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2 Co nového
Světýlka
Máme je rádi. Ať mají podobu zapálených svící, lucerniček, lampiček a lamp nebo ohníčku, nad kterým si 
zahřejeme ruce. 
Nejen v čase po Hromnicích, kdy už je vidět o hodinu a kousek více, nabývají světýlka i přeneseného 
významu. Těšíme se na jaro. I když zrovna uprostřed února prožíváme asi nejchladnější dny letošní zimy, 
přeci jen máme tu zkušenost, že bílou začne už za měsíc, za dva nahrazovat svěží zeleň. A přestože světýlko 
v podobě uvolnění z kazajky epidemie, která nám asi nedovolila strávit příjemný čas na horách tak, jako 
běžně o jarních prázdninách, lyžařských kurzech či prostě zimní dovolené prak  kujeme je, zdá se ještě 
dost vzdálené, máme tu i další skutečnos  , které nejen potěší, ale především budou občanům Českého 
Brodu a okolí dobře sloužit.
Ve fi nálové rovince je budování moderní školní jídelny v areálu nemocnice. Připraven je tým kuchařek a dal-
ších zaměstnanců, kteří se už ve druhé půli února budou s provozem seznamovat, aby od jarních měsíců mohli 
žáci našich škol (pevně věřím, že se do nich začnou navracet) vyzkoušet nejen nové prostory, ale především 
jistě zdravé a chutné menu. A školní jídelna není zdaleka jediná letošní novinka v nemocničním areálu.
Na dohled je také dokončení dalších stavebních úprav i vybavení na hájence městských lesů na Vrátko-
vě. Vzniká tam skvěle vybavená základna, kterou budou mít příležitost využít žáci škol brodských, ale 
i z celé spádové oblas   (od mateřských po střední) jak k činnos   školní, tak i té mimoškolní a dozvědět se 
o širokém okruhu znalos   a dovednos  , které souvisejí s životem v lese. Jistě žáci i učitelé budou dohánět 
dluhy z období virózy, na druhou stranu nás doba roušková učí, že na zdravém vzduchu jde všechno – i to 
učení – nejlépe.
Na jaře se dočkáme i dokončení další etapy úprav budovy úřadu na náměs   Arnošta z Pardubic. Až si 
půjdete pro novou občanku či nahlásit nějakou změnu v evidenci obyvatel, určitě uznáte, že nejčastě-
ji používané úřední agendy, vedle těch dopravních, budou mít důstojné zázemí. Uprostřed prostornější 
a vyrovnanější chodby, z níž povede do patra nové schodiště, bychom rádi vedle dětského koutku postup-
ně nabídli například stojan s pitnou vodou k občerstvení v horkých dnech nebo možnost v automa  ckém 
kiosku zapla  t poplatek kartou či chytrým mobilem.
Někdy potěší i světýlka drobounká. V uplynulých dnech se na radnici sešla docela dlouhá řádka vašich 
nápadů na drobná zlepšení městského prostoru v rámci par  cipa  vního rozpočtu. Navrhovatelům moc 
děkujeme za inicia  vu a všechny vás zveme k účas   na anketě, v níž rozhodnete, který z návrhů se bude 
realizovat. Tak ať vám sví  !

Aleš Kašpar
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3Krátce z města

Informování o epidemii se od zákazů a omezení 
posouvá k očkování, registraci a klesající účinnos   
přijatých opatření. Je znát únava z krize a rostoucí 
neochota omezení dodržovat. Přitom se ale situace 
začátkem února nezlepšuje a do pomalého tem-
pa očkování vstupují obavy z nakažlivých mutací 
viru. Nadále v nezbytném rozsahu informujeme 
na webu a facebooku města. Prosíme, ještě to vy-
držte, buďte ohleduplní, zejména vůči ohroženým 
skupinám obyvatel, a opatrní!

Na jednání dne 6. 1. 2021 rada města na základě 
nejvýhodnější nabídky v poptávkovém řízení vybra-
la dodavatele nábytku (volně stojící nábytek, jídel-
ní stoly a židle, kancelářský nábytek, regály apod.) 
a gastrovybavení (gastronádoby, kuchyňské nádo-
bí, talíře, příbory další nádobí) nové školní jídelny 
v budově č. p. 1099, společnos   KENAST s. r. o. 
a MAVA spol. s r. o.

Odběrové místo pro testy na Covid-19 v Žižkově uli-
ci je stále v provozu od pondělí do pátku, od 8.00 
do 11.00 hod. Pro pomoc se zajištěním základních 
potřeb (nákup, léky) volejte městskou policii na 
telefonu 321 612 212 nebo 736 675 756. Pro po-
moc s registrací na očkování se obraťte na paní 
Janu Tůmovou, odbor sociálních věcí a školství, 
tel.: 730 870 953. Město prostřednictvím služby se-
nior taxi za poplatek zajišťuje dopravu seniorů na 
očkování do Prahy a do Kolína (tel.: 603 216 669). 
Město má připraveny prostory pro očkovací cent-
rum včetně personálního zajištění, které může být 
ve spolupráci s krajem otevřeno okamžitě po dodá-
ní dostatečného počtu vakcín. 

Na jednání dne 27. 1. 2021 rada města rozhodla 
o připojení se ke každoroční kampani Vlajka pro 
Tibet. Symbolické vyvěšení vlajky Tibetu připome-
ne desítky  síc obě   povstání Tibeťanů pro   čín-
ské okupaci v roce 1959. Rada města také vybrala 
dodavatele stavebních, malířských a elektroinsta-
lačních prací v přízemí budovy č. p. 620 (žlutá po-
liklinika). Zde by měly být opraveny ordinace pro 
potřeby lékařských praxí a počítáme zde rovněž 
i s lékárnou. Po dohodě s MUDr. Altovou, která 
se na přelomu března a dubna přestěhuje do nově 
zrekonstruovaných prostor, se podaří opět cent-
ralizovat pediatry do pavilonu F, kde nyní ordinují 
MUDr. Drahoňovská a MUDr. Košnářová. Novou 
pediatrickou ambulanci zajis   společnost Medi-
na. Předpokládáme, že k otevření této ordinace 
pro dě   a dorost by mělo dojít začátkem dubna 
2021. 

Poslední týden v lednu proběhla kolaudační pro-
hlídka stavby nové školní jídelny v Bezručově ulici. 
Na stavbě za cca 100 mil. Kč zbývá odstranit drob-
né vady a nedodělky, doplnit nábytek a nádobí 
a zaškolit personál na obsluhu moderního vybavení 
kuchyně. Zejména fi nancování projektu (60 mil. Kč 
ze státního rozpočtu), který vyřeší stravování všech 
českobrodských škol včetně škol zřizovaných kra-
jem, je velkým úspěchem našeho města. Jde také 
o jednu z největších inves  c v českobrodské histo-
rii. Zahájení provozu je od 1. 3. 2021.

Pokračují práce na projektových dokumentacích 
novostavby Mateřské školy Kollárova, přístavby Zá-
kladní školy Žitomířská a okružní křižovatky u ZZN. 
U všech bychom letos měli mít územní rozhodnu   
a stavební povolení. 

Na svoji funkci v zastupitelstvu i v radě města ke dni 
27. 1. 2021 rezignoval Bc. Jiří Stuchl. Na jeho místo 
nastoupí po složení slibu zastupitele první náhrad-
ník, pan Pavel Kvasnička. 

Rada města na svém jednání dne 13. 1. 2021 sou-
hlasila s přije  m dotace od Středočeského kraje 
na projekt „Prima Kino a Knihovna v Českém Bro-
dě“ v rámci par  cipa  vního rozpočtu Středočeké-
ho kraje MŮJ KRAJ. Jedná se pořízení biblioboxu 
a o digitalizaci kina, která umožní promítání premi-
érových fi lmů. 

Od počátku epidemie bylo v našem městě proka-
zatelně nakaženo 641 lidí, zemřelo 14 lidí a 569 se 
z nemoci uzdravilo. Aktuálně je nemocných 58 lidí.

Pokračuje rekonstrukce další čás   interiérů budovy 
č. p. 56 (vedlejší budova městského úřadu), která by 
měla zlepšit prostředí klientů. Jde hlavně o sta  ku 
budovy, pracoviště občanských průkazů a nové scho-
diště včetně mobiliáře a úpravy rozvodů za celkovou 
cenu 3,6 mil. Kč. Termín dokončení je konec března. 

V tomto čísle zpravodaje – namísto kulturního ka-
lendáře – najdete přehled všech dostupných soci-
álních služeb včetně kontaktů. Tím navazujeme na 
podobnou ak  vitu v roce 2018. Obdobný přehled 
zdravotních služeb bychom rádi uveřejnili v dubno-
vém nebo květnovém zpravodaji.  

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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4 Věstník

Body projednávané Radou města 4. 1. 2021
 1.  Záměr na smlouvu budoucí předem určenému 

zájemci MEDIMA s.r.o. - pronájem nebytových 
prostor v budově č. p. 620

Body projednávané Radou města 6. 1. 2021
 1.  Rámcová smlouva na kancelářské a drogis  cké 

potřeby MěÚ Český Brod 2021
 2.  Vyhodnocení VZMR Vybavení provozu v č. p. 1099 

nábytek a gastrovybavení
 3.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z ra-

dy města a další informace
Body projednávané Radou města 13. 1. 2021
 1.  MŠ Kollárova Český Brod - souhlas s odpisem 

pohledávky
 2.  Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu u KB 

- Terénní základna
 3.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 3, Arnošta 

z Pardubic 25, Český Brod
 4.  Zvýšení nájemného byt č. 8, Štolmířská 1382, 

Český Brod
 5.  Vyhodnocení nabídky na vyhlášený záměr - pro-

nájem nebytových prostor v budově č. p. 1311 
- staženo

 6.  Dodatek č. 5 ke SoD č. 201900195/OR - Areál 
nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební 
úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 
1099

 7.  Administra  vní a skladovací hala EPICO - souhlas
 8.  Žádost o vyhrazená parkovací stání pro Českou 

poštu s. p.
 9.  Přístřešek na pozemku č. parc. 16/1 Štolmíř 

- staženo
10.  Sportovní areál při ZŠ Tyršova, č. p. 760
11.  Odkoupení pozemku 199/79 (archiv) od ÚZSVM
12.  Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem neby-

tových prostor v budově č. p. 12 - Kvě  ny
13.  Zrušení věcného břemene v k. ú. Doubravčice
14.  Žádost o odložení splatnos  
15.  Prodej pozemku 287/1 v k. ú. Štolmíř
16.  Přehled uzavřených smluv o zřízení věcného 

břemene za rok 2020
17.  Změna platových výměrů ředitelů PO od 1. 1. 2021
18.  Prima Kino a Knihovna v Českém Brodě, přije   

dotace od Středočeského kraje
19.  Naplňování strategického plánu města pro-

střednictvím akčního plánování
20.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace
Body projednávané Radou města 27. 1. 2021
 1.  Informace - Předání Osvědčení o nastoupení do 

funkce člena Zastupitelstva města Český Brod
 2.  Smlouva na prodej kula  ny se společnos   

Wood & Paper a.s. - 1. kvartál 2021 do HI Ma-
resch GmbH, Retz

 3.  Smlouva na prodej kula  ny se společnos   Wood 
& Paper a.s. - 2021, do Labe Wood s.r.o., Ště  

 4.  Prodej obsazené bytové jednotky č. 59/3 ul. Su-
vorovova

 5.  ČEZ - navýšení příkonu „Terénní základna Vrátkov“

 6.  Dodatek č. 1 ke Sod č. 202000245 Stavební 
úpravy stodoly na terénní základnu pro volno-
časové ak  vity ve Vrátkově

 7.  Průmyslová ul. - pozemek KN p. č. 479/19, 
479/18 v k. ú. Liblice u Českého Brodu

 8.  Vyhlášení záměru - pronájem pozemku v k. ú. 
Český Brod (J. P. a V. P.)

 9.  Zrušení usnesení č. 504/2020 - záměr na proná-
jem nebytových prostor v pavilonu F a 1/2021 
- záměr na smlouvu budoucí MEDIMA s.r.o.

