Ročník 53. / březen 2014 / ZDARMA / www.cesbrod.cz

Českobrodský

ZPRAVODAJ

Co nového

10

Ze společnosti

24

Osobnosti

38

Historie

39

Představujeme odbor vnitřních věcí

Podlipanské kulturní slavnosti

René Trinkl

Karma – Karel Macháček

Co nového


Jaro klepe na dveře

Pravděpodobně máme již za sebou velmi mírnou zimu. Nevím, nakolik prospěla zvířatům a rostlinám, ale
vůči městským silnicím byla velmi přívětivá. Výtluky na silnicích se po zimě objevily, ale ne v takové míře,
jako v minulých letech. Také technické služby ušetřily nemalé peníze za zimní údržbu a mohou je použít na
zkvalitňování dalších poskytovaných služeb.
V Českém Brodě jsme také díky základní a praktické škole oslavili Masopust. Průvod masek prošel městem
a zpestřil první březnové úterý. Loni průvod masek procházel zasněženými ulicemi, avšak letos jej uvítalo
příjemných deset stupňů nad nulou. Reportáž z masopustu vysílala i jedna česká televize a záznam můžete
najít na facebookovém profilu města. Nyní nejen věřící prochází půstem, který skončí před Velikonocemi.
Je to doba zklidnění a střídmosti.
Školáci se vrací z jarních prázdnin, kde lyže patrně vystřídala kola. Doufám, že si i přesto prázdniny užili a nabrali síly na další vstřebávání informací ve školních lavicích. Nejen školáci jistě vědí, že březen je také měsícem knihy. Přeji vám, aby se vám do rukou dostala nějaká hodně zajímavá knížka. Můžete využít i služeb
městské knihovny, kde vám jistě velmi ochotný personál poradí, jaká knížka by pro vás mohla být ta pravá.
Jaro bývá také pravidelně spojeno s úklidem. I v Českém Brodě a okolí proběhne, jako každý rok dobrovolná
akce Ukliďme Pošembeří. Když budete mít čas a chuť, rádi Vás uvítáme. Uklízet se bude od 29. března do
13. dubna.
Ani na městě se nezahálí. Připravujeme projekty a další dokumenty na plánované investiční akce jako je
rekonstrukce kuchyně ve školní jídelně, rekonstrukce interiérů kina Svět, zateplování veřejných budov, pokračování stavebních prací v okolí nádraží, rekonstrukce městských hradeb, nová cyklostezka kolem Kutilky
směrem k Podviňáku a mnoho dalších, abychom byli připraveni na nově vyhlášené dotační tituly. Také
město bude rozdělovat první letošní dotační peníze na městské akce.
Jak jistě víte, letošní rok vrcholí práce na pořízení nového územního plánu. Prosím všechny majitele pozemků ve městě, aby se s návrhem územního plánu seznámili (např. na webu města) a případně uplatnili své
námitky na zařazení svých pozemků do funkčních zón, protože toto zařazení ovlivní možnost dalšího využití.
Veřejné projednání proběhne patrně v červnu letošního roku. O přesném datu vás budeme informovat.
Město stejně jako jeho příspěvkové organizace bude vydávat výroční zprávu o činnosti v roce 2013. Výroční
zprávy příspěvkových organizací si již nyní můžete prohlédnout na stránkách města www.cesbrod.cz.
Přeji všem příjemné jarní dny pokud možno bez jarní únavy.
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Výběrová komise vyhodnotila přijaté žádosti o finanční příspěvek z Výzvy pro Program č. 2 na podporu tradičních městských akcí a propagaci města.

V březnu bychom se měli dozvědět, zda jsme
byli úspěšní se žádostí o dotaci na rekonstrukce
ulic V Chobotě a Jatecká.

Rada města odsouhlasila rozpočty příspěvkových organizací města, takže základní a mateřské
školy, technické služby, Domov Anna i knihovna
mohou hospodařit dle předložených plánů na
rok 2014.

Město nabízí k prodeji dva byty ve věžáku č. p.
1256 v Palackého ulici o velikosti 1+1 a 42 m²,
formou obálkové metody s minimální cenou 900
tisíc Kč. V případě Vašeho zájmu žádejte další informace na odboru rozvoje u paní E. Suchanové
na e-mailu: suchanova@cesbrod.cz nebo na tel.
321 612 153.

ČEZ nahradí vrchní vedení nízkého napětí v lokalitě za nemocnicí kabelovým vedením v chodnících. Město využije výkopů, připoloží kabely pro
veřejné osvětlení a vybuduje a zprovozní nové
lampy veřejného osvětlení. Tyto práce se budou
týkat i části Žižkovy ulice mezi křižovatkami s ulicemi Bezručovou a Suvorovovou.
Město vyhlásilo a vyhodnotilo veřejnou zakázku na pořízení Generelu vodovodu a kanalizací.
Generel městu umožní dlouhodobě koncepčně
plánovat rozvoj sítě zásobování vodou a odkanalizování odpadních vod.

V plném proudu jsou práce na ořezech a vazbách stromů z projektu „Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města
Český Brod“. Nové stromy se budou vysazovat
na jaře. Žádáme občany o zvýšenou opatrnost
při pohybu ve městě.

Město podalo žádost o dotaci na rozšíření kamerového systému do ulice Jana Kouly a Žižkovy
ulice.

Město zadalo zpracovat Studii proveditelnosti k využití pozemků Hasičského záchranného
sboru v areálu nemocnice. Studie by mohla odblokovat převod části pozemků do vlastnictví TJ
Slavoj Český Brod a využívání nohejbalového oddílu. Následně by mohli nohejbalisté investovat
do pozemku a vytvořit důstojné prostředí pro
účast v nejvyšších republikových soutěžích.

Rada města schválila aktualizaci plánu prevence
kriminality do roku 2015.

Rada města projednala a schválila možnost výsadby popínavých růží v centru města Český Brod.

Rada města schválila stavební uzávěru na prostranství mezi zástavbou části „Škvárovna“ a veterinární nemocnicí, která bude platit do schválení nového územního plánu.

Na čistírně odpadních vod proběhl 17. března
den otevřených dveří.

Město zadalo zpracování projektové dokumentace dopravních opatření v Klučovské ulici navazujících na nově budované prodloužení podchodu pod nástupišti českobrodského nádraží.
Rada města souhlasila s umístěním 26 informačních tabulí s texty o historii na nejvýznamnější
památky a budovy ve městě. Tabule by měly být
po odsouhlasení vlastníky instalovány ještě v letošním roce.
Město zpracovává žádost o dotaci na rekonstrukci interiérů v českobrodském kině. Žádost
budeme podávat koncem března do Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Zajímají Vás aktuální informace z města? Navštivte facebook Města Český Brod nebo nové
webové stránky města www.cesbrod.cz.
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Karierní poradenství

Informační centrum pro mládež (ICM) pomáhá ověřovat Informační systém o uplatnění absolventů škol
na trhu práce. Národní ústav pro vzdělání vytvořil informační systém ISA+ v němž najdete všechny školy
a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání (www.infoabsolvent.cz).
Při výběru povolání Vám pomůže i profitest nebo
videoukázky technických profesí. ISA+ přináší informace i pro žáky se zdravotním postižením i pro
žáky se studijními problémy.
V podmínkách našeho ICM probíhá ověřování ve
formě konzultací s řediteli základních škol a výchovnými poradci, na něž následně v učebně PC
městského úřadu následuje beseda se žáky s praktickým využitím ISA+. Ověřování projektu potrvá
do konce června a využijí ho nejen 8. a 9. třídy českobrodských ZŠ, ale v rámci další spolupráce i ZŠ
v rozšířené působnosti obce (ORP).
Individuálně si můžete každý přijít zkusit ISA+ na
počítač v ICM, Informační centrum na náměstí Arnošta z Pardubic 56. Těšíme se na Vás!
Pavel Janík
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Štěstí přeje připraveným
Jistě si každý pamatuje na povodně, které nás potrápily v červnu loňského roku. Po vyhodnocení získaných
zkušeností bylo rozhodnuto, že musíme do budoucna zajistit potřebnou techniku, abychom byli schopni
okamžitě reagovat a nespoléhat se jen na pomoc „zvenčí“. Bezpečnostní rada města rozhodla zakoupit
čerpadla, hadice a elektrocentrálu.
V závěru roku jsme získali plovoucí a ponorné čerpadlo, následně se zakoupila elektrocentrála s potřebným výkonem a také jsme získali rozvaděč, který umožní připojení dalších zařízení. Letošní zima
sice mnoho sněhu nepřinesla a jarní záplavy tedy
asi nebudou, ale stejně nelze v klidu očekávat věci
příští.
Po dohodě s technickými službami jsme naplánovali cvičení, kdy jsme chtěli prověřit připravenost
techniky i lidí a samozřejmě vyzkoušet zařízení
v ostrém provozu. Ve čtvrtek 27. února jsme se
sešli u kempu. Během patnácti minut bylo vše připraveno, obě čerpadla byla umístěna na hladině
a provedli jsme zkoušku celého zařízení, vše fungovalo na sto procent.
Teď si klademe otázku, jak dál, co dále zakoupit,
abychom byli schopni reagovat na další možné kri-

zové situace. V letošním roce bychom rádi investovali do vysoušečů a vybavení pro úklidové práce
(holiny, košťata, lopaty). Chceme mít také zásobu
kanystrů na vodu a již nyní se můžeme pochlubit
slušnou zásobou protipovodňových pytlů. Třešničkou na dortu bude nová plnička pytlů, kterou
se jistě také podaří zakoupit. Rozhodnutím zastupitelstva města se podařilo získat určitou částku
v letošním rozpočtu pro řešení krizových situací
a z těchto peněz bude vše zmíněné zakoupeno. Do
budoucna se budeme snažit budovat zázemí vybavení a techniky, abychom mohli plnit úkoly, které
jsou na krizové řízení kladeny.
Václav Hájek, bezpečnostní ředitel
a tajemník bezpečnostní rady
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„Kola a stromy“
Veřejné projednání na téma kola a stromy, které se konalo v pondělí 10. února od 17.30 hod., bylo velmi
přínosné. Diskuze se zúčastnil starosta Jakub Nekolný, tajemník Aleš Kašpar, zastupitel a předseda komise
dopravy Marek Binko, vedoucí odboru dopravy Jan Pohůnek, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Rostislav Vodička a přibližně 30 občanů, kterým není tato problematika lhostejná.
V úvodu setkání prezentoval zastupitel a předseda
komise dopravy Marek Binko návrh Generelu cyklistické dopravy pro Český Brod. Seznámil přítomné s motivací ke vzniku tohoto materiálu a uvedl,
že navržená opatření nemají zatím stanovené
priority. Ty vyplynou z dalších projednání s občany města a také ze zasedání rady města. Přítomní
se shodli, že priority budou záviset i na finančních
možnostech města a na případné možnosti spolufinancování z externích zdrojů.
Jako podpůrný argument následně prezentoval tajemník MěÚ Aleš Kašpar výsledky ankety. Za nejužitečnější opatření v ní respondenti označili budování
nových stojanů a uzamykatelných boxů pro kola. Dalším žádaným opatřením je postupné odstraňování
bariér pro cyklisty, včetně zřizování obousměrek pro
cyklisty v místech jednosměrného provozu pro autodopravu. Zde však bylo v další rozpravě poukázáno
na větší finanční náročnost takových opatření.
Při diskuzi zazněly následující otázky a náměty:
Parkovací prostory pro cyklisty je žádoucí vybavovat kamerovým dohledem. Částečně je to naplněno v prostorách nádraží. Shodně se přítomní
vyjádřili také o potřebě umístění uzamykatelných
parkovacích boxů. Zástupci města budou hledat
optimální umístění, následně bude zadáno zpracování projektové dokumentace.
Koncepce dopravy by měla být postupně doplňována dalšími materiály tak, aby tvořila harmonický
systém pro všechny druhy dopravy. Kromě cyklogenerelu bude letos zpracovaná studie dopravy řešící možnosti parkování včetně návrhu na případné
stanovení parkovacích zón. Součástí koncepce dopravy bude dále řešení cyklistických tras a pěších
v rámci návrhu územního plánu.
V souladu s aktuálními trendy se přítomní shodli
na preferenci začleňování cyklodopravy do dopravy automobilové a ne k chodcům.

V souvislosti s brzy očekávaným startem nové cyklistické sezóny zazněl i požadavek na zintenzivnění
osvěty dopravních předpisů a technických požadavků, jako např. reflexní doplňky, vybavení kol
a to převážně na školách. Odbor dopravy prověří
možnosti zapojení městské policie, BESIPu, místních podnikatelů a neziskových organizací a naváže
tak na dobrou praxi z minulých let (besedy na MŠ
a ZŠ, dopravní soutěže, Den bez aut, atd.).
Poté následovala diskuze na téma Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města
Český Brod.
V úvodní části bloku, který se věnoval městské zeleni, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Rostislav Vodička ve spolupráci s autorským
dozorem projektu arch. Radkou Kurčíkovou seznámili přítomné s cíli a harmonogramem projektu.
Od podzimu 2013 probíhají bezpečnostní a zdravotní řezy, v roce 2014 bude následovat výsadba.
Sázet se budou listnaté stromy - lípy, javory, platany, jasany, topoly a stromy ovocné. V lokalitách
s dostatkem prostoru - v extravilánu to budou formy se střední až větší korunou, ve stísněných podmínkách vysadíme formy malokorunné. Výsadba
bude probíhat dle platných standardů výsadby
stromů, tedy nedojde ke kolizi se sítěmi, respektovány budou vjezdy do domů, nebudeme sázet
stromy tak, aby v budoucnu stínily oknům.
Následně se rozproudila věcná diskuze z níž vybíráme:
M‘AM‘ALOCA, o.s. vysázelo stromy ve Štolmíři.
Nebudou se tyto dvě dotace prolínat?
Odpověď: Nebudou, M‘AM‘ALOCA, o.s. obdrželo
dotaci na vysázení stromů v jiné části Štolmíře.
Je město Český Brod připraveno na projevy nevole vůči vysazování stromů, např. kvůli úklidu spadaného listí?

Co nového
Úklid listí není argument, zajišťují ho TS. Budeme
se snažit lidem v dotčených místech dále smysl
a detaily projektu vysvětlovat.
Budou se ve slepé ulici za ul. Palackého vysazovat
stromy?
Prověříme, Ing. Vodička řešil s tazatelkou situaci
přímo nad mapou a projektovou dokumentací.
Obyvatelé z Klučovské ulice a okolí kvitují vysázení stromů, které přinese mj. odhlučnění dopravy.
Nicméně co bude se stromy, které si tam vysázeli
majitelé domů?
Odpověď arch. Kurčíkové: Původní stromy se tam
ponechají do doby, než dostatečně vyrostou nově
zasazené.
Je projekt v souladu s koncepcí dopravy? Nedojde
za pár let ke zjištění, že jsou výsadby nevyhovující?
Snažíme se intenzivní komunikací zejména s odborem rozvoje a odborem dopravy, aby k takovým
případům nedošlo.


