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Vzácné jako bylinky
Dobrý den, prosím a děkuji. Nedávno jsem se vrátil z Domova Anna. V sluncem prozářeném odpoledni 9.
září se tu akční dědečkové a babičky a další klienti podobných domovů z okolí účastnili Českobrodských
hrátek - sportovně vědomostního a dovednostního klání. Někteří z osmi družstev se takto sešli už potřetí. Jednou z disciplín bylo poznávání bylin. Kvíz jsem si taky zkusil. Díky dlouholeté výuce v naší rodinné
přírodní apatyce jsem nedopadl špatně. A tam, v prostředí báječné party z Anny i nadšených soutěžících,
jsem si znovu uvědomil vzácnost obyčejných slov. Vzácná slova i bylinky jsou většinou docela obyčejné.
Jen je umět použít ve správnou chvíli. A nešetřit.
Stálo by za to, vyjmenovat na tomto místě všechno dobré, co se v Brodě podařilo? Jistě bychom na něco
zapomněli. Mnohem cennější, myslím, bude poděkovat. Děkujeme tedy všem, kteří jakkoli projevili zájem o dění ve městě. Velmi si ceníme každého, kdo tu něco dělá pro druhé. Kdo dokáže poradit, pomoci,
navrhnout řešení, podělit se o kontakt na profesionála v dané oblasti. Bylo by krásné vám poděkovat
jmenovitě. Ale i v tomto seznamu bychom při vší snaze také jistě na někoho zapomněli. Máme radost, že
takových lidiček je v Českém Brodě spousta. Díky vám je tu život pestrý a zapojit se do něj může drtivá
většina. Dokonce, ani kdybychom tu měli vyjmenovat všechny zajímavé akce, soutěže, mistrovství, slavnosti, dílničky, průvody, koncerty, i zde bychom jistě nějakou opomněli. Ještěže máme internet, tam si je
„vygůglíme“. Nebo máme i paměť?
Díků nemůže být nikdy dost. Děkujeme tedy za spolupráci nejen jednotlivcům, ale všem v českobrodských
školách, školkách, v Technických službách, v klubech, centrech, jednotách, v knihovně, na úřadech, ve
farnostech a sborech, sdruženích, spolcích a kdo ví, jak se všechny ty činorodé party jmenují. Díky velice
a těšíme se na další spolupráci.
A prosíme vás, spočítejte nám to ve volbách!
Jménem starosty a místostarosty i jménem svým děkuje
Aleš Kašpar
V příloze tohoto čísla najdete návrh územního plánu Českého Brodu s nastíněním dalšího postupu jeho
projednávání z pohledu stavebního zákona. Tento důležitý dokument vzniká již několik let a v průběhu jeho
pořizování se k němu vyjadřuje mnoho institucí. Protože jsme považovali za důležité, aby vznikal co možná
nejvíce také v součinnosti s veřejností, proběhlo již v předchozích fázích několik veřejných prezentací. Na
základě podnětů z těchto setkání a usnesení zastupitelstva byl také návrh dále upravován. Věřím, že jeho
dnešní podoba je tak mnohem blíž potřebám rozvoje města a respektuje zájmy jeho občanů. Doufám,
že noví zastupitelé uvedený dokument - po jeho veřejném projednání a případném zapracování námitek
a připomínek - budou schopní vydat jako nový územní plán již na počátku roku 2015.
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Dotace ze Státního zemědělského intervenčního
fondu umožní opravit šest lesních cest po loňských
povodních. Město již předalo staveniště dodavateli, jímž je firma Ekologická stavební z Králova Dvora.
Ta se zavázala práce dokončit do konce října letošního roku.

Rada města schválila podání žádosti o grant z prostředků Středočeského kraje na I. etapu realizace
environmentálního vzdělávacího centra v prostorách městské hájovny. V letošním roce již v hájovně
vyroste dřevostavba v rámci projektu Terénní základna pro volnočasové aktivity.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žitomířské
ulici mezi křižovatkami s ulicemi Suvorovova a Komenského zdárně probíhá a měla by být dokončena do poloviny října. Po dokončení prací provede
krajská správa silnic položení finálního povrchu
silnice a celá komunikace bude převedena do majetku města.

Rada města schválila podání žádosti na změnu
smlouvy o poskytnutí dotace od Státního fondu
rozvoje bydlení na stavbu nájemních domů v Kounické a Mozartově ulici. Tím dojde ke zkrácení vázací doby a umožnění městu jednat o možném převodu bytů na existující bytová družstva nebo přímo
na nájemníky.

V Chobotě se již vyměnila kanalizace a začala se
budovat nová silnice. Rekonstrukce skončí v polovině listopadu letošního roku. Nová silnice se buduje i v Jatecké ulici, kde se podařilo práce urychlit
a skončí na přelomu září a října.

Zakázka na adaptaci bytu v prvním patře domu
čp. 12 na školní vzdělávací centrum byla upravena
a podařilo se vyjednat dotaci ve výši 2 mil. Kč. Zakázku získala firma pana Ropka s termínem dodání
do konce října letošního roku.

Město nabízí k prodeji část pozemku u ulice Zborovská ve směru z města na Kounice za cenu 1.000 Kč
za m2, pozemek je určen územním plánem pro hromadné bydlení, více na webových stránkách města
www.cesbrod.cz.
Město nabízí k prodeji objekt rozestavěné polikliniky dle metodiky Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových za cenu 4,378 mil. Kč.

Město obdrželo dotaci na zateplení fasády, střech
a výměnu oken u objektů kina a budovy bývalé gynekologie v areálu nemocnice. Žádost na zateplení
budovy čp. 56 městského úřadu nebyla i přes její
akceptaci schválena.
Město nechává zpracovat koncepci dopravy v klidu, která má pomoct řešit problematiku parkování
a parkovacích míst na území celého města.

Výběrové řízení na opravu chodníků v Jungmannově
ulici mezi křižovatkami s ulicemi Prokopa Velikého
a Havlíčkova vyhrála firma AVE Kolín s nabídnutou
cenou 1 mil. Kč. Letos na podzim bude zhotoven
nový chodník v celém úseku podél řadových rodinných domů a příští rok na jaře v části blíž k náměstí.
V této souvislosti chceme prověřit možnost úpravy
křižovatky s Havlíčkovou ulicí a možnost zřízení parkovacích míst v Jungmannově ulici.

Město zpracovává záměr na rozšíření výukových
kapacit mateřských a základních škol. Rada města schválila podání žádosti o registraci záměru na
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Zároveň prověřujeme přestavbu části domova mládeže
Střední odborné školy v Liblicích na třídy mateřské
a základní školy. Se záměrem již souhlasila také
rada kraje.

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace na
vybudování parkoviště P+R na Škvárovně a město
vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele, které by
mělo být dokončeno do konce října 2014 a parkoviště by mělo stát do začátku května příštího roku.

První etapa pokládky vedení kabelů ČEZ do země
a instalace nového veřejného osvětlení byla dokončena v lokalitě za nemocnicí. Na jaře příštího roku se
bude pokračovat v ulicích Boženy Němcové a Krátké a dokončí se vedení v ulici Svatopluka Čecha od
křižovatky s ulicí Za Nemocnicí až k Bezručově.

V Českém Brodě bude ještě letos nově instalováno
směrové značení jednotlivých ulic.
Na příští rok je plánována oprava mostu silnice č. III/1132
na Tuchoraz přes státní silnici I/12 Praha – Kolín.

Rada města souhlasila s výsledkem výběrového řízení na opravu střechy na budově Chanos Základní
školy Žitomířská. Oprava bude stát 1,117 mil. Kč
a provede ji firma FAST STŘECHY z Náchoda.
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Jak dopadl Názorový průzkum občanů města 2014?
Město realizovalo ve spolupráci se společností Agora CE, o.p.s. již potřetí průzkum, jehož smyslem bylo dát
občanům města možnost se vyjádřit k „věcem veřejným“, poskytnout jim prostor pro jejich názory, připomínky či podněty. Dotazníkové šetření navázalo na průzkumy prováděné v minulých letech (2007 a 2012).
Získané informace, spolu s identifikací hlavních problémů, budou užitečným podkladem pro plánování
dalšího rozvoje města.
Hlavním smyslem šetření bylo podnítit zájem občanů o dění v Českém Brodě a pomoci obyvatelům
zamyslet se nad budoucností města. Názorový
průzkum měl anketní charakter. Každá domácnost
tak obdržela dotazník jako přílohu zpravodaje.
V případě potřeby byly další dotazníky k dispozici
v papírové i v on-line elektronické formě. Odkaz na
on-line verzi dotazníku byl dále šířen přes webový
a facebookový profil města a newsletter. Do šetření
se zapojilo 465 občanů, což je podstatně více než
v roce 2012, kdy se zapojilo pouze 138 občanů.
Jaké jsou tedy výsledky? Porovnáme-li spokojenost
s jednotlivými oblastmi života ve městě, můžeme
rozdělit hodnocené oblasti do čtyř skupin:
1) Velmi pozitivně hodnocené: MHD, Českobrodský
zpravodaj, stav a úprava veřejných prostranství,
kvalita životního prostředí, možnosti nakupování a dostupnost služeb ve městě, nabídka sociálních služeb, práce úředníků Městského úřadu.
2) Spíše pozitivně hodnocené: dopravní infrastruktura, podpora města pro volnočasové organizace a spolky, možnost zapojit se do rozhodování
a plánování rozvoje města.
3) Pozitivně i negativně hodnocené: bezpečnost
silničního provozu, možnosti parkování, nabídka
sportovního a rekreačního vyžití ve městě, nabídka kulturního a společenského vyžití ve městě, pocit bezpečí ve městě.
4) Spíše negativně hodnocené: organizace dopravy
v centru města, nabídka zdravotních služeb.

Za hlavní problémy v oblasti dopravy dotázaní
označili zejména organizaci dopravy v centru města, dále bezohledné chování řidičů, kvalitu a údržbu komunikací i chodníků a parkování. V oblasti
volného času občané nejvíce postrádají možnost
koupání. Ocenili by také okruh pro in-line brusle
a cyklostezky v okolí města. Část z nich by byla ráda
za skatepark. Z hlediska bezpečnosti mají dotázaní
největší strach z problémových osob, včetně uživatelů drog a trápí je obavy o majetek. Za nebezpečné
považují zejména parky, okolí heren či non-stopů
a nádraží. Ve veřejném prostoru je trápí zejména
vandalismus, psí exkrementy a nedostatek odpadkových košů. Stav a údržbu veřejných prostranství
však hodnotí obecně pozitivně. Ačkoliv i životní
prostředí hodnotí velice kladně, nezamlouvají se
jim černé skládky a znečištění ovzduší z různých
zdrojů. Možnosti nakupování jsou vnímány velice
kladně, kritizována je však krátká otevírací doba
mnoha obchodů. Nabídka sociálních služeb, je vnímána jako dostatečná, avšak navýšení kapacit pečovatelské služby a domova pro seniory by zřejmě
bylo vítáno. Velice kriticky je vnímán stav místního
zdravotnictví, kritizována je zejména absence pohotovosti, porodnice a nedostatek dentistů. Podpora místních spolků ze strany města a zapojování
veřejnosti do strategického plánování je vnímáno
veskrze pozitivně.
Kristýna Šílová, PR manažerka

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
paní Věra Drbalová, pan Albín Vašák, pan Miroslav Zlatohlávek, paní Libuše
Šebková, paní Jaruška Vosecká, pan Zdeněk Skala, pan Jiří Justic, paní Božena
Marková, paní Věra Šormová a paní Helena Breburdová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let!
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Na EHD přijeli do Brodu i na koloběžkách
Dny evropského dědictví každoročně v září otevírají veřejnosti památky, objekty a prostory, včetně těch,
které jsou jinak z části nebo zcela nepřístupné. V Českém Brodě začaly dny EHD v sobotu 6. září v Podlipanském muzeu a pokračovaly v neděli v Kamenné zvonici a v informačním centru, které spolu s brigádníky
připravilo pro zájemce bohatý program.
Neděle začala prohlídkou sklepení bývalé Královské hospody na nám. Arnošta z Pardubic čp. 56.
„O prohlídku sklepení byl velký zájem. Tyto prostory nejsou totiž přes rok běžně přístupné, protože
rekonstrukce ještě neskončila,“ uvedla Ivana Nývltová z IC Český Brod.

„Nestačili jsme se divit, kolik přišlo navečer lidí,“
okomentovala Ivana Nývltová, „přijela i skupinka
na koloběžkách, která to celé pojala jako bojovou
hru.“ Otázky byly zaměřeny na historii Českého
Brodu a po jejich správném zodpovězení byli soutěžící odměněni.

Dny EHD v Českém Brodě navštívilo letos okolo 150
návštěvníků nejen místních, ale i ze vzdálenějších
měst a dokonce i z ciziny. V odpoledních hodinách
se návštěvníkům otevřela netradiční kavárna v gotické Kamenné zvonici s expozicí Českobrodského
graduálu i s možností výstupu ke zvonům. Na večer byla připravená doprovodná soutěž Historycaching, spojená s prohlídkou podzemí na náměstí
v čp. 1. Tajemnost podzemí umocnily rozsvícené
kahánky a poschovávané otázky i v těch nejmenších skulinách mezi kameny.

Dny EHD jsou nejen významnou celoevropskou
kulturně poznávací akcí, ale zároveň by měly podporovat hlubší vztah ke kulturnímu dědictví v nejširším slova smyslu, a to se letos v Českém Brodě
určitě povedlo!
Kristýna Šílová, PR manažerka



Českobrodský zpravodaj
září 2014

Co nového

Českobrodské památky mají nový informační systém
Mnozí z místních si asi již všimli, že na některých významných stavbách našeho města se poslední srpnový
den objevily hnědé informační tabule s texty o jejich minulosti a pozoruhodnostech. Texty i grafické zpracování informačních tabulí připravila zdejší Komise pro regeneraci městské památkové zóny a veškerou
potřebnou administrativu Odbor rozvoje MěÚ.
Celý systém je určen jak pro náhodné i cílené turisty, tak i pro místní. K označení bylo zatím vybráno a radou města schváleno 17 významných českobrodských památek. Z finančních důvodů bylo
ovšem letos osazeno „jen“ 11 z nich, příští rok bychom pak chtěli celý projekt dokončit a osadit tabule i na budovy bývalého kapucínského kláštera,
pivovaru, sokolovny, nádraží a domy čp. 61 a čp.
12 – jistě jsme ale otevřeni i dalším námětům ze
strany občanů.
Tabule mají jednotný grafický styl s motivem městského znaku a již při jejich zadávání byla zohledňována dvě specifika – jednak jsou vlastní desky
vyrobeny ze speciálního tvrzeného materiálu a zadruhé je reliéf textu laserově vyryt na zadní straně,
zatímco svrchní strana je hladká a omyvatelná (což
má chránit desky před výtvarnými projevy různých
vandalů). Těmto skutečnostem odpovídala i konečná cena jednotlivých tabulí včetně instalace od
6.700 Kč do 10.800 Kč s DPH. Kromě radosti z povedené práce i řady pozitivních ohlasů nás může
těšit i fakt, že při výběru zhotovitelské firmy, která
by dokázala splnit všechny požadavky na odolnost
materiálu, nakonec zvítězila zdejší rodinná firma,

