pan Radovan Bednařík, paní Ludmila Vančurová, pan Václav Vajgrt, 
pan Miloslav Čejkovský, MUDr. Blanka Slováčková, paní Danuše Čiháková, 
pan Miroslav Tauchman, paní Vlas  mila Fousová, pan Jiří Havelka, paní Květoslava Krpatová, 
paní Blanka Petrásková, paní Lidmila Prášingrová, paní Drahomíra Zedníková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

ovvá,

VÝZVA V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY SPORTU, KULTURY A VOLNÉHO ČASU
V návaznos   na usnesení Rady města ze dne 22. 9. 2021 vyhlašuje město Český Brod Výzvu 
k podání žádos   o dotace na rok 2021 v rámci Programu č. 3: Podpora inves  čních a ne-
inves  čních akcí NNO. Předpokládaná alokovaná částka činí 500.000 Kč pro inves  ční akce 
a 500.000 Kč pro neinves  ční akce. Lhůta pro podání žádos   o dotace je od 25. 10. 2021 do 
5. 11. 2021. Více informací naleznete na webových stránkách města.
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Převod liblické školy na město se od začátku nového roku stane skutečnos  . Rozhodli o tom zastupitelé 
Středočeského kraje i města Český Brod. Jde o vcelku složitý proces, při kterém nejprve naše město muselo 
schválit zřízení nové příspěvkové organizace. Zástupci kraje pak převádí na tuto organizaci oprávnění pro-
vozovat střední školu a další práva a povinnos  . Taktéž jsme se dohodli o bezúplatném převodu vybavení 
školy a dalších movitých věcí na novou městskou organizaci. Krajská ins  tuce pak formálně zanikne ke 
konci letošního roku.

Středočeský kraj a Český Brod se pak ve vzájem-
ném memorandu dohodli o bezúplatném převodu 
celého areálu do majetku města. Na oplátku se 
město zavázalo vykoupit pozemky pod plánova-
ným severojižním obchvatem města. Jelikož však 
trasa ještě není s konečnou platnos   stanovena 
a nejsou přesně určeny konkrétní pozemky, o kte-
ré se bude jednat, dohodli jsme se s krajem, že 
proza  m po dobu dvou let bude město nemovitý 
majetek využívat bezúplatně na základě smlouvy 
o výpůjčce. Mimochodem vlastníkům dotčených 
pozemků chceme nabídnout výměnu za pozemky 
v majetku obce.

Krokem převze   Střední odborné školy město ak-
 vně vstoupilo do krajské op  malizace středních 

škol a zabránilo tak jejímu sloučení se Střední ško-
lou informa  ky a spojů a přestěhování do Kolína. 
Taktéž naplňujeme strategický plán rozvoje měs-
ta, ve kterém je jasně uvedena potřebnost dvou 
středních škol pro rozvoj města i regionu. Vedením 
střední školy byla radou pověřena stávající paní ře-
ditelka Ing. Darina Doškářová. I  mto krokem chce-
me za nového zřizovatele garantovat kon  nuitu 

a ujis  t studenty, rodiče, zaměstnance školy i širo-
kou veřejnost, že město počítá s dalším fungová-
ním a rozvojem školy. Na návrh vedení školy jsme 
při zápisu školy do rejstříku škol požádali o nový 
název a to Střední škola managementu a grafi ky.

Město má však se školním areálem i další plány 
a chystá jej přebudovat na školní kampus, kde by 
vedle sebe existovaly střední, základní i mateřská 
škola a společně by sdílely potřebnou školskou 
infrastrukturu. Za  mto účelem jsme si nechali 
zpracovat studii budoucího využi  . Ta je koncipo-
vána jako modulová s možnos   postupně realizo-
vat a naplňovat jednotlivé záměry. Mimochodem 
existence uceleného konceptu využi   školského 
areálu byla i důvodem, proč nám Středočeský kraj 
vyšel vstříc a našemu návrhu vyhověl. Kampus sa-
mozřejmě bude sloužit pro potřeby města a jeho 
spádových obcí, ale též by měl mít dostatečnou ka-
pacitu pro novou bytovou zástavbu, která vznikne 
v areálu bývalého cukrovaru či na dalších místech 
ve městě a regionu.

Jakub Nekolný, starosta města

Střední škola v Liblicích připadne městu
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Během léta jste si mohli povšimnout, že tráva ve městě je vyšší než obvykle a chodníky jsou více zarostlé 
plevelem, než by nám bylo milé. Nevoli vzbudilo také nesekání kolem polních cest. Jedním z důvodů, ale 
nikoli jediným, bylo nezvykle deš  vé počasí začátku léta. Rada města se proto několikrát věnovala tomu, 
jak ve spolupráci s technickými službami údržbu komunikací a zeleně zlepšit. To se snad nyní konečně daří.

Údržbu komunikací a chodníků mají na staros   
Technické služby Český Brod, které jsou příspěv-
kovou organizací města. Město jejich činnost 
fi nancuje příspěvkem zřizovatele ve výši kolem 
24 mil. Kč ročně a menší vedlejší příjem mají též 
z doplňkové činnos  . Vedle údržby komunika-
cí, zeleně a dětských hřišť má organizace za úkol 
svoz odpadu, veřejné osvětlení, provoz WC a chod 
hřbitova. Ostatní činnos   fungují bez větších pro-
blémů. Problémem údržby města nejsou fi nance, 
ale spíše nedostatek pracovníků ve spojení s plato-
vými tarify a jak se ukázalo, také potřebná techni-
ka. Ta má ulehčit zaměstnancům a pomoci k tomu, 
že svěřené činnos   budou vykonávány efek  vně. 
Ukázalo, že na podobné situace nejsme připraveni 
technicky ani personálně. Proto rada města v čer-
venci souhlasila s koupí kladívkového mulčovače, 
což je vlastně velká sekačka na vysokou a mokrou 
trávu. V srpnu jsme souhlasili s pořízením sekacího 
traktoru ETESIA, který umí vysypat posekanou trá-
vu do kontejneru (druhý bude ještě zakoupen příš   
rok), a nyní budeme pořizovat dva stroje na čištění 
chodníků. Rada města se rozhodla údržbu města 
konzultovat s ředitelem technických služeb na kaž-
dém svém jednání a současně jsme požádali o ná-
vrh, jak fungování organizace na poli údržby města 
zlepšit natrvalo (klíčovým je personální zabezpeče-
ní požadovaných činnos  ). V létě došlo k chemic-
kému ošetření plevele na chodnících a v těchto 
týdnech technické služby na základě požadavku 
rady města provádějí důkladné čištění chodníků 
od vegetace a zeminy. Hotová je již například loka-
lita Škvárovna, přičemž postupně budou vyčištěny 
všechny chodníky ve městě i místních částech. 

Na poli veřejné zeleně chceme, aby město po vzo-
ru jiných obcí (Úvaly) spolupracovalo s externím 
odborníkem - zahradním architektem, který bude 

péči o zeleň řídit. Prvním krokem by mělo být po-
řízení tzv. generelu zeleně, kde budou popsány 
všechny zelené plochy ve městě, zanedbaná místa, 
a především návrhy, jak je vylepšit. Autor generelu 
by měl spolupracovat na realizaci úprav a navrho-
vat řešení zelených ploch u nové výstavby, osazení 
zelených pásů, kvě  nové výzdoby města apod. 

Jedním z projektů, o nichž se dlouho mluví, je revi-
talizace parku (Jiráskovy sady) a okolí Pivovarského 
rybníka. Město si nechalo zpracovat studii revi-
talizace, kterou rada nedávno s jednou výhradou 
schválila. Počítá s propojením okolí Pivovarského 
rybníka se zbytkem parku a s větším využi  m ko-
ryta Šembery. Studie vy  povala asi 80 míst pro 
nové stromy. Část nových výsadeb proběhne už 
tuto zimu. Rovněž plánujeme odbahnění a rekon-
strukci Pivovarského rybníka, jejímž výsledkem by 
mělo být zpřístupnění břehů a možná vznik mola 
nebo ostrůvků. Dalším záměrem je revitalizace 
bývalé skládky za jatkami o rozloze kolem 2 ha. 
Zde by v budoucnu mohl vzniknout třeba krajin-
ný park, nebo k přírodě šetrné veřejné sportovi-
ště. A konečně, velkým tématem jsou polní cesty 
a výsadba stromů v nejbližším okolí města. I letos 
bychom rádi uspořádali komunitní sázení na vybra-
ných místech.

Rád bych poděkoval všem, kterým na čistotě měs-
ta a údržbě veřejné zeleně a komunikací záleží. Jde 
nejen o zaměstnance technických služeb, jejichž 
práce v terénu je nyní opravdu vidět, ale i o kaž-
dého občana, kterému není zatěžko uklidit chod-
ník před domem, zúčastnit se společného sbírání 
odpadků nebo třeba komunitního sázení stromků.

Tomáš Klinecký 
místostarosta města

Údržba městské veřejné zeleně a komunikací
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ZRUŠENÍ FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
Pro letošní rok se pravidelné farmářské trhy konané vždy ve středu od 8 hodin RUŠÍ. Omlou-
váme se a budeme se na vás těšit v roce 2022.
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Důvody pro předložení návrhu sjednání Inves  ční-
ho úvěrového rámce jsou následující: 
1.  Potřeba zajis  t a realizovat plánované inves  ce, 

které rok od roku zdražují zejména  m, jak roste 
cena stavebních prací a nemovitos  .

2.  Zvýšení fi nanční likvidity města k fi nancování 
inves  c.

3.  Opro   infl aci a růstům cen dodávek stavebních 
prací velmi příznivá situace peněžního trhu s dob-
rým střednědobým výhledem s ohledem na sazby 
ČNB, ECB (Evropské centrální banky) a FED (Ame-
rická centrální banka).

4.  Inves  ční úvěrový rámec s limitem 250 mil. Kč, 
je částka pod bezpečným stropem zadluženos-
  města. Zároveň nejde o dluh, ale možnost 
čerpání, o kterém bude rozhodovat zastupitel-
stvo dle inves  c a jejich kry  . Inves  ce je třeba 
rámcově bance sdělit a mít včas připravené, ale 
změny v průběhu let jsou možné.

Město může s jistotou počítat s  m, že čerpáním 
úvěru na inves  ce bude šetřit mnoho prostřed-
ků. Úspora spočívá v rozdílu vyššího zdražování 
realizovaných inves  c a nižšího úroku z úvěru. 
Při inves  ci např. 100 mil. Kč z dluhu a za situace, 
kdyby rostly stavební zakázky podobně jako dosud 
o cca 11 % ročně a úrok dluhu byl 3 % ročně, pak 
by se jednalo o úsporu cca 8 mil. Kč ročně. Úspora 
spočívá právě z rozdílu vyššího růstu cen staveb-
ních zakázek a nižší ceny dluhu. Městu toto řešení 
umožní, že nebude odkládat inves  ce a bude je 
realizovat rychleji a dále zapojí do rozpočtu vyšší 
výdaje na rozvoj města a zajis   kry   pouze těch 
inves  c, které se zrealizují. Dluh se zvedne pouze 
o skutečně zrealizované a z inves  čního rámce za-
placené akce. 

Ing. Šárka Jedličková, 
vedoucí fi nanční odboru

Inves  ční úvěrový rámec města
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Počet klientů za dobu fungování poradny výrazně 
roste, proto nyní rozšiřujeme tým a stěhujeme se 
do nově zrekonstruovaných prostor v areálu bý-
valé nemocnice Český Brod na adresu Žitomířská 
507. Celá budova prošla během jednoho roku roz-
sáhlou rekonstrukcí, která byla fi nancována z roz-
počtu města Český Brod a Integrovaného regionál-
ního operačního programu. Vnitřní prostory byly 
již zkolaudovány a do konce listopadu proběhne 
dokončení úpravy vnějšího pláště.

Dovolujeme si Vás pozvat na den otevřených dve-
ří, který proběhne ve čtvrtek 2. 12. 2021 od 11.00 
do 18.00. Budete si moct prohlédnout zcela novou 
poradnu ve dvou patrech (diagnos  cké místnos  , 
terapeu  cké místnos  , mul  funkční třídu, zázemí 
poradny aj.). Odborní pracovníci Vám rádi odpoví 
na vaše dotazy ohledně fungování poradny v rámci 
spolupráce rodina - škola - poradna. 

V přízemí budovy si od nového roku budete moci 
dát dobrou kávu v nově vzniklé tréninkové kavárně 
zřízené při ZŠ a PrŠ Český Brod. Více informací mů-
žete očekávat v příš  m čísle zpravodaje.

Do svých řad rádi přijmeme jednooborového psy-
chologa (pracovní náplň je především diagnos  ka 
a poradenství). V případě zájmu o více informací 
navš  vte webové stránky poradny: 
www.poradna.cesbrod.cz, kde najdete i kontakty 
na naše pracovníky.

Lenka Farkasová, odbor rozvoje MěÚ

Poradna v nové budově a Den otevřených dveří
V Českém Brodě působí již od roku 2015 pedagogicko-psychologická poradna při ZŠ Žitomířská, která 
vznikla z projektu „Sdílené rados   a stras   základních škol ORP Český Brod“. Poradna v současné době čítá 
tři odborné pracovníky, kteří pomáhají v oblas   psychologického a speciálně pedagogického poradenství 
(převážně při výukových ob  žích), ale také v oblas   výchovy a vzdělávání dě   a žáků.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2021říjen 2021
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V rámci právě probíhající rekonstrukce byla od-
straněna nevhodně provedené fasáda na objektu. 
Omítky byly ručně odstraněny, kameny v konstruk-
ci doplněny, stávající kameny očištěny a zpevněny, 
protože kamenné zdivo se drolilo a nemělo náleži-
tou pevnost. Se souhlasem pracovníků Národního 
památkového ústavu se provedla dvouvrstvá kle-
tovaná omítka - do zavadlé omítky se pomocí umě-
lohmotných špachtlí pro vytvoření souvislé omítky 
zapravuje vápno smíchané s olejem a mramorovou 
moučkou. 

