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V čase adventním
Právě začínáte číst poslední úvodník českobrodského zpravodaje v roce 2015. Tuším, že v tuto chvíli se
vaše čtení zastavuje a v myšlenkách se vracíte k informacím ze Zpravodajů v tomto roce. Mně se začínají
vybavovat následující články: Od ledna ve Zpravodaji přibyl Věstník čili informace o jednání rady a zastupitelstva, v únoru se představil tým speciálních pedagogů z projektu Sdílené radosti a strasti základních
škol, v březnu byly představeny osobnosti města za rok 2014, duben byl věnován změnám v nemocnici,
včetně zateplení budovy G, květen již tradičně přinesl informace o automobilových veteránech, červen
patřil novému odstavnému parkovišti v Klučovské, největší letošní investiční akci, o prázdninách probíhaly
nejen skautské a příměstské tábory, ale i rekonstrukce školní jídelny, září bylo ve znamení páry, připomněli
jsme si 170 let železnice v Českém Brodě, v říjnu jsme počítali, kolik mistryň světa žije s námi ve městě
a v listopadu nás přivítal rekonstruovaný KD Svět. V průběhu roku jako zlatá nit se Zpravodajem vinuly
informace ze škol, od skautů a nevládních organizací sportovně či kulturně zaměřených. Při této reminiscenci nad všemi akcemi se můžete zamyslet i nad osobnostmi roku 2015 a jejich nominaci, o jejímž
způsobu se můžete dočíst uvnitř listu.
A zmínkou o osobnostech roku 2015 se navracím k prosincovému vydání. Pochod světýlek a následné
rozsvícení vánočního stromu, i přes nepřízeň počasí, oživily adventní náladu, kterou si můžete znovu připomenout procházkou po městě díky osvětlenému náměstí i vyzdobeným výlohám obchodů, z nichž je
patrný vánoční čas a příchod nového roku.
Úvodník se chýlí k závěru, takže od vzpomínek k vánoční a novoroční atmosféře, která v nás vyvolává více
citlivější i ohleduplnější jednání k ostatním a evokuje předsevzetí, aby nám to vydrželo v novém roce co
nejdéle. Místo předsevzetí mi dovolte malé připomenutí ze závěru knihy Karla Čapka: „Co člověka potkává, vychází z něho. To se jen tak z tebe odmotává jako z klubka.“
Za redakci Českobrodského zpravodaje Vám tedy přeji hodně radosti, štěstí a spokojenosti nejen v čase
adventu, Vánoc a Nového i nového roku, ale aby se radost, štěstí a spokojenost z Vás „odmotávaly jako
z klubka“ i ve všedních dnech nového roku 2016.
Pavel Janík
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Krátce z města
Zastupitelé schválili Lokální strategii rozvoje
základního školství ve správním obvodu ORP
Český Brod do roku 2025, která mapuje potřeby základních škol i možnosti jejich spolupráce.
Současně je i důležitým dokumentem pro podávání žádostí o dotace pro školy.
Město obdrželo Rozhodnutí o přidělení dotace
z fondu dopravní infrastruktury na stavbu chodníku v ulici Tuchorazská. Součástí investice, nikoli
však dotace, je i veřejné osvětlení. Zakázka bude
realizována do 31. 7. 2016 v předpokládané
ceně 2,4 mil. Kč.
V souvislosti s novelou zákona o občanských
průkazech a zákona o cestovních dokladech ve
dnech 24. prosince 2015 až 31. prosince 2015
dojde k odstávce systému. V této souvislosti
připomínáme, že při žádosti o občanský průkaz
a cestovní pas se fotografie pořizuje až na místě.
Oproti tomu při žádosti o řidičský průkaz je třeba přinést jednu fotografii.
Technické služby na přelomu roku vyvezou odpad jak v posledním 53. týdnu tohoto roku, tak
následně 1. týden nového roku, tedy dvakrát.
Od 13. 12. 2015 dochází ke změnám v jízdních
řádech ČD. Díky dokončeným investičním akcím
v okolí nádraží a aktivitě ROPIDu, města a občanů se v něm promítne i prodloužení linky S7
z Úval do Českého Brodu v době dopravních špiček. Více na webových stránkách Českých drah.
25. 11. 2015 v odpoledních hodinách se na českobrodské radnici odehrálo setkání obcí s vedením Středočeského kraje. Po úvodním slovu
hejtmana Ing. Miloše Petery a starosty města
Bc. Jakuba Nekolného začal pestrý program určený především zástupcům obcí ve správním
obvodu Český Brod. Hovořilo se například o preventivních aktivitách v oblasti rizikového chování, kriminality a užívání návykových látek, o probační a mediační službě nebo o stavu vývoje
integrovaného záchranného systému na území
ORP. Závěr setkání patřil diskusi s představiteli
vedení kraje a zástupci obcí.
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Místní poplatek ze psů: Přihlášení, odhlášení,
vydávání evidenčních známek a veškeré změny
v místním poplatku držitele psa provádí pouze správce poplatku: Petra Straková, finanční
odbor, e-mail: strakova@cesbrod.cz, telefon:
321 612 164, odbor finanční, přízemí čp. 70, náměstí Husovo, Český Brod.
Nová aplikace v Czech POINT - Výpis snímku
z katastrální mapy: Pro ověřený snímek katastrální mapy už občané nebudou muset chodit
na konkrétní katastr nemovitostí na základě své
místní příslušnosti. Od října 2015 ho nově získají
i na pracovištích Czech POINTu (pokladně MěÚ
a poště). O tento snímek může požádat kdokoliv,
aniž by měl k danému území vlastnický vztah.
Pro získání ověřeného snímku potřebuje žadatel
znát identifikaci oblasti, která bude na snímku
zobrazena. Tou jsou parcelní číslo a příslušné
katastrální území nebo přesná adresa daného
objektu. Snímek je důležitý např. pro oceňování
nemovitostí nebo některé druhy stavebního řízení. Výpis má formát A4 a stojí 100 Kč.
IC Český Brod získalo certifikát 1. stupně Českého systému kvality služeb. Tento certifikát uděluje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v oblasti
turistického ruchu. Na webu www.csks.cz se
můžete seznámit se 681 certifikovanými organizacemi, mezi které patří česká informační centra, cestovní kanceláře, hotely aj.
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Body projednávané Radou města 4. 11. 2015
1. Jmenování člena komise pro regeneraci městské
památkové zóny v Českém Brodě
2. Lokální strategie základního školství v ORP Český Brod
3. Nájemní smlouva - MUDr. Richard Havránek,
s.r.o.
4. Žádost o dotaci - Místní akční plány
5. Chodník v ulici Tuchorazská - ISPROFOND
5217510164
6. Oznámení ceny předané - VaK Nymburk
7. Převod pozemku 177/19 - ul. V Lukách
8. Školní jídelna, AD - Dodatek č. 1 ke SoD
314/2011
9. VZMR - Žižkova PD - výběr zhotovitele
10. Projekt „Bedřiška“
11. Doporučení schválení smlouvy - Českobratrská
církev evangelická
12. Doporučení schválení smlouvy - Regionální
muzeum
13. Doporučení schválení smlouvy - Římskokatolická farnost
14. Smlouva o spolupráci - prodej lístků v KD Svět
15. Informace - Zápis komise bezpečnosti
16. Informace - Zápis komise SVČ ze dne 12. 10. 2015
Body projednávané Zastupitelstvem města
11. 11. 2015
1. Lokální strategii rozvoje základního školství ve
správním obvodu ORP Český Brod do roku 2025
2. Chodník v ulici Tuchorazská - ISPROFOND
5217510164
3. Převod pozemku 177/19 - ul. V Lukách
4. VaK Nymburk - žádost o změnu smlouvy - roční
množství vody
5. Prodej volné bytové jednotky č. 1256/10 v ul.
Palackého
6. Schválení smlouvy na poskytnutí dotace - Regionální muzeum
7. Schválení smlouvy - Českobratrská církev evangelická
8. Schválení smlouvy - Římskokatolická farnost
9. Informace - Kontrolní výbor - zápisy z jednání,
zápis z kontroly
Body projednávané Radou města 18. 11. 2015
1. Smlouva o technické podpoře k software Vita
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o umístění technického
zařízení pro CDBP

Věstník
3. Dohoda k používání výplatního frankovacího
stroje k úhradě cen za poštovní služby
4. Vánoční zvoneček vypravuje - Liduščino divadlo
5. Přeplatek OAD za rok 2014 - žádost o změnu
účelu
6. Anna - sociální služby pro seniory - změna závazných ukazatelů rozpočtu 2015
7. Městská knihovna - změna závazných ukazatelů
rozpočtu 2015
8. ZŠ Žitomířská - čerpání rezervního fondu
9. ZŠ Žitomířská - změna závazných ukazatelů rozpočtu 2015
10. MŠ Liblice - změna závazných ukazatelů rozpočtu 2015
11. Souhlas s podnájmem bytu
12. Sdílené radosti a strasti ZŠ v ORP Český Brod
- licenční smlouva
13. Nabídka na odkup optovlákna BMB-Green s.r.o.
14. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě Nemocnice
Český Brod, s.r.o.
15. Prodej části pozemku v obci a k.ú. Český Brod
(H. L.)
16. Prodej pozemku v obci a k.ú. Český Brod
(H. L.)
17. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor - Gymnázium Český Brod
18. VB - ČEZ Distribuce - kNN - ul. Ruská
19. VB - ČEZ Distribuce, a. s. - kNN - ul. Za Nemocnicí
20. VB - SŽDC, státní organizace - kabelové vedení
- Klučovská
21. Prodej bytové jednotky č. 340/1 v ul. Komenského
22. Záměr na dodatek k nájemní smlouvě
OmniLab s.r.o.
23. Záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 1
24. Změna zřizovací listiny Technických služeb Český Brod
25. Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci
a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod (staženo, vráceno
k přepracování)
26. Smlouva o spolupráci David Fidler
27. Nový název ulice
28. Žádost o odsouhlasení plánované investice Nemocnice Český Brod (staženo)
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Českobrodský advent v nebi
V neděli 29. listopadu večer jsme přivítali v Českém Brodě advent a u příležitosti tradičního Adventního
průvodu světýlek jsme rozsvítili u kostela sv. Gotharda vánoční strom.
U městské radnice se před sedmnáctou hodinou
odpoledne, i přes nepřízeň počasí, začaly scházet
převážně rodiny s dětmi. Slavnostní večer zahájil
starosta města Jakub Nekolný uvítacím proslovem.
Průvod vedený městskou gardou ve středověkých
kostýmech, za svitu loučí a zvuku bubnů, prošel
jen krátkou procházkou částí města a vrátil se zpět
k radnici. Pak pokračoval na náměstí Arnošta z Pardubic ke vzrostlému smrku, který byl již vánočně
vyzdoben a čekal na své rozsvícení. Po cestě děti
s lampiony obšťastnili andělé, kteří jim rozdávali
perníčky. Ty upeklo a nazdobilo tradičně s klienty místního domova pro seniory ANNA občanské
sdružení Magráta.
Slavnostní atmosféru příchodu průvodu umocnily
barokní adventní písně a emotivní taneční vystoupení „V nebi“, které právě u příležitosti vítání adventu nastudovali žáci tanečního oboru Základní

umělecké školy v Českém Brodě pod vedením Evy
Petráskové. Videomapping na stěnu zvonice, který
předcházel rozsvícení stromu, očekávali s napětím
všichni přítomní. Na její kamennou zeď se postupně snášely sněhové vločky a hvězdy, střídaly se
zimní i vánoční motivy. Pestrou projekci zakončilo
blahopřání občanům ke krásnému adventu a veselým Vánocům, vyobrazené nad světelným adventním věncem se zapálenou první svíčkou. Podle
bouřlivého potlesku i letos efektní videoprojekce
ve volném prostoru okouzlila téměř 800 diváků.
Akci pořádalo Město Český Brod s podporou o. s.
Magráta a LECCOS, z. s. Velký dík od pořadatelů
patří také technickým službám města, městské policii, základní umělecké škole i domovu pro seniory
ANNA.
Petra Ištvániková a Dita Nekolná
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Bezpečný Český Brod
Po vzoru Kolína a ve spolupráci s Policií ČR vzniká v našem městě projekt na větší provázání bezpečnostních
složek a také lepší informování veřejnosti o bezpečnostní situaci v Českém Brodě.
Na webu města bude v krátké době umístěn odkaz na speciální adresu projektu, na které budou
k dispozici veškeré možné informace. Asi nejzajímavější novinkou jsou mapy kriminality (viz obrázek), ze kterých je patrné, v jakých lokalitách
města v uplynulém období docházelo k páchání
trestné činnosti a přestupků. Z map je například
patrné nejen snížení „závadového“ chování v roce
2015 oproti loňskému roku, ale také jeho vytlačování z míst pod dohledem kamerového systému.
Evidentní je to v případě prostoru nádraží a jeho
okolí, kde se z jednoho z nejhorších míst z pohledu bezpečnosti stala po rekonstrukci a osazení
kamerami vcelku bezproblémová lokalita. Samozřejmě se chceme rozvoji kamerového systému
dále věnovat, ale o tom si můžete přečíst na jiném místě.
S technickým pokrokem by měla souviset i další
novinka, která nás příští rok čeká. Tou jsou postupné instalace zařízení na úseková měření rychlosti.
První by měla v případě schválení rozpočtu vzniknout na státní silnici v Rostoklatech a na silnici od
Kostelce nad Č. lesy v Krupé. Další jsou plánována
v Českém Brodě na Klučovské ulici a v Přistoupimi. Samozřejmě se situace může měnit a orgány
města ještě navržené lokality mohou přehodnotit.
Přesto je velmi pravděpodobné, že takovéto měře-

ní v Brodě a okolí brzy vznikne, tak si dávejte pozor
na rychlost v obci, ať zbytečně neplatíte pokuty.
Změny čekají i na strážníky městské policie. V příštím roce bychom chtěli nasadit nový software pro
činnost městské policie. Takový systém umožní například mnohem rychlejší vyřizování přestupků s napojením na městskou spisovou službu bez nutnosti
zdlouhavého zpracovávání přestupků. Tím se uvolní
čas a strážníci budou více vidět v ulicích. Také pomocí GPS budeme mít přehled o lokalitách spáchání
přestupku a jeho zanesení do výše zmíněných map
kriminality. Pořízením tohoto softwaru budeme naplňovat hodně cílů, které nám uložilo zastupitelstvo
města ve schválené koncepci městské policie.
Závěrem se krátce zmíním o materiálových a personálních záležitostech. Přípravné práce na vybudování nové služebny městské policie pokročily,
a tak se na obrázku můžete seznámit s vizualizací
prostorů v přízemí domu čp. 56, tedy druhé budovy úřadu. Záměrem města je také v příštím roce
pořídit nové služební vozidlo městské policie.
Z koncepce městské policie vyplývá i navýšení
počtu strážníků městské policie i zaměstnanců na
pracovišti kamerového dohledu.
Jakub Nekolný