10.  Záměr na smlouvu budoucí na pronájem neby-
tových prostor předem určenému zájemci ME-
DIMA s.r.o.

11.  Záměr na pronájem nebytových prostor v bu-
dově č. p. 47 předem určenému zájemci MUDr. 
Iva Stuchlíková - oční ambulance

12.   Záměr na změnu rozsahu nájmu v budově č. p. 
1311, pavilon E - JA-HA Dent s.r.o.

13.  Záměr na změnu rozsahu nájmu v budově č. p. 
1311, pavilon E - Zdravotnická záchranná služ-
ba Středočeského kraje

14.  Vyhlášení záměru - výpůjčka čás   pozemku v k. ú. 
Štolmíř

15.  Záměr na pronájem prostor určených k podni-
kání v budově č. p. 620 v areálu nemocnice

16.  Smlouva budoucí směnná čás   pozemku st. 185 
a parc. č. 914/22, k. ú. Český Brod

17.  Oznámení ceny za čištění odpadní vody převza-
té pro rok 2021 pro obec Tismice

18.  Žižkova ulice - čištění a kamerová prohlídka stá-
vajících stok s vyhodnocením

19.  Vyhodnocení VZMR Stavební práce v čás   
vnitřních prostor 1. NP č. p. 620 - část A, část B

20.  Dodatek č. 6 ke SoD č. 201900195/OR - Areál 
nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební 
úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 
1099

21.  Rezignace ředitele příspěvkové organizace Škol-
ní jídelna

22.  Dodatek ke smlouvě o provozování služby Čes-
kobrodská doprava pro seniory - zajištění do-
pravy pro seniory 80+ na očkovací místa v Kolí-
ně a v Praze

23.  Zajištění umístění nalezených a opuštěných psů
24.  Schválení výroční zprávy dle z. 106/1999 Sb. za 

rok 2020
25.  Souhlas s výkonem výdělečné činnos  
26.  Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet 2021
27.  Naplňování strategického plánu města pro-

střednictvím akčního plánování
28.  Doporučení schválení rozpočtu města Český 

Brod na rok 2021
29.  Doporučení schválení střednědobého rozpoč-

tového výhledu 2022-2024
30.  Ukončení nájemní smlouvy
31.  Informace - Přechodné a dočasné přenocování 

pro osoby bez přístřeší
32.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů 

z rady města a další informace
33.  Informace - Informace o fi nanční spoluúčas   

na rekonstrukci suterénu sokolovny

Věstník
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Rozpočet města na rok 2021 počítá se snížením daňových příjmů

5Co nového

Zastupitelstvo bude na svém prvním letošním jednání 10. února 2021 projednávat rozpočet na rok 2021. 
Jeho návrh počítá se sníženými daňovými příjmy, které jsou způsobeny jak poklesem ekonomiky, tak zása-
hy státu do daňového systému, které i přes avizované kompenzace dopadají na hospodaření obcí a krajů.  

V roce 2020 byly plánované celkové příjmy ve výši 
270,6 mil. Kč. Čtyřmi rozpočtovými opatřeními 
byla provedena zásadní úprava ve formě snížení 
příjmů na 246,55 mil Kč. V roce 2020 nebyly vyčer-
pané prostředky ve výši 51 mil. Kč a tyto prostřed-
ky jsou zapojeny do rozpočtu na letošní rok. 

Letos jsou předpokládané příjmy ve výši 204,73 
mil. Kč a výdaje 255,30 mil. Kč, z toho 81,45 mil. Kč 
jsou navržené inves  ční výdaje. Rozpočet je 
tedy postaven jako schodkový, a to v rozsahu 
50,5 mil. Kč. Schodek je kryt převážně zmíněnými 
nevyčerpanými prostředky z minulého roku. Pří-
jmy jsou predikovány velmi opatrně. Na příjmové 
straně má největší podíl daň z přidané hodnoty ve 
výši 53 mil. Kč. Výnos daně z nemovitos   ve výši 
6,17 mil. Kč je opět příjmem fondu obnovy ko-
munikací. Příspěvek na státní správu je ve výši 
22,68 mil. Kč. Město také disponuje prostředky ve 
fondech, a to vodohospodářském, kam plyne vý-
nos z nájemného za provoz vodohospodářského 
majetku, ve fondu nemocnice (výnos z nájemného 
v nemocnici) a fondu obnovy komunikací. Navýše-
ní provozních výdajů je způsobeno zejména zvýše-
nými výdaji příspěvkových organizací (školy, školky, 
technické služby), vznikem nové příspěvkové orga-
nizace Školní jídelna Český Brod, nárůstem výdajů 
na dopravní obslužnost a příspěvkem nově vznik-
lému dobrovolnému svazku obcí. Ostatní provozní 
výdaje úřadu jsou většinou na stejné úrovni jako 
v roce 2020. Opakovaně jsme psali, že město za  m 
nechtělo a nechce omezovat inves  ce. Ale letošní 
rok je mimořádně nejistý, pokud jde o plánování. 

Přitom rozpočet je jen a pouze plánem. Pokud by 
se příjmy města dále snížily, bude nutné i výdaje na 
nejbližším jednání zastupitelstva upravit.

Aktuální zadlužení města ke konci roku 2020 je 
51,5 mil. Kč. V roce 2020 byl přijat inves  ční úvěr 
ve výši 20 mil. Kč na dofi nancování nové školní jí-
delny v budově č. p. 1099 v Bezručově ulici. V roce 
2021 bude splacen inves  ční úvěr u KB na inten-
zifi kaci ČOV Liblice. I v roce 2021 je splátka všech 
úvěrů na úrovni 7,5 mil. Kč. 

Na straně inves  c (81,45 mil. Kč) je letos prioritou 
dokončení stavby nové školní kuchyně a jídelen, 
budova školního poradenského centra, které měs-
to již začalo realizovat v roce 2020. Na oba projek-
ty jsme získali vysokou dotační podporu. Další akcí 
je úprava budovy č. p. 56. Dále je v plánu realizace 
úsekového měření na silnici I/12 u Benziny.  V ob-
las   rekonstrukce komunikací je třeba zmínit ulici 
K Vysílači, dokumentaci na okružní křižovatku Jana 
Kouly, opravu ulice Za Rybníkem, ulici Klučovská, 
chodníky v ulici Žižkova a chodník v ulici Zborov-
ská. Důležitými inves  cemi budou i projektové 
dokumentace na novou budovu Mateřské školy 
Kollárova a na přístavbu Základní školy Žitomířská.   

Tomáš Klinecký, 
místostarosta

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Nedávno jsem obdržel mailem následující postřeh spoluobčana. Známe se dlouho, proto vím, že i když 
použil expresivnější výraz, nemyslel to zle, pouze popsal, jak věc cí  . Stručně jsem mu reagoval po telefonu 
a požádal ho, zda mohu naši komunikaci využít i pro širší okruh veřejnos  . Souhlasil.

Hned úvodem si dovolím třikrát podtrhnout to, 
v čem se naprosto shodujeme. I když každý týden, 
občas několikrát denně čelíme nelibos   a kri  ce 
klientů, rád bych touto cestou vysekl hlubokou 
poklonu a velký díky všem kolegyním a kolegům, 
zejména těm v první linii – tedy tzv. na přepážkách. 
Stejně tak děkuji za pomoc strážníkům městské 
policie za nezbytnou součinnost při usměrňování 
příchozích klientů a zabezpečení opatření pro   
šíření virózy. Pevně věřím, že spolu i v ob  žných 
podmínkách epidemie nepřestáváme uskutečňo-
vat vizi vstřícného úřadu!

Ale zpět k podnětům:

Vážený pane tajemníku,
během čtvrt roku jsem dvakrát navš  vil registr 
vozidel na MěÚ. Chválím profesionalitu úřednic 
i městského strážníka usměrňujícího příchozí. Ov-
šem způsob, jakým organizujete jejich práci, pova-
žuji za sabotáž pro  epidemických opatření. 
 •  Existuje rezervační systém: dle mého odhadu 

jím prochází asi 10% návštěvníků. Když jsem se 
do něj pokusil přihlásit, nabídl mi první volný 
termín 10. března a neumožnil mi registraci 
(vyslal chybovou hlášku). Proč není nastavena 
rezervace tak, aby se mohli zaregistrovat žada-
telé ve lhůtě jeden týden? 

 •  Bude-li dr  vá většina klientů evidována rezer-
vačním systémem, je lepší přehled o tom „co 
nás čeká“.

 •  Zkuste někdy navš  vit frontu čekajících. Lidé 
Vám řeknou, že zde už třikrát vystáli hodino-
vou frontu a pak byli posláni domů pro vyčer-
pání kapacity na běžný den. 

Navážu několika reáliemi. Po rezervaci na měst-
ském webu přichází přibližně 20 % klientů. Vládní 
nařízení nám stanovuje v 5. stupni PES zajišťovat 
agendy minimálním počtem pracovníků v každé 
agendě a 2x5 hodin v každém týdnu umožnit ob-
sloužení také klientům bez rezervace. Dále máme 
upřednostnit vedle webové registrace i ty, kteří 
se předem objednají po telefonu či mailem. Přes-
ně to také na úřadě v Českém Brodě realizujeme. 
Naším cílem je dále zvýšit počet a „propustnost“ 
proudu klientů s webovou rezervací. Proto jsme 

také navýšili tuto kapacitu zvýšením počtu slotů 
k objednání. Nikdy však v podmínkách našeho úřa-
du nedokážeme garantovat registraci žadatele ve 
lhůtě jeden týden bez podstatného navýšení počtu 
zaměstnanců, na což nedostaneme od státu fi nan-
ce, či bez vyloučení obsluhy klientů, kteří žádného 
typu předchozího objednání nevyužijí (k tomuto 
kroku některé úřady přikročily, ale já si nemyslím, 
že je to správný postup).

Kapacitu úřadu také podstatně ovlivňuje odstraně-
ní místní příslušnos   u některých agend. V tomto 
smyslu je náš úřad naprostým premiantem – víc 
než 53 % klientů mimo naše spádové území zpra-
covali v loňském roce na agendě řidičských opráv-
nění (následují s odskokem Kralupy n. V. 42,8 %; 
Nový Bydžov 42,3 %, Dobříš 41,1 %). Na registru 
vozidel je tento poměr dokonce více než 60 % 
odbavených klientů mimo naši spádovou oblast, 
kolem 40 % je to v agendách občanských průkazů, 
a 60 % u cestovních dokladů. Je to jeden z parame-
trů, který jednoznačně svědčí o tom, že náš úřad je 
klienty nadstandardně vyhledávaný.

Snažíme se reagovat i na podněty klientů – pro 
zpřehlednění a zmenšení rizika shlukování jsme tak 
například oddělili proudy klientů na agendy občan-
ských průkazů, evidence obyvatel a cestovních do-
kladů (proud z náměs  ) od klientů směřujících na 
dopravní agendy (obsluhované ze zadního dvora). 
Dále jsme zpřístupnili ves  buly pro klienty, kteří si 
tam mohou před příchodem k přepážce kompleto-
vat žádos   a potřebné dokumenty. Připravujeme 
i aktualizaci popisů životních situací na webu, které 
usnadní orientaci při rezervaci nebo registraci pří-
chozích u kiosku ke správnému úkonu požadova-
né agendy. Aktuálně se klien   i zaměstnanci musí 
vyrovnat i s omezeními, které vyvolávají stavební 
úpravy budovy úřadu č. p. 56.

Pevně však věřím, že vstřícnost bude nadále vizit-
kou naší nelehké práce pro občany, a i když roušky 
občas zahalí tvář s úsměvem, že se usmívat doká-
žeme i očima.

Aleš Kašpar, 
tajemník

Vstřícný úřad nebo sabotáž?

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Přehled plánovaných projektů i projektů v realizaci pro rok 2021
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Přinášíme vám přehled významných projektů pro rok 2021, na kterých pracuje pod vedením města odbor 
rozvoje. Částky jsou zaokrouhleny.