Následně bude provedena výmalba - fi nální barva 
fasády ještě nebyla odsouhlasena. Pro odvedení deš-
ťové vody od stěn brány budou do země podél stěn 
usazeny zděné žlaby a voda z nich bude svedena do 
kanalizace v přilehlém chodníku. V rámci úpravy omí-
tek byla zazděna nika (výklenek), která v původní brá-
ně nebyla. Při odstranění omítek byla na pravé straně 
nalezena původní pamětní pískovcová deska. Deska 
bude šetrně očištěna a následně bude, po konzulta-
ci s odbornými pracovníky z oddělení restaurování 
NPÚ, zvolen postup pro její rehabilitaci a zachování. 
Císařský erb je dle restaurátorského průzkum bez 

závad a tak bude erb pouze zakonzervován. Při od-
stranění omítek byly se zástupci NPÚ posuzovány 
kamenné prvky zdobící Kouřimskou bránu - piniová 
šiška, čučky (koule) a ostění oken. Piniová šiška bude 
zakonzervována a ponechána v původním stavu. 
Čučky budou buď zakonzervovány, nebo budou vy-
robeny nové, podle dochovaných prvků, které byly 
zachráněné občanem Českého Brodu. Rozhodnu   je 
opět na NPÚ. Stavební a restaurátorské práce budou 
dle smlouvy o dílo dokončeny 30. 11. 2021. 

Na realizaci rekonstrukce byla vyhlášením veřejné 
zakázky vybrána společnost ARCHKASO s.r.o. Práce 
jsou prováděny akademickým sochařem a restau-
rátorem Jaroslavem Jelínkem, který v Českém Bro-
dě restauroval fasádu historické budovy Sokolovny 
v Českém Brodě, vstupní dveře Sokolovny, stejně 
jako vstupní dveře budovy Městského úřadu č. p. 70 
a fasádu č. p. 385 v Masarykově ulici.

Lenka Farkasová, odbor rozvoje MěÚ

Město Český Brod v současné době rekonstruuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR z Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Kouřimskou bránu, která 
je součás   městských hradeb. Brána pocházející z přelomu období přemyslovské go  ky a go  ky Karla IV. 
prošla rekonstrukcí a dostavbou za vlády Leopolda II. v 16. stole  , kdy byl do brány vsazen císařský erb. 

Rekonstrukce Kouřimské brány

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Setkání se zúčastnilo okolo dvace   zástupců místní 
komunity spolu s místostarostou Tomášem Klinec-
kým. Ten představil návrh sestavy z betonových 
prvků Skate Elements od fi rmy Presbeton, které 
slouží ke slidování, grindování a přeskokům. Vy-
tvořit se z nich dají pravoúhlé i organické sestavy, 
o jejichž podobě jsme přišli diskutovat právě s vámi. 
Každý z účastníků setkání přispěl, ať už inspirací 
z jiných měst nebo vlastním návrhem. Diskutova-
la se nejen podoba samotné betonové sestavy, ale 
také její umístění a povrch. Vhodné místo je alfou 
a omegou celé vize. Kvůli hledání vhodného místa je 
projekt již léta odkládán a právě koupě areálu ZZN 
otevřela možnost provizorního řešení.

Provizorní skatepark by tak měl vzniknout v areálu 
na betonové ploše o velikos   15x25 m u křižovatky 
Jana Kouly a Krále Jiřího. S  m se však pojí otázka, 
jak zajis  t dostatečnou bezpečnost pro volný po-
hyb dě  , a jak předejít vzniku patologických jevů. 
Větší bezpečnos   by se mohlo docílit instalací be-
tonových prvků, např. velkých betonových kvě  ná-

čů, kterými by se oddělila silnice od areálu. Dále 
přichází v úvahu zavedení kamerového systému 
a instalace veřejného osvětlení. Nástrojem k dosa-
žení větší bezpečnos   je bezpochyby i sám veřejný 
dohled. Toho docílíme zpřístupněním místa jako 
jedné z cest do města a umožníme tam parkování. 
Bezpečnost při využívání samotného skateparku by 
byla ošetřena návštěvním nebo provozním řádem.

Diskutovalo se také o využi   zastřešené plochy, 
která by prodloužila životnost celé instalace a po-
skytuje také možnost využi   v případě nepříznivé-
ho počasí. Na úplný závěr bychom chtěli poděko-
vat všem zúčastněným za jejich postřehy, nápady 
a připomínky. Podněty vzešlé ze společné debaty 
a jednotlivé návrhy budeme konzultovat s Mys  c 
Construc  on s.r.o., kteří jsou odborníky v oboru 
design a realizace skateparků. Prostor pro diskuzi 
a souhrn informací poskytne dále také facebooko-
vá skupina s názvem Českobrodský skatepark.

Mar  na Vlastníková, PR managerka

V pátek 24. 9. 2021 v areálu ZZN proběhlo veřejné projednání návrhu podoby provizorního skateparku. Zá-
měrem města je do pě   let vybudovat velký českobrodský skatepark, který bude sloužit k volnočasovým 
ak  vitám. Než nastane jeho čas, přistoupilo město k proza  mnímu řešení, a  m je provizorní skatepark z be-
tonových prvků, který by měl být sestaven právě v areálu ZZN a který by mohl být realizován již v příš  m roce.

Českobrodský skatepark

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Semináře probíhaly v Kutné Hoře a blízkém okolí. 
Učitelé si mohli vybrat a zúčastnit se seminářů, kte-
ré se zabývaly didak  ckými technikami, inspira  v-
ními výtvarnými dílnami i osobnostním rozvojem. 
V odpoledních a večerních hodinách byla možnost 
zúčastnit se badatelské procházky po okolí Kutné 
Hory, komentovaných prohlídek v chrámu sv. Bar-
bory, prohlídky Vlašského dvora nebo programů 
připravených pro naši skupinu v Galerii Středočes-
kého kraje (GASK). Zpestřením pro některé byla 
možnost vyzkoušet si alchymii na kutnohorském 
dvorku nebo ražbu pražského groše v rámci pro-
hlídky Vlašského dvora. 

V týdnu od 23. 8. 2021 bylo připraveno 6 seminářů 
v Českém Brodě a v Kolíně. Témata seminářů při-
spívala opět k seberozvoji učitelů i managementu 
škol. Více o programu na našem webu: 
h  ps://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/. 

Novinkou letošní LŠP byly jednodenní semináře or-
ganizované ve spolupráci se Střední průmyslovou 
školou v Kolíně za podpory projektu Středočeské-
ho kraje. Velkým zpestřením byl zvláště workshop 
„Cesta do hlubin 3D technologií“, který lektorovali 
Ing. Fran  šek Pražák a Ing. Lukáš Novák. Učitelé 
si odnášeli nejen vlastní výrobky vyrobené na 3D 
 skárně, ale i příslib dalších možnos   spolupráce 

mezi jejich školou a našimi hos  teli. 

Účastníci LŠP se opět shledali s oblíbenými lekto-
ry Mgr. Lucii Ulíkovou, Mgr. Jiřinou Bednářovou, 
manžely Znamínkovi nebo Mgr. Romanem Musi-
lem, který nechyběl na žádné z našich LŠP. Poznali 
jsme ale i nové tváře, např. Mgr. Zuzanu Labudo-
vou, Ph.D., Mgr. Denisu Dědičovou a PhDr. Václava 
Trojana, Ph.D. a pevně věříme, že i s nimi jsme se 
neviděli naposledy.

Dle získaného ohlasu od zúčastněných usuzujeme, 
že je letošní nabídka seminářů uspokojila a své 
nově nabyté zkušenos   využijí v praxi s dětmi ve 

třídách. Děkujeme všem lektorům, účastníkům i čle-
nům realizačního týmu, Galerii Středočeského kra-
je v Kutné Hoře, Střední průmyslové škole, Střední-
mu odbornému učiliš   a Jazykové škole s právem 
státní jazykové zkoušky v Kolíně. 

Letní školu pedagogů organizoval realizační tým 
města Český Brod a Regionu Pošembeří, o.p.s. 
v rámci projektu „Sdílené rados   a stras   škol ORP 
Český Brod III” (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
0008647), který je podpořen z rozpočtů Evropské 
unie, České republiky, města Český Brod a dalších 
obcí Českobrodska. 

Gabriela Vraj, Region Pošembeří, o.p.s

Projekty a investice 13
Letní škola pedagogů Českobrodska 2021, 7. ročník
Jaká byla? Opět skvělá a zase trošku jiná! Část pedagogů se zúčastni a programu Letní školy pedagogů 
(dále LŠP) nazvaném „Restart krea  vity“  v týdnu od 16. – 20. srpna v samém centru Kutné Hory. Zázemí 
nám bylo poskytnuto v jednom z historicky nejhodnotnějších a nejvýstavnějších kutnohorských klasicist-
ních domů - v domě „U Ry  řů“, v těsné blízkos   pozdně go  cké kamenné kašny. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Unikátní dílo, jehož autory je 140 dě   ze základ-
ních škol Českobrodska, vzniklo v rámci projektu 
„Sdílené rados   a stras   škol ORP Český Brod III” 
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647), kte-
rý realizuje město Český Brod v partnerství s Re-
gionem Pošembeří, o.p.s., a který je fi nancován 
z rozpočtů EU, ČR a města Český Brod.

Z podia zamířili kmotři do radničního sálu infor-
mačního centra, kde se spolu se třemi odvážnými 
autorkami ze ZŠ Přistoupim zapojili do panelové 
diskuse pod vedením Valerie Ulíkové, mladé čes-
kobrodské „knihomolky,“ která sdílí svoji lásku ke 
knihám a každodenní rados   na youtube kanále 
„ZAČÍTÁRNA Vall“. Za přítomnos   dalších dětských 
autorů, jejich rodičů i prarodičů společně debato-

vali o tvůrčím procesu při psaní i ilustrování knih, 
čtení a svých dalších plánech. 

O knihu, která vyšla v nákladu 200 ks, projevilo zá-
jem i Podlipanské muzeum v Českém Brodě. Možná 
tam naši potomci za sto let najdou prvo  ny budou-
cích oceňovaných spisovatelů, ilustrátorů či osob 
veřejně činných. Děkujeme všem zúčastněným a pře-
jeme hodně rados   a krea  vity při další činnos  . 

Ing. Jiřina Soukupová, manažerka projektu

Nová generace spisovatelů a ilustrátorů Českobrodska nastupuje
V sobotu 18. září zahájil pódiová vystoupení Gothardského posvícení slavnostní křest Naší knížky. Čestnými 
kmotry byli paní spisovatelka Stanislava Jarolímková, ilustrátor Jiří Filípek, historik, učitel a spisovatel Vla-
dimír Jakub Mrvík, starosta města Jakub Nekolný a živý nový maskot českobrodské knihovny lišák Čístko.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Instalace veřejného grilu

Na přelomu srpna a září 2021 jste hlasovali v an-
ketě, ve které jste vybírali nejvhodnější místo pro 
instalaci veřejného grilu. Celkem se do hlasování 

zapojilo 131 respondentů a z toho 46,6 % hlasova-
lo pro umístění veřejného grilu v blízkos   venkovní 
posilovny v Hálově zahradě u Šembery. K instalaci 
dojde v zimních měsících tak, aby mohl gril od jara 
sloužit svému účelu. Spolu s grilem by na místo 
mohl být instalován také stůl spolu s lavičkami. Už 
teď se těšíme na zahájení grilovací sezony. 

Mar  na Vlastníková
PR managerka
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Dotace na víceúčelové hřiště při ZŠ Žitomířská

Dle projektové dokumentace by stavba měla stát 
cca 1,662 mil. Kč a dotace by podle dotačních pod-
mínek měla činit 1,3 mil. Kč. Národní sportovní 
agentura žádost přijala a je ve fázi kontroly. Pokud 
dojde ke schválení, bude škola vyzvána k předlo-
žení smlouvy se zhotovitelem. Předpoklad schvá-
lení dotace je na přelomu října a listopadu tohoto 
roku. Základní škola již vyhlásila veřejnou zakázku 
na zhotovitele. 

Stavební práce zahrnují vybudování venkovního 
sportovního hřiště, které se skládá ze dvou více-
účelových hřišť s polyuretanovým povrchem a ochran-

nými sítěmi, lezecké stěny s dopadovou plochou 
a z betonové plochy, která bude sloužit pro umístě-
ní dvou stolů na ping pong. Přístup ke sportoviš  m 
bude bezbariérový. Uzavírka příjmu cenových na-
bídek je stanovena na 19. 10. 2021.

Lenka Farkasová
odbor rozvoje

Základní škola Tyršova zažádala Národní sportovní agenturu o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště 
při budově základní školy v ulici Žitomířská. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Přístavba hlavní budovy

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 proběhla v hlavní budově ZŠ Žitomířská prezentace projektu přístavby školy jeho 
tvůrci. Veřejného projednání se zúčastnilo kolem třice   lidí. Akci zahájil ředitel školy pan Jiří Slavík, který 
zúčastněným poskytl pár základních informací o historii školy a dále se věnoval důvodům nutnos   pří-
stavby. Těmi jsou hlavně rychle rostoucí počet žáků, se kterým se pojí následný nedostatečný prostor pro 
výuku. Prezentaci architektonické studie představil sám autor Tomáš Zdvihal. Seznámení se stavem projek-
tové dokumentace se ujali též zpracovatelé pánové Richard Šembera a Miroslav Lán a sdělili přítomným, 
že již na začátku září byla podána žádost o stavební povolení. 

