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Vážení a milí spoluobčané, 
toto je můj první úvodník, prostřednictvím kterého vás mohu oslovit. Ještě jednou bych vám chtěla podě-
kovat za podporu a důvěru, kterou jste mně a celému Českobroďáku SNK dali při volbách. Své působení 
na radnici města beru maximálně zodpovědně a věřím, že se má práce v dohledné době pozi  vně projeví. 
Objem témat k řešení je velký. Společně s panem starostou Klineckým a místostarostou Majerem tvoříme 
tým, snažíme se nalézt konstruk  vní řešení koncepčních záležitos   i jednotlivých problémů. Jsem velmi 
mile překvapena úrovní spolupráce i vysokým pracovním nasazením. Velmi dobře se také propojuje naše 
odborné zaměření, které se snažíme zhodno  t.
Na letošní rok asi většina z nás nebude vzpomínat v dobrém. Doznívající covidovou krizi rychle nahradily 
krize nové. Pohonné hmoty, energie a potraviny vylétly vzhůru a válka na Ukrajině se také nega  vně na 
všem odráží, a to včetně naší psychiky. Rozpočet města je razantně zasažen zvýšenou cenou energií, zrov-
na tak jako mnohé další rozpočty, včetně těch našich rodinných. Budeme se snažit, aby se menší objem fi -
nancí určených na inves  ce města, nijak zvlášť neprojevil a byl zachován kon  nuální rozvoj města a hlavně 
se pokračovalo v rozjetých klíčových projektech. Nicméně jsme se bohužel nevyhnuli nepopulárním kro-
kům, jako je zvýšení plateb za popelnice či vodu. Zde chceme prověřit, zda-li město se svými organizacemi 
hospodaří správně, porovnat s ostatními obcemi, zjis  t a vyhodno  t možné alterna  vy, apod.
Je konec roku a čeká nás bilancování o tom, jaký tento rok vlastně byl. Jsem ve vedení města nová tvář 
(teprve 2 měsíce), ale snažím se rychle se vším seznámit a porozumět. Postupně hodno  m stávající smě-
řování města a vyhodnocuji si, jestli je vše systémově nastaveno správně. Každá změna je prospěšná, 
protože vede k zamyšlení, přináší nové podněty a nápady. Společně s kolegy z vedení města, rady města, 
zastupiteli a zaměstnanci úřadu pracujeme a budeme po celou dobu pracovat na tom, aby se veškeré 
postupy op  malizovaly a byly maximálně efek  vní. 
Přispět k tomuto můžete i vy svými postřehy, poznatky a nápady, které nám prosím předávejte na měst-
ský úřad různými kanály, např. přes komise a výbory města, emaily nebo mi prostě zavolejte. Zrovna tak 
v případě problémů se nebojte obrá  t na náš úřad, pokud to půjde, tak rádi pomůžeme. 
Moc bych Vám všem chtěla popřát klidné proži   vánočních svátků v kruhu rodiny či přátel a vše nejlepší 
do nového roku. Myslím, že si všichni zasloužíme trochu oddychu a pohody. Doufejme, že rok 2023 bude 
ve všech ohledech mnohem přívě  vější.

Markéta Havlíčková, 
místostarostka města
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3Krátce z města
V neděli 27. 11. 2022 jsme průvodem světýlek ve-
deným městskou gardou potemnělým městem, 
kolem 24 andělských zastavení a následným roz-
svícením vánočního stromu u zvonice kostela sv. 
Gotharda společně zahájili letošní advent. Akce se 
zúčastnily stovky lidí. Obrovské poděkování náleží 
organizátorům v čele s Lucií Ulíkovou a Petrem Foř-
tem a všem účinkujícím a pomocníkům. 

Na dalším jednání dne 16. 11. 2022 rada měs-
ta doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové 
opatření č. 5, pravidla rozpočtového provizoria pro 
počátek roku 2023 a nařízení o ceně služeb spoje-
ných s nájmem hrobového místa. Rada města se 
též věnovala výši poplatku za odpad a výši vodného 
a stočného pro rok 2023 a dále možnos   dodateč-
ně snížit ceny za vysoutěžené dodávky elektřiny 
a plynu pro rok 2023 přechodem na spotové ceny.

Rada města dále na jednání dne 1. 11. 2022 zřídila 
komise rady města jako inicia  vní a poradní orgá-
ny a jmenovala jejich předsedy a členy. Předsedou 
komise pro územní rozvoj a stavebnictví se stal Ing. 
Jan Přikryl, předsedou komise bezpečnos   Mgr. Jiří 
Havlíček, předsedou komise pro místní čás   Bc. Jiří 
Stuchl, předsedou komise pro životní prostředí, 
parky a dětská hřiště PhDr. Jaroslav Najbrt, Ph.D, 
předsedou komise pro školství a kultury Tomáš 
Charvát, předsedou komise pro sport a volný čas 
Mar  n Sahula, DiS., a předsedou komise pro rege-
neraci městské památkové zóny a veřejný prostor 
PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D. Rada města dále 
doplnila redakční radu zpravodaje.  

Od 1. 11. 2022 pla   nový dopravní režim v ulici 
Na Vyhlídce. Ulice je zjednosměrněna ve smě-
ru od Žitomířské do Štolmířské. Ze Štolmířské 
k Žitomířské je zákaz vjezdu všech vozidel s vý-
jimkou cyklistů. Studie obsahující i zavedení zóny 
30 byla veřejně projednána dne 16. 5. 2022 a na-
leznete ji na webových stránkách města. 

Rada města dále na jednání 16. 11. 2022 schválila 
pravidla pro napojování nemovitos   ve městě na 
vodovodní a kanalizační síť po jejich zkapacitnění. 
Doposud nepřipojeným bude umožněno se připo-
jit dle těchto pravidel s výjimkou lokalit s nedosta-
tečným tlakem vody v severozápadní čás   města. 
Uvolnění stop stavu se očekává v lednu roku 2023. 
Severozápad města vyžaduje pro napojení na kana-
lizaci dobudování přečerpávací stanice a odlehčo-
vací komory ve Sportovní ulici.

V úterý 1. 11. 2022 se konalo první jednání rady 
města v novém složení. Rada města schválila záměr 
Městských lesů Český Brod na zřízení vlastní honitby, 
která by měla zajis  t lepší kontrolu početních stavů 
zvěře. Město dnes vlastní přibližně 830 ha lesních 
pozemků.  Rada města dále schválila podání žádos   
o dotaci na projekt digitalizace procesů města. Vý-
sledkem by mělo být portálové řešení webových 
stránek města včetně transakčního portálu s mož-
nostmi on-line plateb různých poplatků, automa  za-
ce zpracování přestupkové agendy a také významná 
obnova hardware technologických center. 

Rada města se též na jednání dne 1. 11. 2022 zabý-
vala stavem společných prostor ordinací v pavilo-
nech E a F, kde po částečné rekonstrukci zůstal ne-
vzhledný starý nábytek, a možnos   zapojení města 
do projektu „Stolperstein“ (neboli kameny zmize-
lých) pro připomenu   památky židovských obyva-
tel města, kteří zahynuli v koncentračních táborech. 
Dále se rada zabývala aktuálním stavem a možnostmi 
vylepšení a rozšíření dětských hřišť ve městě.

Rada města dále souhlasila s uzavřením smlouvy 
o pojištění odpovědnos   města a jeho příspěvko-
vých organizací. Pojišťovna byla vybrána na základě 
poptávkového řízení. Rada též projednávala zabez-
pečení areálu ZZN, resp. některých jeho čás  , kde 
se zdržovali bezdomovci. Na základě rozhodnu   
rady byly zaslepeny vstupy do všech objektů tak, 
aby do nich nikdo nemohl neoprávněně vstupovat. 

Rada města dále na jednání 16. 11. 2022 zvolila dal-
ší členy poradních komisí a členy výběrové komise 
pro rozdělování dotací v rámci Programů sportu, 
kultury a volného času. Tímto bychom rádi pozva-
li do práce v komisích další ak  vní občany města. 
Máte-li zájem či odbornost pro práci v některé 
z komisí, kontaktujte kancelář vedení města. 

Dne 23. 11. 2022 bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na obsazení pozice tajemníka městského úřadu. 
Přihlášky je možné podávat do 4. 1. 2023 do 16.00 
hod. Podrobnos   jsou uvedeny na úřední desce. 

Byl dokončen chodník v ulici Tyršova u sokolov-
ny. Součás   projektu byla také výměna veřejného 
osvětlení, úprava zeleného pásu a výsadba několi-
ka nových stromů. Práce na chodníku podél měst-
ských hradeb byly na zimu přerušeny. Na jaře do-
jde k dokončení celého úseku a úpravě nájezdů na 
přechody pro chodce tak, aby nájezdy odpovídaly 
požadavkům na bezbariérovost. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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4 Krátce z města

Zastupitelstvo dále na jednání dne 28. 11. 2022 
opětovně schválilo upravenou smlouvu o zřízení 
práva stavby pro Dobrovolný svazek obcí Český 
Brod – Doubravčice (DSO) za účelem přístavby 
ZŠ Žitomířská jako budoucí součás   svazkové ško-
ly. Rovněž schválilo upravenou rámcovou smlouvu 
o spolupráci při stavbě školy a inves  čním pří-
spěvku mezi  zúčastněnými obcemi a DSO. Máme 
pravomocné stavební povolení, pracujeme na po-
dání žádos   o dotaci a přípravě výběrového řízení 
na generálního dodavatele stavby. Zastupitelstvo 
též zvolilo místostarostku města Ing. arch. Mar-
kétu Havlíčkovou členkou sněmu DSO a určilo ji 
jako pověřenou zastupitelku pro územní plán.

Pokračuje rekonstrukce interiéru staré radnice 
č. p. 1, na kterou jsme získali dotaci ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 9,1 mil. Kč. Součás   je celko-
vá obnova knihovny v 1. patře, vybudování výtahu 
a rekonstrukce levé strany přízemí včetně vstupu 
do podzemí a zázemí pro svatebčany. Celkové ná-
klady jsou 16 mil. Kč. Pokračují též práce na vodo-
vodní a kanalizační sí   na sídliš  , jejichž součás   
je stavba nové dotlakovací stanice a nový povrch 
místo panelové cesty kolem bytovky. Celkové ná-
klady jsou 12 mil. Kč, rozdělené mezi družstvo, do-
taci od SFPI a město. Skončila letošní část rekon-
strukce koruny zdiva městských hradeb, na kterou 
jsme obdrželi dotaci od ministerstva kultury. Na 
další část budeme žádat v roce 2023.

Zastupitelstvo na jednání dne 28. 11. 2022 pověřilo 
vedení města jednáním o převodu zvonice u kos-
tela sv. Gotharda. Tato významná architektonická 
dominanta města je v majetku církve, město ale do 
budoucna zamýšlí opravu jejího pláště a dobudová-
ní vnitřního schodiště a její zpřístupnění.    

V pondělí 28. 11. 2022 proběhlo první „běžné“ 
jednání zastupitelstva města. Na programu byla 
zejména ekonomická témata. Zastupitelstvo 
schválilo rozpočtové opatření č. 5 i pravidla roz-
počtového provizoria pro začátek roku 2023. 
Dále schválilo obecně závaznou vyhlášku upra-
vující výši místního poplatku za svoz komunál-
ního odpadu pro rok 2023 na částku 1.140 Kč 
a výši vodného a stočného na rok 2023 na část-
ku 133,61 Kč. Navýšení vychází z pravidel pro 
stanovení plateb dle závazného fi nančního mo-
delu a podstatného navýšení nákladů, které 
se promítají do kalkulace vodného a stočné-
ho. Významnou položkou je platba nájemného, 
z něhož je hrazena obnova majetku, dále ceny 
energií, nákup vody i personální náklady. Zastu-
pitelstvo zvažovalo také sociální dopady navýšení.

S ohledem na nové složení zastupitelstvo dne 
28. 11. 2022 potvrdilo červnové usnesení o sou-
hlasu se zahájením příprav architektonické sou-
těže na rekonstrukci náměs  . Architektonická 
soutěž je jedním ze způsobů výběru zpracovate-
le projektové dokumentace, s nímž počítá zákon 
o veřejných zakázkách. Soutěž by měla proběh-
nout v příš  m roce. Na rekonstrukci budeme prav-
děpodobně moci čerpat evropskou dotaci, neboť 
tento záměr byl zařazen do zásobníku projektů 
v rámci ITI.

Na jednání dne 30. 11. 2022 rada města vyhlásila 
zakázku na pořízení shrnovače klestu a vyvážecí-
ho vleku pro potřeby městských lesů a souhlasila 
s podáním žádos   o dotaci na pořízení kompostérů 
za účelem snížení produkce bioodpadu z domác-
nos  . Lepší třídění bioodpadu je jednou z cest, jak 
snížit celkové náklady na svoz komunálního odpa-
du, které se promítají do výše poplatku. Dále rada 
města schválila odměny ředitelům dese   příspěv-
kových organizací a pachtovní smlouvu na dobu 
1 roku s místní organizací Českého rybářského sva-
zu týkající se Pivovarského rybníka.   

Pokračují práce na novém strategickém plánu roz-
voje města do roku 2032, do kterých chceme co 
nejvíce zapojit občany města. V rámci série ve-
řejných projednání a on-line anket nám můžete 
říci například, jak si představujete novou podobu 
parku, náměs   či deponie za jatkami anebo kte-
ré chodníky je třeba opravit. Více v článku uvnitř 
tohoto čísla.  

UZÁVĚRKY ČESKOBRODSKÉHO ZPRAVODAJE PRO ROK 2023: 
2. ledna, 6. února, 6. března, 3. dubna, 1. května, 5. června, 31. července, 4. září, 2. října, 
6. listopadu, 4. prosince.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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5Věstník

Body projednávané radou města dne 1. 11. 2022
  1.  Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě č. LW22-411 

a dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 5826/22 na 
prodej kula  ny a vlákniny se společnos   Wood 
& Paper, a. s. - 4. Q 2022, do Labe Wood, s. r. o. 
a Mondi Ště  .

  2.  Záměr na uznání vlastní honitby města Český 
Brod.

  3.  Souhlas s podáním žádos   o podporu k projek-
tu „Digitalizace procesů města Český Brod“.

  4.  ANNA Český Brod - schválení dodatku č. 4 k ve-
řejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2022.

  5.  ANNA Český Brod - žádost o souhlas s přije  m 
daru.

  6.  ANNA Český Brod - úprava závazných ukazatelů 
rozpočtu na rok 2022.

  7.  CVIK - souhlas se změnou závazných ukazatelů 
r. 2022.

  8.  SŠMG - souhlas se změnou závazných ukazate-
lů r. 2022.

  9.  MŠ Kollárova - žádost o změnu závazných uka-
zatelů r. 2022.

10.  MŠ Liblice - žádost o změnu závazných ukazate-
lů r. 2022.

11.  ZŠ Tyršova - převod fi nančních prostředků z RF 
do FRIM a čerpání fondu inves  c.

12.  Stezka do Štolmíře - zrušení usnesení 
č. 377/2022, zrušení VZ a její opětovné vyhlášení.

13.  Revokace usnesení - vyhlášení záměru na zří-
zení práva stavby pro Dobrovolný svazek obcí 
Český Brod – Doubravčice.