Energe  cká úspora Základní školy Tyršova, budova 
Žitomířská 760 
Zateplení budovy školy včetně výměny výplní a vy-
budování rekuperace.
Realizace: 2021
Zdroje: Operační program Životní prostředí 
Náklady: 9.000.000 Kč 
Výše dotace: 3.104.000 Kč
Spoluúčast: 5.896.000 Kč

Přechody pro chodce v ulicích Tuchorazská, 
Bylanská a Školní
Realizace: 2021
Zdroje: Státní fond dopravní infrastruktury 
Náklady: 1.100.000 Kč
Výše dotace: 900.000 Kč
Spoluúčast: 200.000 Kč

Chodníky v ulici Žižkova
Realizace: 2021
Zdroje: Integrovaný regionální operační program 
prostřednictvím MAS Region Pošembeří 
Náklady: 3.100.000 Kč
Výše dotace: 2.600. 000 Kč
Spoluúčast: 500.000 Kč

Rekonstrukce chodníků v ulice Zborovská 
– východní strana
Realizace: 2021
Zdroje: Státní fond dopravní infrastruktury 
Náklady: 3.000.000 Kč
Výše dotace: 1.800.000 Kč
Spoluúčast: 1.200.000 Kč

Stavební úpravy místní komunikace v ulici 
K Vysílači
Oprava čás   komunikace K Vysílači.
Realizace: 2021
Zdroje: rozpočet města
Náklady: 3.300.000 Kč 

Úsekové měření na I/12
Realizace: 2021
Zdroje: rozpočet města
Náklady: 1.300.000 Kč

Re-use centrum v areálu ZZN
Realizace: 2021
Zdroje: Operační program Životní prostředí 
Náklady: 3.800.000 Kč
Výše dotace: 2.800.000 Kč
Spoluúčast: 1.000.000 Kč

Oprava čás   hřbitovní zdi 2. etapa
Další etapa opravy severní hřbitovní zdi
Realizace: 2021
Zdroje: rozpočet města
Náklady: 750.000 Kč (z celkových 2,3 mil. Kč)

Českobrodské moderní poradenské pracoviště 
č. p. 507
Rekonstrukce bývalé budovy ředitelství nemocnice 
na zázemí pro pedagogicko-psychologické služby 
a pro tréninková pracoviště speciální školy.
Dotace: Integrovaný regionální operační program
Realizace: 2020–2021
Náklady: 32.000.000 Kč
Výše dotace: 27.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000.000 Kč

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Terénní základna pro ekologickou a polytechnic-
kou výchovu dě   a mládeže Vrátkov
Rekonstrukci stodoly v objektu hájovny Vrátkov za 
účelem vzdělávání dě  .
Realizace: 2020–2021
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní roz-
voj ČR
Náklady: 4.330.000 Kč
Výše dotace: 3.560.000 Kč
Spoluúčast: 770.000 Kč

Obnova pomníku Prokopa Holého 
Dokončení závěrečné etapy opravy.
Realizace: 2021
Zdroje: Středočeský kraj 
Náklady: 450.000 Kč 
Výše dotace: 270.000 Kč
Spoluúčast: 180.000 Kč

Rekonstrukce trafostanice v areálu nemocnice 
č. p. 1099
Realizace: 2021
Zdroje: rozpočet města
Náklady: 4.000.000 Kč

Výměna výtlačných potrubí na ČOV
Realizace: 2021
Zdroje: rozpočet města
Náklady: 610.000 Kč

Rekonstrukce čás   objektu bývalé nemocnice na 
školní kuchyni a jídelnu – dokončení
Rozšíření stávající jídelny a vybudování nové školní 
kuchyně.
Realizace: 2019–2021
Poskytovatel dotace: Ministerstvo fi nancí ČR
Náklady: 97.000.000 Kč
Výše dotace: 60.000.000 Kč
Spoluúčast: 37.000.000 Kč

Sdílené rados   a stras   škol III
Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení kva-
lity vzdělávání v MŠ a ZŠ v městech a obcích správ-
ního obvodu ORP Český Brod.
Realizace: 2018–2021
Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum 
a vývoj pro inovace období 2014–2020, Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Náklady: 9.400.000 Kč

Výše dotace: 9.000.000 Kč
Spoluúčast: 400.000 Kč 
(z toho podíl města 167.105,20 Kč)

Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodoje-
mu Český Brod
Výstavba nové akumulační komory pro pitnou vodu 
a kompletní rekonstrukce stávající akumulační ná-
doby, výměna stávajícího vodovodního přivaděče.
Dotace: Ministerstvo životního prostředí ČR
Realizace: 2021–2022
Náklady: 32.000.000 Kč
Dotace: 18.000.000 Kč
Spoluúčast: 14.000.000 Kč

Intenzifi kace ČOV v Liblicích
Intenzifi kace ČOV z 9 600 EO na 13 500 EO.
Dotace: Ministerstvo životního prostředí ČR
Realizace: 2021–2022
Náklady: 18.000.000 Kč
Dotace: 12.000.000 Kč
Spoluúčast: 6.000.000 Kč

Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a nový přivaděč 
do města
Vystrojení dvou nových vrtů a vybudování nového 
přivaděče ze Zahrad.
Dotace: Ministerstvo životního prostředí ČR
Realizace: 2021–2023
Náklady: 80.000.000 Kč
Dotace: 50.000.000 Kč
Spoluúčast: 30.000.000 Kč

Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje

Obnova pomníku Prokopa HoléhoObnova pomníku Prokopa Holého
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Vlastnické vypořádání pozemku parkoviště P+R

Pozemek pod parkovištěm byl doposud ve vlast-
nictví Českých drah. Město na tomto cizím, dráž-
ním pozemku vybudovalo v roce 2013 parkoviště 
P+R za cca 21 mil. Kč. Stavba byla fi nancována kro-
mě rozpočtu města i za přispění dotace z Regionál-
ního operačního programu částkou cca 7,9 mil. Kč 
a České dráhy poskytly příspěvek ve výši 7,9 mil. Kč. 
V roce 2013 bylo smluvně dohodnuto i budoucí 
vlastnické vypořádání.

Vybudované parkoviště nemohlo být jako samo-
statná stavba zapsáno v katastru nemovitos  , 
protože parkoviště je typem stavby, která předmě-
tem zápisu není. Teprve po ukončení pě  leté doby 
udržitelnos   a po proběhnu   závěrečné kontroly 
mohlo město a České dráhy začít narovnávat vlast-
nické vztahy. V duchu již dříve uzavřené partner-
ské smlouvy se ocenil pozemek pod parkovištěm 
a jeho podíl ve výši 68 % byl za tržní cenu prodán 
městu. Současně město bezplatně s ohledem na 
výši dříve poskytnutého příspěvku darovalo Čes-
kým drahám 32 % stavby parkoviště. Parkoviště 
P+R je tedy součás   společného pozemku a nově 
jej vlastní město Český Brod a České dráhy a.s. 
v poměru 68:32. 

Součás   darovací smlouvy je i ustanovení, že měs-
to bude na parkoviš   provádět správu a údržbu 
v celém rozsahu s  m, že veškeré příjmy z provo-
zu parkoviště, tedy výběr parkovného, je příjmem 
pouze města Český Brod. Po výstavbě v roce 2013 
bylo parkování umožněno bezplatně, zpoplatněno 
bylo pouze parkování nad 20 hodin. Zdarma zůsta-
lo parkování do 12 hodin do konce roku 2019. 

V roce 2020 bylo zpoplatněno i parkování kratší než 
12 hodin, a to ve výši 10 Kč. Tím významně vzrostly 
příjmy z výběru parkovného a poprvé za šes  letou 
existenci jsou příjmy vyšší než náklady na údržbu. 
V roce 2020 činily náklady na údržbu parkoviště, 
obdobně jako v minulých letech, cca 60  síc Kč 
a zahrnují spotřebu elektrické energie, úklid, po-
sypy, zametání, revize a podobně, za  mco příjmy 
z výběru parkovného za rok 2020 jsou ve výši cca 
200  síc Kč.

V tuto chvíli je podána na katastru nemovitos   
žádost o zápis podílového vlastnictví města a Čes-
kých drah a.s.

Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje

Počátkem ledna byla podepsána nezvyklá a trochu komplikovaná dvojsmlouva, přesněji smlouva kupní 
a smlouva darovací, mezi městem Český Brod a společnos   České Dráhy a.s., která narovnává vlastnické 
vztahy na parkoviš   P+R umístěném vedle budovy vlakového nádraží. 
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Před vchodem do objektu vzniklo nové schodi-
ště a rampa pro osoby s omezenou schopnos   
pohybu. Uvnitř bylo upraveno zádveří a vstup-
ní hala, vyměněny dveře, podlahy a provedeny 
nové výmalby. V budově je nově výtahová plošina 
a v 1. patře bezbariérové WC. Na projekt se nám 
podařilo získat dotaci z Ministerstva zdravotnictví 
ČR, z Národního rozvojového programu mobility 
pro všechny v částce 1 mil. Kč. Dalších 400  s. Kč 
jsme do realizace vložili z rozpočtu města. 

Je na místě poděkovat všem lékařům, pacientům 
i stanici zdravotnické záchranné služby za trpěli-
vost a shovívavost v době rekonstrukce, která jim 
přinesla spoustu problémů. 

Tomáš Klinecký, místostarosta

Pavilon E má nový bezbariérový vstup

Před koncem loňského roku skončila stavba bezbariérového vstupu do pavilonu E v areálu nemocnice, kde 
se nacházejí ordinace ambulantních lékařů. 

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané: 
pan C  rad Rakušan, paní Božena Manhartová, paní Marie Urbanová, 
pan Miloš Strasser, paní Miroslava Živanská, pan Jaroslav Černý, 
pan Jaroslav Petrásek, paní Jarmila Drahňovská, paní Drahomíra Sasková. 
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

vá
t.
á. 
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Novinky pro motoristy
Na parkoviš  ch P+R na ulici Klučovská a vedle vlakového nádraží v ulici Krále Jiřího byl instalován nový 
systém umožňující bezhotovostní úhradu parkovného. U výjezdových bran lze nyní nově pla  t i bankov-
ními kartami. 

Petra Ištvániková, PR manažerka

Pro lepší bezpečnost motoristů i chodců jsme v ulici Tuchorazská směrem do města nainstalovali infor-
ma  vní měřič rychlos  . Původní zařízení bylo neopravitelné, proto bylo nahrazeno novým přístrojem. Cí-
lem této inves  ce je upozornění řidičů na dodržování padesá  kilometrové rychlos   v obci a předcházení 
sankcí za porušení dopravních předpisů. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Terénní základna ve vrátkovské hájovně se blíží ke konečné fázi stavby. 

V podkroví stodoly vzniká útulný prostor respek-
tující místo i účel, pro který je budován. Sídlo 
městských lesů ve Vrátkově 78 je nejen zázemím 
pro hospodářskou činnost městských lesů, ale je 
i zázemím pro lesní pedagogiku a environmentální 
vzdělávání. Již nyní slouží jak školákům, tak i zájem-
cům ze strany veřejnos  . Právě zájem škol a laické 
veřejnos   byl jedním z impulzů k přípravě projek-
tové dokumentace a následně k podání žádos   
o dotaci. 

Díky dotační podpoře Integrovaného regionální-
ho operačního programu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR bude na celou akci poskytnuta dotace 
ve výši 3,5 mil. Kč. Zbývající částka 0,8 mil. Kč do 
celkové hodnoty díla 4,3 mil. Kč bude uhrazena 
z rozpočtu města a z rozpočtu hospodářského stře-
diska městské lesy.

Po dokončení stavebních prací, které provádí fi rma 
pana Jílka z Doubravčic, vznikne celoročně využi-
telný prostor - kombinace klubovny, učebny a díl-
ny s příslušným sociálním zázemím a kuchyňkou. 
Vytápění je zajištěno krbovými kamny, v zimním 
období pomůže ústřední vytápění. Stavební čin-

nos   se dotknou i přízemí stodoly, které doposud 
sloužilo pro uskladnění a garážování techniky pou-
žívané městskými lesy. Přízemí má novou omítku 
a strop. Třešničkou na dortu bude i nová fasáda na 
celé stodole. Terénní základna bude přitažlivá ne-
jen vnitřními prostory, ale i na první pohled bude 
svým vzhledem lákat k návštěvě.

Věříme, že žáci českobrodských škol a obyvatelé 
města budou mít nový cíl svých výprav do měst-
ských lesů, kde se jim při organizovaných akcích 
dostane hodně zajímavých informací. 

Ing. Ros  slav Vodička, 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Nové útočiště v hájovně Vrátkov
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Holubi letos město tolik netrápí 

Snižování stavu holubů ve městě Český Brod v současné době na pozemcích města neprobíhá, není důvod. 
V této zimní sezóně se do města přestěhovalo hejno o počtu několika set jedinců jen na velmi krátkou dobu 
v listopadu loňského roku, od té doby se holubi v centru města nevyskytují. 

Oblíbili si však výpravní budovu českobrodského 
nádraží, kde se jich vyskytovalo více než pět set. 
Budovu vlastní Správa železnic, kterou zdejší od-
bor životního prostředí od loňského roku vyzývá 
k řešení přemnožených zdivočelých holubů a  m 
k odstranění jejich nega  vního vlivu na okolí vý-
pravní budovy. Správa železnic v lednu 2021 oslovi-
la specializovanou fi rmu, která nabízí snižování sta-
vů holubů odchytem do sí   a následnou likvidaci 
ulovených holubů. Vzhledem k tomu, že celá akce 

je v režii Správy železnic, nemá město bližší infor-
mace o jejím průběhu. Odbor životního prostředí 
a zemědělství pouze dohlíží, zda má zásah požado-
vaný efekt, tj. zda dojde ke snížení stavu holubů na 
únosnou mez a cestující veřejnost se dočká důstoj-
ného prostředí. Dozor nad dodržováním zákona na 
ochranu pro   týrání přísluší orgánům veterinární 
správy.

Ing. Ros  slav Vodička, 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Ze strany veřejnos   byl vznesen požadavek na za-
jištění kastračního programu především pro zdivo-
čelé kočky žijící v okolí jídelny v areálu bývalé STS. 
V současné době probíhá přípravná fáze kastrační-
ho programu, kdy je zjišťována skutečná potřeba 
zahájit kastrační program v Českém Brodě. Ve spo-
lupráci s kočičím útulkem jsou vyhledávány i další 
lokality, kde se bezprizorní kočky vyskytují. 

