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Milí sousedé,
čtyřleté funkční období současné reprezentace našeho města právě končí. Necelý týden po roznášce toho-
to čísla nás čekají komunální volby. Půjde již o deváté svobodné obecní hlasování od roku 1989. V něm si 
zvolíme nové zastupitelstvo, z něhož vzejde příš   vedení a rada města. Přes mírný pokles počtu volebních 
subjektů je vidět, že nám naše město není lhostejné a že občanům záleží na jeho rozvoji i dobrém fungování.
Město netvoří jen volené orgány, úředníci, školy a silnice. Jsou to hlavně lidé, jeho obyvatelé. Všechno, co 
město dělá, má mít jeden cíl. Tím je, aby se nám zde žilo dobře. K tomu je třeba základní vybavenost, jako 
je dostatek pitné vody či dostupné školství, ale též pestrá nabídka služeb od sociálních přes zdravotní až po 
sportovní vyži  . Zásadní pro většinu z nás je též kvalita městského i přírodního prostředí a stabilní pocit bez-
pečí. Záběr ak  vit města je proto široký. Vedle běžného provozu a údržby rozsáhlého majetku jsou to přede-
vším rozvoj a inves  ce. Před čtyřmi lety jsme si tedy v programovém prohlášení vytkli tři základní priority, jež 
odrážely aktuální potřeby Českého Brodu: voda, vzdělání, veřejný prostor. V prvních dvou jsme zaznamenali 
významný posun dopředu – přivaděč, vodojem, čis  rna, jídelna, poradna, záchrana liblické střední školy, ho-
tové projekty přístavby základní školy a MŠ Kollárova. Ve tře   oblas   však navzdory asi dese   rekonstrukcím 
ulic a chodníků přetrvává velký dluh. Z dalších programových bodů rady jsme větší část splnili anebo jsme 
pokročili v přípravě, například křižovatky u ZZN. Ne vše ale jde dostatečně rychle. Náměs  m, Žižkovou ulicí 
a parkem čekajícími na revitalizaci počínaje, veřejnými sportoviš   a možnos   koupání konče. Čtyři roky jsou 
krátký úsek na přípravu a realizaci záměrů, proto je důležitá kon  nuita a neustálé projektování. Je také dob-
ře, že se od existenčních otázek – jestli nám poteče voda z kohoutku – více posouváme k důrazu na možnos   
trávení volného času a vzhled našeho okolí. V této oblas   je ale nutné udělat více. Dnes již je v silách Českého 
Brodu se těmto tématům věnovat a zaměřit na ně pozornost a fi nanční prostředky včetně externích zdrojů 
fi nancování. A s předpokládaným rozvojem města tyto síly dále porostou tak, jak se zvýší celková kupní síla 
obyvatel i daňové příjmy obce. Přes určitá rizika, se kterými si město při jednáních s developery musí pora-
dit, je rozvoj Českého Brodu příležitos   k rozšíření nabídky všech možných služeb a ak  vit pro občany města. 
Včetně těch, za nimiž za  m musíme dojíždět.
Nebyly to lehké čtyři roky. Přes polovinu tohoto času jsme prožili ve s  nu pandemie, který padl na všechno 
a všechny. Také současné důsledky nedaleké války včetně dopadů cen energií na rodinné a fi remní rozpočty 
vzbuzují obavy z budoucnos  . Rád bych vám proto poděkoval za spolupráci a za váš zájem o naše město, ale 
také za kri  ku, trpělivost a shovívavost. Přeji vám, abyste všechny současné těžkos   ve zdraví a bez úhony 
přečkali. V pátek a sobotu nám všem přeji šťastný výběr a 142 kandidujícím Broďákům mnoho úspěchů ve 
volbách.

Tomáš Klinecký, místostarosta města

Aleš Kašpar, tajemník
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V pátek 23. a v sobotu 24. září nás čekají ko-
munální volby. Občané Českého Brodu, Liblic, 
Štolmíře a Zahrad si zvolí nové 21 členné za-
stupitelstvo, z něhož poté vzejde nové vede-
ní a rada města. Informaci o všech platných 
kandidátech, seznamu volebních místnos   
a okrsků a telefonním spojení do okrskových 
volebních komisí a na zaměstnance městského 
úřadu zajištující volby naleznete na webových 
stránkách města. Společně s hlasovacím líst-
kem, který bude doručen nejpozději do 21. 9., 
obdržíte také informaci o způsobu hlasování. 
Hlasovací lístek je též možné si vyzvednout na 
podatelně městského úřadu nebo přímo ve 
volební místnos  . 

Rada města na jednání dne 3. 8. 2022 vyhlásila 
veřejnou zakázku na novou komunikaci kolem 
štolmířského rybníka. Součás   této akce, jejíž 
část bude hrazena z dotace od ministerstva pro 
místní rozvoj, je vybudování nového veřejného 
osvětlení v severní, západní a jižní čás   návsi 
a částečné přemístění autobusové zastávky 
(nikoli ale přístřešku zbudovaného občany 
Štolmíře před několika lety). Rada též vzala na 
vědomí výsledky veřejné zakázky na sdružené 
dodávky elektřiny a plynu pro město a jeho 
příspěvkové organizace. Na základě předchozí-
ho souhlasu rady s nákupem elektřiny a plynu 
na komoditní burze byly vysoutěženy násobící 
koefi cienty, přičemž do poloviny prosince musí 
dojít k fi xaci cen na komoditním trhu. Cena se 
stanoví na základě vysoutěženého koefi cientu 
a nákupní ceny na burze v rozhodný okamžik. 
S ohledem na aktuálně vysoké ceny město 
v době uzávěrky s fi xací vyčkávalo.

Rada města dne 3. 8. 2002 rovněž schválila 
žádos   o výjimku z počtu dě   v městských 
mateřských školách, které umožní navýšit 
reálnou kapacitu všech školek, a vyslovila ne-
souhlas s odstraněním dvojice kotvených sto-
žárů Liblice B, který byl po městu žádán pro 
účely řízení o odstranění těchto dominant. 
O defi ni  vním osudu nejvyšších staveb v České 
republice, který závisí na dohodě mezi Český-
mi radiokomunikacemi, a. s., jako vlastníkem, 
a státem, však doposud rozhodnuto není. 

Také v tomto čísle zpravodaje naleznete pre-
zentace jednotlivých volebních uskupení. 
Letos jich je 7 a kandiduje dohromady 143 
českobrodských občanů. Opro   minulým vol-
bám jde o mírný pokles počtu kandidujících 
uskupení i kandidátů.

V pátek 18. 8. 2022 zemřel ve věku 78 let 
dlouholetý zastupitel města, pan Václav Ko-
rec. Vedení města i redakční rada vyjadřují 
upřímnou soustrast rodině a připojují se  -
chou vzpomínkou. Novým členem zastupitel-
stva pro zbytek tohoto volebního období se 
stal pan Boris Podhorský. 

Od 1. 9. 2022 došlo ke změnám v jízdních 
řádech autobusových linek. Linka 435 nově 
zajišťuje přímé spojení mezi Českým Brodem 
a Říčany, a to přes Doubek a Babice. Podrob-
nos   včetně aktuálních jízdních řádů nalezne-
te na webových stránkách www.pid.cz. 

Krátce z města
Rada města na jednání 3. 8. 2022 vybrala do-
davatele výmalby schodiště budovy č. p. 70. 
Rada rovněž schválila dodatek č. 5 ke smlou-
vě o dílo na rekonstrukci a dostavbu hlavního 
vodojemu, kterým se upravuje rozsah prací 
a cena díla. Stavební práce na vodojemu, 
který zajis   dostatečnou akumulaci vody pro 
město ve dvou na sobě nezávislých komorách, 
se blíží ke svému závěru a kolaudaci. 

Z důvodu rekonstrukce plynovodu budou do 
30. 9. 2022 úplně uzavřeny čás   ulice Pod Há-
jem, Za Pilou, Sportovní a Kounická. Ve městě 
postupně probíhá rekonstrukce plynovodních 
vedení a jejich výměna z nízkotlakého na stře-
dotlaké. 

Do 30. 11. 2022 se opakuje akce „milos  vé 
léto“, která vychází z novely exekučního řádu. 
Jde o druhou a zároveň poslední příležitost, 
kdy lidé mohou za velmi příznivých podmí-
nek ukončit exekuce nařízené na dluhy vůči 
veřejnoprávním subjektům, tedy i vůči obcím 
a jimi zřizovaným či vlastněným organizacím. 
Informace naleznete na www.milos  veleto.cz 
nebo na lince bezplatného poradenství Člově-
ka v  sni, tel.: 770 600 800.
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Byly dokončeny nové kamerové body v areálu 
ZZN a v Jungmannově ulici v městském parku 
a na evangelickém kostele. Ty pokryjí nepře-
tržitým kamerovým dohledem obě z hlediska 
veřejného pořádku problema  cká místa. Ješ-
tě letos bude přesunut a vylepšen kamerový 
bod u jihovýchodní hradební bašty v ulici Jana 
Kouly. Technické služby také dokončily nové 
veřejné osvětlení na solární napájení podél 
silnice od Podviňáku do Zahrad. Solární lampy 
budou osazeny i v ulici Svatováclavská a u lib-
lického podjezdu. Na sídliš   byly osazeny nové 
herní prvky pro dě   – kolotoč a houpačka.

Rada města na jednání dne 31. 8. 2022 sou-
hlasila se smlouvou o poskytnu   dotace na 
rekonstrukci lesní cesty „Cesta lásky“, která 
začíná na silnici z rozces   pod Šemberem do 
Kostelce n. Č. L. Náklady akce za 3,6 mil. Kč 
jsou z velké čás   pokryty dotací od státu. 
Hotovo bude příš   rok. Rada rovněž sou-
hlasila s nákupem malotraktoru pro zimní 
údržbu chodníků pro technické služby v ceně 
600  s. Kč, která bude hrazena z ušetřených 
prostředků organizace, a s podáním žádos-
  o dotace na nové svozové vozidlo a vybu-

dování tzv. polopodzemních kontejnerů na 
území města. Polopodzemní kontejnery na 
tříděný i směsný odpad by měly zlepšit tří-
dění odpadu i vzhled veřejného prostoru ze-
jména na sídliš   a v místních částech Liblice 
a Štolmíř. 

Rada města na jednání dne 31. 8. 2022 rovněž 
vyhlásila záměr na změnu výpůjčky, na jejímž 
základě bude TJ Liblice užívat pro své ak  vity 
také pozemek za fotbalovým hřištěm směrem 
k Jalovému potoku. Rada rovněž schválila do-
datky ke smlouvám o dílo na zateplení budo-
vy č. p. 56, rekonstrukce chodníku v Tyršově 
ulici a intenzifi kaci ČOV. Předmětem dodatků 
je úprava ceny díla nebo termínu dokončení. 

Rada města se na jednání 31. 8. 2022 zabýva-
la možným pořízením pozemku za traktorkou 
pro možnost vybudování výjezdové stanice 
HZS a naopak odprodejem pozemků v prota-
žení Nové ulice v Liblicích pro účely výstavby 
rodinných domů. Ten by mohl přinést potřeb-
né fi nanční prostředky. Rada města také sou-
hlasila s kupní smlouvou, na jejímž základě 
byla za částku 100  s. Kč odkoupena sestava 
pumptracku doposud umístěná v jedné z hal 
ZZN. Zařízení bude po repasi a nátěru přemís-
těno na louku za Zvonečkem Bylany, kde by 
v budoucnu mohl vzniknout plnohodnotný 
skatepark a pumptrack. Tato možnost se ote-
vře změnou územního plánu č. 3, která by 
měla být schválena na podzim tohoto roku.

Intenzifi kovaná čis  rna odpadních vod zaha-
juje zkušební provoz. Hlavní přivaděč bude 
v nejbližší době dokončen fi nalizací vozovky 
u benzinky MOL a v Zahradech. Pokračuje re-
konstrukce trafostanice v nemocnici a restau-
rování městských hradeb. 

Během léta byly kompletně rekonstruovány 
povrchy ulic Vítězná u gymnázia a Slezská na 
Škvárovně. Dále byly zrekonstruovány chod-
níky v Havlíčkově ulici včetně osazení nového 
zastávkového přístřešku a v Jungmannově uli-
ci u evangelického kostela. Opraveno a nově 
zadlážděno bylo též nároží u Kouřimské brány 
a stále pokračuje oprava chodníku u sokolov-
ny, kde budou vysazeny nové stromy a kvě  -
ny. Technické služby opravily mosty, které jsou 
v majetku města, v Sokolské a Havlíčkově ulici.

Rada města na jednání dne 31. 8. 2022 schváli-
la smlouvu o připojení na elektrickou soustavu 
pro veřejné osvětlení okružní křižovatky u ZZN. 
Křižovatka je vyprojektovaná, máme všechny 
pozemky a čeká na stavební povolení a rea-
lizaci. Hotovo bude nejpozději do dvou let. 
Rada dále vyhlásila zakázku na prováděcí pro-
jektovou dokumentaci novostavby MŠ Kollá-
rova. Rada též vybrala dodavatele stavebních 
úprav budovy knihovny a IC (CVIK) v hodnotě 
17,5 mil. Kč a dodavatele modernizace veřej-
ného osvětlení v hodnotě 2 mil. Kč. Na obě tyto 
akce město obdrželo dotace, které pokryjí vel-
kou část nákladů. Výměna 301 ks starých lamp 
současně sníží energe  ckou náročnost osvětle-
ní a do budoucna uspoří fi nanční prostředky. 
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5Věstník

Body projednávané radou města dne 3. 8. 2022
  1.  Vyhodnocení nabídek na záměr prodeje speci-

álního přívěsu (podvalu) z majetku Městských 
lesů.

  2.  Vyhlášení veřejné zakázky „Štolmíř, ul. Za Ryb-
níkem - údržba místní komunikace“.

  3.  Dodávka zemního plynu a elektřiny na rok 2023 
- výsledek aukce na komoditní burze PXE.

  4.  Poptávka na výmalbu schodiště a chodeb 
v č. p. 70.

  5.  Revokace usnesení - vyhlášení záměru - pacht 
pozemků v k. ú. Český Brod a k. ú. Liblice u Čes-
kého Brodu – STAŽENO.

  6.  Vyhlášení záměru na výpůjčku čás   pozemku 
604/3 v obci a k. ú. Český Brod – STAŽENO.

  7.  Smlouva o nájmu prostor určených k podnikání 
- přízemí budovy č. p. 202, Krále Jiřího.

  8.  Věcné břemeno - Správa Správa železnic, s. o. 
- kabelové vedení p. č. 709/26 k. ú. Český Brod.

  9.  Věcné břemeno - GasNet Služby - 28. října 
- REKO MS Český Brod.

10.  Dodatek č. 1 k SoD 202100416/OR - Zateple-
ní budovy městského úřadu č. p. 56 v Českém 
Brodě.

11.  Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodo-
jemu Český Brod - Dodatek č. 5 k SoD.

12.  Souhlas s připojením areálu Na Ku  lce na kana-
lizační řad.

13.  Napojení pozemku p. č. 726/73 na komunikaci 
p. č. 726/82 v k. ú. Český Brod.

14.  Žádost o souhlas s odstraněním stavby dvojice 
kotvených stožárů Liblice.

15.  Smlouva o umístění a provozování kontejnerů.
16.  Darovací smlouva na materiál nezbytný k zajiš-

tění ubytovacích kapacit - humanitární pomoc 
pro Ukrajinu.