Následovala otevřená diskuze, kdy na palčivé otázky 
odpovídali nejen tvůrci projektů, ale také zástupci 
města Český Brod starosta Jakub Nekolný a mís-
tostarosta Tomáš Klinecký spolu s vedoucí odboru 
rozvoje paní Hanou Dočkalovou a inves  čním refe-
rentem Petrem Čermákem. Nejvíce se diskutovalo 
o řešení dopravní situace v okolí školy a vzniku tzv. 
parkovacích míst K+R neboli „Kiss and ride“, kte-
ré označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za 
účelem vystoupení a nastoupení osob. Dále vás 
zajímal počet parkovacích míst pro učitele, kteří 
budou mít svá vyhrazená stání v areálu školy. 

Na řadu přišly také dotazy technického rázu týkají-
cí se vytápění školy, kapacity trafostanice a plyno-
vodu. Stávající budova bude doplněna o bezbari-
érový výtah a o stavební úpravy plynové kotelny. 
V suterénu školy proběhnou úpravy učeben pro 
zkvalitnění výuky. Důležitým bodem diskuze bylo 
řešení zajištění odtoku dešťové vody ze střechy 
a její následné využi  . Nová přístavba počítá s vy-
budováním nádrže, do které bude dešťovka svede-
na a dále využívána. V případě prudkých dešťů by 
měla plynulý odtok dešťové vody zajis  t vegeta-
ce vysazená za  mto účelem na střeše přístavby. 
Vlastní výstavba bude probíhat v několika etapách 
za provozu ZŠ.

V jižní čás   se u Žitomířské ulice nachází pietní mís-
to - pomník padlých z 1. světové války. Jeho stá-
vající pozice je v kolizi s navrhovanou přístavbou. 
Pomník bude přemístěn do zeleně na severním ná-
roží ulice Žitomířská a bude zachován ve stejných 
proporcích i v návaznos   na okolí. Kolem pomníku 
bude zatravněný svah, který bude pohledově ohra-
ničen od okolí okrasnými keři.

Průběžné informace budou zveřejňovány také ve 
facebookové skupině s názvem Přístavba hlavní 
budovy ZŠ Žitomířská.

Mar  na Vlastníková, PR managerka
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Informace 
o činnos   MP

V měsíci září proběhlo pravidelné měření rychlos-
  v ulicích Klučovská, Jungmannova, Krále Jiřího 

a v obcích Tuchoraz a Liblice. Pravidelné měření na 
daných úsecích vede ke snížení rychlos   i v čase, 
kdy na ni strážníci městské policie nedohlíží. Mimo 
to zajišťovali veřejný pořádek při konání Gothard-
ského posvícení a podpořili svými zkušenostmi Do-
pravní den bez aut. Spolu s dalšími dobrovolníky 
učili žáky základních škol, jak se správně pohybovat 
v provozu. Pan Pavel Drahoš, psovod Městské Po-
licie Český Brod, svou účas   podpořil akci Českob-
rodský psí den. Děkujeme za pomoc a spolupráci.

Mar  na Vlastníková, PR managerka

Městská policie

ZŠ Tyršova – zateplení č. p. 760 v ulici Žitomířská

Již před prázdninami započaly stavební práce na 
zateplení budovy a instalace rekuperace s větráním 
ve třídách. V současné době již bylo odstraněno le-
šení kolem budovy a budova, včetně podlahy půdy, 
byla zateplena. Stávající dřevěná okna byla vymě-
něna za nová a část střechy, do které zatékalo, byla 
rekonstruována. Ve třídách byla instalována reku-
perace pro výměnu vzduchu a nové osvětlení. Nyní 
probíhají dokončovací práce. Kolem budovy školy 
se do země pod úroveň terénu zapravuje nopová 
fólie s tepelnou izolací. 

Předání hotového díla je naplánováno do konce 
měsíce října 2021 a stejně tak jeho kolaudace. Sta-
vební úpravy jsou prováděny za fi nanční podpory 
Operačního programu Životního prostředí.

Lenka Farkasová, odbor rozvoje

Žáci základní školy Tyršova č. p. 760 v ulici Žitomířská vstoupili začátkem školního roku do budovy s novým 
kabátem. 
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Ak  vity Ekocentra Vrátkov
Vážení příznivci našeho ekocentra, milí přátelé přírody a českobrodské krajiny obzvlášť, dovolte nám opět 
informovat o ak  vitách Ekocentra Vrátkov, o aktualitách a plánech do budoucna. 

Letos v září jsme k několika uspořádaným akcím 
pro veřejnost a letním příměstským táborům při-
dali také pravidelné setkávání v rámci odpoledních 
zájmových kroužků jak pro žáky MŠ, tak pro žáky I. 
a II. stupně ZŠ, během kterých společně vyrážíme 
do lesa. Tam získáváme znalos   o různých přírod-
ních cyklech a přírodninách samotných, zkoušíme 
činnos  , které vykonávají pracovníci v lesním hos-
podářství, a věnujeme se rovněž řemeslné výrobě. 
V současné době nabízíme následující zájmové 
kroužky:

• Lesohrátky (pro dě   4-7 let staré), 
• Dřevařík – mladý truhlář I (I. stupeň ZŠ), 
• Dřevařík – mladý truhlář II (II. stupeň ZŠ), 
• Mladý lesník I (I. stupeň ZŠ),
• Mladý lesník II (II. stupeň ZŠ).

Již od října realizujeme také Ekologické výukové 
programy pro mateřské, základní a střední školy. 
Další odborné semináře se zabývají problema  kou 
Udržitelného rozvoje, Lesního hospodářství a dal-
ších environmentálních témat. 

Tento příspěvek je prvním z pravidelné rubriky, ve 
které vás budeme informovat o dění v Ekocentru 
a zároveň vždy představíme ak  vitu či osobu, kte-
rá je s Ekocentrem neodmyslitelně spjata. V tomto 
článku se tak nejprve zaměříme na zájmové krouž-
ky Mladý lesník I a II.

Zájmový kroužek Mladý lesník I je primárně ur-
čen žákům I. stupně ZŠ, Mladý lesník II pak žákům 
II. stupně ZŠ. Ideou obou zmíněných kroužků je 
především vytvoření vlastního úsudku na proble-
ma  ku péče o krajinu, a to na základě informací 
zjištěných právě v lesní krajině. Jsme toho názoru, 

že není potřeba, aby nový člen naší lesní komuni-
ty věděl to, co teprve budeme zjišťovat, stačí aby 
(abys) věděl, že chce (chceš) vědět. Netlačíme 
dě   k osvojení našich postojů a názorů, naopak 
se s nimi snažíme diskutovat a sami se od nich 
učit, proto se u nás najde zapálený ochránce pří-
rody, ale i ten, kdo například potřebu dříví staví 
na vyšší příčku hodnot. Od začátku září jsme se 
v kroužku Mladý lesník II setkali u příležitos   lesní 
výpravy, výsadby lesních dřevin, výzkumného pro-
jektu, pozorování zvěře či sběru a určování hmyzu. 
Třebaže jsou naše kroužky naplněny širokou pale-
tou ak  vit a témat, zdaleka nejsou naplněny dět-
mi, pro které kroužky pořádáme. 

Proto vás vyzýváme – Přijďte, rádi vás uvidíme, 
kamarádi! Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoli 
dotazem, a to přes naše webové stránky: 
(h  p://www.ekocentrumvratkov.cz/), 
profi l na Facebooku: 
(h  ps://www.facebook.com/EkocentrumVratkov) 
nebo formou e-mailové korespondence: 
info@ekocentrumvratkov.cz.

Jakub Brichta (Kuba), Ekocentrum Vrátkov
jakub.brichta@ekocentrumvratkov.cz

Sběr a určování hmyzu v rámci zájmového kroužku 
Mladý lesník II., v hlavních rolích naši lesníci.
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TESTOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST V NOVÉM ČASE
Neinvazivní odběr vzorků na testování COVID-19 an  genní i PCR metodou bude probíhat 
i nadále v odběrovém stanu na adrese Žižkova 282, 282 01, Český Brod vždy v PO–ST 
8.00–12.00 hod., nově ve ČT 7.00–12.00 hod. a PÁ 8.00–11.00 hod. Odběr vzorků zajišťuje 
Česká laboratorní s.r.o. 
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NZDM Klub Zvonice v Českém Brodě i v Poděbradech
Mnozí s vás jistě víte, že nízkoprahové zařízení pro dě   a mládež je u nás v Českém Brodě již 20 let, ale 
možná se k vám nedonesla informace, že LECCOS, z. s. tyto služby nabízí také v Poděbradech, a to od září 
roku 2017. Oba dva kluby spolu úzce spolupracují a některé akce pořádají společně. Dětem a mládeži od 
6 do 20 let nabízí sociální poradenství, prostor pro trávení volného času a pestrý volnočasový program. 
Přinášíme vám tedy krátkou zprávu z Klubu Zvonice v Poděbradech.

Léto uteklo jako voda a podzim přinesl do NZDM 
Klubu Zvonice spoustu změn, program klubu byl 
i v létě docela nabitý. Společně se spřáteleným klu-
bem z Brna jsme s dětmi vyjeli na výlet do Prahy. 
Většina dě   z našeho klubu v Praze nikdy nebyla, 
takže byly z výletu nadšené. Společně se slečnou 
průvodkyní jsme dětem ukázali historické památky 
a významné stavby hlavního města. V srpnu probě-
hl příměstský tábor. Díky fi nanční podpoře z MAS 
Podlipansko, jsme mohli dětem zajis  t pestrý pro-
gram jako např. setkání s archeologem, prohlídku 
zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, dě   
se také naučily péct pizzu a seznámily se s opuš-

těnými pejsky a s péčí o ně v místním Psím útulku 
Haryk, z.s. Dále jsme s dětmi vyjeli do koňských 
stájí do Kšel, kde si mohly vyzkoušet nejen jízdu na 
koních, ale také poznaly a samy si vyzkoušely, jak 
náročná je péče o koně i stáje. S příchodem měsí-
ce září nastalo v našem klubu mnoho změn. Získali 
jsme od města Poděbrady fi nanční prostředky na 
opravu prostor našeho klubu u nádraží. Během 
jednoho týdne jsme museli celý klub vystěho-
vat a od 29. září nabízíme naše služby v náhrad-
ních prostorách Českobratrské církve evangelické. 
V době uzávěrky jsme se připravovali na 1. ročník 
Fotbalového turnaje v bumperballech, kterého se 
zúčastní také dě   z Klubu Zvonice v Českém Brodě. 
Na podzim připravujeme další akce pro veřejnost. 
Naše první Drakiáda proběhne již 6. listopadu od 
14 hodin na sportoviš   Na Ostende. Sledujte Insta-
gram, Facebook a náš web – www.leccos.cz.

Děkujeme donátorům našich služeb pro NZDM: 
KÚ Středočeského kraje, Ministerstvo práce a soci-
álních věcí ČR, Město Český Brod, Město Poděbra-
dy, Evropská unie – Evropský sociální fond – Ope-
rační program Zaměstnanost – MAS Mezilesí.

Za NZDM Klub Zvonice Poděbrady, LECCOS, z. s. 
Mar  na Szikorová a Dita Nekolná

NABÍDKA PRÁCE
ANNA Český Brod přijme pracovníka/pracovnici na pozici v prádelně s nástu-
pem možným IHNED.
Pracovní náplň: praní prádla pro klienty a zaměstnance, schopnost používání šicího stroje 
k drobným opravám výhodou
Platové zařazení: 2. platová třída
Pracovní poměr: na dobu neurčitou v jednosměnném pracovním provozu (8 hod. směny) 
Místo výkonu práce: Žitomířská 323, Český Brod 282 01.
Informace: Ing. Lucie Hovorková, ředitelka tel.: 733 120 036, 
e-mail: hovorkova@domov-anna.cz. 
Hana Kolková, vedoucí provozu tel.: 733 120 041, e-mail: kolkova@domov-anna.cz.
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Novinky z Lesního klubu Dě   z jurty – dvě dopoledne v týdnu 
s rodilým mluvčím AJ
Možná jste již zaznamenali, že ve Štolmíři otevřela M‘am’aloca, o.p.s. lesní klub Dě   z jurty.

Lesní klub je rovnocennou alterna  vou předškol-
ního vzdělávání a inspiruje se konceptem lesních 
mateřských škol. To znamená, že většina ak  vit 
probíhá venku a dě   se v přirozeném venkovním 
prostředí učí úctě k životu, přírodě a životnímu 
prostředí jako celku a vzájemnému respektu. Na 
rozdíl od rejstříkové školky nebo dětské skupiny, 
lze do lesního klubu přijmout i neočkované dě  .

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

Program Lesního klubu vychází z metod zážitkové 
pedagogiky, volné hry a projektové výuky.