14.  Vyhlášení záměru - pacht pozemku v k. ú. Český 
Brod (ČRS).

15.  Dodávka elektřiny a zemního plynu na rok 
2023.

16.  Oznámení ceny vody pitné předané VaK Nym-
burk pro rok 2023.

17.  Věcné břemeno - ČEZ výměna vedení VVN.
18.  Potvrzení o zániku zástavního práva a věcného 

práva zákazu zcizení a za  žení.
19.  Zlepšení informovanos   předsedů komisí rady 

města a předsedů výborů zastupitelstva města.
20.  Revitalizace dětských hřišť.
21.  Zřízení komisí rady města.
22.  Jmenování předsedů a členů komisí rady města.

23.  Doplnění redakční rady Českobrodského zpra-
vodaje.

24.  Nařízení města o vymezení úseků místních ko-
munikací a chodníků a Plán zimní údržby komu-
nikací pro období 2022 – 2023.

25.  Informace - projekt Stolpersteine.
26.  Informace - prostředí čekáren u lékařů v měst-

ských objektech (pavilony E, F).
27.  Informace - zápis z jednání komise pro územ-

ní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 
3. 10. 2022.

28.  Informace - zápis z kulturní komise ze dne 
6. 10. 2022.

Body projednávané radou města dne 9. 11. 2022
1.  Dodatek č. 1 ke SoD č. 202200197/OR - celková 

rekonstrukce areálové TS.

Body projednávané radou města dne 16. 11. 2022
  1.  Povodňová komise města Český Brod - změna 

členů.
  2.  Doporučení schválení rozpočtového opatření 

č. 5 k rozpočtu 2022.
  3.  Doporučení schválení pravidel rozpočtového 

provizoria na rok 2023.
  4.  Schválení vydání nařízení města o stanovení 

ceny služeb spojených s nájmem hrobového 
místa na rok 2023.

  5.  Doporučení schválení ceníku pro svoz odpadu 
pro podnikatele na rok 2023.

  6.  Doporučení vydání OZV o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství na 
rok 2023.

  7.  Revokace usnesení RM č. 415/2022 ze dne 
12. 10. 2022, nájemní smlouva, byt č. 4, Arnoš-
ta z Pardubic 25, Český Brod.

  8.  Doporučení schválení Pravidel pro čerpání so-
ciálního fondu.

  9.  Organizační řád MěÚ Český Brod.
10.  Doporučení schválení Pravidel poskytování 

cestovních náhrad členům Zastupitelstva měs-
ta Český Brod.

11.  Pravidla pro přijímání a vyřizování pe  c a s  žnos  .
12.  Podnájemní smlouva Štolmíř - zabezpečení vol-

by prezidenta ČR 2023.

Věstník

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Věstník6
13.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
14.  Dodatek č. 2 smlouvy o technické podpoře.
15.  Průmyslová ul. - odkup čás   pozemku KN 

p. č. 479/21 v k. ú. Liblice u Českého Brodu.
16.  Pravidla pro napojování nemovitos   po zkapa-

citnění vodovodní a kanalizační sítě města Čes-
ký Brod.

17.  Vyhodnocení nabídek k záměru na pronájem 
nebytových prostor v budově č. p. 202 - areál ZZN.

18.  Žádost společnos   ANESAN s. r. o. - výměna oken 
v budově č. p. 282 – STAŽENO.

19.  Prodej pozemku v k. ú. Loučeň.
20.  Výpověď ze smlouvy o nájmu prostor určených 

k podnikání v budově č. p. 1311 - pavilon E.
21.  Dodávka zemního plynu a elektřiny na rok 2023.
22.  Plán údržby VH majetku na rok 2023.
23.  Smlouva o pojištění odpovědnos  .
24.  Převod svěřeného majetku příspěvkové organi-

zace Školní jídelna Český Brod do majetku Města 
Český Brod a změna přílohy č. 1 ke zřizovací lis  ně.

25.  Věcné břemeno - ŘSD - Tuchorazská, splašková 
kanalizace - rekonstrukce stávající kanalizace.

26.  Obnova (výměna) sekčních šoupat, uličního 
uzávěru pro č. p. 1187 a podzemního hydrantu 
s šoupětem před č. p. 194 v ulici Jeronýmova, 
Český Brod - dodatek č. 1 k SoD.

27.  Dodatek č. 2 ke SoD č. 202200178/OR - Rekon-
strukce chodníku a VO, ulice Tyršova.

28.  Zvýšení zabezpečení areálu bývalého ZZN.
29.  Stezka z „Útulny“ ke hřiš   do Štolmíře.
30.  Jmenování členů komisí rady města.
31.  Doporučení volby členů fi nančního výboru.
32.  Doporučení revokace usnesení určení počtu 

členů kontrolního výboru a volba dalších členů.
33.  Doporučení stanovení odměn předsedům komisí.
34.  Předpokládaná alokace fi nančních prostředků 

pro Program 1 z Fondu sportu, kultury a volné-
ho času na rok 2023 – STAŽENO.

35.  Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu 
města Český Brod - Program 2, TJ Slavoj Český 
Brod z. s., IČO: 00663191.

36.  Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města 
Český Brod - program 3, TJ Slavoj Český Brod z. s., 
IČO: 00663191.

37.  Jmenování členů hodno  cí komise Programů 
podpory sportu, kultury a volného času pro ob-
dobí 2022 – 2026.

38.  Určený zastupitel pro pořizování územního 
plánu.

39.  Odvolání člena sněmu a volba nového člena 
sněmu Dobrovolného svazku obcí Český Brod 
– Doubravčice.

40.  Doporučení souhlasu s přípravou vyhlášení ar-
chitektonické soutěže na rekonstrukci náměs  .

41.  Informace - aktuální stav jednání mezi měs-
tem Český Brod a Stč. krajem o směně/převo-
du nemovitého majetku v areálu SŠ v Liblicích 
a v areálu ZZN.

42.  Informace - zvonice u kostela sv. Gotharda.
43.  Informace - s  žnost paní M. S., na vedení 

Střední školy managementu a grafi ky.
44.  Informace - pokračování projektové přípravy 

novostavby MŠ Kollárova.
45.  Informace - jednotný vizuální styl města.
46.  Stanovení výše pachtovného za pronájem vo-

dohospodářského majetku pro rok 2023.

Body projednávané zastupitelstvem města dne 
28. 11. 2022
  1.  Schválení rozpočtového opatření č. 5 k rozpoč-

tu 2022.
  2.  Schválení pravidel rozpočtového provizoria na 

rok 2023.
  3.  Předpokládaná alokace fi nančních prostředků 

pro Program 1 z Fondu sportu, kultury a volné-
ho času na rok 2023.

  4.  Schválení vydání OZV o místním poplatku za obec-
ní systém odpadového hospodářství na rok 2023.

  5.  Schválení ceníku pro svoz odpadu pro podnika-
tele na rok 2023.

  6.  Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu 
města Český Brod - program 2, TJ Slavoj Český 
Brod z. s., IČO: 00663191.

  7.  Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu 
města Český Brod - program 3, TJ Slavoj Český 
Brod z. s., IČO: 00663191.

  8.  Pravidla pro čerpání sociálního fondu.
  9.  Pravidla poskytování cestovních náhrad čle-

nům Zastupitelstva města Český Brod.
10.  Převod svěřeného majetku příspěvkové organi-

zace Školní jídelna Český Brod do majetku Měs-
ta Český Brod a změna přílohy č. 1 ke ZL.

11.  Budoucí směna čás   pozemků v k. ú. Český 
Brod (V. N.).

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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7Věstník
12.  Prodej pozemku v k. ú. Loučeň.
13.  Průmyslová ul. - odkup čás   pozemku KN 

p. č. 479/21 v k.ú. Liblice u Českého Brodu.
14.  Stezka z „Útulny“ k hřiš   do Štolmíře a zokru-

hování „Topolky“.
15.  Žádost paní Staňkové o posunu   termínu re-

alizace podpořeného projektu a vyúčtování 
poskytnuté dotace z Programu na rekonstrukci 
a opravy fasád nemovitos   v MPZ města Český 
Brod v roce 2022.

16.  Pravidla pro napojování nemovitos   po zkapa-
citnění vodovodní a kanalizační sítě města Čes-
ký Brod.

17.  Dodávka zemního plynu a elektřiny na rok 2023.
18.  Stanovení maximální ceny vodného a stočného 

pro rok 2023.
19.  Zřízení práva stavby pro Dobrovolný svazek 

obcí Český Brod – Doubravčice.
20.  Rámcová smlouva o spolupráci při výstavbě 

a budoucím provozu základní školy, revokace 
usnesení zastupitelstva města č. 242/2022 ze 
dne 21. 9. 2022.

21.  Odvolání člena sněmu a volba nového člena 
sněmu Dobrovolného svazku obcí Český Brod 
– Doubravčice.

22.  Souhlas s přípravou vyhlášení architektonické 
soutěže na rekonstrukci náměs  .

23.  Deklarace zájmu o zisk zvonice u kostela sv. Go-
tharda do vlastnictví města Český Brod.

24.  Určený zastupitel pro pořizování ÚP.
25.  Stanovení odměn předsedům komisí.
26.  Revokace usnesení určení počtu členů kontrol-

ního výboru a volba dalších členů.
27.  Volba členů fi nančního výboru.
28.  Informace - činnost kontrolního výboru.
29.  Informace - zápis z jednání fi nančního výboru.

Body projednávané radou města dne 30. 11. 2022
  1.  Veřejná zakázka - pořízení shrnovače klestu 

a vyvážecího vleku pro město Český Brod.
  2.  Odměny ředitelům příspěvkových organizací za 

rok 2022.
  3.  Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování pora-

denských služeb (GDPR).
  4.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, č. p. 147, 

Český Brod – Liblice.
  5.  MŠ Kollárova - žádost o změnu závazných uka-

zatelů r. 2022.
  6.  Smlouva o realizaci přeložky distribučního za-

řízení určeného k dodávce elektrické energie - 
MŠ Kollárova.

  7.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1190400146 o po-
skytnu   podpory SFŽP.

  8.  Revokace usnesení č. 476/2022 ze dne 
16. 11. 2022 - rekonstrukce chodníku a VO, uli-
ce Tyršova.

  9.  Pacht pozemku v k. ú. Český Brod (ČRS).
10.  Vyhlášení záměru - prodej podílu 1/12 pozem-

ku v k. ú. Pornice.
11.  Dodávka zemního plynu a elektřiny na rok 

2023.
12.  Pověření zastupitele přijímáním prohlášení 

o uzavření manželství formou občanského 
sňatku.

13.  Odvolání člena komise pro regeneraci MPZ 
a veřejný prostor.

14.  Jmenování dalšího člena hodno  cí komise Pro-
gramů podpory sportu, kultury a volného času 
pro období 2022 – 2026.

15.  Jmenování dalších členů komise bezpečnos  .
16.  TS Český Brod - souhlas s podáním žádos   

o dotaci.
17.  Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovacích 

míst na místních komunikacích města Český 
Brod – STAŽENO.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Starosta města Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice Městské-
ho úřadu Český Brod. 
Platová třída: 12 + osobní příplatek, odměny za mimořádné pracovní výsledky, příspěvek na 
dovolenou a další benefi ty ze sociálního fondu. 
Předpokládaný nástup: v období od 1. 2. 2023 nebo dle dohody. 
Pracovní smlouva s úspěšným uchazečem bude uzavřena na dobu neurčitou.
Podrobné informace naleznete na úřední desce nebo v sekci aktuality na webových strán-
kách města www.cesbrod.cz.
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Máte představu, jak by měl vypadat Brod roku 2032? 
Řekněte nám to ON-LINE!

Náměs   i jako místo k relaxaci
I takto by si náměs   představovali  , kteří se 
1. prosince 2022 zúčastnili veřejného setkání k bu-
doucí podobě náměs  . Všichni zúčastnění si ná-
měs   cení jako významného historického místa, 
zároveň si však uvědomují, že jeho potenciál není 
dostatečně využitý. „Dnes tu lidé hlavně nakupu-
jí, chodí do knihovny, na poštu či na úřad,“ zmínil 
jeden z účastníků. Shodně si ale myslí, že náměs   
by mohlo poskytovat mnohem širší spektrum mož-

nos  , jak tu trávit čas. Dalším diskutovaným téma-
tem bylo parkování a doplnění zeleně.

A co byste chtěli na náměs   dělat vy? Nyní se mů-
žete vyjádřit v on-line anketě na www.Brod2032.cz. 
Vaše podněty budou sloužit jako podklad k pří-
pravě architektonické soutěže na novou podobu 
náměs  . Pokud nemůžete anketu vyplnit on-line, 
zastavte se pro dotazník v informačním centru, kde 
ho následně vyplněný můžete také odevzdat.

8 Z radnice

I na základě Vašich vstupů vytvoříme strategický plán rozvoje města. Během jeho realizace nás může 
potkat řada různých překvapení a úskalí. Pokud však budeme mít pevnou společnou vizi, můžeme ji i přes 
tato úskalí naplnit. Potkat jste nás mohli osobně, ale pokud vám čas nevyšel, můžete se zapojit z klidu 
a tepla domova ON-LINE.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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9Z radnice
Jiráskovy sady – park pro všechny generace
Otužilá skupina Broďáků se předposlední listopa-
dovou neděli setkala u kolotoče v městském parku, 
aby si společně s vedením města a vedoucím odbo-
ru životního prostředí prošla Jiráskovy sady. Přímo 
v terénu se účastníci seznámili se studií, kterou si 
město nechalo vypracovat. Ta navrhuje vybudovat 
v sadech pobytové louky, přeměnit rybník na bio-
top a doplnit ho o ostrůvky a dřevěné molo. V ko-
rytě Šembery navrhuje zbudovat stavidla a propojit 
jeho břehy pomocí můstků a nášlapných kamenů.
Chcete se o plánované proměně dozvědět víc? 
Podívejte se na krátkou video prezentaci studie na 
www.Brod2032.cz a dejte nám v on-line anketě 
vědět, jestli by se vám takové změny v městském 
parku líbily. Čas máte už jen do 20. 12.

Chodníky v jednom řádku
Co vnímáte jako jeden z největších problémů naše-
ho města? V odpovědi se většina obyvatel shodne 
- rozbité chodníky. A který z nich trápí právě vás? 
Dejte nám o něm vědět v on-line anketě! Jak?

Zapíchnu  m virtuálního špendlíku do mapy na 
stránce www.Brod2032.cz nebo připomínkou do 
vy  štěných map, které naleznete na Městském 
úřadě č. p. 56, v M´am´aloce ve Štolmíři a v ob-
chůdku v Liblicích. Na základě mapování a ve spo-
lupráci s odborem rozvoje a Technickými službami 
Český Brod vznikne plán, který jasně stanoví, kdy 
se který chodník dočká opravy.

Na budoucnos   je třeba pracovat už teď
Jak by měl vypadat Brod v roce 2032? Jako klid-
né město, které svým obyvatelům i návštěvníkům 
nabízí pestrou nabídku služeb i míst k relaxaci. To 
se ale nestane samo od sebe. Právě teď se začínají 
scházet pracovní skupiny, které budou rozpraco-
vávat důležité oblas   jako je vzhled a rozvoj obce, 
doprava a životní prostředí nebo samospráva 
a občanská vybavenost. Skupiny si vytyčí cíle a ná-
sledná opatření, díky kterým se je podaří naplnit.

Chcete být u toho? Přihlaste se na www.Brod2032.cz 
v aktualitě Klid a nohy v zeleni. Pracovní skupiny 

budou mít vliv na to, jak bude Brod v roce 2032 
vypadat a fungovat.