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

18.  MŠ Kollárova, Český Brod - žádost o povolení 
výjimky v počtu dě  .

19.  MŠ Liblice, Český Brod - žádost o povolení vý-
jimky v počtu dě  .

Body projednávané radou města dne 25. 8. 2022
  1  Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodo-

jemu Český Brod - Dodatek č. 6 k SoD.

Body projednávané radou města dne 31. 8. 2022
  1.  Předání Osvědčení o nastoupení do funkce čle-

na Zastupitelstva města Český Brod.
  2.  Aktualizace ceníku palivového dřeva s platnos   

od 1. 9. 2022.
  3.  Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. LW22-411 na 

prodej kula  ny se společnos   Wood & Paper, 
a. s. - 3. Q 2022, do Labe Wood, s. r. o. a Mondi 
Ště  .

  4.  Dohoda o poskytnu   dotace - rekonstrukce les-
ní cesty.

  5.  ANNA Český Brod - nákup myčky nádobí.
  6.  CVIK - souhlas se změnou závazných ukazatelů 

r. 2022.
  7.  Nová školní jídelna Bezručova 1099 - žádost 

o čerpání z inves  čního fondu.
  8.  Technické služby - převod fi nančních prostřed-

ků mezi fondy a následné čerpání fondu inves  c.
  9.  Souhlas s podáním žádos   o dotaci z MŽP na 

nákup nového svozového vozu.
10.  Plán inventarizace 2022.
11.  Prodej pozemků v k. ú. Klučov u Českého Bro-

du.
12.  Prodej podílu 1/2 pozemku v k. ú. Dolní Beřko-

vice.
13.  Prodej pozemku v k. ú. Loučeň.
14.  Vyhlášení záměru na pacht pozemků v k. ú. 

Doubravčice.
15.  Vyhlášení záměru - prodej podílu 1/12 pozem-

ku v k. ú. Pornice.
16.  Pacht pozemků (za školou).
17.  Pacht pozemků v k. ú. Český Brod a k. ú. Liblice 

u Českého Brodu.
18.  Odkoupení podílů pozemků v k. ú. Český Brod.
19.  Vyhlášení záměru - dodatek ke Smlouvě o vý-

půjčce pozemků (TJ Liblice).
20.  Vyhlášení záměru - nájem a prodej pozemku 

v Zahradech – STAŽENO.
21.  Vyhlášení záměru na pronájem nebytových 

prostor v budově č. p. 620 - Anny Pharm s. r. o. 
- rozšíření rozsahu nájmu.

22.  Změna rozsahu předmětu smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor v budově č. p. 620 - Regio-
nální muzeum Kolín.

23.  Revokace usnesení o schválení Dodatku č. 1 
k SoD 202100416/OR - Zateplení budovy měst-

Věstník

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Věstník6
ského úřadu č. p. 56 v Českém Brodě“ a schvá-
lení Dodatku č. 1 v novém znění.

24.  Intenzifi kace ČOV Český Brod - Dodatek č. 2 
k SoD.

25.  Dodatek č. 1 - Český Brod, ul. Tyršova – rekon-
strukce chodníku a veřejného osvětlení.

26.  Dohoda o poskytnu   fi nančního příspěvku 
- Polyfunkční dům nám. Arnošta z Pardubic – 
revokace.

27.  Smlouva o připojení k distribuční soustavě ČEZ, 
osvětlení kruhového objezdu v ul. Krále Jiřího.

28.  Vyhlášení veřejné zakázky - dokumentace pro-
vedení stavby – Novostavba MŠ Kollárova.

29.  Výběr dodavatele veřejné zakázky ve zjedno-

dušeném podlimitním řízení na stavební práce 
„Stavební úpravy č. p. 1, Český Brod“.

30.  Vyhodnocení veřejné zakázky „Modernizace 
veřejného osvětlení ve městě Český Brod“.

31.  Doporučení schválení úpravy pravidel pro čer-
pání sociálního fondu.

32.  Souhlas s prodejem pozemků v ulici Nová a Na 
Parcelách a souhlas s nákupem lokality Klučov-
ská.

33.  ZŠ Český Brod, Tyršova - žádost o navýšení ka-
pacity - vzdělávání dě  /žáků z Ukrajiny.

34.  Kupní smlouva – pumptrack.
35.  Příkazní smlouva na manažerské řízení akce 

Nová MŠ Kollárova.

Fotosoutěž Brody v Brodě
Do 30. září můžete přihlašovat své fotografi e do jednotlivých kategorií soutěže Brody v Brodě. 
Fotografi e můžete registrovat podle platných pravidel na webové stránce www.fotobrody.cz 

POZVÁNKA
Starosta města vás srdečně zve na 25. zasedání Zastupitelstva města Český Brod, které se 
uskuteční ve středu 21. 9. 2022 od 18.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice, nám. 
Husovo 70, Český Brod.

Opravená ulice Vítězná Solární osvětlení do Zahrad

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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7Z radnice

Čtyři roky jsou minulos   a my se můžeme ohlédnout za  m, o jaké čtyři roky šlo. Nechci zde psát o naplňo-
vání volebních programů, ani o poli  cké situaci ve městě. Tomu se v editorialu věnuje pan místostarosta. 
I když dle mého soudu se podařilo z našich společně vytýčených 3V (tedy vzdělání, voda a veřejný prostor) 
splnit mnohé a všem zainteresovaným za to patří velký dík. Chtěl bych se spíš věnovat obecnějším záleži-
tostem, které toto období mohou charakterizovat.

Předně je potřeba říct, že se jednalo o nejsložitěj-
ší období, které jsem na radnici zažil a to hlavně 
v jeho druhé polovině. Z let rela  vní hojnos-
  na nás z čista jasna udeřila pandemie nemoci 

Covid-19. Nikdo nevěděl, jak velká pohroma nás 
pos  hne. Stát, kraje a ani města na to nebyla při-
pravena. Prak  cky se zastavil život, ale kri  cká 
infrastruktura, mezi kterou patří i obce, musela 
dál fungovat. Šily se roušky a distribuovaly potřeb-
ným. Zajišťovalo se testování obyvatelstva. Sháněli 
jsme a dokonce i v laboratořích gymnázia připravo-
vali dezinfekční prostředky. Školy přešly na online 
výuku. To vše za plnění standardních povinnos   
a prak  cky s polovinou zaměstnanců. Museli jsme 
přejít na směnování, aby v případě nákazy mohla 
druhá polovina lidí plnit své povinnos  .

Když jsme si mysleli, že jsme z nejhoršího venku, sta-
la se v polovině roku 2020 železniční nehoda, kdy při 
srážce dvou vlaků zahynul strojvedoucí a byly zraně-
ny tři desítky lidí. Většímu neštěs   zabránila náhoda 
a pohotovost strážníků městské policie, když prak-
 cky okamžitě po srážce byl ak  vován záchranný 

systém. Též zatravnění nedaleké čás   pole a přemě-
na na cestu situaci pomohlo, protože zde záchranná 
služba mohla zřídit svůj traumaplán. 

Aby toho nebylo málo, tak na nás na přelomu let 
2020 a 2021 udeřila covidová pandemie mnohem 
větší silou. Opět jsme museli řešit testování a na-
štěs   poměrně brzy i velmi potřebné očkování. 
Tato doba byla asi vůbec nejsmutnější, protože nás 
i díky této nemoci navždy opus  lo nemálo našich 
blízkých a známých. Když se na jaře letošního roku 
zdálo, že jsme z nejhoršího venku, přestože pan-
demie stále pos  hovala mnoho lidí, ale postupně 
ztrácela na síle a následky již nebyly tak fatální, za-
sáhla nás další rána. 

Tou ranou byla bezprecedentní agrese Ruské fede-
race pro   sousední Ukrajině. Hned v prvních dnech 
válka zvedla ze svých domovů mnoho lidí, kteří se 
vydali hledat bezpečí i v České republice, Český Brod 

nevyjímaje. Město samotné zajis  lo ubytování pro 
více než 100 lidí a v našem městě a jeho bezprostřed-
ním okolí je kolem 500 uprchlíků. Těmto lidem bylo 
potřeba nejen najít střechu nad hlavou, ale též zajis  t 
základní potraviny a vyřídit potřebné dokumenty. Po 
aklima  zaci jsme postupně pomáhali hledat těmto 
lidem zaměstnání a jejich dětem pak výuku či hlídání. 
Všem pak sháněli učitele českého jazyka. Samozřej-
mě máme velké problémy umís  t dě   do škol, když 
není místo ani pro české dě   a není možné akcep-
tovat, aby na tuto situaci české dě   doplácely. Proto 
se za  m jde hlavně cestou adaptačních skupin, kte-
ré jsou umístěné v učebnách pedagogické poradny, 
umělecké školy či ve farním centru a s učením pomá-
hají ukrajinské maminky či senioři. I díky této situaci 
má město nově ubytovací kapacity pro případ, kdyby 
se stalo nějaké neštěs  , které pos  hne více lidí.

Situace s pandemií i válka mají další následky, s kte-
rými se potýkáme v současnos  . Vysoká infl ace zne-
hodnocuje příjmy a společně s velmi drahými ener-
giemi pak zdražuje život nás všech. Lidé mají obavy, 
situace je opravdu vážná, ale já jsem přesvědčen, 
že ji společně zvládneme, jako jsme zvládli ty krize 
předchozí! Město určitě bude stát na vaší straně! 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem jednotlivcům, 
obchodníkům, neziskovým organizacím a fi rmám, 
kteří se na zvládnu   popisovaných situací podíleli 
a podílejí. Není možné vás všechny jmenovat, ale 
vězte, že o vás víme a moc si vaší práce vážíme.

Jakub Nekolný, starosta města za ODS

Ohlédnu   za volebním obdobím
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Z radnice8

Město si nechalo vypracovat novou demografi ckou studii celkového počtu i věkového složení obyvatelstva 
města a spádového území do roku 2050. Tato studie pak byla bez velkého zájmu na konci srpna prezen-
tována zastupitelům a starostům okolních obcí. Je to škoda, protože ze studie zpracované vědeckými pra-
covníky z katedry demografi e Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je patrné, jak se naše obce budou 
v budoucnos   vyvíjet. Jaký vývoj lze tedy očekávat v našem městě?

Populační vývoj v širším zázemí hlavního města 
Prahy se dynamicky mění s vlnou suburbanizace, 
která zasáhla toto území. Migrace, která je spojená 
s bytovou výstavbou, pak v posledních dese  , pat-
nác   letech přímo ovlivňuje počet obyvatel našich 
obcí a je vyvolávána pracovní nabídkou v hlavním 
městě, dobrým dopravním spojením a fi nanční 
dostupnos   bydlení v našem regionu. Současné 
plány a záměry výstavby ve městě samotném i roz-
sáhlé plochy vhodné pro novou výstavbu přitom 
naznačují, že migrace dále významně posílí. 

Počet obyvatel města Český Brod pravděpodobně 
dále poroste v celém období prognózy až do roku 
2050. Podle její střední varianty by do roku 2030 
mělo dojít k vzestupu počtu obyvatel ve městě na 
úroveň 9,1  síce osob, tedy zhruba o 2  síce. Nízká 
varianta prognózy počítá s vyšší intenzitou úmrt-
nos  , nižší intenzitou plodnos   a menší migrací 
a předpovídá pro stejný rok přibližně 8,7  síce oby-
vatel. Naopak op  mis  čtější vysoká varianta jako 
ještě reálný připouš   růst až 9,6  síce obyvatel 
v roce 2030. Do roku 2050 by se pak počet obyva-
tel měl s nejvyšší pravděpodobnos   zvýšit na 10,5 
 síce osob, což by znamenalo 

nárůst o polovinu stávající po-
pulace města. Pro rok 2050 lze 
očekávat, že by na území města 
Český Brod nemělo s poměrně 
vysokou pravděpodobnos   žít 
méně než 9,5 a více než 11,5 
 síce obyvatel. Rozdíl odhadu 

je dán i  m, že není jisté, jak 
rychle a zda vůbec se podaří 
realizovat budoucí bytovou vý-
stavbu. Její případná regulace 
však představuje potenciálně 
velmi účinný nástroj usměrňo-
vání budoucího populačního 
vývoje Českého Brodu.

Z analýzy je též patrné, že se i nadále bude snižovat 
průměrný věk obyvatel města opro   celkové po-
pulaci v kraji a republice. Po roce 2025 by se měl 
dynamicky zvýšit počet narozených dě   ze součas-
né úrovně 70 – 75 dě   ročně na úroveň přesahující 
100 narozených dě   ročně. V rozmezí 100 – 120 
narozených dě   se bude pohybovat po celé zbý-
vající období prognózy. To bude mít velký dopad 
na mateřské, základní a částečně i střední školy. 
Protože ve velmi krátkém horizontu bude město 
jen pro své obyvatele potřebovat dvě nové kme-
nové učebny v předškolních i školních zařízeních 
pro každý ročník. Předpokládaný počet obyvatel 
bude mít samozřejmě vliv i na další kapacity zdra-
votních, sociálních nebo dalších komunálních slu-
žeb. Na druhou stranu se zvýší i ekonomická síla 
celkové populace města a jeho zázemí a  m bude 
možné realizovat veřejné či soukromé projekty, 
které doposud nevznikly, jako je třeba plavecký ba-
zén. Zpracovaná prognos  cká studie by tak měla 
přispět k racionální diskuzi o dalším rozvoji města 
Český Brod a jeho spádového území.

Jakub Nekolný, starosta města za ODS 

Český Brod bude mít přes 10  síc obyvatel
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Bezpečně do školy po opravených chodnících a ze školy do nového parku!

9Z radnice

Tvorba nového strategického plánu vstupuje do své druhé poloviny. Od května do července 
jsme od vás sbírali podněty formou dotazníkového šetření, rozhovorů i osobně na veřejném 
setkání. Vyjádřit jste se mohli k tomu, jak se vám ve městě žije, co vám tu chybí a co by se 
mělo v budoucnos   zlepšit. 

Na základě zjištěných 
informací se na podzim 
rozběhne série čtyř pro-

jektů, do nichž se budete moci ak  vně zapojit. Ja-
kých témat se budou týkat? 

Prvním bude nová podoba náměs  . Náměs   je 
pro nás všechny nejen historickým, ale i součas-
ným středobodem. Nároky na jeho využi   se ale 
s dobou rychle mění. Pojďme si říct, co by na ná-
měs   nemělo chybět a jak by mělo vypadat, aby 
plnilo všechny své funkce důstojně.

Dalším bude volnočasové využi   parku a pivovar-
ského rybníku. Město dalo zpracovat studii revita-
lizace Jiráskových sadů a Pivovarského rybníka. Teď 
potřebujeme vaše připomínky, které bychom rádi 
zohlednili v projektové dokumentaci.

Dále s vámi plánujeme vytvořit plán péče o čes-
kobrodské chodníky. Rozbité chodníky jsou boles-
  většiny měst a našich nohou obzvláště. Všechny 

najednou je opravit nelze. Pomozte nám zmapovat 
stav českobrodských chodníků a vytvořit tak plán 
na jejich obnovu, díky kterému budete mít před-
stavu o tom, v jakém časovém horizontu se opraví 
právě to vaše bolavé místo.

Posledním, ale velmi důležitým tématem bude 
zlepšení podmínek pro cestu dě   do škol. V ma-
lém městě by mělo být samozřejmos  , že dě   do-

jdou do školy samy, ať už pěšky nebo na kole. Co 
když na ně ale čekají nebezpečné silnice a křižo-
vatky? Společně se školami, dětmi i rodiči zjis  me, 
kde můžou dě   po cestě do školy na problémy na-
razit a ty se pokusíme vyřešit.