Hlavní průvodkyní klubu je Markéta Kunst, výtvar-
nice, která má ráda přírodu, přirozený koloběh 
roku, tradice, mýty a legendy a zejména dě  , jež 
vychovává a o něž pečuje s respektujícím přístu-
pem. Dvě dopoledne v týdnu bude doprovázet 
Markétu a přihlášené dě   i Dasha, naše nová ko-
legyně z USA, která dě   nenásilnou formou sezná-

mí s anglickým jazykem. Dě   nebudou mít žádné 
pravidelné lekce AJ, ale vždy dvě dopoledne v týd-
nu budou mít v klubu anglicky mluvící „kamarád-
ku“ a mohou se tak během her přirozeně učit an-
glická slovíčka či krátké věty, nebo alespoň vnímat 
výslovnost, melodii a rytmus cizího jazyka.

Pokud byste chtěli vědět více informací nebo rov-
nou přihlásit své dě   k docházce, kontaktujte Tere-
zu Stuchlovou: (tel.: 723 345 766, 
e-mail: tereza.stuchlova@mamaloca.cz). 

Po telefonické dohodě si lze též domluvit prohlíd-
ku. Novinky a fotografi e můžete sledovat na face-
bookových stránkách Lesní klub Dě   z jurty.

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

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

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

Dětské skupiny La Palomita a Na Sadu

20 Z organizací a spolkůČeskobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2021říjen 2021



Paješky a Medvědi v Kácovci
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„Holky, co takhle uspořádat podzimní výpravu?” „Jóóóó!” „A co takhle s sebou vzít kluky?” „Hm, vlastně 
proč ne.”

Neuběhly ještě ani dva týdny od první zářijové 
schůzky. Neotáleli jsme a rozhodli se užít si jeden 
z posledních slunečných víkendů na srubu v Kácovci.

Na srub jsme vyrazili v pátek ve večerních hodinách. 
Po příjezdu a následném vybalování jsme neváhali 
a naše první kroky vedly do táborového kruhu, kde 
jsme rozdělali ohýnek. Ten nám nesloužil jen na za-
hřá  , kdo měl chuť, mohl si k druhé večeři připravit 
svůj špíz a na ohýnku si ho opéct. Večerní program 
jsme zakončili několika písničkami, které nám na 
kytaru zahrál Vláďa.

Druhý den ráno se na nás u snídaně usmálo slu-
níčko a my tak začali nový den s úsměvem. Mapy 
a buzoly se po dopoledním programu už nemusíme 
bát. V mapě se umíme hravě zorientovat, pomocí bu-
zoly dokážeme určit světové strany a putovat podle 
azimutů. Nevěřili byste, jaký je to občas oříšek!

Kromě mapy a buzoly přineslo sobotní dopoledne 
i znalos   týkající se stavby přístřešku. Z jednoho lana 
a celty jsme postavili provizorní nocleh pro tři osoby. 

Před obědem jsme znovu rozdělali oheň a uvařili si 
polévku z pytlíku. Tu jsme se snažili vylepšit čerst-
vou zeleninou. Stejně jsme však byli rádi, když nás 
vedoucí zavolali na oběd, servírovaly se to  ž těsto-
viny ala Maki a ty jsou vždy úplně nejlepší!

Odpoledne jsme se podle azimutů vypravili na ne-
daleký kopec, kde jsme si vyzkoušeli vázání uzlů 
a hod granátem. Vláďa nám dokonce přivezl uká-

zat jeho model letadla na dálkové ovládání a naučil 
nás, jak ho ovládat. Kolem osmé hodiny jsme si na 
kopci ještě vychutnali krásný západ slunce.

Večer se nesl v duchu společenské hry Ac  vity. 
K naší smůle dali vedoucí dohromady tým a nako-
nec nás všechny porazili. 

Nedělní dopoledne jsme strávili balením a pracemi 
v táboře. Po vydatném obědě jsme si ještě s  hli za-
hrát několik kol Honzovy vymyšlené hry na námět 
online hry AMONG US.

K večeru jsme dobalili všechny drobnos  , vyfo  li 
si poslední sel  čko a vyrazili k naší klubovně. Tam 
už na nás čekali natěšení rodiče. „Tak jak jste si to 
užili?” „No, docela dobrý to bylo..”

Natálie Stejskalová, Psohlavci 14
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Mistrovství ČR štafet v Českém Brodě
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Mistrovství České republiky štafet v Turis  ckém závodě se konalo letos u nás v Českém Brodě. 

Tento outdoorový závod je terénní běh v délce od 
2 do 6 kilometrů podle věkových kategorií. Na tra-
  je umístěna řada kontrolních stanovišť, které je 

nutné plnit bez chyb a co nejrychleji. Jsou to od-
had vzdálenos  , hod míčkem, plížení, lanová láv-
ka, vázání uzlů, orientace mapy, azimutové úseky, 
určování dřevin, turis  ckých a topografi ckých zna-
ček, poznávání kulturních památek a přírodních 
zajímavos  . Měří se čas strávený na tra   a za ne-
správně splněné úkoly jsou závodníkovi přičítány 
trestné minuty. Po doběhu prvního z trojice na-
vazuje štafetová předávka a vybíhá druhý z trojice 
a následně i tře   závodník. 

Závod proběhl v lesích za obcí Zahrady, start a cíl 
byl v chatové osadě Dolánky. Závodníci se muse-
li vyrovnat s náročným terénem na trase dlouhé 
5 360 m (muži, ženy), 3 650 m (žactvo). Na první 
místo v kategorii mužů se dostala štafeta z Frýdku 
Místku, v kategorii žen štafeta z Mikulášovic. Naše 
středisko reprezentovaly tři trojice. V kategorii žen 

získala stříbrnou medaili domácí štafeta tří sester: 
Jana Machorková, Kateřina Čokrtová a Eva Babico-
vá. Štafeta ve složení Karolína Mukařovská, Lucie 
Mukařovská a Kristýna Zumrová se umís  la na 
krásném 8. místě a v kategorii žákyň získala štafeta 
Nikola Blechová, Kristýna Ševčíková a Ema Hruško-
vá vynikající 5. místo. 

Děkujeme všem pořadatelům, vedoucím a rodičům 
za pomoc, díky vám jsme mohli uspořádat kvalitní 
a povedené závody. 

Jana Machorková
skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Akce Vpřed 2021
Již 24. ročník českobrodské Akce Vpřed se konal ve dnech 4. a 5. září se startem v cíli loňského ročníku 
– v Červených Janovicích a s cílem ve Zbýšově, pro závodníky samozřejmě dopředu neznámým.

Poslední dubnový víkend se bohužel ani letos ne-
uskutečnila chrudimská Akce Vpřed, kdy své síly 
můžeme poměřit i my organizátoři té českobrod-
ské, o to víc jsme ale byli rozhodnu   uskutečnit tu 
naši, v září. Ihned vyvstala otázka, jak celou trasu 
naplánovat. Jelikož se jedná o dvouetapový závod, 
musíme vždy najít vhodné místo pro přenocování, 
kde si budou moci závodní družstva postavit stan 
nebo alespoň nouzový bivak. Snažíme se také, aby 
po dlouhé a náročné první etapě bylo nedaleko ně-
jaké restaurační zařízení. Pokud by ale byla znovu 
zavedena restrik  vní vládní opatření, mohlo by to 
silně zkomplikovat celý závod. 

Když jsme procházeli potenciální trasu závodu, na-
razili jsme v lesích nedaleko obce Březí na tábořiště 
Mustang tábornického oddílu z Kolína. A protože 
v České republice zná každý každého, brzy jsme 
sehnali kontakt a vše bylo dohodnuto. „Přespání 
mimo civilizaci, takový návrat ke kořenům,“ řekli 
jsme si. A tak jsme i slaňování pojali po staru, žádné 
karabiny ani osmy, z malého svahu si závodníci vy-
zkoušeli „Dülferův sed“, který by měl umět nouzově 
použít každý horolezec. Ráno, při začátku druhé eta-
py, zase měla družstva za úkol uvařit vejce natvrdo, 
respek  ve vyrobit tuhý žloutek a jako snídani ho 
i pozřít. Pro některá družstva bez nádob na vaření 

prekérní situace. Nicméně všichni si zdárně poradili.
I letos nechyběly další disciplíny jako lukostřelba, 
hod granátem, vrhací sekery, kánoe, šplh, střel-
ba ze vzduchovky, nejen lanové překážky, praky, 
plavání. Do toho vědomostní testy, spousty šifer, 
které vám prozradí další cestu, na zádech batoh 
dle svého umu sbalený a letos pro někoho i mokré 
boty – ideální trasa to  ž vedla patnác   brody přes 
Klejnárku, úsekem zrušené žluté turis  cké značky 
(asi proto ji zrušili, my ale doporučujeme navš  vit).

Všech 13 družstev úspěšně dorazilo do cíle, vyhrálo 
družstvo z Českého Brodu – Tomáš Vyhnal, Vojtěch 
Vyhnal, Fran  šek Hrbek o 63 minut před družstvem 
z Prahy – Anežka Henychová, Vít Henych, Václav 
Henych a tře   skončili vítězové loňského klání 
– Josef Polák, Jan Černohaus, Tomáš Knězek. Uzná-
ní ale patří všem závodníkům.

Děkujeme všem rozhodčím za pomoc při organizaci 
a městu Český Brod za fi nanční podporu, speciální 
dík pak patří paní Blance Mokošínové za perfektní 
organizaci občerstvení v polních podmínkách. Na 
shledanou při příš  m jubilejním 25. ročníku!

Jan Štangler
skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Pouštění světýlek na Šembeře již potře  

Ještě během vlny zatýkání 8. října podepsal Rein-
hard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České 
obce sokolské. Tento den – 8. říjen, který je tragic-
ky zapsán v historii Sokola, si Česká obec sokolská 
každoročně připomíná jako Památný den sokolstva 
a nás těší, že před dvěma lety byl tento den vyhlá-
šen jako Významný den České republiky.

My jsme si toto smutné výročí připomněli již po-
tře   symbolickým „pouštěním světýlek“ za každé-
ho, kdo za naši svobodu položil v období heydrichi-
ády život. Letos jsme se díky dostatku vody mohli 
vrá  t od Pivovarského rybníku zpět na Šemberu, 
kde nám kousek nad kapličkou vyrobily technické 
služby vzorný přístup k vodě. A ten byl po celou 
dobu akce neustále využíván, protože na Šemberu 
bylo vypuštěno přes sto lodiček se svíčičkou. Účast 
dě   s rodinným doprovodem o dost přesáhla 
dvoustovku, šlo tedy za  m o největší návštěvnost 
ze všech tří ročníků.

Děkujeme městu Český Brod za podporu, technic-
kým službám za skvělý přístup k vodě a majiteli 
stavebnin panu Královi za zapůjčení pozemku, kde 
stál náš stánek. A také vám všem, kteří jste přišli 
a vypuštěním hořící lodičky anebo jen vzpomínkou 
uc  li památku těch, kteří obětovali svůj život za 
ten náš.

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol

Přesně osmdesát let uplynulo ode dne, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich svým výnosem 
rozpus  l Českou obec sokolskou a zabavil její majetek. Při tzv. akci „Sokol“ v noci ze 7. na 8. října 1941 
gestapo podle připravených seznamů zatklo takřka naráz všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i vět-
ších jednot, kteří do té doby ještě byli na svobodě. Celkem bylo zatčeno na 1 500 sokolů, kteří vesměs pu-
tovali přes Terezín do koncentračních táborů Osvě  m či Mauthausen. Většina podlehla tamějším špatným 
podmínkám, byli mučeni a řada z nich popravena. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na 
svá místa po skončení války nevrá  lo. 

POZVÁNKA
Ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 16.00 hodin se můžete těšit na dílnu v radničním sále CVIK, kde 
si budete moci vyrobit lampion a vyrazit s ním na tradiční Adventní průvod světýlek, který 
plánujeme na neděli 28. 11. 2021.
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Z organizací a spolků
Září v Domově seniorů

S hudebním pořadem s názvem Abeceda písní při-
jel za našimi klienty opět po čase zpěvák Šimon 
Pečenka. Od každého písmene abecedy zazpíval 
jednu píseň, různých žánrů. Senioři si s ním rádi za-
zpívali písně Karla Hašlera, lidové písně, i písničky 
z repertoáru divadla Semafor. 

Jedno krásné slunečné odpoledne prožili senioři 
u našeho oblíbeného rybníka v Kozojedech, kam 
jsme vyrazili na výlet již potře  . Opečené buřty a ob-
čerstvení z místního kiosku přispěly k dobré pohodě. 

Od začátku září mohou senioři docházet na lekce 
jógy s meditací, které vede naše milá lektorka Radka 
Horáčková. Je skvělé, že si klien   při této ak  vitě ne-

jen lehce protáhnou tělo, ale i zklidní své myšlenky. 
29. 9. 2021 jsme pro naše klienty uspořádali již 
9. ročník akce „Českobrodské hrátky“. Nejdříve se-
nioři absolvovali osm různých stanovišť - například 
hmatový kvíz, skládání kostek, hod do koše, ku-
želky, pétanque, poznávání léčivých bylin. Nejvíce 
práce čekalo seniory ve výtvarné dílně, kdy měli za 
úkol vybarvit mandalu, ze které zatavením vznikla 
hezká podložka pod hrnek. Výroba slaných tyčinek 
v kulinářském koutku asi všechny seniory bavila 
nejvíce. Na závěr akce jsme se sešli v Kazetovém 
sále, kde byl připraven výborný jablečný koláč, kte-
rý dopoledne upekly klientky s paní Krutskou. 