Jak by měl vypadat nový městský park? Zapojte 
se do on-line diskuze.
Zaběhat si, projít se, udělat si piknik… To jsou první 
návrhy, které se objevily v on-line diskuzi k tématu 
revitalizace bývalého prostoru deponie - rozsáhlé-
ho nevyužitého pozemku na kraji města, na kte-
rém má v budoucnu vzniknout přírodní rekreační 
zóna. Co byste tady chtěli dělat vy? Jak byste si 
park představovali? Jaká pravidla by se v něm měla 
dodržovat, aby dobře sloužil co nejvíce skupinám 
obyvatel? Zapojte se do diskuze, která právě teď 
probíhá na webu www.Brod2032.cz.

Ve spolupráci s Agora CE Mar  na Vlastníková,
PR manažerka města
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V listopadovém čísle zpravodaje jsme vám představili novou městskou „značku“, která bude moderním 
způsobem prezentovat naše město. Jedná se o nový vzhled pro nové způsoby městské komunikace, kte-
rými například web, facebook a do budoucna také instagram bez pochyby jsou. To ale neznamená, že 
se městský znak přestane používat. Kde všude budete vídat nové městské logo a kde znak, ještě ladíme. 
Inspiraci hledáme i v dalších městech, která mají zavedení jednotného vizuálního stylu úspěšně za sebou.

Nové městské logo je součás   roz-
sáhlého manuálu, který především 
jedno   komunikaci z města směrem 
k občanům, ale také interní materi-
ály. Propagace a prezentace města 
a jeho příspěvkových organizací je 
v tuto chvíli realizována každá jiným 

grafi ckým stylem. Smyslem a cílem projektu je, 
spolu s trochou času, tyto informace sjedno  t tak, 
aby každý, kdo takovýto materiál uvidí, pochopil, 
že se jedná o „produkt“ z Českého Brodu. 

Spektrum komunikačních cest je poměrně rozsáh-
lé. S trochou již zmíněného času, který aplikace vy-
žaduje, bude město směřovat k modernímu stylu 
komunikace. Jedná se o nástroj efek  vní prezen-
tace obce v dnešní moderní době. Uži   loga a pra-
videl ukotvených v logomanuálu přináší také jistou 
míru svobody bez nutnos   žádat o jeho použi   
radu města. Celý logomanuál, logo a šablony jsou 
volně ke stažení na webových stránkách města. I to 
by mělo aplikaci a tolik usilované jednotnos   vý-
razně pomoci. Pan Hejč dostal v zadání požadavek 
na vytvoření mimo jiné jednoduché a variabilní 
grafi ky, kterou lze uchopit a rovnou použít, bez slo-
žitých úprav a znalos   v oboru. I to je významným 
jedno  cím prvkem nového vizuálu.

V žádném případě nechceme nahrazovat měst-
ský znak, ale naopak mu dodat na vážnos   uži  m 
moderního způsobu komunikace, která by měla 
převzít pomyslnou historickou štafetu a v 21. sto-
le   transformovat použi   historického městského 
znaku. Své logo manuály a jednotné vizuální styly 
mají nejen jiné obce a města, ale také ministerstva: 
např. ministerstvo životního prostředí, minister-
stvo vnitra aj. Historicky první městský vizuální styl 
a logo představily malebné lázně Luhačovice, které 
se do té doby také prezentovaly jen prostřednic-
tvím heraldického znaku. Oslovila jsem skrze Ná-
rodní síť zdravých měst, které jsme již leta součás  , 
další města a zeptala se jich, jak koexistenci nového 
trendu a historicky stabilního a všemi uznávaného 
heraldického znaku města vyřešili. Jejich dobrá 
praxe je i naší inspirací a věříme, že se aplikace 
s respektem k historické tradici uži   městského 
znaku podaří vyřešit. Podobně, jako se snažíme 
u nás, aplikovali nový vizuál Brno, Bystřice, Šlapa-
nice, Červená Voda, Nový Jičín a mnoho dalších. 
Z našeho okolí například Poděbrady, Nymburk, 
Úvaly atd. 

Mar  na Vlastníková, 
PR manažerka města

Aplikace nového jednotného vizuálního stylu města
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Z radnice12

Na sociálních sí  ch proběhla v minulých týdnech diskuse na téma výše poplatků za odpad v roce 2023 ve 
výši 1.140 Kč, o které schválením obecně závazné vyhlášky rozhodlo zastupitelstvo města. Zastupitelstvo 
zvažovalo jak fi nanční, tak sociální stránku tohoto kroku, proto je poplatek nižší než zákonný strop. Dovol-
te mi, abych se nad  mto tématem krátce zastavil. 

Bohužel i naše město je v mnoha oblastech vy-
staveno dopadům zdražování. To se projevuje na 
nárůstu cen elektřiny a plynu, pohonných hmot, 
mzdových nákladů i stavebních prací. Specifi ckou 
oblas   je svoz a likvidace komunálního odpadu, 
kde se do budoucna chystá úplný zákaz skládková-
ní. Ceny za uložení směsného odpadu na skládku 
se zvyšují již několik let. Město na tento nárůst 
reaguje postupným navyšováním poplatku za od-
pad, ale též dalšími inves  cemi s cílem dále zlep-
šit třídění. Byl pořízen nový svozový vůz, nádoby 
na tříděný odpad do domácnos   a do budoucna 
plánujeme nákup kompostérů nebo budování po-
lopodzemních kontejnerů. Svoz zajišťují Technické 
služby Český Brod jako příspěvková organizace 
města, jejíž hlavní příjem je tzv. příspěvek zřizova-
tele plynoucí z rozpočtu města. Ten příš   rok pře-
kročí 31 mil. Kč. Systém svozu, jehož náklady jsou 
významnou čás   výdajů technických služeb, zahr-
nuje svoz a likvidaci směsného a tříděného odpa-
du, bioodpadu, svoz košů, provoz sběrného dvora 
a likvidaci černých skládek na území města. Nejde 
tedy jenom o objem odpadu v černé popelnici.

Město je ze zákona povinné zajis  t likvidaci ko-
munálního odpadu. Na základě zákona o místních 
poplatcích je proto oprávněno stanovit místní po-
platek za svoz odpadu, a to buď jako poplatek za 
obecní systém odpadového hospodářství nebo 
jako poplatek za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci. V prvním případě, který využívá 
i Český Brod, pla   osoby s trvalým bydlištěm v obci 
a majitelé bytů, domů nebo staveb pro rekreaci na 
území obce paušální částku. V druhém případě, 
který funguje třeba v Říčanech, je poplatek dán 
objemem nebo hmotnos   vyprodukovaného od-
padu anebo kapacitou „soustřeďovacích prostřed-
ků“ tj. velikos   popelnice. Druhý způsob umožňuje 
zvýhodnit lepší třídění, resp. jeví se spravedlivěji, 
ale je technicky složitější. Celkové náklady se však 
v zásadě neliší a zapla  -li někdo méně, jiní musí 

zapla  t více, jinak by rozdíl musel být uhrazen 
z rozpočtu města. 

Dopady případných změn do hospodaření obce 
jsou podstatné. Poplatek je příjmem městského 
rozpočtu, letos ve výši 6,5 mil. Kč, a opírá se o kal-
kulaci reálných nákladů, jenže 2 roky nazpět. Jen 
skládkování nás však už v roce 2021 stojí kolem 
6 mil. Kč, tudíž spolkne téměř celý výnos poplatku. 
Pla  me i za likvidaci tříděného odpadu, za který 
jsme dříve peníze dostávali, a částečně bioodpadu, 
byť zdaleka ne tolik jako u netříděného. Čím více 
bude město na systém doplácet,  m více peněz 
bude chybět jinde, například v inves  cích. Ve zmí-
něných  Říčanech je výnos poplatku podstatně niž-
ší než v Českém Brodě a město na systém doplácí 
přes 20 mil. Kč ročně. 

Kromě fi nančních dopadů na obec a technické 
náročnos   svozu je argumentem pro   zohlednění 
množství směsného odpadu též obava z toho, že 
část odpadu neskončí v popelnici, ale na černých 
skládkách nebo v kamnech. Ačkoli se dr  vá většina 
občanů chová zodpovědně, nelze rizika ignorovat. 
Možnos   zvýhodnění či mo  vace k lepšímu třídění 
stejně jako řešení problému „černých pasažérů“ 
systému se zabývá komise životního prostředí pod 
vedením pana předsedy Jaroslava Najbrta. Uvě-
domujeme si též, že hlavně pro vícečlenné rodiny 
s malými dětmi je poplatek citelným zásahem do 
rodinných rozpočtů. Vedle zavedení nějaké formy 
mo  vace nebo odměny za třídění proto do bu-
doucna zvažujeme například zvýhodnění malých 
dě   nebo důchodců.

Tomáš Klinecký, starosta města

Poplatek za odpad v roce 2023

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Z pohledu snahy o bezpečnější Český Brod nebyl listopad odpočinkovým měsícem. Jedním z prvních úkolů 
pro odbor rozvoje ve spolupráci s technickými službami bylo zabezpečit areál bývalého ZZN tak, aby ne-
mohl být obýván neoprávněnými spoluobčany. Výsledek máte možnost přímo v areálu vidět – byl uklizen 
různě rozmístěný stavební materiál a byl fyzicky zamezen přístup do jednotlivých nemovitos  . Dále je 
prostor průběžně sledován kamerovým systémem a hlídkami městské policie.

Strážnici městské policie v souvislos   se změnou 
dopravního značení v ulicích Na Vyhlídce a v okolí 
častěji upozorňovali řidiče na novou dopravní situ-
aci i na správný význam pojmu „jednosměrná po-
zemní komunikace“.

Dne 24. 11. se uskutečnila schůzka zástupců vedení 
města s ředitelem Územního odboru Kolín Policie 
České republiky plk. JUDr. Miroslavem Breburdou, 
MBA. Zástupci města se zajímali o možnos   zvýše-
ní bezpečnos   v našem městě a apelovali na po-
moc v oblas   drogové trestné činnos  . Důraz byl 
kladen obzvlášť na oblast nádraží a bývalého ZZN. 
Krátce poté byl na vlakovém nádraží Český Brod 
zadržen devětatřice  letý občan, který dlouhodobě 
na tomto místě distribuoval marihuanu a pervi  n. 
Distribuce se děla úplatně i bezúplatně. Průběž-
nou informační podporu v této věci kriminalistům 
poskytovali i strážníci městské policie a městského 
kamerového systému. 

Je zřejmé, že výskyt drog ve městě není o jednom 
distributorovi a bude se jednat o dlouhodobý boj, 
který nemusí mít konce. Nicméně je to záležitost, 
kterou v Českém Brodě nesmíme podceňovat a už 

vůbec ne přehlížet či jakkoliv tolerovat! Dle ne-
dávno zjištěných poznatků pouliční dealeři dávali 
zdarma či za úplatu „fety“ i dětem. Jeden va-
zebně s  haný dealer situaci v brodských ulicích 
nezachrání. Proto i  mto způsobem apelujeme 
a prosíme občany města o zvýšenou pozornost, 
všímavost a pomoc při po  rání této zvlášť zá-
važné trestné činnos  . Pakliže máte konkrét-
ní informace či pouhé podezření nebo pořídíte 
fotografi i (video), pošlete poznatek e-mailem 
na ko.oo.brod@pcr.cz (Policie ČR) či rovnou volejte 
linku 158. Poznatek lze zaslat i anonymně. 

Nebo např. budete-li si myslet, že někde v parčíku 
od hloučku dě   cí  te pach kouře marihuany nebo 
zaznamenáte jiné pro  právní jednání, kontaktuj-
te městskou policii na tel.: 736 675 756. Jestliže 
strážníci vyjedou zbytečně, resp. na místě nezjis   
pro  právní jednání, tak se ve výsledku nic neděje. 
Městská policie je tu pro všechny občany a pro vyš-
ší bezpečnost v našem městě.

Ing. Evžen Pospíšil, člen Rady města a zastupitel 
pověřený řízením městské policie, 

pospisil@cesbrod.cz

Činnost v oblas   bezpečnos   města za měsíc listopad 2022
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Podzimní období předchozích dvou let nebyla právě veselá, neboť Domov byl uzavřen z důvodu covidu. 
O to více se klien   těšili na tradiční i nové akce, které jsme během letošního podzimu uspořádali. 

Výlet k rybníku do Kozojed je určitě jednou z nej-
oblíbenějších akcí mezi seniory. Původní termín 
v září jsme kvůli špatnému počasí posunuli až na 
říjen a udělali jsme dobře. Za krásného počasí pro-
žilo téměř dvacet seniorů pohodové odpoledne. 
Opékali jsme buřty na připraveném ohni a další 
občerstvení bylo zajištěno v blízkém kiosku.

V říjnu nás navš  vil Vladimír Pecháček ze skupi-
ny Šlapeto, který je naším pravidelným hostem 
a senioři se vždy na jeho písničky ze staré Prahy 
a v  pné povídání moc těší. Letos podruhé přijela 
do Domova seniorů milá Klára Šinková z blízkého 
Vinařství Klučov. Degustaci vína a burčáku doplni-
la poutavým vyprávěním o pěstování vína. Dýně 
patří k podzimu, a tak se koncem října manuálně 
zdatní senioři pus  li do jejich vyřezávání a dlabání. 
Všechny krásné dýně jsme pak použili na podzimní 
výzdobu Domova. Pokračuje také pásmo cestopis-
ných přednášek Petra Horáka, tentokrát poutavým 
vyprávěním o chorvatském poloostrově Istrie.

Začátek listopadu měli 
senioři zpestřený před-
stavením Dua Ruggieri. 
Úžasné spojení operního 
zpěvu a baletního tance 
byl pro klienty nevšed-
ním zážitkem, ze kterého 
byli doslova nadšeni.

Během podzimu se také 
uskutečnily dvě vzdělá-

vací akce pro zaměstnance.  Seminář „Proměny 
stáří a gerontooblek“ umožnil personálu poznat 
pocity seniorů v „obleku stáří“. Další školení jsme 
uspořádali sami a témata byla pestrá - použi   
transportního vaku pro klienty po amputaci kon-
če  n, individuální plánování sociální služby, využi   
mobilního sprchového pultu, výcvik asistenčního 
psa a další. 

Návštěva ukrajinských dě   z adaptační skupiny 
v Domově byla velmi milá. Po krátkém pěveckém 
vystoupení následovalo „Podzimní tvoření“ - malo-
vání na hrnečky. Společně strávený čas dě   a seni-
orů byl velmi příjemný a doufáme, že toto setkání 
nebylo poslední. 

Moc děkujeme kadeřnici Romaně Vinšové, že jed-
no listopadové dopoledne poskytla zdarma své 
služby našim klientkám, ale i klientům. Podávala 
se dokonce i káva s vyhlášeným výborným závinem 
paní Alenky Polákové.

Výtvarné dílny v předvánočním čase mají pestrou 
náplň, například louskání ořechů na vánoční cukro-
ví nebo výroba krásných luceren na výzdobu oken 
pro Adventní průvod světýlek. Nyní, počátkem 
prosince, je již Domov seniorů krásně svátečně vy-
zdoben a těšíme se na vánoční svátky bez všech 
restrik  vních omezení. 

Lucie Hovorková, ředitelka

Pestrý podzim v ANNĚ

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Benefi ce pro LECCOS po třech letech opět naživo
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Večer zahájil moderátor Michal Šeda, který cha-
rita  vní benefi ční akcí na podporu činnos   orga-
nizace LECCOS provázel bez nároku na honorář. 
Společně s ředitelkou Janou Kratochvílovou přiví-
tal hosty, poděkoval dárcům, návštěvníkům a dob-
rovolníkům večera. Představil malíře a výtvarníka 
Fran  ška Kollmana, který přímo na místě, v průbě-
hu večera vytvořil čtyři díla, která se později vydra-
žila ve veřejné aukci. 