Smyslem programu není pouhá kastrace koček, 
a  m znemožnění jejich dalšího nekontrolovatel-
ného množení, ale hlavně snaha o snížení utrpení 
budoucích generací koťat - tuláků, která nejen že 
strádají nedostatkem potravy, ale trpí nemocemi, 
kterým posléze podlehnou. 

Odbor životního prostředí a zemědělství by při zjiš-
ťování skutečného stavu uvítal i spolupráci veřej-

nos  . Víte-li o lokalitě, kde jsou přemnožené bez-
prizorní kočky, předejte, prosíme, tuto informaci 
na email: krcmova@cesbrod.cz, tel.: 321 612 184, 
případně v podatelně městského úřadu. Cílem ce-
lého programu je omezení utrpení koček, které ne-
mají svého chovatele. Věříme, že chovatelé těchto 
domácích mazlíčků se s nechtěnými porody koťat 
vypořádají s pomocí veterinárního lékaře, případ-
ně veterinární an  koncepce.

Ing. Ros  slav Vodička, 
vedoucí odboru 

životního prostředí 
a zemědělství

Kastrace koček v Českém Brodě je zdejším odborem životního prostředí a zemědělství připravována ve 
spolupráci se společnos   Kaspro a kočičím útulkem z Mochova. 

Jak řešíme přemnožení koček
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Odbor výstavby pod novým vedením

OČKOVÁNÍ SENIORŮ 80+ PROTI COVID 19 
A NABÍDKA ČESKOBRODSKÉ DOPRAVY PRO SENIORY
Registrace seniorů 80+ k očkování probíhá v centrálním registračním systému 
na www.registrace.mzcr.cz, kde je třeba vyplnit on-line registrační formulář. V případě, že 
potřebujete pomoci s registrací k očkování, obraťte se na odbor sociálních věcí a školství MěÚ 
tel.: 730 870 953, 313 036 102 nebo na e-mail: tumova@cesbrod.cz.
Nově mohou občané ve věku 80 let a starší využít k dopravě na očkování do Kolína nebo na 
očkovací místa v Praze službu Českobrodská doprava pro seniory (senior taxi). Bližší informa-
ce na výše uvedených kontaktech. 
Aktuální informace o očkování v našem kraji najdete na www.ockovani.kr-stredocesky.cz.
Prosíme všechny čtenáře, pokud víte o někom, pro koho je registrace na očkování pro   
Covid-19 složitá či by potřeboval zajis  t dopravu na očkování prostřednictvím Českobrodské 
dopravy pro seniory, předejte mu výše uvedené informace. Děkujeme.

Ke konci roku 2020 se s námi rozloučila dlouholetá opora stavebního odboru paní inženýrka Radana Ma-
rešová. Její snaha o celoživotní vzdělávání, aby v tak ob  žné technické disciplíně obstála i při stále se 
měnících podmínkách legisla  vy, byla příkladná a obdivuhodná. Pevně věřím, že tým, který vedla a který 
doznal za posledních deset let významné obměny a omlazení, si udrží nastavený standard a pod novým 
vedením se ho pokusí ještě dále zkvalitnit. 

Modernizace procesů, zejména další masivní na-
sazení nových technologií, které Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR delší čas slibuje a které snad také 
uspíší zkušenos   z aktuální epidemie, bude jistě 
i pro náš stavební odbor velikou výzvou. V druhé 
polovině loňského roku uspěl v řádném výběro-
vém řízení na vedoucí pozici inženýr Jan Strnad, 
který má za sebou na našem úřadu bohaté zkuše-
nos   z dese  leté praxe. 

V průběhu ní se zapojil do všech oblas  , které 
dnešní Odbor výstavby a územního plánování vy-
konává. Tedy do památkové péče, stavebního řádu 
a územního plánování. Přejeme mu do náročné 

práce ve skvělém kolek  vu hodně elánu, pozi  vní 
energie, op  mismu, citu i síly a pevného zdraví. 

Inženýrce Marešové pak děkujeme za práci a pod-
poru, kterou věnovala svému odboru i dlouhé řadě 
klientů z celého města a jeho spádového území. 
Jí osobně pak popřejme dobrou pohodu i zdraví 
a hlavně dost času na koníčky, jimž se dlouhodobě 
věnuje.

Aleš Kašpar, 
tajemník

KAPESNÍ KALENDÁŘ 2021 
Na podporu cestovního ruchu a pro upomínku na význam-
né osobnos   našeho města vydává Centrum vzdělávání, 
informací a kultury kapesní kalendář Českobrodš   archi-
tek   a jejich stavby. Kalendáře budou zdarma k dispozici 
v informačním centru, v knihovně, v podatelně a pokladně 
města.

2021 ČESKÝ BROD
Českobrodští architektia jejich stavby

www.cesbrod.cz

Podlipanské muzeum

Jan Koula
(9. 4. 1855 – 18. 5. 1919)

Antonín Balšánek(6. 4. 1865 – 22. 2. 1921)

Sokolovna
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K rozjezdu pilotního ročníku par  cipa  vního rozpočtu jsme přistupovali s určitými obavami o to, jestli lidé 
své návrhy zašlou a jestli bude z čeho vybírat, jestli jsou srozumitelně napsaná pravidla, jestli budeme 
umět celý proces dostatečně propagovat, jestli v době covidové toto téma bude vůbec někoho zajímat…. 
Nicméně projekt nám přišel smysluplný a zastupitelstvo mu v listopadu 2020 dalo zelenou. 

Jsme velmi mile překvapeni, že se do par  cipa  v-
ního rozpočtu Broďáci Brodu zapojilo přes dvacet 
mladých i starších lidí a podalo celkem dvacet de-
vět návrhů. Svým obsahem jsou opravdu pestré. 
Najdeme mezi nimi takzvaně „měkké“ neinves  ční 
návrhy i ty „tvrdé“ inves  ční. Někdy navrhovatelé 
využili nejvyšší možnou částku rozpočtu na jeden 
návrh 300.000 Kč, jindy se zaměřili na drobné věci 
za několik  sícovek. Všechny podané návrhy mají 
však jedno společné a to je idea návrhů, která by 
realizací přinesla veřejný prospěch. Žádný z nich 
nebyl pro nesplnění tohoto zásadního kritéria vy-
řazen, a to je dobré znamení! 

20. ledna byla ukončena možnost podávání návr-
hů. Do týdne jsme měli vyřešené všechny formál-
ní náležitos   a mohli jsme přistoupit k prvnímu 
kolu hodnocení s vedoucími dotčených odborů 
i s ředitelem technických služeb. U každého návrhu 
jsme kontrolovali, zda není v rozporu s územním 
a strategickým plánem, s budoucími projektovými 
záměry města, jestli alespoň rámcově odpovídá 
rozpočet nákladům na realizaci, či není třeba ještě 
něco doložit a podobně. 

Dalším krokem bylo plá- 
nované online setkání 
3. února s navrhova-
teli, se zástupci města 
a úřadu i se zájemci z 
řad veřejnos  . Cílem online diskuse bylo stručné 
představení návrhů, zodpovězení doplňujících otá-
zek k posouzení realizovatelnos   nebo dalších otá-
zek položených zájemci. Dle povahy návrhu jsme 
je postoupili dotčeným odborům jako je odbor vý-
stavby a územního plánování, odbor životního pro-
středí a zemědělství nebo odbor dopravy s žádos   
o vyjádření k záměru návrhu. 

Návrhy s kladným stanoviskem následně pů-
jdou k veřejnému hlasování, které plánujeme 
od 9. do 30. dubna a v dubnovém čísle Česko-
brodského zpravodaje vás s nimi také seznámíme. 
Nyní všechny podané návrhy najdete v galerii návr-
hů na www.brodacibrodu.cz.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do par  cipa  vní-
ho rozpočtu a nezištně dělají něco pro druhé.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Broďáci, vytáhli jste se!
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Středočeský kraj umožní převést liblickou střední školu na město

V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o pokračující op  malizaci středočeských středních škol. 
Po sérii jednání mezi vedením Středočeského kraje, města Český Brod a SOŠ Liblice je na dobré cestě 
převod zřizovatelských pravomocí k liblické škole z kraje na město. Tím by se městu také do budoucna 
otevřela možnost využívat celý areál i pro potřeby předškolního a základního vzdělávaní. 

Pro liblickou školu je to konečně příslib určité 
stability pro zahájenou konsolidaci organizace 
a dokončení změn zahájených současným vedením 
školy. Střední škola má dnes jasnou vizi, kterou 
naplňuje, směr jí udává koncepce KOMPAS, ustá-
lený pedagogický tým, spolupracující žáky, kvalitní 
provozní zázemí, stále zlepšující se image, a co je 
podstatné, velkou podporu veřejnos  .  Přednos   
je týmová a partnerská spolupráce žáků i učitelů, 
společná setkávání nejen při snídani s vedením 
školy, dále pak realizace mo  vačních rozhovorů se 
žáky, při kterých si sami žáci určují cestu a pravidla 
osobního rozvoje a zároveň individuální přístup 
k řešení všech situací. Škola se nově zapojuje do 
celé řady projektů, např. Erasmus+, Ekoškola, Bez 

hranic, Federsammler nebo Rozvoje podnikatel-
ských dovednos  . Pokračuje téměř ve třice  leté 
spolupráci s partnerskou školou ve Francii. Své 
žáky inspiruje a podporuje k vyšší zodpovědnos   
za sebe samé. Skvělým výsledkem po více než de-
se   letech je také loňské otevření dvou tříd v prv-
ním ročníku. I letos bude přijímat žáky do oboru 
ekonomika a podnikání a informační technologie. 
V rámci ekonomiky je možné se nově hlásit na za-
měření management cestovního ruchu. Škola pro 
školní rok 2021/2022 přijme 60 žáků a je připrave-
na pokračovat v dalším profesionálním rozvoji, vel-
mi úzce spolupracovat s městem a podporovat my-
šlenku převodu i společné záměry města a školy.

16 Co nového

Rozšíření areálu SOŠ Liblice na školní kampus – návrh vizualizace Rozšíření areálu SOŠ Liblice na školní kampus – návrh vizualizace 
Pavlíček Hulín architekti, s.r.o.Pavlíček Hulín architekti, s.r.o.
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Jednání o převodu zřizovatelství střední školy na 
město určitě nebudou jednoduchá. Oba samo-
správné celky se musí domluvit, jakým způsobem 
převod organizace, vybavení i zaměstnanců pro-
vedou. Rozhodně teď není možné ani stanovit 
datum, ke kterému by se celá transakce mohla 
provést. Před převodem školy je to  ž nutné také 
dohodnout převod celého areálu. Nabízí se několik 
možnos  . Jednou je dlouhodobý nájem na dobu 
třice   či padesá   let s  m, že město si bude moci 
započítat nutné inves  ce opro   nájmu. Druhou 
možnos   je pak prodej celého školského areálu do 
majetku města, protože bezúplatný převod patrně 
na kraji podporu nezíská. Kraj i město se dohodli 
na vypracování znaleckého posudku pro stanovení 
kupní ceny. Zástupci kraje si uvědomují, že se může 
jednat o poměrně vysokou částku, proto se bude 
zvažovat i možnost dohodnutou kupní cenu dlou-
hodobě splácet. Poslední variantou je pak směna 
za nemovitos   ve vlastnictví města. Tedy za  m 
jsme na začátku celého procesu a konečné slovo 
při stanovení toho, kterou cestou jít, budou mít 
krajské i městské zastupitelstvo.

Co pak město plánuje dělat se získanou školou 
i majetkem? V blízkém areálu bývalého cukrova-
ru by měla vyrůst nová obytná čtvrť pro více než 
dva  síce obyvatel. Pro tyto nové obyvatele je 
potřeba připravit novou městskou infrastrukturu, 
kterou budou moci využívat. Nejde jen o silnice, 
vodovody a kanalizace, ale též o místa ve školách. 
V lokalitě cukrovaru je proto plánovaná i nová ma-
teřská škola. Ta by se pak vůbec nemusela stavět 

a mohla se přesunout do areálu liblické školy. In-
vestor počítá nejen s nutnos   vybudovat mateř-
skou školu, ale i s požadavkem města na fi nanční 
příspěvek na nutné navýšení městské infrastruk-
tury. Z těchto peněz by se částečně mohly hradit 
buď pořizovací náklady, nebo nutné stavební práce 
v areálu liblické školy, kde by mohl vzniknout nový 
školský kampus zahrnující stávající střední školu 
a dále i školy základní a mateřskou.  