Jak je zajištěna následná péče a bude po celou
dobu zajištěn dozor?
Z dotačního titulu vyplývá udržitelnost projektu 10
let a záruka na vysázené stromy je 3 roky, pro zajištění spolehlivého ujmutí je zajištěna zálivka.
Jak je řešeno kotvení, bude probíhat kontrola
a kým?
Ano, kontrolovat bude technický dozor a při zjištění nedostatků se kotvení doplní. Po 2 letech se celé
kotvení odstraňuje.
Žižkova ulice je nejvíce problematická a veřejnost
si tam stromy nepřeje. Není výsadba v nemocniční zahradě zbytečná? Bude mít návaznost?
Zbytečná určitě není, rádi bychom areál nemocnice postupně ještě více zpřístupnili veřejnosti.
Bylo by možné v zahradě vedle budovy radnice
ořezat větve stromů? Shlukují se tam feťáci.
Ano.
Aleš Kašpar, Rostislav Vodička

„UKLIĎME POŠEMBEŘÍ“ JIŽ POČTVRTÉ
Ve dnech 29. března až 13. dubna Region Pošembeří o.p.s. v rámci celosvětové kampaně Clean Up The World pořádá akci, jejímž cílem je vyčistit od odpadků veřejné prostranství. Zveme
všechny zájemce ze škol, místních samospráv, neziskového i soukromého sektoru ke spolupráci. Hledáme dobrovolníky, partnery a sponzory, kteří by akci podpořili finančním darem nebo
jinou formou. Kontakt: Hana Vrbovcová, tel: 775 798 959, email: vrbovcova@posemberi.cz.
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Zaregistrujte se!
Naštvalo Vás, že vypnuli proud nebo nejde plyn a Vy jste se to nedozvěděli včas a nemohli se připravit?
Nebo Vám z kohoutku neteče voda a rádi byste věděli, co se děje? Zaregistrujte se na www.cesbrod.cz
a budete dostávat informace z města elektronickou poštou. Je to jednoduché, na titulní stránce v levém
sloupci zmáčkněte tlačítko „Zasílání důležitých informací“. Po otevření stránky vyplníte svůj e-mail a kliknete na tlačítko „PŘIDAT E-MAIL“.
V tuto chvíli již službu newsletteru využívá přibližně 120 lidí. Stejně jako oni i Vy se můžete dozvídat nejen o plánovaných výlukách či haváriích, ale
i podrobnosti o době trvání, náhradním zásobování a případných dalších záležitostech spojených
s konkrétní událostí. Tento typ informací uveřejníme samozřejmě v případě, že nám daná společnost dá včas avízo.
Též Vás budeme informovat o důležitých městských kulturních a společenských akcí. Okamžitě se
dozvíte, když město vypíše nějaké výběrové řízení
a bude hledat uchazeče na volná místa. Neziskové
organizace, pořadatelé akcí či vlastníci domů v památkové zóně získají do svých počítačů potřebné
dokumenty k vyplnění žádostí o podporu hned po
vyhlášení příslušné výzvy. V neposlední řadě se dozvíte o odchycených psech.
Poskytování podobných informací bereme jako
službu. V žádném případě vás nebudeme obtěžovat komerčními oznámeními. Zaregistrujte se
a buďte in.
Jakub Nekolný

OTEVŘENÁ ZAHRADA
MŠ Letadýlko (Kollárova 829) a Klub rodičů a přátel vás zve v sobotu 29. března od 13 do 17
hod. na Den otevřených dveří - přijďte si pohrát do naší přírodní zahrady.
FARMÁŘSKÉ TRHY ZNOVU ZAČÍNAJÍ
Město Český Brod zve v pátek 18. dubna na 1. letošní farmářský trh na náměstí Arnošta z Pardubic. Trhy budou v provozu každý pátek od 8 do 14 hodin.
BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Zdeňka
Grösslová, paní Ludmila Klusáčková, paní Jitka Votápková, paní Růžena Komárková a pan František Huňka. Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a pohody do dalších let.
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Město zná své osobnosti za rok 2013
Koncem listopadu loňského roku město vyhlásilo 2. ročník ceny Osobnost roku 2013. Cílem bylo nominovat osobnosti, které v uplynulém roce dosáhly výrazného úspěchu v daných oblastech či splnily podmínky
dané kategorie. Uzávěrka nominací proběhla 31. ledna 2014. Rada města došlé návrhy posoudila a všem
nominovaným udělila titul Osobnost roku 2013.
Slavnostní předávání cen proběhlo v úterý 18. února v obřadní síni MěÚ, kde starosta města Jakub
Nekolný předal oceněným plaketu s diplomem
a propagační balíček s materiály o městě. Místostarosta Pavel Janík seznámil přítomné s osobnostmi
v neformálních rozhovorech o jejich životních příbězích a k příjemné atmosféře přispěl i překvapivě
velký zájem ze strany veřejnosti.
Osobnostmi města Český Brod roku 2013 se stali:
1. V kategorii výrazný úspěch (jednotlivec)
RNDr. Karel Šťastný - za ocenění Nadace J. Hlávky
v oblasti ornitologie,
Marek Vomáčka - vítěz soutěže Arnold Classic
v kulturistice v roce 2013.
2. V kategorii výrazný úspěch (skupina)
Družstvo žen oddílu nohejbalu TJ Slavoj Český
Brod, o.s. Kateřina Červenková, Lenka Cibulková,
Lucie Fischerová, Jana Blažková, Martina Chuchlová - mistrovské tituly na MČR a ME v nohejbalu
žen.
3. V kategorii celoživotní přínos pro město
Ing. Jaroslav Holub - aktivní podíl rozvoje oddílů
basketbalu, tenisu, vodáckého oddílu,
Josef Pěnička - celoživotní péče o mladé hudební
talenty smyčcového hudebního umění,
Mgr. Josef Boháček - celoživotní přínos učitele
a zejména mimoškolní sportovní činnosti s dětmi
a mládeží,

Mgr. Jiří Chvojka - celoživotní přínos učitele a zejména mimoškolní sportovní činnosti s dětmi
a mládeží,
Miroslav Stárek - celoživotní obětavost a energii,
kterou věnoval skautingu i volejbalu v Českém Brodě,
René Trinkl - u příležitosti výročí 85. narozenin za
celoživotní občanské postoje a občanskou statečnost.
4. V kategorii hrdinský čin
Jiří Justic - výraz úcty jednomu z mála žijících pamětníků koncentračních táborů a pochodů smrti
za 2. sv. války.
Pavel Janík
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Představujeme vám další odbor z MěÚ Český Brod
Zajímá Vás, co se děje na odboru vnitřních věcí? Jaká je náplň práce 11 zaměstnanců? Položila jsem několik
otázek vedoucí odboru Mgr. Kláře Uldrichové, MPA.
Jaké agendy odbor vnitřních věcí spravuje?
Do gesce odboru patří agenda matrik, vidimace
a legalizace, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, přestupků, voleb a evidence hrobových míst. Dále do našeho odboru
spadá podatelna, pokladna a Czech POINT. V uplynulých letech jsme se podíleli na některých projektech, na které město získalo dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ze
samosprávných činností zabezpečujeme kancelářské prostředky a další služby pro bezproblémový
vnitřní chod úřadu, účastníme se a dohlížíme při
zasedáních zastupitelstva, na našem odboru pracuje i zapisovatelka kontrolního výboru. Činnost
odboru vnitřních věcí je velmi pestrá, což mě na
této práci baví, z velké většiny se jedná o výkon
přenesené působnosti.
Můžete uvést nějaká čísla, co se týká uzavřených
manželství a státoobčanských slibů?
Se sňatky je to trochu horší, kopírujeme celospolečenský trend. V loňském roce bylo před zdejším
matričním úřadem uzavřeno 24 manželství. Před tajemníkem úřadu bylo loni složeno 8 státoobčanských
slibů. Nyní již jen „dobíhají“ sliby uchazečů o státní
občanství, kteří podali svou žádost v roce 2013. Od
letošního roku tato agenda přešla na krajské úřady.
Jak je to s vítáním občánků a proč při významných
výročích oslavenci podepisují souhlas se zveřejněním jubilea v Českobrodském zpravodaji?
Vítání občánků pořádáme třikrát ročně. Nejbližší
termín je předběžně stanoven na 25. dubna od
13 hodin. Jelikož pro tento účel nemůžeme čerpat
ani shromažďovat data z příslušných registrů, rodiče oznamují zájem o přivítání jejich děťátka mezi
občany naší matrikářce, která poté zařídí všechny
další formality. Tuto informaci průběžně zveřejňujeme, naleznete ji i na městském webu (Městský
úřad>Potřebuji si zařídit - Životní situace>Matrika
a evidence obyvatel>Vítání občánků).
Jelikož tyto informace nemůžeme ani svévolně
publikovat, jak rodiče malých občánků, tak občany

při významných životních jubileích žádáme o jejich
souhlas se zveřejněním.
Kolik máme v Českém Brodě „stoletých“?
Máme jednoho občana, který se v loňském roce
dožil tohoto jubilea. S potěšením však konstatuji, že spoluobčanů v požehnaném věku přibývá.
Gratulovat chodí osobně pan starosta a pan místostarosta, a jak od nich slyšíme, jsou pro ně tato
popovídání velmi inspirativní. Za zprostředkování
setkání bych krom jiných chtěla poděkovat Domovu Anna Český Brod.
Jaké volby a kdy nás letos čekají. Jak se dozvím
kdy a kde mohu volit?
V termínu 23. a 24. května proběhnou volby do
Evropského parlamentu. Na podzim nás pak čekají volby do třetiny Senátu a především komunální
volby. Termíny a místa konání voleb jsou zveřejňovány podle harmonogramu na úřední desce. Dále
je zveřejňujeme na městském webu a ve Zpravodaji. Číslo volebního okrsku a jeho sídlo voličům
oznamujeme na obálce s hlasovacími lístky. Dojde
ke dvěma změnám v sídle volebních okrsků. Okrsek č. 8 bude přemístěn z budovy gymnázia do
budovy ZŠ Tyršova. Ve Štolmíři, tj. okrsku č. 6, budeme nově volit v prostorách občanského sdružení
M´am´aloca.
Při komunálních volbách budeme na úřední desce
a na městském webu zveřejňovat nejen potřebné
údaje pro voliče, ale vzhledem tomu, že jsme registračním úřadem, budeme zveřejňovat také informace pro kandidáty do zastupitelstev obcí.
Jaké typy přestupků Váš odbor řeší a kolik jich je?
Odbor projednává především přestupky, které
spadají do kompetence všech obcí, a to přestupky
proti veřejnému pořádku, proti pořádku v územní
samosprávě (sem patří porušování obecně závazných vyhlášek obcí), přestupky proti občanskému
soužití a proti majetku. Tyto přestupky na základě
uzavřených veřejnoprávních smluv projednáváme
pro většinu obcí v našem správním obvodu. V roce
2013 jsme jich řešili 210. Dále řešíme přestupky, ke
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kterým je příslušný náš odbor. Jedná o přestupky
na úseku občanských průkazů, na rozdíl od výše
uvedených jsou tyto přestupky převážně řešeny
v blokovém řízení. Dále řešíme přestupky na úseku cestovních dokladů, evidence obyvatel, matrik.
Přibližně 3 - 4 přestupky ročně jsou projednávány
podle zákona o střelných zbraních a střelivu.
Jsou nějaké novinky při vyřizování osobních dokladů, hrobových míst?
Při vyřizování osobních dokladů nejsou zatím pro
občana žádné zásadní novinky. Nové podmínky
pro uzavírání nájemních smluv k hrobovým místům stanovil Zákon o pohřebnictví v roce 2001
a určil přechodné období pro jejich uzavření. Nyní
nám končí u řady smluv desetileté období, na které byly uzavírány. Je naší povinností upozornit 90
dnů předem nájemce na skončení sjednané doby
nájmu. Pokud nezjistíme jeho trvalý pobyt nebo
sídlo, zveřejňujeme tuto informaci na veřejném
pohřebišti. Na hřbitovech je také zveřejněna výzva
uživatelům hrobových míst, u nichž není dosud
uzavřena žádná smlouva o nájmu.
„Potřebuji na úřadě zařídit“, mohla byste přiblížit,
o jakou službu se jedná?
Občan ji najde na webu města (www.cesbrod.cz).
Povinnost zveřejnění nám ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím. Najdeme tu životní
situace, se kterými se může občan na náš úřad obrátit v samostatné i přenesené působnosti. Strukturovaný popis občana vede, jak postupovat. Kdo
je oprávněn a na koho se obrátit, jak se zahajuje
řešení dané životní situace, jaký je postup při jejím řešení, co je třeba doložit nebo co bude muset
účastník této situace vykonat, jaké jsou lhůty k vyřešení, poplatky, opravné prostředky, formuláře.
Nejčastěji občan zamíří do podatelny a pokladny,
jak naopak odtud vidíte občany?
Podatelna často zprostředkovává první kontakt občanů s úřadem. Kolegyně v pokladně navíc poskytují výstupy z Czech POINTU. Snaží se občanům pomoci a vyjít vstříc. I proto naprosto převažuje slušný
přístup občanů k nám. Osobně bych si přála, abychom podatelnu více zpřístupnili lidem i po stránce
stavební, prosklené malé okénko do chodby snad
nezůstane definitivním řešením. A abych nemluvila
za druhé, zde je přímá odpověď z podatelny:
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Naše práce je hodně o komunikaci s lidmi. Nepřebíráme jen žádosti od občanů a evidujeme je do
systému. Nechodíme jen na poštu a z pošty s plnými taškami dopisů. Vzhledem k tomu, že jsme
první otevřené okénko při vstupu do budovy,
sloužíme i jako vrátnice a informace. Každý známe
situaci, když se ocitneme v cizím prostředí a jsme
rádi, když někdo poradí. Vzhledem k tomu, že jsme
i telefonní ústředna, nedáme se překvapit ani po
telefonu.
Po ruce máme léty propracovaný seznam nejžádanějších čísel. Ne každý si umí najít číslo na internetu. Otázky: „Tady bylo kadeřnictví, kam se
přestěhoval pracák, ta banka už tu není...,“ slyšíme
dennodenně. Oblíbenou větu: „Pokladna je doleva do chodbičky, druhé dveře vlevo,“ odříkáme
i ze spaní. Není pro nás problém vyběhnout před
budovu a nasměrovat občany na „finančák“, bankomat nebo zubaře. A přirozeně nás potěší poděkování od lidí, že jsme usměvavé a ochotné i „dík“
za dobrou radu.
Kristýna Šílová, PR manažerka
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Prodloužení podchodu na nádraží nabralo zpoždění
Začátkem letošního roku skončilo výběrové řízení na zhotovitele prodloužení podchodu a vybudování nových bezbariérových přístupů na nástupiště v železniční stanici Český Brod. „Předpokládali jsme zahájení
prací již koncem minulého roku, ale kvůli odvoláním uchazečů o zakázku se výběrové řízení o několik měsíců protáhlo,“ uvedl Jiří Ambrož z investičního úseku Správy železniční dopravní cesty, která má stavbu na
starosti.
V nejbližší době by mělo dojít k podpisu smlouvy
o dílo s vítěznou firmou OHL ŽS. Tato společnost
například rekonstruovala průjezd železničním uzlem Kolín nebo stavěla tramvajovou trať z Hlubočep na Barrandov.
„Určité problémy máme také se zajištěním výluk,
protože se dostáváme do kolize s rekonstrukcí
železničního úseku Běchovice - Úvaly a ta má samozřejmě prioritu,“ říká Jiří Ambrož. Přesto je
přesvědčen, že by v průběhu dubna mohlo být
předáno staveniště a měly by být známy závazné
harmonogramy stavby.
Stavba se tak patrně nestihne vybudovat v letošním roce a část prací se asi bude přesouvat do
příštího roku. Kvůli dotacím z Operačního programu doprava však práce musí skončit v první polo-

vině roku 2015, aby bylo možné administrativně
ukončit akci a stát nepřišel o dotační peníze.
„V návaznosti na prodloužení podchodu připravujeme vybudování přechodu přes Klučovskou ulici
a vybudování části nového chodníku do Slovenské ulice,“ přiblížil další plány investiční referent
českobrodského městského úřadu Petr Kostkan.
Připravována je také výstavba nového parkoviště
P+R u Klučovské ulice. Předpokladem je ale obdržení dotace z Regionálního operačního programu
Střední Čechy.
V březnu město plánuje uspořádat jednání, na
kterém by chtělo představit veřejnosti jednotlivé
stavby.
Jakub Nekolný
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Obvodní oddělení České policie v Českém Brodě
má nového velitele, npor. Ing. Bc. Martina Havelku
Dovolte mi, abych Vás přivítala v Českém Brodě a na
úvod se zeptala, s jakými představami přicházíte?
Děkuji za přivítání. Na Obvodní oddělení ČB jsem
nastoupil k 1. prosinci 2013 a jako první jsem se seznámil s bezpečnostní situací v lokalitě. V souvislosti
s amnestií presidenta republiky z počátku roku 2013
došlo téměř na celém území státu k nárůstu kriminality. Bohužel tohoto jevu nebyl uchráněn ani Český
Brod. Mým prvořadým úkolem je pokračovat v trendu represe vůči kriminálně závadovým osobám a důkladně potírat všechny druhy kriminální činnosti.
Jaká je bezpečnost v Českém Brodě z Vašeho pohledu?
K násilné trestné činnosti dochází většinou pouze
mezi osobami s určitým vztahem mezi sebou. Násilí
v těchto případech užije útočník jako završení konfliktu mezi nimi. Tzv. pouliční násilí, většinou spojené s majetkovým motivem, je zde naštěstí vzácné.
Jaké máte představy o spolupráci s městem
a Městskou policií?
Na spolupráci s MP jsme již navázali a je na dobré
úrovni. V současné době plánujeme společná bez-

pečnostní opatření zaměřená na prevenci a potírání negativních patologických jevů ve společnosti.
Také hojně využíváme městský kamerový systém,
který spravuje MP.
A jaká bude spolupráce s neziskovými organizacemi?
Na tuto otázku zatím nemohu plně odpovědět, nebyl jsem totiž přítomen žádné společné pracovní
schůzce. Obecně však spolupráci s organizacemi,
jejichž cílem je zlepšování bezpečnostní situace,
vítám.
Jaké priority od Policie ČR ve městě můžeme očekávat?
Mezi naše priority nadále patří potlačování kriminality a snižování nápadu trestné činnosti. Dále
důsledné šetření ohlášených trestných činů s cílem
předložení jejich pachatelů justici. A v neposlední
řadě boj proti trestné činnosti spojené s užíváním
a distribucí návykových látek.
Kristýna Šílová, PR manažerka

Městská policie radí, co dělat před odjezdem na dovolenou
Během celého roku dochází k vykrádání nemovitostí. Abyste předešli nemilému uvítání při návratu z dovolené, tak je potřeba řádně zajistit především okna, balkóny, dveře a případné další cesty do domu nebo
bytu. Vhodné je také uzavřít přívod vody, plynu a vytáhnout elektrické spotřebiče ze sítě.
Čím lépe zajistíte svůj majetek, tím menší šance,
že si zloděj vybere právě Váš dům/byt!
• Zabezpečte dveře nejlépe cylindrickou vložkou,
vrchním zámkem, pojistkou závěsů, dveřní závorou.
• Zabezpečte okna obzvláště v přízemí a ve sklepě
bezpečnostní fólií, instalací tvrzeného skla, mřížemi.
• Pořiďte si elektronické zařízení, které v náhodných intervalech rozsvítí a zhasne světlo.
•N
 enechávejte doma větší finanční hotovost,
šperky a jiné cennosti. Uložte je do bezpečnostní
schránky nebo do sejfu.