krom jiného jsme tedy také podpořili „místní ekonomiku“.
Kromě tohoto systému je soustavná péče věnována
i ostatním českobrodským památkám, což je umožněno především díky skutečnosti, že za posledních
pět let se podařilo zvýšit objem peněz z dotací na
jejich obnovu celkem čtyřikrát! V letošním roce tak
z dotací ministerstva kultury ČR přibylo do městského rozpočtu 970 tisíc Kč. A tyto peníze jsou i vidět – aktuálně tak probíhá první etapa záchrany
hradeb v majetku města, probíhá generální oprava
Masných krámů, dále dokončení výměny střešní
krytiny na kostele sv. Gotharda, buduje se systém
odvlhčení budovy Podlipanského muzea. Zcela nad
rámec akcí města např. letos nadmíru ukázkově
opravil soukromý majitel průčelí bývalého kapucínského kostela sv. Máří Magdaleny. Zcela z financí ŘK farnosti Český Brod pak letos prošla generální
rekonstrukcí zákristie kostela sv. Gotharda, kde
bylo při této příležitosti trvale odkryto románské
okénko původního kostela – to je dnes nejstarší
stavební památkou našeho města.
Vl. J. Mrvík, předseda Komise pro regeneraci MPZ
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Jak dál s nemocnicí?
Areál nemocnice nyní nepůsobí moc pěkně. V hlavní budově sice byla rekonstruována některá oddělení
a část budov má nová okna, ale k ideálnímu stavu je ještě hodně dlouhá cesta. Navíc spolupráce s největším nájemcem v areálu nemocnice a provozovatelem lůžek následné péče se neosvědčila a i kvůli velké
dlužné částce mu město vypovědělo nájemní smlouvu.
Dluh v minulém roce nerostl a jednalo se o možném řešení. Bohužel jednání zkrachovala a v letošním roce společnost opět přestala plnit své povinnosti a nehradila nájemné v plné výši. Po výpovědi
jsme vyhlásili nové výběrové řízení, do kterého
se přihlásili čtyři uchazeči. Je tedy z koho vybírat
a přejme si, aby výběr byl šťastnější než minule.
Jak jistě víte, město získalo budovy a pozemky
v nemocnici zdarma od státu. Nesmí je do roku
2019 prodat a mělo je využívat jen pro zdravotnické účely. Podařilo se nám vyjednat se státním
úřadem pro majetek, že areál může být využíván
nejen čistě pro zdravotnictví, ale také může sloužit
pro jiné veřejně prospěšné účely. Město tedy může
prázdné budovy naplnit nějakými sociálními, vzdělávacími či bytovými záležitostmi. Co tedy s areálem zamýšlíme?
Budovy bývalého dětského a zubního oddělení
jsou nyní plně využité a slouží jako malá městská
poliklinika a stanoviště rychlé záchranné služby.
Tyto budovy chceme dále zvelebovat a osamostatnit je od zbytku areálu. Již jsme dohodnuti
na samostatné přípojce elektriky a dále bychom
chtěli zřídit i samostatnou
přípojku vody.
Hlavní budova a budova bývalé gynekologie by měly
i nadále sloužit pro lůžka následné péče a potřebný zdravotnický komplement. Právě
na využití těchto budov bylo
vyhlášeno výběrové řízení
a bude záležet na novém provozovateli, jak velké prostory
bude pro svou činnost potřebovat. V hlavní budově bezproblémově působí i oddělení chronické intenzivní péče
společnosti Anesan, která
má také zájem na rozvoji po-

skytované zdravotní péče v prostorách nemocnice.
Postupně plánujeme opravovat jednotlivé budovy
i zvenku. Již nyní jsme obdrželi dotaci na výměnu
oken, novou fasádu a střechu gynekologie.
V pavilonu bývalého infekčního oddělení bychom
chtěli zřídit dům s pečovatelskou službou. Již nyní
je v rámci projektu na zlepšení mikroklimatických
podmínek ve městě upravována nemocniční zahrada a tak by i toto místo mohlo v dohledné době
najít své naplnění. Může sloužit nejen pro seniory
z plánovaného nového domova, ale také jako park
pro občany města.
V budově staré polikliniky by bylo vhodné zřídit
intervenčního centra pro matky v tísni, jehož potřebnost vyplývá z komunitního plánu sociálních
služeb. Na rozestavěnou budovu nové polikliniky
hledáme nového majitele se zájmem dostavět
objekt pro bytové účely. Musíme se držet státní
metodiky stanovení ceny a v případě úspěchu by
město muselo kupní cenu odvést do státního rozpočtu.
Jakub Nekolný
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Odchycení psi stojí město ročně přes 60 tis. Kč
Do náplně práce strážníků Městské policie Český Brod (MP) patří i odchyt volně pobíhajících psů, ať už se
jedná o psy zaběhnuté nebo psy, které jejich majitelé nechali napospas osudu.
V případě, že se Vám pes zaběhne, provede hlídka
MP jeho odchyt a poté je pes umístěn na 24 hod.
do odchytové klece na dvoře MěÚ Český Brod.
Druhý den je pes převezen do útulku v Lysé nad Labem, která je smluvním útulkem města. O odchytu
psa zároveň informujeme veřejnost prostřednictvím úřední desky, městských webových stránek
a Facebooku.
V případě odchytu je majiteli pes navrácen strážníkem MP nebo zaměstnancem útulku, ale vlastník
psa je povinen uhradit náklady za převoz psa do
útulku, jeho preventivní ošetření, kterým prochází
každý pes umisťovaný do útulku, nebo náklady na
uspávací látku do narkotizační střely v případě nutnosti uspání psa.
Co dělat, když se vám ztratí pes? Po ztrátě se snažte co nejdéle zůstat na místě, pes se většinou vrací,
i když někdy až za několik hodin. Pokud na místě
zůstat nemůžete, tak se na místo vracejte.
Doporučujeme všem majitelům psů, aby vybavili
své miláčky minimálně obojkem se známkou, na

které bude vyraženo číslo telefonu majitele. Ještě
lepší variantou je nechat psa načipovat a přihlásit
do Národního registru. Cena čipování je závislá na
konkrétním druhu čipu a pohybuje se cca mezi 400
a 700 Kč.
Co dělat, když naleznete psa? Zvažte bezpečnost
odchytu zvířete, při pokousání psem nezjištěného
původu, který uteče, riskujete preventivní léčbu
vztekliny. Pokud se budete pokoušet jej chytit, delším přemlouváním si můžete získat jeho důvěru.
Pomůže, máte-li také psa, který je mu sympatický.
Po odchytu buď navštivte se zvířetem veterináře
pro kontrolu identifikace, zda nemá čip, nebo kontaktujte hlídku MP (736 675 756) a zanechte na
místě oznámení o nálezu.
Nežli však hlídku MP zavoláte, zvažte prosím, zdali
je pes pro své okolí opravdu nebezpečný, zraněný
nebo zjevně nemocný. Kapacita psího útulku je totiž často omezená a rovněž je nutné uhradit za psa
poplatek 3.000 Kč.
Kristýna Šílová, PR manažerka
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Představujeme vám další odbor MěÚ Český Brod
Odbor dopravy a obecního živnostenského úřadu vykonává převážně agendy přenesené působnosti státní
správy. Vedoucím odboru je Ing. Jan Pohůnek, který odpovídá na několik otázek.
Jaké agendy váš odbor spravuje?
Odbor vykonává výkon státní správy v tzv. přenesené působnosti. Na úseku dopravy zajišťujeme agendu evidence řidičů, bodového hodnocení, řízení
o řidičských průkazech a oprávněních, registr motorových vozidel, dovozy, stavby a přestavby vozidel,
přestupkové řízení v dopravě, silniční správní úřad,
speciální stavební úřad, zkušebního komisaře a kontrolu autoškol. Na úseku obecního živnostenského
úřadu zajišťujeme agendu registrace podnikatelských subjektů, kontrolu podnikatelských subjektů,
registraci zemědělských podnikatelů a také zajišťujeme činnost Centrálního registračního místa.
Na změnách v dopravě se podílí jen odbor?
Nejprve bych asi vysvětlil celou proceduru změn v dopravě. Pokud je potřeba stanovit nějaké dopravní značení,
musí přijít požadavek. Většinou to bývá od vlastníka komunikace s odůvodněním. Změna v dopravním značení
může být trvalého charakteru nebo jen na přechodnou
dobu, nejvýše však na 1 rok. Návrh na novou úpravu
musí být předem projednán s dopravním inspektorátem policie a poté může být stanoven našim odborem.
Jedná-li se o větší změny, je zpracováno oprávněným
subjektem dopravně inženýrské opatření. Samotné provedení, tedy instalaci dopravního značení provádí většinou vlastník komunikace, resp. jeho správce.
Doprava ve středu města, o jakou zónu vlastně jde?
Jedná se o tzv. Zónu 30. Je to trošku něco jiného než
Obytná zóna. Ale obě zóny patří do prvků plošného
zklidňování dopravy. Pokusím se popis Zóny 30 shrnout:
Jedná se o místo, kde je povolená maximální rychlost
jízdy 30 km/h, doporučuje se přednost v jízdě upravit
celoplošným zavedením přednosti zprava, je zachován
odděleně chodník a vozovka, přecházet vozovku mohou chodci kdekoliv, vyznačování přechodů pro chodce
je zbytečné, někdy se uvádí i jako nežádoucí. Cyklisté
jsou vedeni společně s automobily na vozovce, v jednosměrných komunikacích je jejich provoz povolen
i v protisměru. Do takových zón se doporučuje vjíždět
přes dlouhý zpomalovací práh, který má být ve stejné
výšce jako chodník, mají zde být zvýšené křižovatkové
plochy, přednost zprava atd. Zóna 30 se v evropských

zemích uplatňuje více jak 30 let! Nutno podotknout, že
Zóna 30 tady na náměstí byla zavedená před víc jak 6
lety, nejedná se tedy o nic nového. Bohužel se všechna
tato typická opatření pro Zónu 30 zatím nedaří moc realizovat. Při zavedení Zóny 30 však došlo jenom k instalaci informativních dopravních značek. Dlouhodobou
snahou je, aby tato zóna odpovídala všem požadavkům, které jsou na taková opatření kladeny. Organizace dopravy ve městě by měla být založena na očním
kontaktu mezi řidiči, chodci a cyklisty. U nás na náměstí
je navíc parkování možné jen na místech k tomu určených, resp. povolených dopravní značkou.
Na jakých projektech a investicích se odbor podílí?
Obecně řečeno na všech, které jakkoli souvisí s dopravou. Od různých stanovisek, vyjádření, stanovení, povolení až k samotným rozhodnutím. Asi
největší akcí, na které se odbor v poslední době
podílel, bylo přednádraží a plánované investice
v ulici Klučovská. Ale jsou i další akce, kde odbor
spolupracuje s investory, obcemi ve správním obvodu a správci komunikací. Asi jednou z nejdůležitějších akcí, která se připravuje pro rok 2015, bude
kompletní rekonstrukce mostu z Českého Brodu na
Tuchoraz vedoucího přes silnici č. I/12.
Jak je vlastně rozdělena v Českém Brodě správa
a péče o silnice?
Jsou tady silnice II. a III. třídy spravované Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje, ve
městě se jedná o ulice Palackého, Suvorovova, Žižkova, Žitomířská, část Jungmannovy ulice, Prokopa
Velikého, Jana Kouly, Zborovská a Klučovská. Ostatní silnice, resp. ulice jsou místními komunikacemi
a tam správu a údržbu provádí Technické služby
Český Brod. Správou a údržbou se rozumí nejen
péče o technický stav a investice do komunikací, ale
také do dopravních zařízení, chodníků či zeleně.
Co byste doporučil českobrodským řidičům, cyklistům a chodcům?
Více ohleduplnosti a vzájemného respektu.
Pavel Janík
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Další čtvrť v Českém Brodě má nové osvětlení
V dubnu tohoto roku byla započata rekonstrukce veřejného osvětlení v části města „za nemocnicí“.
Nové osvětlení můžeme vidět v ulici Zárubova,
Trstenická, Za nemocnicí, Mikoláše Alše, Ke Spravedlnosti, dále v polovině ulice Svatopluka Čecha.
Právě tato část a ulice Boženy Němcové byla také
naplánována k realizaci stavby, bohužel firma ČEZ
akci přerušila. S dokončením se počítá na začátku příštího roku a TS budou připraveny tuto část
provést. Rekonstrukci veřejného osvětlení v uvedených ulicích prováděly TS v součinnosti s firmou
Cofely a.s. Tato firma osazovala v rodinných domech nové elektrické skříně a kabely umísťovala
do připravených výkopů, TS osadily nová světla
a připoložily kabely do výkopů.

vedli velmi dobrou práci. Celkem bylo osazeno
35 nových sloupů VO. Celkový počet svítidel po
dokončení celé stavby bude 48. V současné době
probíhá likvidace starých vysloužilých svítidel a firma Cofely a.s. provádí dokončovací práce včetně
uvedení povrchů do původního stavu. Práce mají
být dokončeny do konce září letošního roku. V případě zjištěných nedostatků v rámci provedených
prací volejte na tel.: 321 677 186, veškeré informace předáme uvedené firmě k odstranění. Přeji
všem obyvatelům této čtvrti příjemnou procházku
osvětlenou ulicí.

Pracovníci TS Václav Malý a Miroslav Šedivý společně s pracovníky VPP splnili stanovený úkol a od-

Ing. Miroslav Kruliš, TS Český Brod

I malá rekonstrukce má svůj význam
V srpnu jsme dokončili projekt rekonstrukce veřejného osvětlení v části města zvaného „za nemocnicí“.
Jednalo se o jeden z projektů rekonstrukce veřejného osvětlení, který následoval po ukončení prací v parku
u pivovarského rybníka a v části obce Zahrady-Vrátkov.
Nesmíme však opomenout i malé akce jako je
oprava schodiště v Podskalí směrem ke hřbitovu.
Každý, kdo tudy chodí, dobře ví, že bylo potřeba
opravit i toto letité schodiště. Pracovníci TS Václav
Malý a Mirek Šedivý společně s pracovníky VPP
provedli výměnu části poškozených cihel na schodech. Upravili a vyčistili odvodnění tohoto svahu
a instalovali nový odtokový kanálek. Samozřejmě
i výřez náletů kolem stavby byl nezbytný. V neposlední řadě byly schody uzpůsobeny pro vedení
jízdních kol. Cesta slouží nejen občanům jako zkratka k městskému hřbitovu, ale i jako spojnice pro
cyklisty. Tak ať stále dobře slouží!
Chtěl bych touto cestou poděkovat výše jmenovaným pracovníkům TS a VPP za rychlou a kvalitně
odvedenou práci, ale také za podnět místnímu občanovi města.
Ing. Miroslav Kruliš, TS Český Brod
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Je nutné hledat rezervy!
Od ledna 2015 bude platit nový Zákon o odpadech, který upravuje další využití tříděného odpadu, ale především stanovuje postupné ukončení skládkování do konce roku 2025. Také ukládá všem obcím a městům
povinně třídit bioodpad. Tento problém máme v Českém Brodě vyřešen  již od roku 2011.
Vedení města a TS Český Brod budou hledat rezervy a možnosti, které budou předcházet vzniku veškerých odpadů a snižování množství směsného odpadu. Nejen na činnosti TS, ale hlavně na přístupu
všech občanů k třídění odpadu záleží, jak vysoko se
vyšplhají náklady na jeho využití a likvidaci. Pro občana je důležité, jak vysokou částku zaplatí jako poplatek za likvidaci odpadu. V Českém Brodě je výše
částky stanovena již několik let ve výši 500 Kč.
Co zahrnuje tento poplatek?
Svoz směsného a tříděného odpadu, bioodpadu,
likvidace odpadu z městských košů, ruční sběr
v ulicích, náklady na likvidaci odpadu ve sběrném
dvoře a likvidace černých skládek. Tím, že třídíme
odpad, dostáváme od firmy EKO-KOM za každý měsíc finanční prostředky, za vytříděný odpad a jeho
prodej další finanční částky, tím se snižují náklady
na celkovou likvidaci odpadu.
Co je nejdražší?
Ukládání nevytříděného odpadu do skládky komunálního odpadu. Dnes se pohybuje tato částka
kolem 1 tis. Kč/t uloženého odpadu. Tato částka se
bude nadále zvyšovat díky schválené legislativě.

bílý Mercedes Axor. Zvýší se objem svezeného
odpadu, sníží se náklady na dopravu a poprvé si
budeme svážet sklo vlastními silami. Navíc za tuto
komoditu získáme finanční prostředky v rámci prodeje (r. 2016). Dále dotaci na pořízení a uložení
podzemních kontejnerů na tříděný odpad v první
fázi na obou náměstí (r. 2016), nový víceúčelový
sběrný dvůr v Liblicích v rámci získání dotace (r.
2015), rozšíření sběru rostlinných olejů z domácností v rámci kontejnerových míst v Českém Brodě
v pet lahvích (r. 2015). Zatím je možnost ukládání
ve sběrném dvoře v Palackého ulici 339. Dotaci na
dořešení sběru kovů a plechovek v rámci sběrných
kontejnerových míst v Českém Brodě (r. 2015). Zatím možnost ukládání této komodity je ve sběrném
dvoře v Palackého ulici 339.
Co požadujeme po občanech?
Důsledné třídění odpadu v rámci kontejnerových
míst.
Ing. Miroslav Kruliš, TS Český Brod