Majetková kriminalita 2015

Kalendář Liblice 2016
Je k zakoupení v Informačním centru v budově Městského úřadu na náměstí Arnošta z Pardubic 56. Jednotná cena 70 Kč. Vydal Spolek přátel obce Liblice, www.liblice.estranky.cz.
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Farmářské trhy skončily, začínáme opět na jaře
Letos se na farmářských trzích, které se konaly na náměstí Arnošta z Pardubic před budovou čp. 1 v Českém Brodě, průběžně vystřídalo 25 prodejců. Někteří z nich se stali neodmyslitelnou součástí těchto trhů
a získali si mezi návštěvníky velkou oblibu, o které svědčily pravidelné fronty před jejich stánky.
Mezi ně patřili prodejci zeleniny a ovoce, uzenin
a sýrů, koření, výpěstků sadeb květin a dřevin, různých dřevěných, proutěných a textilních výrobků.
Kromě nich se trhů zúčastňovali i prodejci sušeného ovoce, pletených čepic, vyšívaných ubrusů,
zdobených porcelánových hrnků, korálkové bižuterie a v neposlední řadě si všichni pochutnali na
grilovaném kuřeti či řeckých specialitách.
Účast na trzích je otevřena i dalším zájemcům
o prodej. Pro zpestření nabídky hledáme výrobce
marmelád, moštů, sýrů, pekaře, prodejce vajíček
a chovatele ryb, kteří se mohou přihlásit na e-mai-

lu: strakova@cesbrod.cz nebo na tel. 321 612 164,
734 800 380.
V letošním roce se konalo 24 trhů a za jejich hladký
průběh bych ráda poděkovala především pracovníkům Technických služeb, panu Malému a panu
Šedivému, kteří připravují stánky pro prodejce.
V roce 2016 budou farmářské trhy nadále pokračovat. O termínu jejich začátku Vás budeme včas
informovat.
Petra Straková, koordinátor farmářských trhů

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
pan Vladimír Mrázek, paní Ludmila Pouchová, paní Aloisie Vacková,
paní Miroslava Fraňková, paní Marie Markovská, paní Vlasta Doležalová,
pan František Pazderec, paní Miloslava Vaňková, paní Vlasta Paloučková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Podzemní peklování s Mikulášem a anděly
Historické podzemí se hodí k ledasčemu, třeba k Mikulášské nadílce a čertovskému postrašení dětí, které
mají přeci jenom i nějaký ten hříšek. Úplně první podzemní peklování se odehrálo před pár lety ve spolupráci městské gardy a informačního centra, druhý ročník s velice vtipným a zábavným divadlem zdravotních klaunů v loňském roce a třetí ročník letos, v sobotu 5. 12.
Dramaturgie se velice úspěšně zhostila Daniela
Králová, která společně s členy divadelního spolku
TYLKA připravila pro děti a rodiče zábavné odpoledne s programem a Mikulášskou nadílkou. Celá
akce byla ve spolupráci s městem Český Brod, proto andělsky zazářila i PR manažerka Petra Ištvániková a čertovsky se vyřádilo informační centrum.
Během celého odpoledne se v podzemí vystřídalo osmdesát dětí s početným doprovodem „záchranného týmu“ rodičů, dědů i babiček. Prvním
testem děti procházely u vstupu do podzemí, kde
už některým výřečným docházela slova a u těch
menších ukápla i nějaká ta slzička. Pro kompletní
skupinku vždy přilétl anděl, který zavedl děti do
podzemí, kde si nesmiřitelní čert s andělem dělali
naschvály. Dětem dali za úkol třeba obehrát čerty
v kostkách.
Dalším oříškem bylo vážení hříšníků na decimálce.
Přesto, že čert vážil velice poctivě, někteří rodiče pochybovali, že to jejich dítko nemůže být tak
hodné a skoro nic nevážit! Poznat, které peříčko
nepatří do andělských křídel, byla hračka. Ke svatému Mikuláši děti vstupovaly s bázní, ale vůbec se
nemusely bát, protože měly andělského průvodce
a svatý Mikuláš (zcela k nepoznání Standa Svítok)

dětem vše podal tak mile a laskavě, že druhou
stranou z podzemí vycházeli očištění a podarovaní
„samí andílkové“ s rozzářenýma očima. Pak už byly
dětičky trochu bujarejší, protože to všechno vlastně dobře dopadlo a s chutí se zakously do připravených buchet od Leccosu a zapily to teplým moštem. Chvála se na celý tým sype ze všech stran, tak
jen pár postřehů od návštěvníků na konec:
“Ohlas na mikulášskou je potěšující - všichni, se
kterými jsem mluvila, byli nadšení, včetně nás!“
„Chtěla bych pochválit sobotní Mikulášskou nadílku v podzemí, bylo to super, dětem se to moc líbilo, i když ten starší (6 let) prohlásil, že to peklo bylo
málo pekelné. Možná si ho čerti u váhy přece jen
měli sbalit do pytle. A ten mladší se v neděli ptal,
kdy zase půjdeme za čerty do podzemí.“
„Byli jste skvělí, užili si to nejen kluci, ale i já s manželem. Čertice u vchodu byly úžasné a ten, co
obsluhoval pekelnou váhou je pěkně vyděsil. Na
příště se musím naučit taky nějakou básničku. Děkujeme za krásný zážitek.“
Zdenka Bočková,
Informační centrum
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Rozšíření a modernizace městského kamerového systému
Městský kamerový systém byl v říjnu rozšířen o dva nové kamerové body.
První bod na křižovatce ulic Žižkova – Komenského
je již napojen na optickou trasu a je plně funkční.
Druhý v ulici Jana Kouly čeká na
dokončení optické trasy. Poslední
propojka byla provedena řízeným
podvrtem pod krajskou komunikací. Akce byla financována z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR v částce 276.117 Kč.
Dále probíhá postupná modernizace zastaralých analogových kamerových bodů. Bohužel na modernizaci není možné čerpat dotační
prostředky a musíme je hradit z vlastních zdrojů
dle možností rozpočtu. Prvním takto modernizovaným kamerovým bodem bylo v září loňského roku
umístění kamery v Palackého ulici u věžáku v částce 67.415 Kč.

Do rozpočtu na rok 2016 plánujeme modernizaci
dalších kamer v ulicích 28. října, Na Cihelně, Krále
Jiřího (Na Vyhlídce), na budovách městského úřadu
čp. 56 a čp. 1, na parkovišti v ulici Suvorovova. Dále
chceme pořídit na pracoviště kamerového dohledu
čtvrtý zobrazovací monitor. Odhadované náklady
jsou přibližně 700 tis. Kč, které budou pravděpodobně rozděleny do následujících dvou až tří let.
Tomáš Hor, informatik

V letošním roce byla modernizována pracovní PC
stanice kamerového dohledu v částce 63.387 Kč.
Nový bezdrátový přenos zlepšil fungování kamery
u hřbitova. Investice v částce 95 tis. Kč proběhla
v listopadu letošního roku.
Kompletní přehled kamerových bodů:
01 náměstí Arnošta z Pardubic 56
02 Krále Jiřího čp. 7 - Na Vyhlídce
03 nám. Husovo čp. 70 - radnice
04 Na Cihelně čp. 1327
05 Palackého 1256
06 Suvorovova - parkoviště
07 28. října čp. 1270
08 Křižovatka Krále Jiřího – Jana Kouly
09 Parkoviště naproti KD Svět
10 Nádraží - vchod
11 Nádraží - podchod
12 Nádraží – parkoviště P+R
13 Chodba budova čp. 1
14 Chodba budova čp. 56
15 Pokladna budova čp. 56
16 Parkoviště P+R Klučovská 1
17 Parkoviště P+R Klučovská 2
18 Křižovatka Žižkova – Komenského
19 Hřbitov - parkoviště

Analogová PAL - otočná
Analogová PAL - otočná
Analogová PAL - otočná
Analogová PAL - otočná
Digitální 1280 x 1024 - otočná
Analogová PAL - otočná
Analogová PAL - otočná
Digitální 720 x 576 - otočná
Digitální 720 x 576 - otočná
Digitální 720 x 576 - otočná
Digitální 720 x 576 - otočná
Digitální 720 x 576 - otočná
Analogová PAL – pevná - černobílá
Analogová PAL – pevná - černobílá
Digitální 720 x 576 – pevná
Digitální 1280 x 1024 - otočná
Digitální 1280 x 1024 - otočná
Digitální 1280 x 1024 - otočná
Digitální 1920 x 1080 - otočná
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Ohlédnutí za rokem 2015
Jak se nám dařilo v roce 2015? Tuto otázku jsem položila vedoucím odborů městského úřadu.
Ing. Jan Pohůnek, vedoucí odboru dopravy
a obecního živnostenského úřadu:
Letos začala platit novela zákona související s registrací vozidel, proto nebyl tento rok jednoduchý, jak
pro vlastníky vozidel, tak v prvé řadě pro pracovníky registru. Muselo dojít k vyřazení 1650 vozidel,
novému vložení registračních značek v počtu cca
2500 a s tím spojené další administrativy. Posouváme se do další fáze novely, a tou jsou vozidla v depozitu. V nadcházejícím roce 2016 čekají podobně
hektické dny i pracovníky na registru řidičů. Věřím,
že i s nástrahami této novely se vyrovnáme a občané změny pocítí co nejméně, resp. jenom v tom
pozitivním.
Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství:
V roce 2015 byl dokončen a s poskytovatelem dotace uzavřen projekt Zlepšení mikroklimatických
podmínek a revitalizace zeleně v Českém Brodě.
Jako každý rok, tak i letos se nám podařilo do městského prostoru umístit další zelené plochy. Nabídli jsme okolním obcím možnost podat společnou
žádost do Operačního programu životní prostředí
na zpracování digitálních povodňových plánů a vybudování varovného a informačního protipovodňového systému.
Bc. Martina Fejfarová, DiS., pověřená vedením
odboru sociálních věcí:
Celý rok 2015 pro nás byl prvním rokem zavádění
Standardů kvality sociálně-právní ochrany, na kte-

rých jsme intenzivně pracovali v přechozím roce, do
praxe a činnosti odboru sociálních věcí. Standardy
se osvědčily jako informační materiál pro klienty
i jako vstupní informace pro nové pracovníky. Orgán
sociálně-právní ochrany se v letošním roce aktivně
zapojil do projektu MPSV - pořádání rodinných konferencí, jako nové metody sociální práce s ohroženými rodinami. V oblasti zařazení dětí do pěstounské péče úzce spolupracujeme s LECCOS z. s .
Ing. Radana Marešová, vedoucí stavebního odboru a územního plánování:
Náš odbor se vypořádal s nižším počtem pracovníků v důsledku dlouhodobé nemoci. Všem našim
klientům, kteří na vyřízení svých žádostí čekali déle,
děkujeme za trpělivost. Úřad územního plánování
úspěšně pokročil v pořizování „Nového územního
plánu města Český Brod“. Po veřejném projednání
2. návrhu územního plánu byl Zastupitelstvu města
Český Brod předložen zpracovaný návrh rozhodnutí o námitkách, který byl po projednání schválen.
V současné době je projektantem přepracováván
2. návrh územního plánu, do kterého musí být zapracovány výsledky rozhodnutí o námitkách. V roce 2016 bude následovat opakované veřejné projednání upraveného 2. návrhu územního plánu.
Jaroslava Sahulová, vedoucí finančního odboru:
Úspěšně pracujeme v novém informačním systému. Byl zaveden nový systém pro agendu mezd.
Zajišťujeme financování všech projektů realizovaných městem Český Brod, včetně provozu městského úřadu a našich příspěvkových organizací.
Pravidelně zveřejňujeme informace o plnění rozpočtu prostřednictvím „rozklikávacího“ rozpočtu
na stránkách města.
Klára Uldrichová Mgr., MPA, vedoucí odboru
vnitřních věcí:
Od 1. října 2015 se řídíme novelou zákona o přestupcích. Další zásadní změna tohoto zákona nás
čeká od 1. října 2016. Navyšuje se maximální pokuta v blokovém a příkazním řízení, což umožní řešit
větší počet přestupků jednodušším způsobem na
místě. Protože zájem o přivítání nových občán-

Co nového
ků ze strany rodičů se stále zvyšuje, na příští rok
počítáme s přidáním dalšího termínu. Další milou
činností, na jejíž přípravě se podílí úřednice matriky, jsou blahopřání k významným životním jubileím našich občanů. Letos předali starosta města
a místostarostové malou pozornost více než stovce
jubilantů.
Ing. Aleš Kašpar, vedoucí odboru tajemníka
Po většinu roku se úsek informatiky věnoval zavedení nových programových modulů v rámci projektu Konsolidace technologického centra. Pomohou
zpřehlednit přípravy materiálů pro jednání rady
a zastupitelstva a propojit je se zadáváním úkolů
jednotlivým zodpovědným vedoucím a referentům. Dále usnadní práci naší projektové kanceláře.
Pro klienty úřadu zavádíme nově možnost využití
inteligentních formulářů z městského webu. V následujícím roce chystáme například informování
o připravených dokumentech (občanky, řidičáku
ad.) k vyzvednutí. KD Svět po kompletní rekonstrukci se připravuje na novou sezónu s co možná
nejpestřejší programovou skladbou. Informační
centrum získalo certifikát kvality služeb.
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Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje
V uplynulém roce jsme realizovali 28 projektů.
Důležitou činností našeho odboru je také příprava
projektových dokumentací pro zamýšlené investice. Bližší informace o jednotlivých projektech
budou uvedeny ve výroční zprávě města 2015.
O plánovaných projektech se dozvíte v dalším čísle
zpravodaje.
Petra Ištvániková, PR manažerka

Úhrada místních poplatků
Finanční odbor upozorňuje občany, že po novém roce budou opět rozesílána Oznámení o výši a způsobu úhrady místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem na rok 2016
a Oznámení o výši a způsobu úhrady místního poplatku ze psa za rok 2016. Prosíme občany,
aby vyčkali s úhradou na tato oznámení a při platbě použili přidělený variabilní symbol.
Děkujeme za pochopení.
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Máte tip na osobnost roku 2015?
Město Český Brod připravuje již čtvrtý ročník ocenění
českobrodských občanů, kteří v roce 2015 dosáhli:
• výrazného úspěchu v oblastech vědy, kultury,
sportu, školních olympiád, přehlídek apod., ať
už v jednotlivcích nebo skupinách, avšak alespoň
v celostátním měřítku,
• ocenění v rámci životního jubilea za celoživotní
přínos pro město,
• hrdinský čin.
Návrhy může podávat fyzická i právnická osoba.
Rada města následně vybere kandidáty na ocenění.

Návrhy na ocenění zasílejte prosím do 29. ledna
2016 na adresu Město Český Brod, nám. Husovo
70, 282 01 Český Brod, s názvem „Osobnost roku
2015“. Formulář nominační žádosti najdete ve
Zpravodaji nebo si jej vyzvedněte na podatelně
MěÚ, případně si jej vytiskněte z webových stránek www.cesbrod.cz. Přijetí oceněných osobností
proběhne v únoru 2016 v prostorách radnice.