Město si nechalo zpracovat ověřovací studii, ve 
které je navrženo budoucí možné rozložení jed-
notlivých čás   nového kampusu. Jednoduše se dá 
říct, že střední škola by zůstala v současné hlavní 
budově. Základní škola by pak vznikla rekonstrukcí 
a dostavbou současného domova mládeže a ma-
teřská škola bude sídlit v nových přístavbách ve 
směru k Šembeře. Mezi jednotlivými budovami 
školy a sportovní halou by pak vznikl společný 
prostor pro potřeby jídelny, společenského sálu 
i jako místo setkávání.  Z pohledu přístupu od hlav-
ní silnice by pak celý komplex tvořil pohledově po-
myslné tři stupně ke vzdělání od nejnižší mateřské 
školy až po školu střední. Ve studii se počítá i s další 
tělocvičnou a plaveckým bazénem. Návrh je však 
koncipován tak, aby jednotlivé čás   mohly vzni-
kat i fungovat samostatně a celý kampus nemusel 
vzniknout najednou.  

Ing. Darina Doškářová, 
ředitelka SOŠ Český Brod - Liblice

a Bc. Jakub Nekolný, 
starosta
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18 Ze společnosti

Konec loňského roku v Domově seniorů byl maximálně náročný. Bohužel v druhé polovině listopadu se 
začaly objevovat první případy onemocnění Covid-19 a během prosince se nákaza projevila postupně u 35 
klientů a 30 zaměstnanců. 

Nemocní klien   byli zpočátku stěhováni na izo-
lační pokoje, které byly zřízeny v Kazetovém sále 
a v knihovně. Postupně se však staly izolační zó-
nou i některé pokoje. K nakaženým klientům musel 
personál přicházet pouze v kompletním ochran-
ném obleku – to znamená kombinéza, návleky na 
boty, dvoje rukavice, respirátor, obličejový š  t, po-
krývka hlavy. V kombinaci se strachem z nákazy byl 
tak stres pro personál v té době obrovský a všem 
patří velké poděkování a poklona, s jakým klidem 
a nadhledem vše zvládli. Vzhledem k velkému po-
čtu nakažených mezi ošetřovatelským personálem, 
jsme koncem prosince byli nuceni požádat o po-
moc dobrovolníky z řad veřejnos   a touto cestou 
bych ráda poděkovala všem, kteří nám obětavě 
pomáhali s péčí o naše klienty.  Děkujeme také za 
podporu skautkám ze Skautského střediska Ing. 
Ládi Nováka, které po několik prosincových víken-
dů pekly sladké dobroty pro náš personál.

Nyní cca od půlky ledna se již v Domově nevyskytl 
žádný nový případ nákazy a pevně věříme, že tomu 
tak bude i nadále. V týdenních intervalech stále 
probíhá testování zaměstnanců an  genními testy 
a zaměstnanci jsou také povinni používat při práci 
respirátory a další ochranné pomůcky. 

Návštěvy rodinných příslušníků v Domově seniorů 
jsou v současné době povoleny pouze s nega  v-
ním an  genním testem. Zájemci mohou podstou-
pit tento test přímo v Domově seniorů, každý den 
mezi 13.00 – 14.00 hod. Návštěvníci jsou také po-
vinni používat respirátor, plášť a ochranné návleky 
na boty. Všechno dostávají připravené v balíčku na 
vrátnici zdarma.

Vzhledem k epidemii jsme od října nepřijímali do 
Domova nové klienty. V posledních týdnech však již 
začínáme postupně obsazovat volná místa a noví 
klien   se musí prokázat nega  vním PCR testem. 

Očkování zaměstnanců i klientů koordinujeme 
s Očkovacím centrem Oblastní nemocnice v Kolíně. 
V lednu byli již naočkováni zaměstnanci, kteří si to 
přáli. Očkování klientů snad proběhne v dohledné 
době, a to prostřednictvím mobilního očkovacího 
týmu přímo v Domově seniorů. Je to jediná mož-
ná cesta návratu k normálu, k obnovení ak  viza-
ce klientů, společného stravování, kulturních akcí 
a vycházek seniorů mimo areál Domova, což si sa-
mozřejmě všichni velmi přejeme! 

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Situace v ANNĚ
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Současná doba mnohým ak  vitám nepřeje, ovšem se sociálními sítěmi je to přesně naopak. Nabízíme 
vám přehled sí  , na kterých jsme ak  vní a na kterých nás můžete sledovat. V loňském roce jsme ke stáva-
jícím facebookových účtům doplnili ještě účty na Instagramu a YouTube. Sledujte nás, ať vám neunikne nic 
z dění nejen v Centru vzdělávání, informací a kultury, ale i v celém regionu Českobrodska.
 

Mgr. Jitka Šrajerová a Ing. Klára Tesaříková, CVIK

CVIK ve virtuálním světě
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Tříkrálová sbírka
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Drazí přátelé, v měsíci lednu se v naší zemi již tradičně koná Tříkrálová sbírka. V letošním roce ze známých 
důvodů nemohla tato sbírka proběhnout obvyklým způsobem – obcházení domácnos   tříkrálovými koled-
níky. Přesto jsme se snažili i v tomto čase sbírku uspořádat a podpořit. 

V letošním roce se v kasičkách vybralo 84.857 Kč. 
V loňském roce to bylo 236.686 Kč. Chtěl bych podě-
kovat všem, kdo vám roznášeli do schránek informa-
ci o sbírce, a především všem, kdo do sbírky přispěli.

Připomínám, že do farnos   se vrá   65 % výtěžku sbír-
ky a z toho 7/10 jde na činnost Domácího hospicu 
Nablízku, z. ú. v Lysé nad Labem. Loňský výtěžek sbír-
ky pokryl celoroční výdaje za zdravotnický materiál!

Z důvodu koronavirové krize se sbírka v letošním 
roce koná také v online prostoru. Na webu trikralo-
vasbirka.cz je od 20. 12. 2020 do 30. 4. 2021 zho-
tovena platební brána, ve které si dárce podle PSČ 
najde svou nebližší charitu/farnost, které chce při-
spět (v našem případě 282 01 – Český Brod). Toto 
číslo zadá jako variabilní symbol. Peníze pak budou 
spočítány a rozděleny podle PSČ. 

R. D. Mar  n Sklenář, 
farář Římskokatolické farnos   Český Brod

NOVÁ SLUŽBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Vzhledem k dlouhodobému provozu městské knihovny v bezkontaktním režimu se stále více 
množí dotazy čtenářů, jak zapla  t registrační, případně další poplatky. Všem zájemcům ak-
tuálně nabízíme možnost platby převodem na náš bankovní účet. Prosíme, použijte tyto pla-
tební údaje:
Číslo účtu: 929 499 0257/0100, variabilní symbol: 777, specifi cký symbol: číslo čtenáře (na 
čtenářské průkazce), částka: zjis  te ve čtenářském kontě nebo se ozvěte.
Potvrzení o zaplacení vám zašleme emailem po ověření platby na bankovním výpisu. Sa-
mozřejmos   zůstává možnost úhrady poplatků v hotovos  , tento způsob můžete využít 
v době, kdy bude městská knihovna otevřená alespoň v režimu výdejního okénka. 
Děkujeme za pochopení.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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I v době nouzového stavu máme v obou klubech, v Českém Brodě i v Poděbradech, otevřeno. Samozřejmě 
se striktním dodržováním hygienických pravidel. Zpráva o vyhlášení nouzového stavu v říjnu 2020 nás 
všechny zas  hla již podruhé. Na rozdíl od jara jsme nemuseli uzavírat službu a dětem a mládeži zůstala 
možnost docházet do klubu. 

Nouzový stav měl však řadu omezení, povinné 
nošení roušek, důkladná dezinfekce i stanovený 
maximální počet dě   v klubu. Přes všechna tato 
omezení jsme však dětem poskytovali individuál-
ní pomoc a podporu  v náročných situacích. Akce, 
které jsme pro klienty naplánovali, jsme bohužel 
nemohli uskutečnit, ale nabízeli jsme různé ak  vi-
ty v klubu. Pro dě   jsme třeba na Dušičky uspo-
řádali dílnu, při které vyráběly strašidelné sklenice 
na svíčky. Na svatého Mar  na zase dě   vyplňova-
ly kvíz, který byl umístěný na Instagramu našeho 
klubu. V prosinci jsme uspořádali vánoční besíd-
ku. Kvůli nouzovému stavu jsme sice nemohli re-
alizovat naše běžné akce a péct s dětmi cukroví, 
avšak nenechali jsme se odradit a uskutečnili jsme 
s dětmi vánoční tvoření a vánoční klub v souladu 
s vládním opatřením. Tvořili jsme, vyráběli ozdo-
by, zdobili stromeček, pouštěli koledy. Díky ak  vitě 
Krabice od bot, kterou pořádá Diakonie Českobra-
trské církve evangelické, jsme dokonce rozdávali 
dárky. V době nouzového stavu jsme své služby 
poskytovali i v terénu v ulicích Poděbrad. Chodili 
jsme do přirozeného prostředí, kde se dě   a mlá-
dež scházejí. 

V terénu jsme dětem poskytovali podobné služby 
jako v klubu - poradenství, rozhovory na jejich ak-
tuální témata, poskytnu   pomůcek pro smysluplné 

trávení volného času – malování, sportovní ak  vity 
apod. V době zpřísnění opatření jsme jim posky-
tovali potřebné informace, které s nouzovým sta-
vem souvisí, způsob poskytování služeb jsme při-
způsobili aktuální situaci. V roce 2020 jsme dětem 
a mládeži poskytovali pomoc a podporu ve výji-
mečné situaci dvou nouzových stavů a nyní nadále 
pracujeme na rozvoji našich služeb. Další informa-
ce najdete na našem webu www.leccos.cz., aktuál-
ní zprávy o klubu na Instagramu: zvonicepodebra-
dy a nzdmzvonice.

NZDM Klub Zvonice v Českém Brodě a v Poděbra-
dech je nízkoprahové zařízení pro dě   a mládež 
ve věku od 6 do 20 let. Jde o sociální službu, která 
poskytuje dětem a mládeži bezpečný prostor pro 
smysluplné trávení volného času, prostor pro pora-
denské a preven  vní činnos   při řešení ob  žných 
životních situací.

Děkujeme našim donátorům, kterými jsou: 
KÚ Středočeského kraje, Město Český Brod, Minis-
terstvo práce a sociálních věcí ČR – Evropská unie 
prostřednictvím Evropského sociálního fondu, měs-
to Poděbrady, Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR.

Klára Peřinová, Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

V NZDM Klub Zvonice máme otevřeno
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Když nosy nemrznou
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Vánoce byly krásné, jak jinak, a my si užili voňavého stromečku, cukroví, dárků, pohádek i domácí pohody. 
A přesto jsme se po Vánocích do školy těšili.  Je to zvláštní doba. Radujeme se z krásně dekorované roušky 
pod stromečkem od Ježíška a chce se nám do školy. Chce. Paní učitelce i dětem. Jsme druháci a jsme moc 
rádi, že do školy můžeme. Jsme rádi, že jsme spolu a jsme za to vděční. V dnešní době je to malý zázrak.

A aby zázrakům nebyl ještě konec, nadělila nám 
i paní zima. Nasněžilo a nasněžilo hodně. Jela jsem 
ze školy a cestou z Brodu přemýšlela, jestli mám 
obvolat dě  , abychom druhý den nahradili pro-
cházkový tělocvik tělocvikem na sněhu. Po příjezdu 
domů jsem měla jasno. Sněžilo a sněžilo, a u nás 
už bylo jako v pohádce. Vzala jsem telefon a rozda-
la jsem dětem pokyny co si připravit, jak se oblék-
nout a hlavně nezapomenout oprášit boby. Ráno 
jsme se pus  li s plnou vervou do práce, do češ  ny 
s matema  kou, abychom si to sněhové řádění za-
sloužili a jaksepatří užili. Když poslední opozdilec 
položil pero po splněném úkolu, pus  li jsme se 
rychle do svačin a pak už hurá do kombinéz a otep-
lovaček. Popadli jsme boby a kluzáky a celí natěše-
ní se vydali na plac nad Brodem, směr Štolmíř, kam 
chodíme naplňovat omezený tělocvik i jindy, když 
počasí a epidemiologická situace dovolí. 

Sněhu tam bylo více, než jsem čekala, a tak dě   
bobovaly, válely sudy, plácaly sněhové andělíčky, 
stavěly iglú – vlastně království, jak mu kluci říka-
li a valily a valily před sebou koule jak legendární 
broučci. Sníh se krásně lepil a sněhuláků přibýva-
lo. Užili jsme si ten zvláštní tělocvik do sytos  , dě   
popus  ly uzdu své divokos  , vyběhaly se, vyválely, 
vyjezdily... Oblečení bylo úplně promáčené, tváře 
červené, kolena a zadečky špinavé od bláta, které 
se chtě nechtě pod sněhem přeci jen brzy objevilo, 
ale troufám si říct, že dě   byly šťastné. Však – kdy 
se nám to zase poštěs  , zima k nám moc štědrá na 
sněhovou nadílku v poslední době nebývá. 