Jak jsou na tom okolní obce a města?
Pro srovnání, Český Brod 500 Kč, Mladá Boleslav 400 Kč, Kutná Hora 650 Kč, Kolín 648 Kč, Beroun 750 Kč, Krupá 750 Kč. Ceny jsou stanoveny
pro letošní rok, mohou být zvýšeny až na částku
1000 Kč.
Co připravujeme?
Dotaci na pořízení velkoobjemového svozového
vozidla s rukou, který nahradí dosavadní vozidlo

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMOVĚ ANNA
Srdečně Vás zveme v úterý 7. října od 9 do 16 hod. na Den otevřených dveří (Žitomířská 323).
Budete mít možnost si prohlédnout nové kadeřnictví, koupelnu a relaxační místnost, poskytneme Vám veškeré potřebné informace, ukážeme Vám výrobky z dílen seniorů a fotografie
ze života obyvatel a budete moci ochutnat naše koláčky.
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Zkouška z dospělosti
…tak se jmenuje výstava fotografií Terezy Šídlové v Galerii K. V létě jste v Galerii K mohli zhlédnout panely k 20. výročí vzniku festivalu Rock for People. Od 15. 9. do 10. 10. navštivte výstavu fotografií mladé Terezy Šídlové.
Její tvorba by Vám již nemusela být úplně neznámá. Výstava v Galerii K nebude zdaleka první
ukázkou na veřejnosti. Představila se již třeba souborem fotek památek Českobrodska, vystaveným
v Tismické bazilice.
Tereza bydlí ve Vrátkově, odkud dokáže hned z okna
svého pokoje vyfotit působivá panoramata Českého
Brodu s Krkonošemi v pozadí. Letos maturovala na
českobrodském gymnáziu, proto se i výstava jmenuje
„Zkouška z dospělosti“, a ve studiích bude pokračovat

na České zemědělské univerzitě. Na výstavě představí
průřez své tvorby - makrosnímky květin, horská panoramata i neotřelé záběry z okolí Českého Brodu.
A na co se v Galerii K můžete těšit dále? Již od 15.
října uvedeme výstavu digitálních obrazů Markéty
Gebrian a další akce budeme postupně odtajňovat. Například datum 3. 6. 2015 byste si v kalendáři
měli zaškrtnout s vykřičníkem...
Pavel Fuchs, Galerie K

PODOMNÍ PRODEJ
Vzhledem k tomu, že se po městě pohybují lidé nabízející různé produkty, znovu připomínáme platnost Nařízení města Český Brod č. 2/2013 - TRŽNÍ ŘÁD, článek VII. Zakázané druhy
prodeje zboží a poskytování služeb. V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 živnostenského zákona jsou tyto druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu na
území města Český Brod zakázány: 1) pochůzkový prodej je zakázán s výjimkou charitativních
akcí a 2) podomní obchod je zakázán. Pokud Vás takto někdo osloví, upozorněte jej na platné
nařízení města, případně volejte městskou policii (mob. 736 675 756).
placená inzerce

Více evropských peněz
do rozvoje regionu...

Přímé volbě starostů a hejtmanů
říkám své ANO!

Česká republika je v EU na posledním místě v čerpání evropských prostředků. V loňském
roce nebylo vyčerpáno 10 mld.
Kč a v letošním roce čelíme
hrozbě nevyčerpání dalších
16-24 mld. Kč. A to je obrovská škoda a nevyužití možností
pro rozvoj regionu. V čerpání
možných prostředků pro náš
region spatřuji velké rezervy. Jsem přesvědčen, že senátor může být tím, kdo vedle své legislativní činnosti
zastane funkci koordinátora mezi regionální a národní,
potažmo evropskou, úrovní. Tím, kdo bude aktivně vnímat potřeby svého regionu a bude je prosazovat vahou
autority senátorského mandátu na vyšší úrovni tak, aby
do regionu přišlo co nejvíce evropských peněz. A to
bude znamenat více příležitostí pro všechny.

Politický systém v České republice je značně nestabilní. Za posledních pět let nám dvakrát padla vláda
a konaly se dokonce předčasné volby. Na Ministerstvu pro místní rozvoj, pod které spadá oblast cestovního ruchu, máme za posledních deset let mého
působení v asociaci již dvanáctého ministra. A na
jiných ministerstvech je to obdobné. Cestu ke stabilnějšímu systému spatřuji v postupném zavádění
prvků přímé demokracie do politického systému ČR.
Po přímé volbě prezidenta by měla následovat přímá volba starostů a hejtmanů. Předejdeme tak situacím, kdy se starostou či hejtmanem stanou osoby,
které ve volbách nezískaly od občanů nejsilnější
mandát a jsou jen výsledkem zákulisních koaličních
dohod. Inspirací může být volební princip na Slovensku, kde hlasy občanů mají mnohem větší vliv na
složení orgánů samosprávy než v ČR. Občané totiž
volí starostu přímo a zastupitelský mandát získají na
základě většinového systému kandidáti s největším
počtem hlasů, nikoli strany. A to podporuji.

Roman Škrabánek
ekonom, prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, kandidát do Senátu Parlamentu ČR,
www.skrabanek.cz.
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Roverský vandr do Bílých Karpat
Jako každý rok i letos skupina starších skautů a skautek vyrazila po táboře na putování. Naším cílem se
tentokrát v půli srpna staly po několika zahraničních akcích tuzemské Bílé Karpaty. Možná i proto (třeba
mohl vzniknout dojem, že vandr nebude tak akční jako v Rumunsku nebo na Ukrajině - tam letos obzvlášť)
vyrazila východním směrem podstatně menší skupinka čtyř starších skautů a skautek.
Naše trasa vedla z osady Sidonie, ležící kousek od
Vlárského průsmyku a známé z dělení Československa (výměna území Sidonie - U Sabotů) s malým odskočením na Slovensko (abychom si aspoň
trochu užili ciziny) k hradu Vršatec a dál po státní
hranici mezi Českou republikou a Slovenskem na
sever přes Lyský průsmyk k Pulčínským skalám a Lidečku.
Prošli jsme rázovitou, drsnou a krásnou krajinou,
vystoupali na kopce a na rozhledny, spali v rozestavěném luxusním hotelu i u lidí, kterým za nocleh
stačilo „zaplatit“ prací - skoro jako v pohádce. Potkali jsme trampy a zazpívali si s nimi staré trampské písně: jak by taky ne, když oblast Pulčínských
skal je kolébkou trampingu na Moravě a ve Slezsku
- údajně něco jako Posázaví pro Čechy.

Počasí zřejmě od loňska nezapomnělo a zavedlo
takovou hezkou tradici, že alespoň půl vandru musí
propršet. To nás však nezlomilo (i když náznaky
trudnomyslnosti se v našich řadách vyskytly) a ve
zdraví (byť u některých s drobnými střevními obtížemi) jsme po čtyřech dnech dorazili domů.
Vandr byl „fakt hustej“ a mně osobně dobil spoustu energie, nicméně mám pocit, že pro příští roky
se možná poohlédneme zase trochu dál, do nějaké
cizí země. No, uvidíme...
Více na www.skaut7.cz
Pavel Corradini - Korádo,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod
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Výlet za poklady sakrální architektury Českobrodska
K zakončení výstavy Sakrální umění na Českobrodsku připravilo Podlipanské muzeum výlet po nejzajímavějších kostelech našeho regionu s odborným výkladem autora výstavy PhDr. Vladimíra Jakuba Mrvíka
Ph.D. a ředitele Regionálního muzea v Kolíně Mgr. Vladimíra Rišlinka.
Výletní trasa autobusem povede z nádraží v Českém Brodě do Lstiboře a kostela Nanebevzetí Panny
Marie, do Choutouně a kostela sv. Prokopa, který
je mistrovským dílem J. B. Santiniho – Aichla a rodištěm sv. Prokopa. Pokračovat bude do Třebovle
a kostela sv. Bartoloměje, kde uvidíte nedávno ob-

jevené středověké fresky. Po hodinovém odpočinku v zájezdním hostinci Černokosteleckého pivovaru vyrazí výletníci směr Vitice do kostela sv. Šimona
a Judy a dále za kostelem sv. Václava v Přistoupimi,
který byl v nedávné době nákladně opraven a má
velmi zajímavou stavební historii. Výlet završí v Tismicích, klenotem románské architektury, návštěvou Baziliky Nanebevzetí Panny Marie.
Kdy? V neděli 5. října.
Odkud a kam? Odjezd autobusem z nádraží v Českém Brodě v 9 hod.
Lstiboř – Chotouň – Třebovle – Kostelec n. Č. L. –
Vitice – Přistoupim – Tismice – Český Brod nádraží
– předpokládaný návrat v 17 hod.
Cena: 200 Kč, přihlášky a platby přijímá Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Žitomířská 761 a pokladna Regionálního muzea v Kolíně, Brandlova 35.
Dita Nekolná, Vladimír Mrvík
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LECCOS o prázdninách, LECCOS do nového školního roku
Prázdniny jsme v LECCOSu prožili velmi aktivně. V RC Kostička jsme uspořádali tři turnusy příměstského
tábora, které si užily děti od 3 do 10 let. Malí táborníci vyráželi na výlety po okolí, sportovali, výtvarničili,
hráli hry… Vždy poslední noc týdne přespali, večer si opekli buřty a prožili malou bojovku.
S dětmi od 6 do 15 let jsme v srpnu vyjeli na Zážitkový tábor do Kořenova v Krkonoších. Zažily zde
spousty zábavy při výletních, sportovních i adrenalinových aktivitách, jako je potápění, slaňování,
noční přespání pod širákem apod. Děti z NZDM
Klub Zvonice zase vyrazily na vodácký výlet na řeku
Otavu, kde si užívaly celý týden raftingu a táboření.
Teď se tam připravují nové programy primární prevence pro žáky základních škol a pro děti je v klubu
opět otevřeno třikrát v týdnu.
Na nový školní rok jsme v RC Kostička připravili
pestrý program. Na výběr je z celé řady novinek
i tradičních aktivit pro společné trávení času rodičů s dětmi, volnočasových kroužků pro děti, ale
i pro dospělé. Zůstaly zde tradiční kroužky flétny,
keramiky a předškolní přípravy. Přidali jsme nový
kroužek o přírodě, cvičení pro pevná záda nebo
Dobrý start! – kurz metody dobrého startu pro děti
od 5 do 12 let, který je vhodný pro děti s poruchami učení či s odkladem školní docházky. Do konce
roku 2014 plánujeme semináře a přednášky pro
rodiny i pro podnikatele.
Drakiáda proběhne v sobotu 18. října. Bude to již
11. ročník zábavného odpoledne pro děti a rodiny
s dětmi, které pořádáme společně se skautským
oddílem Psohlavci a městem Český Brod. Na listopad plánujeme BENEFICI pro LECCOS, která je zajímavou společenskou událostí i charitativní akcí.
V současné době je u nás v plném proudu psaní
hned několika projektů, díky, kterým můžeme získat finance na provozování služeb v dalším roce.
Kromě Kostičky a Zvonice samozřejmě stále funguje Poradna pro rodiny a také sociální pracovnice
nezahálí v terénu a nabízejí podporu rodinám, které jsou v nelehkých životních situacích.
V prvních měsících tohoto roku se naše sdružení
sloučilo s Generací, občanským sdružením, které
se v 90. letech zasloužilo o rekonstrukci místního
domova důchodců a výstavbu Domova pro seniory ANNA. Je pro nás tedy velkou výzvou, společ-

ně s novými členy našeho sdružení rozšířit služby
také o nabídku pro seniory. Dnes spolupracujeme
s domovem ANNA párkrát do roka na akcích zaměřených na mezigenerační soužití. V budoucnu
bychom chtěli seniorům v našem městě postupně
nabízet vzdělávací služby a později i další podpůrné
sociální služby.
Dita Nekolná, O.s. LECCOS
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Socháme, pečeme a vzděláváme se!
Ve Štolmíři na Vás chystáme několik aktivit pro zdraví ducha i těla. Od 11. do 14. září jsme pořádali již II.
ročník „Štolmířského sochohledání“ aneb sochařské sympózium, kterého se zúčastnilo 6 umělců či nadšenců. Materiálem bylo opět dřevo a výsledné sochy jsme umístili do veřejného prostoru obce.
Pečení kváskového chleba ve veřejné peci se v srpnu z technických důvodů nekonalo, nicméně na
podzim máme již pevné termíny - 13. 9., 25. 10.
a 15. 11., po celý den. Od ranního zatopení po
vkládání bochníků do pece uplyne téměř 9 hodin.
Zadělávat budeme cca 100 - 150 bochníků chleba,
které se následně budou za nákladové ceny prodávat. Pokud máte svůj vlastní kvásek a chcete si
upéct chléb, přineste si ho sebou a máte samozřejmě vše zdarma. Po chlebu upečeme i něco jiného na chuť a k radosti z práce nám bude hrát
živá hudba. Občerstvení a posezení bude zajištěno
za každého počasí (velké stany). Za ochotu a spolupráci děkujeme Renátě Vavrekové, Jiřímu Šíchovi, Romanu Tocháčkovi a Domovu Anna. Předem
budeme o tomto i následných termínech pečení
informovat na www.mamaloca.cz a FB.
Tréninkové kluby ICT pod značkou Život online se
opět rozjíždějí. Kromě zavedených klubů v Českém
Brodě a Kolíně budou od října v provozu také v Kutné Hoře, Praze-Běchovicích, Lysé nad Labem a Kostelci n. Č. L. Koordinátorkou pro Český Brod zůstává
Petra Ištvániková (tel. 723 665 692) a první setkání
bude v pondělí 6. října od 9 hod. Zájemci se mohou
hlásit i v českobrodském Informačním centru.
Součástí akcí pro osoby starší 50 let je i podpora
aktivizace a motivace těchto osob v rámci projektu
Grundtvig. Od 29. září do 2. října letíme prezentovat naše zkušenosti do italské Verony, kde společně s našimi partnery zhodnotíme dosavadní vývoj.
Přestože projekt končí až v červnu 2015, již dnes
přemýšlíme o závěrečném setkání, které se uskuteční v květnu 2015 v ČR a v rámci něhož bychom
rádi přivítali partnery v Českém Brodě.
V září jsme za účasti zástupců města Kolína, TPCA
a Prostoru plus otevřeli naučnou stezku z Kolína
do Zibohlav a Radovesnic I. Součástí stezky je agility park pro psy, 10 informačních tabulí, klapající mlýnky a slámové sochy postaviček medvědů
z pohádky Potkali se u Kolína. Neváhejte navštívit

zajímavou lokalitu na okraji města. Pro rozšíření
aktivit jsme také partnerem dvou významných projektů podpořených z ROP Střední Čechy – Víceúčelový areál ve Štítarech a Rekonstrukce vodárenské
věže v Kolíně.
Připravujeme tematické tvůrčí dílny ve spolupráci
s o.s. LECCOS, Zdrojovnou, Astronomickým ústavem v Ondřejově, Prostor plus o.p.s. a mnoha dobrovolníky. Těšit se můžete na vánoční, recyklační,
řezbářskou či keramickou dílnu.
Jiří Stuchl,
M´am´aloca, o.s.
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Což takhle dát si masáž?
Doteky, hlazení a polibky jsou přirozenými projevy lásky mezi rodičem a dítětem. Kontakt a vzájemné pouto mezi nimi ještě podpoří a prohloubí láskyplná masáž děťátka. Masáž celého tělíčka děťátka nejen, že
uvolní psychické a fyzické napětí, které dítě za celý den nashromáždilo, ale také posiluje jeho organismus
před útoky nejrůznějších virů a bakterií.
Co masáže přinesly do života paní Evy Kudrnáčové
z Českého Brodu a její dcery Leničky, popisuje paní
Kudrnáčová takto: „Naše dcera Lenička se narodila
neslyšící a těsně po prvním roce dostala kochleární
implantát. I přesto, že s implantátem úžasně prospívá a začala se mnohem víc zapojovat do společnosti slyšících, jsem měla pocit, že je Lenička pořád
méně mazlivá než bych si přála a že příliš nechce
navazovat oční kontakt. To byl asi hlavní důvod,
proč jsme začali navštěvovat kurzy masáží u Evy
Šupčíkové. Doufala jsem, že nám pomůže ještě
více prohloubit náš vztah.“

ty, které trpí různými zdravotními problémy či mají
nějaký handicap.
Kurz bude probíhat vždy v pondělí, první lekce proběhne 13. října od 9 hod. Ukázkové lekce, kde se
budete moci naučit protikolikovou masáž bříška
miminka, se můžete zúčastnit v sobotu 27. září.
Více informací o kurzu naleznete na www.aktivnirodicovstvi.cz, mailu: info@aktivni-rodicovstvi.cz.
Jana Eichlerová