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Celé září bylo v Domově seniorů velmi pestré na tradiční i nové akce. 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Mezi občany města Český Brod byly dne 24. 9. 2021 v radničním sále městského úřadu přiví-
tány tyto dě  : Emma Hanzlíková, Petr Hanzlík, Nikola Líbalová, Oliver Končický, Anežka Ho-
lakovská, Ondřej Vokoun, Emilie Machová, Jakub Čuřík, Antonie Jányšová, Eliáš Polák, Justý-
na Novotná, Vojtěch Přenosil, Sofi e Křivánková, Matěj Čechák, Eliáš Bubník, Antonín Palma, 
Aneta Dokoupilová, Nikola Klasová, Adéla Macho, Matěj Müller, Ema Malátová, Jan Mar  n 
Brzák, Kristýna Nováková, Tomáš Novotný a Viktorie Blajerová. Rodičům blahopřejeme a pře-
jeme hodně rados   z dě  . 

Další vítání občánků je naplánováno na jaro příš  ho roku, rodiče mohou přihlašovat své dě   
osobně v kanceláři matriky; e-mailem na krizkova@cesbrod nebo vojackova@cesbrod.cz, 
telefonicky na: 321 612 142 nebo 321 612 144.
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Bezpečný start do nového školního roku

Dne 21. 9. 2021 se na náměs   Arnošta z Pardu-
bic konal Dopravní den. V doprovodu pedagogů 
z místních základních škol přišlo téměř 350 dě  . 
Dě   si vyzkoušely jízdu zručnos  , pohyb na do-
pravním hřiš   a ověřily si své znalos   v oblas   
bezpečnos   silničního provozu. Dále si také mohly 
vyzkoušet zásady poskytnu   první pomoci a do-
zvěděly se, jak si poradit v případě defektu. Z Do-
pravního dne si dě   odnesly svůj řidičský průkaz 
a drobné ceny.

Dopravním dnem jsme se připojili ke kampani 
Evropský týden mobility. Akce se pořádala v rám-
ci projektu Zdravé město a MA 21, ve spolupráci 
s BESIP, Červeným křížem, státní i městskou policií, 
AutoMotoVelo a organizací CVIK. Děkujeme všem, 
kteří nám pomohli s touto osvětovou akcí pro dě  .

Olga Žídková, odbor sociálních věcí a školství

Novinky ze SOŠ Liblice

Studen   a studentky z 3. A strávili dva příjemné 
a prosluněné dny ve středisku Luna poblíž Ledče 
nad Sázavou. Areál uprostřed lesů, s ubytováním 
v chatkách na břehu rybníka nabízel rozmanité spor-
tovní vyži   včetně koupání, lanové dráhy nebo disc 
golfu. A snídaně v hotelu Luna byla opravdu luxusní! 

Hned následující týden vyrazila 3. A na návštěvu 
české pobočky fi rmy Carl Zeiss, výrobce op  ckých 
a měřících přístrojů. Byli jsme uvítáni v moderním 
zákaznickém centru na pražském Smíchově a po 
krátkém úvodu rozděleni do čtyř skupin. Každá 
skupina pak absolvovala jinak zaměřený odborně 
vedený workshop. Dozvěděli jsme se vše o přístro-
jích pro přesné měření, mikroskopech nebo opto-
metrických přístrojích a brýlových čočkách. Asi nej-
větší pozornost vzbudila téměř auten  cká operace 
oka, kterou jsme si mohli na maketě vyzkoušet. 

V průběhu exkurze se studen   zajímali mimo jiné 
o fi remní kulturu, spokojenost zaměstnanců i o mož-
nos   svého budoucího uplatnění či praxe v admini-
stra  vním nebo IT sektoru fi rmy.

Ing. Alžběta Ingrová, třídní učitelka 3. A, SOŠ 
Český Brod-Liblice

Na školní výlety se tradičně jezdí v létě před koncem školního roku. Letošní červen však tradiční nebyl 
ani trochu. Většina naplánovaných akcí musela být zrušena, změnil se harmonogram konání maturitních 
zkoušek a neproběhly ani odborné praxe ve fi rmách. O to raději jsme využili příležitos   vyrazit někam 
v září. Většina tříd vyjela různými směry na dvoudenní výlety a v rámci týdne německých fi rem pak stu-
den   navš  vili několik známých německých společnos   působících na českém trhu, například Kaufl and, 
Commerzbank, Siemens nebo Carl Zeiss.
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Jičín – město pohádky 2021

Již 15 let, rok co rok, se žáci školy díky nezištné 
práci pana Jaroslava Jaroše a fi rmy Engie servis 
a.s. vydávají za pohádkou do Jičína. Letos po prv-
ní loňské pauze v patnác  leté historii vynucené 
pro  epidemiologickými opatřeními se žáci vydali 
se svými pedagogy do Jičína v pátek 10. září. Do 
Jičína se vypravili mimořádným vlakem, který pro 
ně zajis  l právě pan Jaroš, fi rma Engie servis a.s. 
a parta strojvedoucích – nadšenců, kteří pořádají 
tyto mimořádné jízdy. 

Dě   se tentokrát vezly ve třech lůžkových vagó-
nech tažených dieselovou lokomo  vou zvanou 
„Zamračená“. Cesta do Jičína se nesla v duchu po-
zorování krajiny, povídání, co všechno asi v Jičíně 
navš  víme, a které pohádkové bytos   tam po-
tkáme. Někteří si ve vlaku dali pozdní snídani, jiní 
svačinku. Cesta rychle ubíhala a po půl desáté už 
jsme vystupovali na jičínském nádraží. Ještě rychlá 
společná fotografi e, a pak jsme se už vydali v jed-
notlivých skupinkách do města za pohádkou. 

Cestou na náměs   jsme si také již tradičně téměř 
všichni zazvonili na zvonky pod Valdickou branou, 
někteří na Jičínskou věž i vystoupali všech 156 scho-
dů a mohli se tak kochat rozhledem z výšky 52 me-
trů na celý Jičín. 

Na Valdštejnově náměs   a v jeho okolí na nás če-
kala spousta ak  vit, ze kterých jsme si mohli vybí-

rat. Někteří shlédli loutkovou pohádku o drakovi, 
stavěli si z písku, dřevěných špalků nebo papíro-
vých krabic roztodivné stavby, jiní si vyráběli papí-
rové origami nebo pohádkového draka, povozili se 
na staročeském dřevěném kolotoči, nebo pohád-
kovým vláčkem, někteří navš  vili jičínskou pouť. 
Všichni ale měli velkou radost, když se potkali 
v ulicích města s pohádkovými postavičkami. A že 
jsme na ně letos měli opravdu štěs  . Sem tam jsme 
také něco dobrého snědli a čas nám rychle u  kal, 
takže najednou jsme už jen s krátkým zastavením 
u stánku se zmrzlinou u jičínské věže byli opět na 
nádraží. Za chvilku po tom, co jsme přišli k na-
šim opuštěným vagónům, nám k nim opět přijela 
„Zamračená“ a už jsme vesele uháněli k domovu. 
Náš „mimořádný expres“, který měl naplánovaný 
příjezd do Českého Brodu v 17.38 hod., nabral 
nebývalé zrychlení, a tak jsme se už krátce po půl 
páté odpoledne vítali se svými rodiči a blízkými, se 
kterými jsme ještě vesele zamávali „Zamračené“ 
a jejím strojvůdcům. Všem, kteří nám tento pěkný 
výlet umožnili, mnohokrát děkujeme.

Teď už se těšíme na další společně prožité chvíle ve 
škole i na školních akcích. Za rok se určitě zase rádi 
vydáme vlakem na cestu za pohádkou do Jičína.

Marie Šnajdrová, 
ZŠ a PrŠ Český Brod 

Jednou z tradičních akcí, kterou absolvují žáci českobrodské Základní školy a Prak  cké školy krátce po 
zahájení školního roku, je cesta pohádkovým vlakem do Jičína. Po roční vynucené pauze se tam více jak 
stovka žáků a pedagogů vypravila v pátek 10. září 2021.  
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Myška a medvěd jsou kamarádi aneb ZŠ Tyršova se znovu zapojila 
do akce TERIBEAR

Letošní ročník, podobně jako ten loňský, byl pozna-
menán epidemií koronaviru, z klasické sportovně-
-společensko-charita  vní akce se tak stala událost 
více individuální. Pomáhat chůzí, během či na kole 
samozřejmě můžeme my všichni i dál, ale tradiční 
okruh na Vítkově, kde se potkávali sportovní nad-
šenci z různých koutů světa je (alespoň pro tuto 
chvíli) minulos  . Přesto, nebo právě proto bylo pro 
naši školu obrovskou výzvou zúčastnit se ofi ciální-
ho zahájení akce za účas   patronky projektu Tere-
zy Maxové a dalších známých osobnos  .

Na Letenskou pláň, kam se akce z pražského Vít-
kova přesunula, dorazila na první pohled nepře-
hlédnutelná skupina. Přibližně 300 žáků a učitelů, 
dle naší předchozí domluvy v červeném oblečení, 
vytvořilo parádní efekt. Všichni zúčastnění slav-
nostně obkroužili ofi ciální okruh, poté následovalo 

společné focení, kdy se červená trička s méďou Te-
ribearem mísila s červenými tričky s myškou naší 
školy. Následoval volnější program, někteří pokra-
čovali v chůzi nebo běhu, jiní se přesunuli ke stán-
kům s „teribearskou“ téma  kou, vyzkoušeli místní 
atrakce v podobě kol, sledge hokeje apod. V závěru 
naší návštěvy Letné jsme ještě natočili krátké pro-
pagační video akce TERIBEAR, které se objevilo na 
ofi ciálních stránkách tohoto projektu. Velké podě-
kování zaslouží organizátoři akce, kteří byli velice 
milí a velmi pěkně se o nás starali.

PS: Cílovou částkou letošního ročníku akce TERIBEAR 
bylo 10 milionů korun. Tato suma se podařila vy-
brat během 11 dní. Je nám c   být součás  .

Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova
Foto: Kateřina Kvapilová, ZŠ Tyršova

Pražská Letná ožila ve čtvrtek 16. září 2021 na pouhý jeden den charita  vním happeningem TERIBEAR na 
podporu potřebným dětem a mladým lidem a naše základní škola nemohla chybět. Již po páté v řadě žáci 
a učitelé 2. stupně z Myšárny spojili síly a táhli za jeden provaz pro dobrou věc.
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Tour for the future
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Získali jsme hodně nových informací. Například 
u tématu Bezpečí na internetu jsme se dozvědě-
li, že je dobré mít dvoufázové ověření a na kaž-
dou aplikaci jiné heslo. Bezpečné heslo se skládá 
z velkých, malých písmen, zvláštních znaků a těch 
musí mít aspoň osm. V tématu Hackeři a predátoři 
jsme se dozvěděli, že predátoři jsou většinou starší 
pánové, kteří si začnou psát nebo volat s mladými 
děvčaty. Chtějí, aby dívky šly s nimi ven nebo se 
k nim rovnou nastěhovaly. 

Dalším naším poznatkem bylo, že jsou tři druhy 
hackerů. Černý hacker se vždy snaží někam dostat, 
například na něčí účet nebo do fi remního systému. 
Jiný je Šedý hacker, ten se také snaží třeba dostat 
do fi remního systému, ale když se tam dostane, 
řekne to té fi rmě.  Poslední se jmenuje Bílý hacker 
a toho si najímají fi rmy, aby se jim zkusil dostat do 

systému. Firmy tak chtějí zjis  t, že to mají dobře 
zabezpečené. Tento hacker si takto vydělává. 

V posledním tématu Zdraví na internetu jsme se 
dozvěděli, jak dlouho máme být na telefonu, tab-
letu nebo počítači a jaké si máme dávat pauzy 
u těchto zařízení.

Přednáška se nám všem líbila a odnesli jsme si 
hodně nových informací.

Lucie Jelínková a Jakub Páša, 8. A, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Jitka Majerová, ZŠ Tyršova

V úterý 7. 9. jsme byli na dvouhodinové přednášce o bezpečí na internetu, kterou nás prováděla milá 
a mladá slečna. Mohli jsme si zvolit tři témata a o těch nám něco vyprávěla. My jsme si vybrali témata 
Hackeři a predátoři, Zdraví na internetu a Bezpečnost na internetu. 
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Vybíráme z knižních novinek

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

Radkin Honzák, Jiří Koťátko: Kdo opil Jiřího?
Vzpomínky lékařů bývají vždy vyhledávaným č  vem. Čtenáři je otevírají dych  vě a s nezálud-
ným nadšením, že zde najdou radu, drby o slavných nemocných nebo že se alespoň dočtou 
o někom, kdo je na tom hůř než oni. Psychiatr Radkin Honzák a stomatolog Jiří Koťátko 
napsali své vzpomínky stručně a systémem ping-pong, navzájem se doplňují a společně po-
souvají vyprávění dál. Oba tradičně nešetří v  pem a ironií, s nadhledem popisují svá studia 
i profesní začátky. Přijměte tedy jejich pozvání a pojďte spolu s nimi naslouchat ozvěně 
jejich kroků v chodbách pamě  …

d-
u
o
-

a 

Lenka Šnajdrová, Tajemství ve vaší hlavě
Snad každému z nás se občas přihodí, že se cí   špatně a neví proč. Nebo moc nerozumí 
tomu, co se rozhodl udělat. Nebo se trápí, protože navzdory svému úsilí nedokáže dosáh-
nout toho, oč se snaží. Za  m vším může stát nevědomí, část naší mysli, která většinou 
zůstává skryta, ale přesto mocně ovlivňuje naše životy. Promlouvá k nám ve snech, pro-
střednictvím nemocí nebo předtuch. Kniha klinické psycholožky a psychoterapeutky nabízí 
nejrůznější způsoby, jak porozumět svému nevědomí a jak toto porozumění využít ke zlep-
šení vlastního života.