Třešničkou na plánova-
cím dortu budou pra-
covní skupiny, které bu-

dou během podzimu řešit hlavní rozvojové oblas   
strategického plánu. Chcete vědět více? Navš  vte 
webové stránky www.Brod2032.cz a přihlaste se 
k odběru novinek. Projekt podpořila Nadace OSF 
v rámci programu Ac  ve Ci  zens Fund, jehož cílem 
je podpora občanské společnos   a posílení kapa-
cit neziskových organizací. Program je fi nancován 
z Fondů EHP a Norska.

Mar  na Vlastníková,
PR manažerka ve spolupráci s Agora CE
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Rozhovor s městským architektem

Z radnice10

Ing. arch., M. Arch. Jiří Pavlíček, PhD. je městským 
architektem od roku 2017. Chtěli bychom mu touto 
cestou pogratulovat k úspěchu, který ho v minulých 
týdnech potkal. Návrh terminálu, který zpracovala 
architektonická kancelář Pavlíček Hulín architek  , 
bude součás   nové železniční tra   v úseku Praha 
Ruzyně – Praha Le  ště Václava Havla. Rozhodla 
jsem se ho tedy před naším druhým strategickým 
setkáním v úterý 6. září vyzpovídat a dozvědět se 
více nejen o jeho úspěšném projektu, ale i o jeho 
pohledu na rozvoj města.

Děkuji, že jste si na mě udělal čas. Dočetli jsme se, 
že jste vyhrál zakázku na budoucí podobu terminá-
lu Dlouhá míle. S kým dalším jste na projektu spo-
lupracoval a jaké byly vaše první dojmy?

My jsme architek   a společnost AFRY jsou inžený-
ři, kteří dělají technické řešení. První dojmy byly 
samozřejmě dobré. Myslím si, že je důležité říci, 
že je tady jakýsi vnitřní dluh, který má Správa že-
leznic obecně, protože se nějakou dobu podobné 
projekty nedělaly a vlastně často nějaké budovy 
nebyly udržovány úplně tak, jak by měly být. Teď je 
to naopak jedna ze státních organizací, co se snaží 
dbát na kvalitu a dělá podobných projektů hodně. 
Většina projektů, které nyní plánuje, jsou udělány 
formou architektonických soutěží a je tam opravdu 
znát velký důraz na kvalitu. Takovýchto projektů je 
celá řada, takže si myslím, že se to snaží v poslední 
době napravit. 

Říkal jste, že se správa železnic snaží svůj dluh do-
hnat a plánuje mnoho podobných projektů. Budete 
se zapojovat do nějakého dalšího? Můžeme očeká-
vat třeba další milou zprávu o vašem úspěchu?

My jsme projektů pro Správu železnic dělali víc, 
takže kromě toho terminálu Dlouhá míle navrhu-
jeme hlavní nádraží v Mladé Boleslavi a pak jsme 
dělali například drobnější projekty v Chlumci nad 
Cidlinou. Dlouhá míle tedy není náš první pro-
jekt pro Správu železnic a už z důvodu toho, že se 
v těchto projektech tolik dbá na kvalitu, doufáme, 
že není ani náš poslední. 

Tak to jsme moc rádi, že máme městského archi-
tekta, který obstojí v poptávce po kvalitě. Pojďme 
teď zpět k nám. Jak si myslíte, že by mělo vypadat 
náměs   malého moderního města jako je Český 
Brod? Připravuje se architektonická soutěž na po-
dobu českobrodského náměs  . O rekonstrukci se 
mluví i v rámci setkání k nově vznikajícímu strate-
gickému plánu. Jaká je vaše vize? Spolupodílel jste 
se už na vytváření nějaké studie?

Ohledně náměs   jsem podnikal dva typy ak  vit. 
Jedna je, že jsem analyzoval návrh, který tady byl 
navržen v roce 2006. Byl to návrh revitalizace ná-
měs  , ze kterého se realizovala jedna tře  na, a to 
pás od oken radnice kolem hřiště v proluce, školy 
až ke křižovatce u zvonice. Další dvě fáze se nere-
alizovaly. Návrh tady tedy je. Vedení města po mě 
chtělo vyjádření k tomu, zda je návrh životaschop-
ný a zda je vhodné ho s dalšími drobnějšími úpra-
vami realizovat v té fázi dva a tři. Udělal jsem 
k tomu tedy analýzu, ze které vyplynulo, že je to 
v zásadě špatně. Principy, které se sledovaly, byly 
již zastaralé a doporučil jsem, aby se vyhlásila ar-
chitektonická soutěž. Musím poznamenat, že i ve 
městě se věci zlepšují. Výběr MŠ Kollárova se dělal 
z více týmů a byl tam kladen důraz na kvalitu, stej-
ně tak i u ZŠ Žitomířská. Teď se tady nakonec jedná 
o architektonické soutěži o náměs   a to jsem vel-

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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mi rád, že vidím vývoj a posun v prioritách města 
k lepšímu. Druhá ak  vita byla taková, že jsem se 
studenty z fakulty architektury, kde učím, ověřoval 
některá témata v Českém Brodě. 

Jaké funkce by podle vás mělo náměs   plnit a jaké 
prvky by se v návrzích neměly opominout, aby svou 
funkci mohlo náměs   plnit správně směrem k ob-
čanům? 

Když jsem vytvářel zmiňovanou analýzu, hodno  l 
jsem stávající studii podle kritérií architekta Jana 
Gehla. Ten napsal několik knih a v jedné knize 
hodno   kritéria kvalitního veřejného prostoru. Na 
základě těchto kritérií jsem hodno  l já náměs  . 
Jedno z kritérií je například to, do jaké míry je to 
příjemné a bezpečné místo, dále zda máte mož-
nost se posadit nebo stát, jak moc jste chráněni 
pro   klima  ckým změnám atd. Těch kritérií je cel-
kem deset. Náměs   je nadmíru za  žené automo-
bilovou dopravou, což není zcela ideální. Náměs   
má skvělé proporce a k tomu historické dědictví, 
což funguje dobře a v tom je jeho potenciál. Chá-
pu, že nelze z náměs   auta vymís  t zcela, i když 
i taková náměs   jsou, ale myslím si, že je důležité 
dopravu zklidnit a zredukovat počet stání a podpo-
řit  m ten maloměstský charakter náměs  . Lidé než 
aby jezdili pár metrů z baráku autem na náměs  , bu-
dou chodit pěšky, jezdit na kole a cestou se potkají 
a budou se bavit, což se v autě bude dít těžko. Po-
kud bych to měl zjednodušit, hlavní problém, hlavní 
překážka na náměs   je automobilová doprava.

Jakou funkci náměs   má nebo nemá a jakou funkci 
by do budoucna plnit mělo?

Je to pořád centrum města, ale zároveň také par-
koviště aut, ale není to zase tak, že by na náměs   
nebyl život. Pořád zde obchody a restaurace jsou, 
ale je velmi těžké expandovat do parteru formou 
zahrádky, protože to prostě nejde. Pěší komunika-
ce nejsou navrženy tak, aby to fungovalo dohro-
mady, nejsou dostatečně široké. Dokud tedy nedo-
jde ke stavebním úpravám, nemůžete ch  t, aby tu 
byli nějací zajímaví zájemci a že to náměs   ožije. 
Je to ale stále centrum města, je zde úřad, spous-
ta funkčních krámů a potkává se zde spousta růz-
norodých sociálních skupin, které nad sebou mají 
určitý dohled, ne jako na periferii, kde převažuje 
jedna sociální skupina a  m pádem se můžete cí  t 
v ohrožení.

Když už zmiňujete stavební úpravy, připomínkuje-
te také žádos   o stavební povolení. Co by řadový 
občan města, jako jsem já, měl udělat pro to, aby 
ta cesta ke stavebnímu povolení byla co nejjedno-
dušší? Existují nějaké dokumenty, se kterými bych 
se měla seznámit dříve, než začnu?

Město má v platnos   územní plán a další územní 
studie. Základem je vybrat si kvalitního projektan-
ta nebo architekta, který by sám měl vědět jak po-
stupovat, ale ne vždy je to zárukou hladkého prů-
běhu. Často projektant namaluje, co si klient žádá, 
a pak se může dostat s projektem do zbytečných 
problémů. V momentě, kdy máte nějaký staveb-
ní záměr, je nejjednodušší přijít a konzultovat ten 
stavební záměr třeba i přímo se mnou a pak byste 
se neměli dostat do situace, kdy proprojektujete 
spoustu peněz a stavební záměr nakonec stejně 
neodpovídá legisla  vě.

Ve městě se chystá velký developerský projekt Li-
blického předměs   v bývalém areálu cukrovaru. 
Máte možnost připomínkovat i tento proces, sta-
novit nějaké požadavky, které musí developer spl-
nit, aby mohl stavět?

Je spousta legisla  vních možnos  , které město 
v tomto procesu využívá. Prvně bych měl říci, že 
je i v zájmu developera postavit něco, co, řekně-
me, nebude jako „…a po nich potopa“. Naším spo-
lečným zájmem je, aby se development povedl 
a aby to byla dobrá reference pro ně a samozřejmě 
také kvalitní budovy, které město vylepší. Proces 
je dlouhý a složitý. Do jednání jsme vstoupili už 
před čtyřmi lety. Studie, které si nechal developer 
zpracovat, se nakonec neosvědčily a město udě-
lalo to nejlepší, co mohlo, a nechalo si zpracovat 
územní studii samo. Studie se pak zaregistrovala 
a  m pádem se stala závazným územně analy  c-
kým podkladem, kterým se musel developer řídit. 
Jejich architekt pak dále rozvíjel principy, které v té 
územní studii jsou, modifi koval ji a teď jsme vstou-
pili do dalšího jednání. Aby se mohlo začít stavět, 
je potřeba změnit územní plán. Ten měníme tak, 
aby to vyhovovalo městu. Musíme tedy najít ně-
jaký kompromis, ale není to určitě tak, že bychom 
tahali za kratší konec provazu.

Mar  na Vlastníková, PR manažerka
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Opravy v Tyršově ulici před sokolovnou pokračují. Kdo o rekonstrukci věděl, neopomněl se zeptat, co se 
stane se vzrostlými stromy? Budou místo nich nové nebo o ně přijdeme?

Oprava začala v polovině července. Od vjezdu do 
stanice HZS ke křižovatce s Kollárovou ulicí byla 
vyměněna dlažba, byly sanovány historické anglic-
ké dvorky a v celé délce ulice bude osazeno nové 
veřejné osvětlení a upraven zelený pás. Pokácené 
stromy budou na podzim nahrazeny novou výsad-
bou, konkrétně javorem francouzským. K tomu se 
váže jedna drobná zajímavost. V místě, kde budou 
stromy vysázeny, se použil speciální substrát, kte-
rý na první pohled vypadá, jako by si z nás někdo 
dělal legraci. Je to  ž promíchán hrubým štěrkem. 
Šla jsem se tedy rovnou zeptat na odbor životního 
prostředí, pana vedoucího Ing. Ros  slava Vodičky, 
jak to tedy s tou hromadou štěrku je.

Pane vedoucí, čím je použitý substrát unikátní 
a z čeho se skládá?  
Stejně jako i v jiných oborech, tak i v zahradnic-
kém se mění zažitá pravidla. Trendem posledních 
let je při výsadbách stromů, a vlastně i ostatních 
rostlin, ve s  sněných uličních prostorech používat 
tzv. strukturální a minerální substráty. Jedná se 
o směs kameniva o různé velikos   s kompostem 
či zeminou a biouhlem. Takové substráty obsahují 
větší množství pórů, kterými se ke kořenům stro-
mů snáze dostane vzduch a voda, a  m pádem 
mají stromy větší šanci přežít ve stresujících pod-
mínkách měst. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že v té kupě 
štěrku nemůže přeci nic vyrůst? 
Nejen že stromy v takových substrátech přežívají, 
dokonce se jim daří lépe než v zeminách, do kte-
rých jsme je doposud sázeli. Výhodou struktu-
rálních substrátů je i možnost vzniku kořenových 
cest, kdy dochází k prorůstání kořenů vedle sebe 
rostoucích stromů a ke vzájemné podpoře stromů.

Byl, anebo plánujete, použit ho i v jiných částech 
města při dalších rekonstrukcích a případně kde? 
V Českém Brodě není použi   výše uvedených sub-
strátů novinkou. Byly před více než dese   lety po-
užity i při výsadbě platanů v ulici Jana Kouly pro   

prodejně Penny. Pro stromy stále náročnější klima 
nás nu   k úvahám, zda budeme stromy sázet pod-
le zažitých pravidel a neustále vyměňovat odumí-
rající jedince, nebo se dát cestou jinou, a stromům 
vytvořit podmínky, v nichž mají větší šanci přežít 
déle než deset let. Takže určitě budeme s výsad-
bou do strukturálních substrátů pokračovat.

Drobných změn se dočkají také přechody přes Kollá-
rovu a Tyršovu ulici. Z celkových nákladů 1,7 mil. Kč 
pokryje 1,3 mil. Kč evropská dotace, kterou jsme 
získali z Integrovaného regionální operačního pro-
gramu prostřednictvím MAS Pošembeří. Zbytek 
bude uhrazen z městského rozpočtu.

Mar  na Vlastníková,
PR manažerka

Oprava chodníku v Tyršově ulici

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
září2022září2022



Projekty a investice 13

Plocha současných sportovišť ve městě čítá kolem 10 ha, počítáme-li všechna krytá i otevřená, spolková, 
městská i školní zařízení i některé plochy bez vybavení. Český Brod tak další sportovní zázemí potřebuje, 
a to i kvůli navyšování počtu obyvatel. První podmínkou jsou vhodné pozemky. 

V územním plánu města máme místa určená pro 
sport (OS). Hřiště či tělocvičny lze stavět i tam, kde 
je tzv. občanská vybavenost (OV), hlavně u škol, 
nebo veřejné prostranství (ZP). Vybraná venkovní 
sportoviště chceme změnou č. 3 umožnit i na ně-
kterých plochách zeleně (ZN, ZK) na kraji zástavby. 
Vždy ale musí jít o majetek města nebo jiné veřejné 
ins  tuce, jinak bychom jej museli napřed zdlouha-
vě a nákladně vykoupit. Nejjednodušší je rozšíření 
a dovybavení stávajících hřišť (park, Škvárovna, 
sídliště). Zkusím ale popsat, na kterých pozemcích 
by mohlo vzniknout i něco nového. 

Chybějící školní tělocvičnu či druhou sportovní halu 
vyřeší přístavba ZŠ Žitomířská, na kterou máme 
stavební povolení. Projekt s tělocvičnou a menším 
hledištěm pro většinu sportů bude podpořen mi-
nisterstvem školství. Pro rozvoj školy je však důle-
žitá i směna pozemků horního hřiště (TJ Slavoj) za 
bývalé koupaliště (město). Podle mého názoru by 
tato transakce odblokovala více problémů naráz 
a narovnala vztahy mezi několika spolky, školou 
a městem. Na horním hřiš   by mohl vzniknout sou-
bor venkovních ak  vit sloužících přes den žákům 
školy (bude jich asi dvojnásobek opro   dnešku) 
a odpoledne veřejnos  . Druhým školským projek-
tem je kampus liblické střední školy. Tady už tělo-
cvična je a další by měla přibýt. Kampus by měly 
tvořit střední a mateřská škola a základní škola pro 
lokalitu Cukrovar. Pokud se nám podaří získat areál 
do majetku, je 5,5 ha dost pro budoucí situování 
dalších typů sportovišť, která za  m ani teore  cky 
není kam umís  t (větší koupaliště, zimní stadion, 
dopravní hřiště). A když už jsem zmínil bývalý cuk-
rovar, v rámci přípravy bytového projektu jsme si 

vymínili vyčlenění plochy pro krytý plavecký bazén 
o velikos   min. 0,5 ha v místě zdemolovaných cu-
kerných půd a sila. Pozemek však musíme ještě od 
developera získat, přičemž město usiluje o převod 
pozemků pro školku, bazén a park při Šembeře 
zdarma. Podotýkám, že krytý bazén je nesmírně 
nákladný projekt a reálný je pouze po zvýšení po-
čtu obyvatel, kupní síly a daňových příjmů. Ideálně 
postavený a provozovaný soukromým subjektem.