• Nezatahujte před odjezdem závěsy, rolety a žaluzie.
• Řekněte o svém odjezdu jen rodině a blízkým
známým.
• Svěřte klíče spolehlivému sousedovi, který bude
nemovitost kontrolovat, vybírat poštovní schránku, odhrnovat sníh, apod.
• Pozor na Facebook! Nechlubte se „přátelům“
s odjezdem na hory, nezmiňujte termíny pobytu,
neukazujte fotografie svého bytu.
• Nenechávejte v okolí domu volně přístupné nářadí a žebříky.
Jan Svoboda, Městská policie Český Brod
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Českobrodský rodák Mirko Fuchs vystavuje po letech své kresby
První výstava tohoto roku v Galerii K byla dlouho promýšlená i dlouho odkládaná. Snad nám nebudou mít
návštěvníci za zlé, že vystavujeme díla autora takzvaně „z rodiny“.
V Galerii K na náměstí v Českém Brodě jste mohli v době předvánoční navštívit úspěšnou výstavu
plakátů, kterou pro Studio Ypsilon vytvořil jeho za-

kladatel a ředitel Jan Schmid. Návštěvníkům se líbily i zajímavé fotografie, na nichž se soubor tohoto
divadla zvěčnil při svých cestách po celém světě.
Od 20. března představujeme na nové výstavě
kresby Mirko Fuchse. Jeho díla jste mohli naposledy vidět na konci osmdesátých let v muzeu v Kostelci nad Černými lesy a také v českobrodském
Podlipanském muzeu (společně s dalšími výtvarníky, kteří se výtvarné činnosti i dnes intenzivně
věnují). Mirko Fuchs se dále zabýval hlavně hrnčířstvím a výrobou keramiky a na další výstavy již bohužel nějak nezbýval čas. Když v roce 2010 začala
fungovat Galerii K, nechtěli jsme pro změnu v naší
galerii dělat zbytečnou „protekci tatínkovi“.
Jeho doménou jsou hlavně mystická a snová města, krajiny či katedrály. Můžete se ale těšit i na netradiční regionální motivy, často opomíjené a přehlížené. Bude představen průřez ze starších kreseb
i těch nejnovějších. Výstava potrvá do 20. května
tohoto roku.
Pavel Fuchs
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Slavnostní setkání absolventů
bude v říjnu
Českobrodské gymnázium pořádá v sobotu 4. října slavnostní setkání absolventů. Jistě mezi vámi žijí mladší i starší absolventi našeho gymnázia a jeho příznivci.
Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení gymnázia roku
1919 v reakci na vznik Československé republiky
28. října 1918. Od slov nebylo tehdy daleko k činům, město zakoupilo pozemky pro stavbu a první studenti nastoupili 1. září 1919. Svou maturitní
zkoušku složili v roce 1927 a od té doby se každoročně opakuje rituál maturitních zkoušek s železnou pravidelností.
Od doby založení gymnázia došlo k mnoha proměnám školského i společenského systému. Současné
gymnázium má na co navazovat. Rádi se hlásíme
ke své historii a úcta k tradicím nám rozhodně není
cizí. Na podzim roku 2012 jsme uspořádali setkání
absolventů, abychom prezentovali současnou podobu gymnázia a umožnili přátelské setkání těm,
kteří cítí ke své škole hlubší vztah. Nápomocni nám
k tomu byli studenti i jejich rodiče. Připravili jsme
bohatý program, vydali jsme sborník. Podle ohlasů
téměř 400 účastníků tohoto setkání se akce vydařila. Ověřili jsme si práci s novými formami komunikace, zvládli jsme registraci účastníků elektronickou formou a i celý systém zařizování a svolávání
měl ráz hodný 21. století.
Letošní setkání absolventů při příležitosti 95. výročí založení školy bereme jako generálku v přípravě
na 100. výročí v roce 2019. Opět se bude jednat
o setkání absolventů napříč generacemi. Pracujeme na přípravě bohatého programu, kterým se
budou prezentovat současní žáci. Připravujeme
i doprovodné akce, které jistě absolventy potěší.
Se vším opět pomohou žáci a rodiče ze Společnosti
přátel gymnázia.

Na našem webu (www.gcbrod.cz) jsou pod odkazem „Klub absolventů“ k dispozici informace
o setkání. Z výše uvedené stránky se dostanete
i k registračnímu formuláři. Moc vás prosíme o jeho vyplnění. Pokud jste se právě polekali, že bez
elektronické registrace není možné na setkání
přijít, vězte, že rádi uvítáme všechny absolventy
i příznivce, kteří elektronické komunikaci nijak nefandí. Chtěli bychom všechny absolventy požádat
o spolupráci při doplnění databáze archivními fotografiemi, filmy, videi, zvukovými záznamy a ofotografovanými tably. Vyplňte registrační formulář
i v tom případě, že se sami nebudete moci akce
zúčastnit, ale můžete nabídnout archiválie k digitalizaci. Rádi od Vás přijmeme archiválie jakýmkoli
způsobem.
Na závěr bychom Vás rádi požádali o spolupráci při
šíření informace i mezi nejstarší absolventy, kteří k elektronickým médiím zatím nezískali vztah.
Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání v říjnu. Případné dotazy směrujte na e-mail
vyroci@gcbrod.cz.
Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia
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Co zaznělo v prvním bloku seminářů projektu Učíme se filmem?
Během prvních tří měsíců toho roku jsme uspořádali čtyři semináře pod vedením odborníků a praktiků
z našeho území. Všechny semináře byly cíleny pro zájemce z široké veřejnosti. Diskutovalo se na témata
veřejný prostor, prostupnost venkovské krajiny, samospráva na venkově a ekonomika venkova.
Připravené semináře byly doprovázeny krátkými
dokumentárními filmy z Čech a ze zahraničí, které
účastníky i lektory inspirovaly k diskusi. Byly živé
a velmi plodné. Vzešlo také několik konkrétních
požadavků vedoucích ke zlepšení života na venkově. Jedním z nich bylo zahájení spolupráce mezi
jednotlivými MAS a katedrou urbanistiky. Jde především o spolupráci při zpracování návrhů zastavovacích a územních plánů, jejichž návrhy mohou
být zpracovávány studenty. Bylo poukázáno na
odtrženost území, praxe od teorie. Všemi tématy

se prolínal požadavek na zlepšení vzájemné komunikace mezi místními komunitami, zastupitelstvy,
vysokými školami, krajským úřadem i ministerstvy.
Další sérii seminářů s diskusí tentokrát pro odbornou veřejnost odstartujeme 22. dubna v 9 hod. na
téma veřejný prostor. Seminář se uskuteční v kanceláři MAS Region Pošembeří, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.
Jste srdečně zváni!
Petra Ištvániková
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LECCOS pro rodiny s dětmi
„Pomoc a podpora pro děti, mládež a rodiny v Českém Brodě a okolí.“ To je poslání Občanského sdružení
LECCOS. V minulém čísle Zpravodaje jste se dozvěděli více o jeho službách, které nabízí prostřednictvím
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice. Tentokrát bychom Vám rádi představili Rodinné
centrum Kostička a jeho služby pro rodiny s dětmi.
RC Kostička v loňském roce oslavilo 10 let své činnosti. V průběhu těchto let se z malého klubu pro
matky s dětmi stalo centrum s rozsáhlou nabídkou
služeb. Také v roce 2014 dochází k jeho dalšímu
rozvoji a rozšíření nabídky. Prostor pro trávení společného času rodičů s dětmi je od prvních let centra stále významnou a žádanou službou. Neoddělitelnou součástí jsou dnes volnočasové, vzdělávací
kroužky pro děti, hlídání dětí, tematické kurzy, besedy a semináře pro rodiče, společné rodinné dovolené, příměstské tábory, lyžařské i letní tábory.
V posledních letech se nabídka sdružení významně rozšířila o další sociální služby na podporu rodin
s dětmi, které logicky doplnily stávající služby Kostičky i Klubu Zvonice. Jsou to především terénní práce
v rodinách a poradna pro rodiny s dětmi. Sociální pracovnice v rámci těchto služeb nabízejí pomoc v obtížných životních situacích, ať už přímo v prostorách
kanceláře Poradny pro rodiny nebo přímo v terénu.
Úzce spolupracují s orgánem sociálně právní ochrany
dětí na odboru sociálních věcí MeÚ Český Brod.
PORADNA PRO RODINY:
středa 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.00, pátek 8.30 - 12.00
Adresa: Suvorovova 1377, Český Brod (1. patro)
Kontakt: tel.: 604 887 935, e-mail: rodiny@leccos.cz
Z NABÍDKY RC Kostička - jaro a léto 2014:
Plavání pro radost - plavecký bazén v Čelákovicích
- vždy v pátek 21. 3., 11. 4., 23. 5. a 13. 6., pro děti
od 6 do 12 let. Jede se autobusem s odborným doprovodem.

Zážitkový tábor KOŘENOV pro děti od 6 do 15 let,
9. - 16. 8. Dobrodružné outdoorové aktivity: přemostění lomu, noční spaní na rozhledně Štěpánka, slaňování komínu, potápění, rafting, lanové centrum.
Příměstský tábor LECCOS
7. 7. - 11. 7. pro děti od 3 do 6 let - Dobrodružství
s Pepinou
14. 7. - 18. 7. pro děti od 3 do 6 let - Z pohádky po
pohádky
28. 7. - 1. 8. pro děti od 6 do 10 let na koloběžkách
na téma Shrek
Podrobnější informace najdete na www.leccos.cz.
Děkujeme hlavnímu donátorovi výše zmiňovaných
sociálních služeb, Ministerstvu práce a sociálních
věcí. Děkujeme také městu Český Brod za stálou
podporu a spolupráci.
Dita Nekolná, O.s. LECCOS
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“Ministars“
V oblasti fotbalové mládeže v Liblicích v minulém roce proběhlo mnoho pozitivních změn, které vedou k výraznému zlepšení práce s dětmi. Jednou z podstatných změn je rozdělení žákovské kategorie na mužstvo
starších žáků a starší přípravky. Tato změna nám umožňuje lépe přizpůsobovat tréninkové jednotky dané
věkové kategorie a tím docílit lepšího rozvoje herních dovedností hráčů.
Na pozadí této reorganizace a na základě snahy věnovat se s maximální možnou péči i těm nejmladším svěřencům, dále vznikl tým mini přípravky tzv.
„Ministars“. Do této kategorie spadají děti ve věku
od 4 do 6 let. Naše Ministars nejsou klasickým fotbalovým týmem, ale spíše fotbalovou školičkou.
Formou hry si u nás děti osvojí základní pohybové dovednosti, naučí se koordinaci pohybů celého
těla a postupně se začnou seznamovat se základy
kopané. Kromě fyzického rozvoje se děti naučí
osobní disciplíně, smyslu pro povinnost, kolektivnímu duchu a týmové sounáležitosti. I když se
děti v pozdějším věku kopané aktivně věnovat nebudou, tak zkušenosti nabyté u nás zužitkují např.
při přechodu na základní školu, kde budou snáze

zvládat začlenění do nového kolektivu, nebudou
mít problémy v hodinách tělesné výchovy a budou
lépe zvládat zátěž spojenou se školní docházkou.
K tomuto týmu se nám podařilo získat trenéry z řad
rodičů, kteří kromě trenérských zkušeností mají
i zkušenosti s výchovou a s prací s malými dětmi.
Rodiče se nemusejí bát ani vysoké finanční zátěže,
protože velká většina nákladů je hrazena klubem,
který si práci s mládeží a výchovu nových hráčů
stanovil jako svoji prioritu a vynakládá ze svého
rozpočtu nemalé částky na chod těchto týmů. Díky
filozofii klubu mohou i nejmladší fotbalisté přes
zimní období trénovat v hale. Rodiče hradí za své
dítě pouze roční členský příspěvek ve výši 300 Kč.
Z fotbalového vybavení je potřeba pouze sálová
obuv (bota se světlou podrážkou) pro tréninky
v hale a na travnaté hřiště jsou doporučeny kopačky, které však nejsou podmínkou. Podle ohlasů
od rodičů, jejichž děti jsou členy našich Ministars,
je pro děti čas strávený u nás přínosem, dětem se
u nás líbí a těší se na další trénink. V případě, že
Vás tento článek zaujal a chtěli byste se o Ministars
dozvědět více, bez obav se s námi spojte. Kontakty,
termíny a místa tréninků získáte na www.fkliblice.
cesbrod.cz.
Michal Fott a Václav Přenosil

46. maturitní ples SOŠ Liblice ve stylu Hawai
Když jsem v prvním ročníku poprvé navštívila maturitní ples tehdejších „čtvrťáků“ a obdivovala krásné
šaty maturantek, napadlo mě, že tato akce nás také zanedlouho čeká. Občas jsme sice pochybovali, jestli
se do čtvrtého ročníku vůbec dostaneme, ale povedlo se. Sice ne ve stejném počtu jako v prvním ročníku,
ale tvrdé jádro zůstalo. Ty čtyři roky utekly jako voda a já už píši článek o našem maturitním plese.
Konal se v Kulturním domě v Radimi 7. února. Téma
plesu jsme zvolili ve stylu Hawai, veselé a barevné
téma, které se všem líbilo. K poslechu hrála kapela
Feferon z Čelákovic. Celým večerem provázel skvělý moderátor Václav Kuba.