NOMINAČNÍ ŽÁDOST
Navrhovatel:
jméno/organizace:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:
a1) výrazný úspěch a2) výrazný úspěch
b) celoživotní
Kategorie*
– jednotlivec
– skupina
přínos
Jméno a příjmení navržené osoby:
název skupiny/družstva:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:
Stručné důvody nominace:

V Českém Brodě dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Petra Ištvániková,
PR manažerka

c) hrdinský čin

podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(razítko organizace):
* zakroužkujte kategorii:
a1) výrazný úspěch v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod.
(v celostátním měřítku) - jednotlivec
a2) výrazný úspěch v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod.
(v celostátním měřítku) - skupina
b) ocenění v rámci životního jubilea za celoživotní přínos pro město
c) hrdinský čin
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V našem podchodu potkáte husity, rybáře i mnicha
Mnozí z Vás si určitě všimli nových maleb na stěnách podchodu vlakového nádraží. Je to dílo dětí i některých dospělých odvážlivců, a především výtvarníka Jiřího Filípka, kterého jsme se zeptali na pár otázek.
Jak jste se k malování dostal?
Už jako malý jsem moc rád kreslil a věřte, že mi to
šlo lépe než klukovský fotbálek na ulici. Prapůvodně jsem z uměleckého řemesla zlatník-rytec kovů.
Jsem samouk a vždy mě malování nesmírně bavilo.
Kde berete inspiraci?
Ovlivnily mne obrazy Zdenka Buriana, Bohumila Konečného, Káji Saudka a hlavně všemožné
kreslené seriály. Nejvíce Rychlé šípy Jaroslava
Foglara. Hodně často si
kreslím na toulkách po
naší zemi. Je ještě hodně krásných míst bez reklam a neonů.
Na čem pracujete?
Připravuji na jaro k vydání v nakladatelství
Olympia klukovský „seriál 8,5 mm“. Je to právě
trochu foglarovské téma.
Léta přispívám do různých dětských časopisů, momentálně jich ale valem na trhu ubývá. Věnuji se také rád psaní a zdobení kronik měst a obcí. Když můžu přispět svým
dílkem na dobrou věc, přispěju. Teď byla právě nedávno hezká společenská akce u vás v Českém Brodě s aukcí sdružení LECCOS a výtěžek šel na dobré
účely. Z toho jsem měl osobně velkou radost!
Kde mohou čtenáři vidět vaše obrázky?
Na českobrodském nádraží ve spolupráci s městem
vzniká na zdi podchodu nové malované téma, na

kterém budeme na jaře příštího roku pokračovat.
Líbí se mi, že se tam lidé zastaví a kresby komentují.
Rád vzpomínám na ilustrování knih paní Stanislavy
Jarolímkové o panovnících a staré Praze, nebo na
pohádky od paní Machové. Mimochodem, právě
v tuto dobu máte krásnou výstavu v Podlipanském
muzeu o Josefu Ladovi.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Zavedením svozu bioodpadu to neskončilo
V roce 2011 byl v Českém Brodě zaveden svoz bioodpadu. TS Český Brod získaly z dotace nový vůz určený
pro svoz tříděného odpadu a bioodpadu, občanům bylo vydáno 1250 kusů hnědých nádob a vybavili jsme
se také deseti velkoobjemovými kontejnery.
Již v letech 2007-2008 byly občanům rozdány
kompostéry v projektu, který se uskutečnil hlavně
v Liblicích a ve Štolmíři, ale i částečně v Českém
Brodě. V letošním roce jsme získali další dotaci,
která nám pomůže tento systém rozvíjet. V první řadě získáme nový vůz zn. Man, který umožní
svážet vlastními silami sklo ze zvonů určených pro
ukládání tříděného skla.
Nové nádoby na bioodpad obdrží v první řadě občané, kteří v Českém Brodě nově bydlí a kteří tuto
nádobu ještě nevlastní. Nádoby jsme pořídili hlavně ve velikosti 240 l. Vydávat se budou na základě podepsané smlouvy do bezplatného pronájmu
a to v lednu 2016. Obdrželi jsme také 20 zvonů
pro svoz skla, který bude zahájen v příštím roce
v lednu nejen v Českém Brodě, ale i v dalších obcích. Cílem je hlavně snižování nákladů na likvidaci
odpadu, oddělení bioodpadu od komunálního odpadu a vytvoření lepších podmínek ke třídění pro
občany. Někteří si oblíbili kompostéry, jiní mají na

své zahrádce kompost. Jsou tu ale i tací, kteří se
chtějí zeleného odpadu ze zahrádek zbavit. Proto
mají k dispozici hnědé nádoby a celoroční vývoz
této komodity. Důležité je, aby se bioodpad neobjevoval v nádobách určených pro ukládání směsného domovního odpadu, ani nikde na zelených
plochách nebo v příkopech podél silnic.
Přesně za 10 let nás čeká útlum a postupné uzavírání skládek směsného odpadu. Je třeba se na tuto
dobu důsledně připravit a najít další možnosti, jak
zpracovávat směsný odpad, který již nepůjde vytřídit. Je více možností a s vedením města na tom
pracujeme.
Jménem vedení TS Český Brod bych Vám všem
chtěl popřát krásné a spokojené Vánoce, pevné
zdraví a mnoho úspěchů v následujícím roce.
Ing. Miroslav Kruliš,
ředitel TS

Pronájem bytu 3+1
Město Český Brod nabízí k pronájmu byt č. 1, 3 + 1 o velikosti 72,79 m2, na adrese Vrátkov
čp. 78 v obci a v katastrálním území Vrátkov, za minimální nájemné ve výši 6.500 Kč/měsíčně
bez záloh na služby, na dobu určitou dva roky. Byt se nachází v objektu hájenky cca 2 km od
obce Vrátkov. Nabídky v zalepené obálce, označené slovy „NEOTEVÍRAT – PRONÁJEM čp. 78“
zašlete na adresu města Český Brod, nám. Husovo 70 nebo předejte do podatelny nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, nejpozději do 29. 1. 2016 do 10.00 hod. Bližší informace
naleznete na úřední desce města nebo získáte u paní Petry Strakové na finančním odboru
(tel. 321 612 164, 734 800 380, e-mail. strakova@cesbrod.cz).

Co nového

Voda i odpad příští rok mírně podraží
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Stejně jako na konci let minulých i letos zastupitelstvo města schválilo ceny za systém nakládání s odpady
a výši vodného a stočného na rok následující. Jaké jsou důvody mírného navýšení cen v roce 2016?
Za vodu v příštím roce zaplatíme celkem 94 Kč za
metr krychlový, tedy o 2 Kč více za metr krychlový
než letos. „Dle našich propočtů to na čtyřčlennou
rodinu vychází kolem 1 Kč denně,“ tvrdí místostarosta města Pavel Janík. Hlavním důvodem k růstu
ceny je navýšení nájemného provozovateli.
Město pronajímá provozovateli vodohospodářský
majetek a z nájmů hradí nutné investice. Dle zpracovaného generelu rozvoje vodohospodářského
majetku nás čekají veliké investice do zajištění vodních zdrojů v Zahradech, přivedení vody z Dolánek
do Českého Brodu včetně rekonstrukce stávajícího
přivaděče a celková rekonstrukce městského vodojemu. Veškeré získané peníze navíc půjdou do
projektové přípravy, která je nezbytná pro zpraco-

vání žádostí o dotace a také na zahájení prací na
přivedení vody do lokalit bez ní.
Poplatek za odpad se vrací na 500 Kč na osobu
a rok hlavně z důvodu zpoplatnění kompostárny
v Radimi, snížení výkupních cen za plasty a zvýšení
nákladů na třídění odpadů hlavně kvůli zprovoznění sběrného dvoru v Liblicích. I přesto je systém
nakládání s odpady v našem městě velmi efektivní
a funguje na české poměry za nízkých poplatků od
jeho uživatelů, tedy občanů města a osob majících
v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři nebo Zahradech
nemovitosti.
Jakub Nekolný

POZVÁNKA NA MYSLIVECKÝ PLES
Myslivecké sdružení Vitice o.s. vás srdečně zve v sobotu 16. ledna 2016 od 20 hod. do sokolovny v Českém Brodě na tradiční MYSLIVECKÝ PLES, k tanci a poslechu hraje ECHO 91 Pavla Doležala. Vstupenky na tel. 724 316 420, 603 461 491, společenský oděv podmínkou.
Výzva k zapojení do komunitního plánování sociální služeb
Město Český Brod zve všechny zájemce z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb k zapojení do činnosti pracovních skupin v rámci komunitního plánování sociálních služeb. V roce
2016 se bude vytvářet nový plán a zájmem města je získat co nejvíce informací pro jeho
kvalitní zpracování. Své poznatky, zkušenosti, přání a plány v oblasti sociálních služeb můžete
sdílet ve třech otevřených pracovních skupinách: 1) Rodina, děti a mládež, 2) Osoby v krizi
a ohrožené sociálním vyloučením, 3) Senioři a osoby se zdravotním postižením.
Bližší informace můžete získat na emailu: tumova@cesbrod.cz či na tel. čísle 730 870 953.
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Podzimní vzdělávání zaměstnanců v domově ANNA
Kromě vánočních příprav a organizování různých akcí pro naše klienty jsme se během podzimních měsíců
věnovali také průběžnému vzdělávání zaměstnanců.
Koncem října jsme uspořádali druhý vlastní seminář tohoto roku, kdy si jednotlivá témata zpracovávají samy ošetřovatelky a následně je přednášejí
ostatním. Všechny příspěvky byly moc zajímavé
a pro kolektiv je vždy přínosná hlavně následná
diskuze o konkrétních problémech našich klientů.
Největší úspěch tentokrát sklidila rehabilitační pracovnice paní Picková se svým tématem „Kompenzační cvičení pro ošetřovatelky“ včetně praktických
ukázek cviků. Také zvířecí miláčci, které přinesla
paní Francová ke svému příspěvku „Zooterapie“
zlepšili všem náladu.
V listopadu nás se svým seminářem „Alzheimerova nemoc – Demence v obrazech“ navštívila skvělá
lektorka Mgr. Andrea Tajanovská a velmi poutavě
nám přiblížila svět a myšlení starých lidí postižených touto nemocí. Mimo jiné nám promítala

krátké filmy, kde byly na různých situacích názorně
předvedeny příklady špatné a dobré praxe.
Na začátku prosince se konala poslední vzdělávací
akce tohoto roku s názvem „Využití komunikačních
dovedností k motivaci uživatelů služeb“. Přednášející PhDr. Miroslav Frnoch zároveň poskytuje našim
zaměstnancům možnost supervize, což je vlastně
takové soukromé popovídání o problémech s klienty, kolegy, vedením. Zájemci mohou přicházet
na supervizi sami, nebo i ve skupinách. Takové
posezení pomáhá našim zaměstnancům zvládat
psychicky náročnou pomáhající profesi a tak lépe
pečovat o naše klienty.
Více fotografií najdete na www.domov-anna.cz.
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

VÁNOČNÍ PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Všechny děti, které se před Štědrým dnem budou doma nudit, zveme ve středu 23. prosince
2015 od 14.00 hod na poslední letošní živé čtení, kterým si společně zkrátíme čekání na Ježíška. Vstup volný. Těšíme se na Vás, čtení sluší každému!
Vyúčtování dotace z města
Připomínáme všem příjemcům finanční podpory z Programů podpory kultury, sportu a volného času, že termín vyúčtování dotace je 15. 1. 2016. V případě potřeby konzultace se
obracejte: jelinkova@cesbrod.cz nebo tel: 321 612 162.
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Rozhledy v pálenici i u pece
V sobotu 21. listopadu 2015 jsme připravili blok exkurzí „Kolínské rozhledy PRV“. Naše cesty vedly za některými projekty podpořenými z Programu venkova v dotačním období 2000 – 2013, které byly administrovány MAS Region Pošembeří a realizovány v našem území.
Díky finanční podpoře Celostátní sítě pro venkov
jsme měli k dispozici i autobus, a tak na exkurzi mohli vyrazit zájemci všech věkových kategorií
včetně rodin s dětmi. Sešlo se jich přes padesát.
První zastávka byla na farmě Ing. Jana Krále v Břežanech II, kde nám pan Král ukázal celou farmu
a zemědělskou techniku. V této obci jsme pro zajímavost ukázali účastníkům exkurze také, jak se
zpracovává ovoce v místní pálenici. Mnozí návštěvníci využili příležitost ochutnávky pálenky tamní
výroby, která se setkala s úspěchem a uznáním.
Další kroky nás zavedly do komunitního environmentálního centra o.s. M´ama´loca ve Štolmíři, kde
nás čekala ukázka objektu i veřejné pece. Sdružení
pořádalo ve stejný den také 3. štolmířský Restau-

rant day, a tak o dobré jídlo a pití nebyla nouze.
V centru jsme měli možnost zhlédnout dokumentární film z mediatéky projektu Učíme se filmem
s názvem „Úcta k životu aneb na slovíčko o zabíjení“, který pojednával o šetrném zabíjení domácího
zvířectva. Připomínáme všem čtenářům, že DVD
s venkovskou tématikou jsou stále po předchozí
dohodě k zapůjčení zdarma v naší kanceláři.
Jsme rádi, že se naše první exkurze určená široké
veřejnosti po ukončených projektech povedla. Návštěvníci měli možnost na vlastní oči vidět, co se
dá zvládnout s podporou dotací. Z reakcí účastníků
jsme se utvrdili v tom, že práce v MAS Region Pošembeří má pořád smysl.
Petra Ištvániková, Region Pošembeří o.p.s
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Naše Beánie
Vybavuji si barevně zářící sál, jako by někdo vypustil stádo nezkrotných světlušek, všude smích, obrovský
propojený kruh lidí, ať už spolužáků či úplně cizích osob, pohybující se v rytmu hudby (nebo spíše pohybující se nějak, jen ne do rytmu hudby)...
Slavnostní uvítání nových studentů mezi gymnazisty proběhlo 17. října 2015. Tento již čtvrtý ročník
nás, první ročníky, mile překvapil. Večer probíhal
ve skvělé atmosféře, díky pečlivému naplánování
programu našimi maturanty a profesory. Dokonce,
nutno říci, si ji užili i noví studenti prvních ročníků. Je to obecně velmi oblíbená slavnost, zvláště
pro publikum, které se náramně pobaví sledováním žáků při plnění (někdy velmi podivných) úkolů.
Například při praskání balónků mezi sebou bez pomoci rukou. Stojíte obmotaní balónky a pozorujete, jak v očích vašich spolužáků (nepochybně mám
na mysli chlapce) vzplane jakási touha po vítězství.
V té chvíli jste pro ně jako pytel. Pytel s balónky.
Balónky musí za každou cenu pryč, někdy opravdu
zvláštním způsobem.
Beánie je středověký zvyk, který má dnes trošku
jinou podobu. Dnes můžeme Beánii zjednodušeně
popsat jako pasování nových studentů starými studenty neboli jejich uvítání mezi ostatní studenty.
To nám také třída 2. a8 pod vedením paní učitelky
Svobodové, ve scénkách vysvětlila. Byla to krásná
podívaná, jak pro publikum, tak i pro nás. Po splně-

ní všech úkolů následovalo šerpování, hromadné
focení a volná zábava.
To vše doprovázela kapela Bízaband, taneční sál
byl přímo přeplněn! Proto je velice důležité ještě
jednou zmínit a pochválit vše, co si pro nás i pro
ostatní diváky organizátoři připravili. Odvedli
opravdu skvělou práci a dodali tak všem dobrou
náladu i atmosféru. Věřím, že si příští beánii nenechá nikdo ujít!
Oleksandra Jarišová,
Dana Nguyen 1. a4, Gymnázium Český Brod
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Bobřík informatiky na českobrodském gymnáziu
Bobřík informatiky je celostátní online soutěž, která probíhá pro každou kategorii vždy jen jeden den v roce a letos se konal již osmý ročník. Soutěžící vyplňují test na počítači v prostředí webového prohlížeče na
adrese www.ibobr.cz.
Hlavní myšlenkou této
soutěže je seznamovat
žáky středních a základních škol s informatickými
problémy. V této soutěži
jsou rozmanité informatické úlohy. Z velké většiny jde o úlohy z oblastí
algoritmizace a programování, porozumění informacím a jejich reprezentace, otázky týkající se výpočtů, kódování, řešení
problémů, matematické a logické základy informatiky. Úlohy jsou poměrně náročné, úspěšným řešitelem je ten, kdo zvládne získat alespoň 150 bodů
a maximální počet bodů, které lze získat je 240.
Naše škola se této soutěže účastní každý rok a studenti vždy získají nové zkušenosti v řešení informatických úloh. Každoročně máme velké procento úspěšných řešitelů a mnoho studentů překročí
hranici 200 bodů, což je velkým úspěchem. Každý
rok také někteří z našich studentů dosáhnou plného počtu bodů a tím získají první místo v celostátním kole v jejich kategorii.