Abychom mohli masáž kvalitně provádět, je potřeba znát jednotlivé tahy a jejich účinky. Proto je
velmi vhodné navštívit kurz pod vedením vyškoleného lektora, který nám své znalosti empaticky
předá.
Paní Kudrnáčová absolvovala kurz v Poděbradech.
A jaké jsou její pocity? „Kurz předčil moje očekávání! Leničce se masáže ohromně líbily. Od první
lekce si masáž úžasně užívala. Byla jsem velmi překvapená, jak naše jindy rozpustilé dítko trpělivě
leží a uvolněně přijímá každý dotek. Začali jsme
masírovat i doma a nadále v masážích pokračujeme, Lenička se vždy velmi těší.“
Kurzy pro Vás od října pořádá Dětský klub Piškotka.
Bude probíhat ve třech 90minutových lekcích, ve
kterých Vás naučíme masírovat děťátko od hlavy až
k patě. Kurz je vhodný pro těhotné maminky a maminky s dětmi všeho věku. Jelikož je masáž velmi
jemná, naplno si ji užijí nejen děti zdravé, ale také

NÁBOR MAŽORETEK
T.J. Sokol Český Brod hledá šikovné dívky a slečny ve věku 12 - 22 let, které by chtěly být
mažoretkou. Pokud máš zájem tančit, sportovat, vystupovat na veřejnosti, poznat nové kamarádky, jezdit na soutěže a přehlídky nebo jen tak vyplnit svůj volný čas zábavou, přijď mezi
nás! Sokolovna Český Brod, každý čtvrtek 16 - 18 hod., začínáme 11. září. Kontakt: Gabriela
Veselá, tel. 775 078 357.
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Zapojte se!
Zapojte se do strategie komunitně vedeného rozvoje regionu Pošembeří a rozhodujte o své budoucnosti
i Vy! Koncem srpna jsme dokončili pracovní verzi dokumentu Strategie komunitně vedeného rozvoje regionu Pošembeří pro období let 2014 – 2020 a následně jej zveřejnili k připomínkování na našich webových
stránkách www.posemberi.cz. Dokument se stane nástrojem pro získání finančních prostředků z operačních fondů EU pro náš region s cílem zlepšení kvality života obyvatel vedoucí k jejich spokojenosti.
Při zpracování jsme se zaměřili na čtyři klíčové oblasti: 1) Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba,
vzhled obcí, 2) Občanská společnost, vybavenost,
veřejné služby, volný čas, 3) Životní prostředí,
příroda a krajina, 4) Místní ekonomika a cestovní
ruch.
Kladli jsme důraz na řešení aktuálních problémů
souvisejících s urbanizací území, tedy na řešení
nedostatečné infrastruktury, nízké kapacity škol
a předškolních zařízení a nedostačující občanské
vybavenosti. Strategie též vnímá jako důležitou potřebu rozvoje občanské společnosti a otázku sounáležitosti obyvatel s místem bydliště. Dále jsou
ve strategii navržena opatření podporující zdravé
životní prostředí a prostupnost krajiny. Poslední
klíčová oblast se zaměřuje na snížení nezaměstnanosti a na podporu místního podnikání. Připomínkové řízení je veřejné. Ke strategii se mohou
vyjádřit všichni občané, kteří se zajímají o rozvoj
a budoucnost území, ve kterém žijí. Připomínky,
podněty či doplňky mohu zájemci zasílat na emailovou adresu: tumova@posemberi.cz do konce
září 2014.

Na přelomu srpna a září jsme tradičně prezentovali v Českých Budějovicích společně s Národní sítí
MAS České republiky náš region na výstavě Země
živitelka 2014. Nosným tématem letošního ročníku výstavy byla budoucnost českého zemědělství
a českého venkova. Na stánek jsme přivezli kromě
propagačního materiálu i několik regionálních produktů, které se setkaly s úspěchem. Byly to mošty
firmy Bohemia Apple z Tuchorazi, Břežanská pálenice a chutné džemy odbytového družstva Berry
z Břežan II, Tismická uzenina, bylinkové a medové
pochoutky firmy Škoda ze Sibřiny, 2 druhy Kounického piva pana Klusáčka z Kounic a také kozí a kravské sýry z Hanzlova statku ve Vrátkově. Téměř stejný sortiment se objevil i na stánku v nedalekých
Vyšehořovicích v sobotu 6. září, kdy jsme přijeli region prezentovat na Slavnosti Vyšehořovické tvrze.
Další prezentace nás čeká v obci Tuchoraz u tvrze
Hláska na rodinném dni Jabkobraní v sobotu 4. října. Navštivte náš stánek a uvidíte, že se máme čím
chlubit. Těšíme se na viděnou!
Petra Ištvániková,
Region Pošembeří o.p.s.
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Putování na Konopiště
Sbalit batohy, rozloučit se a vyrážíme. Procházíme krásným údolím podél Šembery a užíváme si okolní
přírody. Na chvíli ztrácíme červenou značku, ale po troše pátrání se vydáváme správným směrem dál.
V Jevanech u rybníka shazujeme ze zad batohy a vybalujeme obědy od maminek. Kluci se pouštějí do vody
rybníka, aby nám ukázali, jak jsou čistotní.
Kolem studánky, údolím Voděradských bučin se
dostáváme k dalšímu rybníku. Většina zkouší vodu
a protahuje svaly. V dobré náladě pokračujeme dál
k Ondřejovu, kde se nachází světoznámá hvězdárna. Zdoláváme dlouhý strmý kopec a přicházíme
do areálu hvězdárny, kde přenocujeme.
Po vydatné snídani vystupujeme na hvězdárnu,
kde nás čeká prohlídka. Před jejím započetím ještě
zkoušíme místní čisťoučké sociální zařízení a spokojeně očekáváme, jaké zajímavosti nám hvězdárna
nabídne. Zkoušíme otáčení a otevírání kopule, díváme se hvězdářským dalekohledem, obdivujeme
velké radary a jako poslední obdivujeme „dvoumetrový dalekohled“, který nás svou velikostí doslova
ohromí.
Putujeme dál do údolí řeky Sázavy. Těšíme se, jak
se zde osvěžíme. Řeka je studená, ale to je jen
drobná nepříjemnost, ta nás neodradí. Dál po

proudu pozorujeme početnou rodinku nutrií,
které k nám přicházejí
takřka na natažení ruky.
Měsíčním údolím dál
podél Konopišťského
potoka nás pomalu dohání stmívání. Přicházíme za vesnici Racek a ukládáme se na karimatky. Obloha je plná hvězd a my
pomalu usínáme.
Vstáváme brzy a směřujeme na Konopiště. Zbývá už jen krátká cesta. Prohlížíme si přátelského
daňka, poznáváme zámek Konopiště, dravé ptáky
a procházíme zdejším areálem. Cestou na benešovské nádraží končí naše prázdninové putování.
Více na psohlavci14.cz
Markéta Rajčincová
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Nebude chybět ani střelba z ručnic
Svatováclavské městské střelecké slavnosti ve střelbě historickou kuší, které se letos uskuteční v sobotu
27. září, pořádá za podpory města Český Brod o.s. Guardia Broda Bohemicalis na parkánu českobrodských
hradeb, tradičním místě, kde se takové střílení v patnáctém a šestnáctém století odehrávalo.
Program začíná v 11 hod. slavnostní přísahou
střelců. Určitě není bez zajímavosti, že o takovém
střílení na parkánu v Českém Brodě se zmiňují i některé dobové záznamy. Touto soutěží tak Guardia
úspěšně navázala na starou tradici měšťanských
střeleckých spolků.
V tomto roce se uskuteční již šestý ročník Svatováclavských střeleckých slavností, které budou mít
tradičně mezinárodní účast. Krom střelců z celé
České republiky se zúčastní střelci z německého
Bernau bei Berlin a doufáme, že i letos nás navštíví
střelci ze Švýcarska. Soutěž je určena pro střelce
z historických kuší a je datována do druhé poloviny
patnáctého století, kdy střelecké soutěže zažívaly
největší rozkvět. Samotné střelby jsou rozděleny
do tří částí. První střílí všichni střelci dvanáct ran
vestoje na vzdálenost dvaceti pěti metrů, další částí je střelba na trámek, kde je účelem zasáhnout
siluetu přesýpacích hodin. Poslední finálovou disciplínou je střelba na malovaný terč, kdy finalisté
střílí vsedě po jedné ráně. Všechny střílené disciplíny odpovídají disciplínám historickým.

Nedílnou částí střeleckých slavnosti je
bohatý doprovodný program. Pro
nejmenší jsou v parčíku před hradbami
připraveny zajímavé
historické hry a soutěže. V průběhu dne jsou připravena představení
o vývoji palných zbraní, dobová hudba v podání
souboru Peregrin či přednášky a ukázky na téma
historická kuše. Dále bude moci návštěvník spatřit
dynamickou ukázku boje měšťanů s rušiteli Frýdu
(míru) ve městě. K vidění budou i různé historické
kluby zabývající se druhou polovinou patnáctého
století ve střední Evropě. Celý program uzavírají
střelci z ručnic, neboť střelba z ručnice byla ve své
době též nedílnou součástí střeleckých slavností.
Tímto Vás Guardia Broda Bohemicalis srdečně zve
na parkán českobrodských hradeb, vstupné je dobrovolné.
Martin Semrád
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1. září v Českém Brodě
Když v kalendáři uvidíme týden s prvním zářím, většina z nás si s tímto datem spojí začátek školního roku,
ale pro prvňáčky je to začátek celé nové životní etapy. Právě tento den se vždy všichni noví žáci Základní
školy Tyršova v Českém Brodě sejdou v sokolovně, kde jsou slavnostně uvedeni čerstvými devátými třídami, dá se říct, do života.
V tomto školním roce byl přivítán rekordní počet
žáků. Školní lavice svých nových tříd zaplní 82 prv-

ňáků. Do sokolovny dorazili v 8 hod. s rodiči, babičkami, dědečky, mladšími sourozenci… Všichni byli
napjati, co se bude dít. Sem tam dětem po tvářích
přelétl nervózní úsměv nebo se ohlédly po rodičích. To je ale už vítaly jejich první třídní učitelky
a společně pak prošly špalírem zvonících deváťáků.
Když zvonky utichly, všichni se seřadili pod pódiem
a nováčci usedli na lavičky. Kratičkým proslovem
je uvítal pan ředitel M. Dušek, následně i pan starosta J. Nekolný a poté jim byly předány certifikáty o přijetí a tradičně i malá květinka. Po uvítacím
ceremoniálu je paní učitelky odvedly do tříd, kde
poprvé zasedli do školních lavic. Bylo sice deštivo,
ale nakonec místo sluníčka zářily dětské tváře. Přejeme všem školákům mnoho zdaru a úspěchu!
Ľubica Spurná,
ZŠ Tyršova 68

Nová okna na Myšárně
O prázdninách proběhla v budově Myšárny druhá etapa výměny starých oken na chodbách v přízemí
a v prvním patře.
Již první etapa výměny oken přinesla v topné sezóně 2013/2014 úsporu energie více než 30 %.
K tomuto vynikajícímu výsledku přispěla rovněž
mírnější zima. Jsme zvědavi, zda dojde k dalším
úsporám energie na topení po výměně zbývajících
oken, a budeme spotřebu bedlivě sledovat. Nová
okna nemají pouze výhodu v úsporách energie,
i když ta je nezanedbatelná. K dalším výhodám
bezesporu patří bezpečnost při manipulaci s okny,
hluková izolace oken, estetické hledisko a snadnější údržba. V průběhu září dozdobíme nová okna
a parapety květinami. Budeme sázet, množit, přesazovat a aranžovat.
Naše škola se stala partnerem města v projektu
úpravy zeleně v parčíku u radnice. Žáci školy budou pomáhat s rytím, sázením a dalšími úpravami. Jsme velmi rádi, že dojde k zútulnění parčíku,

neboť parčík u radnice využívají naši žáci při vyučování nebo v družině. O tuto akci rozšíříme plán
činností Ekotýmu.
L. Vančurová, L. Rybářová, Ekotým 9. B, ZŠ Tyršova
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Uběhni maraton - doběhni ředitele!
Letošní školní rok jsme zahájili v novém. Nový ředitel uvítal prvňáčky ve sportovní hale TJ Slavoj Český
Brod. Díky rostoucímu počtu žáků naší školy nám již na zahájení nestačí prostory tělocvičny na budově
Chanos, ale velký prostor haly byl dostačující.
Po zahájení a úvodních proslovech místostarosty
města Mgr. Pavla Janíka a ředitele ZŠ Žitomířská
Mgr. Jiřího Slavíka, byli všichni prvňáčci slavnostně
ošerpováni a přijati do řad žáků školy. Na závěr si
učitelky prvních tříd odvedly své nové žáky do vyzdobených tříd, kde jim začal první školní den. Pro
ostatní žáky školy začal školní rok tradičně v kmenových třídách s třídními učiteli.

stávek a hodin TV mohou všichni běhat a zapisovat
vzdálenosti do připravených tabulek. Každý měsíc
proběhne vyhodnocení a výsledky budou aktualizovány na internetových stránkách školy, aby každý žák viděl, jak na tom třída je.
Mgr. Kateřina Součková,
zástupkyně ředitele ZŠ Žitomířská

„V letošním školním roce nás všechny čeká mnoho
práce, chtěl bych tak všem popřát šťastný vstup
do nového školního roku,“ pronesl ředitel školy J.
Slavík a dodal, „všem žákům přeji výborné studijní
výsledky a kolegům pevné nervy!“
Ředitel školy slíbil v minulém vydání zpravodaje, že
se pokusí rozhýbat všechny žáky naší školy, a proto
připravil projekt s názvem: Uběhni maraton - doběhni ředitele. Každá třída bude soutěžit a sčítat
uběhnuté vzdálenosti pod dozorem učitelů, která
třída uběhne, jako první vzdálenost 42 195 m, zvítězí. Nejde o čas, pouze o vzdálenost. Během pře-

SYSTÉM EKO-KOM
V roce 2013 občané Českého Brodu vytřídili 368,664 t odpadu, čímž přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Český Brod tak obdržel od společnosti EKO-KOM,
a.s. částku 1.138.960,50 Kč. Děkujeme všem, že třídíte!
SDH ČESKÝ BROD
Zveme vás v neděli 28. září na Sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín. Akce
se bude konat na fotbalovém hřišti v Českém Brodě. Program: požární útok dle pravidel hry
Plamen, dva pokusy, materiál zajistí pořadatel. Prezence: 13.00 - 13.30 hod., zahájení: 14.00
hod. Kontakt: info@sdhceskybrod.cz
TÝDEN KNIHOVEN 6. - 12. ŘÍJNA 2014
Letos v říjnu proběhne již 18. ročník celostátní akce Týden knihoven, Městská knihovna v Českém Brodě Vám od pondělí 6. října do pátku 10. října nabízí Knihovnu pro celou rodinu,
v úterý 7. října živé čtení Psaníčko pro draka a ve středu 15. října ochutnávku dobrot z naší
knihovnické kuchyně Prostřeno v knihovně, více na www.knihovna-cbrod.cz.
Čtení sluší každému!
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Trhni si nohou
Prvního ročníku Českobrodského koloběžkování se zúčastnilo celkem 55 závodníků. Nejmladšímu byly 4
roky a nejstaršímu 16 let.
Dopolední program začal závodem na 13 km. Na
start nastoupilo třináct odvážlivců, kteří se již nemohli dočkat napínavého závodu vedoucího z kopce do kopce. Za příjemného počasí nakonec zvítězil
Pavel Štork. Ve vloženém závodě klientů Zvonečku,
zvítězil Vladimír Ditrych. Pochvalu si však zaslouží
všichni!