Večer byl zahájen proslovem Hanky Křivanové a Jiřího Slaby, po kterém následovalo předtančení taneční skupiny D4U, dále náš velkolepý nástup, který sklidil veliký aplaus. Ještě před šerpováním nám
ukázala svůj talent Terezka Strejčková - dvojnásob-
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ná vicemistryně Česka v aerobiku. Po jejím vystoupení došlo na naše šerpování a potom následoval
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společenský tanec s profesory a rodiči. Krásný
večer zakončilo půlnoční překvapení v podobě akrobatického vystoupení skupiny Flying Boys Kolín,
která se postarala o skvělou show. Děkujeme všem
zúčastněným a doufáme, že se jim ples líbil.
Jak rychle utekly čtyři roky na škole, tak rychle
utekl i náš maturitní ples. Tolik příprav, zařizování a dohadování nebylo pro nikoho jednoduché.
Vždyť před pár týdny jsme si ještě nacvičovali nástup v naší tělocvičně a teď už máme vše za sebou.
Nyní nás čeká už jen moc učení, zkoušení, testů
a hlavně maturita.
Andrea Bláhová, 4.B SOŠ Český Brod - Liblice

Osmáci a deváťáci se stali na jeden den středoškoláky
Ptáte se, jak je to možné? Na začátek února si SOŠ v Liblicích připravila projekt s názvem „Den středoškoláka“. Během dvou týdnů školu navštívilo téměř 80 žáků osmých a devátých tříd základních škol v Českém
Brodě a Poříčanech. Cílem bylo ukázat budoucím středoškolákům naše metody výuky, seznámit je se školou, něco je naučit, ale hlavně jim poskytnout nezapomenutelný zážitek.
Připravili jsme si pro ně dva bloky „výuky“. Jeden
byl věnovaný informačním technologiím a novým

trendům v této oblasti, druhý spadal do managementu a psychologie a týkal se neverbální komunikace, řeči těla a „anatomie lži“. O další zážitek
se postarali Karel Kšír, Michael Ondráček a Jana
Portlová, připravili si pro žáky prezentaci o škole
z pohledu studentů, o uskutečněných a plánovaných akcích a také zajímavý kvíz o ceny. Prokázali
tak svou obrovskou kreativitu. Osobně jsem velmi
ocenila snahu těchto studentů zaujmout jen o pár
let mladší mládež. Podle jejich reakcí musím dodat, že s velkým úspěchem.
Po škole naše hosty provedly studentky prvního
a třetího ročníku. O občerstvení se postaraly šikovné paní kuchařky. Na závěr setkání si někteří žáci
zahráli florbal, jiní dali přednost rukodělné činnosti
a tvořili „něco“ s našimi studentkami druhého ročníku. Děvčata si vyráběla valentýnky. Jeden chlapec,
milovník graffiti, nám zanechal na památku svůj
výtvor, ale naštěstí jen na papíře. Někteří žáci se
věnovali sebepoznání, udělali si test a křivku svých
schopností a dovedností. Pro velký úspěch jsme
se rozhodli v tomto projektu pokračovat a pozvat
k nám letos na podzim další žáky základních škol.
Jana Stanková, SOŠ Český Brod - Liblice
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Další úspěšný fotbalista
Tomáš Liga se stal už podruhé mistrem Čech v sálové kopané v roli trenéra středočeského reprezentačního
výběru čtrnáctiletých. Dvoudenní turnaj se konal v Chebu. Středočeský výběr odehrál šest utkání. V pěti
utkáních zvítězil a jednou utrpěl porážku. Tomáš v mládežnickém fotbale zastává několik funkcí: trenér
komise mládeže Středočeského kraje, člen komise mládeže okresu Kolín, trenér dorostu v Českém Brodě.
Historický úspěch pro středočeský výběr U14 úspěch v podobě obhajoby mistra Čech v turnaji
sálové kopané. Středočeská reprezentace má už
tradičně obsazení z Kolínska, jak v hráčském kádru,
tak i v realizačním týmu. Do hráčské nominace se
probojoval brankář Ondřej Barták (FK Kolín). V realizačním týmu jako vedoucí mužstva se představil
Miloš Malina (předseda komise mládeže okresu
Kolín) a jako trenér Tomáš Liga (SK Český Brod).
Turnaje se zúčastnily týmy sedmi českých krajů.
Středočeský výběr dokázal zvítězit v pěti utkáních
ze šesti a to stačilo na zlatou medaili.

„Obhájit titul mistra Čech je pro mě asi největší
úspěch v mé dosavadní kariéře trenéra. Pro mě byl
turnaj výjimečný i tím, že jsem mohl stát po boku
Karla Příhody, kterého velice uznávám. Celý turnaj
byl vyrovnaný a byl to boj do posledního utkání.
Kluci předváděli výbornou hru a upřímně si myslím, že i nejhezčí fotbal. Opět to potvrzuje, co jsem
říkal před rokem. S mládeží se pracuje velmi dobře,“ řekl Tomáš Liga.
Iveta Librová

Zimní přestávka na Kutilce
Fotbal je typickým „letním“ sportem, přesto v zimě není čas na odpočinek a lenošení, nýbrž na náročnou
přípravu na jarní část sezóny. Jak vypadala ta letošní?
Muži, ale i děti začali s tréninkem hned na začátku
ledna, 4x týdně – posilovna, jízda na kole, fotbal
a o víkendu přípravný zápas na zimním turnaji pořádaném Meteorem Praha. Zde jsme se setkávali
s kvalitními soupeři jako Sparta Praha B, Zápy, Motorlet Praha a v začátku přípravy, kdy jsme zkoušeli
nové hráče, dorostence a různé herní rozestavení,
nebyla naše hra moc uspořádaná.
Na konci ledna jsme odjeli na soustředění do Krkonoš, kde na nás čekal třífázový trénink. S výsledkem přípravy jsou trenéři spokojeni. A jaký tým
bude na Kutilce k vidění? Pro jarní část sezóny
jsme byli nuceni udělat několik změn v sestavě,
zkvalitnit obranu byl jeden z cílů. Pro diváky i klub
je největší změnou hostování Zdeňka Šmejkala
z prvoligové Příbrami, po zranění si vyzkoušel v přípravě poslední zápas s Královým Dvorem, vše vypadá nadějně a určitě týmu pomůže. Obranu posílí
také Štěpán Kozák z pražského Vltavínu, v přípravě si vyzkoušel oba posty - stopera i defenzivního
záložníka. V pozici beka může nastoupit také Dan
Petřivý, obranu bude doplňovat Jakub Wulkán z Vr-

šovic. Ze zálohy odchází na hostování Jirka Krejcar
do pražské Aritmy. V útoku hostujeme Petra Marčíka z Vltavínu ve snaze najít alternativu k Michalu
Štefančikovi, který hostuje v Poříčanech. Také děti
se celou zimu bavily fotbalem, trénovaly v hale, tělocvičně i na umělé trávě. Absolvovaly celou škálu
turnajů dle svých věkových kategorií, a tak se nám
v klubovně rozrostla sbírka pohárů a diplomů.
Nejstarší žáci si letos poprvé vyzkoušeli víkendové
soustředění v Českém Dubu, v březnu je ještě čeká
zimní soustředění v Krkonoších. Zda se zimní příprava povedla, můžete sami posoudit každý víkend
při domácích mistrovských utkáních.
Iveta Librová
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Děti a my
Často kolem sebe slýcháme povzdechy, že dnešní děti a mládež nemají o nic zájem, pouze vysedávají u počítačů a praktický život je vůbec nezajímá. Ale ruku na srdce, je to jejich vina?
Kdo z nás vede děti k tomu, aby si uměly uvařit čaj,
jednoduchou polévku nebo jak dlouho se vaří vajíčko na měkko? A kdo z nás jim někdy vysvětlil, že ručně vyrobený dáreček je cennější než jakákoliv cetka,
koupená v nejrozšířenějších halách a krámcích?
V dnešní uspěchané době na to rodiče a dost často
ani prarodiče nemají čas ani trpělivost. A to je problém v mnoha městech a vesnicích. Naše město
je ovšem jednou z nemnoha výjimek. Vznikly zde
kluby a sdružení, které dětem mohou nabídnout,
jak tvůrčím způsobem trávit svůj volný čas. Záleží
jen na nás, zda rezignujeme a spokojíme se s tím,
že naše dítě sedí doma „v bezpečí“ u počítače,
nebo si uvědomíme, že by nebylo špatné, kdyby
se naše dcera nebo syn naučili třeba jednoduché
recepty na vaření a pečení, uplácat vlastníma rukama figurku z hlíny, vyrobit jednoduchý šperk z fima
nebo cokoliv jiného. A to nám nabízejí naše občanská sdružení, jako např. Klub Piškotka a jiné. Je to
jen na nás, jestli se spokojíme s povzdechy nebo
začneme pro své děti něco dělat.
V našem klubu jsme se rozhodli dětem i rodičům
nabídnout aktivity, které, jak doufáme, Vás zaujmou. Máme zde spoustu kroužků zaměřených

jak na výtvarnou činnost, ale také třeba kroužek
zaměřený na systematické rozvíjení slovní zásoby,
kroužek vaření a mnoho dalších.
V měsíci březnu jsme pro Vás, kromě pravidelných
aktivit, připravili sobotní výtvarné dílny (vhodné
pro děti i dospělé) inspirované příchodem jara.
I v dalších měsících připravujeme zajímavé akce,
o kterých Vás budeme pravidelně informovat. Budeme se těšit na setkání nejen s Vámi, ale i s Vašimi dětmi!
Jana Eichlerová, Dětský klub Piškotka
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Skautský karneval
V sobotu 22. února jsme uspořádali v naší klubovně již druhý ročník skautského karnevalu. Stejně jako
v minulém roce jsme se všichni těšili, kdo přijde v nejhezčí masce. Hned při příchodu účastníků bylo vidět,
že si všichni na přípravě masek dali záležet a některým doma trošku pomohla i maminka. Až na pár výjimek (pacient se zlomenou rukou) bychom mohli nafotit katalog masek. Před samotným zahájením stačily
děti vyzkoušet oba nafukovací hrady, které jsme měli k dispozici.
Celý karneval jsme rozdělili na tři části. V první
z nich jsme se sešli v herně, kde proběhlo úvodní
focení všech účastníků. Dále jsme si zahráli spoustu her. Nechyběl oblíbený ovocný koš, hra na zvířátka, Kuba řekl a podávání předmětů v kruhu. Na
závěr první části jsme si zahráli oblíbenou hru, při
které se za poslechu muziky chodí v kruhu kolem
židlí a sedá se na ně.
V druhé části programu jsme se přesunuli do jídelny, kde jsme si všichni dali výborné lívance. Každý si
mohl vybrat, jestli chce s marmeládou a šlehačkou
anebo se skořicí. Ilona zařídila dva krásné dorty, na
kterých jsme si také pochutnali. Po krátké pauze
jsme pokračovali v programu na tanečním parketu. Nejdříve jsme ve dvojicích zašlapávali balónky
ostatním tanečníkům. Následovalo jezení jablíčka
ve dvojicích bez použití rukou. Posledních pár minut programu jsme na tanečním parketu protancovali. Během závěrečné části programu nechyběly
házecí a vystřelovací konfety.

Na cestu domů dostal každý účastník diplom za
účast na karnevalu a nafukovací balónek na provázku. Už teď se těšíme na další ročník. Fotky z povedeného karnevalu a mnoha dalších akcí si můžete prohlédnout na www.psohlavci14.cz.
Pavel Rollo
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Co s fritovacím a přepáleným olejem?
Jednou ze složek odpadu z domácnosti a restaurací je přepálený olej. Co s ním? Když vhodíte olej do popelnice, znečistíte celou nádobu. Naskýtá se další možnost vylít olej do záchodu nebo do kanálu. Všichni,
kteří mají rodinný dům vybavený čističkou, dobře vědí, že by si svůj majetek časem znehodnotili a finanční
náklady při opravách jsou velké.
Co se stane, když vylejeme olej do splaškové kanalizace? Dochází k usazování a tvrdnutí hmoty a postupně se kanalizace ucpává a vytváří se tzv. špunt.
I to má vliv na poruchy a havárie v rámci splaškové
kanalizace. Takovou poruchu nevidíme, je pod povrchem a moc nás nezajímá. Teprve až uzavřená
a rozkopaná ulice nás vypudí k otázce: Co se zase
děje? Je potřeba si uvědomit, že náklady vzniklé
s čištěním kanalizace nebo opravou havárie ovlivní
i celkovou částku za stočné.

Co tedy s přepáleným olejem udělat? Odevzdejte
ho v plastovém nebo skleněném obalu ZDARMA
ve sběrném dvoře technických služeb (Palackého
339). Tuto možnost má každý občan Českého Brodu již od roku 2010. Olej z TS odebírá firma Černohlávek Oil, která ho dále zpracovává. I Vy můžete
přispět ke snížení nákladů na opravy a údržbu při
čištění kanalizace!
Ing. Miroslav Kruliš

Černé skládky ovlivňují výši poplatku za odpad
Každoročně očekáváme, zda se zvýší poplatek za likvidaci odpadu. Také v Českém Brodě ovlivňuje výši tohoto poplatku několik faktorů. Nejedná se pouze o náklady na vývoz nádoby se směsným odpadem, kterou
máme postavenou u domu, bytovky, případně paneláku. Do těchto nákladů se také započítává likvidace
a odvoz tříděného odpadu, bioodpadu, svoz odpadků z městských košů, náklady na sběr odpadků v rámci
města, likvidace odpadu ve sběrném dvoře, ale také černé skládky a jejich likvidace.
Veškeré náklady se rozpočítávají na každého trvale
přihlášeného občana ve městě. Je pravda, že zákon
je nedokonalý. Řeší pouze trvale přihlášené občany,
nemovitosti určené k rekreaci, nemovitosti a jejich
vlastníky, případně cizince. Neřeší však nájemníky
v těchto nemovitostech, kteří nemají trvalé bydliště, problematické jsou také ubytovny.
Také pro letošní rok se podařilo udržet výši poplatku 500 Kč na občana. Je všeobecně známo, že obec
může zvýšit poplatek až do výše 1000 Kč (vycházíme ze zákona o místních poplatcích, který schválila
poslanecká sněmovna). Ve Středočeském kraji patří Český Brod pouze k několika málo městům, kde
se poplatek nezvyšuje.
Podstatným faktorem je již zmíněná likvidace černých skládek v katastru Českého Brodu. Technické
služby s těmito černými skládkami úspěšně bojují.
Sbírají informace od občanů o jejich výskytu a v zárodku je likvidují. Došlo i k několika odhalením původců skládek, které byli řešeni v rámci přestupko-

vého zákona. Uvítáme každou informaci o vzniku
výskytu odpadků a jejich zlikvidování v okamžiku,
než bude neúměrně objemná. Na podezřelé jednání je třeba upozornit Městskou policii. K ohlášení můžete využít i web města, technických služeb,
případně zaslat fotku s uvedením lokality. Tato činnost nás stojí nemalé finanční prostředky, a proto
je nutná všímavost a odpovědnost ze strany občanů města. I tímto způsobem můžete být nápomocni a ovlivnit výši poplatku za odpad pro další roky.
Ing. Miroslav Kruliš
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Podlipanské kulturní slavnosti
Po Bambiriádě, jíž si užily děti, mladí i všichni, kteří si pro ně ukrajují ze svého volného času a Městu v pohybu pro sportovce všech generací a výkonností se letos můžete těšit na hody kulturní.
Chystá se kulturní festival Podlipanské kulturní slavnosti s těžištěm v červnu 2014. Související
kulturní aktivity se mohou uskutečnit podle přání
a možností pořadatelů a partnerů i v květnu, září
a říjnu 2014. Snahou pořadatelů je udržitelnost
projektu i pro další léta. Zapojit do něj chceme
zejména místní a mladé talenty a další kvalitní
interprety a umělce s vazbou na náš region. Rádi
bychom prohloubili kulturní spolupráci s Kouřimí
a Kostelcem nad Černými lesy a podpořili obnovující se spolupráci Brodů.
Slavnosti pořádá Vox Bohemicalis pod záštitou
starosty města Jakuba Nekolného. Hlavní hudební program připravujeme od pátku 20. do neděle
22. června, kdy za účasti sboru a orchestru Vox
Bohemica a řady našich hostů zazní v zatím nejširším obsazení Requiem od G. Fauré. Dále nás čekají
sborová vystoupení, varhanní koncert, komponované programy s představením netradičních a starobylých hudebních nástrojů, povídání s odkazem
na výstavu Sakrální umění na Českobrodsku, která
v Podlipanském muzeu začne již od 1. dubna. Vět-