Začala  chá aukce, ve které mohli návštěvníci dra-
žit krásné položky – od kosme  ky, knížek, hraček, 
šperků přes vstupenky do divadel, vánoční deko-
rační předměty, svíčky, módní oblečení, poukazy 
na různé služby i velmi zajímavé položky v podobě 
poukazu na pobyt v jurtě, ručně pletený bič nebo 
krásné dřevěné výrobky. Nechyběly grafi ky Lucie 
Ulíkové, která darovala do dražby také originální 
smaltovanou misku. Nejúspěšnějšími položkami 
v  ché aukci byly vstupenky na představení Diva-
dla Járy Cimrmana a Dejvického divadla. Částka, za 
kterou se vstupenky vydražily, překročila pětkrát 
jejich prodejní hodnotu. 

Po ukončení  ché aukce následoval malý koncert. 
Kapela Eintopf Ensamble, složená převážně ze 
studentů českobrodského gymnázia, zahrála čtyři 
skladby moderního i staršího popu. 

Následovala veřejná aukce, ve které představil své 
čtyři obrazy, vytvořené v průběhu večera, Fran  -

šek Kollman. Všechny se dohromady vydražily za 
více než 25  síc Kč. Při dražbě dalšího díla pozval 
moderátor na jeviště jeho autorku, ilustrátorku 
a režisérku Galinu Miklínovou. Její grafi ka Sára 
Kalamita, z limitované edice ilustrací ze stejno-
jmenné knihy Evy Papouškové, se vydražila za 
20  síc Kč. Originální položkou ve veřejné aukci 
byla okrasná třešeň i s výsadbou. Dar od fi rmy 
Jelenservis představil samotný dárce, pan Lukáš 
Pirnos, a vydražil se za úctyhodných 13  síc Kč. 
Poslední položkou veřejné aukce byla krásná so-
cha z dubového dřeva, kterou LECCOS darovala 
řezbářka Marta Novotná. Úspěšný dražitel za so-
chu zapla  l 15  síc Kč. 

V průběhu celého večera bylo pro hosty připrave-
no bohaté a rozmanité občerstvení formou rautu. 
Očekávaný výsledek Benefi ce pro LECCOS oznámil 
hostům moderátor společně s ředitelkou LECCOS. 
Letošní benefi ční večer přinesl zisk 240  síc Kč. 
Celý výtěžek podpoří ak  vity a služby, které pomá-
hají potřebným rodinám s dětmi. dětem a mládeži.

Děkujeme všem dárcům, podporovatelům, hos-
tům večera a dobrovolníkům. Poděkování všem 
podporovatelům najdete na našem webu:
www.leccos.cz/benefi ce-pro-leccos.cz.

Dita Nekolná, 
LECCOS, z. s.

Téměř 180 položek v  ché a 7 ve veřejné aukci dražili návštěvníci 11. ročníku Benefi ce pro LECCOS, která 
proběhla v českobrodském KD Svět v pátek 2. prosince. Poslední dva ročníky se uskutečnily kvůli situaci 
s Covid-19 pouze on-line. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
prosinec 2022prosinec 2022



Můžeme jít. Naše kroky zamířily na kopec, odkud 
je vidět Brod. Z vrcholku jsme si ukázaly, co je kde 
za budovu, poznávaly stromy, počítaly lípy a hlavně 
hledaly kaštany. Když jsme měly nasbíráno, vydaly 
jsme se po schodech do zadního parku. Na kon-
ci parku jsou jírovce a pod nimi mnoho kaštanů. 
Zasekly jsme se tam na několik minut, posbíraly 
kaštany a vydaly se na cestu zpět ke klubovně. 
Cestou jsme si povídaly o tom, co z listů a kaštanů 
budeme na schůzce dělat. Došly jsme do klubovny, 
pečlivě narovnaly a za  žily listy, kaštany vysypaly 
do stojanu a hlavně jsme si došly na WC.

Druhá polovina překvapení byla také venku. Z klu-
bovny jsme se přesunuly za městské hradby, kde 
na nás už čekali rodiče. Když Kačí rozdělávala oheň, 
my jsme skotačily a hrály jednoduché hry, které 
nás naše vedoucí naučily. Když už byla ta správ-
ná chvíle, dostala každá z nás nakrojený špekáček 

a začala opékat. Kdo chtěl, mohl si opéci i chleba 
na topinku.

Celou akci jsme završily  m, že jsme si šly zahrát 
běhací hru a pak už jen rozloučit a domů.

Kateřina Pačesová, Psohlavci14

Sobotní překvapení Poštolek
Je sobotní odpoledne a my se scházíme před klubovnou. Kačí a Káča jsou tajemné a nechtějí nám prozra-
dit, co je dnešní překvapení. Než jsme odešly od klubovny, daly jsme si cíl naší procházky. Byl jednoduchý 
a jasný – najít nejhezčí listy a posbírat pár kaštanů.
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Po rychlém zabydlení ve srubu jsme se sesedli ko-
lem táborového ohně. Čestného zapálení se uja-
li hlavní stavitelé tohoto přes tři metry vysokého 
díla, a to Kosice, Emička, Dominik a Johny. Příjem-
ný večer jsme si protáhli až do brzkých ranních ho-
din a táborák si náležitě užili. 

V sobotu jsme odpočívali, oddíly se střídaly u plot-
ny, část osazenstva vyrazila na procházku a zbytek 
za  m nachystal večerní posezení. To bylo o po-
znání kratší než páteční. I tak jsme si ráno přispali 
a v neděli proto kromě závěrečného úklidu už nic 
dalšího nes  hli.

Celá akce se nesla v odpočinkovém duchu a byla 
plná vzpomínek na letní tábor, to díky němu 
(a zákazu pálení ohňů na jeho konci) jsme se mohli 
sejít a užít si klidné podzimní posezení na našem 
oblíbeném místě. Domů se tak vracíme spokojeni 
a těšíme se na další skautské akce.

Za účastníky akce sepsal Pakůň, 
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

17Z organizací a spolků
Podzimní výprava k táboráku
V pátek 11. listopadu se sešly oddíly skautů a skautek na nádraží a vlakem vyrazily na tábořiště pod kop-
cem Pohoř. Cestou k nám postupně přistupovali další vedoucí a   poslední přijeli až na tábořiště vlastními 
vozy v pozdějších večerních hodinách. 
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Mikulášská výprava skautek a skautů

Naše cesta historií města započala pečeckou rafi -
nerií, která bývala hned napro   nádraží. Od ní pak 
naše kroky vedly ke kostelu sv. Václava. Od kostela 
pak přes náměs   Vladimíra Renčína do parku a dál 
kolem rybníka, u kterého jsme zahlédli ledňáčky. 
Zbývala už jen zastávka u sokolovny a evangelické-
ho kostela postaveného k pě  stému výročí upálení 
mistra Jana Husa.

Po cestě k cíli jsme se rozdělili do týmů. Náš úkol 
byl jednoduchý – zakreslovat si mapu naší trasy.

Konečně jsme na místě. Sundat batohy ze zad 
a jde se večeřet. Po večeři hrajeme hry a zábava je 
v plném proudu. Najednou se ozvaly rány a my se 
ocitáme v pekle plném čertů. Musíme se vydat na 
cestu plnou nástrah, abychom zachránili Mikuláše 
a dostali se všichni z pekla ven. Za pomoci našich 
map vyrážíme do tmy a hledáme deset otázek tý-
kajících se adventu, na které musíme odpovědět. 
Nebude to ovšem tak jednoduché, jak se zdá. 
I venku na nás to  ž číhají pekelná stvoření a chtějí 
nás pořádně vystrašit.

Když všechny tři týmy zdárně dokončily svou práci 
a osvobodily Mikuláše, přišla zasloužená nadílka.

Vzhledem k našemu velikému vyčerpání se pláno-
vaný nedělní výlet nekonal. Místo toho jsme strá-
vili dopoledne plné společenských her.

Všichni jsme si to moc užili a už se těšíme na další 
společné akce.

Za skautky a skauty ze střediska Ing. Ládi Nováka,
Míša Kurková

V sobotu 3. prosince po obědě jsme se sešli na nádraží a mohlo se vyrazit. Naší cílovou stanicí byly Pečky. 
Po vystoupení z vlaku pro nás bylo přichystané překvapení. Čekal zde pan Vodička, který se stal naším 
průvodcem.

18 Z organizací a spolkůČeskobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Jste malý nebo střední podnik? Máte zájem svůj podnik modernizovat a digitalizovat pořízením nových 
automa  zovaných strojů nebo HW a SW technologií? 
Pokud ano, v roce 2023 bude možné požádat přes MAS Pošembeří o dotaci v operačním programu Tech-
nologie a aplikace pro konkurenceschopnost. 
Podpora bude zaměřena:

•  na robo  zaci, automa  zaci a digitalizaci (např. manipulátory, inteligentní sklady = nejedná se o stroje 
sloužící k přímé výrobě nebo opracování materiálu); 

•  HW a SW řešení pro výrobní, mezioperační, administra  vní a účetní úkony; 
•  evidence skladových a materiálových zásob, elektronický příjem objednávek apod.,
•  tvorba, aktualizace a propojení webových stránek se skladovým hospodářstvím nebo systémem plá-

nování výroby; cloud (úložiště) apod.
Budeme rádi, pokud se na nás obrá  te s vašimi nápady a záměry. 
Kontakt: goldsmidova@posemberi.cz, tel.: 732 725 772 nebo 721 210 662.

Nová zelená úsporám Light
MAS Pošembeří pomůže seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu 
www.novazelenausporam.cz.
Program je určen pro jednoduchá opatření přinášející úspory energií nejvíce zranitelným skupinám oby-
vatel – seniorům, osobám pobírajícím invalidní důchod 3. stupně a domácnostem s nárokem na příspěvek 
na bydlení. 
Jedná se o okamžitou, vyplácenou předem podporu ve výši 150.000 Kč. Žádos   se podávají elektronicky 
bez složité přípravy. Příjem žádos   bude zahájen 9. 1. 2023.

Zdarma vám pomůžeme s přípravou žádos   i vyúčtováním projektu. Pokud plánujete využít možnost nové 
dotace Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light), můžete nás kontaktovat telefonicky nebo písemně v pra-
covní dny od 8.30 do 16.00 hod.: Hana Vrbovcová, tel.: 775 798 959, e-mail: vrbovcova@posemberi.cz, 
Mgr. Miloslav Oliva, tel.: 721 210 662, e-mail: oliva@posemberi.cz.

Informace o dotačních možnostech v OP TAK

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Listopadové dění na SŠMG v Liblicích

Následovala prohlídka výrobních linek. Jak už to 
v potravinářských provozech bývá, přísná hygienic-
ká pravidla jsou nezbytná, a tak se i naši studen   
museli řádně vydezinfi kovat a navléci do ochran-
ných oděvů a obuvi. Někteří zvědavci se snažili 
dopátrat receptury na výrobu pravé coly, avšak 
marně, neboť ta je v zemi svého původu střežena 
jako poklad a do poboček po celém světě se z USA 
dovážejí již hotové sirupy. Zajímavé bylo zjištění, že 
fi rma se různými způsoby snaží zmírnit dopady své 
činnos   na životní prostředí. Každého asi napadne, 
že producent nápojů bude mít zájem na recyklaci 
materiálů pro výrobu lahví.  Firma však recykluje 
i spotřebovávanou vodu. V areálu tak můžete na-
razit na mokřadní ekosystém, který vznikl jako sou-
část koloběhu vody ve fi rmě a je zároveň důležitým 
environmentálním prvkem. 

Ve středu 16. listopadu se třída 3.I vydala na ná-
vštěvu Památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše. 
Tento oblíbený výlet spojuje příjemné s užitečným 
– projdete se roman  ckou krajinou a navíc se ne-
násilnou formou dozvíte spoustu důležitých věcí. 

Traduje se, že kdo jednou byl ve Strži a u maturi-
ty si vytáhne Čapka, má to „v kapse“. Kromě stálé 
expozice o životě a díle Karla Čapka je od letošní-
ho září možné navš  vit novou výstavu s názvem 
Úspěch se neodpouš  , která připomíná, že Čapek 
nebyl svými současníky přijímán jen s úctou a ob-
divem, ale měl i řadu odpůrců a musel dlouhodobě 
čelit anonymním dopisům, telefonátům, pomlou-
vačným článkům i dalším projevům agresivity.

Dvě listopadová úterní dopoledne byla věnována 
návštěvě Městské knihovny Český Brod a nízko-
prahového zařízení Klub Zvonice. I přes probíhající 
rekonstrukci bylo studentům 1. ročníku umožněno 
prohlédnout si prostory knihovny a seznámit se 
se službami, které nabízí. Nízkoprahové zařízení 
Klub Zvonice, provozované občanským sdružením 
Leccos, zase prvákům ukázalo různé možnos   trá-
vení volného času od deskových her až po lezec-
kou stěnu i nabídku pomoci v ob  žných životních 
situacích. 

Ing. Alžběta Ingrová,
pedagog Střední školy managementu a grafi ky

Dne 10. listopadu vyrazili studen   2. a 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání na exkurzi do výrobního 
závodu fi rmy Coca-Cola v Praze – Kyjích. Byli uvítáni nápojem dle vlastního výběru z produkce fi rmy, o jejíž 
historii se pak poučili prostřednictvím videoprezentace v anglič  ně. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Vstupem do doby adventní se vlévá do našich živo-
tů klid, pokoj a čas k rozjímání. Můžeme se zastavit 
v našem každodenním shonu a nechat vánoční at-
mosféru pomalu vcházet do našich životů… Pokud 
jste dočetli až sem, máte možná pocit, že děláte 
něco špatně, protože přesně toto se nyní ve vašich 
životech neodehrává. Je potřeba toho ještě tolik 
zařídit, objednat, nakoupit, napéct, uklidit! Vánoč-
ní atmosféra je dřina! A do toho všeho ty dě  , ke 
kterým musíme být milí a laskaví, i když meleme 
z posledního. Ještě že je tu ta školka, tam je to ur-
čitě jinak. Nebo není?

Ve školkách nastává období vánočních besídek. 
Nacvičování, opakování pořád dokola, do toho vy-
rábění a zdobení. A zase opakování. Chtělo by to 
ještě jednu písničku. S  hneme se ji ještě naučit? 
A ještě pečení cukroví bychom měli s dětmi zvlád-
nout! A do toho všeho musíme být milí a laskaví, 
i když meleme z posledního. A to radostné,  ché 
a pokojné světlo, které s příchodem vánoční doby 
očekáváme, je jakoby v nedohlednu. I pedagog 
v mateřské škole se musí rozhodovat, kam nasmě-
rovat své síly. Besídka se přehraje, zůstane po ní 
jen vzpomínka a možná videozáznam. Cukroví se 
sní. Vánoční přáníčka budou měsíc viset na lednič-
ce a potom poputují do archivní krabice. Uklizené 
a vyzdobené prostory se zase zanesou předměty 
každodenního používání. Do čeho tedy investovat, 
aby to mělo trvalou hodnotu?

Napadají mě vztahy. Mateřská škola je jich plná 
a každé září přibývají další. V prosinci už jsou vět-
šinou vybudované, ale každý vztah je svým způ-
sobem živý organismus, o který je třeba pečovat. 
Čas od času je potřeba vytáhnout jej ze škatulky, 
kterou jsme si v naší hlavě vytvořili, a podívat se na 
něj znova. Zkusit to z jiné perspek  vy. A třeba jej 
pak uložit i někam jinam než jen do hlavy. Možná 
právě adventní doba je příhodný čas k takovému 
úklidu. A jaké prostředky k němu můžeme ve škol-
ce použít? Nacvičíme s dětmi nějaké písničky nebo 
divadlo, hezky si vyzdobíme třídu, zkusíme napéct 
perníčky a budeme přitom tak milé a laskavé, jak 
jen nám to naše srdce dovolí.