Všichni účastníci závodů byli za svůj výkon odměněni krásnými cenami. Poděkování patří městu
Český Brod a MA21, Zvonečku Bylany a firmám
Mountfield, NášNET a 3C PROKOLA. Těšíme se na
další ročník!
Petr Rybář

Odpolední program předčil očekávání. V době začínajících prázdnin se k našemu velkému nadšení
sešla na Škvárovně čtyřicítka dětí. Všichni se na závody velmi těšili a již před jejich začátkem horlivě
zahřívali pneumatiky koloběžek. Závody probíhaly
za povzbuzujícího fandění rodičů a diváků. Ani po
skončení závodů děti z koloběžek nesesedly. Čekaly na vyhlášení výsledků a na tombolu ve které, se
losovalo o dětskou koloběžku.

Léto plné nohejbalu
Stalo se již dobrým zvykem, že v Českém Brodě pořádáme každým rokem vrcholné akce v podobě Mistrovství ČR v různých nohejbalových disciplínách a kategoriích. Letos se začátkem prázdnin sešli v Brodě
nejlepší dorostenci a utkali se o titul Mistra ČR ve trojicích a dvojicích. Do dvojic se prezentovalo 20 sestav
a turnaj s přehledem ovládla sestava Semil (Kučera, Souček).  Do druhého dne nastoupila stejná sestava
doplněná o Sehringa a potvrdila svoji herní převahu a zaslouženě si z Českého Brodu odvážela „zlatý
double“.
V sobotu 16. srpna jsme společně s občanským
sdružením Českobroďák uspořádali již 3. ročník
turnaje neregistrovaných hráčů. Změřit síly přišlo
celkem 8 týmů a během celého turnaje v nohejbalovém areálu panovala kamarádská nálada. Mnozí
hráči opouštěli nohejbalové kurty v nočních hodinách a značně unavení.

Brodu. Titul mistryně ČR zcela zaslouženě získala
Lucie Vokáčová a stříbro Lucie Fischerová. Naše
hráčky čeká ještě boj o titul v dlouhodobé soutěži
a ke konci září v disciplíně dvojic a trojic. Věříme,
že se hráčkám povede získat všechny zlaté medaile
a potvrdí svoji převahu, jak tomu bylo i v předcházejících letech.

Ke konci prázdnin jsme uspořádali Mistrovství ČR
v singlu žen, kde titul z minulého roku obhajovala
Lucie Fischerová. Celý turnaj probíhal téměř podle
představ hráček Českého Brodu a všichni fanoušci
věřili v umístění našich hráček na všech medailových pozicích. Bohužel v utkání o 3. místo nestačila Lenka Cibulková na svoji soupeřku a umístila se
na konečném 4. místě. Vrchol dne přišel o zápas
později, kde se ve finále střetly hráčky Českého

Muži se po základní části extraligy umístili na 6.
místě a po prázdninách je čeká boj o udržení nejvyšší mužské soutěže. Play-out se hraje na dva
vítězné zápasy s týmem Žatce. První zápas skončil
vítězstvím našich hráčů v poměru 5:2. Jak si dále
bude dařit našim týmům, můžete sledovat na internetových stránkách oddílu nohejbalu.
Ing. Jan Sýkora
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Fotbalové výlety na východ Čech
Letošní fotbalová sezóna začala pěkným výletem do Letohradu. Krásné město v podhůří Orlických hor.
Rostly zde i houby, na rozdíl od našeho nejbližšího okolí. Počasí přálo, i koupat by se dalo. Našim cílem
ovšem byl nádherný městský stadión a také první divizní utkání v sezóně.
Z Brodu se tým vypravil hasičským autobusem
a již cestou budil pozornost. Asi nám přinesl štěstí. Po nerozhodném výsledku jsme si vyzkoušeli
novinku – pokutové kopy. Lepší tým si odnáší do
tabulky místo jednoho bodu za remízu hned body
dva. Všichni hráči, naši i soupeře, se trefovali jako
z praku. Naši začínali a tím získali i malou psychologickou výhodu, soupeř poslední pokusem „netrefil
zařízení“. Podařilo se. Co se podařilo v prvním kole,
už nevyšlo v kole druhém. Doma jsme po remíze
Ústím nad Orlicí tentokrát na pokutové kopy prohráli a potvrdili jsme předpoklad, že to je tak trochu loterie.
A opět jsme jeli na zájezd - tentokrát „jen“ do Pardubic. Lilo jako z konve, než jsme se rozkoukali,
prohrávali jsme o tři branky – Pardubice posílené
o 6 hráčů A-týmu ukázaly, že druhá liga je přece jen
jiné kafe. Výsledek 1:5 nepotěšil.

Poslední srpnovou neděli jsme si naplánovali
krásný výlet do ZOO ve
Dvoře Králové a u toho
si odskočili na fotbal.
Místní tým neměl na
svém kontě ani bod
a tomu také odpovídal výkon na hřišti. Asi nás ukolébal. Našim šancím chyběl poslední krok či lepší
zakončení. Když už to vypadalo na remízu, přišel
povedený roh a po něm ještě jedno přečíslení 1:3. Alespoň, že děti si užily safari. Doma na Kutilce
kluci zabojovali, i diváci si pochvalovali nasazení,
při střetu s Vysokým Mýtem a vítězství 1:0 bylo
zasloužené. Už teď ale sedíme nad mapou a plánujeme další výlety. Co zajímavého nás čeká v Týništi
nad Orlicí? A kde že to jsou ty Živanice?
Iveta Librová, SK Český Brod

Stále více se zaměřujeme na mládež a děti
Již tradičním je dětský den, který pořádáme vždy na konci sezóny. Bohužel nám nepřálo počasí jako minulé ročníky, takže jsme nepřekonali loňskou rekordní účast, ale i tak jsme velice šťastni, že dorazilo skoro 120 dětí.
Pro děti i doprovod jsme měli připraveno jako vždy
spoustu dovednostních soutěží a atrakcí. Věříme,
že si to všichni užili jako celý tým organizátorů a že
všechny a ještě více jich uvidíme při dalším ročníku. Na dětském hřišti můžete registrovat i jeho významné rozšíření, což je i jedním z cílů pořádaných
dětských dnů, kdy vybrané dobrovolné vstupné
slouží právě pro tyto účely.
Práce s mládeží v našem klubu není jen tato jednorázová akce, ale jedná se o dlouhodobou koncepční práci koordinovanou mládežnickým šéftrenérem
a jeho trenérskými kolegy. Původně jsme začínali
s družstvem dorostu a žáků. Postupně jsme zapojili i nejmenší v družstvu přípravky a letošní sezónu
máme již 4 mládežnická družstva – dorost, starší
a mladší žáky a naše hýčkané Ministars. Z toho prv-

ní 3 družstva hrají oficiální soutěže pod hlavičkou
FAČR a to dorost v krajské soutěži a obě družstva
žáků v okresní.
Jsme velice rádi, že se nám rozrůstá nejen členská
základna, ale i náš trenérský tým, když se začínají
do trénování zapojovat naši současní i bývalí hráči.
Určitě uvítáme další nové členy, ať chlapce nebo
i malé slečny. Pokud Vaše dítě má rádo pohyb,
chce se naučit nové věci a poznat nové kamarády,
tak je náš fotbalový klub přímo pro Vás. Kontakty
na trenéry a termíny tréninků najdete na našich
webových stránkách fkliblice.cesbrod.cz.
U nejmenších nám nejde tolik o výsledek, jako
o aktivní pohyb, radost ze hry a spokojenost dětí.
Naše členské příspěvky nejsou nijak vysoké, vy-
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bavení na fotbal není u žáků nijak drahé, takže si
myslíme, že Vy coby rodiče resp. Vaše děti u nás
dostanou „za málo peněz hodně muziky“.
Za podporu na všechny tyto aktivity musíme poděkovat našim sponzorům, městu Český Brod, MAS
Pošembeří a hlavně všem dobrovolníkům a dobrovolnicím, bez nichž by náš klub nemohl fungovat.
Jiří Pospíchal, TJ Liblice

Basketbalový potěr v Jičíně
Také letos jsme pro naše nejmenší hráče a hráčky ve věku 8 - 13 let uspořádali soustředění zcela naplněné
nejrychlejší letní kolektivní hrou - basketbalem. V termínu od 9. do 16. srpna 23 dětí (12 dívek a 11 kluků)
a 4 trenéři společně prožili týden ve sportovním areálu města Jičín. K dispozici jsme měli tělocvičny, atletický stadion s tartanovou dráhou, bazén i venkovní hřiště včetně beach volejbalových kurtů.
Denní režim obsahoval dvě tréninkové jednotky
dopoledne a dvě tréninkové jednotky po poledním
klidu. Po večeři byly na programu zápasy nebo jsme
chodili do bazénu. V bazénu byla mezi dětmi nejoblíbenější atrakce s názvem divoká řeka, která měla
na svědomí víc drobných zranění než samotný basketbal. Trenéři samozřejmě dávali přednost spíše
vířivce. O volném dni jsme si prohlédli pohádkové
město Jičín a vylezli jsme na nedaleký vrch Zebín.
V průběhu týdne děti soutěžily v různých basketbalových dovednostech a na závěr soustředění byli
vyhlášeni ti nejlepší. Za chlapce si nejvíce oceně-

ní odnesli Matěj Šafařík, David Budín a Pavel Benák. Nejlepšími děvčaty byly Maruška Vohánková,
Anežka Najmanová a Zuzka Příhodová.
Za čas, který dobrovolně strávili s dětmi a práci, kterou věnovali basketbalovému růstu svých
svěřenců, patří dík i trenérskému kolektivu, který
utvořili: Honza Benák, Kuba Nekolný, Martin Dušek
a Kuba Růžička. Myslím, že si děti i trenéři tento týden opravdu užili! Českobrodskému basketu, Zdar!
Jan Benák
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Svatopluk Vašák
Náš otec Albín Vašák byl jako železniční zaměstnanec přeložen z Náchoda do Českého Brodu, kde pracoval
jako skladník, pokladník a dále jako úředník na Ředitelství drah v Praze. Byli jsme čtyři děti: Ludmila, (provdaná Hovorková), já - Albín (nar. 1915), Marie, (provdaná Šímová) a Svatopluk, (nar. 1922) v Českém Brodě.
Můj bratr Svatopluk absolvoval ekonomickou školu v Kolíně. V Českém Brodě byl krátce zaměstnán,
věnoval se aktivně sportu. Byl členem Sokola, atletického oddílu SK (rekordman v trojskoku), basketbalu a odbíjené. Z existenčních a bytových důvodů
odešel do Chomutova, kde pracoval jako účetní
a kde se také oženil.

po strastiplném mládí, které obětoval pro svobodu
své rodné země. Na oznámení o jeho úmrtí, které
jsem vyvěsil v Českém Brodě, jsem tehdy napsal:
„Vždy miloval svoji rodinu a svou vlast.“

Po nástupu nové komunistické vlády v 50. letech,
po teroru, zatýkání a popravách vytvořil můj bratr
skupinu kamarádů, která se rozhodla vystupovat
proti násilí v naší vlasti. Avšak formou informativní, letákovou, mezi lidmi po Čechách i na Moravě,
žádné násilné akce. V r. 1953 došlo k prozrazení jejich činnosti a bratr byl v Chomutově zatčen. O své
činnosti nikdy nikomu nic neprozradil. Téhož roku
byl souzen v Praze Nejvyšším vojenským kolegiem
a odsouzen dle § 78 - odst. 1, 2, 3 na nesmyslnou
dobu 23 let! Dále na 10 let ztráty státního občanství a propadnutí jmění (žádné neměl).

V úctě Albín Vašák, bratr Svatopluka Vašáka

Trest si odpykával v Leopoldově na Slovensku. Manželka s malým tříletým chlapcem Pavlem mohla za
ním jen občas na zvláštní povolení. Později jsem
na její žádost dostal povolení bratra během těch
11 let 3 krát navštívit. Se švagrovou jsem se pravidelně navštěvoval a pomohl jí tak snášet dlouhou
cestu s malým synkem.

Tolik jsem považoval za svou povinnost ke konci
svého života napsat jeho rodnému městu.

Svatopluk Vašák s manželkou, r. 1988

V r. 1964 byl bratr za prezidenta Novotného po 11
letech věznění podmínečně propuštěn.
V Chomutově žil s rodinou do doby příchodu „osvobozeneckých armád“. Poté raději uprchli s jednou
aktovkou do Německa a později do Johannesburgu. Bratr se postupně vypracoval, koupili si domek,
auto, syn vystudoval informatiku. Po 20 letech
konečně svobodného života odešel do důchodu.
Rodina se přestěhovala do Kanady, kde se syn Pavel oženil, má 2 syny a dceru a žijí v nádherném
Vancouveru.
Můj bratr Svatopluk Vašák zemřel ve Vancouveru,
ve věku 82 let v kruhu své rodiny, dne 17. 12. 2004,

Svatopluk Vašák s vnoučaty, r. 1991
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Prázdniny v knihovně
Letošní léto v Městské knihovně bylo ryze pracovní, probíhalo dokončení rekonstrukce osvětlení a malování, kromě toho jsme si poprvé vyzkoušeli cyklus sedmi živých prázdninových čtení pro děti.
Ve druhé polovině července jsme na dva týdny
museli úplně uzavřít naši knihovnu pro čtenáře,
abychom mohli dokončit rekonstrukci osvětlení
a následně všechny prostory vymalovat. Práce na
výměně elektrického vedení a instalaci nových
osvětlovacích těles, které finančně podpořil náš
zřizovatel, město Český
Brod, probíhaly za plného provozu po etapách
již od letošního jara,
v týdnu od 14. července
došlo na poslední dvě
místnosti, hlavní půjčovnu a vstupní halu.
Souběžně jsme připravovali zbývající místnosti na malování, bylo třeba
sestěhovat regály a knihy zabezpečit zakrývací fólií. Malířské práce byly naplánovány na týden od
21. července, postupně bylo vymalováno všech
sedm místností v prvním patře, vstupní hala a sociální zařízení, průběžně probíhaly úklidové práce a mytí oken. Veškeré stěhování i úklid zajistili
zaměstnanci knihovny. Za naprosto profesionálně
odvedenou práci a velmi vstřícný přístup patří velké poděkování firmám pana Suse (elektro) a pana
Finka (malování).
Živé čtení pro děti má v naší knihovně už tradici,
s našimi nejmenšími čtenáři, ale i se všemi ostatními zájemci se setkáváme pravidelně dvakrát ročně,
spolu s pozvanými hosty si čteme z nejrůznějších
dětských knih, někdy luštíme hádanky a tvoříme,
zpíváme nebo recitujeme. O tuto formu práce

s dětským čtenářem, která je zároveň propagací
čtení a čtenářství, je stále větší zájem, a proto jsme
se letos rozhodli poprvé vyzkoušet prázdninovou
variantu. Z fondu dětského oddělení jsme vybrali
krátké veselé, pohádkové, napínavé i poučné příběhy a každé středeční odpoledne jsme pozvali do
naší knihovny všechny děti na malé prázdninové
předčítání. Řady našich posluchačů dvakrát rozšířily děti z příměstských táborů rodinného centra
Kostička, dvakrát předčítající knihovnice jako milý
host doplnila paní učitelka Stuchlíková. Pro děti
jsme kromě čtení připravili i zábavné úkoly a hádanky, trochu jsme zpívali, malovali a samozřejmě
nechybělo něco dobrého na zub. Výtvarné práce
ze všech prázdninových čtení budou vystaveny od
září 2014 ve vstupní hale Městské knihovny, přijďte se podívat!
Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod
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Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

Dorota Nvotová: Fulmaya
Kniha vznikala na poušti i na ledovcích, na pláži i v chatrčích a autorka v ní
s vražednou upřímností vypráví o sobě i o své vášni. Cosi v jejím nitru ji žene
z jedné země do druhé, nutí ji okusit extrémní podmínky v himálajském podhůří i v osobních vztazích či pomáhat těm nejbezbrannějším. Svou osobní
zpověď zachytila kontroverzní slovenská herečka a zpěvačka, dcera herečky
Anny Šiškové, nejen v knize, ale i ve filmovém dokumentu Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama.