šina oslovených umělců a těles má respekt nejen
v naší zemi, ale i v zahraničí.
Pozveme Vás nejen do kostela sv. Gotharda, ale
i k Nejsv. Trojici i do dalších krásných prostorů
v Kouřimi a Kostelci. Zhruba týden až dva před tímto vrcholem vás potěšíme divadelním aperitivem
v rámci související akce „Brody v Brodě – jedeme
dál!“ Havlíčkobrodští loutkáři pro děti přivezou
Perníkovou chaloupku, Na útěku (což je titul hry
s premiérou 30. 5.) se tu zastaví divadlo malých forem ze Železného Brodu. Nabídka divadelního souboru přišla i z Uherského Brodu, při ZUŠ tam svižně
hraje taneční orchestr, zpívá a tančí pěvecký sbor
i folklórní soubor. Recipročně počítáme s výměnou
českobrodských specialit do partnerských měst.
Co nestihneme letos, opatrně uložíme do vzácné
truhličky na léta příští. O podrobnostech budeme
informovat v dalších číslech, na webu města i dalšími prostředky. Už teď si rezervujte čas ve svých
diářích. V červnu tam bývá dost těsno.
Tomáš Charvát a Aleš Kašpar
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Nemůžete se z časových nebo zdravotních důvodů
postarat o své starší příbuzné?
Obraťte se na Spirálu pomoci, která zajišťuje domácí péči v Českém Brodě, v Kolíně a jejich okolí. Právě
pro Vás je tu organizace, která má letité zkušenosti s péčí o seniory a zdravotně znevýhodněné občany
v jejich domácím prostředí. Péče je poskytována podle potřeb pečovaných. Není výjimkou poskytovat i 24
hodinovou péči.
Cílem služby je pomáhat seniorům a zdravotně
postiženým lidem, aby mohli zůstat co nejdéle
v domácím prostředí a žít důstojným a plnohodnotným životem. Služba nemá časové hranice. Pomoc je nabízena od jedné hodiny až třeba na celý
rok včetně víkendů a svátků. Na nezbytně nutnou
dobu Vás zastoupí vyškolené pracovnice, které
tak umožní pečující rodině, aby mohla nadále žít
vlastním životem, ale s dobrým pocitem, že o jejich
rodinné příslušníky je dobře postaráno. Zároveň
pracovnice mohou zastoupit pečující rodinu, aby si
mohla dopřát potřebný odpočinek nebo jej využít
k vyřízení potřebných osobních záležitostí, jít za
kulturou nebo odjet na dovolenou.
Spirála pomoci o.s. pomáhá všem lidem, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chro-

nického onemocnění nebo zdravotního postižení
a jejich situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Službu poskytují bez časového omezení, v domácím
prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje
(např. s hygienou, polohováním, podáním jídla
a pití, doprovodem k lékaři, na úřad, za kulturou,
relaxačním cvičením)
Pomoc je nasměrovaná i pro děti. Za pomoci osobní asistentky, mohou děti navštěvovat mateřskou
školku a základní školu. Více informací na www.spirala-pomoci.cz nebo na telefonu: 773 600 495.
Jana Kuncířová,
ředitelka sdružení Spirála pomoci o.s.
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Starší žáci basketu těsně před vítězstvím
v krajském přeboru 2013/2014
V sezoně 2013/2014 byli kluci narození v roce 1999 a mladší přihlášeni do krajského přeboru. Kvalifikovat
do ligy U15 jsme se tentokrát nepokoušeli, jednak proto, že jsme neměli dostatek hráčů jako ostatní týmy
z velkých měst, a také proto, že to je velice finančně a časově náročné.
V kraji v plné sestavě hravě porážíme všechny týmy,
pouze dvakrát nebyli k dispozici všichni potřební
hráči, takže jsme těsně prohráli. Jednou venku proti družstvu BK-Beroun a jednou proti BK-Brandýs n.
Labem. I přes tyto dvě porážky jsme stále neztratili
šanci na nejlepší umístnění. Už nás čekají pouze
dva domácí zápasy proti Berounu a Slanému, kde
nám stačí pouze jedna výhra, abychom byli první.
Na aktuální pořadí se můžete podívat na našich
stránkách www.basket.cesbrod.cz.
K dobrým výsledkům určitě přispěly předchozí zkušenosti kluků z ligy, ale také spolupráce s BCM-Nymburk, který k nám jednou týdně posílá své zkušené
trenéry, pod jejichž vedením probíhají tréninky. Na
oplátku někteří naši hráči hrají za týmy v Nymburce, kde jsou velice důležitou posilou, takže občas
při kolizi hracích termínů bojujeme o hráče.

Příští sezonu se bude brodský tým, doplněný o ročník 1998, pokud se mu podaří kvalifikace, snažit
hrát ligu U17 pod vedením nymburského trenéra
Martina Milbacha. Pod jeho vedením začaly i další tréninky a jsou naplánovány i přípravné zápasy.
Trenérem, který je s týmem od jeho počátku v roce
2010, je ale Ing. Pavel Holoubek, který, s občasným
trenérským přispěním specialistů z BCM Nymburk
anebo trenérů z řad brodského družstva mužů, je
zároveň i organizačním vedoucím, řidičem a koučem družstva. Především jemu patří velký dík za
to, že svojí péčí kluky dovedl tam, kde jsou a že je
basket stále baví.
A do příštích sezon jim držme palce!
Stanislav Šaroch,
TJ Slavoj BK Český Brod
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Karnevalové řádění v sokolovně
Poslední únorovou sobotu se českobrodská sokolovna proměnila k nepoznání. T.J. Sokol Český Brod ve spolupráci s Corridoorem zorganizoval karneval pro děti spojený s plněním sportovních i nesportovních úkolů.
Letos poprvé se k akci připojila i Magráta s kreativním koutkem, kde se děti proměnily v motýlky, kytičky,
prostě byly k nepoznání a moc jim to slušelo.
Pohádkové bytosti byly rozesety po celé sokolovně, od pekla s čerty ve sklepení až po balkón, kde
na ně čekali vodníci. Už tradičně akci podpořila
Všeobecná zdravotní pojišťovna, se kterou děti
kreslily, luštily a dostávaly razítka do diplomů.
Hezkou atmosféru dokreslilo krátké vystoupení
nejmenších dětí z aerobiku a gymnastiky. Masky,
ve kterých děti přišly, byly letos moc hezké, rodiče
si dali opravdu záležet. Sály se hemžily spoustou
krásných princezen, velkých i malých čertíků, čarodějnic a nechyběly například nápadité rozcestníky,
rodinka Karkulek byla skvělá, zdravotní sestřičky

i malá „příšerka s.r.o.“... masek bylo tolik, že by
nám k tomu Českobrodský zpravodaj nestačil.
Po splnění všech úkolů, které připravily postavičky z pohádek v podobě závodníků, trenérek a dalších příznivců Corridooru a Sokola si děti odnesly
od hezké čarodějnice zasloužené dárečky. Bylo to
zkrátka příjemně strávené odpoledne v krásné sokolovně.
Eliška Strakošová,
T.J. Sokol a oddíl aerobiku Corridoor
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Jaro v KECu ve Štolmíři
S nastávajícím jarem se opět otevírají dveře Kulturně-environmentálního centra (dále jen KEC) ve Štolmíři,
na adrese Havelská 3. Tento rok máme v plánu nejenom další kreativní dílny, ale i více kulturních akcí,
pečení chleba a setkávání se.
Pro malé i velké jsme na sobotu 12. dubna od 14
hod. připravili Velikonoční dílnu, během které si
příchozí vyrobí jarní dekorace z nejrůznějších materiálů (pomlázky, věnce, kraslice, zápichy do květináčů, velikonoční přání, apod.). S sebou si, prosím,
přineste vyfouknutá nebo natvrdo uvařená vajíčka,

ostatní zajistíme. Občerstvení pro děti bude zdarma. Den zakončíme předvelikonočním večírkem
s točeným pivem, vínem a volnou zábavou.
V těchto dnech také vrcholí výběrové řízení na stavitele obecní pece na chleba, která ozvláštní prostor před KECem. Během dubna a května budou
probíhat samotné stavební práce a pokud půjde
vše podle plánu, v červnu zatopíme a upečeme své
první kváskové chleby.
Díky MAS Pošembeří a úspěchu v jejich 9. výzvě
z programu LEADER tento rok zakoupíme další vybavení do KECu. Nově zařídíme např. keramickou
dílnu. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci
na tkalcovském stavu nebo si za krásných jasných
večerů prohlížet noční oblohu hvězdářským dalekohledem. Počítáme také s pořádáním většího
počtu dílniček pro děti i dospělé a kulturních akcí.
Zakoupeno bude též řezbářské vybavení, stojany
na malování, štětce, židle, stoly, audiotechnika
a mnohé další. Už se nemůžeme dočkat, až si vše
společně vyzkoušíme.
Do budoucna počítáme v KECu i s programem pro
dříve narozené. Než připravíme vše potřebné, zveme prozatím všechny nad 50 let do Centra-klubu
počítačových dovedností, které provozujeme pod
svojí značkou ŽIVOT ONLINE v počítačové učebně
Městského úřadu v Českém Brodě. Více informací
na www.zivotonline.cz a www.mamaloca.cz.
Tereza Šíchová, M᾽am᾽aloca, o.s.
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Únor ve znamení olympijských her
Většinu národa po velkou část měsíce února zajímaly sportovní výkony sportovců na Zimních olympijských
hrách v Soči. Také u nás ve škole jsme sledovali, jak si vedou naši sportovci. Hodně z nich nám udělalo radost ziskem medailí nebo svými výkony, někteří nás trošku zklamali, ale tak už to prostě ve sportu bývá.
Naše nadšení pro sport jsme však neprojevovali
jenom zájmem o olympiádu v Soči, ale také jsme
se sami zúčastnili dvou olympijských akcí. Děti ze
tříd základní školy speciální nás reprezentovaly na
Zimní paralympiádě, která se konala v Kolíně. Setkaly se tam s více než dvěma stovkami sportovců
z jiných speciálních škol a zařízení sociální péče.
Děti si zasoutěžily v disciplínách, svezly se na kolečkových sáňkách, stavěly sněhuláka či prověřily
svoji mušku při střelbě míčkem na brankáře. Tak
jako ostatní jejich kamarádi si odvezli i naši reprezentanti kromě medailí mnoho krásných zážitků.
Ve stejný den se skupina žáků ze tříd základní školy vypravila opačným směrem než naši kamarádi
a navštívili jsme Olympijský park Soči na Letné
v Praze. Tam jsme měli možnost pozorovat přímé
přenosy ze sportovišť v Soči, nahlédnout do studia

České televize, ale hlavně jsme si mohli zasportovat. Nejvíce nás bavilo bruslení na obrovském
bruslařském okruhu vinoucím se celým parkem
a v tzv. Ledovém ráji, který měl rozlohu 6500 m2.
Vyzkoušeli jsme si střelbu na biatlonové střelnici
nebo lyžování na běžkách. Poznali jsme zde také
jiné sporty (curling, snowboardcross a skicross)
a měli jsme možnost prohlédnout dvojbob i s odborným výkladem našich reprezentantů. Kromě
toho jsme ještě stihli sportování se Čtyřlístkem ve
Fun Zone a prohlédnout si celý areál Olympijského parku a Prahu z ptačí perspektivy z vyhlídkové
věže, kde na obrazovce stále „hořel“ olympijský
oheň ze Soči. Čas nám všem při sportování rychle
plynul, a tak jsme se všichni plni sportovních zážitků sešli opět v lavicích ve škole.
žáci ZŠ a PrŠ Český Brod

Společné dějiny spojují - výstava Společenství husitských měst
O Pejskovi a Kočičce - pohádka pro děti
Království divokých zvířat aneb ZOO v knihovně - cyklus literárních besed

Vyneseme Moranu! a otevřeme naše hřiště
Království divokých zvířat aneb ZOO v knihovně - cyklus literárních besed

Městská knihovna

Galerie K

galerie Šatlava

kino Svět

Městská knihovna

u kostela sv. Gotharda

Městská knihovna

ZUŠ

V+T Arena Wolkerova

Podlipanské muzeum

Dětský klub Piškotka

hřiště Na Kutilce

MŠ Sokolská

Městská knihovna

RC Kostička

Výlet s KČT

Dolánky

Sokolovna

1. 4. - 29. 8.

1. 4. - 20. 5.

1. 4. - 25. 4.

1. 4., 8.30 a 10.00

3. a 7. 4., 8.00, 9.00 a 10.00

3. 4., 8.00 - 16.30

4. 4., 12.00 - 16.00

4. 4.

5. 4., 15.00

5. 4., 15.00

5. 4., 10.00

5. 4., 16.30

8. 4., 15.30 - 17.30

10. a 14. 4., od 8.00, 9.00 a 10.00

11. 4., 15.50 - 19.50

12. 4.

12. 4.

12. 4., 9.00 - 16.30

Krajský přebor mládeže v rapid šachu, pořádá šachový oddíl T. J. Sokol

Turistické závody zdatnosti v přírodě – závody Turistického oddílu mládeže

Podle Labe 2. - Semice, Přerov n. L. (skanzen)

Plavání pro radost v Čelákovicích pro děti od 6 do 12 let

Fotbal SK Český Brod/ Úvaly - muži A

Velikonoční tvoření - Drátované velikonoční ozdoby

Vernisáž výstavy Historické žehličky aneb Báječný svět žehliček

Extraliga nohejbalu mužů TJ Slavoj ČB - Šacung ČNES Benešov 1947

Noc s Andersenem - páté nocování a čtení knih s překvapením

Pohádkové odpoledne s Andersenem - velké knihovní pátrání a čtení

Velikonoční jarmark na nám. Arnošta z Pardubic

Výstava Mirko Fuchs - kresby

Království divokých zvířat aneb ZOO v knihovně - výstava výtvarných prací

Vernisáž výstavy Ad maiorem Dei gloriam

Podlipanské muzeum

1. 4., 17.00

Výstava Ad maiorem Dei gloriam - Sakrální umění na Českobrodsku

Podlipanské muzeum

1. 4. - 31. 8.

Kalendář akcí – duben 2014

Fotbal SK ČB/Červené Pečky - dorost
Království divokých zvířat aneb ZOO v knihovně - cyklus literárních besed

RC Kostička

hřiště Na Kutilce

RC Kostička

Oranžová zahrada

náměstí

Klepec

hřiště Na Kutilce

V+T Arena Wolkerova

V+T Arena Wolkerova

hřiště Na Kultice

Městská knihovna

Výlet s KČT

Dolánky

hřiště Na Kutilce

hřiště Na Kutilce

Oranžová zahrada

kino Svět

hřiště TJ Liblice

hřiště za I. ZŠ

13. 4., 9.00 - 12.00

13. 4., 16.30

16. 4., 15.00 - 17.00

16. 4., 19.30

18. 4., 8.00 - 14.00

19. 4.

19. 4., 10.00

19. 4., 10.00

19. 4., 15.00

20. 4., 10.15

24. a 28. 4., 8.00, 9.00 a 10.00

26. 4.

26. 4.