Ladislav Špaček: Dědečku, vyprávěj o Česku
Knížka Dědečku, vyprávěj o Česku je volným pokračováním série knih o dědečkovi a jeho 
zvídavé vnučce Viktorce. Trpělivý a laskavý dědeček tentokrát projíždí s Viktorkou naší zemí 
a vypráví jí o pamě  hodnostech, přírodních krásách i slavných osobnostech našich kultur-
ních dějin. Viktorka už zná leccos ze školy, přesto má stále co objevovat. Vyprávějí si s dě-
dečkem o české historii, o významných panovnících nebo o tom, jak lidé dříve žili. Pro velký 
úspěch stejné koncepce předchozích dílů je knížka doplněna o CD, jež načetl sám Ladislav 
Špaček.

Milena Štráfeldová: To je on!
To je on! Tři slova, ze kterých možná vzniklo umělecké jméno surrealis  cké malířky Toyen. 
Jméno stejně záhadné, jako byla sama. Jako by za sebou stále zametala stopy. Díky svědectví 
jejích přátel, např. malíře Jindřicha Štyrského, básníků Jindřicha Heislera, Vítězslava Nezvala 
nebo Jaroslava Seiferta, ale i na základě pátrání v archivech v Čechách a ve Francii, napsala 
Milena Štráfeldová její beletrizovaný životopis. Příběh Marie Čermínové, rodačky z pražské-
ho Smíchova, kterou André Breton zařadil mezi deset nejvýznamnějších světových umělců 
20. stole  .
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Vážení kulturní přátelé, po dvou letech, která byla naprosto novou zkušenos   pro všechny, a pro svět kultu-
ry zvlášť, se moc těšíme z toho, že můžeme navázat na dobrou tradici. Myslíme si a věříme, že Podlipanské 
hudební slavnos   si v našem regionu našly své příznivce a budou i nadále fes  valem kvalitní tvorby, setká-
ním hudebníků i jejich vnímavých posluchačů všech generací.

Naší ambicí je mimo jiné dát po nedobrovolné 
pauze příležitost k obnovení činnos   hudebních 
a pěveckých uskupení i k netradičním setkáním. 
Obnovu začínáme skromně, ale přesto směle. 
Vzhledem k nejistotám, které přípravu našeho fes-
 valu provázejí, jsme omezili počet koncertů, které 

vám letos nabízíme. Tradičně ale držíme pestrost 
prostorů, které hodláme naplnit hodnotnou kultu-
rou. Mezi smělé počiny řadím uvedení Mírové mše 
The Armed Man Karla Jenkinse. Zdaleka to nebu-
de jen rekordní počet zpěváků a instrumentalistů, 
kteří se 23. října 2021 od 18.30 v katedrále Kutné 
Hoře – Sedleci k jejímu provedení sejdou doslova 
ze všech koutů země. Myslím, že velmi závažné je 
i samo téma míru. 

Klid a vnitřní pokoj bychom měli dokázat kolem 
sebe rozdávat, přes všechnu rychlost a nervozitu 
dnešních dní. Chceme-li se dívat do budoucnos-
  s rados   a op  mismem, měli bychom se každý 

stále znova pokoušet bojovat s předsudky a bu-
dovat mosty pokoje. K vnitřnímu klidu a pokoji 
jistě napomáhají i setkání s kulturou u příležitos   
Podlipanských hudebních slavnos  . Ať se vám i ty 
letošní líbí.

Aleš Kašpar, Vox Bohemicalis

Podlipanské hudební slavnos  

31Z kultury

KALENDÁŘ AKCÍ ČESKÝ BROD A OKOLÍ 
Kalendář akcí v Českém Brodě a blízkém okolí naleznete na www.cvik.info. Pokud máte zájem 
o přidání vaší akce do kalendáře, zasílejte plakáty, fotografi e a informace k akci na:
tesarikova@cvik.info a info@cesbrod.cz.

KULTURNÍ NEWSLETTER
Máte zájem o zasílání novinek z kulturního dění v Českém Brodě? Přihlaste se k odběru čes-
kobrodského kulturního newsle  eru na www.cvik.info a každý týden obdržíte do vašeho 
e-mailu přehled pozvánek na akce v Českém Brodě a okolí. 

POZVÁNKA DO GALERIE ŠATLAVA
Centrum vzdělávání, informací a kultury zve do galerie Šatlava na listopadovou výstavu v ter-
mínu 1. – 26. 11. 2021. Autoři Jitka Cukrová – perokresba a Mar  n Cukr – fotografi e.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2021říjen 2021



Revitalizace Podlipanského muzea

32 Z kultury

Na čtvrteční podvečer 16. 9. 2021 jsme zařadili veřejné setkání na téma Revitalizace Podlipanského mu-
zea, které se konalo přímo v muzeu a to pod záš  tou starosty města. O přátelskou atmosféru se postarali 
žáci hudebního odboru místní ZUŠ.

Podlipanské muzeum v Českém Brodě je součás   
Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové orga-
nizace Středočeského kraje. Unikátní památko-
vě chráněná secesní budova, postavená v letech 
1927–1928 podle projektu architekta Antonína 
Balšánka, s původní zahradou bohužel od doby své-
ho vzniku neprošla žádnou generální rekonstrukcí. 

Ředitel muzea Mgr. Vladimír Rišlink poukázal na 
fakt, že největším problémem organizace je absen-
ce vhodných prostor pro uložení sbírek. K tomu by 
mělo posloužit vybudování centrálního depozitá-
ře Regionálního muzea. Nyní jsou sbírkové před-
měty rozptýleny v jedenác   objektech na celém 
území Kolínska, z nichž v dese   jsou depozitární 
prostory klima  cky a prostorově nevyhovující. Pro 
výstavbu centrálního depozitáře jsou zvažovány 
lokality v průmyslové zóně v Kolíně a v sousedství 
areálu tvrze v Hradeníně. Z Podlipanského muzea 
je nezbytně nutné přesunout převážnou většinu 
sbírkového fondu do nově vybudovaných a ade-
kvátně vybavených depozitárních prostor, neboť 
historická budova neumožňuje odpovídající ulo-
žení sbírkových předmětů. Na místě by byl uložen 
pouze soubor sbírkových předmětů typu archiválií 
(písemnos  , fotografi e, plány apod.), který je nej-
častěji využíván k badatelským účelům. Objekt by 

tak byl téměř v celém rozsahu věnován výstavním 
a edukačním ak  vitám. Návštěvnost muzea je nyní 
2 200 osob ročně. V případě rekonstrukce budo-
vy a zpřístupnění nových expozic by se dal vyu-
žít potenciál budovy mnohem více. Bohužel nyní 
v prostorách chybí stálá expozice. Do budoucna se 
chystá zřízení stálých expozic na téma Dějiny Čes-
kobrodska, Bitva u Lipan a Orientální starožitnos   
Josefa Zounka. 

Blok ředitele muzea doplnil projektant o informa-
ce týkající se stavebních úprav, které plánovaná 
rekonstrukce přinese. Cena rekonstrukce budovy 
Podlipanského muzea byla v roce 2020 odhadnuta 
na částku 78.650.000 Kč. V ceně je zahrnuta pouze 
samotná rekonstrukce budovy bez vnitřního vyba-
vení expozičních a provozních prostor a bez revi-
talizace zahrady. Doba realizace je odhadována na 
téměř dva a půl roku. 

Závěrečná část byla vyhrazena diskuzi, kde zazněla 
podpora revitalizace muzea.

Následující jednání proběhnou na půdě KÚ Středo-
českého kraje. Přejeme, aby byla úspěšná.

Petra Ištvániková, koordinátorka par  cipace

PRONÁJEM VÝSTAVNÍCH PROSTOR
Centrum vzdělávání, informací a kultury nabízí výstavní prostory k pronájmu. V Kulturním 
domě Svět jsou v nabídce volné termíny od listopadu 2021, v galerii Šatlava pak termíny 
v roce 2022. Máte zájem o výstavu vašich obrazů nebo fotografi í? Kontaktujte nás na:
zbockova@cesbrod.cz nebo 730 870 954.
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Městská knihovna se již před dvěma lety připojila k projektu Škola naruby. Jeho princip spočívá v tom, že 
dě   známkují dospěláky za to, co a jak jim nahlas čtou, společně si vyplňují čtenářský deníček.

Jako odměnu pro všechny 
ak  vní účastníky projektu 
jsme loni v listopadu chystali 
literárně-divadelní předsta-
vení z cyklu Listování, kvůli 
epidemické situaci se bohu-
žel nemohlo uskutečnit.

Letos si do diářů zapište da-
tum 25. listopadu 2021, těšit 

se můžete na knižní divadlo Kočkohrátky se spiso-
vatelkou Markétou Harasimovou, která píše knihy 
pro dětské i dospělé čtenáře. Představení se bude 

konat v radničním sále v č. p. 1 od 16.00. Ak  v-
ní účastníci projektu vstupenky získají zdarma, na 
základě alespoň částečně vyplněného čtenářského 
deníčku, který předloží v knihovně v období od 
11. října do 8. listopadu 2021. Pro ty, kteří se pro-
jektu neúčastní, budou vstupenky v ceně 50 Kč 
k prodeji v knihovně od 8. listopadu 2021.

Projekt Škola naruby, podporující společné čtení 
v rodině a výchovu dě   ke čtenářství, bude dále 
pokračovat, čtenářské deníčky jsou v knihovně stá-
le k dispozici. Nechte dě  , aby vás ocenily za to, že 
jim čtete nahlas.

33Z kultury
Účastníci projektu Škola naruby, pozor!

V první polovině září jsme se postupně setkávali se třídami čerstvých druháčků ze ZŠ Žitomířská a ZŠ Při-
stoupim při slavnostním pasování na Malé čtenáře. 

Na venkovním dvorku knihovny na dě   čekala 
máma klokanice s malým klokánkem Vendelínem, 
všichni žáčci plnili drobné čtenářské úkoly a doká-
zali, že i přes všechny nepříznivé okolnos   se s pís-
menky dokonale skamarádili. Písmenková králov-
na jim tak mohla předat záložku do knihy s jejich 

jménem, od své paní učitelky navíc dostali knížku 
z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, 
která je vydávána pouze pro účastníky projektu 
a nelze ji zakoupit v běžné knihkupecké sí  .

Jitka Šrajerová, Městská knihovna/CVIK

Pasování na Malé čtenáře
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Lidmi zaplněné náměs  , fronty na víno, pivo, sladké nebo slané dobroty, radost vítězů, kteří si ze všech 
třech dní odnesli poháry sv. Gotharda za nejlepší posvícenský guláš a koláč, za vítězství ve hře Pukec či 
posvícenském trojboji, zaplněný prohlídkový vláček, velký zájem o netradiční večerní prohlídky podzemí 
a kostela sv. Gotharda, k tomu nespočet pozi  vních ohlasů návštěvníků. To vše pro nás bylo obrovskou 
odměnou za měsíce pilných příprav. A jak to všechno začalo?

V listopadu 
2020 padlo 
rozhodnutí 
uskutečnit 

novou podobu českobrodského posvícení, které by 
se vracelo k tradičním hodnotám, posvěcení kos-
tela, setkávání lidí, kvalitnímu jídlu a pi  , součas-
ně přinášelo vkusnou zábavu a originální zážitky 
pro všechny věkové kategorie. Rada města potom 
pověřila organizací této akce naši organizaci, Cent-
rum vzdělávání, informací a kultury.

Rádi jsme toto rozhodnu   přijali za své a začali s plá-
nováním, velmi rychle jsme ale zjis  li, že čas nehraje 
s námi a běží podstatně jiným tempem. Možná tak 
o půl roku napřed… Koncept nového Gothardského 
posvícení pod heslem „Tradiční, a přece nové“ začal 
dostávat přesné obrysy až se zapojením Petra Foř-
ta a Petra Brožka, kteří dodali své le  té zkušenos   
a kontakty z podobných velkých akcí.

Do středu všeho dění jsme postavili kostel sv. Go-
tharda a jeho posvěcení, které si připomínáme 
každoročně 20. září. Díky zapojení Vinařství Klučov 
vznikla limitovaná edice Svatogothardského vína 
s vinětou od akademické malířky Galiny Miklínové, 
které v rámci posvícení požehnal pan farář Mar  n 
Sklenář. Ten stál i za komentovanými prohlídkami 
kostela, výstavou o sv. Ludmile na ochozu kostela 
nebo závěrečným slavnostním večerem, při kte-
rém v kostele s hudebním programem vystoupili 
členové České fi lharmonie a připravili všem poslu-
chačům opravdu nevšední zážitek.

Samozřejmě jsme se nevyhnuli drobným i větším 
problémům se zajištěním a realizací středověkého 
městečka, světových kuchyní nebo jarmarku řeme-
slných výrobků, se spuštěním webových stránek 
a s dalšími provozními záležitostmi, které nám po-
stupně znepříjemňovaly život opravdu až do po-
sledního dne. Díky obrovskému nasazení mnoha 

Ze zákulisí Gothardského posvícení
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37Z kultury
skvělých lidí, se kterými jsme měli možnost spolu-
pracovat, ale tyto nedostatky trochu ustoupily do 
pozadí a všichni si tak mohli vychutnat třeba pose-
zení s dobrou hudbou a výborným klučovským ví-
nem, zažít středověk při rekonstrukci bitvy o Český 
Brod, vlastnoručně si vyrazit českobrodský groš, za-
koupit si keramické, dřevěné nebo kovářské výrobky 
či zabavit dě   některou z ak  vit Divadla Studna. 