Lucie Magdalena Konopíková,
učitelka

Ze škol 21
Adventní očekávání v MŠ Letadýlko
Advent je měsícem očekávání příchodu něčeho velkého a jedinečného. Je to období, které má v našich 
životech a v našich srdcích speciální a nezaměnitelné místo už od dětství. 
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Na Českobrodsku se do školství investuje, ale nestačí to

V průběhu těchto let byly zre-
alizovány mnohé inves  ční 
záměry, např. českobrodské 
moderní poradenské pracoviš-
tě – Pedagogicko-psychologic-
ká poradna v Českém Brodě, 

budova prvního stupně ZŠ Žitomířská a Školní 
restaurant v areálu českobrodské nemocnice, do-
stavba budovy ZŠ Tuklaty, Terénní základna pro 
ekologickou a polytechnickou výuku dě   a mláde-
že Vrátkov, rekonstrukce a přístavba budovy MŠ 
Chrášťany včetně navýšení kapacity, rekonstruk-
ce počítačové učebny na ZŠ Bylany a ZŠ Poříčany, 
polytechnická a počítačová učebna na ZŠ Tyršova, 
rekonstrukce školních dílen na hlavní budově ZŠ 
Žitomířská, Klub komunitního vzdělávání Dokoleč-
ka v Doubravčicích, Przechwozd jezdecká stáj, z. s. 
- vybudování terénní učebny, rekonstrukce výuko-
vé plochy a zázemí pro výuku a mnohé další. 

Dobrovolný svazek obcí Český Brod - Doubravčice 
v rámci projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022927, ak-
tualizuje soupis inves  čních potřeb v území ORP 
Český Brod a to nejen mateřských, základních škol, 
ale také organizací zabývajících se zájmovým, ne-
formálním a celoživotním vzděláváním. Ty jsou pak 

následně dvakrát ročně schvalovány Řídícím výbo-
rem MAP a předávány do celostátního registru. Na 
inves  ční záměry, které zde nejsou uvedeny, nelze 
žádat o dotaci z evropských ani národních zdrojů. 

K současným inves  čním prioritám v oblas   škol-
ství v našem regionu jednoznačně patří vybu-
dování nové svazkové školy o kapacitě 810 žáků 
v Českém Brodě a v Doubravčicích a nová mateř-
ská škola s navýšenou kapacitou v Kollárově ulici 
v Českém Brodě. 

Další aktualizace inves  čních priorit proběhne na 
jednání Řídícího výboru MAP 16. 12. 2022. Veš-
keré informace potřebné k uveřejnění plánované 
inves  ce v seznamu inves  čních priorit poskytne 
realizační tým projektu „Vzkvétání škol Českobrod-
ska“, e-mail: vraj@posemberi.cz, tel.: 603 493 055. 
Uvítáme i osobní setkání k vašim záměrům v ob-
las   školství.

Přehled inves  čních priorit, prázdné formuláře, poky-
ny a informace k tabulkám aj. jsou zveřejněny na strán-
ce: www.skoly-orp-cb.eu/inves  cni-priority-map.

Gabriela Vraj a Veronika Svěcená,
Vzkvétání škol českobrodska

Místa schází i přesto, že se ve školách buduje a přistavuje. Inves  ce do školství a jejich další potřebu sleduje 
Řídící výbor Místního akčního plánu vzdělávání. Od roku 2017 zřizovatelé na Českobrodsku proinvestovali 
přes 250 mil. Kč.
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Na návštěvě v páté třídě

Těm je přizpůsobeno i uspořádání třídy. Před tabulí 
je koberec, na kterém probíhá ranní kruh, sledo-
vání videa (dě  , pojďte do kina) a sdílení. Lavice 
jsou uspořádány do „hnízd“ po čtyřech. Vzadu je 
knihovnou oddělený koutek přímo vybízející ke 
čtení.  Vedle beletrie mají žáci k dispozici opravdu 
velké množství atlasů a encyklopedií pro hledání 
informací. V blízkos   tabule vybízí k vyjádření kra-
bička „Pusa to řekne za tebe“, do které mohou dě   
dávat své názory či staros  . Na fl ipchartu vzadu 
je prostor pro zapisování otázek, které napadnou 
žáky v průběhu samostatné práce. Na tabuli je ča-
sovač, který jasně ukazuje, kolik minut zbývá do 
konce ak  vity.

Všichni žáci jsou rozděleni do skupin po čtyřech, 
jejichž složení se každý měsíc mění tak, aby bě-
hem školního roku každý spolupracoval s každým. 
Nejprve probíhá zadání úlohy. My jsme byli svědky 
tema  ckému zadání Podnebí. Každé „hnízdo“ se 
stalo centrem ak  vit se specifi ckým úkolem a bylo 
obsazeno jednou skupinkou. Bylo na dětech, aby 
si určily role (např.: hlídač času, hledač informací, 
ten, co  ší skupinu, prezentuje výsledky skupiny) 
a vypracovaly ve stanoveném čase záznamový list. 

Dě   se po práci sešly na koberci a mluvčí každé 
skupiny řekl, jak pracovaly a co zajímavého zjis  ly. 
Z dílny psaní vzešlo poutavé vyprávění, z dílny čte-
ní encyklopedické zajímavos   a z matema  ckého 
centra sta  s  cké výpočty. Ale zdaleka se neřešily 

jen výsledky. Probírají se vzájemná očekávání, vy-
světlují domněnky, dě   jsou vyzývány k prezentaci 
a argumentační podpoře svých názorů a vzájem-
nému respektu. Pla  , že žádný názor není špatný 
a chyba je cenným zdrojem poučení. Dě   jsou ve-
deny k tomu, aby ocenění nebo případné výtky ří-
kaly do očí tomu, koho se týká. Péče o klima třídy 
je zde cí  t a dě   se tak učí vzájemnému souži   ve 
skupině vrstevníků.

S názorem Mgr. A. Děkanové, učitelky na ZŠ Žito-
mířská, se ztotožnily všechny přítomné členky pra-
covních skupin z pě   škol Českobrodska: „K tomu, 
aby žáci dokázali pracovat tak, jak jsme mohly vi-
dět u žáků 5. ročníku, vede dlouhá cesta. Ale vy-
plácí se. Žáci se musí snažit komunikovat, rozdělit 
si práci, spolupracovat, prezentovat výsledky své 
práce, hodno  t svou práci, naslouchat ostatním... 
Všechny tyto schopnos   považuji za stěžejní ve 
vzdělávání žáků. Po pečlivé přípravě je pak radost 
sledovat žáky při práci a vidět jejich výsledky.“ 

Děkujeme paní Mgr. Hartychové, vedení školy i ostat-
ním zaměstnancům školy za vstřícnost, opravdu milé 
přije   a sdílení svých zkušenos  . Členkám pracov-
ních skupin za vytrvalost a snahu přenášet výsledky 
dobré praxe do našich škol. 

Veronika Svěcená, 
Vzkvétání škol Českobrodska

Pracovní skupiny pro matema  ckou a čtenářskou gramotnost, které jsou podpořeny v rámci projektu 
„Vzkvétání škol Českobrodska“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022927 z rozpočtu EU, ČR a obcí ze 
správního obvodu Českého Brodu, měly začátkem listopadu výjezdní zasedání.  Na programu byla ukázka 
výuky v 5. třídě v ZŠ Písnice. Zdejší paní učitelka, Mgr. Hana Hartychová, využívá to  ž běžně se svými žáky 
program Začít spolu, jehož součás   jsou tzv. centra ak  vit.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘŮ – přehled plánovaných přednášek CVIKu v KD SVĚT
Úterý 31. 1. 2023 od 17.00 hodin Jak rozumět jazyku duše
Úterý 28. 2. 2023 od 17.00 hodin Zrcadla vztahů
Úterý 28. 3. 2023 od 17.00 hodin Světlo v nás
Přednáší Jindra Chuchlová: výtvarnice, terapeutka a lektorka seberozvojových seminářů, 
která se přes 30 let se zabývá studiem lidské duše a energe  cké medicíny. Podrobnější infor-
mace na plakátech nebo www.narucsvetla.wz.cz.
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Školní výlet do hvězdárny

24 Ze škol

Cesta tam nebyla nijak zvláštní, až na to, že jsme 
jeli vlakem a tramvají a byl to pro nás tak silný záži-
tek, že jsme skoro zapomněli vystoupit. Ten kousek 
k lanovce jsme museli dojít pěšky. Pro některé 
z nás by ten kopec nahoru byl poslední hrdinský 
kousek, a tak jsme se shodli, že lanovka je výborný 
vynález současnos   a že ji hodláme použít. I když 
lanovka nebyla moc rychlá, tak nás nahoru vyvez-
la rychleji, než kdybychom to šli pěšky. Nahoře to 
bylo impozantní, jen ta mlha, která nám znemožni-
la výhled na Prahu. Když jsme došli až k Štefániko-
vě hvězdárně, před kterou se nachází i Štefániko-
va socha, která tam stojí od roku 1994 a zhotovil 
ji Bohumil Ka  a, zaujala nás kopule hvězdárny se 
skrytým astronomickým dalekohledem. Přímé po-
zorování oblohy skrz dalekohled zkazilo nevhodné 
počasí, ale i tak bylo o co stát. Po úvodním fi lmu 

a vyprávění v sále jsme se přenesli do vzdálených 
galaxií, na jiné planety v Mléčné dráze, dozvěděli 
jsme se o možnos   v budoucnu navš  vit planetu 
Mars a spoustu jiných zajímavos  . Paní průvodky-
ně zodpověděla všechny naše dotazy a bylo znát, 
že o astronomii ví opravdu hodně zajímavých in-
formací. Všichni měli možnost koupit si i drobné 
občerstvení a suvenýry.

Při scházení ob  žného petřínského terénu nebyly 
bohudík žádné ztráty. Při zpáteční cestě jsme na-
vš  vili Palladium v centru Prahy, kde jsme se nejen 
občerstvili, ale i čerpali nápady na vánoční dárky. 

Třída 6. B, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova

Jednoho krásného listopadového dne jsme si vyjeli do Prahy. Těšili jsme se na návštěvu hvězdárny. Co se 
pod  mto názvem asi ukrývá? Naše představy se naplnily hned po příjezdu k budově na Petříně.
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Alespoň jednou za rok navš  v místo, kde jsi nikdy před  m nebyl

Ze škol 25

Šaty s vlečkou stříbrem vyšívané, ale princezna to 
není, jasný pane
Naše kroky vedly nejprve do zámeckého areálu 
v Moritzburgu. Milovníci pohádek určitě vědí, těm 
ostatním rádi připomeneme – ano, tady stojí zá-
mek, kde se natáčela slavná česká Popelka. Neče-
kala nás sice pohádková zimní atmosféra (v listo-
padu se tady sněhu prostě nedočkáte), zámecký 
rybník, po kterém běhal preceptor a marně sháněl 
prince na výuku dějepravy, je taky dávno vypuště-
ný, ale jinak zámek bohatě uspokojil naše očekává-
ní. Celou cestu nás provázel Popelčin oříšek, který 
nám dokonce občas i ukázal nějakou schovanou 
informaci nebo obrázek. Viděli jsme tu prince s Po-
pelkou, ztracený střevíček na schodiš  , Juráška ve 
stáji a dokonce sovu Rozárku na půdě. Vyzkoušet 
jsme si mohli i kostýmy prince a Popelky. A na zá-
věr prohlídky končila i cesta s naším oříškem, kte-
rý jsme mohli vhodit k ostatním oříškům do velké 
průhledné nádoby a něco si přát. Snad se nám to 
vyplní (čekají nás přijímačky, držte nám palce)!

Přes den? Dresden!
Po exkurzi v zámku nás autobus odvezl do Dráž-
ďan, kde jsme plnými doušky hltali atmosféru ně-
meckého adventu. Viděli jsme spoustu zajímavých 
památek: Zwinger, Frauenkirche, Theaterplatz, 
Fürstenzug a další. Musíme uznat, že Drážďany 
se starobylými domy mají skutečně kouzlo, které 
dýchne na každého. Vřele doporučuji zajít se podí-
vat na Striezelmarkt. To je trh provoněný pražený-

mi mandlemi, opékanými klobásami, vánoční što-
lou (něco jako naše vánočka) a svařeným vínem. 
Dokonce i na dě   stánkaři mysleli a nabízeli velmi 
dobrý Kinderpunsch. Koupit se tady daly taky nej-
různější dřevěné výrobky, krajky, vonné fran  šky, 
svíčky, ozdobičky, porcelán, adventní věnce…

Kromě dárků pro naše rodiny (a že se nám jich 
v němčině podařilo u prodejců vyžádat opravdu 
dost – naše paní učitelky na nás mohou být pyš-
né) jsme si domů přivezli i předvánoční náladu 
a spoustu hezkých zážitků.

Leontýna Mertlíková, 9. C, ZŠ Tyršova
Foto: Bc. Kateřina Kvapilová

Německé město Drážďany se pyšní nejstaršími adventními trhy v Německu. První obchodníci a natěšení 
kupci se sem sjeli už v roce 1434. Tradice předvánočních trhů se udržela dodnes, takže na tak významné 
akci jsme, v duchu Dalajlámova hesla z nadpisu, nemohli koncem listopadu chybět ani my, deváťáci ze 
ZŠ Tyršova.
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Perníčkový výlet

Vítal nás zámek Loučeň. Ještě obklopený podzi-
mem, ale už vánočně nazdobený. V každé místnos-
  nás překvapil nový, jiný vánoční stromek - ozdo-

bený tradičně i zcela netradičně, stromek z knih, 
stromek z hraček, stromek se skleněnými ozdoba-
mi i stromek secesní, který nás bude reprezentovat 
v Bruselu. A jiné a jiné. 

Díky zámecké paní jsme se dozvěděli, kteří dár-
konoši obdarovávají nejen dě   v různých koutech 
světa. Vedle našeho Ježíška také vánoční muž, otec 
Vánoc, děda Mráz, svatý Mikuláš, vánoční rošťáci, 
vánoční skřítek, černý Petr, pořádkumilovná Befa-
na, svatý Vasil, dobrácký obr Olentzero nebo do-
konce vánoční kozel.

Po prohlídce jsme si ozdobili perníčky sněhuláků 
a zapili je čajem. Dětem to šlo pěkně od ruky, se 
sáčkem se sněhovou polevou vypadaly jako praví 
cukráři. Snědli jsme svačiny od maminek a pak už 
se rozeběhli šus  vým lis  m na průlezky a prolézt 
bludiště: dřevěné, kamenné, z živých keříků, pro-
vazové, písmenkové. I když jsme našlapali docela 
pěkný kousek cesty, dě   běhaly sem a tam, jako by 
nebyly vůbec unavené. 

Všude se nám moc líbilo, a tak když byl čas vrá  t se 
k autobusu, ani se nám nechtělo. Byl to prima den.

Mgr. Michaela Kemrová, 
pedagog ZŠ Tyršova

Sbalili jsme batohy, boty do nepohody, pláštěnky a dost vrstev oblečení na to, abychom v sychravém, deš-
 vém počasí vydrželi půldenní brouzdání v mokrém lis  , blá  vých cestách, bloudění v bludiš  ch, ale také 

při pikniku - ještě pořád pod širým nebem.
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Jak již bývá každoročně začátkem prosince zvykem, i letos jsme pro vás zahájili předprodej vstupenek na 
pořady v KD Svět v nadcházejícím čtvrtle  . Vstupenky tak můžete zakoupit nejen pro sebe, ale i jako dárek 
k Vánocům pro vaše blízké. Pokud si nevíte rady, který pořad je pro ně ten správný, pořiďte jim poukaz 
v libovolné hodnotě a výběr nechte přímo na nich.