26. 4., 17.00

27. 4., 17.00

27.4., 19.00

29. 4., 19.00

30. 4., 20.00

30. 4., 19.00

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

Žárlivost - divadelní představení Klicperova divadla z Hradce Králové

Operní večer: Giuseppe Verdi - Otello

Fotbal SK ČB/Břežany II B - muži B

Fotbal SK ČB/Vyšehrad Praha - muži A

Pošemberský ultra kros „POŠUK“ - běh na 16,5 km s trasou pro děti

Jilemnice - Krkonošské muzeum, Metelkův betlém

Extraliga nohejbalu mužů TJ Slavoj ČB - SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary

1. liga nohejbalu žen TJ Slavoj ČB - TJ Litohlavy

Fotbal SK Český Brod/Votice - starší žáci

Den Země na Klepci - tradiční regionální akce

Zahájení farmářských trhů

Večer s filmem: Čas (Jižní Korea/Japonsko 2006)

Pletení pomlázky

Fotbal SK Český Brod/ Horní Krůty - muži B

FIMO dílna

Fotbal SK ČB/ Aritma Praha - muži A

hřiště Na Kutilce

12. 4., 16.30

Velikonoční tvoření - stojánky na malovaná vajíčka

Dětský klub Piškotka

12. 4., 14.00
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Úsměvy Karla Čapka
Ve čtvrtek 20. února k nám přijel herec pan Jiří Brož, aby nás v českobrodské sokolovně seznámil s životem
a dílem známého českého spisovatele, dramatika a novináře Karla Čapka. Setkání se účastnili žáci osmých
a devátých tříd.
Většina z nás už jednou na podobném povídání
pana Brože byla, takže jsme všichni byli zvědaví,
jaké to bude tentokrát. Pan Brož nejdříve vyprávěl
o životě spisovatele, a když dokončil jednu kapitolu jeho života, proložil povídání zajímavým fejetonem. Poté opět pokračoval o jeho životě a následovala další ukázka. Jelikož jsme již pana Brože znali,
mohli jsme porovnat jeho povídání s předchozími.
Vždycky umí vybrat takový příklad z tvorby autora, který v krátkém čase dokáže autora představit
a nás pobavit.
Z Čapkova díla nás nejvíc upoutala ukázka z knihy
Povídky z jedné a druhé kapsy, kterou pan Brož

přednesl naprosto úžasně. Většina z nás se při vyprávění, jak by možná řekl Čapek, smála, pochechtávala, chichotala, chechtala, ba řehtala a to se
nestává často, že bychom se u klasické literatury
tak pobavili. Povídání nás všechny strhlo natolik, že
někteří studenti se rozhodli navštívit místní knihovnu a vypůjčit si některou známou či méně známou
knihu tohoto významného českého autora. Budeme s netrpělivostí očekávat příští setkání s panem
Brožem a necháme se překvapit, o kom bude.
M. Schramlová, 9. A,
2. ZŠ Tyršova

Nejlepší týden
I letos pořádala naše škola týdenní lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku. Vše začalo v sobotu 1. února ráno.
Nejprve bylo potřeba naložit zavazadla a lyže, poté jsme se rozloučili s rodiči, nastoupili do autobusu a vyrazili. Cestou vládla skvělá nálada. Všichni už jsme se moc těšili.
Odpoledne jsme dorazili do Janských Lázní. Kabinková lanovka nás vyvezla i s našimi zavazadly na
Černou horu, kde jsme měli i ubytování v moderním hotelu jménem Černá bouda. Každý pokoj měl
svou vlastní koupelnu, za což jsme byli velmi vděč-

ni. Co se týče stravování, učitelé byli velice spokojeni, ale my žáci jsme moc nadšeni nebyli.
Náš každodenní program byl dopolední výcvik ve
sjezdu na lyžích a odpoledne běžky. Cílem cesty na
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běžkách byla většinou Pražská bouda, kde jsme si
dávali výbornou horkou čokoládu. Po večeři následoval večerní program, kde jsme hráli různé zábavné hry. Večerka byla ve 22 hodin. Celý týden nám
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rychle uběhl. Na závěr týdne jsme v pátek měli
závody. Dopoledne sjezd a slalom na lyžích a odpoledne závod na běžkách. Páteční večer byl ukončen
karnevalem. Sobotní dopoledne jsme ještě lyžovali
a po posledním obědě nás čekala cesta domů.
Před školou na nás už netrpělivě čekali rodiče. Děkujeme našim učitelům, celý týden jsme si suprově
užili. Ukázalo se, že Černá hora byla výborná volba,
protože sněhu bylo dost. Nejraději bychom se tam
vrátili zpět!
K. Hájková a N. Mikuličková, 7. B, ZŠ Tyršova

LECCOS nás baví!
Již třetím školním rokem navštěvují žáci osmých tříd naší školy program občanského sdružení LECCOS,
který je zaměřen na prevenci sociálněpatologických jevů ve společnosti. Pod vedením odborných lektorů
se děti seznamují s různými tématy, jako například finanční gramotnost, rodinný rozpočet, kyberšikana,
nebezpečí pohlavních chorob a drog mezi mládeží.
Celý program většinou probíhá třikrát za pololetí
v rekonstruované Zvonici v městském parku. Mezi
oblíbené činnosti patří pohybové aktivity, výroba plakátů a týmové soutěže. Žáci jsou velmi soutěživí a rádi se zapojují do programu, který připravují studenti
vysokých škol. Velmi dobrým nápadem je, že si žáci
i lektoři navzájem tykají. Studenti jsou proto otevřenější a mají spoustu dotazů, na které Denisa i Aleš,
popřípadě Tereza a Jarda, ochotně odpovídají.
Z pohledu žáků jde o zábavnou formu seznámení
se i s citlivou problematikou. Jen by si přáli, pro
lepší motivaci, alespoň malé odměny za získané
body. Přednášky jsou pro žáky zpestřením školní

výuky a možností lépe, bez ostychu, projevovat
své názory.
Mgr. J. Blahová a Ing. S. Thomesová, ZŠ Tyršova
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Tradiční maškarní bál
Maškarní bál, tradiční akce naší školy, se uskutečnil ve středu 26. února. Změna místa konání byla nutná,
protože ve školní jídelně jsou instalovány jídelní sety, které jsou připevněny napevno k podlaze a nejdou
přemístit. Místo tradiční školní jídelny jsme tak zavítali do nových prostor salonu hotelu Apeyron.
Maškarní bál organizuje paní učitelka Blanka Potměšilová. Pro děti bylo připraveno malé občerstvení s koláči, které věnoval hotel Apeyron. Všechny
masky se shromáždily v 15 hodin, k dispozici byla
pro všechny připravena šatna na doladění převleků, od 15.30 hod. začal maškarní rej s diskotékou.
Ten zahajovala svým vystoupením skupina malých
tanečnic TS For Dance Poříčany.

Sešlo se velké množství krásných masek a rodičů,
kteří přišli podpořit své děti. Paní učitelka připravila pro děti mnoho soutěží a dětská porota vyhlašovala nejlepšího tanečníka, nejhezčí masky atd.
Všechny masky byly oceněny drobnými cenami,
vítězné masky dostaly odměnu od ředitelky školy.
Maškarní bál se stal tradiční oblíbenou akcí, kterou
naše škola pořádá pro své žáky a rodiče. Všem, kteří nás navštívili a podpořili, děkujeme a doufáme,
že se za rok opět shledáme.
Mgr. Blanka Potměšilová, ZŠ Žitomířská

Operka Šípková Růženka měla velký úspěch
Neobyčejný zážitek připravili žáci ze třídy 3. C pro děti z mateřské školy Letadýlko. Hlavním bodem programu byla operka Šípková Růženka.
Tuto zpívanou pohádku si děti vybraly z dílny populární autorské dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav
Uhlíř. Známý pohádkový příběh se odvíjí za doprovodu příjemných melodií a vtipného textu. Páni
autoři napsali a složili minioperu, jak je u nich
ostatně zvykem, s velkou dávkou humoru. Dětem
se operka velmi dobře zpívala.

Na svůj velký den se velmi pečlivě připravovaly a těšily. Na jejich výkonu to bylo také poznat. Všichni
zpěváci zpívali s velkým zaujetím a opravdu se jim
to moc povedlo. Za zmínku také stojí, že se zapojili
úplně všichni žáci ze třídy. Ve školce se tedy představilo 26 nadšených zpěváků. Děti si připravily kulisy, které vytvořily v hodinách pracovních činností

Ze společnosti
a výtvarné výchovy. Na hlavní role proběhl ve třídě
konkurz. Děti se mohly přihlásit na každou roli, odzpívaly část písně a ostatní vybíraly toho nejlepšího. Na hlavní role byli vybráni vždy dva kandidáti,
aby mohli alternovat v případě nemoci. Všichni
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zbývající žáci zpívali ve sboru. Operka se všem moc
líbila, žáci s ní ještě vystoupí na Dni učitelů.
Mgr. Květa Vostruhová, ZŠ Žitomířská

Olympiáda anglického jazyka - okresní kolo v Kolíně
Každým rokem probíhá na naší škole olympiáda z anglického jazyka. Školní kolo anglické olympiády se
uskutečnilo v závěru prvního pololetí letošního školního roku. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali: Michal Svačina (9. A), Radka Sommerová (9. A), Michala Králová (9. A) a v mladší kategorii: Tomáš Volný (7. B), Lucie
Doleželová (7. A) a Eliška Ryslová (7. A).
Třináctého února letošního roku se naše škola zúčastnila okresního kola Olympiády z anglického jazyka v Kolíně. Do soutěže byli nominováni vítězové
školního kola, a to ve dvou kategoriích. V kategorii
sedmých ročníků ZŠ a sekund osmiletých gymnázií
jsme vyslali Lucii Doležalovou a Tomáše Volného.
Radka Sommerová a Michal Svačina nás zastupovali ve druhé kategorii.
Všichni naši reprezentanti zabodovali a umístili
se na velmi pěkných místech. Nejvíce nás potěšil
Michal Svačina, který získal třetí místo v kategorii
žáků osmých a devátých tříd. Michal dlouhodobě
pracuje na své angličtině i ve svém volném čase
a navštěvuje hodiny konverzace s rodilým mluvčím. Je vidět, že práce navíc se vyplácí.
Mgr. J. Lukášková, ZŠ Žitomířská
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„Sponzoring“ na naší škole
Sběr starého papíru je na 1. základní škole ve spolupráci s technickými službami pořádán dvakrát ročně.
Naposledy byl 23. října a nyní se opět tato užitečná akce připravuje na duben. Chtěla bych vám o sběru
papíru něco napsat z pohledu naší třídy.
Již tři dny před stanoveným termínem se před kabinety začnou hromadit štosy starých papírů. V den
dění se sčítá a sčítá a další den se v rozhlase dovídáme, že se na prvním místě umístily většinou děti
z 1. stupně. Naše třída IX.A obsadila předposlední
místo. To není dobré! Musíme se polepšit, už teď
se připravujeme na duben a vymetáme naše domovy od starého papíru.
Sběr papíru přináší spoustu dobrého, některé třídy
mají z vydělaných peněz příspěvek na výlet. My již
od 6. třídy zasíláme tyto peníze Záchranné stanici
pro zraněné živočichy v Pátku u Poděbrad. Pomáháme nalezeným zvířatům. A protože je naše třída
plná lidí, kteří milují zvířata, naše chráněnce pravidelně navštěvujeme. Na návštěvu může kdokoli,
ráno vyjet vlakem do Poděbrad a pak procházkou
do Pátku. Vstupné je spíše symbolické, je vítáno
jídlo pro zvířátka i další dobrovolný třeba malý finanční příspěvek. Vidět tu můžete krásná zvířata
- od malého divokého prasátka a srnečka až po různé zachráněné dravé ptáky.

Péče o poraněná, hendikepovaná či osamocená zvířátka je nákladná, a proto nás pokaždé hřeje u srdce,
že můžeme také trochu přispět. V dubnu máme možnost napravit naše předposlední místo v posledním
sběru papíru a získat pro záchrannou stanici více financí než minule. Jsme rádi, že můžeme pomoci.
Annemarie Ulbrichová,
IX.A ZŠ Žitomířská
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Zahájení turistické sezóny na Kouřimsku
S příchodem dubna zahájíme v Kouřimi novou turistickou sezónu. Pro návštěvníky jsme přichystali řadu
výstav, národopisných pořadů a doprovodných programů, na které Vás tímto srdečně zveme a nabízíme
Vám tip na první jarní výlet.
Muzeum Kouřimska v Kouřimi uvede netradiční
sportovní výstavu Dobrodružství cyklistiky – éra
vysokého kola v Čechách, jež bude slavnostně otevřena v pátek 4. dubna a potrvá do 31. října. Výstava se zaměří především na období tzv. vysokých kol
a pokusí se reflektovat počátky cyklistiky na území
Prahy a Středočeského kraje. Bude věnována lidem, kteří na těchto kolech jezdili, závodili a položili základ prvním cyklistickým klubům. Kromě
výstavy můžete navštívit i rozsáhlou stálou expozici s interaktivním modelem města dokumentující
bohatou historii Kouřimi od dob Slovanů do poloviny 19. století. Po zimě se znovu otevírá veřejnosti
i kostel sv. Štěpána, kaple sv. Kateřiny a renesanční
zvonice s obrácenými zvony. Pokud budete mít zájem o prohlídku těchto unikátních objektů, požádejte v muzeu o průvodcovskou službu.
V kouřimském skanzenu bude celý duben probíhat
cyklus národopisných pořadů věnovaný velikonočním svátkům. O páté postní neděli též zvané Smrtná

neděle si připomeneme lidový zvyk vynášení smrti
ze vsi a vítání jara. Na Zelený čtvrtek, Velký pátek,
Bílou sobotu a Boží hod velikonoční, kdy křesťanské svátky vrcholí, jsme připravili pro děti i dospělé
bohatý program, jenž se ponese v tradičním duchu
Velikonoc. Uvidíte ukázky řemesel, lidové obchůzky,
vyslechnete vyprávění o lidových obyčejích, ochutnáte velikonoční pokrmy, budete si moci uplést
pomlázku nebo ozdobit vajíčko v řemeslné dílně či
zakoupit tradiční výrobky na staročeském jarmarku.
Od 4. do 25. dubna je možné si prohlédnout tematickou instalaci Velikonoční čas v Muzeu lidových
staveb. K závěru měsíce 7. dubna se uskuteční pořad Před Filipojakubskou nocí zabývající se čarodějnictvím a magií v české historii a v lidové tradici.
Aktuální informace o programech, otevírací
dobu i kontakt naleznete na webových stránkách
www.muzeumkolin.cz.
Radka Pšeničková, Regionální muzeum v Kolíně
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Osobnosti

René Trinkl
Pan Trinkl se narodil v Nymburce v roce 1928 a od svých 7 let žije v Českém Brodě. Osud pro něj přichystal nejednu překážku, a přesto z něj čiší veliká životní síla a optimismus. Pan Trinkl je jeden z mála
posledních žijících pamětníků, kteří byli přímými účastníky historických událostí v bývalém komunistickém Československu.
V únoru letošního roku jste získal ocenění Osobnost roku 2013, u příležitosti výročí 85. narozenin
za celoživotní občanské postoje a občanskou statečnost, měl jste z toho radost?
Samozřejmě, že měl. I když, víte, já jsem takových
ocenění již pár dostal, ale měl jsem velkou radost
z toho, když jsem zjistil, kdo mě navrhl.
Strávil jste část svého života za mřížemi československých komunistických věznic a pracovních
táborů, určitě na to nerad vzpomínáte, ale za co
jste byl odsouzen?
Byl jsem zatčen 3. 3. 1950 a 22. 12. téhož roku odsouzen na deset let vězení. Byl jsem v odbojové
skupině, všichni členové byli sokolové nebo skauti.
Nesouhlasili jsme s tím, co se tady dělo. Měli jsme
v sobě národní hrdost a čest.
Deset let ve vězení a práce v uranových dolech,
a co bylo pak?
Oni mě pustili po šesti letech, měl jsem vážné
zdravotní problémy, tuberkulózu. Dlouho jsem
se z toho dostával. Pak jsem pracoval v krajském
elektromontážním podniku v Kolíně jako elektrikář,
samozřejmě pod neustálým dohledem.
Jste již několik let předsedou Konfederace politických vězňů České republiky v Kolíně, co je úkolem
takové organizace?
Je to sdružení bývalých politických vězňů komunistického režimu. Sdružuje osoby, které se zapojily do odboje proti komunistickému režimu anebo
z politických důvodů opustily zemi. Organizace také
od roku 1990 prosazuje rehabilitace a materiální
odškodnění bývalých politických vězňů. Klub bývalých politických vězňů vznikl už v roce 1968, ale byl
potlačen po invazi vojsk do Československa.
Byl jste také náruživý sportovec, asi určitě jste měl
radost, když se podařilo Sokolu v roce 1989 získat
zpátky do vlastnictví sokolovnu v Českém Brodě?
To ano, byla to zásluha celé skupiny nadšenců.
Mám ale radost z více činů, např. z postavení spor-

tovní haly tady ve městě, byla to Akce „Z“, které
se účastnili L. Burza, B. Sklář, J. Kmoch, J. Petrásek
a mnoho dalších šikovných lidí. (Pro mladší generaci na vysvětlení, co znamená Akce „Z“. Jednalo
se o neplacenou práci za bývalého komunistického
režimu. „Z“ znamenalo zvelebování. K typickým
činnostem v 50. a 60. letech 20. století patřila např.
výstavba bytů, kanalizace, prodejen smíšeného
zboží nebo kulturních domů.)
Hovořím s Vámi necelou hodinu a nedá mi to se
Vás zeptat, jak si udržujete svůj optimismus?
Těch radostí v mém věku již není mnoho, ale rád
jezdím do přírody a na hory... nebo mě často uvidíte na zahrádce, kde bývala velká skalka, to byla
záliba hlavně mojí ženy.
Přeji Vám, i za čtenáře Zpravodaje, stále pevné
zdraví a mnoho dalších výletů do přírody.
Kristýna Šílová, PR manažerka