Děkujeme všem spoluorganizátorům, účinkujícím 
a především spokojeným návštěvníkům, kteří se 

zasloužili o úžasnou atmosféru celé akce a kteří se 
– jak doufáme – budou rádi vracet. Těšíme se na 
vás na dalším, ještě lepším ročníku Gothardského 
posvícení v roce 2022.

Podrobnější informace a obrazovou dokumenta-
ci fotogra  y Lenky Šošolíkové najdete na našem 
webu www.cvik.info.

Ing. Klára Tesaříková, CVIK
Foto: Lenka Šošolíková
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Ze sportu38

Dvojice 11. 9. 2021
V sobotu se na šampionát dvojic přihlásilo 13 dvo-
jic, které hrály ve 4 základních skupinách s dvěma 
postupujícími do následného k.o. systému. Za  m-
co Český Brod C ve složení Adéla Blažková, Lucie 
Vokáčová a Kateřina Červenková ve čtvr  inále vy-
padly, „áčko“ a „béčko“ pokračovalo dál. V semifi -
nále ale Český Brod B nedokázal porazit Vršovice 
A a Český Brod A prohrál trochu smolně ve tře-
 m setu posledním možným bodem v  ebreaku 

se Santoškou A. V boji o tře   místo pak brodské 
„áčko“ zvítězilo nad „béčkem“. Ve fi nále nakonec 
porazily Vršovice Santošku, a tak stupně vítězů 
byly obsazeny stejně jako minulý rok.

Konečné pořadí turnaje (dvojice):
1.  TJ Sokol Praha-Vršovice II A (Foj  ková, Kulhán-

ková)
2.  DTJ Santoška B (Zachová, Plechatá)
3.  TJ SLAVOJ Český Brod A (Cibulková, Tymichová, 

Sýkorová)
4.  TJ SLAVOJ Český Brod B (Bálková, Chuchlová, 

Möglichová)

Trojice 12. 9. 2021
K nedělním bojům o medaile nastoupilo 10 trojic 

a mezi nimi i tři brodské sestavy. Loňský mistr re-
publiky Vršovice však letos vypadl už ve čtvr  inále, 
tak jsme mohli vidět v semifi nále souboj Českého 
Brodu a Santošky a to hned dvakrát. Na Santošku B 
nastoupilo brodské „béčko“ a vítězně pokračovalo 
do fi nále. Takové štěs   už nemělo brodské „áčko,“ 
které porazila Santoška A. Český Brod A pak ales-
poň obhájil medailovou pozici a získal bronz nad 
Santoškou B. A Český Brod B poms  l spoluhráčky 
a vyhrál celkem hladce se Santoškou A. 

Konečné pořadí turnaje (trojice):
1.  TJ SLAVOJ Český Brod B (Bálková, Möglichová, 

Chuchlová, Červenková)
2.  DTJ Santoška A (Zachová, Plechatá, Kopecká)
3.  TJ SLAVOJ Český Brod A (Cibulková, Tymichová, 

Sýkorová)
4.  DTJ Santoška B (Tůmová, Sedláčková, Kulhavá, 

Rakovičová)

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a hlavně 
těm, kteří nám pomohli šampionát pořádat. 

Lenka Cibulková
nohejbal Český Brod

Medaile z Mistrovství ČR žen v nohejbale
O víkendu 11. – 12. 9. 2021 jsme pořádali Mistrovství České republiky v nohejbalu žen. Tentokrát jsme měli 
možnost hos  t šampionát dvojic a trojic. Konečně nastoupilo babí léto a my si užívali teplý víkend v českob-
rodském nohejbalovém areálu za halou. Covidový rok se i na našem sportu podepsal, tak se na mistrovství 
sjely především prvoligové týmy (Český Brod, Praha Vršovice, Praha Santoška, Čelákovice) a druholigový Útě-
chov. Takže vlastně opravdu to nejlepší z republiky. Pro Brod to i tentokrát skončilo dobře - podobně jako loni 
třemi cennými kovy. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Letní sezóna za námi, zimní sezóna před námi

Ze sportu 39

V kategorii přípravek se Středočeský kraj dělí na tři 
skupiny. V naší skupině jsme se zúčastnili všech tří 
kol soutěže a vybojovali druhé místo. Finále Kraj-
ského přeboru družstev přípravek (celý středo-
český kraj, skupiny A, B i C) se konalo 26. 9. 2021 
v Berouně, zde každý oddíl mohlo reprezentovat 
pouze jedno družstvo. Družstvo Českého Brodu se 
umís  lo na 14. místě.

Soutěž kategorie mladšího a staršího žactva byla 
ve Středočeském kraji rozdělena na dvě základní 
skupiny. Každá skupina měla tři kola, po kterých 
prvních pět družstev každé skupiny postoupilo 
do fi nále A. Starší žáci z Českého Brodu se umís  li 
v základní skupině na 3. místě, a proto postoupili 
do fi nále A. Ve fi nále se umís  li na skvělém šestém 
místě a vybojovali několik nových osobních rekor-
dů. Doufáme, že se jim takto bude dařit i v kate-
gorii dorostenců. Soutěž juniorů a juniorek měla 
tři kola, družstvo našich juniorů se umís  lo na 
5. místě. Soutěž družstev mužů a žen proběhla ve 
třech kolech, vybojovali jsme páté místo. 

O víkendu 18. – 19. září proběhlo mistrovství Čes-
ké republiky staršího žactva v Mladé Boleslavi. Náš 
oddíl reprezentoval Jonáš Havlín v běhu na 800 m. 
V sobotním semifi nálovém běhu zlepšil svůj osob-
ní rekord o celé 4 vteřiny a s časem 2:07:64 po-
stoupil do fi nále. V neděli se ve fi nále utkalo osm 
nejlepších a Jonáš zde zaběhl za krásných 2:07:77 
a stal se tak šestým nejrychlejším žákem v ČR 
v běhu na 800 m.

První neděli v říjnu jsme uspořádali na Ku  lce prv-
ní ročník vrhačského trojboje a českobrodskou lať-
ku a tento víkend vyrážíme na atle  cké víceboje do 
Hradce Králové a České Lípy. Tím bude letní sezó-
na za námi, ale již nyní se připravujeme na sezónu 
zimní. 

Děkujeme všem trenérům, rozhodčím, rodičům 
a atletům, že rozvíjí královnu sportu u nás v Čes-
kém Brodě. 

Za oddíl atle  ky TJ Slavoj Český Brod, 
Jana Machorková

Září pro atlety znamená konec letní sezóny, je to tedy nejnáročnější měsíc roku. Náš oddíl se v tomto měsíci 
zúčastnil celkem jedenác   závodů, konala se poslední kola družstev, fi nále družstev všech věkových kate-
gorií a Mistrovství ČR staršího žactva. 
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Ku  lka opět v pohybu, výlet na Letnou a spousta vstřelených gólů

Ze sportu40

Uzavření stadionu pražské Sparty pro veřejnost na 
utkání UEFA s Rangers přineslo možnost pro dě   
od 6 do 14 let v organizovaných skupinách se na 
fotbal naživo podívat. Toho jsme využili a 51 dě   
vyjelo na výlet do Prahy. Pro většinu to byla první 
návštěva většího stadionu. A pro všechny skvělý 
zážitek. 

Celá fotbalová mládež se moc těšila až zase začnou 
mistrovské zápasy. Konečně se všichni dočkali, a že 
toho nebylo málo. Kromě mistrovských zápasu 
jsme se zúčastnili fotbalového turnaje mládeže, 
kde jsme předvedli velmi dobré výkony a dva týmy 
dokonce postoupily do druhého kola. V mistrov-
ských soutěžích je potřeba vyzdvihnout výkon star-
ších žáků, kteří ve středočeském přeboru útočí na 

umístění na bedně. Naše nejmenší fotbalové na-
děje byly na svých prvních turnajích. A hned se ra-
dovaly ze vstřelených branek a že jich nebylo málo, 
za tři turnaje jsme vstřelili přes 450 gólů. Mnoho 
z nich padlo také na našich vlastních turnajích, kte-
ré se letos místo v máji konaly netradičně v září.

Nadále probíhá spolupráce s klubem Mladá Bo-
leslav a hráči si postupně vyzkoušejí tréninky pod 
trenéry z Mladé Boleslavi. Od nové sezony jsme 
k fotbalovým tréninkům přidali také tréninky atle-
 cké. Pevně věříme, že tento krok bude v budouc-

nu na pohybu hráčů znát. Tímto děkujeme oddílu 
atle  ky TJ Slavoj Český Brod za spolupráci. 

Iveta Librová a Mar  n Sahula, SK Český Brod

První neděle po posvícení je již tradičně na Ku  lce věnovaná pohybu. Vždy se snažíme ji doplnit zajímavou 
vzdělávací ak  vitou - letos jsme se domluvili s hasiči z Kostelce a Kšel. Požární kvíz, ukázka požární techni-
ky a pěna. Té sice bylo méně, než jsme si představovali, ale dětem přesto vykouzlila obličeje plné úsměvů 
a štěs  . Počasí přálo, takže došlo i na závěrečnou sprchu uprostřed hřiště. Děkujeme všem dětem, jejich 
rodičům a všem organizátorům za skvělé odpoledne. Poděkování patří také městu Český Brod za jejich 
podporu. 
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250 milionů na dluh…jen tak?

Pan starosta Jakub Nekolný předložil na jednání zastupitelstva bod s žádos   o předschválenou půjčku 
městu až 250 000 000 Kč. Po množství dotazů, bohužel jen ze strany členů Českobroďáka, byl bod schválen. 
Smutné na tom je, že téměř všichni koaliční zastupitelé hlasovali PRO, aniž by k tomu cokoliv řekli nebo 
k tomu měli nějaký názor. Dle usnesení by se 1. 12. měla podepsat smlouva s bankou na půjčku 250 mil. Kč.

Argument pana starosty a pana ekonoma Tesaře 
byl zdražování stavebních materiálů, růst infl ace 
a jednodušší administra  va.

A nás napadají jednoduché otázky proč, a hlavně 
proč tak rychle? 
Podívejme se na stručná fakta.
Banka předschválí rámec 250mil Kč. Úrok, který 
zapla  me za půjčené peníze, banka městu určí, až 
v době, kdy budeme peníze čerpat. Nic nám nega-
rantuje. Takže úrok argumentem být nemůže.

Stavební fi rmy městu nacení svou práci a materiál 
také v době, kdy budeme projekty realizovat. Takže 
zdražování se nevyhneme, čili opět argument lichý.

Zjednodušená administra  va by snad mohla být 
prvním uznatelným argumentem. Na náš dotaz, 
zda banka někdy městu bránila v poskytnu   úvěru, 
však pan starosta řekl, že nebránila. Banky mají pe-
něz dost a půjčují rády. Takže opět lichý argument. 

V celém městě je vidět dlouhodobý nedostatek 
fi nancí. Ve městě jsou často vidět špatné silnice, 
chodníky, stará nefunkční kanalizace nebo nedo-
statek kvalitní pitné vody. Chybí tu škola, školka 
je na spadnu  . Občanská vybavenost je ve městě 
tristní, s dětmi rodiče často raději jezdí na hřiště 
do jiných měst a obcí, sportoviště pro veřejnost 
a neorganizovanou mládež tu takřka nejsou. O kou-
pališ  , kluziš   či krytém bazénu si můžeme nechat 
jen zdát. Město Český Brod má nyní dluh 51,5 mil. Kč. 

A i nám je jasné, že bude potřeba realizovat výše 
zmíněné inves  ční akce půjčkou. Podle městem 
najatého ekonoma jsme ve vynikající fi nanční kon-
dici. S  m nelze souhlasit. Vynikající fi nanční kon-
dici si představujeme jinak. 

Ano, každé čerpání úvěrového rámce by mělo 
projednat zastupitelstvo s vazbou na konkrétní in-
ves  ční akci. Chceme, aby peníze byly spravedlivě 
využity pro většinu občanů města. 

A naše řešení? Jednejme o půjčce vždy v době, 
kdy jí budeme potřebovat a nechme jí schválit na 
konkrétní akci. Tak jako tomu bylo doposud. Před-
schválený limit nám nepřináší žádný užitek navíc, 
spíš nahrává netransparentnos  . Proč chce pan 
starosta zrovna 250mil Kč, na jaké projekty a proč 
tak rychle? To jsou otázky, na které nebyl schopen 
odpovědět. 

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

41Od zastupitelů
Redakční rada neodpovídáRedakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubrikyza obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.ani neprovádí jazykové korektury.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
říjen 2021říjen 2021







PODLIPANSKÉ 
H U D E B N Í 
S L A V N O S T I 
18. 10. – 9. 11. 2021

18. 10.

 

23. 10.

25. 10.

9. 11.