Kde program naleznete? 
Program na měsíce leden - březen roku 2023 na-
leznete v tomto vydání zpravodaje v sekci plaká-
tů nebo on-line na webových stránkách KD Svět. 
Abyste však nemuseli hned listovat, rádi bychom 
vám představili lednová představení, kterých se do 
prvního měsíce nového roku vešlo opravdu hodně. 

Výběr ze staronových pořadů
Hudební vystoupení trojčlenného uskupení ko-
lem Tomáše Matonohy bylo přeloženo na pátek 
6. ledna. Můžete se těšit nejen na písničky známé-
ho herce a moderátora, ale také na v  pné příběhy 
a scénky, kterými bude celé vystoupení proloženo. 
Příjemným překvapením pro vás jistě bude nový 
termín dlouho přesouvaného pořadu s Josefem 
Formánkem, který bude hostem Josefa Klímy ve 
čtvrtek 19. ledna. V náhradním termínu pátek 
20. ledna se uskuteční také přesouvaný koncert mul  -
žánrového smyčcového kvartetu Epoque Quartet.  

Prostor pro novinky
Lahůdkou v lednovém programu bude nejen pro váš-
nivé cestovatele beseda Zikmund 100: Po stopách 
Zikmunda a Hanzelky, která vás v úterý 10. ledna pro-
vede vývojem světa po více než 70 letech od slavné 
výpravy. Jednou z novinek, která jistě potěší pře-

devším naše nejmladší diváky, je pořad plný kou-
zel z Bradavické školy. Na Harry Po  er show vás 
zveme v neděli 15. ledna. Po letošní sérii úspěšně 
vyprodaných divadelních představení pro dospělé 
pokračujeme komedií Přátelák, kterou přiveze do 
KD Svět Pantheon Produc  on ve čtvrtek 26. ledna.

Nový prodejní systém
I my jsme se rozhodli nadělit si vánoční dárek, 
a to v podobě nového prodejního systému. Pro vás 
jako zákazníky se naštěs   téměř nic nemění. Nový 
prodejní portál je přehledný a intui  vní, stejně tak 
jsme vám k dispozici i my v případě jakýchkoliv 
dotazů. Pokud jste však byli zvyklí navštěvovat při 
nakupování vstupenek webové stránky prodejní 
sítě GoOut, nově už na něm vstupenky do KD Svět 
nepořídíte. K on-line zakoupení vstupenek nebo 
vytvoření rezervace je nově nutné použít pouze 
a jen naše webové stránky kdsvet.cvik.info. Osob-
ně si vstupenky můžete zakoupit i v informačním 
centru nebo v KD Svět vždy hodinu před každým 
představením.

Přejeme vám příjemné proži   vánočních svátků 
a těšíme se na vás na viděnou v KD Svět.

Ing. Klára Tesaříková, KD Svět/CVIK

Kultura jako dárek k Vánocům
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru dopravy 
a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu v Českém Brodě. Jeho agenda zahrnuje 
zejména agendu registru řidičů, bodové hodnocení řidičů, posuzování podmínek pro udělení 
řidičského oprávnění a další administra  vní úkoly na odboru.
Platová třída: 9 (dle dosaženého vzdělání a kvalifi kace) + osobní příplatek, odměny za mimo-
řádné pracovní výsledky, příspěvek na dovolenou a další benefi ty ze sociálního fondu. 
Předpokládaný nástup: v období od 1. 2. 2023 nebo dle dohody.
Pracovní smlouva s úspěšným uchazečem bude uzavřena na dobu neurčitou.
Lhůta pro podání přihlášky: do 4. 1. 2023 do 11.00 hodin. 
Podrobné informace naleznete na úřední desce nebo v sekci aktuality na webových strán-
kách města www.cesbrod.cz.
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Druhý adventní víkend se tradičně nesl ve znamení příchodu Mikuláše s čerty a anděly. V Českém Brodě 
se již potře   tyto nadpřirozené bytos   zastavily ve dveřích kostela sv. Gotharda, Zvonice a dvorku bývalé 
radnice, aby zde dětem rozdávaly sladké odměny. Českobrodské dě   patří mezi ty nejhodnější, a tak čer   
odcházeli i tentokrát s prázdnou. Ze setkání, které bylo doplněno malým doprovodným programem, pro 
vás máme několik fotografi í.

Náměs   zaplnili čer   a andělé

Klára Tesaříková, CVIK
Foto: Václav Šolta, Kolínský deník
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Poznáte ji?

Koho, nebo co máte poznat? No přece knihovnu! Práce na rekonstrukci jejích prostor byly podle plánu 
zahájeny v říjnu 2022. Na staveniš   se pořád něco děje, pod dohledem památkářů pravidelně probíhají 
kontrolní dny a my knihovnice - samozřejmě se souhlasem stavební fi rmy – také pravidelně monitorujeme, 
jak se mění podoba místa, kde jsme se mnoho let setkávaly s našimi čtenáři.

Projekt rekonstrukce a revitalizace budovy č. p. 1 
vznikl v roce 2017, jeho první etapa proběhla 
v následujícím roce, kdy byly do původní historické 
podoby upraveny prostory informačního centra, 
radničního sálu a galerie Šatlava. 

Stejný proces čeká i prostory, které v přízemí 
a v prvním patře budovy dosud využívala knihovna. 
Jedná se např. o odstranění novodobých zdí a pří-
ček, odkry   původní klenby, opravy prošlapaných 
nebo poničených dřevěných podlah a jejich výš-
kové sjednocení. Podlahy v přízemí budou řešeny 
tak, aby se omezila vlhkost, vzlínající z historického 
podzemí. V prvním patře bude obnoven původní 
vchod přímo pro   schodiš  , který byl v minulos-
  zazděn. Součás   rekonstrukce by mělo být také 

vybudování výtahu z přízemí do podkroví budovy 
a nového schodiště z prvního patra do podkroví 
jako příprava na plánovanou úpravu půdního pro-
storu. Úpravy se dotknou také topného systému, 
osvětlení nebo elektrických a datových rozvodů.

V přízemí se aktuálně pracuje na archeologickém 
průzkumu, v patře probíhají bourací práce a de-
montáž podlah. Souběžně se provádějí drobné 
úpravy původního projektu tak, aby odpovídal 
současným požadavkům knihovnického provozu, 
a ve spolupráci s paní Lucií Ulíkovou vznikají návrhy 
budoucího interiéru knihovny. 
Takže, poznáte ji?

Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK
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Ve středu 21. prosince 2022 se všichni lovci perel mohou těšit na tolik očekávaný jarmark. Letos se bude 
konat v KD Svět a je spojen s odpoledním programem, který je určen úplně všem.

Dveře KD Svět se otevřou ve 14.00, pro návštěv-
níky budou připraveny deskové hry nebo tvoření 
s vánoční tema  kou a především se v 16.00 může-
te těšit na setkání s paní spisovatelkou Michaelou 
Fišarovou. 

Ptáte se, co je to ten perlový jarmark? Dě  , které 
chodí do knihovny, mohou číst knihy „perlorodky“. 
Jedná se o knihy, ke kterým je připraveno pět otá-
zek a dě   během čtení hledají odpovědi. Za správ-
né odpovědi získají perlu a tyto perly potom na 
jarmarku mohou utra  t za drobné odměny nebo 
dárky. Hra Lovci perel je vhodná pro všechny ško-
láky i pro předškoláky, kterým čtou rodiče nahlas 
a odpovědi hledají společně. 

Hvězdou odpoledne bude ovšem paní spisovatelka 
Michaela Fišarová, která je současnou autorkou 
knih pro dě   a mládež, je nositelkou ceny Zlatá 
stuha za knihu Nikolina cesta. Paní Fišarová si se 
všemi přítomnými bude povídat o svých knihách 
a spisovatelství, nebudou chybět krátké drama  za-
ce příběhů a živé čtení z knih.

Knihovnický jarmark i celý odpolední program skon-
čí v 17.30. Těšíme se na vás.

Jitka Šrajerová, 
Městská knihovna/CVIK

Knihovnický perlový jarmark s doprovodným programem 
i pro nelovce perel 

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY
Na začátku prosince byl naplno spuštěn provoz Portálu dopravy, kde si veškerou agendu mů-
žete vyřídit online. Více na www.portaldopravy.cz.
Dále bychom vás chtěli upozornit, že z důvodu souběhu pracovní neschopnos   je na registru 
řidičů do konce roku 2022 omezen provoz pro veřejnost. Přednostně jsou vydávány již hotové 
řidičské průkazy a digitální karty. Dne 21. prosince 2022 bude registr řidičů UZAVŘEN. Možný 
bude pouze výdej hotových řidičských průkazů a digitálních karet. 
Registr řidičů je možné navš  vit i v okolních obcích s rozšířenou působnos  . 
Za komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.
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Krátce po páté hodině odpolední vyrazil v neděli 27. listopadu městem tradiční průvod světýlek. Za do-
provodu loučí městské gardy a andělských chůdařů se dav více než  síce lidí vydal na krátkou procházku 
městem. Před šestou hodinou, kdy průvod dorazil na náměs  , byl po společném zpěvu písně Tisíc andělů 
rozsvícen vánoční strom. Zbytek večera mohli návštěvníci nasávat vánoční atmosféru za hudebního dopro-
vodu kapely W Band a vychutnávat si občerstvení nejen od společnos   Karma, která připravila výborné 
lívance a veškerý dobrovolný příspěvek věnovala na podporu dě   v dětském domově. Připomeňte si spo-
lečně s námi krásnou adventní akci pár fotografi emi.

Městem prošel Adventní průvod světýlek

Klára Tesaříková, CVIK
Foto: Václav Šolta, Kolínský deník
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Vybíráme z knižních novinek

Kompletní přehled nových knih za měsíc listopad 2022 je k dispozici na 
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.

Viktorie Hanišová: Neděle odpoledne
Každá rodina má své tradice, některá navíc i tajemství. Život malého Tea ubíhá v pomalém 
rytmu, jeho podivínská samotářská matka ho vzdělává doma a vodí ho do komunitního ná-
boženského centra. Otec má náročnou práci, o které Teovi občas vypráví, a každé nedělní 
odpoledne někam zmizí. Teovo dospívání však nelze zastavit a s nástupem do školy se mění 
celá rodinná situace, obestřená mlčením, tajemstvím a smutkem. Čím je Teo starší,  m 
odtažitější je jeho vztah k rodičům, v jeho životě je stále prázdné místo, které potřebuje 
zaplnit… 

Veronika Jonášová: Ada
Anastázie je mladá novinářka, právě prožívá krizi ve vztahu i v práci, a proto odjíždí za svojí 
babičkou do Olomouce. Netuší, že se vydává na cestu do minulos   mnohem vzdáleněj-
ší, než je její vlastní dětství. Román je inspirovaný osudem Hedy Müllerové, autorčiny ně-
mecké praprababičky, jejíž rodina v květnu 1945 prošla děsivou zkušenos   s internačním 
táborem pro Němce v Nových Hodolanech. Příběh je proložený auten  ckými dobovými 
dokumenty, vzpomínkami vysídlených Němců z Olomoucka nebo zážitky lidí internovaných 
ve sběrných táborech.

Václav Cílek a kol.: O památné hoře Blaníku a jejím kraji
Kniha vypráví především o přírodě a památkách regionu, který leží pod horou Blaník, 
tvořící kus iden  ty českého národa. Zhruba polovina textu je věnována také arche-
ologii a mytologii našich dalších posvátných hor, ve kterých sídlily ochranitelské síly 
nebo významní předkové. Poutě na tyto hory dosáhly svého vrcholu v počátcích hu-
sitství, jejich stopy ale můžeme sledovat již od poloviny 13. stole  , v 19. stole    na 
ně navázaly národní nebo poli  cké tábory lidu. Kult hor začal před mnoha  síci lety, 
proměňoval se a přeléval, ale dodnes neskončil…

Stanislava Jarolímková: Co v učebnicích dějepisu nenajdete
Víte, co si do deníčku napsal před šes    síci lety sumerský školák? Jak řecké věš  rny pod-
váděly své klienty? Proč čínská císařská koruna vypadala docela jinak než koruny evropské 
nebo proč egyptské ženy nosívaly na hlavě homoli tuku? Již tře   autorčina kniha pro starší 
dě   se věnuje období starověku v Africe, Evropě a Asii. Je rozdělena do šes   čás  , které 
jim umožní poznat starověké země i život jejich obyvatel, a to především prostřednictvím 
pozoruhodných, překvapivých i úsměvných zajímavos  , které běžně v učebnicích nenajdou. 
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Celý říjen se tak pro naši školu Ge-Baek Hosin Sool 
nesl v duchu intenzivní přípravy na soutěž. Všichni 
závodníci si prošli technicky zaměřeným soustře-
děním v našem sportovním centru na Beztahově. 
Ti, co doopravdy chtěli, tu pak měli možnost strávit 
prak  cky každý víkend, aby si skutečně vypilovali 
formu. 

Přípravy vyvrcholily 15. a 16. října závody STM ve 
Sportovním centru v Nymburce. Jednou ze zúčast-
něných byla právě i Míša Hřebejková, která trénuje 
v Českém Brodě. Startovala v neděli za věkovou 
kategorii mladších juniorek. Zadařilo se jí v disci-
plíně matsogi neboli sportovním boji, kde i přes 
velkou konkurenci vybojovala první místo. Skvělý 
výkon podala i v technických sestavách černých 
pásků, kde skončila na tře  m místě. Právě ona, ale 
i mnoho dalších, přispěli k tomu, aby se naše STM 
stalo celkovým vítězem soutěže. Tento  tul hrdě 
a s přehledem obhajujeme již několik let, tentokrát 
se čtyřice   zlatými medailemi pro   dvace   deví  , 
které získalo STM na druhém místě. Těšíme se, že 
tento rozdíl příště prohloubí ještě více českobrod-
ských závodníků.

Úspěch na STM ale neznamenal, že bychom si 
mohli oddechnout. Přesně podle plánu se to  ž blí-
žilo Mistrovství ČR. Plynule jsme tedy navázali na 
říjnovou přípravu a pokračovali v tréninku, ať už 
v kmenových skupinách nebo na soustředění. 

O víkendu 12. a 13. listopadu přišlo samotné MČR 
v ostravské aréně Ostravar. S něco málo přes sto 
závodníky jsme byli bezkonkurenčně největší vý-
prava. Stejně jako na STM za Český Brod nastoupila 
Míša Hřebejková a znovu získala tře   místo v tech-
nických sestavách. Ve sportovním boji se bohužel 
setkala s jinou členkou naší školy, a tak si odvez-
la „jen“ bronz. Opro   STM mohou na mistrovství 
republiky startovat i státní reprezentan  , kteří by 
na standardních soutěžích jinak měli moc velkou 
výhodu, a tak často zamíchají s výsledky. Jednou 
z nich byla právě i Aneta Vostrá, které se zadařilo 

v týmových speciálních technikách starších junio-
rek. V závěrečném rozstřelu, kdy mezi oběma fi na-
listkami byla již několik technik remíza, se překona-
la a vyskákala našemu týmu zlato. Z individuálního 
sportovního boje si pak domů odvezla bronz. Za 
zmínku ale stojí ještě kategorie seniorek, ve které 
startovala Nikol Křížová. Mezi profesionálními re-
prezentanty si vedla skvěle a získala tře   místo ve 
svých kategoriích sportovního boje i technických 
sestav. Děkujeme všem za skvělý výkon a připomí-
náme, že záznam ze všech ringů je k dispozici na 
YouTube kanálu českého svazu Taekwon-do.
 