Z historie
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Z historie plynárenství
Dne 27. ledna tomu bylo 140 let, co se v Bědovicích u Rychnova nad Kněžnou narodil jeden z nejúspěšnějších a nejznámějších českých továrníků „český junkers“ Karel Macháček, zakladatel továrny Karma. Jako
první u nás začal sériově vyrábět kvalitní plynové spotřebiče. Dal jim značku složenou z počátečních slabik
svého křestního jména a příjmení - Karma.
Na začátku 20. století nebyl u nás žádný tuzemský
výrobce plynových spotřebičů pro domácnosti. Tyto
spotřebiče k nám dodávaly zahraniční firmy, především pak Siemens a Junkers. Prahou té doby však
probíhala nebývalá stavební aktivita a rodila se moderní velká Praha. V novodobých bytech byly zřizovány plynovody ne již ke svícení, nýbrž k vaření a pečení, k ohřevu vody a postupně též k vytápění. Tyto
poměry správně vystihl a pochopil Karel Macháček,
který věděl, že půlmilionová Praha nemůže být bez
výrobny a opravny plynových spotřebičů a založil
proto v r. 1910 ve Vysočanech továrnu, která tento nedostatek vyřešila. Ve své továrně, kterou v r.
1915 přenesl do Libně, začal Macháček vyrábět velmi kvalitní spotřebiče. Postupoval od vařidel a žehliček k plynovým sporákům, reflektorovým kamnům
a k radiátorům plechovým a litinovým. Od stojatých
válcových koupelnových ohřívačů vody přešel postupně k nástěnným plochým průtokovým ohřívačům. Vytvořil řadu dalších různých druhů plynových
spotřebičů, jako pražiče kávy, opékače topinek, ožehovače chlupů a peří, rozžehovače koksu a uhlí pro
kotle ústředního topení, plynové rožně, udírenské
rošty, cukrářské pece, opékače oplatek a jiné.
Karel Macháček, po absolvování odborné průmyslové školy v Drážďanech, nabyl svých teoretických
a hlavně praktických zkušeností ve výrobnách plynových spotřebičů v cizině, ponejvíce pak u berlínského Siemense a v Budapešti. Karel Macháček
nekopíroval jen cizí vzory, sám byl totiž vynikajícím
technikem a jeho spotřebiče měly vysokou technickou úroveň. Přihlásil a realizoval celou řadu patentů, kterými vylepšil řešení plynových hořáků, uzavíracích kohoutů ap. Pravděpodobně nejvýznamnější
patentovou přihláškou byla přihláška z 31. 5. 1929
č. P 3889–29, která přinesla řešení automatického
otevírání přívodu plynu do hořáku průtokového
ohřívače po otevření výtokového vodního uzávěru.
Jedná se o známý, dodnes používaný princip, využívající rozdílu tlaku vody vznikajícího před a za škrticím orgánem při průtoku vody a působícího pod
a nad membránu automatického membránového
ventilu. Průtokové ohřívače vody vybavené tímto
zařízením se nazývaly automaty a způsobily, že dodnes se všem průtokovým ohřívačům vody lidově

říká karma, i když je vyrobil jakýkoliv jiný výrobce.
Karel Macháček se také osobně zúčastňoval sjezdů
Plynárenského a vodárenského sdružení a všech výstav a veletrhů, které souvisely s plynárenstvím.
Když byla v r. 1927 zahájena výroba plynu v nové
plynárně v Michli s velkou výrobní kapacitou, stál již
v Českém Brodě nový moderní Macháčkův závod,
aby vyhověl stále se zvyšující poptávce odběratelů
plynu po nových spotřebičích, a to nejen v Praze,
ale i v oblasti působnosti plynáren mimopražských.
Sem byla přenesena výroba plynových vařičů, žehliček, sporáků a kamen. Aby se vymanil ze závislosti
na cizích subdodavatelích slévárenských odlitků,
vybudoval po vzoru amerických automobilek vlastní moderní slévárnu s modelovnou, formovacími
stroji, pískovým tryskačem a bubnem a také vlastní
smaltovnu se dvěma muflovými pecemi. Továrna
v Libni dále sloužila výhradně pro výrobu a opravy
přístrojů na ohřev vody o výkonnosti od 2 do 30 l/
min. Zde měl závod vlastní zkušebnu, chromovnu,
niklovnu a lakovnu s moderním stříkacím zařízením. Macháčkovy závody v Libni a v Českém Brodě
zaměstnávaly na začátku 40. let 140 kovodělníků
a 22 úředníků. Pro své kvalitní zpracování a vysokou
technickou úroveň si výrobky Karma zajistily velkou
oblibu u odběratelů plynu, ke které pak v nemalé míře přispěl i kvalitní záruční i pozáruční servis
a ochota a vystupování pracovníků firmy vůči zákazníkům. Továrna Karma vyrábí plynové spotřebiče
i v současné době.
Rudolf Novák
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Z knihovny

Pohádková lampička
Františka Nepila

Únorový cyklus literárních besed pro žáky ZŠ jsme věnovali spisovateli Františku Nepilovi, který by letos
oslavil 85. narozeniny. Ukázkami z jeho tvorby pro děti jsme se snažili přiblížit tohoto autora našim školou
povinným návštěvníkům jako člověka, který poutavě psal o lidech, přírodě a věcech kolem sebe.
„Už jste si toho všimli? Že se každé okno podobá
trošku knížce? Okno i knížka se otvírá a zavírá skoro stejně. A když je otevřete, objeví se vám vždycky kousek světa…“ Po poetickém úvodu z knihy
Podívánky následovaly dvě ukázky z knížek Lišky,
dobrou noc a Makový mužíček. Děti se dozvěděly, proč má datel červenou čepičku a jak Makový
mužíček uplácel sojku, zájemci si mohli vyzkoušet
pravou červenou čepici pana přednosty a mezi připravenými rekvizitami také správně odhalili „sojku
– práskačku“. Knihovnická truhla nabídla dětem
historické kožešinové štucle, které nosily jejich prababičky, a zároveň tak vysvětlila název další Nepilovy knížky Štuclinka a Zachumlánek. Přečetli jsme
si ještě dvě krátké ukázky z knih Co vyprávěla noc
a Pohádková lampička, souviselo s nimi poznávání
dalších opeřených rekvizit, krkavce a strakapouda,
jenž se ukázal jako největší oříšek. Potom se děti

rozdělily do čtyř týmů a měly za úkol složit puzzle z ilustrací Nepilových knížek, správně sestavit
název jeho knihy a najít ji na připravené výstavce.
V poslední části našeho setkání jsme dětem tradičně představili knižní novinky, nakoupené do dětského oddělení.
Kouzlo slov a nádherných příběhů Františka Nepila s námi ve dvaceti pěti samostatných pořadech
objevovalo 505 žáků prvního stupně obou českobrodských základních škol a ZŠ Přistoupim. Milí
rodičové, zeptejte se svých dětí, co je to PEKELEC?
Pokud si zapamatovaly správnou odpověď, pak se
nám společně s panem Nepilem podařilo trochu
rozšířit jejich slovník i obzor.
Vlasta Novotná,
Městská knihovna Český Brod

Z knihovny
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Vybíráme z knižních novinek

Miroslav Graclík, Václav Nekvapil: Žena za pultem
Legendární dílo Jaroslava Dietla bývá často označováno za jeden z nejkvalitnějších
seriálů české filmové tvorby. Přes jen těžko zpochybnitelnou řemeslnou dokonalost
příběh prodavačky Anny Holubové i nyní vzbuzuje řadu emocí nejen dějem, ale také
politickou kontroverzností a otázkami spojenými s jeho vznikem. Měla hlavní postavu Anny skutečně hrát Jiřina Švorcová nebo byla role původně napsána pro Jiřinu
Bohdalovou? Kdo rozhodoval o hereckém obsazení dalších seriálových postav? Byl
to režisér, scénárista, paní Švorcová nebo šlo o dílo, do kterého brutálně zasahovalo
nejvyšší vedení KSČ? Text doprovázejí unikátní fotografie Miloše Schmiedbergera.
Bohunka Trelová: První čtení o zvířátkách
Víte, že zvířata žijí na úplně celé zeměkouli? Na souši, ve vodě a dokonce i pod
zemí? Dokáží žít na místech, kde je po celý rok příšerný mráz nebo naopak
obrovské vedro. Mají různé barvy, podoby a velikosti, některá jsou tak malá,
že je stěží uvidíme pouhým okem, některá zase velká jako dům. Všechna se
dokázala dokonale přizpůsobit místu, kde žijí. Kniha spojuje encyklopedii o přírodě a první čtení pro nejmenší čtenáře. Je psána velkými písmeny, pro děti
srozumitelnou a poutavou formou a doplněna stovkami originálních fotografií
a množstvím zajímavostí.
Zdenek Merta: Pražská svatba a jiné erotické povídky
Hudební skladatel Zdenek Merta se poprvé představuje jako vypravěč s darem
úsměvné, dobromyslné ironie. V jedenácti smyslně laděných příbězích nešetří fantazií, předvádí muže a ženy v roztodivných situacích, v čase touhy někdy naplněné
vrchovatě, ale často i komicky a hravě. Jeho povídky jiskří napětím, jestli a jak dojde
k odměně – nebo k potrestání. Autorovu hudební profesi prozrazuje smysl pro rytmus a skladba příběhů, která připomíná dobře režírovaný koncert.

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

Co je to krizová intervence a komu je určena?
Stává se vám čas od času, že se necítíte psychicky dobře a máte pocit, že vám všechno přerůstá přes hlavu?
Nebo máte strach o někoho z vašich blízkých, protože se chová zvláštně? Dozvěděli jste se závažnou informaci o vašem zdraví či o zdraví někoho blízkého? I u vás či u vašich blízkých se může objevit krizová situace.
V těchto případech jistě uvítáte konkrétní pomoc odborníka, ale jak jej najít a koho vlastně hledat?
Modré dveře nabízejí službu krizové intervence,
tedy akutní psychickou pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Jsme otevřeni
lidem v nejrůznější zdravotní kondici (s výjimkou
akutně intoxikovaných a agresivních klientů). Lidem v šoku z nové zprávy, v psychické krizi, ve fázi
rozhodování apod. Jedná se o konzultaci s odborníkem, který vám pomůže při hledání řešení a poradí
ohledně dalších služeb, které klient může využít
(návazné sociální a zdravotnické služby, psychoterapie, sociální dávky, psychiatrie atd.).
Pomáháme se stavy, kdy zasáhla živelná pohroma
nebo kdy se člověk dostal do náročné životní situace, jako např. ztráta zaměstnání, domácí konflikty,
rozpad partnerství či rodiny, vážné onemocnění
vlastní nebo blízkého člověka, úmrtí v rodině, zážitek potratu apod. To může spustit stresovou reakci, jejíž zvládnutí vyžaduje odbornou pomoc.
Dále je služba určena těm, u nichž vlivem více
faktorů propukají psychické potíže. Mezi ně patří

deprese a úzkostné poruchy včetně strachu z lidí,
záchvatů paniky a nutkavých poruch. Mohou se
přijít poradit i ti, u nichž je podezření na rozvoj
vážnějších duševních poruch. V neposlední řadě
poskytujeme akutní pomoc lidem, kteří již duševní
poruchou trpí, a došlo k jejímu zhoršení a je třeba
neprodleně zasáhnout.
Kontaktovat nás můžete osobně bez objednání
v pracovní dny 8.00 - 16.30 (Terapeutické centrum
Modré dveře, náměstí Smiřických 39, Kostelec nad
Černými lesy) nebo na telefonu 725 830 830. Služba je anonymní, bez omezení věku a zcela zdarma.
PhDr. Andrea Hlubučková,
Terapeutické centrum Modré dveře

Zábava
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Sudoku

Obtížnost - středně těžká
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Řešení

Cvičíme si angličtinu
Spring Wordsearch
Translate the words bellow and look for them horizontally, vertically, diagonally and backwards:
jaro, koza, květiny, déšť, květ, jehňata, deštník, Velikonoce, březen, kuře, králíček, beran, hnízdo
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Spring poem – Wake up
Choose the correct words and fill the gaps in the poem:
seeds, birds, snow, brown, time
Wake up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bear!

Wake up farmer!

The leaves are green,

No . . . . . . . . . . . . . . . for rest,

The . . . . . . . . . . . . . . . . . . has melted,

. . . . . . . . . . . . . need planting,

The birds now sing.

Baby . . . . . . . . . . . . . . in nest.

Podlipanské muzeum v Ceském Brode
a
Vladimír Zach
Vás srdecne zvou na výstavu

HISTORICKÉ ZEHLICKY
aneb

Bájecný svet zehlicek

5. dubna – 31. srpna 2014
Vernisáz výstavy probehne v sobotu 5. dubna 2014 od 15 hodin
REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOLÍNĚ
příspěvková organizace Středočeského kraje

IC Èeský Brod
zve všechny dìti do kina Svìt v Èeském Brodì
na divadelní pøedstavení

O pejskovi a koèièce
úèinkuje Hravé divadlo Brno

v úterý 1. dubna 2014 od 8.30 a 10 hod.
rezervace vstupenek na e-mailu: info@cesbrod.cz, tel: 321 612 218 - 9
cena 50 Kè
zmìna programu vyhrazena

KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ

Mìsto Èeský Brod
Vás zve do kina Svìt na divadelní pøedstavení

v úterý 29. dubna 2014 od 19 hod.
Vstupenky: IC Èeský Brod, tel. 321 612 218 - 9, email: info@cesbrod.cz, cena 180 Kè

Regionální muzeum v Kolíně
Římskokatolická farnost Český Brod

Ad maiorem Dei gloriam
Sakrální umění na Českobrodsku
1.dubna až 31.srpna 2014

Vernisáž výstavy se koná v úterý 1. dubna v 17 hodin

Podlipanské muzeum v Českém Brodě
REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOLÍNĚ
příspěvková organizace Středočeského kraje

Výstaviště i výstavy v Lysé nad Labem
Asi málokdo z českobrodských občanů zná muže, na kterém leží tíha vedení výstaviště, proto jsem položila
panu řediteli Ondřeji Matoušovi pár otázek.
Výstavy v Lysé slaví letos 20 let, co je u Vás nového?
20. narozeniny jsme oslavili otevřením nové multifunkční haly „C“, které proběhlo 20. 9. 2013 a dosavadní provoz ukázal, že návštěvníci i vystavovatelé
tuto změnu velice vítají. Výstavní prostor o 4 000
m2 je umístěn v západní části výstaviště a je propojen spojovacím krčkem s původním areálem. Nová
hala disponuje vstupním objektem, který je umístěn v Čapkově ulici a nabízí možnosti občerstvení
v restauraci a nové sociální zázemí. V severní části
haly jsme vybudovali zázemí pro pořádání odborných přednášek, jednání vystavovatelů či seminářů
pro veřejnost. V dramaturgii výstav jsme připravili
několik novinek. První se uskuteční již od 19. do 23.
března, kde původní výstavu Jaro s koňmi nahradí
Jezdecký festival, který nabídne milovníkům koní závody ve skocích, v drezuře, ve spřežení a ve voltiži.
Na září připravujeme Moto Weekend, který nabídne
návštěvníkům strhující show. Další novinka je v říjnu
v podobě Celostátní výstavy černostrakatého skotu,
která se uskuteční v Lysé nad Labem vůbec poprvé.