19.00

18.30

19.00

19.00

, pivovarské sklepy

soprán / Lucie Silkenová, alt / Petra Vondrová Čáslavská,
tenor /  Josef Brinzák, bas / Martin Vodrážka,
Čáslavská chrámová schola, Pěvecký sbor Mamáter 
Poděbrady, Vox Bohemica Český Brod, Karlovarský 
pěvecký sbor, Zpěvácký spolek Hlahol Praha a 
Symfonický orchestr Vox Bohemica a hosté, 
řídí: Tomáš Charvát

katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele 

housle) a kytara)
, kostel Nejsvětější trojice

a klavír)
, Divadlo J. K. Tyla

Partneři

Bylanka, s. r. o.SOOL
Sponzoři 

a dárci

ZUŠ Český Brod, Vox Bohemicalis, z. s., a město Český Brod

vás zvou na









/ kdsvet





SENIOR TAXI

Jak získat průkaz Českobrodská doprava pro seniory?
vydává se bezplatně a na počkání na MěÚ Český Brod, odboru sociálních věcí 

         a školství , nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod v úředních  hodinách

Kam vás řidič odveze? 
ve městě Český Brod můžete jet na tato místa: lékařské ordinace, lékárny,
úřady, obchody a služby, nádraží, hřbitovy, pošta, banky a pojišťovny, školy,
školská zařízení a zájmové organizace (maximálně 20 jízd za měsíc)
můžete jet i do Oblastní nemocnice Kolín (maximálně 4 jízdy za rok)

Jaká je cena? 
1 jízda tam po Českém Brodě = 15 Kč, 1  jízda zpět po Českém Brodě = 15 Kč
1 jízda do Oblastní nemocnice Kolín = 200 Kč (cestovné tam i zpět včetně
hodiny čekání, za další čekací hodinu = 100 Kč)

Jak objednat jízdu?
v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hodin na tel. čísle: 603 216 669
minimálně jeden den před plánovanou jízdou 

Kdo může službu využít? 
osoby s bydlištěm na území města Český Brod včetně místních částí, kterým

         je 65 a více let 
držitelé průkazu TP,  ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení

provoz v pracovních dnech od 6:30 do 14:30 hodin

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



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



Vepřovou kýtu bez kosti – 109 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 199 Kč/kg

Vepřová játra – 139 Kč/kg

PRODEJNA:

Husovo nám. 41

Český Brod

tel.: 321 622 376
Akce platí od 25. 10. 2021 do 6. 11. 2021

na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



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

Pokud Vás zaujala tato nabídka zašlete svůj profesní strukturovaný životopis 

na emailovou adresu: vitekova@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice. 

Nabízíme:

•  velmi zajímavé plato-

vé ohodnocení

•  práce na HPP, příjem-

né pracovní prostředí

•  příspěvek na stra-

vování, individuální 

pracovní bonusy

•  práci ve velmi 

moderním pracovním 

prostředí

•  možnost profesního 

růstu

•  technická i jazyková 

školení

•  nástup možný ihned

TECHNIK/ČKA + MECHANIK/ČKA balících/výrobních strojů
Hledáme technicky šikovné uchazeče na pozice Technik/čka a Mechanik/čka balících strojů.

Vhodné i pro ABSOLVENTY – vše Vás naučíme.

Náplň práce:

•  obsluha, kontrola, 

údržba výrobní linky

•  dodržování stanove-

ných objemů výroby

•  zapisování požado-

vaných hodnot

•  pravidelné provádě-

ní kontrol kvality

•  diagnostikování 

a řešení veškerých 

poruch strojů

•  spolupráce s kolegy

Požadujeme:

•  SŠ vzdělání ideálně technic. směru v oboru 

elektro (mechanik – elektronik, elektrotechnik, 

mechatronik, automechanik), maturita výhodou, 

nikoliv podmínkou

•  uživatelská znalost práce na PC – nutná pro 

servisování a nastavování výrobních technologií

•  praxe se seřizováním a servisováním strojů ve 

výrobě výhodou

•  praxe v oboru opravář zemědělských či staveb-

ních strojů výhodou nikoli podmínkou

•  pečlivost a šikovnost

•  technické znalosti elektro a mechaniky

•  komunikativnost a manuální zručnost

•  elektro vyhláška 50 výhodou

•  analytické a koncepční uvažování a smysl pro 

detail

•  znalost AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme:

•  zázemí velké evropské společnosti

•  práci na hlavní pracovní poměr

•  práci v novém, čistém a příjemném prostředí

•  dotované stravování, stravenky

•  zajímavý odměňovací systém

•  možnost kariérního růstu

•  výuku jazyků

•  další firemní benefity

•  nástup ihned nebo dle domluvy

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Práce vhodná i pro absolventy

Náplň práce:

•  obsluha strojů 

ve výrobě 

•  balení výrobků

•  kontrola kvality

Požadujeme:

•  ochotu pracovat na dvou-

směnný provoz

•  spolehlivost, zodpovědnost

•  manuální zručnost

•  znalost AJ nebo NJ na komu-

nikativní úrovni výhodou

•  praxe ve výrobě výhodou

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

strojů. Vhodné i pro ABSOLVENTY.

Popis pozice:

•  obsluha, kontrola, údržba výrobní linky

•  dodržování stanovených objemů výroby

•  zapisování požadovaných hodnot

•  pravidelné provádění kontrol kvality

•  diagnostikování a řešení veškerých poruch strojů

•  spolupráce s kolegy

Požadujeme:

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

technik, mechatronik, automechanik,) maturita výhodou nikoli podmínkou

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

•  praxe se seřizováním a servisováním strojů ve výrobě výhodou

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

•  pečlivost a šikovnost

•  technické znalosti elektro a mechaniky

•  komunikativnost a manuální zručnost

•  elektro vyhláška 50 výhodou

•  analytické a koncepční uvažování a smysl pro detail

•  znalost AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme:

•  velmi zajímavé platové ohodnocení

•  práce na HPP, příjemné pracovní prostředí

•  příspěvek na stravování, individuální pracovní bonusy

•  práci ve velmi moderním pracovním prostředí

•  možnost profesního růstu

•  technická i jazyková školení

•  nástup možný ihned

Pracoviště:

Černíky – Středočeský kraj nedaleko Českého Brodu

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

Pokud vás zaujala tato nabídka, zašlete svůj profesní strukturovaný životopis

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

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

hledáme: 

TECHNIK/ČKA + MECHANIK/ČKA balících/výrobních strojů
Hledáme technicky šikovné uchazeče na pozice TECHNIK-ČKA/OPERÁTOR-KA balících/výrob-

ních strojů.

Náplň práce:

• obsluha výrobní linky

• kontrola, údržba a oprava výrobní linky

• balení výrobků

• dodržování stanovených objemů výroby

• zapisování požadovaných hodnot

• pravidelné provádění kontrol kvality

• diagnostikování a řešení veškerých poruch strojů

• spolupráce s kolegy

Požadujeme:

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

nik, mechatronik, automechanik,) maturita výhodou nikoli podmínkou

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

• výhodou je vyhláška č. 50/1978 Sb.

• praxe se seřizováním a servisováním strojů ve výrobě výhodou

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

• pečlivost a šikovnost

• technické znalosti elektro a mechaniky

• komunikativnost a manuální zručnost

• analytické a koncepční uvažování a smysl pro detail

• znalost AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme:

• velmi zajímavé platové ohodnocení

• práce na HPP, příjemné pracovní prostředí

• příspěvek na stravování, individuální pracovní bonusy

• práci ve velmi moderním pracovním prostředí

• možnost profesního růstu

• technická i jazyková školení

• nástup možný ihned



PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO
ZÁMEČNÍKA

do dílny v Mochově.

Dobré pracovní
a platové podmínky.

Tel.: 607 773 557

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

                                                                                                                  tel.: 606 900 600

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

Pneuservis bez čekání
Likvidace autovraků všech značek

Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT

                              
     

        
        

CHCETE STÁLOU PRÁCI 
V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ? 

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

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

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

  Operátor výroby pro montáž lyžařského vázání

 Údržbář (s vyhláškou 50 výhodou)

  Skladník (Kostelec nad Černými lesy, Kouřim)

 Asistent mistra linky pro montáž lyžařského vázání

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy

E

Měsíční 

a roční 

ODMĚNY



Mgr. Michaela SeidlerováMgr. Michaela Seidlerová
advokátní kancelářadvokátní kancelář

..........abyste měli život lehčí v řadě obchodních i životních situací
Potřebujete prodat či darovat nemovitost, pomoc s dědickým řízením, zřídit věcné bře-
meno, sepsat smlouvu, požádat o splátkový kalendář, odvolat se proti neoprávněné 
exekuci, podat návrh na osobní bankrot – oddlužení, založit obchodní společnost či 
v ní provést změny, převést obchodní podíl, evidovat skutečného majitele společnosti, 
vymoci z dlužníka pohledávky, vypořádat společné jmění manželů, zajistit obhajobu 
v trestním řízení či odvolat se proti neoprávněné pokutě …………. rádi Vám pomůžeme.

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

•  Sepisování a revize smluv, jiných listin, výzev 
k plnění, stížností, návrhů, žalob a podání

•  Udělování právních porad a konzultací, zpracová-
ní právních rozborů a stanovisek

• Zastupování před soudy či správními orgány
•  Vedení komplexní právní agendy fyzických i práv-

nických osob

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

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

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

 ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ  
A MONTÁŽNÍ PRÁCE 

    Vyučen v elektrooboru, SOŠ elektro 
    Možnost montáží v zahraničí 

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

U profesí se jedná o jednosměnný provoz 
Nástup dle dohody 
 

Bližší informace na tel.: 321 672 815 

Odborná instalace úsporných 
švédských tepelných čerpadel 

NIBE pro rodinné domy.

     www.tc-nibe.cz

Systém vzduch - voda a země - voda.
Topný faktor až 5,15.
Záruka až 10 let na kompresor.
Úspora až 70% nákladů na vytápění.
Pracuje do teploty -25 °C.
Nabídka zdarma.

esel®

Návrh, dodávka
montáž, záruční
a pozáruční servis

Telefon:  777 283 009  /  777 283 003
Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Kotlíková dotace až 127.500 Kč.



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

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

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

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

PRODÁME 
pozemek (y) o výměře 1.793 m² 
k individuá-lní výstavbě rodinného 
domu. Územní plán stanovuje max. 
podíl zastavěné a zpevněné plochy 
22 %, včetně zpevněných ploch, 
bazénů. Garáž musí být vestavěná 
do objektu nebo na vlastním po-
zemku.
Inženýrské sítě se nachází na hra-
nici pozemku. V případě zájmu nás 
kontaktujte na: 
koukola@a-trading.cz.

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

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

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

Koupím pole, louku s přístupem na zahradnictví. 
Nabízím min. 50 Kč/m2.
Tel.: 603 442 474.

ŘÁDKOVÁ INZERCE 

VE ZPRAVODAJI
Nabízíme vám možnost ŘÁDKOVÉ 

INZERCE, kde můžete zveřejnit 

různé prodeje nebo nákupy 

nemovitostí, služeb, předmětů atd. 

Cena za řádkovou inzerci je 

0,60 Kč/znak včetně mezery





Předpovídáme cenovou níži.

Internet se slevou
napořád!
Nordic internet N+ je stabilní,
bez závazků a bez limitů. 

Akce platí do 31. 10. 2021. Více na www.nordictelecom.cz

Překvapivá volnost

ČASOVĚ
OMEZENÁ

AKCE



Family – prádelna a čistírna

Vše se točí kolem vás

Čistírna
Čistíme obleky, kabáty, péřové 

bundy, společenské šaty...
Veškeré čistírenské služby probíhají 

u nás na provozovně 

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

vyzvednutí do 19.00 hod.

Prádelna a čistírna Family
V Chobotě 1357
282 01 Český Brod

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

tel.: 702 107 551



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:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ

OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ

OPERÁTOR CNC STROJE

SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

SKLADNÍK – OPERÁTOR SKLADU

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY

NABÍZÍME:

• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti

• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí

• zajímavé platové ohodnocení

•  zaměstnanecké benefi ty (13 plat, až týden dovolené navíc,
příspěvek na dovolenou, stravování a životní pojištění)

NÁSTUP IHNED.

KVALITNÍ PRÁCI
a VÝSLEDKY

VELMI DOBŘE
OCENÍME!

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ

OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ

OPERÁTOR CNC STROJE

SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY

NABÍZÍME:
• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti

• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí

• zajímavé platové ohodnocení

•  zaměstnanecké benefi ty (13 plat, až týden dovolené navíc, 
příspěvek na dovolenou, volnočasové aktivity, stravování 
a životní pojištění)

NÁSTUP IHNED.

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ

OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ

OPERÁTOR CNC STROJE

SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY

ODDĚLENÍ KVALITY  VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ KONTROLA

NABÍZÍME:
• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti

• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí

• zajímavé platové ohodnocení

•  zaměstnanecké benefi ty (13 plat, až týden dovolené navíc, 
příspěvek na dovolenou, volnočasové aktivity, stravování 
a životní pojištění)

NÁSTUP IHNED.









MRAZÍRNY
Hledáme Skladníky 

Nabízíme:
Práce na dvě směny PO–PÁ
Pravidelnou měsíční mzdu  

Příspěvek na stravu
5 týdnů dovolené

Více info: Tomáš Haviar MRAZÍRNY POLAR
Tel.: 724 319 952 U Cihelny 1074

E-mail: tomas.haviar@polar-cz.eu
Kostelec nad Černými lesy

MRAZÍRNY

Vykoupím knižní 

pozůstalosti, staré tiskoviny, 

sbírky starých pohlednic, 

známek, fotografi í, obrazy, 

staré rybářské a myslivecké 

potřeby apod. 

Tel.: 731 489 630





prodej, pronájem a výkup nemovitostí
bezplatné realitní poradenství
řešení exekucí nemovitostí
znalecké posudky
energetické průkazy
hypoteční servis
refinancování

Bydlím tu s Vámi!

  775 026 455 www.rkbohemia.cz
jedelsky@rkbohemia.eu

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ!

Chce prodat někdo z Vašeho okolí svoji nemovitost?

Doporučte mě a moje služby a já Vás za to odměním! Pokud zprostředkuji

prodej, obdržíte ode mě odměnu ve výši 10% z provize realitní kanceláře! 

Bližší informace k získání odměny naleznete na našich stránkách www.rkbohemia.cz.

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.



+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
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