A jestli nám nemrzly nosy? Kdepak – ony ty roušky 
jsou i pro něco dobré.
 

Míša Kemrová a dě   ze 2. B ZŠ Tyršova
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SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY V ESKÉM BROD  A OKOLÍ

SLUŽBY PRO SENIORY

ANNA eský Brod,
sociální služby pro seniory
Žitomí ská 323, eský Brod,
tel.: 321 622 257,
info@domov-anna.cz, 
www.domov-anna.cz

Pe ovatelská služba – pomoc p i zajišt ní chodu domácnos  , pomoc p i 
pé i o vlastní osobu, pomoc p i stravování a zajišt ní stravy, doprovod 
k léka i, na ú ady apod.
Domov pro seniory – pobytová služba pro seniory, kte í pot ebují celo-
denní pé i a pomoc. 
Denní stacioná  – je ur en pro seniory, o které v pr b hu pracovní ás   
dne nemohou pe ovat jejich rodinní p íslušníci, provoz od 6:30 do 17:00.

Spirála pomoci o.p.s. 
Krále Ji ího 357, eský Brod, 
tel.:  773 600 498, 

773 600 497,
info@spirala-pomoci.cz, 
www.spirala-pomoci.cz

Osobní asistence – pomoc p i pé i o vlastní osobu, pomoc p i zajišt ní 
chodu domácnos  , zprost edkování kontaktu klienta se spole enským 
prost edím, výchovné, vzd lávací a ak  viza ní innos  .
Terénní odleh ovací služby – pomoc pro osoby pe ující o své blízké, aby 
si mohli vy ešit své záležitos   a odpo inout od náro né pé e.
P j ovna kompenza ních a rehabilita ních pom cek 

Nemocnice eský Brod
Žižkova 282, eský Brod, 
tel.:  321 610 808, 

723 911 392,
jarolinova.veronika@nem-cb.cz, 
www.nem-cb.cz

Odleh ovací služby – krátkodobé pobyty pro seniory a osoby se zdravot-
ní pos  žením s cílem odleh it pe ujícím osobám na p echodnou dobu 
z pé e o n . Poskytováno ubytování, strava, ošet ovatelská pé e a ak  vi-
za ní innos  . Minimální délka pobytu 1 den, maximální 3 m síce. 

ProMedicus Home Care 
Services, s.r.o.
Žižkova 1311, eský Brod, 
tel.: 800 030 303, 
info@domacipece24.cz,
www.domacipece24.cz

Domácí zdravotní pé e – odborná zdravotní pé e a specializovaná zdra-
votní pé e poskytovaná pacient m v domácím prost edí, je poskytována 
bezplatn  na základ  doporu ení prak  ckého léka e.

HEWER, z.s.
ernokostelecká 2020/20, 

Praha 10 
tel.:  274 781 341, 

736 505 549,
strednicechy@hewer.cz, 
www.hewer.cz

Osobní asistence – pomoc v domácím prost edí s úkony b žného živo-
ta, s pé í o sebe, s osobní hygienou, s va ením a podáním jídla, s pé í 
o domácnost a nákupy, s doprovody k léka i, na ú ady apod.; služba je 
poskytována 24 hodin denn . Nutné objednání p edem.

Meridiem Centrum pé e s.r.o. 
Nebeská 292, Doubrav ice,
tel.: 608 700 021, 
doubrava@centrumpece.cz,
www.centrumpece.cz

Centrum pé e Doubrava – domov se zvláštním režimem – pobytová 
služba pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence. 
Zajišt no ubytování, strava, zdravotní, pe ovatelská a ak  viza ní pé e. 

Clementas Mlékovice, s.r.o. 
Mlékovice 66, Toušice,
tel.: 317 070 550, 
mlekovice@clementas.cz,
www.clementas.cz

Domov se zvláštním režimem – pobytová služba pro osoby s Alzheime-
rovou chorobou a dalšími formami demence. Zajišt no ubytování, strava, 
zdravotní, pe ovatelská a ak  viza ní pé e.

Život Plus, z.ú. Benešova 632, 
Kutná Hora, 
tel.:  327 532 900, 

724 182 325,
operator@zivotplus.cz,
www.zivotplus.cz

Tís ová pé e pro seniory – uživatelé jsou napojeni na centrální dispe ink 
a hlídáni pomocí speciálního monitorovacího systému, k dispozici je ne-
p etržitá telefonická služba, poskytnu   nebo zprost edkování neodklad-
né pomoci p i krizové situaci. 



Domácí hospic Nablízku, z.ú. 
Jahodová 1857, Lysá n. Labem, 
tel.: 731 268 306, 
poradna@hospic-lysa.cz, 
www.hospic-lysa.cz

Domácí hospicová pé e – poskytování palia  vní pé e nemocným s nevy-
lé itelným onemocn ním v kone ném stádiu a umírajícím v posledních 
m sících jejich života, spolupráce s jeho rodinou.
Sociální poradna – poskytování informací, podpory a doprovázení, po-
skytování psychologické i duchovní pé e, zajišt ní psychiatrické lé by 
a kontaktu na právní pomoc.
P j ovna pom cek 

M sto eský Brod
Nám. Husovo 70, eský Brod
tel.:  730 870 953, 

313 036 102,
www.cesbrod.cz/socialni-
sluzby.cz 

eskobrodská doprava pro seniory
Služba pro seniory nad 65 let nebo pro osoby s pr kazem ZTP nebo ZTP/P 
bez omezení v ku. Možnost individuální dopravy na vybraná místa po 

. Brod , cena jedné jízdy 15 K . 

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Zvone ek Bylany, poskytovatel 
sociálních služeb 
Pod Malým Vrchem 1378, 

eský Brod, 
tel.: 321 671 001,
zvonecekbylany@seznam.cz, 
www.zvonecekbylany.cz

Domov pro zdravotn  pos  žené – pobytová služba pro osoby s t žkým, 
st edn  t žkým i lehkým mentálním a kombinovaným pos  žením.
Denní a týdenní stacioná  – ambulantní a pobytová služba poskytovaná 
pro zdravotn  pos  žené od pond lí do pátku od 7:00 do 19:00.
Chrán né bydlení – pobytová sociální služba, která umož uje dosp lým 
lidem s pos  žením žít b žný život.
Odleh ovací služby – pobytová služba osobám, které mají sníženou 
sob sta nost z d vodu svého zdravotního pos  žení a o které je jinak pe-
ováno v jejich p irozeném domácím prost edí.

VOLNO; z.ú.
Rimavské Soboty 923, Kolín 2,
tel.:  321 622 331, 

605 936 699, 
volno@email.cz,
www.volno-os.cz 

St edisko respitní pé e VOLNO – odleh ovací pé e – poskytována v te-
rénní, ambulantní i pobytové form ; denní, týdenní a víkendové pobyty.
Sociální rehabilitace – individuáln  sm ovaná podpora vedoucí k za le-
n ní do b žného života.
Sociáln  ak  viza ní služby – volno asové ak  vity, sociáln  terapeu  cké 
innos  , vzd lávání .

Rozhledna – poradenské služby 
pro život s t žkým zrakovým 
pos  žením, z.ú.
Jana Koziny 1227, eský Brod,
tel.: 608 824 821, 
info@rozhledna.info,
www.rozhledna.info

Poradenství – specializované poradenství v problema  ce zrakového po-
s  žení, po ádání vzd lávacích a zážitkových program , odborné konzul-
tace, po ádání a lektorování program . 

SLUŽBY PRO RODINY, D TI A MLÁDEŽ

LECCOS, z.s.
Nám s   Arnošta z Pardubic 31, 

eský Brod, 
tel.: 733 118 796, 
jana@leccos.cz, 
www.leccos.cz

Nízkoprahové za ízení pro d   a mládež – klub Zvonice je ur en pro d   
a mládež od 6 do 20 let, vstup je bezplatný a anonymní, klub nabízí mož-
nost trávení volného asu a pomoc se starostmi a problémy d  .
Rodinné centrum Kos  ka – prostor pro spole né trávení asu rodi  
s d tmi, volno asové kroužky pro d  , besedy pro rodi e, hlídání d  , 
výlety a tábory. 
Sociáln  ak  viza ní služby pro rodiny s d tmi – ambulantní a terénní 
služby pro rodiny s cílem podpo it rodinu p i ešení jejích ob  žných situ-
ací; k dispozici Poradna pro rodiny, Suvorovova 1377, . Brod – (pond lí 
9:00-12:00 a 13:00–17:00 hod).
Služby pro p stounské rodiny – doprovázení rodin, pobyty, respitní pé e, 
vzd lávací akce, poradenství.
Preven  vní programy pro školy – zvýšení pov domí d tí na II. stupni ZŠ 
o sociáln  patologických jevech.



Pedagogicko- psychologická 
poradna p i ZŠ 
Žitomí ská 885, Nám. Arnošta 
z Pardubic 12, eský Brod, 
tel.: 734 152 689, 
pisaricova.a@zszitomirska.info
www.poradna.cesbrod.cz

Poradenství – poskytovány pedagogicko psychologické služby, které se 
týkají p edevším psychologické a speciáln  pedagogické diagnos  ky, po-
radenství, intervence, nápravné pé e a prevence. Základní služby jsou 
bezplatné, áste n  hrazené jsou pouze n které nadstandardní služby 
(skupinové ak  vity pro d   i rodi e). 

Pedagogicko-psychologická 
poradna St . kraje, 
detašované pracovišt  
Sokolská 1313, eský Brod,
tel.: 321 623 887, 
kolin@pppsk.cz,
www.pppstredoceska.cz

Poradenství – pomoc p i ešení výchovných a výukových problém  d   
a žák , poskytování odborných psychologických a speciáln -pedagogic-
kých služeb.

Centrum psychologicko-
-sociálního poradenství Kolín 
Školská 60, Kolín 2,
tel.:  321 725 151, 

602 515 113, 
poradna.kolin@volny.cz, 
www.poradna-rakovník.cz

Odborné sociální poradenství – psychologické poradenství (obecné 
a speciální), cílená poradenská konzultace pro jednotlivce, pár, rodinu, 
krátkodobá, st edn dobá, dlouhodobá psychoterapie, psychoterapeu  c-
ká konzultace, sociáln  právní poradenství, krizová intervence.

Terapeu  cké centrum 
Modré dve e, z.ú.
nám. Smi ických 39, 
Kostelec n. . l.,
tel.:  702 090 603, 727 976 414,
centrum.kostelec@modredvere.cz
www.modredvere.cz

Klinický psycholog pro dosp lé i d   – ambulantní klinicko-psychologic-
ké služby diagnos  cké i psychoterapeu  cké pro pacienty všech v kových 
skupin bez omezení diagnóz. Služby jsou v p ípad  zdravotní indikace hra-
zené ze zdravotního pojišt ní pacienta. Nutné objednání p edem.
Psychoterapie – Individuální, skupinová a rodinná psychoterapie. Nutné 
objednání p edem. 

SLUŽBY PRO OSOBY V KRIZI

Terapeu  cké centrum 
Modré dve e, z.ú.
ul. Tyrše a Fügnera 105/7, í any,
tel.: 725 515 905,
www.modredvere.cz

Krizová pomoc – pomoc lidem, kte í se dostali do náro né životní situace 
a pot ebují odbornou podporu, aby ji zvládli. Služba je bezplatná a je 
poskytována anonymn . Možné využít i bez objednání ve všední doby 
v dob  od 8:00 do 16:00. 

RESPONDEO, z.s.
nám. P emyslovc  14, Nymburk,
tel.:  775 561 847, 325 511 148,
info@respondeo.cz, 
www.respondeo.cz

Interven ní centrum – pomoc pro ob   domácího násilí – sociáln  
– právní poradenství, krizová intervence, doprovod, asistence p i jednání 
s ú ady, léka i a dalšími ins  tucemi, podpora pro bezpe nostní a právní 
úkony, pomoc p i podání návrh , psychoterapie.

SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOU ENÍM 

Prostor plus, o.p.s.
Na Pus  n  1068, Kolín,
tel.: 777 650 030, 
info@prostor-plus.cz,
www.prostor-plus.cz

Terénní programy – ak  vní vyhledávání lidí pohybujících se na otev ené 
i skryté drogové scén , vým na injek ního materiálu a bezplatný výdej 
zdravotního materiálu za ú elem minimalizace poškození zdraví uživate-
l  p i injek ním užívání drog a poskytování. 
Kontaktní centrum – nízkoprahové za ízení poskytující služby uživate-
l m omamných a psychotropních látek a jejich blízkým osobám.