Čím chcete oslovit obyvatele Českého Brodu?
V návaznosti na spolupráci s Českobrodským zpravodajem chceme čtenářům pravidelně představovat
naše výstavy a vkládat slevové kupony na vstupné,
popřípadě volné vstupenky na některé výstavy.
Je součástí výstav i zábavný nebo doplňkový program?
Všechny výstavy v naší dramaturgii jsou doprovázeny odborným i zábavným programem. Pravidelně
k nám jezdí mediálně známé osobnosti (Bára Štěpánová, Jiřina Bohdalová, Naďa Konvalinková, Květa
Fialová, Sabina Laurinová, Lukáš Hejlík), odborníci
a politici. Doprovodný program je vždy umístěn na
našich stránkách www.vll.cz, kde návštěvníci naleznou přesný časový harmonogram, ale i novinky, které přichystali naši vystavovatelé.
Mohou na výstavu přijet i rodiny s dětmi?
Pro rodiny s dětmi je určena celá řada výstav s tématikou živých zvířat a květin, nejpopulárnější je však
výstava Exotika, která svým zaměřením a pestrobarevným aranžmá nadchne každého návštěvníka.
Výstavy mají pouze lokální rozměr nebo mají celorepublikový, příp. mezinárodní význam?
Výstaviště v Lysé nad Labem pořádá 34 výstav ve
14 termínech. Převážná většina výstav je zaměřena
celorepublikově, ale výstava Natura Viva, Kůň, Exotika a Chovatel zdaleka přesahují hranice naší země.
V nadcházejícím roce by zde měla proběhnout světová výstava trofejí, která se do Lysé nad Labem vrací po 6 letech.
Zdenka Bočková

BERRY SERVIS, s.r.o. – jahodárna Břežany

Břežanská pálenice: kdo si chce udělat
vlastní pálenku, je u nás správně. Jak to
funguje? Pěstitelé k nám přivezou přebytky ovoce (jablka, hrušky, švestky.), ty
se zváží a pořídí se doklad o příjmu. Dále
je to na nás. Ovoce nadrtíme, proces
kvašení trvá 2-3 měsíce, pak je vlastní
pálení. Jakmile je ovocná pálenka hotová, může si ji zákazník vyzvednout. Dbáme na jakost a kvalitu. Pálenici a lihovar
můžete navštívit každý všední den od
8.00 – 16.00.
Břežanský ovocný lihovar: K prodeji zde
nabízíme ovocné pálenky – Jablkovici,
Malinovici, Jablkovici Barigue, Hruškovici, Slivovici... Ovocný destilát je jednodruhový, má 50% lihovost a kdo ochutná, příště neodolá. Vhodný dárek, nebo
pro pohodu.
Sadba jahod: Jelikož jsme velcí pěstitelé
jahod, tak každý rok na jaře provádíme

nové výsadby jahod z certifikované frigo
sadby, zároveň nabízíme sadbu jahod
jak drobným pěstitelům, tak větším farmářům.

Jahodový pěstite
v BERRY SERV

Jednodruhové džemy: z jahod, malin,
nebo ostružin vyrábíme kvalitní jednodruhové džemy. Jsou vyrobeny bez chemických přísad a stabilizátorů, pouze
rok 2013 je za námi. Pro všechny, kteří
zZemědělský
daného ovoce.

pěstují ovoce byl velice náročný a ne pro každého
ten z nejlepších. Zkusme ho společně shrnout z hleJahody:
pěstujeme
i stálediska nás jahodářů.
Pro násčervnové
je každý výkyv
počasí
rizikový faktor
a těch Sklizeň
jsme si v roce
2013 užili
až
plodící
odrůdy.
začíná
okolo
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Zkusme
jak
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vypadalo
v
Berry
servis,
s.r.o.
20.května a končí na konci září. Ve stejNaše společnost pěstuje jahody na 25 ha, z toho
ném
sklízíme
i malinysadby
a ostru5 ha veobdobí
fóliovnících.
Jsme dodavatel
jahod,
žiny.
Výborné
jahody
si kapkových
u nás můžete
fóliovníků,
zakrývacích
textílií,
závlah,
mulčovacích
fólií a ostatního
materiálu
jahodáře
během
sklizně
zakoupit
nebopropřijít
na
a
pěstitele zeleniny.
samosběr
od konce května.
Zimní vymrzání: zima byla
pro porosty jahod relativně
příznivá, dostatek vláhy, sně-

hová pokrývka, méně holomrazů. Přesto došlo k malému
poškození porostů Elsanty,


Jaro klepe na dveře, a už se těšíme na
léto a na teplo. Připomeneme si chuť
čerstvých jahod, malin a ostružin. Ještě
že to všechno je tady u nás, u Českého
Brodu v Břežanech II. Hospodaří tu Berry servis, s.r.o., který všechny tyto dobroty pěstuje.
Mnozí z Vás už jej znají, navštívili naši
pěstitelskou pálenici a malý ovocný lihovar, nebo si zde zakoupili některý
z našich výpěstků, jahody, maliny nebo
ostružiny, nebo dokonce ochutnali náš
jednodruhový džem.
Pro ty, kteří neměli tu čest, bychom se
rádi blíže představili.
Berry servis, s.r.o. najdete v obci Břežany II. a nabízíme Vám několik důvodů,
proč nás navštívit.

BERRY SERVIS, s.r.o.,
nabízí
Sadbu jahod:
frigo, Nizozemsko
(Goossens Flevoplant),
odrůdy:
Flair (velmi ranná), Honeoye,
Rumba, Darselect, Felicita,
Lambda, Fluerette, Elsanta, Sonata,
Korona, Polka, Salsa, Florence, Sussete,
Silicia, Malwina (velmi pozdní)
Stáleplodící: Everest, Evie 2, Eves Delight, Sweet Eve,
Florina, Florin, Florentina, Favorit.

Prodej zakrývacích textílií
pro rychlení, mulčovacích folií, kapkových závlah,
fóliovníků, speciálních hnojiv a dalších doplňků.

Kontakt:
Berry servis,s.r.o. - Břežany II, 282 01 Český Brod
e-mail: berry.servis@seznam.cz, tel./fax: 00420 - 321 672 764
www.berryservis.cz
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KONTEJNERY KOMINICTVÍ
sutě, písky aj.
Tel.: 604 180 884
Jan Votava – Český Brod

SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel: 606527091

Nabízím zpracování účetnictví pro SVJ včetně mzdové agendy. Průběžné zasílání účetních
knih, stavu dlouhodobých záloh (FO), závazků a pohledávek (dlužníků). Na konci roku
předám kompletní účetní závěrku. Cena 50Kč/byt.jednotka/měsíc. Bc. Markéta Bílková,
tel.: 602 757 234, e-mail: Kincsem@seznam.cz

Přímý zájemce

MULTITEC BOHEMIA, a. s.

KOUPÍ

p ř i j m e zájemce (i absolventy)
pro pracoviště Český Brod:

ornou půdu,
zahrady, pozemky
mohou být
v pronájmu
zemědělcům.
Rychlá výplata peněz.
Vyplatím i dluhy
a exekuce.

• zámečníka – svářeče
vzdělání SO technického směru,
• lakýrníka
vzdělání SO v oboru,
• účetní
vzdělání ÚSO ekonomické,
praxe nebo absolvent
s nadprůměrným prospěchem,
• pracovníka marketingu
vzdělání ÚSO technické.

Tel.: 603 843 047

Nástup: březen 2014
Kontakt: 777 686 008

ČISTÍRNA, PRÁDELNA
MANDLOVÁNÍ, ŽEHLENÍ
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
PŮJČOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ
KREJČOVSTVÍ
HODINOVÝ MANŽEL
PŮJČOVNA ČISTÍCÍCHDÍLNA
STROJŮ
ZÁMEČNICKÁ
V Chobotě 1357, 282 01 Český Brod (u Karmy)
telefon: (+420) 321 621 402, mobil: (+420) 725 158 594
mail: info@novapartner.cz

www.novapartner.cz

CENêK 2014
Dospěl’!
Důchodci & Studenti & ZTP!
Děti (7-15 let)!
Děti (0-7 let)!

135 Kč!
85 Kč!
65 Kč!
ZDARMA* (v doprovodu dospělŽ osoby)!
* na jednu placenou osobu max. 2 děti!

! !
!

RodinnŽ vstupnŽ!
Cel‡ jeskyně!

250 Kč (2 dospěl’ & 2děti do 15 let)!
590 Kč!

PERMANENTKY!
5xvstup!
7xvstup!
10xvstup!
Ročn’ vstup!

DOSPĚLê
DĚTI
DŮCHODCE!
550 Kč
265 Kč
350 Kč!
750 Kč
360 Kč
470 Kč!
1050 Kč
500 Kč
660 Kč!
3990 Kč (vstup pro dospělou osobu 1xtýdně)!

CELONOČNê POBYT!
1 osoba!
RodinnŽ vstupnŽ !

DOSPĚLê
DĚTI
DŮCHODCE!
790 Kč
150 Kč
450 Kč!
1590 Kč ( 2 dospěl’ & 2 děti do 15 let)!

! !

! !

!

!

REZERVACE: 720 270 282 / 314 008 312

20% SLEVA

Tento kupon lze uplatnit na veškerŽ služby SolnŽ Jeskyně Český Brod. Plat’ do 30.4.2014!

Věnujte Vaši
m

DÁ R K O V Ý P

AKCE pro Vás v tomto roce

blízkým

OUK A Z

ÚNOR 2014:
Masáž celého těla (90 min.): 450,BŘEZEN 2014:
Detoxikační medová masáž (60 min.): 350,DUBEN 2014:
Lymfodrenáž – částečná – nohy: 3 + 1 zdarma

Jaroslava Kamenčáková
Nová 251
Český Brod – Liblice
tel.: 604 134 271
www.masazejarka.com

!

U klasické masáže zad je každá pátá ZDARMA!!

TESAŘSTVÍ

Martin Březina

KOMPLETNÍ DODÁVKY STŘECH • POKRÝVAČSKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

MOB.: 602 235 580
PŘISTOUPIM 158, ČESKÝ BROD 282 01

www.tesarstvi-brezina.cz

U KOMPLETNÍCH ZAKÁZEK ZÁVAZNĚ OBJEDNANÝCH V DUBNU, KVĚTNU, ČERVNU 2014
MOŽNOST MONTÁŽE OKAPOVÝCH SYSTÉMŮ ZDARMA.

KOMINICTVÍ – ELEKTRO

Na Cihelně 1327, 282 01 Český Brod
Telefon: 602 315 982
E-mail: simekff@seznam.cz

Autoservis Hovorka
SERVIS OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ
 výměna

olejů, kapalin
tlumičů
a výměna brzdových systémů
 výměna výfuků
 diagnostika vozidel
 laserová geometrie
 seřizování světel
 rozvody + opravy motorů
 příprava vozidel na STK
 autoelektrikářské práce
 výměna
 údržba

 prodej

akumulátorů, autodílů
plnění, údržba
pro všechny druhy vozů
 vč. nákladních a autobusů
 prodej a montáž tažných zařízení
 prodej a montáž zabezpečovacích zařízení
 ODTAHOVÁ SLUŽBA
 klimatizace

shop
NOVĚ e-es
hop.cz
www.qs-

PNEUSERVIS

Osobních, nákladních, užitkových vozů, zemědělských strojů
 prodej

nových pneumatik na osobní, nákladní a užitkové vozy
protektorů na nákladní vozy
 prodej disků
 sezónní uskladnění pneumatik
 prodej

AUTODOPRAVA

KONTEJNERY  ZEMNÍ PRÁCE
DEMOLIČNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
 zhotovení

základových desek
inženýrských sítí
a komunikací
 pokládka zámkové dlažby
 realizace

 prodej

písků, štěrků, zeminy,
a betonových recyklátů,
betonových jímek
vč. dopravy

 sutních
 prodej

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

ění
RUČNÍ čistvo
zu
interiéru

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ 8,00 – 18,00 hod., SO – 8,00 – 15,00 hod.
Objednávky: SERVIS – tel.: 602 313 343
AUTODOPRAVA – tel.: 602 326 785

www. autodoprava-hovorka.cz  www.autoservis-hovorka.cz

JARNÍ PRODEJ ZAHÁJEN OD 1. 3. 2014!
•
•
•
•

macešky
petrklíēe
sedmikrásky
osázené mísy

Kvalitní a zdravý materiál pƎímo od pĢstitele
VýbĢr na prodejní ploše o více než 2 000 m2
PRODEJNÍ DOBA:
Po – So 9 – 18
Ne
9 – 13
www.zahradnictvilimuzy.cz
Tel: 736 765 346
T ŠÍME SE NA VÁS!

CESTUJETE, MÁTE ZAJÍMAVÉ FOTOGRAFIE
a rádi byste se podělili o své zážitky?
Napište nám na e-mail: info@cesbrod.cz, zavolejte na tel.: 321 612 218 - 9
anebo se zastavte osobně v IC na náměstí Arnošta z Pardubic 56, rádi se s Vámi
domluvíme na individuálních podmínkách pronájmu nebo zapůjčení sálu v kině.
Pomůžeme Vám s organizací a propagací akce, zajistíme šikovné dobrovolníky
na výpomoc...

Řádková inzerce ve Zpravodaji
Nabízíme vám možnost ŘÁDKOVÉ INZERCE, kde můžete zveřejnit
různé prodeje nebo nákupy nemovitostí, služeb, předmětů atd.
Cena za řádkovou inzerci je: 0,6 Kč/znak včetně mezery
ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ JE TU PRO VÁS
Napište nám Vaše připomínky, náměty, posílejte články.
Chyběl Vám Zpravodaj ve Vaší poštovní schránce? Informujte nás.
Zpravodaj je k dispozici bezplatně k vyzvednutí v Informačním centru,
podatelně i pokladně města, v Městské knihovně a ve vybraných
novinových stáncích ve městě. V elektronické podobě je k dispozici na
webu města.
Kontakty: silova@cesbrod.cz, tel. 321 612 119
nebo info@cesbrod.cz, tel. 321 612 219.

Rekonstrukce a nové stĜechy
JIRSÍK & VARTA

Renomovaná firma s 20 letou tradicí

• Dodávka a montáž krovu • Pokrývaþské práce •
• Montáž klempíĜských prvkĤ • Celoplechové stĜechy •
• Montáž stĜešních oken • Stavební práce •
Kalkulace projektu zdarma na tel 602 255 155
nebo online na www.strechy-cesky-brod.cz

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

ZPRAVODAJ
náklad: 3.000 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: třetí týden v měsíci
formát: A5, průměrně 48 stran, plná barevnost

Klasická bloková inzerce

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

Exkluzivní inzerce
4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
2.979 Kč
1.178 Kč (jednostranný)
2.930 Kč (oboustranný)
logo na přední straně: 479 Kč
odkaz na PR článek
na hlavní straně: 279 Kč
řádková inzerce: 0,6 Kč/znak včetně mezery

zadní strana:
předposlední strana:
vklad vlastních materiálů:
vklad a tisk letáků A5:

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR články

Ostatní

PR článek 1/2: 1.199 Kč
PR článek 1/1: 2.199 Kč
PR článek 2/1: 4.399 Kč

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

Uvedené ceny inzercí jsou ceny maximální. Při opakované inzerci je možno získat další slevy.

Technické podmínky inzerce
• grafika musí mít požadovaný rozměr (viz rozměry u klasické blokové inzerce)
• v případě tisku do krajů strany (tzv. na spad) vyžadujeme ořez. značky a spad minimálně 3 mm
• texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy nesmí být v barevném prostoru RGB ale CMYK
• veškeré obrazy a grafika musí mít tiskové rozlišení minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF, AI a JPG (po dohodě i v jiných formátech např. CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
poslední aktualizace ceníku: 10. 3. 2014

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %
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Mbit/

Premium AirMax
32768/8192

Standard AirMax
16384/4096
• zaĜízení pro pĜíjem 1,• instalace a aktivace zdarma
• závazek 24 mČsícĤ

• WiFi router 1,• zaĜízení pro pĜíjem 1,• instalace a aktivace zdarma
• závazek 24 mČsícĤ

• uvedené rychlosti jsou v poĜadí max. download/ max. upload
• technologie AirMAX je k dispozici na více než polovinČ míst pokrytých sítí NášNET
• stávajícím klientĤm nabízíme výhodný pĜechod na technologii AirMAX

Tarif

Max. rychlost
download
(kbit/s)

Max. rychlost
upload
(kbit/s)

START

2048

512

STANDARD

4096

2048

PREMIUM

12288

2048

STANDARD AirMAX

16384

4096

PREMIUM AirMAX

32768

8192

tel.: 314 008 200

Cena bez DPH
(cena s DPH)

240,-

(290,-)

390,-

(472,-)

490,-

(593,-)

390,-

(472,-)

490,-

(593,-)

www.nasnet.cz