Karel Pacner: Nevšední doteky dějin
proKdy byl poprvé spatřen létající talíř? Víte, že ufománie byla zástěrkou pro pro
jekty tajných služeb? Kde je Hitlerova mrtvola? Byl vrah Johna Kennedyho
loutkou KGB? Který z Čechů byl jako jediný u zrodu atomové bomby? Indiáni
loutk
Navahové byli nejdokonalejší radisté za druhé světové války, jejich jazyku totiž
nikdo na světě nerozuměl, nemuseli tedy používat tajné kódy. Poutavé, někdy
až neuvěřitelné příběhy 20. století, kterým historici zatím nevěnovali pozor
pozornos objevil publicista a popularizátor vědy Karel Pacner.
nost,
Pavlína Táborská, Zdeněk Táborský: Měli dinosauři blechy?
Kniha nenásilnou formou seznamuje mladé čtenáře ve věku 8 až 13 let
se základními geologickými pojmy. Začtěte se do vyprávění Vildy a Fíny
o jejich dobrodružných výletech s dědečkem geologem za záhadnými kameny, zkamenělinami a zajímavými místy po českých zemích. Dozvíte
se například, kde u nás můžeme nalézt propasti, kde leží nejbližší kráter
a co všechno se dá objevit pod zemí. Na cestách či před spaním určitě
oceníte i přiložené CD s namluveným textem knihy.
Kompletní přehled nových knih za měsíc srpen je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Nenechte cukrovku zničit vaše tělo!
Nemusíte chodit jen k lékaři, abyste slyšeli tisíce rad a doporučení jak zdravě žít, jak předcházet obezitě
a tím si prodloužit a zkvalitnit svůj život.
Bohužel z praxe vím, že většina nemocných vyhledá lékařskou pomoc až ve chvíli, kdy už je z jejich
pohledu pozdě na změnu a chtějí pomoc od symptomů. Trápí je silné bolesti, nemůžou v noci spát,
mají pocit, že křeče v nohách už nikdy neustanou.
Ještě více jsou nešťastní, když se z malé ranky na
noze stává velký nezhojitelný vřed a oni mají pocit,
že jediným východiskem je amputace nohy. Téměř
noční můrou pak je riziko selhávání ledvin nebo
vzniku takzvané retinopatie – tedy poškození cév
sítnice oka, které může vést až ke slepotě.
Ano, i to je cukrovka. Přesněji komplikace, které jsou s diabetem mellitus 2. typu spojeny. Proč
vlastně my, lékaři tolik trváme na tom, že základním stavebním kamenem pro snesitelnější život
bez i s cukrovkou je předcházení obezitě nebo snižování váhy správným životním stylem? V nedávno ukončené studii Diabetes Prevention Program
(DPP), jejíž účastníci v průběhu jednoho roku pod
dohledem trenéra změnili životní styl (se zaměřením na mírnou redukci váhy a zvyšování tělesné
aktivity), dokázal u osob ve věku kolem 60 let snížit
nově hlášených případů diabetu o 71 %. Simulované výsledky naznačují, že úprava životního stylu po
10 letech od studie dokázala snížit nástup diabetu
59 %, městnavého srdečního selhání o 34 % a ischemických chorob srdečních (zejména infarktu)
o 22 %. O 22 % kleslo riziko úmrtí.

Dlouhodobě své pacienty nabádám také k tomu,
že nejdůležitějším faktorem na snesitelný život
s cukrovkou je její včasné odhalení. Zjednodušeně
řečeno: nechte si u svého praktického lékaře měřit
pravidelně hladinu cukru v krvi, a když dostanete
zprávu o tom, že máte náběh k diabetu, začněte
konat. Nečekejte na bolesti. Přestože se pravděpodobně diabetu už nezbavíte, existuje dnes už mnoho moderních lékařských postupů, jak komplikace
oddálit a mnohdy jim úplně předejít. Například
v naší nemocnici kromě standardní farmakoterapie a již zmíněného působení na změnu životního
stylu používáme i přístroj pro fyzikální léčbu MDM
pomáhající zejména lidem s diabetickými bolestmi
– takzvanou diabetickou neuropatií a nově i léčbě
chronických ran – tedy diabetické nohy. Často jej
využívají i lidé v pokročilém stádiu a i u nich pozorujeme úlevu až v 80 procentech případů.
A ještě poslední rada na závěr: Nezapomeňte, že
nejvíc pro sebe můžete udělat v prvních deseti
měsících po odhalení této nemoci. Takže žádné
odkládání!
MUDr. Agnieszka Kulíková,
nemocnice MEDITERRA v Sedlčanech
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U snědeného krámu

Předvolební strašení

V prázdninovém čísle Zpravodaje nás pan starosta
informoval, že extrémní zadlužení města, přesahující hranici bezpečného zadlužení, bylo nutné,
protože jinak by nebylo možné provést zásadní investice. Jak už to u profesionálních politiků bývá,
informace byla podána poněkud zkresleně, aby
před volbami vypadal i malér s dírou v rozpočtu
jako stabilní a dobré hospodaření.

Jednoznačně odmítám přirovnávání městského hospodaření ke snědenému krámu či slova o díře v rozpočtu. Při hodnocení úvěrů města musíme přistupovat k jednotlivým položkám samostatně. Všechny
položky mimo jedné jsou úvěry na rekonstrukce
vodohospodářského majetku. V těchto případech
se jedná o dotační titul Ministerstva zemědělství.
Ten je nastaven jako kombinace dotace, bezúročné
půjčky a vlastních zdrojů žadatele. Čili když chcete
čerpat dotaci, musíte si vzít i bezúročnou půjčku,
jinak byste museli hradit celou stavbu z rozpočtu
obce. Takové půjčky jsou zpravidla rozložené na delší dobu, úroky za vás platí stát a tak podobné úvěry moc nezatěžují rozpočet. V celkovém zadlužení
města tento druh půjček činí necelou polovinu.

Za příklad může sloužit rekonstrukce přednádraží.
Připomeňme, že před volbami pan Nekolný a celá ODS slibovali, že dokončí rekonstrukci prostoru
před nádražím bez dalšího zadlužování našeho
města (seznam priorit ODS se stále dá najít na
stránkách města), aby veškerou rekonstrukci provedli buď z dotačních či úvěrových peněz. Město
nemělo na tuto akci našetřeno nic. Rovněž dotace
byla v závěru krácena a to i kvůli mizerné přípravě. Jeden příklad za všechny: při plánování si nikdo neověřil, že ROP proplácí náklady na přípravu
staveniště jen do 5 % z celkových nákladů; město
tento strop překročilo a tak mu byla krácena dotace o více než 550.000 Kč, které Brod musel zaplatit
ze svého.
Stoupající zadlužení města je alarmující ještě z jednoho důvodu. Hlavní příjem města tvoří podíl na
daních vybraných v celé republice. Je to příjem
obtížně plánovatelný. Město si dopomáhá prodejem svého nemovitého majetku, jen od roku
2011 prodalo město nemovitosti za více než 18
milionů; a přesto, že se město zbavilo bytů, domu
a pozemků v takové výši, zaťali radní do městského
rozpočtu obrovskou sekeru. Kam peníze z prodeje
nemovitostí šly? Pokud do provozních či investičních výdajů, z čeho budeme takové výdaje hradit,
až nebude co prodat?
V závěru svého příspěvku starosta radí, aby příští
rozpočty byly vyrovnané či přebytkové. Je to rada
troufalá od člověka, který během svého prvního
starostování vytvořil dluh hodně přes 45.000.000,
navzdory předvolebnímu slibu, že město nezadluží.
JUDr. Vojtěch Pavel Traurig, Ph.D.
zastupitel města

Jedinou výjimkou byla půjčka ve výši 30 mil. Kč na
rekonstrukce prostor před nádražím. Zde jsme doplatili na svou úspěšnost. Podali jsme žádosti nejen na rekonstrukci prostor před nádražím, ale také
na vybudování silnice do Liblic a parkoviště P+R.
Všechny dotace jsme obdrželi a byli jsme úspěšní
i v jiných případech. Bohužel možnosti rozpočtu
města jsou omezené, a tak jsme stáli před rozhodnutím, zda dotace odmítnout nebo si na plánované akce půjčit. Jsem rád, že i opoziční zastupitelé
schválili přijetí dotací a tím umožnili realizaci důležitých staveb, protože například obyvatelé Liblic si
novou silnici opravdu zasloužili.
Pro hodnocení úvěrového zatížení je důležitější
než celková částka úvěrů výše ročních splátek. Ta
je v případě Českého Brodu ve výši přibližně 6 mil.
Kč a i díky tomu nás banka při jednání o navýšení
kontokorentu posoudila jako finančně zdravou instituci. Doufám, že nebudete podezírat banku, že
by zaměstnávala ekonomické ignoranty. Mimochodem nesedí ani výše uváděná čísla. Rozdíl zadlužení nyní a před čtyřmi lety činí přibližně 30 mil. Kč.
Ale tato částka nebyla promrhána. Naopak byla investována do majetku města. Za uplynulé volební
období se uskutečnily akce v celkové výši 213 mil.
Kč a podařilo se získat dotace ve výši 136 mil. Kč.
Dle mého názoru to není vůbec špatné, na vzhledu
města je to vidět a já moc děkuji všem, kteří se na
úspěchu podíleli.
Jakub Nekolný
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„Jinakost“ často přináší neporozumění a osamělost
Nácviky sociálních dovedností pro děti a dospívající s poruchami autistického spektra jsou pro ty, kteří
se méně obratně pohybují v různých sociálních situacích a v kontaktu s druhými. Jejich jinakost jim často
přináší neporozumění, odmítnutí a mnohdy i osamělost.
Sociální dovednosti je možné
trénovat a posilovat a tím i dopad
uvedených obtíží zmírňovat. V průběhu setkání
probíhá nácvik širokého spektra dílčích sociálních
dovedností v malé skupince po 5 až 6 členech přibližné věkové kategorie. V nácviku jsou využívány
techniky skupinového rozhovoru, přehrávání modelových situací k vybraným tématům, preferovány jsou reálné problematické situace ze života toho
kterého dítěte (dospívajícího), dále hry, pracovní
listy, obrázky, videonahrávky a další techniky.
Nácvik sociálních dovednosti pro děti s potížemi ve
vrstevnických vztazích a hyperaktivitou je pro děti
vykazující příznaky jako nesoustředěnost, impulzivita, “divokost“, neposlušnost, to jsou společné
prvky některých dětí. Ať už mají diagnostikovánu
poruchu pozornosti, hyperaktivitu (ADHD) či jenom vykazují některé znaky. Rodiče dětí s ADHD
potřebují informace, ale nejen ty. V knížkách či na
internetu najdou sice několik návodů na výchovu,
ale každé dítě je jiné, a proto se musí hledat klíč
pro každého zvlášť. Pro tyto účely je možné využívat program zaměřený na rozpoznání a zvládáVážený pane faráři,
tímto reaguji na Váš dopis ze dne 28. července 2014
zveřejněný následně v časopise Českobrodsko. Strážníci
kontrolují park u Šembery nepravidelně několikrát denně
a řeší i přestupky na porušení vyhlášky o zákazu požívání
alkoholických nápojů prakticky každý den. Přestupky jsou
páchány většinou z neznalosti vyhlášky a osobami, způsobem nebo v místech, které závažně nenarušují zájem
chráněný zmiňovanou vyhláškou. Proto jsou tyto delikty
řešeny na místě domluvou.
O problémech chování některých osob v parku víme.
Tyto skupiny osob strážníci městské policie i příslušníci Policie ČR kontrolují a jejich protiprávní jednání řeší
v rámci zákona o přestupcích. Přestupky byly nejprve
řešeny domluvou a až následně bylo uloženo několik blokových pokut. Koncem července bylo chování a jednání
čtyř lidí městskou policií zadokumentováno a oznámeno

ní impulsů, regulování vhodnosti chování, nácvik
respektování hranic, porozumění konfliktům, hledání podpory ve vrstevnických vztazích, trénink
pozornosti a sebekontroly. Začlenění dětí do malé
skupiny kroužku umožňuje individuální přístup
a zároveň podporuje to, že se děti učí pomoci si
navzájem, např. jak uspět ve vrstevnické skupině.
Předchází se tím i sekundárním obtížím – pocitům
méněcennosti, nedostatečnosti, odporem ke škole, potížím se začleněním do skupiny vrstevníků
/třídy/, prevenci před sociálně patologickými jevy.
Rodiče v tomto programu najdou informace o výchově, medikaci, podporu v důslednosti, hledání
a zpevňování hranic a toleranci, sdílení zkušeností
s ostatními rodiči, pomoc s komunikací s učitelkami a spolupráci na ose rodina/škola, práci s odměnami a tresty, motivace atd.
Pokud se konkrétnímu dítěti věnuje dostatek času,
péče a trpělivosti, lze vyladit působení rodiny, školy a případné medikace tak, že se hendikep daný
ADHD vyrovná a dítě vyrůstá v pocitu spokojenosti, rozvíjí bohaté sociální vztahy a učí se korigovat
své chování.
Mgr. František Knop
Terapeutické centrum Modré dveře
na Městský úřad Český Brod k projednání přestupku.
Jedna osoba musela být převezena na protialkoholickou
záchytnou stanici v Kolíně.
Problém není podle mého názoru v tom, že se městská
policie parku nevěnuje. Problém vidím v dokazování porušování předpisů. Jak sám uvádíte, držení lahví od alkoholu v ruce a hlučné chování v prostoru parku v denní
době ještě nezakládá skutkovou podstatu přestupku. Ačkoliv chápu, že takové chování vzbuzuje mezi návštěvníky
parku přinejmenším obavy, je třeba protiprávní jednání
zadokumentovat např. na mobilní telefon nebo přímo
dosvědčit zakročujícímu strážníkovi na místě. Máme
vlastní zkušenost s tím, že po příjezdu či příchodu hlídky
na místo již osoby žádný alkohol nepožívají, láhve nemají
v rukách a ani kolem sebe. Proto se protiprávní jednání
špatně dokazuje.
Jan Svoboda, velitel městské policie

Portrétní umění 20. století: výstava
Věra Müllerová: výstava obrazů
Tereza Šídlová: Zkouška z dospělosti – výstava fotografií
Půjčovna babiček – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
Role rodičů v prevenci šikany – přednáška
Českobrodská padesátka – 48. ročník dálkového pochodu a cykloturistické
jízdy
Setkání absolventů při příležitosti 95. výročí založení gymnázia
Turnaj čtyř měst – šachový turnaj
Fotbal TJ Liblice A – Tuchoraz
Fotbal SK Český Brod/Muži A – Benátky n. J.
Poklady venkovské sakrální architektury Českobrodska
Zvonění v Plaňanech – exkurze u zvoníka, kostel Zvěstování Panny Marie
Fotbal TJ Liblice dorost – Lysá nad Labem dorost
Fotbal SK Český Brod/Muži B – Rostoklaty A
Půjčovna babiček – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
Také jste s počítačem nevyrostli? – klubová výuka znalostí na PC od 50 let
Týden knihoven: Knihovna pro celou rodinu
Den otevřených dveří
Vesele s Ondřejem Sekorou – malé pohádkové čtení a hraní pro MŠ Liblice
Psaníčko pro draka aneb Podzimní říkadla a pohádky – živé čtení
Půjčovna babiček – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
Něžná náruč rodičů, zdravé nošení miminek - beseda se zkušenou dulou
Taneční kurz pro dospělé Pokročilí 2014

Podlipanské muzeum
galerie Šatlava
Galerie K
Městská knihovna
NZDM Klub Zvonice

okolí Českého Brod

gymnázium
sokolovna
hřiště Liblice
hřiště Na Kutilce
nádraží ČB
Plaňany
hřiště Liblice
hřiště Na Kutilce
Městská knihovna
MěÚ/PC učebna
Městská knihovna
Domov Anna
Městská knihovna
Městská knihovna
Městská knihovna
KEC Štolmíř

T. J. Sokol

4. 10.