Letos tohoto úspěchu dosáhli Martin Borecký
z 2. A osmileté v kategorii Benjamin a Jan Kaifer
z 4. A osmileté v kategorii Kadet. Oba studenti neudělali při řešení úloh ani jednu chybu, takže jim
1. místo nejen ve školním kole, ale i v celé České
republice právem náleží.
V kategorii Junior nejlepšího výsledku dosáhl Matyáš Svítok z 6. A osmileté, který získal 212 bodů.
Dalším výrazným úspěchem je postup Tomáše Bedrníka ze 7. A osmileté do krajského kola v kategorii Senior. Krajské kolo se koná letos poprvé a jen
v této kategorii.
Úspěchy našich studentů nás velmi těší a všem blahopřejeme.
Ing. Renata Rahmová,
vyučující IVT, Gymnázium Český Brod
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I učení může být hra...
Děti ze 7. B ZŠ Žitomířská, pod vedením třídní učitelky Mgr. Fuchsové a ve spolupráci s lektory primárně
preventivních programů z LECCOSu - Jardou Nouzou a Denisou Průšovou, připravily program zaměřený
na zlepšení komunikace a spolupráce ve třídě. Tématem byla spravedlivá a demokratická společnost. Děti
při jeho přípravě a realizaci v týmu získaly nové informace, dovednosti a zároveň si vyzkoušely různé role
a situace, které se mohou odehrávat při soudním přelíčení. A jak soud viděly a popsaly děti… Aneb jaká je
pravda o Karkulce a Vlkovi…
9. 11. proběhlo v kazetovém sále Penzionu Anna
soudní přelíčení Karkulky s Vlkem. Karkulka zažalovala Vlka, že chtěl zavraždit její babičku. Na podporu svého tvrzení předložila obžaloba vlčí chlupy
nalezené na místě činu, ale nemohla je doložit expertízou. Stejně tak předložená lahev od vína, nalezená na místě činu, nebyla prokazatelně spojena
s vlkem. Naproti tomu obhájce vlka předvolal svědky, kteří uvedli, že u Karkulky v košíku viděli balíček
s bílým práškem, mohlo se prý jednat o omamné
látky.

kou a kokain byl určený pro babičku a její usmrcení
předávkováním. Další možností bylo, že Karkulka
podplatila myslivce, silného alkoholika, aby po činu
vlka zabil a rozříznutím jeho břicha Karkulku osvobodil. Tak by se Karkulka zbavila nejen babičky, ale
také jediného svědka. Po vyslechnutí závěrečných
řečí se soud odebral na krátkou poradu. V soudní
síni byla cítit nervozita obou táborů. Soud nakonec
rozhodl o nevinně Vlka a zprostil ho obvinění. Karkulka se musí Vlkovi veřejně omluvit a zaplatit mu
70 tisíc Kč jako odškodné.

Balíček s bílou látkou, byl nalezen na přístupové cestě k babičce. Obhajoba tato slova doložila
předložením balíčku, jehož obsah byl identifikován
soudním znalcem. Jednalo se o kokain. Na stejné
cestě byl také nalezen Karkulčin deníček s jejími
otisky prstů. Obsahoval velmi závažné informace
o úmyslech Karkulky zbavit se babičky a nutnosti
se o ní starat. K činu chtěla Karkulka využít Vlka
a jeho nedobrou sociální situaci. Podstrčila Vlkovi
kokain, pod jehož vlivem by babičku zabil.

To byl jeden z programů, kterým žáci 2. stupně projdou během školního roku. Tento program rozvíjel
týmovou spolupráci, komunikační strategie, fantazii a kreativitu. Z tvorby i způsobu vedení programu byly děti nadšené a na příště vymyslely téma
nové, na které se musí společně připravit. Součástí
takové preventivní aktivity je diskuze s lektory nad
ožehavými tématy, které se v programu objeví.
Více o „primárkách“ najdete na www.leccos.cz.

Mezi přítomnými novináři se také objevily různé
spekulace. Matka Karkulky je prý drogovou dealer-

Žáci a žákyně 7. B ZŠ Žitomířská & Jaroslav Nouza
– vedoucí Programů primární prevence - LECCOS z.s.
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Saudek i Homola na Benefici pro LECCOS
Benefice pro LECCOS se v pátek 27. 11. konala již počtvrté s cílem získat finanční prostředky k dofinancování projektu Sanace rodin. Letošním společenským večerem s tichou aukcí jsme zároveň chtěli připomenout
15 let od založení naší organizace. Potěšilo nás, že pozvání přijalo více než 60 hostů, nepočítaje v to pěknou
řádku dětí a tým pracovníků a dobrovolníků LECCOSu.
Při příchodu každý z hostů obdržel u příležitosti 15.
narozenin LECCOSu „občanský průkaz“ s dražebním číslem do tiché aukce. Hosté vybírali ze 140
položek a jako vždy nejvíce zájmu budila kategorie
„Mlsný koutek“. Tuhé boje se odehrávaly také o další atraktivní položky, ať už to byly lístky do divadla,
šperky, originální vánoční ozdoby či výtvarné umění. V této kategorii se nejúspěšněji vydražila grafika
s názvem Vogue od výtvarnice Lucie Ulíkové.
Během večera jsme hostům představili několik
klíčových projektů naší organizace – RC Kostička,
Služby pro pěstounské rodiny, Sanaci rodin i sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi a NZDM
Klub Zvonice. Tuto prezentaci doplnila dvě hudební
a taneční vystoupení, které si děti připravily pod
vedením Lucie Čurgaliové.
Hosté si přišli na své při malé veřejné dražbě. Jako
první se dražila keramická mozaika Český Brod, kterou do benefice věnovalo NZDM Klub Zvonice. Bojovat o významné českobrodské budovy z keramiky
pro dobrou věc se zalíbilo hned několika zájemcům. Neméně dramaticky probíhala dražba druhé
položky. Není divu, lavírovaná kresba Kostel sv.
Gotharda od Jiřího Filípka, se všem moc líbila. Třetí
položkou a zlatým hřebem dražby se stala grafika
fotografa Jana Saudka Dopis pro Janu. Jednalo se
o skutečnou obálku, adresovanou dárkyni položky.
Průběh dražby okořeněný slíbeným „překvapením
navíc“ ukončil vítězný příhoz ve výši 3.200 Kč. Gra-

fiku doplněnou nejen o lahev šampusu, ale i tajemnou obálku s překvapením předala dárkyně osobně
novému majiteli. Mezi hosty byli přítomni i někteří
autoři dražených položek. Oleg Homola, který daroval fotografii svých synů, muzikantů z kapely Wohnout či výtvarnice Iveta Novotná, autorka obrazu
Kostela sv. Gotharda, tentokrát malba na plátně.
K příjemné atmosféře večera přispělo skvělé pohoštění připravené zaměstnanci a příznivci LECCOSu, většinou z darovaných produktů místních
podnikatelů. Dobrou pohodu umocnil i výborný
výkon kapely M.A.S.H. Letošní BENEFICE pro LECCOS přinesla zisk 58.850 Kč. Všechny tyto peníze
pomohou rodinám, které se ocitly v obtížně řešitelných životních situacích. Na našem webu www.
leccos.cz najdete poděkování všem dárcům i hostům. DĚKUJEME!
Jana Popovičová a Dita Nekolná – LECCOS, z.s.
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Školáci bojovali o pohár:
Turnaj má připomenout historii republiky
Skoro osm desítek malých fotbalistů přilákal do Českého Brodu turnaj v sálové kopané. Ten každoročně
připomíná historické události z let 1989 a 1939. Klání nakonec ovládli žáci Základní školy a Praktické školy
Český Brod. Letos se o putovní pohár utkalo šest základních škol praktických z regionu.
O pohár 17. listopadu ale bojovalo hned sedm
týmů. Českobroďáci totiž tentokrát postavili hned
dva týmy – vedle nejstarších žáků bojovalo i mužstvo benjamínků. „Bavilo mě dívat se na to naše
béčko. Jsou to děti z první až třetí třídy, někteří
s tím fotbalem vlastně teprve začínají, a i když to
nebyl úplně taktický výkon, tak bylo vidět, jakou
mají obrovskou chuť,“ rozpovídal se učitel a českobrodský trenér Pavel Šeda. Tentokrát se v Českém
Brodě střetla mužstva z Býchor, Peček, Kouřimi,
Kolína, Kostelce nad Černými lesy a samozřejmě
také dva týmy domácího Českého Brodu.
„Turnaj pořádáme, abychom dětem zdůraznili důležitost těchto událostí našich dějin v rámci jejich
oblíbených sportovních aktivit,“ řekla ředitelka
Základní školy a Praktické školy v Českém Brodě

Marie Šnajdrová. Turnaj je ve škole už tradicí. „Letos jsme pořádali už třináctý ročník,“ počítal hlavní
pořadatel turnaje a českobrodský učitel Jaroslav
Kulich. Hrálo se systémem každý s každým. Na hru
fair-play dohlíželi rozhodčí z řad studentů nedalekého gymnázia.
Áčko Českobroďáků ve čtyřech zápasech nastřílelo
celkem 32 branek. „Kluci hodně trénovali. Myslím,
že tam máme také hodně nadějné fotbalisty a ti
asi strhli i ty ostatní,“ hodnotil českobrodský trenér Pavel Šeda. Tým pod jeho vedením převálcoval
i odvěké rivaly z Býchor nebo Kolína. Právě Kolín se
podařilo českobrodskému týmu zdolat ve finále.
Denisa Kottová
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Za Alenkou do říše divů – podzimky skautského střediska 07
Tento rok jsme se vydali do Zdobnice v Orlických horách. Celými prázdninami nás provázela skvělá hra na
námět Alenky v říši divů. Alenka ztratila svoucnost, a tak jsme ji zastoupili my.
První den po příjezdu jsme se ubytovali a zahráli
pár her. K večeru jsme jako nápovědu ke hře zhlédli
film Alenka v říši divů.
Ve čtvrtek už jsme zjistili hru a pustili se do záchrany říše divů, kterou chtěla znovu ovládnout
Srdcová královna, sestra Bílé královny, Iracebeth.
Navštívil nás nejprve Kloboučník a my jsme začali
vymýšlet názvy, erby a další potřebné informace
o našich nově rozdělených skupinkách. Odpoledne
jsme si poté zahráli hru, která byla více o štěstí, ale
když na to přijdete, tak dokážete vymyslet i jakous
takous strategii. K večeru jsme zapěli pár písní,
zahráli scénky představující naše skupinky, které
jsme si měli vymyslet dopoledne, a v neposlední
řadě jsme hráli i několik her.
Pátek byl dnem celodeňáku, takže jsme ráno vyrazili, rozděleni na starší (skauty, skautky a jejich roverstvo - měli jsme delší trasu), a mladší (světlušky,
vlčata a samozřejmě také jejich vedoucí). Po cestě
jsme hráli hry jako je Medvěd a Kolíček. Když jsme
se znovu všichni šťastně sešli v Uhřínově, tak jsme
hráli několik lehce zabijáckých her a poté se vydali
do tamějšího skanzenu. Tam jsme si prohlédli staré pece, domy a nástroje. K večeru jsme hráli kufr
a navštívila nás Srdcová královna, kterou jsme bohužel ještě nechytili.
Sobota byla posledním pořádným dnem naší výpravy, a tak jsme makali ze všech sil. K tomu nám posloužila jak olympiáda, konající se dopoledne, tak

i odpolední výslech Karty. Olympiáda měla dohromady dvacet disciplín, jako třeba přenášení míčku na
lžíci a hledání písmenek různě poskládaných na papíře v co nejrychlejším časovém úseku. Odpoledne
jsme byli svědky vyslýchání Karty z armády Srdcové
královny, s jejíž pomocí jsme se dozvěděli o plánovaném útoku. Museli jsme se vždy po jednom písmenku vrátit za Kartou, která nám řekla, kde získáme
další. Každé písmeno zprávy jsme si museli vysloužit
splněním úkolu daného rovera u stanoviště. Večer
jsme se podle instrukcí Kloboučníka vydali na konečnou cestu po svíčkách za kladnými postavami, jako
jsou Bílá královna, Kloboučník, Tydlidýn a Tydlidum
a i Zajíc Březňák. Společně jsme se potom všichni
vypravili porazit Krvavou babu a její armádu Karet.
Boj spočíval ve hře na lištičky, takže jsme měli za úkol
sebrat Kartám šátky. Po vítězství jsme to oslavili hostinou a tancem v teple chaty, kde nám Kloboučník
předvedl Futrovák, jak sám slíbil, krutopřísně.
Za skautské středisko
Ing. Ládi Nováka Bára Wallenfelsová
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Přespání vlčat
Je 21. 11. 2015, půl druhé, a začínají přicházet první vlčata. Po ubytování se vydáváme na nádraží a vyrážíme směr Kolín. „Hurá bazén,“ ozývá se z davu a vlčata se hrnou dovnitř. V bazénu jsme se vyřádili na
tobogánu, kde nás překvapila venkovní tma, skluzavkách a hlavně jsme nacvičovali šipku. Samozřejmě
jsme vyzkoušeli i bazén s vlnami a vířivky.
Po příjezdu zpátky do Brodu jsme si pochutnali na
párcích v rohlíku. Ne špatně, já se spletl, vlastně to
byly vynikající hotdogy se salátem na vrchu, které
nám připravil Vládík. Po večeři měla vlčata za úkol
seřadit řadu číslic, které byly poschovávány po celé
klubovně.
Pozdě večer vlčata usedla k televizi a začalo promítání filmu. Ve vedlejší místnosti jsme hráli s Verčou
a Vládíkem na kytary. Vlčata, která nebavil film,

nás zaujatě poslouchala a zpívala. Po konci filmu
následovala hygiena a spánek.
Nastal budíček, vlčata vylezla ze svých spacáků
a šla na snídani, která jim trvala jen chvilku. Po snídani jsme si zahráli ještě spoustu her a sbalili si věci
do batůžků. Nastal konec a vlčata se s úsměvem na
rtech vydala domů.
Fanda, Psohlavci 14

Setkání pamětníků
Kronikářka obce a Spolek přátel obce Liblice pořádají Setkání pamětníků a povídání o starých
časech aneb „Kam až paměť sahá...“ Setkání proběhne dne 23. 1. 2016 od 15.00 do 18.00 hodin ve Střední odborné škole. V případě dotazů se prosím obracejte na kronikářku obce paní
Ivanu Havlínovou, roz. Folprechtovou, na tel. 604 317 268 nebo ivana.havlinova@seznam.cz
případně obec-liblice@seznam.cz.
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Podzimní prázdniny v Olomouci
„Vážení cestující, prosíme, pozor. U druhého nástupiště mimořádně zastaví vlak společnosti LEO Express,“
a tak středisko Psohlavců vyrazilo z Českého Brodu na podzimní prázdniny do Olomouce.
Cesta vlakem rychle a pohodlně utekla. Naším cílem byl skautský dům, kde jsme se ubytovali, snědli svačiny a těšili se, jaké zážitky nám přinese podzimní skautská výprava. A že jich nebylo málo.

cha si starší ověřili na aukci věcí „nutných do každé domácnosti“. Kus drátu nebo osamělá ponožka
se přeci hodí každému, ne? Nechyběly ani masky,
lampiony, tanec a zpívání s kytarou.