Územní plán dále počítá s  m, že na jih od Šembe-
ry kolem rybníků vznikne rekreační přírodní zóna. 
Město tam moc pozemků nemá, ale jeden ano: 
dva hektary bývalé skládky, která by mohla být 
rekul  vována na krajinný park nebo sportoviště 
v přírodě (v územním plánu rezerva pro sport, OS) 
třeba po vzoru obdobného projektu Vinice v Úva-
lech. Z cukrovaru se sem časem dostaneme po ně-
kolika budoucích lávkách přes Šemberu. 

Další lokalitou, která by mohla pojmout tolik dis-
kutovaný venkovní skatepark a pumptrack, jsou 
oba břehy Kounického potoka hned za Zvoneč-
kem Bylany. Jde o městské pozemky a územní plán 
to změnou č. 3 dovolí. Místo je pěšími, bruslaři 
i cyklisty zavedené, což zaručuje dobrý veřejný do-
hled nad bezpečnos  . A konečně posledním mís-
tem, o němž se tolik nemluví, je pole nad Ku  lkou 
v Tuchorazské ulici. Město je zde pouze spoluvlast-
níkem pozemku určeného pro sport, ale do bu-
doucna by chtělo ostatní podíly od soukromých 
osob a České republiky získat do svého majetku. 

Tomáš Klinecký, 
místostarosta města

Kde by mohla vzniknout nová českobrodská sportoviště?

Ilustrační foto bazén Louny Prostor skládky
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Čtvrť v severozápadní čás   města doznala v posledních letech několika změn. V ulicích kolem Křemínku 
byly vybudovány nové vodovodní řady (město) a plynové vedení (GasNet). Nyní jsme před rekonstrukcí 
komunikací. Ulice Císaře Zikmunda a U Zvonečku dosud nebyly developerem dokončeny a předány městu. 

Začnu developerským projektem se 37 rodinnými 
domy, které začaly růst po roce 2007 mezi ulicemi 
V Lukách a Pod Malým Vrchem. Tím vznikla zcela 
nová ulice později pojmenovaná po císaři Zikmun-
dovi. Přestože byly čás   projektu následně přepro-
dány dalším fi rmám, původní developer se zavázal 
po dokončení vodovodů, kanalizace, komunikací, 
chodníků a veřejného osvětlení vše včetně po-
zemků pod komunikacemi zdarma převést městu. 
S výjimkou prvně uvedených sí   se tak ale pro-
za  m nestalo. Mezi  m se však do novostaveb 
nastěhovali noví obyvatelé, kteří se musí potýkat 
s problémy, jež vznikly na straně developera či 
nedohodou zúčastněných fi rem. Město v celé 
ulici zajišťuje veřejné osvětlení i další služby. Do 
budoucna je proto převod zbývající infrastruktury 
nezbytný. V posledním roce vyvíjíme na develope-
ra tlak, aby svůj závazek splnil, vše řádně dokončil 
a převedl na město. To se projevilo letošní ak  vi-
tou ve spojovacích krčcích, objevily se chodníčky, 
ale například veřejné osvětlení odpovídajících pa-
rametrů a kvality v těchto pěších propojkách do-
posud hotové není. Bohužel nejde o jediný případ 
trvale rozestavěné a nepředané lokality. Pro bu-
doucí developerské projekty nám z této zkušenos   
plyne důrazné ponaučení: je nutné výrazně větší 
dohled nad kvalitou stavebních prací u budoucího 
veřejného majetku. Tento investor při posledních 
jednáních přislíbil brzké vyřešení situace včetně 
dodání potřebných dokladů. 

Ulice Na Křemínku, Na Prutě, U Dráhy a V Lánech 
jsou po nedávných výkopových pracích buď poni-
čené anebo provizorně upravené. Město zadalo 

projektovou dokumentaci nových povrchů včetně 
chodníků, zeleně a parkovacích míst. Je projed-
nána s dopravním inspektorátem a nyní ji chceme 
dopracovat pro stavební povolení. Vozovka Na Kře-
mínku by měla být v šířce 6 resp. 5,5 metru, chodník 
2 metry, kolmé ulice budou o něco užší, ale zůsta-
nou obousměrné. V celé lokalitě by měla vzniknout 
zóna 30, resp. měla by se sem zóna rozšířit (do 
zóny by spadalo vše mimo ulici V Chobotě a čás-
  Sportovní). Projekt počítá s úpravou křižovatek 

Na Křemínku i V Lukách, kde je v důsledku vyššího 
provozu potřeba zlepšit bezpečnost dopravy (ne-
dávno jsme zde na žádost občanů osadili alespoň 
sloupky a příčné prahy). Rekonstrukce místních ko-
munikací lze fi nancovat pomocí dotace od minis-
terstva pro místní rozvoj. Letos jsme mimochodem 
z tohoto  tulu získali podporu na ulici Za Rybníkem 
ve Štolmíři, která se začne stavět ještě v září. 

Lokalita dále na sever (Pod Hájem, Sportovní, Za 
Pilou a Kounická) stojí teprve před výměnou in-
ženýrských sí  , které chceme spojit s napojením 
projektu ANTICO. Stávající jsou ve špatném stavu. 
Před námi je i rekonstrukce čerpací stanice a od-
lehčovací komory ve Sportovní ulici, což souvisí se 
způsobem odkanalizování celé severozápadní čás   
města, jež je za  m směřováno na čis  rnu v Libli-
cích, včetně dešťových vod. Půjde o významnou 
inves  ci. V čás   lokality též právě probíhá oprava 
plynovodního potrubí. Po dokončení inženýrských 
sí   by mělo město i zde začít připravovat nové po-
vrchy ulic a chodníků.

Tomáš Klinecký, místostarosta města

Co nového v lokalitách Na Křemínku a Císaře Zikmunda?

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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16 Z organizací a spolků

V Ekocentru Vrátkov se během letních prázdnin připravoval nový koncept ak  vit pro školní rok 2022/2023. 
Již v minulém článku jsem vás informovala o nové a pestré nabídce kroužků pro dě   a kurzů pro dospělé, 
na které je možné se stále přihlásit na našich nových webových stránkách www.ekocentrumvratkov.cz.

Od září 2022 také otevíráme Ekologické výukové 
programy pro mateřské, základní a střední školy. 
Jedná se o terénní program, který naučnou i pro-
žitkovou formou seznamuje dě   s lesním životním 
prostředím a vztahy v něm. Dě   nahlédnou do 
života rostlin a živočichů, jež se v lese nacházejí 
a mohou také rozkrýt jejich ekologické vazby k pro-
středí, ve kterém žijí. Vedle poznávání dřevin, bylin 
a lesní zvěře, pozorování přírodních jevů a kolobě-
hů, se rovněž dozví o činnos   pracovníků v lesním 
hospodářství. Ekologické výukové programy rozši-
řují teore  cký výklad ze školních lavic o prak  ckou 
formu výuky v terénu a jsou určené pro dě   MŠ, 
ZŠ a středních škol, nebo dalším organizovaným dět-
ským skupinám. Programy realizujeme vždy v dopo-
ledních hodinách v pondělí, úterý a ve středu, délka 
výukového programu je 2 - 2,5 hodiny.

Nabídka programů Ekocenta pro školy a školky 
(rok 2022/2023):
Témata pro MŠ:
1) Za zvířátky do lesa
2) V lese na jehličí
3) Ptáčci našich lesů
4) Živelný les

Témata pro 1. stupeň ZŠ:
1) Les a člověk
2) Poznej a zažij les
3) Kukátko do lesního společenství ptáků
4) Do lesa za zvířátky

Témata pro 2. stupeň ZŠ a střední školy: 
1) Lesník, myslivec a práce v lese
2) Poznej a zažij les

Těšíme se na vás, dě  . V případě zájmu nás můžete 
kontaktovat na tel.: 773 445 645, nebo e-mailem: 
info@ekocentrumvratkov.cz.

A na jaké akce se můžete ještě u nás těšit do kon-
ce roku 2022?

●  23. - 24. 9. 2022 - Workshop: Šité boty na míru 
(výroba vlastních polobotek a sandálů, doplně-
no o program zdravé chůze)

●  1. 10. 2022 - akce pro celou rodinu: Den na hou-
by (komentovaná vycházka lesem za tajemstvím 
hub, při které zjis  me jaké houby v lese rostou, 
které z nich jsou jedlé, nejedlé nebo jedovaté)

●  22. 10. 2022 - akce pro celou rodinu: Setkání 
se stromy (interak  vní trasa s plněním úkolů 
s téma  kou stromů v lesích okolo hájovny)

●  6. 11. 2022 - akce pro celou rodinu: Lesa pán 
(zábavná vědomostní soutěž, která prověří 
vaše znalos   z přírody)

●  18. 12. 2022 - akce pro celou rodinu: Zvyky a tra-
dice českých Vánoc (pohodové setkání v předvá-
nočním čase spojené s vánočním tvořením)

Bližší informace budou vždy včas zveřejněny na na-
šem FB profi lu a webových stránkách.

Jitka Čurdová, 
koordinátorka ak  vit Ekocentra Vrátkov

Ak  vity v Ekocentru Vrátkov
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V Rodinném centru Kos  čka ožily pravidelné kurzy a programy

Kurzy pro dě   i pro dospělé začínají v říjnu, ale při-
hlašovat jste se mohli již od poloviny srpna. Nově 
jsme připravili kurz Jógy pro dě  , Taneční na zkouš-
ku, ale také Zpívánky pro nejmenší. V programu 
nechybí tradiční keramika nebo kurz Ši   pro dě   
i pro dospělé nebo oblíbené kurzy Hry na kytaru či 
na fl étnu. Všechny podrobné informace i přihlášky 
najdete na našem webu. 

Pravidelné dopolední programy již běží od počátku 
září. Potřebné hlídání dě   probíhá každé pondělí 
a středu. Nabízíme také sociální službu Ak  vizace 
a poradenství, ve které vám poradíme a pomůže-
me s péčí o dítě v situacích, kdy si potřebujete vy-
řídit běžné záležitos  , např. pracovní pohovor, ná-
vštěvu lékaře nebo úřadu. Podpoříme vaše dítě při 
přípravě na nástup do školky nebo školy, při osa-
mostatňování a prohlubování dalších dovednos  , 
ale také při socializaci či zapojování do kolek  vu.

V úterý a v pátek v programu Setkávání pro rodiny 
s dětmi nabízíme prostor pro trávení volného času, 
ale také základní sociální poradenství. V rámci tohoto 
programu nabízíme bezplatné konzultace s odborní-
ky – psychologem, speciálními pedagogy, právníky 

nebo též zdravotníky. Páteční setkávání můžete na-
vš  vit v Českém Brodě, ale také ve Štolmíři.

Bezplatné poradenství nabízíme v programu Zpět 
do práce každou středu. Je určen rodičům po ro-
dičovské dovolené a dlouhodobě nezaměstnaným, 
kteří potřebují radu či pomoc při hledání nového 
zaměstnání, zorientování se na trhu práce, radu 
při jednání s úřady. Součás   je také cyklus work-
shopů na téma hledání práce, nástup do zaměst-
nání či zahájení podnikání. Všechny termíny akcí i 
workshopů najdete vždy na našem webu www.lec-
cos.cz, plakáty i odkazy na Instagramu rckos  cka 
nebo na Facebooku Leccos, z. s. i ve facebookové 
skupině RC Kos  čka. O prázdninách jsme zahájili 
provoz našeho nového webu. Budeme velmi rádi 
za vaši zpětnou vazbu v malém dotazníku, který na 
stránkách najdete. 

Děkujeme podporovatelům služeb RC Kos  čka: 
Ministerstvu práce a sociální věcí ČR, Městu Český 
Brod, Evropské unii – ESF, OPZ. A dále děkujeme 
Nadaci Open Society Fund Praha, která podpořila 
projekt na tvorbu našeho nového webu.

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

RC Kos  čka po letních prázdninách opět otevírá své dveře rodinám s dětmi, ale ani v léte jsme nezaháleli. 
Proběhl jeden letní tábor v Českém ráji a dva turnusy příměstského tábora. Rozvrh na nový školní rok je při-
praven. Prostory Kos  čky již nenajdete v přízemí domu na Nám. Arnošta z Pardubic 12, ale v jeho prvním 
patře, kde bývala pedagogicko-psychologická poradna. Vstoupíte tam přes dvůr hlavními dřevěnými vraty.
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Akce se vydařila, účastníci se dozvěděli mnoho 
zajímavého, viděli netopýry zblízka, měli možnost 
je venku sledovat přes ultrazvukový detektor a ze-
jména dě   ocenily vyrábění různých typů netopýrů 
z papíru či ze dřeva, které si na památku odnesly 
domů. Děkuji naší lektorce Tereze Koháčkové za 
celkovou přípravu a také hladký průběh celé akce. 

Ve středu 31. srpna jsme se spolu s dětmi v Čes-
kém Brodě na náměs   loučili s prázdninami. Dě-

kujeme za milé pozvání organizaci CVIK a věříme, 
že naše dílničky pro dě  , rébusy, přírodní pozná-
vačky a ukázky jógy pro dě   se líbily dětem i do-
spělým. Nám se na akci líbilo moc -  mto děkuji 
našemu statečnému týmu lektorek: Šárce, Kačce 
a Lucii za vytvoření příjemné atmosféry.

Jitka Čurdová, 
koordinátorka ak  vit Ekocentra Vrátkov

18 Z organizací a spolků
Závěr prázdnin v Ekocentru Vrátkov
V sobotu 27. srpna proběhla v našem ekocentru Netopýří noc. Obdobné akce se pod hlavičkou Meziná-
rodní netopýří noci konají na různých místech po celém světě a jejich posláním je seznamovat veřejnost se 
životem netopýrů a vést k jejich ochraně. 
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Zveme všechny malé i velké na každoroční Pouštění světýlek na Šembeře, sokolskou akci, uspořádanou 
k 8. říjnu, Památnému dni sokolstva, při které vypuštěná lodička se svíčičkou září na hladině za každého, 
kdo zapla  l v období heydrichyády za svoji činnost životem. Pro symbolické svíčičky se také tato akce, která 
probíhá v celé republice, vlastně jmenuje Večer sokolských světel. 

Přijďte tedy vzpomenout na vaše blízké i na všech-
ny, kteří neváhali přinést nejvyšší oběť za naši svo-
bodu, a pojďme i našim dětem vysvětlit, že nebylo 
vždy tak dobře jako je nyní. A že je dobře na tyto 
událos   nezapomínat.

Lodičku si můžete přinést vlastní, ale také vůbec ne-
musíte. Máme lodičky pro každého příchozího, ať je 
mu pět nebo osmdesát. Těšíme se na vás u Šembery 
mezi mostkem na Malechově a kapličkou sv. Gothar-
da, na stezce Bře  slava Jedličky – Brodského.