Ge-Baek Hosin Sool se celkově zadařilo na všech 
frontách a společnou snahou jsme se stali nejú-
spěšnější školou letošního mistrovství. Z Ostravy 
jsme tak odjížděli spokojení a s pohárem v auto-
buse. Tím pro většinu sezóna skončila, zájemci ale 
budou mít možnost zasoutěžit si ještě jednou na-
posledy na Čertovském poháru.

Více informací o Taekwon-do obecně, plánovaných 
akcích i trénincích najdete na našem webu tkd.cz. 
Nebojte se přijít si s námi zacvičit, začít můžete 
kdykoliv během roku. Rádi uvidíme holky, kluky, 
dospělé i dě  . 

Anna Krbcová, 
Ge-Baek Hosin Sool

Stejně jako každý rok se i tentokrát na podzim konaly dva ze tří největších Taekwon-do závodů, a to 2. kolo 
testování Středisek talentované mládeže, tzv. „STM“ a mistrovství republiky. 

Vynikající podzimní výsledky školy Ge-Baek Hosin Sool
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TENIS

Ze sportu34

Podzim a zima je v mnoha sportech obdobím přestá-
vek v závodních ak  vitách a časem na kondiční pří-
pravu, někteří tvorové se na zimu ukládají i ke spán-
ku. V tenisu je přestávka mezi letní a zimní turnajovou 
sezónou v říjnu a listopadu, ale žádný zimní spánek se 
v této době na tenisových dvorcích nekoná. Naopak, 
tenisté se připravují na zimní turnaje. Letos se poda-
řilo v říjnu uspořádat kromě standardních tréninko-
vých ak  vit i víkendová soustředění (sobotní týmové 
sparingy), které pokračovaly i po postavení přetlako-
vé haly v listopadu.  Celkem se na osmi sparingových 
akcích vystřídalo 25 domácích a přespolních hráček 
a hráčů. V minulém článku na toto téma (Českobrod-
ský zpravodaj září 2022) jsme psali o tom, že „komu 
se nelení, tomu se lesknou medaile“. Umístění našich 
závodních hráčů v žebříčcích Českého tenisového 
svazu potvrzuje, že se tenistům nelenilo a kromě me-

dailí si vybojovali i výrazný meziroční posun v umís-
tění. Přehled umístění našich 32 závodních hráček 
a hráčů je v tabulce na vedlejší stránce. Někteří z nich 
již významně bodují i ve vyšší věkové kategorii. I přes 
intenzivní kondiční ak  vity, sparingy a začínající tur-
naje si tenisté našli čas na výzdobu klubovny. I bez ko-
mentáře byste určitě poznali, jaký oddíl se chystá na 
vánoční večírek. Stačí se pozorně podívat na ozdoby 
na stromečku. Kdybychom se do Nového roku nevi-
děli, tak vám, čtenářům Českobrodského zpravodaje, 
přejeme do roku 2023 mnoho zdraví, štěs   a rados  .  
Další informace o činnos   našeho oddílu naleznete 
www.tenis-cbrod.cz, na Facebooku a na Instagramu 
tenis_cesky.brod. 

Ivan Chmelík, TJ Slavoj Český Brod 
Foto: Ivan Chmelík, Mar  n Vlasák

Zima v tenisovém oddílu TJ Slavoj Český Brod není obdobím zimního spánku, tréninky pokračují v hale.
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Boj o zelené plochy je v plném proudu. Ještěže exi-
stují hřiště s umělým povrchem a osvětlením. Áčko 
má smůlu, kluci se musí přesunout jinam. Dě   mají 
tréninky upravené, je nás hodně na malé ploše. 
Ale hrajeme. Baví nás to. Do posledního zápasu, 
do posledního bodu. Áčko slaví na závěr soutěže. 
Porážíme lídra soutěže Českou Lípu 2:1. Skvělá po-
zvánka na jarní část soutěže. I naše mládežnické 
týmy bojují. Drží moc pěkná průběžná místa. Na 
jaře máme na čem stavět.

I když soutěže v listopadu skončily, my jedeme 
dál. Skvělé úspěchy slaví naše přípravky. Pokud 
máte doma kluka nebo holku, co je baví kopat do 
balonu, mohou začít kdykoli. Stačí přijít. Máme 
v přípravkách skvělé party super malých fotbalistů 
a fotbalistek. A k tomu prima trenéry. A to přiroze-
ně přináší výsledky.

Jen co se Ku  lka trochu vyprázdnila od sportov-
ců, zaplnila se oslavami narozenin, večírky. A není 
divu, prostor je to unikátní. Nikdo nikoho neruší, 
kombinace venkovních a vnitřních prostor… Co víc 
si pro party přát.

V roce 2023 pro vás, širokou veřejnost, připravu-
jeme každý měsíc minimálně jednu unikátní akci. 
Většinou jde do ak  vity pro dě   a mládež. Bude-
me se na vás těšit u stolních her, výtvarných dílen, 
sportovních dnů. Rozpis akcí na celý rok najdete 
v tomto čísle zpravodaje. Čím víc pohybu,  m lépe 
pro všechny. Tak se k nám přidejte.

Přejeme všem sportovcům a občanům pohodové 
a klidné vánoční svátky. V novém roce přejeme sílu 
zvednout se i po prohraném zápase a věřit sám 
v sebe a mnoho budoucích vítězství. 

Iveta Librová a Mar  n Sahula, SK Český Brod

Listopad je vždycky tak trochu smutný měsíc. Mlhy, krátký den, málo sluníčka. I přesto se pořád hraje. 
Posun času vždycky přinese trochu náročné období. Nemáme žádné hřiště s osvětlením, proto musíme 
všechny tréninkové hodiny „vtlačit“ do pár hodin. 

Než hřiště zasype sníh

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
prosinec 2022prosinec 2022



Z historie 37

V Praze se první vánoční stromek objevil roku 
1812. Jako překvapení ho připravil pro své štědro-
večerní hosty ředitel Stavovského divadla Johann 
Carl Liebich. Nápad prý přinesl z Bavorska. Strom 
ovšem nestál v divadle, ale v jeho libeňském sídle. 
O čtyři roky později, tedy v roce 1816, zkrášlil vá-
noční stromek i císařský dvůr ve Vídni. Nová vánoč-
ní móda pak začala zvolna pronikat do bohatších 
domácnos   v Čechách, nicméně dříve ho přijali 
češ   Němci. Na venkov se tento zvyk propracoval 
velmi pomalu až ve druhé polovině 19. stole  . Po-
stupně ale za časů Rakousko-Uherska zdomácněl 
natolik, že dnes už jsou Vánoce a ozdobený stro-
mek v podstatě synonymem.

Zvyk stavět velké vánoční stromy na veřejných 
prostranstvích, říkalo se jim Stromy republiky, 
bývá spojován se spisovatelem Rudolfem Těsno-
hlídkem, autorem Lišky Bystroušky. Pohnula ho 
k tomu událost, kdy s přáteli nalezli v zimě v roce 
1919 v lese prochladlé děvčátko. Tento zážitek ho 
přivedl k myšlence vztyčit na náměs   velký strom 
a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem opuš-
těným dětem. Poprvé se tak stalo o Vánocích 
v roce 1924.

U nás v Českém Brodě byl vánoční strom upro-
střed náměs   poprvé vztyčen 14. prosince 1929, 
konkrétně před pomníkem Prokopa Velikého. 
Slavnostní odhalení stromu tehdy zahájila hud-
ba mladoboleslavského pěšího pluku. Akci tehdy 
zorganizovaly společně Okresní komise pro péči 
o mládež, Ochrana matek a dě  , Masarykova liga 
a čsl. Červený Kříž a umisťování veřejného stromu 
se během první republiky neslo v charita  vním du-
chu, protože bylo každoročně spojeno s vybíráním 
darů na chudé dě  . Hned první rok se vybrala neu-
věřitelná částka 522.210 Kč. Ve sbírkách Podlipan-
ského muzea se dokonce nachází i jedna fotografi e 
tohoto prvorepublikového Stromu republiky a vy 
se s ní nyní můžete seznámit – pozorný badatel si 
všimne, že místo klasických ozdobiček byl ozdo-
bený malými československými vlajkami. Opro   
dnešnímu standardu byl tehdejší strom menší, ani 

nebyl ověšený elektrickými světly s několika režimy 
světelných efektů, ale atmosféru a poselství Vánoc 
tehdejším obyvatelům Českého Brodu zprostřed-
koval dokonale.

PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.

Tradice zdobení vánočních stromků se zrodila v německých městech údajně už během 16. stole  . Patr-
ně první zmínka o slavnostně zdobeném vánočním stromku pochází z Brém, kde byl vystaven roku 1570 
v jednom cechovním domě. Stromek byl podle dobových zpráv ověšený sladkostmi, ovocem a papírovými 
ozdobami. Ještě další dvě stale   byla tradice zdobení vánočních stromků záležitos   převážně městského 
prostředí, na venkov pronikala velmi pomalu.

Tradice vánočních stromů v Českém Brodě
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38 Od zastupitelůRedakční rada neodpovídáRedakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubrikyza obsah příspěvků této rubriky

ani neprovádí jazykové korektury.ani neprovádí jazykové korektury.

Volby máme úspěšně za sebou - tedy jak pro koho 
- a můžeme se zamýšlet nad  m, jak dál?

Rozhodl jsem se, že občas bych chtěl na stránkách 
zpravodaje komentovat situaci, která se odehrává 
na jednání zastupitelstva. Velice bych čtenářům 
doporučoval na jednání chodit, nebo se alespoň na 
přenos dívat. Uvidíte opravdu zajímavé věci.

Bývalý starosta města, který se pere za nižší cenu 
vodného a stočného, - co že tak najednou? Dále 
pak jak členové dříve opozičního uskupení, které 
na starém vedení nenechalo nit suchou, nyní hla-
sují v jednotě koalice. Je zajímavé, jak se rychle 
chodí z opozice do koalice.

Oba zástupci ANO 2011 a nezávislých kandidátů 
hlasovali PROTI vyšší ceně vody.
Velice rád si přečtu koaliční smlouvu. Je dost po-
dobná té, kterou nám jako kandidátům do koalice 
poslali po volbách. Nebýt tehdy hysterických reak-
ci na Lepším Brodu a slabých nervů pana bývalého 
starosty, mohlo být vše jinak. Zdůrazňuji ale, že 
takový je život a to, že v koalici nejsme, mne nijak 
nemrzí. Je dobré např. vědět, že jsme dno poli  ky.

Přece se ale jen nyní ptám: „Proč se na webu nebo-
jovalo pro   drahé vodě stejně usilovně, jako pro   
původně ohlášené koaliční smlouvě?“

Moje babička říkala, že město má takové vede-
ní, jaké si zaslouží. Také říkala, co jste si zvolili, to 
máte. Musím jí dát za pravdu.

Nezbývá, než nám všem přát, abychom zdražování 
ustáli a nebylo ještě hůř.

Také jsem se na již uvedené adrese dočetl, že prý 
nedám dvě souvislé věty. Pana a paní D zdravím 
a rád je ujišťuji, že občas i dám. Také panu P. V. T. 
bych jen připomenul, že na městě jsem měl jen 
2 pozice, než jsem byl rok a 9 měsíců před důcho-
dem odejit. 

Jinak všem přeji do roku 2023 hlavně hodně zdraví 
a jistě se i dál budeme škádlit. 

Pokud Vás zajímá činnost opozice, podívejte se na 
facebooku na: Je vám vhod Český Brod?

Václav Hájek

Opoziční občasník č. 1

Mezi občany města Český Brod byly dne 25. 11. 2022 v obřadní síni městského úřadu přivítá-
ny tyto dě  : Elena Holečková, Matouš Falada, Anna Jányšová, Jan Pazdera, Ema Kahánková, 
Lara Friedmann, Filip Fuchs, Jan Čuřík, Lucie Hanušová, Mar  n Staněk, Emily Bučková, Jakub 
Klement, David Kolář, Anděla Staničková, Vojtěch Matěj Brzák, Viktorie Svobodová, Meda 
Tvrdíková, Mikuláš Macháček, Vojtěch Papež, Marek Ježek, Jakub Nechvátal, Vanda Vedralo-
vá, Ma  as Fišer.  
Rodičům blahopřejeme a přejeme hodně rados   z dě  .
Další vítání občánků je naplánováno na jaro příš  ho roku. Termín bude upřesněn na webu 
města. Rodiče mohou přihlašovat své dě   osobně v kanceláři matriky, e-mailem:  krizkova@
cesbrod.cz nebo vojackova@cesbrod.cz nebo telefonicky 321 612 142, 321 612 144

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané: 
paní Eva Janáčková, paní Marie Eisnerová, paní Božena Holubová, 
paní Danuše Benešová, pan PhDr. Miloš Dvořák. 
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

j

t.
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1. – 31. 1. KD SVĚT Kristýna Havlová: Černobílý svět – výstava fotografi í

1. – 15. 1. Český 
Brod

Tříkrálová sbírka – tradiční charita  vní akce ve pro-
spěch potřebných

6. 1., 19.00 KD SVĚT
Tomáš Matonoha Trio – hudební vystoupení 
se scénkami a v  py

10. 1., 19.00 KD SVĚT
Zikmund 100: Po stopách Zikmunda a Hanzelky 
– expedice po 70 letech

15. 1., 19.00 KD SVĚT
Harry Po  er show – atrak  vní a veselé čarování 
ve stylu Bradavic pro dě   a rodiče

19. 1., 19.00 KD SVĚT
Josef Formánek – setkání s prozaikem a cestovate-
lem s Josefem 
Klímou, přeložené představení

20. 1., 19.00 KD SVĚT Epoque kvartet – přeložený koncert z cyklu KLASIKA 
VIVA (pla   původní vstupenky)

22. 1., 
14.00 – 17.00

Ku  lka Pojď si hrát – zábavné odpoledne pro dě   do 12 let, 
pohyb, soutěže, stolní hry

23. 1., 18.00
Oranžová 
zahrada

Čaj o šesté: Jan Libotovský – Pět jazyků omluvy 
– inspira  vní přednášky pro veřejnost

26. 1., 19.00 KD SVĚT Přátelák – divadelní komedie o fotbalu a poče   
dítěte

31. 1., 19.00 KD SVĚT
Jak rozumět jazyku duše v každodenním životě 
– přednáška lektorky a terapeutky J. Chuchlové

Kalendář akcí leden 2023 Program kina KD SVĚT samostatně 
na kdsvet.cvik.info/kino
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PŘEJEME VŠEM 

KRÁSNÉ PROŽITÍ 

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

A ÚSPĚŠNÝ START 

DO NOVÉHO ROKU 2023.



PRODEJ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ 

MĚSTSKÉ LESY ČESKÝ BROD
HÁJOVNA VRÁTKOV 78
PO - PÁ  7:00 -16:00 
SO, NE  9:00 - 15:00 

čerstvé stromky 
z místních lesů







S LUCERNOU PŘIJĎTE KE KOSTELU SV. GOTHARDA
S PŘÁTELI SE SETKEJTE U TEPLÉHO OBČERSTVENÍ

NA VÁNOČNÍ STŮL SI ODNESTE BETLÉMSKÉ SVĚTLO

22. PROSINCE 2022 / 17.00 - 20.00
U KOSTELA sv. GOTHARDA V ČESKÉM BRODĚ

Spirala_A4_2022.indd   1 07.11.22   14:14





Program
leden–březen 2023

Kulturní dům Svět
Krále Jiřího 332, Český Brod

Vstupenky v předprodeji na kdsvet.cvik.info a v Informačním centru, 

nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. Informace k předprodeji na 731 095 524.