Společně jsme se ocitli na panství mocného rytíře.
Plnili jsme úkoly a dokazovali, že jsme hodni stát se
jeho rytířskou družinou. Představili jsme svůj šlechtický původ, obchodovali na moři, vmísili se mezi
jeho poddané a zjišťovali, jaký mají život, či hledali
tajné texty. Svými činy jsme prokázali čest, věrnost,
odvahu, zručnost a šlechetné chování. Ve velkém
sále nás tak mocný rytíř přijal mezi své nejbližší.

A to je všechno? Zdaleka ne. Prohlédněte si naši
fotogalerii na www.psohlavci14.cz.
Veronika, Psohlavci 14

Olomouc však nabízela mnoho dalšího. Zábavu
jsme si užili v aquaparku a na minigolfu. Prohlédli jsme si místní památky. Roman by mohl vyprávět, nevzal si s sebou mapu. Znalosti jsme rozšířili
v Pevnosti poznání, která nás provedla místní historií a věděním o vodě, světlu a tmě. Vyzkoušet
jsme mohli i zapeklité hlavolamy či přístroj gyroskop, díky kterému jsme se na chvilku mohli cítit
jako piloti akrobatického letounu. Obchodního du-

Řád srdce hledá lidi se srdcem na správném místě
Pražský deník a středočeské Deníky (kam patří i Kolínský deník) vyhlásily projekt Řád srdce. Jde
o veřejnou anketu, kde nominaci získávají kandidáti, kteří dokáží podat pomocnou ruku a mají
srdce na správném místě. Nominaci získala také paní Ivana Havlínová, rodačka z Liblic, která
vede kroniku a spravuje i webové stránky městské části, tak i Spolku přátel obce Liblice, kde je
aktivní členkou. Podpořte paní Ivanu v anketě na webu deníku, nebo pomocí kuponu. Ten je
k nalezení v tištěném vydání Kolínského deníku. Hlasovat můžete do 21. prosince 2015.
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Libličáci ve Francii
Byla neděle 15. listopadu večer a my odjížděli na týdenní pobyt do partnerské školy Lycée Agricole v Lonsle-Saunier ve Francii. Přes noc jsme projeli Německem a ráno nás čekalo Švýcarsko a Curych, naše první
zastávka. Prošli jsme si město až k jezeru, za nímž se rýsovaly Alpy.
Do Lons jsme dorazili cca v 19.00, dostali jsme večeři a pak hurá na intr! Jelikož na Lycée studují lidi
z celé Francie a někteří se nedostanou často domů,
je místní intr jejich domovem a platí tam přísný režim. Jedna část je vyhrazená pouze dívkám, druhá
pouze klukům. Každý má do té druhé sekce absolutní zákaz vstupu. Uprostřed je „společný prostor“, kde se můžou setkat. Mám-li být upřímný,
tohle mě u „národa milenců“ hodně překvapilo,
ale má to logiku.
První den nás čekala prohlídka lycea a města.
Škola je obrovská a připadal jsem si tam jak u Minotaura v bludišti… Hlavními obory je chov koní
a sociální péče.
Lons le Saunier („město soli“) je hlavní město departmentu Jura a má bohatou historii. Založeno
bylo kolem roku 100 př. n. l. Římany. Kromě města soli by se mu taky dalo říkat „město taveného
sýra“. Vyrábí se zde Veselá kráva. Má tu dokonce
i muzeum, kde jsme se byli kouknout a mohli jsme
si vyrobit vlastní tavený sýr.
Další den se naším cílem stalo město Besancon
a Citadelle, vojenská pevnost, která byla roku 2008
zařazena na seznam světového dědictví UNESCO.
Citadelle se tyčí na vysokém pahorku nad městem
a vylézt tam byla docela fuška. (360 schodů…uff).
Dalším bodem programu byla návštěva pevnosti Le
Rousses, která dnes slouží k dozrávání sýra Com-

té. Může zde zrát od 6 do 24 měsíců naráz 95 000
bochníků! I čich si přišel na své… Procházet kolem
těch bochníků, které mají v průměru půl metru
a váží 40 kilo je zážitek na celý život.
Po obědě jsme šli do základní školy v Le Rousses.
Zdejší žáci byli neuvěřitelní. Jelikož k nim moc lidí
nejezdí (Le Rousses je v horách), chtěli se za každou cenu spřátelit. Mám kamarády po celém světě, ale nikdy jsem nic podobného nezažil. Ani jsem
nestíhal odpovídat. Hlavně mladší žáci měli spoustu otázek. Nejlepší bylo, že když jsem se začal bavit
s jedním, obklopilo mě 50 dalších. Tihle „Frantíci“
navždy zůstanou v mých vzpomínkách.
Náš poslední výlet směřoval do Saline Royale
(Královská solnice) kde se zpracovávala sůl. V departmentu Jura zraje také víno. Cestou z Královské
solnice jsme se zastavili na degustaci ve vinařství
a ochutnali jsme dokonce vzácné slámové víno.
Poslední den vládla nostalgická nálada. Nechtělo
se nám odjet. Loučení s našimi francouzskými kamarádkami den předtím byl jeden z nejemotivnějších momentů, co jsem zažil. Au revoir France! Bylo
to nezapomenutelné.
Jaroslav Buldra, 1. A
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SOŠ Liblice ve Velké Británii (očima maturantky)
V pátek 30. října kolem poledne jsme nastoupili do autobusu a čekala nás dlouhá cesta přes Německo,
Belgii a Francii do Calais, kam jsme dorazili druhý den ve tři ráno.
Cesta trajektem do Doveru trvala hodinu a půl.
Odtud jsme jeli rovnou do lázeňského města Bath,
kde jsme si prohlédli římské lázně a vydali se po
stopách Jane Austenové. Večer jsme odjeli do
Bristolu na „meeting point“. Hostitelské rodiny si
nás rozebraly, přivezly domů, ukázaly nám, kde
budeme spát, kde máme koupelnu a řekly, za jak
dlouho bude večeře. Při té první jsme se dozvěděli,
že naši hostitelé Sydney a Paul mají dvě dcery (16
a 17 let). Paul pracuje jako IT technik a Sydney je
účetní. Měli moc hezký dům, moderně vybavený
a pečlivě uklizený.
V neděli nás čekal bohatý program - dopoledne
v Bristolu prohlídka Great Britain, první zaoceánské ocelové lodi na světě, která se na první plavbu
vydala v roce 1843. Odpoledne jsme si prohlédli
Stonehenge a gotickou katedrálu v Salisbury.
V pondělí jsme absolvovali tříhodinovou výuku
v jazykové škole v Bristolu a pak jsme měli rozchod,
abychom mohli navštívit Poundland (vše za jednu
libru) nebo Primark, kde si všichni nakoupili oblečení. Následoval výlet do Walesu – do skanzenu
v St. Fagans a hlavního města Cardiffu. Úterý jsme
strávili výukou a na závěr jsme dostali certifikáty
o absolvování kurzu. Večer jsme si zabalili zavazadla, druhý den ráno jsme se rozloučili s rodinou
a vydali se do Londýna. Čekal nás tam náročný pěší
okruh, na kterém jsme viděli všechny nejznámější
památky (London Eye, Big Ben, Westminsterské
opatství, Buckinghamský palác atd.).

Unaveni po celodenním chození jsme se večer
nahrnuli do autobusu a vyrazili směrem na Dover. Zpáteční cesta nám rychle utekla díky filmům
a než jsme se nadáli, byli jsme před školou v Liblicích. Pobyt se mi velice líbil a viděli jsme toho
opravdu hodně. Památky jsou krásné, ale já bych
se chtěla zmínit o lidech. Líbí se mi, jak jsou přátelští. Zjistila jsem to už u našich hostitelů. Povídali si
s námi, ptali se nás na rodiče, jak slavíme Vánoce
a Velikonoce a vyprávěli nám o jejich rodině, zvycích a svátcích. Většina lidí, se kterými jsem v Anglii
měla možnost komunikovat, byli vstřícní a to pro
mě bylo opravdu příjemné překvapení.
Nezapomenu třeba na to, jak jsem přišla s kamarádkou do malého obchůdku koupit si něco k jídlu.
Když jsme platily, prodavač byl velice milý, i když
měl za chvilku zavírat. Vůbec se nás nesnažil odbýt,
naopak se nás začal ptát, odkud jsme. Když jsem
mu to řekla, hned odpověděl, že mu to bylo jasné
podle našich krásných úsměvů, že zná Česko velice
dobře. V budoucnu bych se do Anglie určitě chtěla
zase podívat.
Pavlína Višňovská, 4. A
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Vánoční výlet do Drážďan
První prosincový den se žáci 2. stupně naší školy vypravili na autobusový zájezd do vánočních Drážďan.
Hned za hranicemi naší republiky nás přivítalo pěkné počasí a štěstí nám pak přálo po celou dobu výletu.
Prohlídku hlavního města Saska jsme zahájili nákupem dárečků ve známé nákupní ulici Prager
Strasse. Poté jsme si prošli několik adventních
trhů, z nichž se nám nejvíce líbily dva – největší
Striezelmarkt (neboli Štolový trh), který se koná od
roku 1434, letos tedy už po 581., a trh středověký,
krásně schovaný na nádvoří drážďanského zámku
(Residenzschloss).
Z drážďanských památek jsme obdivovali především kostel Panny Marie (Frauenkirche), který byl
po dlouhých opravách otevřen v roce 2005. Podívali jsme se i dovnitř a prohlédli si kupoli, která se
nesmí fotografovat ani natáčet.
Na nejkrásnější terase Evropy (Brühlsche Terrasse) jsme měli výhled na Labe a na největší flotilu
kolesových parníků na světě. V Drážďanech jsme
nemohli vynechat ani areál Zwinger, katedrálu Nejsvětější Trojice, známou jako Hofkirche, či budovu

Saské státní opery Semperoper. Celé Drážďany
byly krásně vánočně vyzdobeny, rozloučili jsme se
pohledem na osvícené ulice a tržnice.
Petra Adamovičová, Jana Dušková, ZŠ Tyršova
Foto: Petra Adamovičová, ZŠ Tyršova
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Mikulášská oslava na ZŠ Tyršova
Mikuláš se slaví v noci z 5. na 6. prosince. Sv. Mikuláš je zobrazen jako muž s bílými dlouhými vousy. Doprovázen je čerty a anděly. Čert má za úkol strašit a symbolicky trestat zlobivé děti. Obvykle děti dostávají
čokolády, pamlsky, ale také brambory nebo uhlí. I letos proběhla na naší škole mikulášská nadílka.
Do role Mikulášů, čertů a andělů jsme se převtělili
my, žáci devátých tříd. Vše proběhlo v pátek 4. prosince. Masky a kostýmy jsme měli již předem nachystané. Návštěvou jsme potěšili své mladší spolužáky z prvního a druhého stupně. Hříšníků bylo
dost, dokonce jsme si pár zlobivých dětí chtěli vzít
s sebou do pekla. Raději nám slíbily, že budou hodné, budou psát domácí úkoly, učit se a poslouchat
paní učitelku. Všechny děti jsme odměnili malou
sladkostí, ty zlobivější čertovským uhlíkem, mrkví,
bramborem.

Několik čertů, andělů společně s Mikulášem navštívili penzion Anna. Tady babičkám a dědečkům
byly rozdány připravené balíčky.
Okolo půl dvanácté jsme se vrátili do svých tříd,
odmaskovali jsme se a plni dojmů jsme se rozešli
domů. Myslím, že se náš mikulášský den vydařil,
děti byly nadšené a všichni jsme si to společně užili.
Lucie Žatečková, 9. A, ZŠ Tyršova
Foto: Jan Stránský, 9. B, ZŠ Tyršova
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Anglie 2015
V letošním školním roce získala naše škola finanční prostředky z grantu ministerstva školství na podporu vzdělávání v oblasti jazyků (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Část těchto prostředků byla
použita na týdenní studijní pobyt čtyřiceti žáků naší školy v Londýně. Zde jsou jejich postřehy z této cesty.
8. 11. 2015 jsme se sešli v 10.40 před školou.
Všichni se moc těšili. Jeli jsme přes Německo, Belgii a Francii. Cesta trvala cca 25 hodin autobusem
a 2 hodiny trajektem. Byli jsme hodně unavení, ale
stálo to za to...
Do Londýna jsme přijeli v 7:30 a hned jsme vyrazili
na prohlídku. Jako první jsme viděli London Eye,
dál Elizabeth Tower (Big Ben), Westminsterské
opatství, Buckinghamský palác (oficiální sídlo britské panovnice), Trafalgar Square,Downing Street
číslo 10 (sídlo britských premiérů) a Oxford Street
(jednu z hlavních nákupních ulic Londýna), kde
jsme si nakoupili první suvenýry.
Kolem čtvrté hodiny jsme se vrátili k London Eye
a při projížďce se kochali výhledem na skoro celý
Londýn. A kolem sedmé hodiny jsme vyrazili do
Wokingu, kde jsme se rozdělili do rodin. Po příjezdu do rodiny nás pohostili vynikající večeří a unaveni jsme konečně lehli do postele a šli spát. Dru-

hý den ráno nás čekal první den ve škole. Všichni
jsme se obávali, ale nakonec to dobře dopadlo.
Paní učitelky byly hrozně milé a výuka s nimi byla
zábavná. Po výuce jsme vyrazili do Windsoru, kde
jsme viděli nádherný hrad a jeho zahrady. Další dny jsme navštívili Winchester a Stonehenge.
Poslední den školy nám byly předány certifikáty.
Druhou část londýnské prohlídky jsme zahájili na
Greenwichi s nultým poledníkem. Nejvíce nás zaujal hrad Tower a královské klenoty, dále i nádherně
osvětlený Tower Bridge, po kterém jsme se prošli
v podvečer.
Chtěli bychom poděkovat panu řediteli, že jsme se
mohli tohoto zájezdu zúčastnit a paním učitelkám,
že to s námi vydržely.
Luboš Jarábek, Amálie Gurčíková, Adéla Spáčilová,
Natálie Stejskalová, Eva Marková, Matěj Naďo,
Nikol Křížová, Tereza Borovičková a Tomáš Mráz
– třídy 8. A a 8. B ZŠ Žitomířská
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Čertovská škola
Spolupráce v budově pod penzionem Anna se nám velmi daří, a tak se po nasdílení nápadů a materiálů
mohla v pátek 4. 12. ve všech třídách – 1. A, B, C a 2. B – rozjet pravá čertí škola.
V 1. B jsme si nejprve přečetli pohádku O bílém
čertovi, který nakonec našel své peklo na Severním
pólu. Prvňáčci uvažovali, zda takové peklo může
existovat a zda peklo vůbec existuje. A že by pak
mohla být i jinak barevná pekla, protože někteří
čerti jsou i hnědí či červení. Pomocí vyrobených
minimasek jsme se pak všichni proměnili v čertíky.
Malí čertíci pak přemýšleli, jací čerti vlastně jsou.
Všichni se shodli na tom, že v pekle je nepořádek.
A velmi nadšeně všichni souhlasili s tím, že si ve
třídě také trochu nepořádku vykouzlíme. Kartičky
s matematickými příklady se rozlétly po celé třídě! Pak ovšem skupinky čertů musely nepořádek
zase „uklidit“ – nalepit příklady podle výsledků do
správných pytlů. Abychom nezůstávali jen v pekle
– protože s čerty chodí i hodný Mikuláš a andělé
– seznámila jsem čertíky i s životem biskupa sv.
Mikuláše. A protože Mikuláš rád pomáhá, dařilo
se skupinkám i hledání a skládání slov ze slabik za-