Tentokrát se budeme snažit oboha  t akci něčím 
dobrým pro malé i velké, a také doprovodným pro-
gramem.

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

19Z organizací a spolků
Pouštění světýlek na Šembeře letos již počtvrté
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Všichni dorazili, naobědvali se a mohlo se začít se 
stavbou postelí a pracemi, které byly potřeba udě-
lat pro úspěšný start tábora. Tábor běžel a všich-
ni jsme se postupně zabydleli. Netrvalo dlouho 
a dozvěděli jsme se, že letošním táborem nás pro-
vede Vinnetou. Vyrobili jsme si krásné indiánské 
kostýmy a mohlo se začít. Hráli jsme různé hry, 
plnili úkoly a soutěžili, co to šlo. Aby se   starší na-
učili útočit a   mladší bránit náš tábor, proběhla 
„bouře“, při které se starší indiáni snažili přes noc 
krást vlajky mladším indiánům, kteří je ochraňovali 
v táboře. 

Po prvním týdnu našeho souži   jsme se však do-
zvěděli, že se dívky musí na čas rozloučit s chlapci, 
aby mohly nést tajnou mapu na místo, kde nás, 
dívky, naši nepřátelé nenajdou. V každém z táborů 
to pak probíhalo trochu jinak. Holky tančily indi-
ánské tance, zakreslovaly mapu okolí, chodily po 
bosé stezce a kluci mezi  m navš  vili hasiče a užili 
si přípravu na táborák. Po pár dnech jsme se roz-
dělili znovu. Skau   a skautky odešli ze svých táborů 
a vydali se navš  vit vodní skauty z Kolína. Světluš-
ky se vrá  ly k vlčatům a společně si užívali dobro-
družství v táboře. Návštěva u skautů z Kolína byla 
akční a se všemi jsme se seznámili. Zahráli jsme 
si so   a zazpívali písničky s kytarou. S  hli jsme se 
i vykoupat a vyzkoušet jejich vodní klouzačku. Další 
den jsme se všichni opět sešli v našem tábořiš  . 
Do konce tábora světlušek a vlčat jsme s  hli ještě 
spoustu věcí. Vyzkoušet si, jak probíhají turis  cké 
závody, soutěžit v hrách bez hranic a zazpívat si 
u táboráku. 

Světlušky a vlčata odjely a nám mohl začít tře   
týden tábora. Rozdělili jsme se do týmů a vydali 
jsme se do lesa hrát Komando. V noci jsme všich-
ni vesele pobíhali po lese a po poli a hledali vlajky 
jiných týmů. Bohužel Komando skončilo dřív, než 
jsme doufali, a my jsme se vydali zpět do tábora. 
V táboře jsme ale neztráceli čas. Užili jsme si Korbo 
den, na který si všichni přichystali v  pné a zábavné 
programy, den naruby, při kterém jsme byli všichni 

zmatení, a také jsme šli do lesa shánět dřevo na 
náš obrovský táborák, který jsme si za necelé dva 
dny postavili. Nechybělo ani plavání v nádrži s du-
šemi od traktoru. Tábor byl úžasný a my budeme 
ještě dlouho vzpomínat na zážitky, které jsme si 
odvezli s sebou domů.

Klárka Kosová, 
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

Vinnetou na skautském táboře
V sobotu 2. července se všechny oddíly sešly se svými vedoucími na nádraží v Českém Brodě. Stejně na-
těšení jako každý rok se všichni kluci a holky vydali na cestu, která je zavedla až na naše tábořiště Pod 
kopcem Pohoř. 
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21Ze škol

Nový školní rok jsme zahájili slavnostním shromážděním před školou, tentokrát ale bez studentů a stu-
dentek prvních ročníků, kteří tou dobou trávili už druhý den dobrodružnými ak  vitami na seznamovacím 
kurzu na Vysočině. 

V novém školním roce otevíráme v prvním ročníku 
opět dvě třídy oborů Ekonomika a podnikání a Infor-
mační technologie a kapacita školy je tak zcela napl-
něna. Pedagogický sbor se rozrostl o nové učitele, do 
vzdělávacího plánu byl nově zařazen předmět kresba 
a „ve věži“ přibyla nová třída s úžasnými výhledy do 
širého Polabí. 

Pracujeme na přípravě projektů a projektových dnů 
zaměřených na různá aktuální témata, studen   již na 
konci září vyrazí na poznávací zájezd do Paříže a po 
vynucené covidové pauze opět pokračujeme ve spo-
lupráci s francouzskou partnerskou školou. A mno-
hem více – přijďte se k nám podívat.

Ing. Darina Doškářová, ředitelka

Na adaptační kurz jsme se všichni těšili, ale záro-
veň jsme měli obavy, že první den v naší budoucí 
škole nedopadne podle našich představ. Naše oba-
vy byly zbytečné. Už v autobuse jsme se seznámili 
s novými spolužáky.

Když jsme se ubytovali, nikomu nebylo do řeči. To 
se ovšem změnilo díky zábavným ak  vitám, které 
si pro nás učitelé a vedoucí připravili. Například 
nás všechny bavilo, když jsme při jedné ak  vitě 
někoho mohli bouchnout měkkou pálkou, když si 
dotyčný nepamatoval něčí jméno. Díky těmto ak  -
vitám byly další volné chvíle strávené se spolužáky 
daleko zábavnější. Večer jsme se už všichni bavili, 
jako bychom se znali už roky.

Další den jsme začali spíše sportovními ak  vita-
mi, které nás bavily ještě více než ty společenské. 
Nejvíce jsme si užili šplhání na stěnu, lukostřelbu 
nebo lanovou prolézačku. V tuto chvíli jsme už byli 
všichni kamarádi. 

Nejlepší ak  vity, tedy ty, které jsme si nejvíce užili, 
byly paintball a ra  y. Na ra  ech jsme se rozdělili 

do týmů a hráli vybíjenou na vodě se třemi míči. 
Paintball nás všechny bavil asi nejvíc. Hráli jsme 
pět na pět a cílem hry bylo osvobodit rukojmí 
v podobě našich dvou učitelů. Všichni se snažili 
ze všech sil porazit druhý tým a učitele osvobodit. 
Všechny nás ale mrzelo, že jsme měli všichni pou-
ze jednu hru. Ra  y jsme si užili úplně stejně. Tato 
ak  vita ovšem vyžadovala o dost větší týmovou 
spolupráci. Chvíli trvalo, než se všichni shodli, co 
kdy dělat, ale potom jsme už táhli za jeden provaz. 

Ve volných chvílích jsme hráli basketbal, fotbal 
anebo jsme mohli do bazénu. Zbytek spolužáků zů-
stal na pokoji a odpočíval po náročném programu. 
Také jsme si někdy šli sednout do bufetu popovídat 
si o předešlých i následujících ak  vitách.

David Marvan a kolek  v, 1. I

Program plný ak  vit na adaptačním kurzu prvních ročníků
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Poslední srpnovou středu připravilo Centrum vzdělávání, informací a kultury pro všechny dě   celodenní 
zábavné loučení s prázdninami. U kostela sv. Gotharda na ně od 10.00 do 17.00 čekaly tvořivé dílničky 
nebo deskové hry, ve 20.00 na stejném místě začínalo promítání nové fantasy pohádky Zakletá jeskyně.

Ve stánku Ekocentra Vrátkov se dě   mohly dozvě-
dět něco o přírodě, vytvořit jednoduchá zvířátka 
z přírodnin, vyluš  t rébus, vymalovat obrázek nebo 
si zacvičit jógu. S výtvarnicí Janou Dvořákovou zá-
jemci vytvářeli drátované dekorační předměty, ne-
chyběla ani prodejní výstavka jejích výrobků. Slané 
i sladké občerstvení po celý den zajišťoval CuK-
Rátkov, který také pro dě   připravil velmi oblíbe-
né zdobení perníčků. Trochu netradiční, ale velmi 
úspěšná byla zábavná výuka anglič  ny s lektorkou 
Danielou Lach Hrdličkovou.

Známé a oblíbené deskové hry, které si s chu   zahrá-
ly dě   i jejich dospělý doprovod, přivezla fi rma ADC 
Blackfi re. Uskutečnil se turnaj ve hře Dobble, jehož 
vítěz byl odměněn věcnou cenou, setkali jsme se také 
s Michalem Eckertem, autorem hry Medvěd Wrr.

Děkujeme všem našim partnerům a spolupracov-
níkům, věříme, že všichni návštěvníci si poslední 
prázdninový den užili, stejně jako my.

Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK

Konec prázdnin, škola volá…

Rádi bychom vám i touto cestou poděkovali za to, že nám do biblioboxu před budovou CVIK 
(č. p. 1) vracíte přečtené Českobrodské zpravodaje a umožňujete tak i dalším zájemcům 
z blízkého okolí se dočíst o aktuálním dění. Výzva pla   i nadále a my budeme rádi, když 
v biblioboxu najdeme i všechna novější vydání.
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Jsme velice rádi, že návštěvníci projevili zájem o kulturní pořady hned v prvním zářijovém týdnu, kdy pro-
běhla čtyři fi lmová promítání a jedno setkání s významným hostem prof. Mgr. Miroslavem Bártou, Dr. 
a věříme, že se společně setkáme i na některých pořadech z říjnového programu.

Hvězdně obsazená komedie 
Pro divadelní představení Divadla Verze jsme 
v podzimní čás   sezóny vyhradili hned dva termí-
ny. První pořad, se kterým za našimi diváky toto 
pražské divadlo zamíří, nese název Úča musí pryč 
a odehraje se ve čtvrtek 6. října. Tato hořkosladká 
komedie se, jak již název napovídá, odehrává se 
školském prostředí. Hlavními hrdiny hry však ve-
dle paní učitelky nejsou žáci, nýbrž rodiče. David 
Prachař, Linda Rybová nebo Igor Chmela však jistě 
pobaví nejen publikum z řad pedagogů.

Když hvězdy tančí
Už 16 let uplynulo od vysílání prvního ročníku po-
řadu StarDance. Známá herečka a moderátorka 
Tereza Kostková je však stále stejně krásná a sym-
pa  cká! Zveme vás na příjemné setkání, které v KD 
Svět proběhne v úterý 11. října od 19:00. Tereza 
Kostková bude hostem Jiřího Vaníčka a jistě se po-

dělí o spousty zážitků nejen z moderování úspěšné 
soutěže.

Přes 50 let v country
Přesně tento název nese letošní turné hudební 
skupiny Poutníci. V jeho rámci se tvůrci slavných 
hitů jako Panenka nebo Pojďme se napít zastaví 
také v Českém Brodě, a to v pátek 14. října. Bě-
hem večera zazní také písně z nejnovější, v pořadí 
již šestnácté desky.

Do divadla s dětmi
Na činohru s písničkami a bohatou výpravou o krás-
né Makové panence a motýlovi Emanuelovi vás 
do KD Svět pozveme společně s Liduščiným diva-
dlem. To zde pohádku pro dě   od 3 let odehraje 
v neděli 23. října.

Ing. Klára Tesaříková, KD Svět/CVIK

Říjen v KD Svět ve znamení zvučných jmen a hudebních hitů

23Z kultury

BLAHOPŘEJEME
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané: paní Věra Šormová, 
paní Marie Nováková, pan Josef Dvořáček, paní Miloslava Peterková, 
pan Zdeněk Kratochvíl, paní Miloslava Kratochvílová, paní Dagmar Jirásková, 
paní Hana Šultová, paní Danuše Urbanová, paní Eva Vencová, paní Jana Černíková. 

Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

kovvá. 
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Když se v polovině června dozvíte, že do konce září musíte předat staveniště pro plánovanou rozsáhlou 
rekonstrukci všech prostor knihovny, dáte si panáka a pak začnete logicky i logis  cky uvažovat: kam a kdy 
se bude stěhovat, kolik knih a regálů se vejde do jednotlivých náhradních prostor, pořád dokola počítáte 
metry knih, regálů i místnos  …

Nejdřív ze všeho je potřeba sehnat co největší 
počet beden na přesun knih, nám se jich podaři-
lo shromáždit více než čtyři sta. Potom ty bedny 
průběžně plníte knihami, zároveň musíte zacho-
vat systém, abyste je po přesunu do náhradních 
prostor mohli co nejrychleji vyndat zase do regálů 
a půjčovat čtenářům. Samozřejmě potřebujete 
silné mužské paže, které bedny naplněné knihami 
a potřebné regály do těch náhradních prostor 
dopraví. Musíme moc poděkovat pánům z fi rmy 
Adama Libiše, kteří i v těch největších vedrech 
stěhovali s maximálním nasazením, s úsměvem 
na rtech a ochotně plnili všechny naše požadavky. 
Přitom na ně při prvním stěhovacím dnu čekalo 
316 plných beden, při každém dalším cca 170 be-
den, k tomu vždy příslušný počet regálů. A tohle 
všechno se dělo za plného provozu knihovny, bě-
hem střídání řádných dovolených… Jen pro zajíma-
vost, nakonec jsme do náhradních prostor přestě-
hovali cca 1,2 km knih.

Do stávajících prostor knihovny se můžete naposle-
dy podívat – a samozřejmě si ještě vybrat a půjčit 
knihy, časopisy nebo audioknihy -  v sobotu 17. září 
od 10.00 do 16.00. Od pondělí 19. září do pátku 
30. září bude knihovna z důvodu stěhování do ná-
hradních prostor v přízemí naší budovy zcela uza-
vřena. Nebude možné knihy půjčovat, ani vracet, 

v provozu nebude ani bibliobox. V pondělí 3. října 
knihovna zahájí provoz v prostorách informačního 
centra, radničního sálu a galerie Šatlava, kde bude-
me po celou dobu rekonstrukce poskytovat běžné 
výpůjční služby. Naší snahou je zachování jejich 
rozsahu a kvality v maximální možné míře.

Věříme, že se spolu s námi budete těšit na nově 
upravené prostory knihovny, jimž by měla rekon-
strukce vrá  t jejich původní historickou podobu, 
a také na tolik potřebný výtah. Pokud půjde vše 
podle plánu, měli bychom v „nové“ knihovně při-
vítat naše čtenáře nejpozději koncem roku 2023.

Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK

Jak se stěhuje knihovna?
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Vybíráme z knižních novinek

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

Jakub Horváth: Alena Vránová
Známá česká herečka se zapsala do srdcí několika generací diváků jako Pyšná princezna. 
Role princezny Krasomily ji sice proslavila, zároveň ale nespravedlivě zastínila její další 
divadelní, filmovou, televizní a rozhlasovou kariéru. Kniha začíná rozhovorem s Alenou 
Vránovou, ve kterém vypráví o svém životě, práci a názorech, nechybí ani její pověstný 
sarkasmus. Následuje mozaika vzpomínek, pozdravů, poklon a věnování jejích přátel 
nebo kolegů a přehled jejích nejvýznamnějších rolí. Kniha je věnována hereččinu vý-
znamnému životnímu jubileu.

Petr Svoboda: Psí záchranář
Vyprávění muže, který se svým psím parťákem vždy toužil pomáhat druhým. Víte, co 
obnáší práce záchranářského kynologa? Jaké úkony následují po příjezdu na místo 
katastrofy, kde vidíte zbořené sutiny rodinných domů, auta v roztodivných pozicích 
a vyvrácené stromy? Petr Svoboda se s USAR týmem účastnil záchranných prací 
po výbuchu v Bejrútu, vyrazil také na pomoc jižní Moravě v době, kdy zde řádilo 
tornádo.