4. 10.
4. 10., 10.00 – 16.00
4. 10., 16.00
4. 10., 16.30
5. 10., 9.00
5. 10., 11.45
5. 10., 10.15
5. 10., 14.00
6. 10., 8.00, 9.00 a 10.00
6. 10., 9.00
6. 10. – 10. 10.
7. 10.
7. 10., 10.00
7. 10., 16.00
9. 10., 8.00, 9.00 a 10.00
10. 10., 9.00 – 11.00
10. 10. - 5. 12.,
20.30 - 22.15

Českobrodský zpravodaj
září 2014

1. 10. – 31. 10.
1. 10. – 27. 10.
1. 10. – 10. 10.
2. 10., 8.00, 9.00 a 10.00
2. 10., 17.00 – 19.00

Kalendář akcí – říjen 2014

Mistrovské zápasy basketbal – krajské přebory (minižáci, liga mladší
dorostenci)
Fotbal SK Český Brod/Starší žáci – J. Lhota
Basketbal – liga mladší dorostenci
Fotbal SK Český Brod/Dorost – Uhlířské Janovice
Půjčovna babiček – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
Exkurze u pizzaře – akce Leccos pro rodiny s dětmi
Prostřeno v knihovně aneb Hostina nejen literární – ochutnávka dobrot
Výstava digitálních obrazů Markéty Gebrian
Služby VZP pro veřejnost – využijte možnosti informací a vyřízení žádostí
Večer s filmem: Podivnější než ráj – film USA/Západní Německo 1984
Podle Labe 3. – Přerov n. L., Litolský most, Lysá n. L. (muzeum)
Drakiáda – zábavné odpoledne Leccos, skautů a ICM
Fotbal SK Český Brod/Muži A Pěnčín – Turnov
Fotbal SK Český Brod/Muži B – Velim B
Běh Republiky Československé – 13. ročník, běhy pro děti, mládež, dospělé
Boris Godunov – projekce filmového ztvárnění opery (M. P. Musorgskij)
Půjčovna babiček – cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
Pečení chleba v nové peci - pro veřejnost
Fotbal SK Český Brod/Starší žáci – K. Hora
To jsou dneska lidi - komedie v podání divadelního souboru Tylka (ZUŠ)
Fotbal SK Český Brod/Dorost – Kouřim
Silová místa Českobrodska II. - přednáška o stopách slovanských předků

sportovní hala

hřiště Na Kutilce
sportovní hala
hřiště Na Kutilce

Městská knihovna

Pizzérie Malechov
Městská knihovna
Galerie K
městský úřad
Oranžová zahrada
Výlet s KČT
hřiště za 1. ZŠ
hřiště Na Kutilce
hřiště Na Kutilce
park u Pivovarského ryb.
Oranžová zahrada

Městská knihovna

Štolmíř
hřiště Na Kutilce
divadlo J. K. Tyl
hřiště Na Kutilce
Kavárna Karamela

11. 10.

11. 10., 10.00
12. 10.
12. 10., 10.15
13. 10. a 16. 10., 8.00,
9.00 a 10.00
13. 10., 16.00 – 17.00
15. 10., 7.30 - 18.30
15. 10.
15. 10., 13.00 – 16.00
15. 10., 19.30
18. 10.
18. 10., 14.00
18. 10., 15.30
19. 10., 14.00
19. 10., 14.00 a 16.00
19. 10., 19.00
20. 10. a 23. 10., 8.00,
9.00 a 10.00
25. 10.
25. 10., 10.00
25. 10., 19.00
26. 10., 10.15
30. 10.
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Píšete nám

Pozor kočka!
Není to nová dopravní značka, kterou budete vídat na českobrodských silnicích, nebojte se! Je to název
malé neziskové organizace, která sídlí v Českém Brodě. A jak už název napovídá, věnuje se především kočkám. Kočkám bez domova, opuštěným, zraněným, nemocným nebo týraným, kočkám, které lidskou pomoc
potřebují a nemají své majitele, kteří by jim ji poskytli.
Spolek oficiálně vznikl loni v létě, ale jeho přední
členové se pomoci zvířatům v nouzi věnují už dlouhé roky. V současné době má spolek v péči zhruba
20 koček, které se v jeho domácích depozitech léčí
nebo čekají na nový domov. Pojďte s námi nahlédnout do tajů tak trochu jiného útulku.
Spolek Pozor kočka! funguje na principu malých
domácích depozit. To znamená, že nemá žádný
velký centrální útulek, kde by byla v klecích namačkána spousta chlupatých stvoření. Dočasný
azyl kočky nalézají přímo v domácnostech členů či
dobrovolníků spolku, kde je s nimi zacházeno jako
s vlastními domácími mazlíčky. Kočky, které spolek
přijme (a po nezbytné karanténě či vyléčení nabízí
k osvojení), jsou tak zvyklé na různé typy domácností - některá depozita mají psa, jiná zase děti, někde je depozitní kočka zvířecí “jedináček”, v některých prostor sdílí s několika dalšími kočkami, někde
mají kočky možnost výběhu ven a jinde jsou zase
čistě bytové. Tento systém umožňuje individuální

péči, osobní přístup ke každému zvířeti a usnadňuje následné začlenění do nové domácnosti.
Pokud byste hledali kočičího společníka, můžete
si vybrat z nabídky na našich webových stránkách
www.pozorkocka.cz nebo přímo kontaktovat některého z členů, který vám s výběrem pomůže.
Všechna nabízená zvířata jsou zdravá, několikrát
odčervená, očkovaná, a ta dospělá jsou kastrovaná. Na všechna se dá po dohodě přijet, třeba i jen
nezávazně, podívat. Bližší informace o podmínkách
osvojení najdete na www.pozorkocka.cz.
Náš spolek se také účastní různých akcí na podporu koček v nouzi. Snažíme se získávat finanční
prostředky na péči o kočky, pomáháme s odchyty
a kastracemi toulavých koček v několika lokalitách
a pořádáme umisťovací výstavy, které pomáhají
opuštěným kočkám najít nový domov.
Jsme nezisková organizace a každý člen nebo dobrovolník pro nás pracuje bez nároku na jakýkoli honorář, ve svém volném čase a s velkou láskou ke
zvířatům. Pokud se k nám chcete připojit nebo nás
v našem úsilí podpořit finančně, činem nebo i jen
slovem, budeme rádi. Číslo transparentního účtu:
2800491775/2010.
Kamila Hanesová, jednatelka

Zábava

Českobrodský zpravodaj
září 2014

3

Sudoku

Obtížnost – středně těžká
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Cvičíme si angličtinu
Fill in the gaps using the words given bellow:
First translate the words written below and then circle the words that you find in the word search.
a) attendance, b) recess, c) ruler, d) blackboard, e) pen, f) principal, g) seminar, h) graduation,
i) enroll, j) textbook
1. The traditional thing a teacher writes on with chalk is a . . . . . .
2. The break time between classes is called . . . . . .
3. The device used to apply ink to a surface, usually paper, for writing or drawing is called a . . . . .
4. At the beginning of class the teacher calls your name to take . . . . . .
5. A class of students meeting to study a problem or have a discussion is called a . . . . . .
6. The bound volume you study from is called a . . . . . .
7. When it‘s all over and you‘ve passed the exams, the last ceremony is your . . . . . .
8. The word used to join a class is to . . . . . .
9. The instrument used in geometry is called a . . . . . .
10. The head teacher of a school is called a . . . . . .
Which word is different?
1. apple, orange, banana, peach, little, lemon
2. four, zero, tree, eight, seven, ten
3. one, red, yellow, brown, grey, blue
4. young, old, small, year, happy, big

5. bread, butter, box, pizza, roll, cake
6. black, cow, cat, horse, hen, dog
7. father, sister, mother, uncle, friend, brother
8. water, hello, milk, tea, juice, coffee
9. she, he, ten, they, we, you

Program akce setkání absolventƽ ēeskobrodského gymnázia - prostorový a ēasový scénáƎ

sobota 4. Ǝíjna 2014

Výroēí, která pƎ

ē
ēeskobrodského gymnázia
90 let od slavnostního otevƎení budovy ēeskobrodského gymnázia
70 let od podepsaní smlouvy, kterou kapitulovaly zbytky nacistických vojsk ve StƎedních echách
Místnost
1
2
3
chodba
4
5
tĢlocviēna
u kašny
zahrada
školní dvƽr
schodištĢ
chodba 1. p
11
12
13
14
15
16
21
22
23
25
27
28

Aktivita
Zpracování, tisk a prodej fotografií
Místnost pro pamĢtníky - Projekce filmu k 50. výroēí založení školy
Místnost pro pamĢtníky - Projekce filmu k 75. výroēí
Výroba a prodej propagaēních pƎedmĢtƽ
Mímo provoz
Slavnostní otevƎení nové chemické laboratoƎe
Výstava tabel - ēásteēnĢ doplnĢno
Prezence, almanachy, poplatky, bonusy, tiskoviny
Obēerstvení , kavárenská úprava, Hudební produkce, Fotografování
Stánky s obēertvením, stánky s propagaēními pƎedmĢty a triēky
Vernisáž v Galerii "Na Schodech"
SoutĢžní fotografie
NovĢ vybavená poēítaēová uēebna z prostƎedkƽ EU
Projekce aktivit tƎíd a školy
Projekce historických fotografií
Hudební vystoupení, výstava
Obēerstvení
Místnost pro bývalé profesory + VIP návštĢvníky
Projekce novĢ objevených digitalizovaných filmƽ I.
Projekce novĢ objevených digitalizovaných filmƽ II.
Projekce novĢ objevených digitalizovaných filmƽ III.
Projekce filmu ze setkání absolventƽ v roce 2012 školy
Vstup na vĢž
Projekce filmƽ o aktivitách školy a tƎíd

as
12.00
13.00
13.15

Oficiální program
OtevƎení všech prostor gymnázia - prezence v prostoru u školní kašny
Slavnostní zahájení - pódium - školní zahrada (pƎedpoklad - pƎítomnost p. hejtmana StƎedoēeského kraje + VIP )
Školní pĢvecký sbor - Gaudeamus Igitur

13.30
14.00
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00

Slavnostní otevƎení nové chemické laboratoƎe vybavené sponzorským darem v hodnotĢ 620.000,-Kē od absolventa školy ing. T. NĢmce
Výstava - J. a Z. Hƽlovi - zahájení vernisáže v Galerii Na Schodech - operní pĢvec O. Socha, P. Hybešová, zpĢv, R. Kvíz, pƎednes - prostor chodby
1.p
Hudební program našich studentƽ - studentské kapely souēasné i z nedávné minulosti
Hudební vystoupení bývalé studentky školy - šansoniérka Eliška Sýkorová
Hudební vystoupení bývalého studenta školy - nejlepšího rappera R - Martina Hƽly
Koncert JazzBandu ZUŠ (studenti gymnázia)
Ukonēení akce

Úēastnický poplatek 100,-Kē
Ti, kteƎ
Ģ bonusový dárek.
VĢ ēku opravujeme, aby byl výstup (za 20,-Kē) ménĢ nároēný.
Ve stáncích prodáváme triē
Ģ.
J

A

ZmĢna programu vyhrazena. Zcela jistĢ dojde k ēasovým posunƽm. PravdĢpodobné jsou zmĢny lokalit akcí. Spíše budou akce (napƎ. výstavy)
Koneēná verze ēasového a prostorové scénáƎe programu setkání bude vydávána pƎi prezenci v sobotu 4.10.2014.

TĢ
PŘÍPRAVY NA SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA VRCHOLÍ
95 let od založení gymnázia, 90 let od slavnostního otevření školní budovy a 70 let od podpisu
smlouvy, kterou ve školní budově přijali zástupci České národní rady kapitulaci posledních zbytků nacistických vojsk ve Středních Čechách. Za takových okolností je téměř samozřejmé, že se
letos bude konat setkání absolventů, profesorů a žáků školy, které zmíněná výročí připomene.
Akce proběhne v sobotu 4. října od 12 hod. Chtěli bychom vám setkání připomenout a samozřejmě vás i pozvat. Veškeré informace naleznete na www.gcbrod.cz anebo na FB.

Portrétní umění 20. století
ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně
, trvání: 16.9. 2014 - 22.3. 2015; vernisáž 16.9. 2014 v 17.00.

Portrétní umění 20. století

ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně
25. září 2014 – 22. března 2015
vernisáž 25. září 2014 v 17.00
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
WWW.PODLIPANSKEMUZEUM.CZ
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14.00 – 14.30 hod
PREZENCE DRAKŮ
14.30 hod START DRAKŮ
O nejdéle létajícího draka!
O nejkrásnějšího svépomocí
vyrobeného draka Startovné 10,- Kč
Zábavné sportovní disciplíny pro malé i větší!
Úkoly pro tatínky aneb „TÁTO, JDEME NA TO!“

podpořené Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci projektu RC Kostička.

Děkujeme Cukrárně M a Z Kašovi za sladké odměny do soutěží!

www.leccos.cz

www.psohlavci14.cz

Akce je realizována ve spolupráci
s městem Český Brod
v rámci projektu Zdravé město a MA21.

www.cesbrod.cz

Český Brod - přívětivé město pro život
Buďme přívětivým městem nejen pro občany Českého Brodu, ale i pro ostatní, kteří do Českého Brodu přijíždějí za prací, kulturou, sportem či turistikou. Naši kandidáti jsou s městem úzce svázáni každodenním životem
v práci, ať již jako učitelé, podnikatelé či vedoucí zájmových sdružení. Nemusí respektovat stranické aparáty,
protože názory a informace získávají přímo od svých spoluobčanů. Na druhé straně, abychom se mohli do
voleb registrovat museli jsme od spoluobčanů získat 489 petičních podpisů. Děkujeme tímto všem, kteří naši
snahu jít do komunálních voleb podpořili svými podpisy. Proto i s nimi chceme spoluvytvářet přívětivé město,
ve kterém se budeme cítit bezpečně, ve zdravém prostředí s nabídkou volnočasových aktivit, v rozvíjející se
infrastruktuře a se vstřícným úřadem.
Minulé volební období a vývoj ukazují:
• Volební program plníme.
• Plánujeme jen to, co je reálné splnit a co samo město může ovlivnit.
• Jsme ochotni spolupracovat se všemi, kteří se chtějí podílet na práci pro město.
• J sme transparentní, znáte nás, vidíte výsledky naší činnosti.
• Ve své důslednosti jsme spolehlivým koaličním partnerem.
• Vyznáme se v řízení města a známe nástroje pro jeho řízení.
• Významným partnerem jsou pro nás příspěvkové organizace města a nestátní neziskové organizace.
• Děláme to, co umíme a s čím máme profesní zkušenosti.
Chceme i v následujících čtyřech letech zasahovat do řešení věcí v našem městě a dokončit připravované či
řešené akce a postupně naplňovat cíle Strategického plánu rozvoje města a Zdravého města - místní agendy
21. Celý volební program najdete na www.cesbrod.cz.
Naši kandidáti: Pavel Janík, Jana Kulhánková, František Janík, Josef Ležal, Marcela Chuchlová, Jana Stanková, Jaroslav Majer, Vladimír Martínek, David Hybeš, Ludmila Raková, Pavel Píša, Stanislav Šaroch, Jaroslava
Jelínková a další jsou ve spolupráci s Vámi připraveni cíle Strategického plánu rozvoje města zcela určitě
naplňovat.
Plánujeme volební mítinky: hřiště TJ Liblice 29.9. od 18 hod. / Sportovní hala TJ Slavoj 1.10. od 18 hod. / KEC
Štolmíř 2.10. Od 18 hod.
Nebudete-li moci přijít na mítink, určitě nezapomeňte jít k volbám a děkujeme za Vaši podporu.
Sdružení nezávislých kandidátů - Zájmy Českého Brodu (Volební č. 9)
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Milý spoluobēane,
s velkou radostí si Vám dovolujeme oznámit, že v letošních komunálních volbách mƽžete poprvé
i v eském BrodĢ volit kandidátku Strany svobodných obēanƽ do místního zastupitelstva.
Naší hlavní motivací pro kandidaturu je podpora a propagace „Svobodných“. PƎihlášení se
k urēitému programu a zpƽsobu vidĢní svĢta považujeme za lepší systém než kandidátky
„nezávislých“.
Pokud nám dáte hlas, budeme rádi. JeštĢ radĢji ale budeme, pokud se rozhodnete stát ēlenem
nebo aktivním pƎíznivcem svobodných. Informace o StranĢ svobodných obēanƽ naleznete na
internetové stránce „www.svobodni.cz“
AktivnĢ podporovat Svobodné má smysl!
lenové kandidátky Strany svobodných obēanƽ:
Filip Brožek, Lukáš Litera, Milan Majer, Miroslav Šaroch, Miroslav Urban
www.cesky-brod.svobodni.cz