psaných v Mikulášově čepici. Na závěr se všichni
poprali s nelehkým bludištěm a zjistili, jakých vlastností sv. Mikuláše si lidé váží.
Během dopoledne k nám do budovy již tradičně zavítali naši deváťáci. Tímto děkujeme paní učitelce
Bilíkové za organizaci a žákům devátých tříd za kvalitní výkon při hraní Mikuláše, andělů a čertů. Jejich masky byly dokonalé! Myslím, že „hříšníci“ byli
přiměřeně vytrestáni a po vykoupení se básničkou
i odměněni. S ohledem k bojácnějším dětem zůstali čerti u některých tříd jen za dveřmi. Odvážnější
děti si je prohlédly alespoň mezi dveřmi. Většinou
zaznělo: „Ti jsou docela roztomilí! Těch se nebojím!“ Děti v 1. C a 2. B jsou velmi odvážné a pozvaly
všechny čerty do svých tříd!
Děkujeme a těšíme se napřesrok
Andrea Děkanová tř. učitelka 1. B ZŠ Žitomířská
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Adventní čas v Liblicích
V sobotu 28. listopadu 2015 se liblická Střední odborná škola zaplnila dětmi, jejich rodiči a prarodiči, kteří
chtěli nasát atmosféru nastávajícího adventního času.
U vstupu nás vítal přírodní vánoční stromeček,
všechny prostory byly vánočně vyzdobeny, zavoněly svíčky a vonné františky a ve třídách na děti čekaly vánoční dílničky. Děti si mohly vyrobit vánoční
přáníčka, svíčky, různé vánoční dekorace a ozdoby,
ozdobit perníčky. Děti i dospělí měli možnost si
zakoupit různé vánoční drobnosti pro radost nebo
pro někoho blízkého.
Zájem o tuto akci byl rekordní - vždyť jsou to vánoce.
Máme velkou radost, že se akce povedla, je to pro
nás motivace k další činnosti v nadcházejícím roce.
Ještě téhož dne v podvečer se v Liblicích u zvoničky
poprvé rozsvítil vánoční stromeček. Někteří občané na tuto událost prý čekali 60 let. Velmi a mile
nás překvapilo, že se na toto historicky první rozsvícení vánočního stromečku přišlo podívat tolik
lidí, a nejen z Liblic. Přišli jak mladí, tak i někteří
nejstarší občané. Všechny je za Spolek přivítala
předsedkyně Irena Kuklová. Pozvání přijal i pan
starosta Jakub Nekolný.

Děti si na rozsvícený stromek pověsily ozdoby, které si vyráběly na dílničkách. Členové Spolku připravili drobné pohoštění a za malého hudebního doprovodu se zpívaly i vánoční písničky. Některé děti
přišly i s lampiony a prskavkami.
Velký dík patří panu Kratochvílovi z Liblic, díky němuž
stromeček svítí, a také pracovníkům Technickým služeb, kteří za asistence předsedkyně Spolku instalovali vánoční osvětlení a ozdoby, které vyrobila.
Nezbývá než poděkovat všem členům Spolku, který
akce pořádá, tak i příznivcům Spolku, sponzorům
a popřát nám v dalším roce alespoň stejné množství spokojených dětí a dospělých. Doufáme, že se
vám naše akce v Liblicích líbí a i v příštím roce jich
pro vás chystáme řadu.
Již nyní bychom vás rádi pozvali na průvod v maskách, který se uskuteční 20. 2. 2016.
členové Spolku přátel obce Liblice
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Hýbat se? Ano, hýbat se!
O tom, že pohyb je důležitý, pochybuje asi málokdo. Doporučení z médií více se hýbat vidíme a slyšíme
skoro každý den. Pohyb však má nezastupitelný význam především pro děti. Pravidelný sport u dětí snižuje
nemocnost, udržuje tělesnou hmotnost v normě a má pozitivní dopad na psychiku dítěte.
Proto oddíl aerobiku Corridoor nabízí v Sokole
Český Brod jednu hodinu REKRE Aerobiku v pondělí od 16 do 17 hodin. Lekce je pro dívky ve věku
8 – 13 let a vede ji studentka Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Hodinu začínáme rozcvičkou, která je nejdůležitější složkou tréninku.
Prohřeje svaly, protáhne šlachy, rozpumpuje krev
a připraví tělo na zátěž. Poté nacvičujeme taneční
sestavu na vánoční akademii, kde ji holky mohou
ukázat svým rodičům, prarodičům či kamarádům.
Poslední minuty věnujeme posilování celého těla.
Nejenže se dívky budou pohybovat, ale především
bych si přála, aby je aerobik bavil, nabil je pozitivní
energií, naučí se poslouchat hudbu, budou v kon-

taktu s jinými dětmi a třeba si vypěstují zdravou
závislost na pravidelném pohybu.
Odkaz: www.corridoor.cz
Michaela Kokešová,
Sokol Český Brod - Corridoor tým

Podlipanské muzeum

Galerie K

městská knihovna

náměstí Husovo

kostel sv. Gotharda

Kostel sv. Gotharda

KD Svět

sokolovna

sportovní hala

sportovní hala

SOŠ Liblice

1. 1. – 31. 1.

1. 1. – 31. 1.

1. 1. – 31. 1.

1. 1., 10.00

1. 1. – 3. 1., 14.00 – 15.00

4. 1. – 8. 1.

5. 1.

8. 1. – 26. 2., 20.30 – 22.05

9. 1., 8.30

10. 1., 8.30

13. 1., 14.30 – 18.00

Kalendář akcí – leden 2016

Tradiční dny otevřených dveří – představení studijních oborů

Basketbal U13 - Kolín

BK basket utkání U13B - BA Nymburk

Taneční pro dospělé – začátečníky

Petr Black – vzdělávací program pro školy

Výstava betlémů – prohlídky pro školy

Výstava betlémů pro veřejnost

Novoroční cyklojízda – 2 trasy (27 km a 45 km)

Výstava: Večerníčkův pohádkový les – výtvarné práce čtenářů

Výstava ilustrací Petra Nikla

Josef Lada: Český ilustrátor, malíř a spisovatel

Více na www.cesbrod.cz/akce
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RC Kostička

sportovní hala

galerie Šatlava

SOŠ Liblice

KD Svět

KD Svět

gymnázium

KD Svět

Kutilka

sportovní hala

sportovní hala

14. 1., 9.00 – 11.30

16. 1., od 8.30

18. 1. – 31. 1.

23. 1., 15.00 – 18.00

25. 1.

26. 1.

28. 1., 16.30

28. 1., 19.00

29. 1., 7.30 – 16.30

30. 1., 18.30

31. 1., 11.00

BK basket utkání muži - Příbram

BK basket utkání muži - Kralupy B

Příměstský tábor Na Kutilce – pro děti 4 – 10 let

Nebezpečné známosti – divadelní představení DS Jiří Poděbrady

Dny otevřených dveří II. – základní informace, prezentace školy

Taneční pásmo žáků ZUŠ, T. J. Sokol, MŠ Kollárova a Sokolská

Taneční pásmo žáků ZUŠ Český Brod

Setkání pamětníků a povídání o starých časech aneb „Kam až paměť sahá...“

Bílá okouzlení – výstava fotografií Evy Karlíkové

Veřejné atletické závody v kryté běžecké dráze

Oslava 13. narozenin RC Kostička – oslava s týmem spolupracovníků a přátel
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Rok 2015 z pohledu TJ Slavoj Český Brod, z.s.
Hned první změnu můžete vidět v názvu. V souladu s novým občanským zákoníkem jsme se transformovali
z občanského sdružení do zapsaného spolku. Na vlastní činnost to nemá vliv.
Uplynulý sportovní rok přinesl výrazné úspěchy
žen oddílu nohejbalu, prakticky získaly všechny tituly z Čech i světa, čímž se asi důstojně rozloučily
i s areálem V+T ve Wolkerově ulici a příští rok oddíl
nohejbalu pravděpodobně začne se stavbou „na
vlastním“, tedy hřišti u ZŠ. Projektové práce jsou
v plném proudu, uvidíme, jak to bude s dotačními
tituly MŠMT, které letos projekt na rekonstrukci atletického oválu nepodpořilo.
O naší činnosti včetně statistických údajů se můžete více dočíst na webových stránkách a ve Výroční
zprávě TJ www.tjslavojcb.cz či na jednotlivých záložkách oddílů či facebooku. Pro vedení Slavoje je
potěšujícím faktem nárůst dětských a mládežnických družstev, kdy ze 720 členů TJ je jich v 7 oddílech 455. Také proto je především podpora odborného růstu trenérů jednou z priorit rozvoje činnosti
TJ. Na druhé straně jsme si vědomi i potřeby jejich
profesionalizace a tedy finančního ohodnocení.
K jedné z akcí v poslední době se vyjadřuje Lucie
Vokáčová:
„Dne 6. 12. 2015 uspořádala TJ Slavoj Český Brod,
z.s. ve spolupráci s Mgr. Renátou Tejnskou a Ing.
Vladimírem Ševčíkem seminář pro trenéry všech
oddílů zaměřené na strečink. Semináře se zúčastnilo 12 trenérů. V roce 2015 jsme se rozhodli více
spolupracovat s odborníky po stránce správného
pohybového vývoje mládeže, která sportuje pod
hlavičkou tělovýchovné jednoty. Od září do pro-

since byly vytvořeny dvě skupiny dětí, které pravidelně jednou týdně navštěvovaly lekce cvičení pod
záštitou těchto odborníků. V tomto duchu bychom
rádi pokračovali i v roce 2016.“
Nejen aktivní sport, ale i vhodná regenerace po
tréninku či zápase nás vedla k tomu, abychom
„zbylé“ finanční prostředky, původně určené na
kofinancování investičních akcí, využili k rekonstrukci sauny a výměně technologií v ní. Je to sice
na konci roku, v saunové sezóně, ale výsledek snad
bude zadostiučiněním věrným návštěvníkům sauny a případným novým sportovcům již od začátku
února. Stávající sauna si to po více jak 30 letech
zaslouží.
Rádi bychom v adventním čase a na závěr roku
2015 všem našim příznivcům, ať jsou to rodiče našich členů, sponzoři, sportovní nadšenci, dále našim sportovcům, trenérům, funkcionářům, všem
partnerským organizacím a především městu poděkovali za podporu a přízeň a těšíme se na vás
nejen při mistrovských soutěžích, ale především
na akci roku Město v pohybu, které bude na konci
května.
Všem tedy pohodové Vánoce a šťastné okamžiky
na sportovištích i mimo ně v roce 2016 přeje
výkonný výbor,
TJ Slavoj Český Brod, z.s.
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Do Sokola přišel hodný Mikuláš, strašlivý čert i krásný anděl
Ve středu 2. 12. se „naše sokolské“ děti sešly na tradičním Mikulášském setkání, které pro ně v sokolovně
pořádáme každým rokem. I tentokrát byla při této akci zcela zaplněná sokolovna, a to nejen dětmi, ale
i jejich rodiči a prarodiči. Všechny přivítala místostarostka naší jednoty ses. Raková, a právě proto, že se
zde sešlo tolik rodinných příslušníků, bylo jasné, že se většina dětských oddílů bude chtít pochlubit alespoň
střípkem toho, co na cvičebních hodinách dělají.
A tak všichni přítomní zhlédli ukázky cvičení dětských oddílů Scénického tance, Aerobiku, Mažoretek, Sebeobrany a obou oddílů Dětí na startu
– 1. stupně ZŠ i předškoláků. Každá z nich byla odměněna bouřlivým potleskem nejen od dospěláckého doprovodu, ale i od dětí z ostatních oddílů.
Po poslední ukázce ale leckterým dětem přestalo
být do smíchu. V sále se totiž objevily postavy nejen Mikuláše a anděla, ale hlavně hrozivě vyhlížejícího čerta, ze kterého šel strach. Ale nakonec se
ukázalo, že ani ten čert není tak zlý a leckteří malí
sokolíci našli odvahu si s ním potřást rukou nebo se
s ním dokonce vyfotit.
Koledy bylo dost pro všechny a děti ji dostávaly za
básničku či písničku. Po obdarování všech dětí si
přišli pro koledu i naši cvičitelé. Těm Mikuláš naděloval obzvlášť rád, protože cvičitelé jsou těmi, kteří
bez finančních nároků, jakýchkoliv výhod a na úkor
svých rodin věnují práci s dětmi ročně stovky hodin

svého volného času. Proto si zaslouží velký dík nás
všech, kteří jim své děti na cvičení posíláme.
Se skončenou nadílkou začalo pro všechny putování
po sokolovně, kde na děti čekala velká opičí dráha,
drobné občerstvení, ale hlavně velké, temné a strašidelné peklo plné čertic, které děti řádně vystrašily,
ale také jim pomalovaly obličeje čertovskými barvami. Ale to nebylo zdaleka vše. Sám Lucifer, nejstrašnější z čertů a vládce pekel k nám zavítal, aby se přesvědčil, jak hodné máme v Sokole děti. A věřte, že
při pohledu na něj se bály i některé maminky...
Přejeme všem našim dětským členům i jejich rodičům, sokolským dospělákům, cvičitelům i činovníkům krásného a bohatého Ježíška, hodně zdraví
v dalším roce a nám všem, aby byl Sokol i nadále
tím místem, kam všichni chodíme rádi.
Ing. Jaroslav Petrásek ml.,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Stav projektu TJ Liblice – minihřiště s umělým trávníkem
S ohledem na aktuální počet členů našich sedmi mužstev („ministars“, dvě přípravky, jedni žáci, jeden
dorost, dvoje dospělí) se dostáváme do velkých problémů s kapacitou našeho areálu. Co se týká tréninků
i co se týká zápasů.
Též máme velký problém s udržitelností kvality
hlavního travnatého hřiště, protože na něm během sezóny kromě pondělí probíhají nepřetržitě
každý den tréninky a během víkendů zápasy. Nezbývá nám pak téměř žádný časový prostor na jeho
odpočinek, ale ani na jeho pravidelnou a nutnou
údržbu. A když se přidá špatné počasí, je to katastrofa. Všechny tyto věci související s údržbou
trávníku mohou probíhat až v odpoledních hodinách, což zase nevhodně koliduje s tréninky, a zejména u nejmladších dětí není ani bezpečné. Proto
jsme se rozhodli vybudovat víceúčelové minihřiště
s umělým trávníkem, na kterém mohou všichni
trénovat a na kterém budou naši nejmenší hrát zápasy. Protože nechceme, aby děti vypadaly takto:

dá dotace má nezbytnou a nutno říci, že vyjádřeno
v penězích nemalou spoluúčast žadatele o peníze,
musíme a chceme se podílet i sami. Proto tímto
oslovujeme i veřejnost s žádostí o podporu.
Pokud i Vy nám chcete přispět nějakou finanční částkou na vybudování hřiště, můžete na níže
uvedený transparentní účet. My se veřejně zavazujeme, že poskytnuté prostředky budou použity pouze a jen na realizaci výstavby UMT hřiště.
Transparentní účet jsme zvolili proto, aby se každý
mohl podívat, že náš slib dodržujeme.
Na stav účtu a na pohyby na něm se každý může
podívat na:
www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu po zadání níže uvedeného čísla účtu.
Číslo účtu TJ Liblice pro platby v Kč v ČR:
2600815675/2010
Rádi bychom měli co nejdříve takovéto hřiště:

rozhodli jsme se jít do toho.
Jedná se ale o finančně náročný projekt, jenž zásadně přesahuje možnosti našeho ročního rozpočtu. Odhadované náklady se pohybují okolo 4-5 mil.
Kč. Peníze se snažíme získat z veřejných dotačních
titulů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Středočeského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a Města Český Brod, ale narážíme na omezení, že nejsme vlastníkem areálu a/nebo na malou
prioritu našeho projektu. Oslovili jsme i soukromé
subjekty – ČEZ, ale neúspěšně. My jsme již investovali nějaké finanční prostředky a čas našich
funkcionářů do získání projektové dokumentace,
věnovali nemalou část času na úspěšné získání stavebního povolení a nyní připravujeme dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele. Protože kaž-