Pokladna a kavárna CuKRátkov jsou otevřeny hodinu před představením.

www.cvik.info/ kdsvet

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

6/1
19:00

PÁ TOMÁŠ MATONOHA TRIO
Hudební vystoupení s vtipnými scénkami 

a příběhy
KONCERT

10/1
19:00

ÚT ZIKMUND 100: 

PO STOPÁCH 

ZIKMUNDA A HANZELKY
Expedice o vývoji světa po více 

než 70 letech
BESEDA  

15/1
15:00

NE HARRY POTTER SHOW
Atraktivní a veselé čarování 

z Bradavické školy 
DIVADLO PRO DĚTI   Kašpar Magic

19/1
19:00

ČT JOSEF FORMÁNEK
Setkání s uznávaným čekým prozaikem 

a cestovatelem

Moderuje Josef Klíma
KŘESLO PRO HOSTA  

20/1
19:00

PÁ EPOQUE QUARTET 
Multižánrový smyčcový kvartet posouvající 

hranice mezi klasickou a popovou hudbou
KONCERT   Klasika Viva  

26/1
19:00

ČT PŘÁTELÁK
Komedie o fotbalu a početí dítěte
DIVADLO  Pantheon production  

7/2
19:00

ÚT PETR FEJK: 

JAK SE DĚLÁ ZOO
Talkshow plná výjimečných zkušeností 

a příběhů se zajímavými zvířaty a lidmi 
BESEDA 

12/2
15:00

NE ZIMNÍ PŘÍHODY 

VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Pohádka podle literární předlohy 

Jiřího Kahouna
DIVADLO PRO DĚTI   Divadlo Krapet  

16/2
19:00

ČT MANŽELSKÝ 
ČTYŘÚHELNÍK 

NA HORÁCH  
Úspěšná komedie o osudu čtyř 

protagonistů
DIVADLO  Fanny agentura

3/3
19:00

PÁ VĚRA MARTINOVÁ 

A SKUPINA MERITUM
Populární česká zpěvačka 

na koncertním turné
KONCERT 

16/3
19:00

ČT MOJE HRA
Komedie o životě, jakkoli hlavnímu 

hrdinovi jeho život právě vyprchal ze žil
DIVADLO  Divadlo Kalich

19/3
15:00

NE S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Dětský muzikál na motivy slavné pohádky
DIVADLO PRO DĚTI   Metropolitní divadlo Praha

CVIK-prog1-2-3-2023-A5.indd   1 30.11.2022   17:11



Tomáš 
Matonoha 
trio 

6 / leden / 23 
od 19:00

KD Svět / Český Brod 

Hudební vystoupení s vtipnými scénkami a příběhy

Předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

V předprodeji na kdsvet.cvik.info a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

Děkujeme, že podporujete 
místní kulturu. Má to smysl!

KONCERT

www.cvik.info / kdsvet



Po stopách 
Zikmunda a Hanzelky

10 / leden / 23 
od 19:00

KD Svět / Český Brod 

Děkujeme, že podporujete 
místní kulturu. Má to smysl!

BESEDA O CESTOVÁNÍ

Expedice o vývoji světa po více než 70 letech

Předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

V předprodeji na kdsvet.cvik.info a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

www.cvik.info / kdsvet



15 / leden / 23 
od 15:00

KD Svět / Český Brod 

Atraktivní a veselé čarování z Bradavické školy. Kašpar Magic

Předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč

V předprodeji na kdsvet.cvik.info a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

Děkujeme, že podporujete 
místní kulturu. Má to smysl!

PRO DĚTI

www.cvik.info / kdsvet



HLAVNÍ PARTNER POŘADATEL

w w w . k l a s i k a v i v a . c z
KLASIKA VIVA
C Y K L U S   K O N C E R T Ů

PRODEJ VSTUPENEK: Informační centrum Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic, tel.: 321 612 218, 321 612 219
online na www.klasikaviva.cz  /  45 min před začátkem koncertu

EPOQUE
QUARTET

Vstupné 250 Kč. ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ: Karta klubu přátel Klasika Viva, děti do 15 let – 150 Kč.

PÁTEK 20. 1. 2023, Český Brod, KD Svět, od 19:00

Klasika Viva se koná za podpory města Český Brod, Středočeského kraje, Státního fondu kultury ČR
a ve spolupráci s Centrem vzdělávání, informací a kultury Český Brod.





AKCE MĚSÍCE PRO VEŘEJNOST 2023

LEDEN neděle 22. 1. 
14:00-17:00

Pojď si hrát Pro rodiny s dětmi do 12 let. Miniturnaje ve 
stolních hrách, soutěže a pohybové aktivity.  

ÚNOR neděle 12. 2. 
14:00-17:00

Maškarní 
veselice

Pro rodiny s dětmi do 10 let. Zábavné 
odpoledne v maskách, plné tanečních 
a sportovních her. 

BŘEZEN neděle 26. 3. 
14:00-17:00

Velikonoční 
pomlázka

Pro rodiny s dětmi do 12 let.  Výroba pomlázky, 
kraslic a velikonočních ozdob, velikonoční hraní 
a dovádení.  

DUBEN neděle 23. 4. 
14:00-17:00

Rodinný 
sedmiboj 

Pro rodiny s dětmi do 15 let.  Soutěže 
rodinných druřstev (1 rodič + 1 dítě)  v sedmi 
dovednostních sportovních disciplínách.

KVĚTEN sobota 27. 5. 
14:00 -17:00

Táto nahraj Pro rodiny s dětmi do 13 let. Tradiční zábavné 
odpoledne plné nejen pohybových her, 
do kterých se zapojují i rodiče.

ČERVEN sobota 24. 6. 
9:00 -01:00

Allright  Sportovní a zábavná  akce. Zahrnuje 
prestižní spičkový turnaj ve streetballu, 
bohatý celodenní a večerní propgram.   

ČERVENEC sobota 15. 7. 
9:00 -01:00

Českobrodský 
žejdlík 

Fotbalový turnaj pro dospělé ve formátu 
4+1 pro 20 týmů a večer taneční zábava  
se světelnými efekty.

SRPEN sobota 19. 8. 
12:00 -03:00

Brod1995  Tradiční letní hudební festival. 
12 kapel na 2 podiích.

ZÁŘÍ sobota 9. 9. 
9:00 -01:00

Oslava 
125 let SK 

Mistrovské fotbalové zápasy od juniorských 
kategorií po A mužstvo dospělých. Exibiční 
utkání gardy. Dobrovodný program a taneční 
zábava.

ŘÍJEN neděle 1. 10. 
14:00-17:00

Kutilka 
v pohybu

Sportovní aktivity pro děti a dospělé, 
včetně sportovních ukázek ostatních oddílů 
a divadelka. 

ŘÍJEN neděle 29. 10. 
14:30-17:30

Halloween Pro rodiny s dětmi do 14 let. Halloweenské 
odpoledne v maskách, výroba svítících dýní. 
Doprovodné sportovní aktivity. Večerní 
strašidelná stezka. 

LISTOPAD neděle 19. 11. 
14:00-17:00

Adventní 
tvoření 

Pro rodiny s dětmi do 10 let. Výroba dekorací, 
ozdobiček a vánočního perníčku, vánoční 
tančení.  

PROSINEC úterý 5. 12. 
14:00-17:00

Mikuláš 
na Kutilce

Pro rodiny s dětmi do 10 let. Soutěže 
na zručnost, výroba Mikuláše, společně hry. 
Možná příjde i Mikuláš.  

KUTILKA23-letákA5.indd   1 05.12.2022   13:30
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Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

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

1/1
148 mm x 210 mm

2.603 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.343 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

692 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

356 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

923 Kč

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

EXKLUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.598 Kč
+25 % ceny inzerce
3.254 Kč
 4.981 Kč (jednostranný)
6.543 Kč (oboustranný)
503 Kč

293 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

PR ČLÁNKY

PR článek 1/2: 1.259 Kč
PR článek 1/1: 2.309 Kč
PR článek 2/1: 4.619 Kč

OSTATNÍ

Váš inzerát
Vám v případě potřeby

rádi grafi cky 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

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

ní vždy bez spadu), kde je grafi ka 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: 1. 12. 2022

Zajišťuje  skárna Profi -  sk group s.r.o.Zajišťuje  skárna Profi -  sk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:

+420 603 588 338, brejchova@profi  sk.cz+420 603 588 338, brejchova@profi  sk.cz
www.profi  sk.czwww.profi  sk.cz

Uzávěrky: 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5., 5. 6., 31. 7., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2023
Data expedice: 13. 1., 17. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 16. 6, 11. 8., 15. 9., 13. 10., 20. 11., 15. 12. 2023



+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 a SKLADNÍKA – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ C + E 
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia

PŘIJMEME:  Řidiče/skladníka – řidičský průkaz C + E
Prodejce do stavebnin – praxe v oboru podmínkou
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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.

Děkujeme našim klientům za důvěru, 
kterou nám projevili v letošním 
roce a přejeme všem krásné 
svátky vánoční a mnoho 
úspěchů a zdraví! Těšíme se 
na další spolupráci 
v následujícím roce 2023. 

Pneuservis Jirkalovi



CESTATT KRÁRR SYCCCEEESSSTSSTTATTAATTTTTTTT KKKRRRÁRRÁÁRRRRRRRRR SÁÁSSYSSYYCESTA KRÁSY
BEAUTYT SALONBBBEEEAEEAAUUUTTTYTTYYTTTTTTTT SSSASSAALLLOOONNNBEAUTY SALON

PERMANENTNÍ MAKE-UPPPPEEERRRMMMAAANNNEEENNNTTTNNNÍÍÍ MMMAAAKKKEEE---UUUPPPPERMANENTNÍ MAKE-UP

OMLALL ZENÍ PLETIOOOMMMLLLALLAALLLLLLL ZAAZZEEENNNÍÍÍ PPPLLLEEETTTIIIOMLAZENÍ PLETI

A DALŠÍ KOSMETICKÉ SLUŽBYAAA DDDADDAALLLŠLLŠŠÍÍÍ KKKOKKOOSSSMMMEEETTTIIICCCKKKÉÉÉ SSSLLLUUUŽŽŽBBBYBBYYA DALŠÍ KOSMETICKÉ SLUŽBY

WWW WW .CESTATT KRARR SY.CZWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWW ...CCCEEESSSTSSTTATTAATTTTTTTT KKKRRRARRAARRRRRRRRR SAASSYSSYY...CCCZZZWWW.CESTAKRASY.CZ

OVĚ OTEVŘENNNNOOOVOOVVĚĚĚ OOOTTTEEEVEVVŘŘŘEEENNNNOVĚ OTEVŘEN

PPPPeeeettrrrraa NeeerraadováPPPPPPeePPPPeeeeeeeteeetttttttrrrrrarrrrraaaa NNNNNNeeeeeerrrrarraaaadddddoooovooovvvávvááPetra Neradová

HAVA ELCOVAVV 32HHHAAAVAAVVAAAAAAAAA EEELLLCCCOOOVOOVVAVVAAVVVVVVVV 33323322HAVELCOVA 32 
280 02 KOLÍN222888000 000222 KKKOKKOOLLLÍÍÍNNN280 02 KOLÍN 

HOROVAVV 425HHHOOORRROOOVOVVAVVAAVVVVVVVV 44424422555HOROVA 425
250 82 ÚVAVV LYL222555000 88828822 ÚÚÚVVVAVVAAVVVVVVVV LLLYLLYYLLLLLLLL250 82 ÚVALY 

66004 236 5546666000004444 222223336666 5555555444604 236 554
ppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaa@@@ccceeeesssttttaaaakkrrasyy.cczppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttteeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaarrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa@@@@@@@@@@@@@ccccccccceeeeeessssssstssssttttttaaaaaakkkkrrrrarraaasaassyssyyy....cccczzzpetra@cestakrasy.cz

 

do 31.12.2022 zaváděcí ceny
 

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

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

 

www.victoria-school.cz

  

individuální přístup

moderní vyučovací metody

celoroční program „učíme se venku“

angličtina, španělština
a němčina s rodilými mluvčími

Přijďte se k nám podívat na 
„Den otevřených dveří“ 22. 2. 2023 
a svůj čas si rezervujte na webových
stránkách školy

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

AKREDITACE

MŠMT

Služby v oblas   BOZP a PO včetně prodeje, 
kontrol a revizí hasicích zařízení.

Tel: 773 906 800
E-mail: info@hasicipristroje.cz

www.hasicipristroje.cz

VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kva-
litního medu přímo od včelaře. Množ-
stevní slevy. Přijímáme objednávky na 
oddělky s F1 matkou. Samota „U Sed-
mi větrů“ Štolmíř 99, Český Brod. 

Tel.: 777 913 531,
WWW.MEDOVASAMOTA.CZ.

MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, kva-
litně a čistě. 

Tel.: 736 734 947.
Koupím JAWA ČZ: motocykl, moped, 
skútr, také vraky a díly. 

Tel.: 777 589 258. 
Koupím LP gramofonové desky. I sbír-
ku. Přijedu. 

Tel.:721 442 860 
Koupím RD, chatu, ve Středočeském 
kraji, ideálně v Českém Brodu a okolí. 
Stav nerozhoduje, jsem přímý zájemce. 

Tel.: 604 215 677



                                                                                                                  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
                                                                                                   

                                  
     

        
      

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

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku

pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.

Obracejte se na mě s důvěrou
i v roce .

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

Nám. A. z Pardubic 43
eský Brod 20232023
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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



CHCETE STÁLOU PRÁCI
V BLÍZKOSTI BYDLIŠTĚ?
Nejezděte za prací až do Prahy, přidejte se k celosvětově 
známé a úspěšné firmě Marker vyrábějící lyžařské vázání.

Kutnohorská 1105
Kostelec nad Černými lesy

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT NA:
 727 831 985  |   monika.literova@marker.cz

DÁLE MIMO JINÉ NABÍZÍME:
•  Jednosměnný provoz
•  Nástup přímo do kmene
•  Placené přesčasy

•  13. plat
•  4 dny dovolené navíc

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICE:
Operátor/ka 
výroby
Mzda až 28 500,-Kč 
(mzda za základní měsíční fond včetně odměn)

Informace o mzdě 
při pohovoru

Údržbář/ 
Údržbář elektro

inzerce_nabor_18_5_2022.indd   1 18.05.2022   14:07:29



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

 V O LN Á  P RA CO VN Í  MÍ ST A  
 

 

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

  Bližší informace na tel.: 321 672 815 

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE 
INZERCE

V Českém Brodě máme vlastní obchodní 

zástupkyni:

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

e-mail: brejchova@profi tisk.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
VE ZPRAVODAJI
Nabízíme vám možnost 

ŘÁDKOVÉ INZERCE, 
kde můžete zveřejnit 
různé prodeje  nebo 
nákupy  nemovitostí, 
služeb,  předmětů atd. 

Cena za řádkovou inzerci 
je 0,60 Kč/znak bez DPH 

včetně mezery



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.





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.

TANEÈNÍ
PRO DOSPÌLÉ

pátky 20:15h

sokolovna

ÈESKÝ BROD

od 13.ledna

www.plaminek.cz227 023 023
uvtnet.cz

VÁŠ POSKYTOVATEL 
INTERNETU A TELEVIZE
V 

ÚVT INTERNET
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