Diakonie CE
Kou imská 15, Kolín,
tel.: 739 385 545, 
caslavova.mar  na@diakonie-
-stred.cz, 
www.diakonie-stred.cz

Ob anská poradna – tato bezplatná služba je ur ena pro osoby, které 
se ocitly v ob  žné životní situaci, poradna je akreditována pro podávání 
návrh  na oddlužení soudní cestou. Dále poradenství z oblas   sociálních 
dávek a pojišt ní, pracovn  – právních vztah  a zam stnanos  , bydlení, 
partnerských vztah , majetkoprávních vztah , náhrady škody a  nan ní 
problema  ky. 

RESPONDEO, z.s.
Pracovišt  Pe ky, 
T . J. Švermy 141, Pe ky
tel.:  731 588 632, 

325 511 148,
poradna@respondeo.cz,
www.respondeo.cz

Ob anská poradna – bezplatné poradenství v ob  žných životních situ-
acích – poradenství v oblas   práva,  nan ních záležitos  , majetkopráv-
ních záležitostí, zadlužení, bydlení, sociálních dávek apod.; poradna 
k dispozici ve tvrtek od 13:00 do 17:00 hodin, doporu eno p edchozí 
telefonické objednání.

 KONTAKTY NA Ú ADY 

M stský ú ad eský Brod
Odbor sociálních v cí a školství, 
nám. Arnošta z Pardubic 56, 

eský Brod, 
tel.:  313 036 102, 

730 870 953, 
321 612 126, 
603 878 418,

www.cesbrod.cz

Sociální poradenství – poradenství pro osoby v ob  žných sociálních si-
tuacích.
Vydávání parkovacích pr kaz  pro osoby se ZP, ustanovení zvláštního 
p íjemce d chodového pojišt ní.
Pr kazy pro užívání služby eskobrodská doprava pro seniory.
Sociáln  právní ochrana d   – vyhledávání ohrožených d  , zastupová-
ní dít te u soudu, zajiš ování náhradní rodinné pé e, poradenství rodi-
nám v ob  žných situacích, terénní sociální práce .

Ú ad práce R – detašované 
pracovišt  eský Brod 
Sportovní 501, eský Brod
tel.: 950 129 200, 
www.uradprace.cz/kontakty-
-na-zamestnance-16

Poskytování dávek pro osoby se ZP – tel.: 950 129 212
Poskytování p ísp vku na pé i – tel.: 950 129 211
Poskytování dávek hmotné nouze – tel.: 950 129 210
Poskytování dávek státní sociální podpory – tel.: 950 129 205
Zprost edkování zam stnání – tel.: 950 129 202

Tento p ehled obsahuje pouze základní informace o dostupných sociálních a návazných službách. 
Údaje zde uvedené jsou platné k 31. 1 2021. Podrobn jší informace jsou obsaženy v Katalogu so-
ciálních a návazných služeb pro m sto eský Brod a jeho okolí, který si m žete bezplatn  vyzved-
nout na odboru sociálních v cí a školství M stského ú adu eský Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 

nebo v Informa ním centru m sta, nám. Arnošta z Pardubic 1.

P ehled sociálních služeb najdete také na webu www.cesbrod.cz/socialni-sluzby.cz
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Patrně nejstarším sportem (v dnešním smyslu slova) v Českém Brodě byla cyklis  ka. Vyznavači tohoto 
sportovního odvětví z celého Českobrodska se záhy spojili a vytvořili Klub podlipanských cyklistů. Nejstarší 
zmínka pochází z roku 1887, kdy pražský závodník Josef Kohout, jinak mistr Rakouska, předvedl na česko-
brodském náměs   první veřejnou exhibici. Českobrodš   byli v časech c. k. monarchie průkopníky i jiných 
sportů – zmínit můžeme dokonce celý šermířský oddíl místního Sokola.

Počátky českobrodského fotbalu nacházíme o de-
set let později, až v roce 1897. Místní noviny Naše 
hlasy přinesly v 11. čísle toho roku zajímavý člá-
nek o policejním zatčení místních sokolů, „kteří na 
cvičiš   hráli kopanou“. U zrodu kopané v našem 
městě údajně stál jistý Angličan, kterého do Brodu 
i s tlumočníkem přivezl syn ředitele českobrodské-

ho cukrovaru, Josef Hyross mladší. Zmíněný Angli-
čan tehdy předvedl Brodským fotbalovou exhibici, 
a to hned na náměs   před školou (č. p. 19). Branky 
tvořily vzrostlé javory. Novým sportem byli nad-
šeni především místní studen  , kteří už další den 
uspořádali s Angličanem na náměs   první utkání 
v improvizovaných týmech podle jednotlivých brod-

ských čtvr   (Bulaňáci, Podskaláci aj.). 
Ještě téhož roku pak mladý Josef Hyross 
přivezl do města první profesionální fot-
balový míč (jiné zdroje ovšem uvádějí, 
že ho přivezl pan Hybeš). O rok poz-
ději už českobrodš   fotbalisté sehráli 
v Úvalech přátelské utkání dokonce 
s pražským klubem Slavie (na zápasy to-
 ž tehdy chodili účastníci pěšky (!), pro-

to byly vybrány Úvaly na půl cestě mezi 
Prahou a Brodem). Zápas tehdy sledo-
valo asi třicet diváků a dohromady pad-
lo osm gólů. Roku 1900 se konala odve-
ta přímo v Českém Brodě a hrálo se opět 
přímo na náměs   před budovou soudu 
č. p. 1. Členové Slavie přišli z Prahy zno-
vu pěšky. Pikantní informací je, že brod-
skému mužstvu tehdy chyběli tři hráči, 
a tak je doplnili tři dobrovolníci z řad 
diváků. Brodš   tenkrát prohráli 6:1.

Zajímavé je, že zpočátku nebyli brodš   
fotbalisté organizováni do samostat-
ného spolku, ale tvořili zvláštní spor-
tovní oddíl zmíněných Podlipanských 
cyklistů; až roku 1902 se osamostatnili 
pod hlavičkou „Atle  cko-fotbalový klub 
Raketa“. Jistě není bez zajímavos  , že 
na českobrodská utkání často zajížděl 
i zakladatel českého olympionismu 
Dr. Jiří Guth-Jarkovský, jehož bratr byl 
přednostou okresního soudu v Českém 
Brodě.

Dr. Vladimír Jakub Mrvík

Počátky fotbalu v Českém Brodě

Fotbalové mužstvo Sportovního klubu Český Brod (s vyšitým 
městským znakem na levé straně dresu) a fotbalisty pražské Sla-
vie, patrně rok 1900. Fotografi e ze sbírek Podlipanského muzea.

Šermířský oddíl místního Sokola

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Zimní tréninky a hotová rekonstrukce

Sport28

Máme hotovo – rekonstrukce hlavního hřiště je úspěšně dokončena. Už je kompletní zábradlí a střídač-
ky, což byly poslední chybějící položky. Ještě jednou děkujeme městu Český Brod, MŠMT a soukromým 
sponzorům za podporu. Na jaře nás ještě čeká nová etapa – položení umělé trávy před prostor střídaček 
a úprava hlavní tribuny. A až situace dovolí (budou povolené soutěže s diváky v ochozech a hřiště bude 
suché) můžete se těšit i na slavnostní otevření této krásné travnaté plochy. 

Fotbal nás baví – trenéry, hráče, jak dospělé, tak 
dě  , a jejich rodiče či příznivce. Tak není divu, že se 
snažíme připravit program, který alespoň částečně 
nahradí běžnou zimní přípravu. Začátkem ledna vět-
šinou začínáme – na umělých površích a v tělocvič-
nách. Letos jsme taky začali, ale bohužel jen přes on-
line hodiny. I tak kluci měli během ledna zpestření. 
O víkendu 16. ledna absolvovala celá mládež bě-
žecké závody s disciplínami. Dorostenci běželi přes 
6 km a   nejmenší zvládali uběhnout 3 km. Abychom 
dodrželi všechna opatření, běželo se v poměrně vel-
kých rozestupech, s přesným časovým harmonogra-
mem, takže trenéři na jednotlivých stanoviš  ch tro-
chu promrzli, ale výsledek stál zato. Celkem vyběhlo 

šedesát dě  . Vidět na hráčích radost, že se znovu 
potkají s trenéry a mohou něco dělat, byla k neza-
placení. 

Ke konci měsíce jsme začali hrát virtuální zápasy. 
Zápas probíhá tak, že hráči celý týden trénují určité 
disciplíny, a pak o víkendu pošlou svoje nejlepší vý-
sledky a porovnáváme je se soupeřem. Za  m jsme 
takto zápasili s FA Praha, ČAFC Praha, a teď nás čekají 
další soupeři: Sparta Praha dívky, Mělník, Rovensko. 
Aspoň nějaká zajímavost pro dě  . Ale už abychom 
byli na hřiš   a mohli trénovat společně.  

Mar  n Sahula a Iveta Librová, SK Český Brod

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Sport 29

On-line výuka oddílu pokračuje dál, protože výpadek tréninků a pohybu obecně by mohl mít zásadní vliv 
nejen na výkonnost dě  , ale i na jejich imunitu. Během lekcí se naši trenéři snaží dě   mo  vovat různými 
soutěžemi a výzvami. Krea  vně vymýšlí, jak udělat cvičení zajímavější, aby dě   bavilo a alespoň částečně 
nahradilo jejich cvičení v tělocvičně. 

Jedním z nápadů, které se osvědčily, jsou společné 
tréninky starších závodníků s jinými kluby. Tato ko-
operace je prospěšná pro naše svěřence i trenéry 
a přináší novou energii do tréninku, kterou tak 
moc v těchto dnech všichni potřebujeme. 

Poslední soutěží na dálku byla akce „Kolik dáš kliků 
za minutu?“ Celkem se zapojilo 41 našich svěřen-
ců různého věku. Nejmladší soutěžící byla pě  letá 
Isabella Svíčková a zvládla poc  vých 21 kliků za mi-
nutu. Vítězkami mezi mladšími byli tři šikulky: Ema 
Špirhanzlová, Viktorie Volková a Zuzana Žižlavská. 
Mezi staršími nejvíc klikovala deví  letá Alena Bo-
rovičková, která zvládla za minutový limit báječ-
ných 46 kliků. Víte, kolik zvládnete vy?

A protože čas doma už je dlouhý a mo  vovat dě   
k pohybové ak  vitě je čím dál náročnější, připravi-
li jsme pro dě   i speciální hodiny pro dvojice, kde 
jsme zapojili i rodiče nebo sourozence.  Jsme rádi, 
že se rodiče a někdy i celé rodiny zapojili do tré-
ninku. Jdou tak skvělým příkladem, což je pro dě   
velká mo  vace.

Jsme rádi, že se nám daří zůstávat v pohybu. Pro-
tože pohyb je spolu se stravou, pitným režimem 
a spánkem  m nejdůležitějším, jak si budovat dob-
rou imunitu a zůstat fi t.  

Eliška Strakošová, 
Corridoor, z.s.

Oddíl Corridoor 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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30 Z knihovny

Činnost českobrodské knihovny v loňském roce poznamenala epidemie Covidu-19 stejně jako mnoho dal-
ších oblas   našeho života. Během jarní vlny jsme se snažili ve spolupráci s českobrodskými dobrovolníky 
distribuovat balíčky s knihami alespoň našim čtenářům- seniorům, na podzim jsme podle stupňů vládního 
PSA střídavě nabízeli půjčování a vracení knih prostřednictvím výdejního okénka nebo bezkontaktní půjčo-
vání a vracení knih prostřednictvím biblioboxu a venkovního dvorečku u naší budovy. Nepříznivá situace 
se ale samozřejmě projevila na sledovaných číslech a ukazatelích, v dlouhodobé spolupráci se školami 
i školkami nebo v pořádání skupinových kulturně-vzdělávacích akcí. 

Městská knihovna – rok 2020 v číslech

PODĚKOVÁNÍ PRACOVNICÍM KNIHOVNY
Ráda bych touto cestou poděkovala pracovnicím Městské knihovny v Českém Brodě za do-
nášku knih pro naše klienty přímo do Domova seniorů. Zvláště v nynější těžké době je tato 
služba pro seniory velmi přínosná a pomáhá jim překonat chvíle osamění.

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka Domova seniorů Anna Český Brod

V roce 2020 jsme při značně omezeném 
provozu registrovali 1 038 dospělých a 564 
dětských čtenářů, kteří si vypůjčili 59 012 
knih, časopisů, audioknih a e-knih, což je 
zhruba 37 výpůjček na jednoho čtenáře. 
Osobní návštěvu naší knihovny podniklo 
18 820 dětských a dospělých uživatelů, 
což je průměrně 75 návštěvníků za jeden 
pracovní den. Kromě toho jsme zazname-
nali 17 736 virtuálních návštěv, při kterých 
si čtenáři objednávali nebo rezervovali vy-
brané dokumenty. 