Planeta Praha: průvodce nečekaně pestrou přírodou města
Krajina za hranicemi města je dnes často jednotvárná, svou rozmanitos   je překvapivě 
mnohem zajímavější příroda ve městě. Kniha vznikala souběžně s natáčením stejnojmen-
ného fi lmu, který od 4. srpna můžete vidět v českých kinech. Prostřednictvím krátkých 
textů, ilustrací a fotografi í vás tento nevšední průvodce vezme na průzkum více či méně 
známých pražských lokalit. Díky němu uvidíte Petřín, Karlův most, Stromovku, Letenskou 
pláň nebo Vyšehrad ze zcela nové perspek  vy a dozvíte se zajímavos   o zvířatech nebo 
rostlinách, jež se staly plnohodnotnými obyvateli hlavního města.
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Jan Štifter: Paví hody
Každá rodina má svou soukromou historii. Příběhy o dávných láskách, tragédiích a osu-
dových rozhodnutích. Tajemství, která měla zůstat skryta. Osudy, propletené s osudy 
přátel, sousedů i docela cizích lidí. Tyto životní peripetie nejsou ale o nic menší a méně 
důležité než velké dějinné události, které nakonec zasáhnou do života každého. Romá-
nová kronika malého městečka Horní Jelení z období let 1918-1946 čtenáře zavede do 
jelenské divočiny, do krásné vily po Němcích v Trutnově i do luxusního hotelu ve válkou 
zmítaném Trenčíně. 
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zmítaném Trenčín
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Září plné sportovních akcí na Ku  lce

Ze sportu26

Po letním odpočinku je Ku  lka zase plná sportovců. Léto je na Ku  lce to  ž věnované dětem, příměstské 
tábory probíhaly skoro celé léto. Dohromady tu část prázdnin strávilo více jak 240 dě   na našich nebo 
atle  ckých táborech. Velké díky patří všem organizátorům. Dě   si neformální pohyb opravdu užívají. 
A přes rok jim mnohdy velmi chybí. 

A co je nového ve fotbale? Mládež odjela začátkem 
srpna na týdenní soustředění do Horního Bradla. 
Hráči měli během dne dva tréninky, celotáborovou 
hru na utužení kolek  vu. Nezapomínáme ani na 
regeneraci v bazénu. A ještě ani nebyl konec léta 
a začaly mistrovské soutěže. Letos máme dvě změ-
ny. Naše béčko hraje okresní přebor, na chlapech je 
vidět, že tahle soutěž nás baví. Mladí běhají, starší 
předávají zkušenos  , dohromady jsou prima par-
ta. Změnu bohužel velmi nechtěnou máme také 
v soutěži dorostu. Na kraji bohužel nebyl dosta-
tek týmů, které by chtěly hrát 1A třídu ve formá-
tu mladší a starší dorost. Tuto soutěž  m pádem 
krajský svaz neobsadil a bez náhrady zrušil. Na nás 
tak zbyla soutěž okresní. No nic, i takový je život. 
Sportovní výkonost šla bohužel stranou. My se 
v okrese popereme o čelní místa a snad se do kraje 
vrá  me již příš   sezónu. Děkujeme klukům, že nás 
v tom nenechají a svými výkony všem ukážou, že 
do kraje právem patří.

Posvícení bude patřit tradičně fotbalové gardě, při-
praveny máme také hry pro dě   a mistrovské utkání 
našeho áčka. Od 14 hodin si na našem hřiš   zahrají 
legendy AC Sparty Praha pro   našim legendám. 
U toho musíte být, třeba vidět hrát našeho trenéra 
a zároveň bývalého reprezentanta Mar  na Frýdka 
si nemůžete nechat ujít. Rádi zde také poděkuje-
me Mirkovi Šmejkalovi za jeho neuvěřitelnou fot-
balovou kariéru spojenou po většinu času s naším 
klubem. V červnu odehrát za céčko poslední zápas. 

Pravda, pár let byl na hostování a evidence možná 
není úplně přesná, i tak jsme napočítali 24 fotbalo-
vých sezón, tj. řádově víc jak 700 mistrovských zápasů 
za SK Český Brod a k tomu další stovky přátelských 
a pohárových utkání. Jak říká naše kronika, již v roce 
1996, když odcházel na první hostování, měl odehrá-
no 304+307 utkání a 140 vstřelených branek. Neumí-
me si představit, že by ho někdo jednoduše překo-
nal. Míro, děkujeme. Poděkování patří také Karlovi 
Vymazalovi za jeho neutuchající fotbalovou vášeň 
a nadšení, s jakým vedl celé roky naše béčko. Bez ta-
kových nadšenců by fotbal existovat nemohl. 

Noví budoucí nadšenci pro fotbal jsou u nás vítaní. 
V úterý 20. 9. proběhne na fotbalovém hřiš   ná-
bor do fotbalových oddílů. Více informací na tel.: 
725 097 583.

Krásné první zářijové nedělní odpoledne strávilo na 
Ku  lce více jak 300 účastníků akce Táto nahraj. Pro-
línala se volně s Českobrodským psím dnem, již do-
poledne tu proběhly závody hasičských přípravek. 
S trochu odhadu by se dalo říct, že za neděli Ku  lkou 
prošlo minimálně 700 - 800 návštěvníků. Věříme, že 
spokojených. Všem moc děkujeme, poděkování pa-
tří také městu Český Brod za jeho podporu.

Srdečně vás zveme na další sportovní odpoledne 
Ku  lka v pohybu, které proběhne v neděli 25. září 
od 14 do 17 hodin. 

Iveta Librová a Mar  n Sahula, SK Český Brod
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Ze sportu 27

Hned na úvod si řekněme, že nabídka je docela bohatá a obsahuje dva výrazné bonusy. Tím prvním je, 
že nějakou pohybovou ak  vitu si u nás najdou všichni, ať už jsou malí nebo velcí. Na cvičení v Sokole mo-
hou s rodiči chodit už roční dě   a nabídnout umíme cvičení i pro mladší či starší dě   a mládež, dospěláky 
i seniory. Druhým bonusem je, že tato cvičení jsou opravdovým „sportem pro všechny“. Tedy že nejsou, 
až na výjimky, zaměřena na výkon s vysokou fyzickou zátěží, ale že je pro vlastní potěšení a v rámci svých 
fyzických možnos   může absolvovat opravdu téměř každý.

Těm nejmenším od 1 do 3 let nabízíme společné 
cvičení rodičů a dě  , dále pak navazuje všestran-
nostní cvičení předškoláků a školáků od 6 do 15 let. 
Dalšími dětskými oddíly jsou sebeobrana, stolní te-
nis, aerobik, gymnas  ka či scénický tanec.

Dospělí a senioři se mohou realizovat v oddílech 
stolního tenisu, pilates, jógy, nového oddílu tabaty 
a cardia, rekondiku či zdravotního cvičení.

Tak co říkáte, vy, sedící před obrazovkou či displejem, 
nestálo by za to něco z naší nabídky vyzkoušet? Více 
informací na stránkách Sokola www.sokolbrod.cz. 

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

Jaká cvičení od září v Sokole nabízíme?
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Atle  ka o prázdninách

Ze sportu28

Druhý srpnový týden uspořádal náš oddíl příměstský tábor v areálu Ku  lka. Dě   strávily jeden den v Mi-
rakulu, jeden den na výletě v Dolánkách a zbylé tři dny na atle  ckém hřiš  . Kromě běžných tréninků se ze 
hřiště ozývalo: Pojď! Zaber! Skvělý! To zvládneš! Neboť probíhaly olympijské hry. V letošním roce v disci-
plínách: štafeta, hod raketkou, slack line, discgolf, jízda na bobech, stopovačka, azimuty, fotbal, vybíjená, 
vodní bitva. 

Soustředění
Říká se, že prázdniny jsou dobou lenošení, to ov-
šem určitě nepla   pro šedesát atletů, kteří vyrazili 
na soustředění do Hos  nného. Všichni atle   prošli 
atle  ckým vícebojem, dorostenci a junioři poko-
řili dese  boj, juniorky, dorostenky a starší žáky-
ně sedmiboj a mladší žactvo a přípravka pě  boj. 
Téma letošního soustředění bylo mistrovství světa. 
Týmy z Kolumbie, Francie, Chile, Thajska a Holand-
ska soutěžily v discgolfu, běhu do vrchu, bungee 
runningu, lakrosu, fl orbalu, veslování, lukostřelbě 
a lezení. Mistrovství světa letos vyhrálo Chile. Dny 
byly jako obvykle nabité atle  ckými tréninky a ve 
volných chvílích jsme vyzkoušeli i slack line, fotbal, 
brusle, tenis, paddleboard a samozřejmě jsme se 

koupali. Podtrženo, sečteno, na soustředění jsme 
kvalitně potrénovali, dobře zrelaxovali a užili si 
spoustu zábavy.

Tréninky a závody
Žactvo, dorost a dospělí kromě soustředění plnili 
celé prázdniny své individuální tréninkové plány 
a scházeli se na společný trénink každou středu. 
Koncem prázdnin začaly opět soutěže družstev 
a budou následovat fi nále družstev jednotlivých 
kategorií a mistrovství republiky. Září a říjen jsou 
tedy nabité závody, držte nám palce.

Jana Machorková, oddíl Atle  ky TJ Slavoj
Foto: David Machorek
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Tenisové léto v TJ Slavoj Český Brod

Ze sportu 29

Léto v tenisovém oddílu TJ Slavoj Český Brod bylo bohaté na sportovní akce zejména dě   a mládeže i na 
medaile závodních hráčů všech věkových kategorií.

V mnoha sportovních kroužcích jsou prázdniny 
klidnějším obdobím a dě   se věnují individuálním 
prázdninovým ak  vitám. V tenisu je to skoro opač-
ně, léto je obdobím turnajů a intenzivní sportov-
ní přípravy na zimu. Pla   zde upravené přísloví: 
„Komu se nelení, tomu se lesknou medaile“. Dě-
tem a mládeži se skutečně nelenilo. Pro dě   od 
nejmladších tenistů až po dorostence byly uspořá-
dány příměstské tábory, kterých se v pě   týdenních 
turnusech zúčastnilo více než 70 dě  . Pro zájemce 
o intenzivnější tenisovou přípravu byl uspořádán 
již tradiční tenisový tábor ve Vodňanech, kde si 
25 převážně závodních tenistů a tenistek zlepšo-
valo svoji kondici a tenisové dovednos  . A s  m 
leskem medailí to dopadlo v porovnání s minulým 
rokem ještě lépe. Naše družstva (dospělí, dorost, 

starší i mladší žáci) si v mistrovských soutěžích udr-
žela své pozice ve skupinách a družstvo A dospě-
lých dokonce vyhrálo svoji skupinu a postoupilo do 
1. ligy! Podobnou třešničkou na pomyslném dortu 
úspěchů jednotlivců je vítězství Markéty Slivové 
se spoluhráčkou Veronikou Kulhavou ve čtyřhře 
na Mistrovství ČR mužů a žen v Ostravě 2022 
nebo druhé místo Matyáše Homoly na oblast-
ních přeborech mladších žáků. Výčet dalších me-
dailových úspěchů našich tenistů by zaplnil celou 
stránku, a tak zveme zájemce o další informace na 
www.tenis-cbrod.cz a na Instagram tenis_cesky.brod.

Ivan Chmelík, TJ Slavoj Český Brod
Foto: Lukáš Malát; MČR v tenise, Lukáš Březina 

www.mcr.cztenis.cz.
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Z historie30

Tuto informaci nám ve svých pamětech uchoval 
milčický rychtář a písmák Fran  šek Jan Vavák: 
„…tyto poslední měly jednu svého řádu pannu ne-
porušenou, Elekta jménem, která roku 1663 umře-
la; ta na sesli sedící v schránce své za sklem v koste-
le bývala, nyní do panenského kláštera Frauenthal 
[= Pohled], kamžto ty panny se pouchýlily a kterýž 
pro všecky panny až do jejich vymření zanechaný 
jest, přenešená“.

Kdo byla c  hodná Marie Elekta? Narodila se jako 
Kateřina Tramazzoli v Itálii v roce 1605 a ve svých 
24 letech složila sliby v řádu bosých karmelitek 
a v roce 1656 stala představenou pražského kar-
melu při kostele sv. Josefa na Malé Straně. V roce 
1663 v Praze zemřela, podle tradice svou smrt 
předpověděla předem. V roce 1666 byl její hrob 
otevřen. Jedna ze sester měla to  ž sen, kde se jí 
Marie Elekta zjevila a sdělila jí, že její tělo je v hro-
bě neporušené. Sestry se tehdy chtěly přesvědčit, 
je-li tomu skutečně tak. Exaktnější varianta tvrdí, 
že se sestry rozhodly c  hodnou Marii Elektu ex-
humovat především proto, že do původní hrobky 
(v dnešních Vojanových sadech) začalo zatékat. Její 
tělo bylo tehdy zcela nerozložené, pouze roucho 
na ní zplesnivělo. Jedna sestra tělo omyla octem 
a Mariina kůže poté ztmavla do dnešního stavu.

Tělo, nacházející se v jakési teku  ně, patrně spod-
ní vodě, bylo tehdy vyjmuto a umístěno na půdu 
kláštera. Půda je prostředí, kde by se tělo za 
normálních okolnos   mělo téměř okamžitě za-
čít rozkládat. Ale tělo Marie Elekty zůstalo nepo-
rušené dál, sestry navíc zjis  ly, že s tělem se dá 

pohybovat. Oblékly tedy svou někdejší předsta-
venou do řeholních šatů a umís  li v prosklené 
vitríně do kostela. Během dvanác  letého exilu 
za Josefa II. (1782 - 92) se karmelitky uchýlily do 
Pohledu. V roce 1792 se vrá  ly do Prahy, kde zís-
kaly bývalý barnabitský klášter u kostela sv. Be-
nedikta na Hradčanech. S nimi i Marie Elekta. Ta 
zde bez úhony přečkala i komunis  ckou totalitu, 
v roce 1950 byly řádové sestry na základě nařízení 
KSČ převezeny do internačních táborů. Karmelit-
ky však odmítaly odejít bez Marie Elekty. Pražský 
arcibiskup Beran však c  hodným sestrám vzká-
zal: „Nechte ji tady, jestli je svatá, ona se postará 
o sebe i svůj klášter.“ Splnilo se. V roce 2003 bylo 
k mumifi kovanému tělu sezváno konsorcium věd-
ců, kteří měli zhodno  t současný stav mumie. 
Výrok byl takový, že mumie je v perfektním stavu. 
Proč, to však zůstává otázkou. V současné době 
probíhá proces jejího blahořečení, proto Elekta 
získala  tul „c  hodná“.

PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.

C  hodná matka Elekta v Českém Brodě
21. září 1782 zažil Český Brod vzácnou „návštěvu“. Přes Český Brod putovaly řeholní sestry karmelitánky, 
kterým císař Josef II. zrušil v Praze klášter. Jep  šky putovaly do dceřinného kláštera v Pohledu a s sebou 
měly kromě jiného svou nejvzácnější relikvii, neporušené tělo c  hodné matky Marie Elekty, které přes noc 
umís  ly do kostela sv. Gotharda.

KLUB VITAL
Centrum vzdělávání, informací a kultury zve ve středu 5. 10. 2022 od 13.00 
hodin do kavárny KD SVĚT všechny zájemce na setkání s paní Janou Tůmo-
vou na téma Jak může pomoci seniorům odbor sociálních věcí. 