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané
Jak jistě víte, v letošním roce, a to 10. a 11. října, se uskuteční komunální volby. Proto
my všichni, kteří žijeme v Českém Brodě, Liblicích a Štolmíři budeme moci volit do
městského zastupitelstva. O Vaši přízeň se bude ucházet celkem devět volebních subjektů. Mezi nimi najdete také kandidátku KSČM. V úvodu je třeba říci, že ti kteří jsou na
ni uvedeni, v případě svého zvolení nabízí spolupráci všem, kterým půjde o prospěch
města, tedy i jeho obyvatel. Uvědomujeme si, že v komunálních volbách musí jít v prvé řadě o člověka, o město, o jeho rozvoj. Sem žádné plané politizování nepatří.
Díky tomu, že Český Brod je náš domov, víme co nejvíce tíží jeho občany. Problémů je celá řada. Uvedeme
jen některé, které podle našeho názoru zasluhují zvláštní zřetel. Jedná se o zvýšení bezpečnosti občanů,
a to jak jejich osobní, tak jejich majetku, dořešit dopravní systém ve městě a také intenzivně potírat
distribuci i požívání návykových omamných látek. Další nemalou pozornost je třeba věnovat celkovému
hospodaření města, především se zaměřit na účelné vynakládání prostředků na opravy městského majetku. Jsme si vědomi, že město, které má dluh více jak 50 milionů Kč si nemůže dovolit větší investiční
akce. Čerpání dalších peněz formou úvěru je dle našeho názoru velice rizikové. Za jakých předcházejících
vedení města k tomuto dluhu došlo, si musí každý z Vás odpovědět sám. Věříme, že odpověď najde.
Rovněž nám není lhostejná situace v místní nemocnici. Tomuto problému se chceme, v případě že dostaneme Vaši důvěru, důsledně věnovat, a co nejdříve najít takové východisko, které přinese prospěch jak
městu, tak jeho obyvatelům.
Jistě byste také uvítali, aby pro Vás autobusová doprava, na kterou město přispívá, byla cenově dostupnější. V tomto případě nám jde zejména o naše seniory, děti a studenty.
Vyhrazený prostor, který jsme ve Zpravodaji dostali, nám neumožňuje Vás podrobněji seznámit s naším
volebním programem. Proto se více dozvíte z letáku, který bude doručen do Vašich domovů. Přejeme
Vám krásné dny a zodpovědné rozhodování v nadcházejících komunálních volbách.

Mgr. Tomáš Klinecký
advokát

ZVEŘEJNÍME
VŠECHNY
SMLOUVY
BEZ OHLEDU
NA HODNOTU
ZAKÁZKY

PĜijćte 10. a 11. Ĝíjna k volbám

POSÍLÍME
SPOLUPRÁCI
S NEZISKOVÝM
SEKTOREM
Bc. Jana Kratochvílová
sociální pracovnice, Ĝeditelka NNO

www.top09.cz/cesky-brod
www.facebook.com/TOP09CeskyBrod

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

V Říčanech nabízíme dlouhodobý pronájem moderně vybavených dvojlůžkových pokojů s vlastní
koupelnou, WC a kuchyňkou, uzavřené parkování. Též pro firmy. 6.500,- Kč/měs.
Volejte 603 415 689, 604 236 953

AKCE pro Vás – 2014
Celulitidová masáž + ozonový zábal
(90 min.): 500 Kč
Září 2014:
Indická masáž hlavy (30 min.): 150 Kč
říjen 2014:
Masáž zad lávovými kameny (60 min.
+15 min. masáž obličeje lávovými
kameny): 400 Kč
Listopad 2014:
Masáž celého těla – záda, nohy, ruce
(90 min.): 450 Kč
Nově lze zakoupit permanentku na klasickou masáž zad + šíji za zvýhodněnou
cenu: 10x – 3.200 Kč, 5x – 1.600 Kč,
3x – 1.000 Kč
jaroslava Kamenčáková
Nová 251
Český Brod – Liblice
tel.: +420 604 134 271
www.masazejarka.com

ízkým

Věnujte Vašim bl

KA Z
DÁRKO VÝ POážUv ak
ci !!!
na některou mas

PRODEJ – SERVIS – PăJûOVNA
Navštivte naši prodejnu a pođiČte
si vysokotlakou myĉku
K4 Premium Home
za nepĔekonatelnou cenu 7.990 KČ
nyní se zárukou 4 roky!
Kärcher Center Kolín

Havlíĉkova 929, 280 02 Kolín
tel.: / fax: +420 321 716 622
info@karcher.cz
www.karcher.cz

KONTEJNERY
sutě, písky aj.
Tel.: 604 180 884
Jan Votava – Český Brod

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001
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www.autodoprava-hovorka.cz

www.autoservis-hovorka.cz

Stehlík Jiří
Hlavní 47 Tuklaty
tel. 723 614 889
n prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna, GARDENA,
Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, řezné kotouče na beton a ocel
n servis strojů zn. STIHL a OLEOMAC
n prodej a servis strojů VARI, štípače dřeva, štípací sekery, kalače, klíny, násady aj.
n BROUSÍME: řetězy do motorových a el.pil (na počkání), žací nože do sekaček, nože do
křovinořezů, zahradní nůžky ruční, nůžky na živé ploty, pákové nůžky na větve a trávu, sekery,
kuchyńské nože a nůžky, kotoučové pily a pily vidio (max. do 24 hod. i na počkání) aj.
n opravy motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI, ROBIN, LOMBARDINI

AK CE HU SQ VA RN A

Sleva na pily, křovinořezy, sekačky, automower, ridery a traktory.

navštivte náš e-shop na: www.stehlik-zahradales.cz

OTEVŘENO: Po – Pá 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 hod., SO – NE zavřeno
e-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz

DĎTSKÉ

KADEġNICE J. LEVIÿKOVÁ
PġESTĎHOVÁNA OD ZÁġÍ 2014
NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 55

NOVĎ: MODELÁŽ NEHTĩ
PEDIKĩRA

Mobil: 774 843 993
KADEġNICTVÍ BEZ OBJEDNÁNÍ – OD 7:00

DO 19:00

TAXI NOVODOBÁ SANITKA
Okres Kolín se stal dalším z mnoha působišť
Novodobé Sanitky. Projekt, který v roce 2012
vyhrál soutěž Rozjezdy
roku, se snaží ulehčit život především seniorům,
nemocným nebo tělesně
postiženým, kteří se potřebují přepravit do zdravotnických zařízení, do lékárny, do lázní apod. Tuto
soukromou dopravu mohou využít také maminky
s malými dětmi nebo ti, kteří nemají nárok na odvoz
sanitkou.

zákazníky chystáme výhodné nabídky formou věrnostních karet“ uvedl Petr Povolný, majitel pobočky
okresu Kolín. V případě zájmu o služby Novodobé
Sanitky si můžete prohlédnout internetové stránky
www.novodobasanitka.cz nebo přímo zavolat panu
Povolnému, mob. telefon 736 706 775, který velice
rád zodpoví všechny Vaše dotazy.

„Samozřejmostí je doprovod klienta či jiná pomoc,
jako například vyzvednutí léků v lékárně nebo zaslání sms zprávy rodinným příslušníkům s tím, že placená je pouze samotná přeprava. Důraz klademe na
osobní přístup, individuální potřeby a spokojenost
klientů jak s cenou, tak s rychlostí služby. Pro stálé

2YCHLÉPīJĎKA
NACOKOLIVł
   
    
   

10 000 Kč
již od
969 Kč*

6OLEJTEZDARMA
800 366 000
-đSÓĎNÓSPLÉTKA+Ď PLATÓPRO:AMđSTNANECKâÞVđR VâÝKAÞVđRU+Ď SPLATNOST
ÞVđRUMđSÓCī 203.  ÞROKOVÉSAZBA  CELKOVđZAPLATÓTE+Ď

www.ano-pujcky.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
4.568 Kč (jednostranný)
6.030 Kč (oboustranný)
logo na titulní straně: 479 Kč
odkaz na PR článek
na titulní straně: 279 Kč
řádková inzerce: 0,60 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.

Zajišťuje tiskárna Profi-tisk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:
+420 603 588 338, brejchova@profitisk.cz
+420 731 441 101, inzerce@profitisk.cz
www.profitisk.cz

tEChNICKé PodMÍNKy INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
• v případě celostránkové inzerce, kde bude tisk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme
ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• veškeré obrazy/grafika musí být v barevném prostoru CMYK s rozlišením 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
Uzávěrky: červenec/srpen 4. 8., září 8. 9., říjen 6. 10., listopad 3. 11., prosinec 8. 12.
data expedice: červenec/srpen 15. 8., září 19. 9., říjen 17. 10., listopad 14. 11., prosinec 1. 12.
poslední aktualizace ceníku: 10. 3. 2014

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

REALITNÍ KANCELÁØ
LUBOŠ JEDELSKÝ
prodej, pronájem a výkup nemovitostí
bezplatné realitní poradenství øešení exekucí nemovitostí
znalecké posudky energetické prùkazy
kompletní finanèní služby

+420 775 026 455
l.jedelsky@unitedreal.cz

Nám. A. z Pardubic 43
Èeský Brod

Rekonstrukce a nové střechy
Jirsík & Varta
Renomovaná firma s 20 letou tradicí

• Dodávka a montáž krovu • Pokrývačské práce •
• Montáž klempířských prvků • Celoplechové střechy •
• Montáž střešních oken • Stavební práce •
Tel.: +420 602 255 155
www.strechy-cesky-brod.cz

NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 46
ČESKÝ BROD (vedle pošty)

ZVEME VÁS
•DO NOVĚ UPRAVENÝCH PROSTOR STUDIA
•NA POWER JÓGU, PILATES,
FUNKČNÍ TRÉNINK, BŘIŠNÍ PEKÁČ
•NA KOSMETIKU, MASÁŽE A TĚLOVÉ ZÁBALY
•NA FORMOVÁNÍ POSTAVY
– KAVITACE A LYMFOVEN
•NA LEKCE VEDENÉ PROFESIONÁLY
•NA SOBOTNÍ AKCE – MIX LEKTOREK
www.fitcentrummamut.cz • Veškeré dotazy na tel. 606 45 57 37 / kosmetička – 603 483 296

www.fitcentrummamut.cz • e-mail: fitcentrum.mamut@centrum.cz

BARVY - LAKY

MU.DESIGN
Bc. Miroslav ULDRICH
Prodejna: 321 620 923
Mobil: 737 581 753
mu.design@seznam.cz
äLåNRYDýHVNê%URG

Fotoateliér

+ʋQɈ6ɭKʝYʋQFʝYΈ

KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Kounice 106, 289 15 XÌHVN©KR%URGX
HPDLOKDQD#VFKRYDQFRYDF]_PRELO

www.kominictvinemec.cz

ZZZVFKRYDQFRYDF]

TEL.: 775 132 921

Prodej levných zasíťovaných stavebních pozemků v okolí Českého
Brodu – obec Tuchoraz.
Zaváděcí cena 999Kč/m2.

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI

tel. +420 776 001 064
www.jablonovastran.cz

www.vykupuji-nemovitosti.cz

+420 607 915 486

    KARNET FINANCE

 
  

PODZIMNÍ PRODEJ

NABÍZÍME: chryzantémy, astry, vřesy,
macešky, sadba jahod a maliníku.

Otevírací doba:
Po – So: 9 – 18, Ne: 9 – 13
Tel.: +420 736 765 346
www.zahradnictvilimuzy.cz

&
REALITY KARNET

• ODDLUŽENÍ, INSOLVENCE
• LIKVIDACE EXEKUCÍ
• BANKOVNÍ HYPOTEČNÍ ÚVĚRY
• SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY
• NEBANKOVNÍ ÚVĚRY
• REFINANCOVÍNÍ A KONSOLIDACE
• VÝKUP NEMOVITOSTÍ
• REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE

WWW.KARNETFINANCE.CZ
TEL.: 777 858 942

www.vykopydurek.cz

Kontejnery
nabízí

odvoz sutě, železa, odpadů, bioodpadů
dovoz písku, štěrku, betonu, kůry
dovoz paletového zboží hydraulickou rukou
prodej a dovoz kompostované tříděné zeminy a kompostu
údržba zahrad a kácení stromů
zemní práce, demolice, vyklízení, veškeré přípojky,
výkopy bazénů a příjezdových cest
stavební práce, základové desky, zámkové dlažby,
rodinné domy

Svojetice 180, 251 62 Mukařov
E-mail: info@vykopydurek.cz
Mobil: +420 777 322 134
Fax: +420 323 660 739

KĚĚůƵǎĞŶşĂĚůƵŚŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
ůĞŝŶƐŽůǀĞŶēŶşŚŽǌĄŬŽŶĂ͘
:ĞĚŝŶĄŵŽǎŶŽƐƚŝũĂŬƐĞǌĄŬŽŶŶĢ
ĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀŶĢǌďĂǀŝƚĚůƵŚƽ
ĂƐƚĂǀşŵĞĞǆĞŬƵĐĞ͕ĚƌĂǎďǇ͕ƐƌĄǎŬǇǌĞ
ŵǌĚǇ
ĂƉůĂƚşƚĞ ŵŝŶ͘ϯϬйŽďũĞŵƵƐǀǉĐŚ
ǌĄǀĂǌŬƽ
:ĞĚŶĂŶşǌŬĄƐƉůĄƚŬĂŶĂŵĂǆ͘ϱůĞƚ
WƌŽĨǇǌ͘ŽƐŽďǇĂK^s ƐĞǌĄǀĂǌŬǇ
ǌ ƉŽĚŶŝŬĄŶş
^ƚŽƉŶĂƌƽƐƚĄŶşĚĂůƓşĐŚƷƌŽŬƽ͕ƐĂŶŬĐşĂ
ƉŽŬƵƚ
dĞů͘ 776 Ϯϯϯ ϲϬϱ͕ϲϬϴ ϱϱϴ 762
tĞď͘ǁǁǁ͘ϭϮϯ-ŽĚĚůƵǎĞŶş͘Đǌ

STINGO OPTIK
VÝJIMEČNÁ NABÍDKA
POUZE V NAŠÍ OPTICE
ČESKÝ BROD, KRÁLE JIŘÍHO 268
Otevírací doba: po - čt 8:00 - 17:00, pá 8:00 - 15:00
Tel.: 727 917 927

K NÁKUPU NOVÉ BRÝLOVÉ OBRUBY

TVRZENÉ PLASTOVÉ ČOČKY
1.5 S ANTIREFLEXNÍ ÚPRAVOU
(nabídka se vztahuje na všechny typy brýlových obrub)

POUZE
ZA
Kč,-

1

Platnost akce pouze s tímto letákem do 31. 12. 2014 (více informací v optice).

Více informací na:
www.stingooptik.cz

MOŽNOST VYŠETŘENÍ ZRAKU
OČNÍM LÉKAŘEM

ING. ROMAN ŠKRABÁNEK

SENÁTOREM
Více peněz
do regionu
Více
příležitostí
pro Vás
www.skrabanek.cz
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Kolín
Poděbrady
Lysá nad Labem
Český Brod
Čelákovice

PRODEJ

POČÍTAČE, NOTEBOOKY,
TABLETY, TISKÁRNY

SERVIS

SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY
ÚDRŽBA POČÍTAČŮ A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ
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www.briard.cz

32

s

Mbit/

Premium
P
remium AirMax
AirM
32768/8192
32768/819

Standard AirMax
16384/4096

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

• 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