Děkujeme všem za případnou podporu!
Ing. David Hybeš, předseda TJ Liblice, z.s.
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Adventní živé čtení v knihovně
V posledním listopadovém týdnu, v čase těsně před první nedělí adventní, jsme pozvali do Městské knihovny dětské i dospělé čtenáře na další, tentokrát trochu sváteční živé čtení.
Pořadem Adventní pohádkový kalendář aneb Čekání na vánoce, který proběhl v úterý 24. listopadu
odpoledne, jsme chtěli dětem a jejich dospělému
doprovodu prostřednictvím knížek zpříjemnit čekání na nejhezčí svátky roku. Po úvodní básničce
Jiřího Žáčka vyprávěl dětem zvoneček z vánočního
stromku poetickou pohádku o štědrovečerních
hvězdičkách. Poslechli jsme si také jeden příběh
z knihy Vánoce pro kočku, veselou pohádku o neobvyklých vánočních dárcích z Kocouří knížky Michala Černíka, nechybělo ani malé poučení o nastávajícím adventním čase a vánočních tradicích.
V přestávkách mezi čtením děti podle slovní nápovědy určovaly pohádkové postavy, zpívaly, recitovaly a luštily hádanky, ozdobily a složily si papírový zvoneček, samozřejmě jsme nezapomněli ani
na ochutnávku vánočních perníčků. Přežili jsme
i trochu nepohodlí, protože se sedělo i na zemi,
téměř 60 návštěvníků je na naše omezené prostory opravdu dost… Závěr patřil veselým básničkám
o zimě, Mikuláši, čertovi a vánocích.
Ve čtvrtek 26. listopadu jsem se letos podruhé sešli
na podvečerním živém čtení pro dospělé čtenáře
Číst nás baví: čteme pro Vás. Své oblíbené autory
nám představili a o své čtenářské zážitky se s námi
podělili naši milí hosté, farář Českobratrské církve
evangelické pan Marek Lukášek a naše čtenářka
paní Barbora Vlasáková, jinak také členka sdružení Kostel, které se snaží o obnovu poříčanského
kostela Narození Panny Marie. Kromě toho jsme si
prostřednictvím knih připomněli blížící se adventní

a vánoční čas, zazněla slova Ludvíka Vaculíka, Karla
Čapka a úryvek z knihy Vlastimila Vondrušky Adventní kletba.
Všichni jsme se dobře pobavili, děkujeme všem za
čas, který nám věnovali, a pohodu, kterou jsme
společně prožili. Těšíme se na další setkání, čtení
sluší každému!
Eva Vedralová, Městská knihovna

40

Českobrodský zpravodaj
prosinec 2015

Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

Josef Majčák: Bětko, ty jsi písmeno, totiž číslo
Zamilovat si písmena a číslice pro mnohé lidi není jednoduché. Ale Bětka má štěstí, protože ji do světa čar a obloučků zasvěcuje její moudrý a vlídný dědeček.
Učí Bětku rozeznávat písmena a číslice, ale nešetří při tom vtipnými postřehy
o životě a neotřelými souvislostmi mezi věcmi. Pokud byste rádi, aby se vaše děti
seznámily s písmeny a číslicemi zvídavě a s humorem, najděte si klidnou chvilku
a připojte se k Bětčiným rozmluvám s dědečkem. Poetiku básní velmi zdařile
rozvíjejí nápadité ilustrace Jaroslavy Kučerové.
Pavel Kosatík: Emil Běžec
První ucelený životopis legendárního běžce Emila Zátopka vypráví o jeho dětství
v početné rodině, o mládí v baťovském Zlíně, o době, kdy se u nás rodil běžecký
sport, o respektovaných soupeřích i přátelích, o armádě a disciplině, o manželství a také o politice, ale především o běhání. Připomíná osudy člověka, kterému
se jako jedinému atletovi v historii světového běžeckého sportu podařil zlatý
hattrick na olympijských hrách v roce 1952. Je potvrzením toho, že pokud děláte
cokoliv pod zátopkovským heslem Nemůžeš? Přidej!, není možné, abyste neuspěli, i když zrovna nezískáte olympijské zlato.
Ondřej Horák: Sametání pod koberec
Pro někoho jsou devadesátá léta 20. století začátkem nové demokratické éry, pro
jiné dobou, kdy se za hesla „tržní hospodářství“ či „kuponová privatizace“ skrylo
obrovské rozkrádání státního majetku, pro další zase obdobím stráveným v rockových klubech ve společnosti alkoholu a drog Novinář a spisovatel Ondřej Horák
přichází s originální reflexí tohoto období a s nadhledem oživuje neopakovatelné momenty „divokých devadesátých“. Je to ohlédnutí za dobou, kdy bylo
zaseto všechno to, co dnes sklízíme. A dokud si nedokážeme pojmenovat, co to
vlastně je, nedokážeme se pohnout dál...
Kompletní přehled nových knih za měsíc listopad 2015 je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky

Píšete nám

Českobrodský zpravodaj
prosinec 2015

41

Vzpomínky Zdeňka Hybeše na konec války
v Českém Brodě (3. část)
Když končila válka, dotklo se české povstání významně i Liblic a Českého Brodu. Vojáci místní posádky
samozřejmě přemýšleli především nad tím, jak se
dostat zpátky do Vídně a hlavně nepadnout do sovětského zajetí. Začali shánět staré civilní oblečení
a babička Hybešová jim nějaké opatřila.

několik lidí, nebyli to ale všichni. Mezi nimi i mladého Josefa Beka. Ten však byl jen raněný. Když jej
nakládali, naříkal: „Pane Hybeš, mě to bolí, mě to
bolí“. Hybeš i vídeňští Němci jej uklidňovali, ale on
neustával. Najednou přišel jiný Němec, padl výstřel
a nastalo hrozivé ticho.

Na liblické křižovatce tehdy nebyla telefonní budka,
nýbrž zděný transformátor. Právě sem přišli bratři
Šedinovi s německými pancéřovými pěstmi a sedli
si na obrubu. Obsluha protiletadlového děla vyšla
také na křižovatku, koukali se, ale neřekli ani slovo.
Potom Šedinovi někam odešli.

Zdeněk byl otočen zády, neviděl to, ale po výstřelu
se obával jen se pohnout.

Do Liblic přijelo německé vojenské auto KDW. Vyskákali z něj vojáci v maskáčích a měli hrozně naspěch.
Sháněli obyvatele a děsně hulákali. Místní pochopili, že chtějí, aby vzali povoz a jeli s nimi k hlavní
silnici Praha – Kolín. Nikomu se tam moc nechtělo,
nevěděli, co je tam čeká.
Nakonec Statkář Relich zapřáhl koně do povozu, přivezl je na křižovatku a povídá: „Jardo neboj se, my
se ti o rodinu a Ivánka postaráme.“ Říkal si asi, že by
jednorukého pana Hybeše nebyla taková škoda.
Pan Hybeš však do povozu skutečně usedl. K němu si ještě přisedli dva vojáci, vídeňští Češi, kteří si
vzali své zbraně. Než se povoz rozjel, vykřikl někdo:
„Vezmi Černého sebou“. Pan Hybeš skutečně vytáhl
Zdeňka na kozlík a rozjeli se k hlavní silnici. Cestou
na místo bylo domluveno, že se bude mluvit pouze
německy, otec německy uměl. Vídeňáci také řekli, ať
se děje cokoli, že se s těmi jinými vojáky neznají.
První, co uviděli, když přijeli ke Klečkám, byly hromady zapálených a hořících kol. Po silnici procházely spousty ustupujících vojáků. Vojáci panu Hybešovi ukázali, aby s povozem zajel mezi stromy, kde
z hlavní odbočovala polní cesta.
Tam se zobrazil mrazící výjev. Podél cesty, neuspořádaně leželi na zemi lidé. Vypadali, jako by vlastně
jen spali, ale za nimi stál německý kulomet vz. 42
a z hlavně se ještě kouřilo. U mrtvol stáli němečtí
vojáci a asi 2-3 nákladní auta.
Mrtví se museli z blízkosti cesty odklidit a někdo určil, že se o to postará nejbližší posádka, kterou byly
právě Liblice.
Pan Hybeš a vídeňští Češi začali nakládat mrtvé.
Nikdo nemluvil, Zdeněk seděl na kozlíku. Naložili

Němci se zbraněmi poručili, aby povoz odjel a pak
se ještě pro další mrtvé vrátil. Opratě si vzal jeden
z Vídeňáků, otočil vůz a vyjeli. Neodbočili však k Liblicím, ale jeli do městečka. Vídeňští však už do města nedojeli. Zastavili vůz, rozloučili se Hybešovými
a přidali se k ustupujícím Němcům.
Pan Hybeš dojel s povozem ke Kouřimské bráně.
U Lidového domu zastavil a procedil mezi zuby:
„Maž domů“. Zdeněk se rozběhl podél Šembery a za
chvíli byl doma, kde úzkostlivě čekala matka.
Aby bylo zabráněno dalším obětem z řad obyvatel,
které Němci internovali v budově gymnázia, zastavili českobrodští na hlavní silnici americkou vojenskou
misi, která se vracela z Velichovek, kde vyjednávali
s maršálem Schörnerem o kapitulaci jejich vojáků.
Američané žádosti vyhověli a předjeli před školu.
Důstojníci vešli dovnitř a zbylí američtí vojáci střežili
techniku. Překvapen by však byl ten, kdo by očekával bratření. Město stále ovládali Němci. Téměř nikdo s místních se proto neodvážil byť jen přistoupit
k Američanům. Obyvatelé stáli a téměř tiše pozorovali americká vojenská auta a obrněnce. Po 3-4
hodinách byla jednání úspěšně ukončena a kolona
se dala zase do pohybu.
Zbylí staří němečtí vojáci, kteří obsluhovali protiletadlové dělo, se také sbalili, rozloučili se a odešli.
Někteří si vyprosili civilní oblečení a všichni opouštěli Liblice směrem k Přistoupimi. Zůstalo tam čtyřče, jejich vojenské pušky, vše i s patronami, nijak
zbraně nepoškozovali.
Otec někde ohlásil, co na Klečkách viděl a že přivezl
povoz s mrtvolami. Také sdělil, že se už tam nevrátí
a šel domů, kam se dostal až večer.
Statkář Relich běhal po městečku a hledal svůj povoz, ale i ten se nakonec našel.
Marek Skýpala
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Doba platnosti

občanského

prukazu občanu starších 70 let

Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let
od data vydáni dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém
občanském průkazu (např. údaj o mlstě trvalého pobytu] bude však přesto nutné
občanský průkaz vyměnit.

Převzetí

vyhotoveného občanského prukazu na kterémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou působností

I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského prilkazu na kterémkoliv obecním
úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu
bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání
občanského průkazu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude převzetí občanského
prilkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou pilsobností, který občan uvede v žádosti,
zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán
při převzetí občanského průkazu.

občanského průkazu po dovršení 15 let věku občana
Pokud má občan trvalý pobyt na území české republiky a nemá občanský průkaz,
je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne,
kdy dosáhl věku 15 let.

Vydání

V)•tvo'11<1 Mlnistel'$-tvOvni tra, odbor $privnf(b linoostS.. 2015

Některé změny

spojené s novelou zákona
o cestovních dokladech ú činné od 1. 1. 2016

Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený
cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uved eným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou
pi'lsobnostf, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu. V případě, kdy občan při
podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí
cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní
poplatek bude vybírán při pťevzetí cestovního pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně

vycestovat do zahraničí,
se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas
s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším
15 let s dobou platnosti na S let.
V tomto pfipadě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti.
Správní poplatek za vydáni cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě
do 6 pracovních dnů činí 4000 Kč, pro občany mladší 15 let 2000 Kč.
Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené
lhůtě do 15 dnu s dobou platnosti na 6 měsicu.

Vylvofflo Mlntstl'r.st~·o vnitra, odbor i·prJvnlch tlnnortl, 2015

INFORMACE PRO OBýANY ýESKÉ REPUBLIKY
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy
s pouþením na ohlašovnČ, v jejímž správním obvodČ máte hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s pouþením na vhodném místČ v sídle
ohlašovny jsou po uplynutí lhĤty deseti dnĤ splnČny podmínky fikce doruþení;
desátým dnem se považuje písemnost za doruþenou.
UpozorĖujeme, že i nepĜevzatá písemnost nabude
právní moci a stane se tak vykonatelnou.
Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená,
že po adresátovi
nikdo
nic
nemĤže
chtít,
protože o tom nebyl srozumČn.
ěízení pokraþuje dál! NepĜevzetím pošty je možné
promeškat napĜ. lhĤtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní
osobu.

MĤže se stát i Vám!
§ Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, fakticky
však bydlí v bytČ u své pĜítelkynČ. ýasto jezdí autem a pĜi svých cestách se obþas
dopustí dopravního pĜestupku. PostupnČ má v registru ĜidiþĤ zapsáno 12 trestných
bodĤ, o þemž je mu zasláno oznámení obecního úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností.
Proti provedení záznamu mohl pan K. podat námitky, ale poštovní zásilku si nepĜevzal
a v dĤsledku fikce doruþení zaþala bČžet lhĤta pro podání námitek, kterou pan K.
promeškal. Obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností následnČ uložil rozhodnutím
panu K. sankci spoþívající v zákazu Ĝízení motorových vozidel, pĜiþemž rozhodnutí bylo
rovnČž doruþeno fikcí. Do 5 dnĤ od nabytí právní moci rozhodnutí byl pan K. povinen
odevzdat Ĝidiþské oprávnČní, tuto povinnost nesplnil a spáchal tím pĜestupek, za který
mu byla uložena pokuta 10 000 Kþ. O sankci se pan K. dozvČdČl pĜi namátkové kontrole
provedené Policií ýeské republiky. NáslednČ mĤže být obvinČn z trestného þinu maĜení
výkonu úĜedního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnČtí svobody až na dva roky.