Zkušenos   z praxe jak pomoci, co všechno odbor nabízí, letáky a  skové informace, prostor 
na dotazy. Setkání v rámci KLUBU VITAL je volně přístupné všem příchozím, věk není pod-
mínkou.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
září2022září2022



Vážení spoluobčané, chcete také, aby naše měs-
to spělo k lepšímu? Programové priority Českob-
roďáka SNK mohou k tomuto cíli výrazně přispět. 
Máme zkušenos   z předcházejících 2 volebních 
období. Jde nám o všechny občany města a ne jen 
o vybrané zájmové skupiny.

Jednou z volebních priorit zastupitelů Českob-
roďáka SNK je výstavba nového dětského hřiště, 
vylepšení a opravy hřišť stávajících. Důležitá je 
rovněž čistota a bezpečí na hřiš  ch a sportoviš  ch. 
V jejich okolí nemají co dělat konzumen   alkoholu 
nebo drog. 

Zrovna tak je pro nás jednou z priorit výstavba ve-
řejného víceúčelového sportoviště, jehož součás   
může být i skatepark. Toto jsme měli ve volebním 
programu již před 4 lety. Nicméně Českobroďák 
SNK je v opozici a tam prostě takovýto projekt ne-
prosadíte a nezrealizujete. Město se dlouhodobě 
veřejnému sportoviš   bránilo a nic pro to nedě-
lalo. Ovšem před těmito volbami je to jiné. Každá 
ze stran z vedení města se ohání novým veřejným 
sportovištěm a skateparkem. Tak se snad jednou 
dočkáme. 

Město by se rovněž mělo starat o stávající sporto-
viště v jeho majetku. 30.září 2020 zastupitelstvo 
města přijalo usnesení č. 103/2020: „Zastupitel-
stvo města souhlasí s realizací inves  ční akce Více-
účelové hřiště ve Štolmíři“. Realizace tohoto spor-
toviště měla proběhnout v roce 2021. Na starost si 
celou akci vzal pan Stuchl z vedení města, bývalý 
radní za STAN. Na bývalém fotbalovém hřiš   jsme 

se byli podívat a přikládáme fotografi i. Tráva po ko-
lena a rezavé fotbalové brány. Jako nové víceúčelo-
vé sportoviště to rozhodně nevypadá.

Díky přičinění Českobroďáka SNK bylo v parku na 
Škvárovně postaveno workoutové hřiště, které vy-
užívají hojně sportovci všech generací. Obdobné 
workoutové hřiště bychom co nejdříve rádi viděli 
i poblíž tzv. Útulny při stezce na Štolmíř, která je 
rovněž hojně využívána sportujícími osobami. 

Z priorit našeho uskupení bychom ještě chtěli vy-
píchnout zdravotní péči. Určitě je zapotřebí v na-
šem městě dalšího prak  ckého lékaře, pediatra, 
zubaře a další specialisty. Rovněž uděláme maxi-
mum pro to, aby v Českém Brodě byla znovu zave-
dena pohotovost, a to minimálně do 22 hod.

Stávající vedení města slibuje, že všechno bude 
krásné a úžasné, ale jak jim máme věřit, když sou-
časné složení je u moci již mnoho let a město se za 
tu dobu příliš nezměnilo?

Doufáme v lepší zítřky, chceme do toho šlápnout, 
pořádně zamakat a těšit se ze zdravého růstu na-
šeho města!

Pro získání co největšího počtu hlasů, prosíme, 
ideálně zaškrtněte celou kandidátku tzv. „velkým 
křížkem“, ať máme větší šanci něco změnit. Děku-
jeme všem za podporu.

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

► Spět ke zdravému městu Český Brod ►

31Od zastupitelů Redakční rada neodpovídáRedakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubrikyza obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.ani neprovádí jazykové korektury.
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Redakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubriky

ani neprovádí jazykové korektury.
32 Píšete nám

Vypla   se proto podívat, co se děje u sousedů. 
Malé vesničce z vedlejšího okresu se s rozšířením 
hřbitova povedlo probojovat dokonce do nomina-
ce na pres  žní Českou cenu za architekturu.

V obci Pátek žije 749 obyvatel a při jízdě z České-
ho Brodu se nachází hned za Poděbrady. Revitali-
zace hřbitova u zdejšího kostela svatého Vavřince 
znamenala kompletní přestavbu hřbitovních zdí 
a bran, odstranění staré márnice, vytvoření systé-
mu ces  ček, osvětlení, rozptylové loučky i rozvodů 
vody pro zalévání. Při rekonstrukci byly ale zacho-
vány staré majestátní lípy.

I když kolumbária tvoří jenom část promyšleného 
celku, svojí netradiční podobou zaujmou na první 
pohled. Architekt Tomáš Podrázský to  ž nechtěl, 
aby schránky na urny působily jako zeď nebo ba-
riéra. Kolumbárium proto navrhl jako lehké pilíře 
z prefabrikovaného betonu. Netradiční sestava by 

tak měla být vždy hravá a přirozená na pohled.
Brány i další doplňkové prvky jsou z kortenu. (Ocel, 
která se nemusí na  rat, protože si vytvoří tenkou 
vrstvičku rezavé pa  ny na povrchu.) Jejich design 
navrhl sochař Jan Dostál.

Společně s architekty vytvořili mo  v rukou, které 
se zvedají k modlitbě v trochu netradiční podobě. 
Tento mo  v je základem skulptury rozptylové lou-
čky, ale zároveň se objevuje vyřezaný do plechu 
vstupních bran.

Hřbitov navíc nehyzdí žádné kontejnery, ty jsou to-
 ž ukryté za zdí a návštěvníci uschlé kvě  ny hází 

elegantním na míru připraveným otvorem. Zají-
mavé projekty se tedy nevyhýbají ani hřbitovům. 
Nakonec jen málo míst spojuje všechny obyvatele 
obce. 

Ing. arch. Pavel Fuchs

Hřbitov vesničky u Poděbrad v České ceně za architekturu. 
Inspirace pro Brod?
Českobrodský hřbitov je pro místní architekturu důležité místo. Kromě smuteční síně v bruselském stylu 
a cenných náhrobků významných obyvatel se v zadní čás   nachází i kolumbárium z roku 1927. Český Brod 
má ale schránek pro urny rela  vně málo. Zájem o ně přitom v Česku dlouhodobě roste a v mnoha obcích 
radnice staví okénka nová.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
září2022září2022



22 / září / 22 
od 19:00

KD Svět / Český Brod 

Volné pokračování kultovní one man show Caveman

Agentura Point

Předprodej 400 Kč, na místě 450 Kč
V předprodeji na goout.net a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

DIVADLO

Děkujeme, že podporujete 
místní kulturu. Má to smysl!

www.cvik.info / kdsvet









FREJOVÁ

 HÜBNER / ZIELINSKI

CHMELA

RYBOVÁ ŠPALKOVÁ

verze
WWW

hrajeme  
v  
WWW

6 / říjen / 22 
od 19:00

KD Svět

Český Brod 

Pedagogická hořce ostrá komedie

Předprodej 450 Kč, na místě 500 Kč
V předprodeji na goout.net a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

DIVADLO

Děkujeme, že podporujete místní kulturu. Má to smysl!

www.cvik.info / kdsvet
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Tereza
Kostková

Setkání s oblíbenou českou herečkou

Předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč
V předprodeji na goout.net a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

Děkujeme, že podporujete 
místní kulturu. Má to smysl!

11 / říjen / 22 
od 19:00

KD Svět / Český Brod 

Moderuje: Jiří Vaníček

KŘESLO PRO HOSTA

www.cvik.info / kdsvet
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Výtvarníci českobrodského regionu ve spolupráci 

s Římskokatolickou farností Český Brod 

vás zvou na edukační výstavu lidové tvořivosti:

5. 10. - 18. 11. 2022
Vernisáž: 5. 10. v 16:30

Kostel sv. Gotharda - galerie OCHOZ

Otevřeno každou sobotu a neděli od 11 do 16 hodin a každý čtvrtek  

od 10 do 16 hodin. Po předchozí domluvě je možné výstavu navštívit  
i v dopoledních hodinách v jiné dny. (Jana Dvořáková - 734 703 693)

Součástí výstavy jsou tvořivé dílny pro děti, které se uskuteční  
v Oranžové zahradě v sobotu 8. 10. 2022 od 9 do 16 hodin. 

KERAMIKA, SLAMĚNÉ 

OZDOBY, KOŠÍKY Z PROUTÍ A PEDIGU, 

PALIČKOVANÁ KRAJKA, DRÁTOVÁNÍ, 

SVÍČKY ZE VČELÍHO VOSKU, MALOVANÉ 

SKLO A KAMENY, DŘEVĚNÉ INTARZIE, 

OBRAZY, FOTOGRAFIE ATD.

Výstava je prodejní.





Milan Slezák

POUTNÍCI50 LETV COUNTRY

PŘ
ES

14 / říjen / 22 
od 19:00

KD Svět / Český Brod 

Zastavení v rámci turné „Přes 50 let v country“

Předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč
V předprodeji na goout.net a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

Děkujeme, že podporujete 
místní kulturu. Má to smysl!

KONCERT

www.cvik.info / kdsvet



DRAKIÁDA

LECCOS, z. s. a  Psohlavci 14 
pořádají 

Sobota  15. 10. 2022
od 14.00 hodin

zábavné odpoledne
plné sportovních

disciplín a dračích
soutěží pro malé 

i větší 
 

hřiště u ZŠ Žitomířská

Startovné 20 Kč

 www.leccos.cz
www.psohlavci14.cz

www.cesbrod.cz

Výtěžek ze startovného přispěje do veřejné sbírky na
podporu aktivit NZDM Klub Zvonice.

Akci pořádáme s finanční podporou Města Český Brod.
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Zajiš uje  skárna Pro  -  sk group s.r.o.

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

eskobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V M SÍ NÍKU

náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: eský Brod, Štolmí , Liblice, Zahrady
distribuce: t e   týden v m síci
formát: A5, pr m rn  68 stran, plná barevnost

1/1
148 mm x 210 mm

2.603 K

1/2
138 mm x 100 mm

1.343 K

1/4
69 mm x 100 mm

692 K

1/8
69 mm x 50 mm

356 K

1/3
138 mm x 66 mm

923 K

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

EXKLUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

293 K
0,60 K /znak v etn  mezery

PR LÁNKY
PR lánek 1/2: 1.259 K
PR lánek 1/1: 2.309 K
PR lánek 2/1: 4.619 K

OSTATNÍ
Váš inzerát

Vám v p ípad  pot eby
rádi gra  cky zpracujeme.

zadní strana:
p edposlední strana:

vklad vlastních materiál :
vklad a  sk leták  A5:

logo na  tulní stran :
odkaz na PR lánek

na  tulní stran :
ádková inzerce:

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• gra  ka musí mít požadovaný rozm r nebo alespo  musí být propor n  v pom ru k danému rozm ru
•  u všech inzerát  musí být texty a d ležitá gra  ka min. 3 mm od kraje; v p ípad  celostránkové inzerce (ostat-

ní vždy bez spadu), kde je gra  ka do kraj  strany (na spad), vyžadujeme o ez. zna ky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez p ímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je t eba dodat ve formátech PDF (verze 1.3, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohod
• v p ípad  nedodržení výše zmín ného nem žeme zaru it 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace: 1. 11. 2021

Zajiš uje  skárna Pro  -  sk group s.r.o.Zajiš uje  skárna Pro  -  sk group s.r.o.
objednávky a dotazy sm ujte na tyto kontakty:

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

Uzáv rky: 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12. 2022
Data expedice: 14. 1., 18. 2., 18. 3., 19. 4., 13. 5., 17. 6, 12. 8., 16. 9., 14. 10., 21. 11., 16. 12. 2022



Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: ANO 2011

1. Václav Hájek 
65 let, lídr kandidátky

2. Petr Novák 

52 let, nezávislý kandidát           

3. Petr Šmejkal 

36 let, člen hnutí ANO          

BUDE LÍP!
ZA NÁS 

KANDIDÁTI HNUTÍ ANO 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 

4.  Gabriela Borovská

5.  Jaroslav Sýkora

6.  Jiří Portl

7.  Karel Maštalíř

8.  Hana Šimůnková

9. Marcela Machalová

10.  Jiří Machala

11.  Zdeňka Šedinová

12.  Kateřina Paveláková

13.  Danuše Šedivá

14.  Karel Šimůnek

15.  Emilie Hahnová

16. Karel Šašek

17.  Miroslav Weiss



• Radnice tu musí být pro občany a ne naopak. Musí zmizet 

arogantní chování některých zástupců úřadu k ostatním 

spoluobčanům. Absolutně chybí efektivní komunikace  

s občany. Předvolební setkání s občany už je jen předvolební 

kampaň.

• Současné vedení města již mnoho let pouze hovoří o vyře-

šení zoufalé dopravní situace u bývalého areálu ZZN a navíc 

ani nemá představu k čemu areál, který koupili, využít.

• V porovnání s jinými podobnými městy je v Českém Brodě 

„mrtvo“. Kromě fotbalu, tenisu a basketbalu pro úzkou 

skupinu lidí a občasných představení v KD Svět se nekoná 

nic, co by bylo vytvořeno pro většinu obyvatel Českého 

Brodu. Hrajeme si na město se středověkou tradicí, ale 

udělat město zajímavým, třeba i pro turisty, také neumíme  

- a že bychom se měli čím chlubit.

• Ve městě se preferuje možnost sportovat pouze pod hlavič-

kou sportovních klubů. Chybí zde veřejně přístupné sportovní 

„plácky“, kam si mohou děti jít jen tak zakopat, či se vyřádit 

při basketbalu nebo volejbalu či jiných aktivitách.

• Městská policie musí pracovat více v ulicích města. V sou-

časné době nejvíce strážníci provádí obchůzky, nebo spíše 

objížďky služebním vozidlem. Služebna Městské policie pak 

neplní svou funkci. Obchod s drogami, krádeže jízdních kol, 

vloupání do uzamčených cykloboxů, vloupání do aut, kráde-

že pohonných hmot a mnohé další nešvary musí z Českého 

Brodu zmizet. Před nádražím musí být bezpečno. Je třeba 

konečně řešit parkování aut ve městě a na sídlišti.

• Snížení dluhu města nesmí být na úkor investic. Investice 

musí být promyšlené a nesmí se vynakládat peníze na 

každou „blbost“, na kterou se zrovna objevila možnost 

dotace. Investice musí mít smysl, nesmí se utrácet milióny 

za projekty a studie, o kterých se již předem ví, že jejich 

budoucí provoz, či výstavba, jsou ekonomicky či fyzicky 

neproveditelné či nerentabilní.

• Technické služby mají vybavení, ale nekonají, zejména  

z důvodu ukládání úkolů vedením města, kterému  

to mnohdy nepřísluší.

• Město plánuje nárůst počtu obyvatel a s tím souvisí i navý-

šení počtu lidí nezbytných k jeho fungování. Pokud chceme 

sehnat např. lékaře do ordinace, lidi potřebné pro bezpro-

blémový chod města, nebo pro zajištění bezpečí ve městě, 

učitele atp., pak je nezbytné těmto lidem nabídnout možnost 

bydlení.

• Budeme usilovat o to, aby byla na území města zřízena  

pohotovostní lékařská služba tak, aby občané města  

a jeho okolí nemuseli cestovat za lékařskou péčí až do  

Kolína, nebo do Prahy. 

• Město si v roce 2017 koupilo areál bývalého ZZN. Za celých 

více než 5 let však nikdo nevymyslel, co s ním. Existuje 

studie, že středem areálu povede silnice do Kollárovy ulice, 

která odkloní dopravu z historického centra města. Existuje 

studie na parkovací dům v areálu se závratnými provozními 

náklady, ale dosud nikdo nepřišel s rozumným a ekonomic-

ky přijatelným řešením. My toto řešení máme připravené.