Ze všech plánovaných pořadů se do polo-
viny března 2020, kdy byl vyhlášen první 
nouzový stav, podařilo uskutečnit jedny 
Knihohrátky a jednadvacet literárních be-
sed pro žáky ZŠ. Tři prázdninová živá čte-
ní proběhla během července a srpna na 
venkovním dvorečku u naší budovy. V září 
jsme se sedmkrát sešli při Pasování prv-
ňáčků/druháčků, odloženém z červnových 
termínů. Do vyhlášení druhého nouzové-
ho stavu jsme v říjnu s  hli ještě dvě po-
hádková čtení a hraní pro dě   MŠ, bohužel 
už v orouškované podobě. 

Žebříčky nejpůjčovanějších knih v jednot-
livých uživatelských kategoriích nabízíme 
v přehledné grafi cké podobě.

Mgr. Jitka Šrajerová, 
Městská knihovna/CVIK
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Vybíráme z knižních novinek

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

Dana Emingerová – Mar  n Tomášek: Duši nespoutáš
Mar  n Tomášek poznává svět pouze z invalidního vozíku. Narodil se ochrnutý, s těžkou mozko-
vou obrnou, špatně mluví, může psát jen jedním prstem na tabletu a ... chce se stát spisovate-
lem. Dana Emingerová převzala kurzy tvůrčího psaní od spisovatele Arnošta Lus  ga a ... proto 
se Mar  n s Danou spojil. Po dvou letech vznikla kontroverzní kniha, která vyjadřuje životní 
heslo Dany: Psaní dává křídla. Obsahuje Mar  novy minipříběhy, korespondenci mezi Danou 
(někdy hodně přísnou učitelkou) a Mar  nem (někdy hodně ob  žným žákem) i příspěvky dal-
ších účastníků kurzů Psaní podle Lus  ga.
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Dalibor Vácha: M+B+M
Josef Mašín, Josef Balabán, Václav Morávek. Tři králové z doby nacis  cké okupace. Nezpo-
chybnitelní hrdinové, kteří neváhali riskovat a položit životy za osvobození Československa. 
A přesto to byli i normální lidé toužící po obyčejných věcech jako láska, rodina nebo klidný 
večer beze strachu, kdo zaklepe na dveře konspiračního bytu… Román vypráví o odbojové 
činnos   těchto tří velikých postav československé historie od roku 1939 až do jejich úplné-
ho konce. Barvitě popisuje ponurou atmosféru okupované Prahy, plnou gestapáků a špiclů, 
i všudypřítomný strach…

Odvaha je volba
Sedm komiksových příběhů podle scénáře Marka Steiningera, inspirovaných skautskou 
historií a nakreslených sedmi současnými českými ilustrátory. Sedm komiksových povídek, 
sedm přelomových událos   českých moderních dějin a sedm hrdinů. Jsou to obyčejní lidé, 
ale mají jedno společné: jsou to skautky a skau  , kteří v těžké životní zkoušce prokážou 
neobyčejnou odvahu. Od počátků českého skau  ngu přes zakládání prvních dívčích oddí-
lů, vypjaté okamžiky za nacis  cké okupace či komunis  ckou perzekuci až po dnešek, čtěte 
a zjistěte, co obnáší hrdinství a jakou má cenu. Objevte odvahu ve vlastním srdci…

Aleš Palán – Jan Konvalinka: Spánek rozumu plodí příšery
Může virus zemřít? A jak se z virů chcípáčků stávají světoví šampióni? Pandemie nemoci Co-
vid-19 přináší záplavu otázek, ale málo jasných odpovědí. Komu věřit, když je všude plno 
„odborníků“? Publicista Aleš Palán se rozhodl „uvěřit“ člověku, který s viry žije skoro celý 
profesní život. Rozhovor s Janem Konvalinkou, předním českým biochemikem, je výletem 
do světa vědy, smr  cích virů i nevědeckých fám; do zákulisí koronavirové pandemie i chyb, 
kterých jsme se dopus  li. Knihu ilustrují fotografi e karantény z jara 2020, které fotograf Jan 
Šibík pořizoval od prvního do posledního dne.
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V minulém čísle jsme nakousli problémy doprová-
zející vznik nové školní jídelny. Na mimořádném 
jednání zastupitelstva 28.12.2020 jsme měli schvá-
lit výjimku na zakázku na gastrovybavení a nábytek 
za 2 mil. Kč. Nakonec bylo schváleno výběrové říze-
ní, a to formou poptávkového řízení. Poptávka byla 
provedena během několika dní na přelomu roku 
a nakonec stejně byly vybrány fi rmy, které mělo 
vedení města původně připravené. Naše kri  ka 
směřovala na samotný fakt, že takovou podstat-
nou a fi nančně náročnou záležitost schvalujeme 
na poslední chvíli a to onou výjimkou ze zadávání 
zakázek malého rozsahu. Tato výjimka byla např. 
užita, když vedení města zadalo studii na parkova-
cí dům v ZZN. Tuto studii dělal městský architekt 
Pavlíček se svým známým architektem Hájkem. 
Tehdy to stálo občany města téměř milion korun. 
Rozhodla o tom samotná rada města, bez souhlasu 
zastupitelů. Parkovací dům byl atypický a pro vel-
kou většinu zastupitelů nepřijatelný!

Zpět k jídelně. Pan starosta a paní vedoucí odboru 
rozvoje Dočkalová obhajovali výjimku na gastrovy-
bavení a nábytek  m, že čekali, až si to vše vybe-
re sám nový ředitel školní jídelny Ing. Hladík. Jako 
bychom nebyli schopni sami nakoupit hrnce, pří-
bory a nábytek. Zvláště pak máme-li pod městem 
plně funkční zavedenou školní jídelnu, která prošla 
před pár lety velkou rekonstrukcí. Paní vedoucí by 

jistě ráda poradila. Každopádně nový ředitel cent-
rální jídelny Ing. Hladík začátkem roku rezignoval 
a odešel. Připadá nám to jako v Kocourkově. Vedení 
města nemá tuto stěžejní akci pod kontrolou. Není 
to stavba stezky do Klučova nebo pěšina kolem to-
polů. Je to inves  ce cca za 100 mil. Kč. 14. 1. 2021 
schválila Rada města další milion do rekonstrukce. 
Termín otevření se posouvá na březen, personál by 
měl být přijat od února. 28.12.2020 jsme odhlaso-
vali vydání 2 mil. Kč dle přání pana Ing. Hladíka. 
Teď by nás zajímalo, kdo bude v jídelně v „kancelář 
– ložnici“ spát na té posteli za 35  síc, co si poručil 
a kterou pan starosta tak obhajoval na jednání. 

Dlouhodobě kri  zujeme špatné hospodaření ve-
dení města, zvláště pak pana starostu a místosta-
rostu, kteří mají mít důležité inves  ční akce měs-
ta plně pod kontrolou! My jako opozice jsme pak 
vedením a jejich příznivci napadáni, že jen kri  zu-
jeme a sami neřešíme problémy. Uvědomte si, že 
my jako opozice netrávíme každý den ve funkcích 
na radnici a nemáme pod sebou všechny možné 
odbory a zaměstnance úřadu. Nedisponujeme pe-
nězi z rozpočtu města, které bohužel až moc často 
přichází v niveč. Mrzí nás, že většina ostatních za-
stupitelů tomu jen  še přihlíží.

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

Centrální školní jídelna 2

Redakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubriky

ani neprovádí jazykové korektury.
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Na webových stránkách farnosti a v případě příznivých vládních 
usnesení i v prostorách Galerie kostela sv. Gotharda bude pro vás 
připravena výstava od 8. 3. do 11. 4. 2021
Čekají vás zajímavá, atraktivní místa. Cestovat s námi můžete 
kdykoliv, neztrácíte čas balením ani očkováním a navíc - 
 - S NÁMI NEZCHUDNETE!

Virtuální výstavní "kancelář" Farnosti Český Brod
si vás dovoluje pozvat na několikadenní cestu

více informací na www.farnostbrod.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





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

I.P.R. Real Estate
Svěřte nám svou nemovitost 

Byty, domy, pozemky – prodej a pronájem 
• kvalita, spolehlivost a vstřícné jednání • efek  vní nástroje zajišťující rychlý prodej • vysoká úspěšnost realizací

Mar  na Vávrová
604 230 194 • vavrova@ipr-real.cz • www.ipr-real.cz

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:

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

e-mail: brejchova@profi tisk.cz



Odborná instalace úsporných 
švédských tepelných čerpadel 

NIBE pro rodinné domy.

     www.tc-nibe.cz

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

esel®

Návrh, dodávka
montáž, záruční
a pozáruční servis

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

Kotlíková dotace až 127.500 Kč.
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

 

Mgr. Michaela Seidlerová 
             advokátní kancelá  

 

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

 S   

  

  

  

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

               …….... rádi Vám  pom žeme                  
 

 

   

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

Přijímáme objednávky na oddělky s F1 matkou.
Samota „U Sedmi větrů“ Štolmíř 99, Český Brod.
Tel.: 777 913 531, WWW.MEDOVASAMOTA.CZ

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

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



E-mail: info@ouvysehrad.cz , tel.: 224 921 825 
www.ouvysehrad.cz

Obory vzdělání pro školní rok 2021/2022

PEKAŘKA / PEKAŘ
29-51-E/02 Potravinářské práce  

2letý obor vzdělání

POKOJSKÁ / POKOJSKÝ
69-54-E/01 Provozní služby 

2letý obor vzdělání

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
78-62-C/02 

KUCHAŘKA / KUCHAŘ
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

3letý obor vzdělání

PEČOVATELKA / PEČOVATEL
75-41-E/01 Pečovatelské služby 

3letý obor vzdělání

PRODAVAČKA / PRODAVAČ
66-51-E/01 Prodavačské práce

3letý obor vzdělání

CUKRÁŘKA / CUKRÁŘ 
29-51-E/01 Potravinářská výroba

3letý obor vzdělání

ASISTENT PEDAGOGA 
75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty ve školství

2letý obor vzdělání – večerní

Informace o vzdělávání:
Mgr. Eva Veverová

tel.: 224 911 449

e-mail: veverova@ouvysehrad.cz

ODBORNÉ UČILIŠTĚ 

VYŠEHRAD
Vratislavova 31/6, Vyšehrad 

128 00  Praha 2



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.

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



+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



Vepřový bok s kostí – 79 Kč/kg
Vepřovou pečeni s kostí – 89 Kč/kg

Vepřová játra – 39 Kč/kg

PRODEJNA:

Husovo nám. 41

Český Brod

tel.: 321 622 376
ceny jsou platné od 22. 2. do 6. 3. 2021

na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



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

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

 

AKREDITACE

MŠMT

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA

v Újezdě 
nad Lesy

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

 celoroční program „učíme se venku“

www.victoria-school.cz

Pokud hledáte pro své děti kvalitní vzd
ělání s m

ožností rozvoje osobnosti, přijďte se in
fo

rm
ov

at
 d

o 
na

ší
 š

ko
ly

. T
eš

ím
e 

se
 na vás. 

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

angličtina a španělština 
s rodilými mluvčími

Přijďte se k nám kdykoli podívat.





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.





Přidejte se k tisícům našich spokojených zákazníků, 
stavebních fi rem, řemeslníků a kutilů.

Služby na této prodejně:

• Doprava zboží • Nakládka/vykládka hydraulickou rukou 
• Platba kartou • Půjčovna stavební mechanizace • Káva zdarma

Vítejte v PRO-DOMA!

Přestěhovali jsme prodejnu stavebnin z ulice Cukrovarská 184 

do ulice Klučovská 1372 v Českém Brodě. 

Rozšířili jsme sortiment stavebního materiálu 

a posílili související služby.

PRODEJNA STAVEBNIN 
Klučovská 1372

PRODEJNA STŘECH 
Cukrovarská 184 

Kontakt:

Klučovská 1372
282 01 Český Brod - Liblice 
Tel.: +420 321 693 525, +420 725 724 958
E-mail: stavebniny_ceskybrod@pro-doma.cz

Stěhujeme prodejnu střech z Chrášťan do ulice 

Cukrovarská 184 v Českém Brodě. 

Nabídneme vám veškerý střechařský sortiment 

a služby, včetně klempířské dílny.

Prodejna střech bude v Chrášťanech uzavřena od 8. 2. 2021. 

Těšíme se na vaši návštěvu! 

OTEVÍRÁME 
1. 3. 2021

STAVEBNINY 
NA NOVÉ 
ADRESE

Po – Pá  7:00 - 16:00 
So:  7:00 - 11:00 
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