• Zdaleka není využit potenciál jednotlivých organizací daný 

zřizovatelem. Mnoho činností se dá zajistit i vlastními pro-

středky a ne pouze přes veřejnou zakázku. Např. opravy 

a budování chodníků, zahradnické činnosti, aj. se provádí 

dodavatelským způsobem přes externí služby. Proč, když  

to můžeme dělat vlastními silami a vlastním vybavením. 

• Budeme usilovat o zachování vysílacích stožárů v Liblicích 

pod správou státu jako objektu kritické infrastruktury. 

Aktuální události čím dál tím více naznačují, že takováto 

infrastruktura může být v krizi k nezaplacení.

Pokud Vás naše plány oslovují, budeme rádi za Vaší 

www.anobudelip.cz      
www.chcemelepsicesko.cz     

 AndrejBabis



Libor
Žofka

Čas 
na 

novou
sílu



Naši kandidáti

1. Mgr. Libor Žofka

2. Adéla Vaňková

3. David Žofka

51 let, tajemník hnutí PŘÍSAHA, OSVČ

21 let, podnikatelka, studentka VŠ

21 let, student VŠ, OSVČ

Vážení sousedé, jsme nová síla pro Český Brod. 
Do voleb jdeme s nejmladší kandidátkou, plní energie 
a s chutí posunout naše město do dvacátého prvního 
století. Už bylo dost neúplných projektů, částečných 
rekonstrukcí a planých slibů. Všechno, co začneme, 
dotáhneme do konce. Nezapomeneme ani na Liblice, 
Štolmíř a Zahrady. Budeme spolupracovat s komisemi, 
které aktuální vedení města ignoruje a přichází tím 
o spoustu skvělých nápadů. Nebojíme se odvážných 
výzev a zdánlivě nemožných úkolů. 

Pokud chcete novou sílu pro naše město, volte nás. 
Volte PŘÍSAHU A NEZÁVISLÉ.





 

Zastavíme vzrůstající kriminalitu ve městě! 
Českobroďák SNK měl otázku bezpečnosti vždy mezi svými prioritami. Jasná představa o bezpečném 
městě a správném fungování městské policie vychází z profesních zkušeností některých členů našeho 
uskupení a z dlouhodobého zájmu o tuto problematiku. I ostatní politické subjekty se před minulými 
volbami často holedbaly, jak budeme vídat strážníky v ulicích, jak bude aktivní městská policie apod. 
Pak se usadily ve vedení města a na policii a bezpečnost v ulicích si nikdo již nevzpomněl. Jakoby byla 
městská policie nedotknutelná, na tu se nám nesahá. Pokusy Českobroďáka o „rozhýbání strážníků 
správným směrem“ byly marné.   

Velitelem strážníků je ze zákona starosta města. Ten však nechává tuto složitou a specifickou oblast 
téměř bez povšimnutí. Je zapotřebí, aby strážníkům vedení města určovalo priority a směřovalo jejich 
činnost vůči aktuálním bezpečnostním problémům, které ve městě máme. Tuto činnost je třeba po nich 
vyžadovat a poté i důsledně kontrolovat. Samotný způsob práce strážníků musí dojít podstatné změny. 
Starosta může pravomoc velet městské policii delegovat na některého jiného zastupitele. Českobroďák 
SNK je připraven po volbách vzít tuto oblast pevně do rukou a prostřednictvím nového velitele 
(delegovaného zastupitele) udělat změny ve stylu práce městské policie a zvýšit tak bezpečnost a pocit 
bezpečí ve městě.  

Městská policie Český Brod by mohla vykonávat svoji činnost mnohem efektivněji než je tomu doposud. 
Strážníci musí být více vidět mezi lidmi. Více pochůzkové hlídkové činnosti, lepší využití kamerového 
dohledu města. Mezi priority musí být ihned zařazena aktivní činnost v oblasti nádraží, ZZN, parků a 
parčíků. Je zapotřebí se více soustředit na veřejný pořádek, a to hlavně v problémových lokalitách. 
Klíčová je i dobrá spolupráce vedení města a strážníků s Policií České republiky. Samozřejmě je spousta 
věcí, které strážníci dělají správně, mají zkušenosti, dobrou místní a osobní znalost. Věříme, že pod 
správným velením se městská policie bude rozvíjet, zlepší se bezpečnostní situace ve městě a s tím i 
prestiž našich strážníků v očích občanů.  



Jakub Nekolný
starosta města

Kandidátní listina ODS do Zastupitelstva Českého Brodu
Volby ve dnech 23. – 24. září 2022

Milan Majer Anna Mach Šimerdová Petra Raková Martin Vlasák Jan Lambert

Jan Sýkora Lucie Hovorková Martin Sahula Josef Němeček Petr Mach

Ladislav Poupa Jarmila Fischerová Zdeněk Srba Jan Chaloupka Otakar Jeník

Michal Borovička Jaromír Fischer Renata Rahmová Jan Příhoda Martin Koudela

VOLTE MO(U)DŘE

www.odsceskybrod.cz 



VOLTE MO(U)DŘE

www.odsceskybrod.cz 

Naše priority

Vrátíme do Českého Brodu lékaře zdravotnické  

záchranné služby. Protože záchrana života  

a zdraví je na prvním místě.

Zprovozníme páteřní cyklostezku podél Šembery  

z Liblic do Zahrad. Součástí bude podchod  

pod silnicí č. 12 a napojení na okolní obce.

Přeměníme Pivovarský rybník na přírodní koupaliště.

Zároveň s tím provedeme kompletní rekonstrukci  

přilehlého městského parku.

Postavíme novou školku a školu.

Společně s nimi vybudujeme sportovní halu.

Zlepšíme kvalitu života na sídlišti.

 Zapustíme do země velkoobjemové kontejnery  

na odpad a postavíme parkovací etáž  

pod basketbalové hřiště.

Podpoříme opravy a výstavbu nových  

sportovišť ve městě. Kutilka, skate park, dětská hřiště. 

1

2

3

4

5

6 e mě

VOLÍM DALŠÍ ROZVOJ MĚSTA

VOLTE MO(U)

ALŠ

23. A 24. ZÁŘÍ



TOMÁŠ KLINECKÝ
místostarosta Českého Brodu,
advokát

PAVEL KVASNIČKA
předseda spolku Šemberské
stezky

FILIP ULÍK
člen rady města Český Brod,
produktový manager

JIŘÍ SLAVÍK
ředitel ZŠ Žitomířská,
zastupitel

JIŘÍ STUCHL
ředitel o.p.s M’am’aloca,
lektor

VLADIMÍR JAKUB MRVÍK
středoškolský profesor, 
historik

KAROLÍNA BLAŽKOVÁ
studentka žurnalistiky,
zastupitelka 

JIŘÍ POSPÍCHAL
předseda TJ Liblice,
manažer logistiky, 

IRENA KUKLOVÁ
předsedkyně Spolku přátel obce
Liblice, asistentka vedení spol.  

NECHÁME
ČESKÝ BROD
VYRŮST

facebook. com/lepsibrod instagram. com/lepsibrod chci@lepsibrod.cz

kandidátka č. 6



Volební program a podrobné
představení kandidátu najdete na webu

EVA ZHŘÍVALOVÁ
advokátka

KLÁRA WRETZELOVÁ
obchodní zástupce

PAVEL HERTL
středoškolský učitel,
podnikatel v oboru IT

BARBORA TYGLOVÁ
personalistka, účetní

RENÁTA TEJNSKÁ
fyzioterapeutka, pedagožka

PAVLÍNA STRNADOVÁ 
zubní lékařka

MARTIN SKLENÁŘ
podnikatel

RENATA ŠALDOVÁ
vedoucí vychovatelka
ve školní družině

FILIP VYDRA
student medicíny,
sportovní rybář

PETR SMAŽIL
provozní technik
v energetice

MICHALA MISTERKOVÁ
prodejce italských potravin,
účetní

JANA KRATOCHVÍLOVÁ
předsedkyně spolku LECCOS,
sociální pracovnice



Ing. 
Romana 
Pokorná

Mgr. Šárka 
Houšová

zdravému tělu, duchu i vzduchu,
s novými učebnami i sportovišti,
týmovému i kritickému myšlení ve
školách i jinde ve městě,
sdílené energii pro sousedy i budovy
města,
chytrým řešením v dopravě, na úřadě i na
veřejných prostranstvích města,
postupné výstavbě v areálu cukrovaru a
dalších lokalitách.

      Vážení brodští občané, milí přátelé,
rádi bychom vás znovu pozvali k volbám.
 
Pomůžeme:

 
    Máme odvahu, dost energie i dobré vůle.
Mezi námi jsou učitelé, živnostníci, stavaři, ti,
co mají zkušenosti s dotační politikou,
zdravotnictvím, sociální prací, s životním
prostředím, s novými technologiemi. Tyto
zkušenosti nabízíme pro rozvoj našeho
krásného města. Znáte nás z práce v
neziskových organizacích, zejména v Sokole,
ve farnosti, Junáku a v pěveckém sboru.
     Budeme komunikovat se všemi, kteří mají
chuť a nadšení pracovat pro Brod. Chceme
především tvořit a být jakkoli užiteční. 
 

Jsme koalice KDU-ČSL a hnutí Nestraníci. 
Jsme tu pro Vás
Jsme Pro Brod! 

Volte zodpovědně, volte
 

Tomáš 
Charvát

Ing. Jaroslav
Petrásek

Ing. 
Jan Přikryl

Ing. Radka 
Kurková

PhDr. 
Jaroslav 
Najbert PhDr. Diana 

Minaříková
Mgr. 
Cyril Štěpán

Ing. Michaela
Vondrysová

Jan Firbas

Ing. 
Oldřich Kurka

Ing. Aleš 
Kašpar

Eva 
Petrásková

MUDr. 
Pavel Štěpán

Mgr. Zuzana 
ZahradníkováMgr. 

Veronika
Rajčincová Mgr.

 Josef Ležal
Ing. Miloš 
Zvolánek

Lenka 
Bašusová

Mgr. Lenka 
Kvapilová



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

Bydlím tu s Vámi!

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

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ!

Chce prodat někdo z Vašeho okolí svoji nemovitost?

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

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

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

PRODEJ HRNKOVÝCH KVĚTIN PRODEJ HRNKOVÝCH KVĚTIN 
PŘÍMO OD PĚSTITELE NA PŘÍMO OD PĚSTITELE NA 

VÍCE NEŽ 2000 m² PRODEJNÍ VÍCE NEŽ 2000 m² PRODEJNÍ 
PLOCHY. PLOCHY. 

NYNÍ PODZIMNÍ NABÍDKA!NYNÍ PODZIMNÍ NABÍDKA!
Barevný sortiment Barevný sortiment chryzantémchryzantém multiflora (listopadky) multiflora (listopadky)  
v různých velikostech, v různých velikostech, astryastry novobelgické, dále velko- novobelgické, dále velko-
květé i drobnokvěté květé i drobnokvěté maceškymacešky, , vřesyvřesy poupatové a pře- poupatové a pře-
zimující, zimující, hebehebe, , libavkulibavku, , drátovecdrátovec, okrasné , okrasné papričkypapričky  
a a zelízelí. Dále . Dále sadbu jahodsadbu jahod, , maliníkymaliníky, , beztrnný ostružiníkbeztrnný ostružiník  
a kanadské a kanadské borůvkyborůvky. Také bohatý sortiment . Také bohatý sortiment trvalektrvalek, , 

okrasných trav a bylinekokrasných trav a bylinek..
Novinka: nově upravená prodejní část nabízí hnojiva, Novinka: nově upravená prodejní část nabízí hnojiva, 

pěstební nádoby a kvalitní substráty.pěstební nádoby a kvalitní substráty.

Otevírací doba:
Po – So 9 – 18, Ne 9 – 13

Tel.: 736 765 346
www.zahradnictvilimuzy.cz



                                                                                                                  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

MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, kvalitně 
a čistě. 

Tel.: 736 734 947

Koupím LP gramofonové desky. I sbírku. Při-
jedu.

Tel.: 721 442 860





Zelený
internet

Bez sekání. Bez starostí. 
Na zelenou.

Cena od

245Kč

nordictelecom.cz
800 80 70 60





   
 S.A.F. Praha spol. s r.o.  
 Na Návsi 38  

                                282 01 Přišimasy 
                                www.saf.cz 
 

 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA  
 

 

  ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ  
  A MONTÁŽNÍ PRÁCE 
   Vyučen v elektrooboru, případně SOŠ elektro 
   Možnost montáží v zahraničí 
  ZÁMEČNÍK - MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK 
   Vyučen v oboru, praxe vítána 
   Svařování MIG/MAG 

  LAKÝRNÍK 
   Vyučen v oboru, praxe vítána 
  SERVISNÍ TECHNIK 
  SŠ nebo vyučen ve strojírenském oboru 
  KONSTRUKTÉR 
   SŠ, VŠ strojírenského zaměření 
   Aktivní znalost konstruování a modelování ve 3D 
    

  Bližší informace na tel.: 321 672 815 



Specialisté
na vytápění

tepelná čerpadla,
plynové kotle,
fotovoltaika,
solární ohřev vody,
elektrické bojlery

Nejvyšší čas dát topení na zimu do 
pořádku. Ceny už neklesnou, ba právě 
naopak. Nenechávejte to na poslední 
chvíli, tentokrát by to nemuselo dopad-
nout dobře. Jsme mistři svého řemesla, 
instalatéři a topenáři. Více informací 
včetně poptávkových a objednávkových 
formulářů najdete na našem webu nebo 
nám zavolejte +420 770 61 61 61.
Spolu to stihneme! Návrh, montáž a uve-
dení do provozu během pár týdnů.

Připravte se na topnou sezónu!





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



Vepřová kotleta s kostí – 129 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 115 Kč/kg

Vepřové ocásky – 179 Kč/kg

PRODEJNY:

Husovo nám. 41

Český Brod

tel.: 321 622 376

Husovo nám. 61

Český Brod

tel.: 321 622 260

Akce probíhá na obou prodejnách 

od 19. 9. 2022 do  1. 10. 2022

NABÍDKA:

Nabízíme kvalitní maso z českých chovů



OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
PODLAHOVÉ STUDIO

DVEŘE A ZÁRUBNĚ 
EUROOKNA A DVEŘE

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby

+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109

FASÁDNÍ CENTRUM 
HUTNÍ MATERIÁL

DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY

REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH



STABILNÍ A RYCHLÝ
INTERNET NA DOMA 

227 023 023

uvtnet.cz

V nabídce internetové TV
Dostupná zákaznická podpora

Aktivace do 48 hod.

Objednací termíny nabídneme dle Vašich potřeb.

Přistupujeme ke každé klientce individuálně a s citlivou péčí.

Využíváme nejmodernější diagnostické vybavení.

Předáme Vám zprávu ihned po vyšetření.





 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



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.

Mgr. Lenka Sta ková

Výuka angli tiny
p eklady a tlumo ení

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

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

www.a-progress.cz

VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního 
medu přímo od včelaře. Množstevní sle-
vy. Přijímáme objednávky na oddělky s F1 
matkou. Samota „U Sedmi větrů“ Štolmíř 99, 
Český Brod. 

Tel.: 777 913 531, 
wwww.medovasamota.cz.

Koupím JAWA ČZ: motocykl, moped, skútr, 
také vraky a díly.

Tel.: 777 589 258 



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.

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
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