§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o adrese místa trvalého pobytu, a místem
nového trvalého pobytu se stala adresa sídla ohlašovny, ukonþil pĜed tĜemi lety svou
podnikatelskou þinnost. Z podnikání mu zĤstal dluh na zdravotním pojištČní ve výši
20 000 Kþ. Tento závazek nehradil. Po tĜech letech, kdy nekomunikoval a nepĜebíral
poštu, protože dojíždČl za prací a na dluh zapomnČl, zaþal dlužnou þástku vymáhat
exekutor. Dlužná þástka se vyšplhala až na 50 000 Kþ. Exekuce byla naĜízena srážkami
ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl a na základČ fikce doruþení nabylo rozhodnutí
právní moci. O exekuci se pan J. dozvČdČl následnČ až od svého zamČstnavatele.

VytvoĜilo Ministerstvo vnitra, odbor správních þinností, 2015
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V souvislosti s novelou zákona o REþDQVNêFKSUĤND]HFK a zákona o cestovních
dokladech bude ve dnech

24. prosince 2015 Då 31. prosince 2015 odstávka systému
pro nabírání åiGRVWt o vydání REþDQVNêFK SUĤND]Ĥ D FHVWRYQtFK GRNODGĤ a
MHMLFK SĜHGiYiQt 'ĤYRGHP WRKRWR SĜHUXãHQt MVRX technické úpravy, které
Y\åDGXMtRGVWiYNXV\VWpPX

Podávat åiGRVWLRvydání REþDQVNého SUĤND]u a cestovního pasu a
SĜHGiYDW vyrobené doklady EXGHPRåQpQDREHFQtFK~ĜDGHFK obcí
s UR]ãtĜHQRX SĤVREQRVWt Y KODYQtP PČVWČ 3UD]H QD ~ĜDGHFK
PČVWVNých þiVWí QHMSR]GČMLdo 23YþHWQČ

dny pracovního volna
--------- odstávka
ůǌĞƉŽĚĂƚǎĄĚŽƐƚŝƉƎĞǀǌşƚ vyhotovený osobní doklad
9 GREČRGVWiYN\ EXGHPRåQp SRåiGDWRY\GiQtREþDQVNpKRSUĤND]X bez
VWURMRYČþLWHOQêFK~GDMĤs GRERXSODWQRVWLPČVtF,
]DMHKRåY\GiQtQHEXGHY\EtUiQVSUiYQtSRSODWHN
0LQLVWHUVWYRYQLWUDRGERUVSUiYQtFKþLQQRVtí, listopad 2015

VytvoĜilo Ministerstvo vnitra, odbor správních þinností, 2015

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

V pĜípadČ, že šetĜením bude zjištČno, že kontaktovaná osoba zemĜela, bude o této
skuteþnosti kontaktující srozumČn. Údaje o datu a místČ úmrtí budou nadále sdČleny pouze
osobČ blízké.

O zprostĜedkování kontaktu bude kontaktující osoba vždy vyrozumČna, tj. Ministerstvo
vnitra sdČlí kontaktující osobČ, že její kontaktní údaje byly pĜedány kontaktované osobČ.

K žádosti o zprostĜedkování kontaktu je možné pĜipojit dĤvod pro zprostĜedkování
kontaktu, který bude souþasnČ s kontaktními údaji kontaktující osoby sdČlen
pĜi zprostĜedkování kontaktu kontaktovanému.

Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnČní služby.

Žádáte o zprostĜedkování kontaktu?

INFORMACE PRO OBýANY ýESKÉ REPUBLIKY
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CSC klub Český Brod Vás zve
na

Novoroční cyklojízdu
1.1.2015 v 10:00
na Husově námestí
vítáni všichni příznivci cyklistiky
s tradičním cílem u pramenu v Kersku
tento rok 2 trasy
kratká 27km a dlouhá 45km

www.cscklub.cz

Městská knihovna Český Brod
zve všechny

děti,

které se budou doma nudit, na

Vánoční

prázdninové čtení

ve

středu

23. prosince 2015
od 14.00 hod.
vstup volný
v

Ctení sluší každému!

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

ZPRAVODAJ
náklad: 3.100 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
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 a JPG (po dohodě i v jiných formátech např. AI, CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: 4. 1., 1. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12.
data expedice: 15. 1., 12. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 17. 6., 12. 8., 16. 9., 14. 10., 18. 11., 16. 12.
poslední aktualizace ceníku: 15. 12. 2015

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

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

OTEVŘENO:
DUBEN-ŘÍJEN
PO-PÁ: 9.00-12.00 13.00-18.00
SO:9.00-11.00

LISTOPAD-BŘEZEN
PO-PÁ: 9.00-12.00 13.00-17.00
SO-NE: ZAVŘENO

E-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz
Web: www.stehlik-zahradales.cz
Fcb: www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

Vinotéka
Zlatá Réva
Husovo nám. 77, Český Brod

PRO ŠŤASTNÉ PROŽITÍ VÁNOC
A NOVÉHO ROKU NABÍZÍME:
Na sváteční stůl sýry z Holandska, Itálie, Francie, Švýcarska
(s pravým lanýžem, s chilli, s pepřem…), pochutiny k vínu, pod
stromeček dárková balení, dárkové poukazy, sudová vína
z vinařství T. Krist a sudová vína z Itálie Pinot, Chardonnay,
Cabernet, Sangiovese, přívlastková vína od malých vinařů,
mešní vína.
Těšíme se na Vaši návštěvu, rádi Vás obsloužíme a poradíme
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Příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok přeje Vinotéka Zlatá réva
PROVOZNÍ DOBA :
PO – PÁ: 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, SO: 8.00 – 12.00
Pro svatby a společenské příležitosti přijímáme objednávky
na tel. 732 377 260.

www.pneuservisjirkalovi.cz
Našim zákazníkům děkujeme za důvěru
projevenou v letošním roce. Přejeme Vám šťastné
svátky vánoční, mnoho úspěchů a zdraví a těšíme
se na další spolupráci v novém roce 2016.
Pneuservis Jirkalovi
Autoservis – Pneuservis Jirkalovi
Zborovská 1427, Český Brod
Tel. 321 622 154, 602 279 241
www.pneuservisjirkalovi.cz

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI
+420 607 915 486
Držitel certifikátu ISO 9001, 14001
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e-shop
www.qs-eshop.cz

vozidel na

OBCHODNICE S REALITAMI
Do našeho týmu hledáme ženy s obchodním duchem,
které chtějí být úspěšné. Nabízíme pozici obchodnice
s realitami v kanceláři v Úvalech. Pro bližší informace
volejte 604 700 022. Zkušenost v oboru není podmínkou.

TANEýNÍ
PRO DOSPċLÉ

(12.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANýICE
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www.autodoprava-hovorka.cz

www.autoservis-hovorka.cz

Zaþáteþníci

15:15 – 16:50

MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

StĜednČ pokroþilí

18:45 – 20:25

Speciál

20:35 – 22:15

Info: tel: 603 238 090

nedČle, od 4.10.15

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

PRODEJ NÁŘADÍ
A VÝROBA KLÍČŮ
Náměstí Arnošta z Pardubic 36, Český Brod
+420 728 488 633
naradi-stastny@seznam.cz
www.naradi-stastny.cz

MONTÁŽ - VODA - TOPENÍ
P LY N - M Ě Ř E N Í - R E G U L AC E
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
S E R V I S A R E V I Z E P LY N O V Ý C H
KOTLŮ VŠECH ZNAČEK
mobil: 776 628 888

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz
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VZORKOVNA
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PROKOPA VEUK~HO 109
TEWFAX: 321 62 02 03

• OBKLADY, DlAŽBY, SANITA
• KUCHYN!

DOPRAVA

ČESKÝ BROD - MALECHOV

Sykora"/ .,.,.,.. _ _

ZDARMA

• DVEŘE A ZÁRUBNĚ

REAUZACE

• EUROOKNA A DVEŘE
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• PODLAHOV~ STUDIO
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• PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY - KONTEJNERY

y

KOUPELNOVÉ STUDIO

• NAVRHY
• REALIZACE

• MONTÁŽE

•
•
.
.
.

SUTě, ŠTěRKY. PISKY
AUTODOPRAVA
KONTEJNERY
DEPONIE
ZEMINA

Relaxační masáž + Masáž obličeje a dekoltu
+ ošetření pleti (120 min.): 650 Kč
Čokoládová masáž + zábal (90 min.): 500 Kč
Masáž lávovými kameny – celé tělo
(90 min.): 500 Kč
(5 x 90 min.): 500 Kč
Masáž proti celulitidě + ozónový zábal
(90 min.): 450 Kč
(5 x 90 min.): 2.000 Kč
Manuální lymfodrenáž
(90 min.): 500 Kč
(5 x 90 min.): 500 Kč
Masáž lávovými kameny – obličej, dekolt,
ruce + Masáž obličeje a dekoltu, ošetření
kosmetikou SynCare (90 min.): 500 Kč

UKAZ
DÁRKOVÝ POÍ DÁREK

N
JA KO VÁ NlbOouČpro vaše blízké!
je dobrou vo

Na vaší návštěvu se těším ve FITNESS HANY BANY v Českém Brodě
Více info: www.masazejarka.com / www.fithanybany-cb.cz

! Stěhování - Vyklízení !
Stěhování všeho druhu. Odvoz starého nábytku na skládku. Vyklízení bytů, domů, pozůstalostí atd.
Autodoprava. Telefon: 773 484 056
SALÓN MARTINA, Starý Vestec 5 nabízí tyto služby:
PEDIKÚRA /180 - 230,-Kč/ - mob. 702 429 238
KADEŘNICTVÍ - mob. 606 120 482
PŮJČOVNA SPOL. A SVATEBNÍCH ŠATŮ - půjčovné po dobu tanečních a plesů: šaty krátké - 250,- Kč, dlouhé
- 500,-Kč, dlouhé zdobené 1.500,-Kč, mob. 606 120 482
MODELÁŽ AKRYL. NEHTŮ - mob. 602 126 512
MASÁŽE - mob.776 564 168

Přípravné kurzy pro žáky 5. tříd
na osmiletá gymnázia
KDY?

Každé úterý od 15:00 h. do 17:00 h.

KDE?

V ped.-psych. poradně
Český Brod nám. A. z Pardubic 12

CO?

1. hodina - Český jazyk
2. hodina - Matematika

V případě zájmu pište na e-mail: kurzycbrod@gmail.com
tel.: 728 123 723

PŐIJMEME

prodavaĀe / prodavaĀku
na prodejnu v Českém Brodě a Říčanech.
V případě zájmu volejte na tel.: 725 263 672.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
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Hodiny francouzštiny s rodilou mluvčí
- v Českém Brodě.
-individuální přístup
-pro jednotlivce i skupiny
E-mail : ya_koo47@hotmail.com
Tel : 608199663

Hubněte zdravě
čt | 11.00–12.00
poradna o hubnutí

Humoriáda
po–pá | 16.00–17.00
scénky na přání

Kateřina Cajthamlová

Josef Dvořák | Uršula Kluková | Jiří Lábus ad.

Tandem
pá | 11.00–12.00
talk show

Pochoutky
ne | 10.00–12.00
kulinární průvodce a vaření se známými osobnostmi

Jan Rosák

Naďa Konvalinková | Patrik Rozehnal

Vysíláme
pro MILION
Středočechů

Český Brod
100.7 FM

KONIEINERf I ODPADY IZEMNÍ PRÁCE I DEPONIE I UfflOVÁNI

•
•
•
•
•

Pronijem I pflstavenr kontejnenl na odpad (od 2 do 30 rn')
Odvoz odpadu a Jeho uloienf {zemina, aur, bioodpad atd.)
Prodej pfskťl, itirkťl, recyklldťl a tffdin6 zeminy {vie skladem)
ltipkovtnl ďPavllého odpadu, prodeJ ltlpky
Kontejnerov6 dopl'IIV'a • pr6ce a hydraulickou rukou,
pfaprava strojil, odtah vozldel
Man 121, Mercedes 4x4 81, Men:edes Benz st, Avia 51

• Zemní pr6ce, ter6nf 6pravy a demollce
minibagr, boblk, nakladaC 151, nakladae 1ot, nakladaC BI + vidle, anU:nj pluh

• Skltdka 'VýkopCMI zeminy a kameniva, recykla6ni centrum
Jsme jadan z na;villfch kllntajnanJV9ch dopl'IM:ll v regio1a1. Diapo1a1jame vice jak
35 kDntejnery n2ngdl druha a obJemO. PracuJeme • neJmodemljll tllehnlkou zllltelc

Llebh11r, Cit, JCB, Hyundll, Venn11r, Min, llarcedes Benz, Avia.

..... s,n11

11!1, ......

Kde nu najdete: ae61 Cihelny Vr6tkov

•mall: martlMklenarOcentrum.a

tel.: 803 472 566, www.mssenls.cz
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SALON

Lucie Sklen‡řov‡

svatebn’ agentura - organizace a koordinace
svatby

- svatebn’ salon - svatebn’ a společenskŽ šaty - obleky - dětskŽ šaty - velký výběr XL šatů Jana Kouly 1479 Český Brod 282 01
739 040 435 www.salon-valentino.cz

NABÍZÍME:

PRODEJNA:
Husovo nám. 41
Český Brod
tel.: 321 622 376

vepřovou kýtu bez kosti – 85 Kč/kg
vepřovou krkovici s kostí – 79 Kč/kg

ceny jsou platné od 18. 12. do 31. 12. 2015
na prodejně v Českém Brodě
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ŠŤASTnÁ

zde odstřihnout

čeSK9 BROD
tf.: 321/62 29 32
WWW.PIZZeRlamaLeCHOII.CZ

seomá

PIZZ a
GRatlS

C PIZZ = C RaztteK = 7. PIZZa ZDaRma
Akce trvá od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016

Soukromá základní škola Větrník Čelákovice
••• ~ W.- ltt'M$'1 /fbldlttm, ll1dl&n I ulltfAlm

• ffldy s mul~lnfm poltem 15 dinl
• Ari11Hčtlrlil od 1. tffdy +diuhýdzl'~
• Mm:mirtlkll prof. HeJnc!ho. metody lattltlCl!ho mylenl
• Zkukný tým pedi19Q9ÍI $ lndMdi.úlnlm pllstupem

.ZSWtmlk> N~m. s. května 2 >čel~luMce • tel~ 733 572 832 >e-mall: 111!1mlk@mllls.a

www.zs-vetmlk.cz
Srdečně vás zveme
do nově otevřené

Burgerie
a Crêperie
na adrese Krále Jiřího
(100 m od nádraží).
Po – Čt: 10.00 – 20.00
Pá – So: 10.00 – 21.00
Ne: 10.00 – 18.00
Nabízíme burgery v domácí
housce, franzouzské palačinky,
fairtrade kávu, domácí limonády a pivní speciály pivovaru
Varnsdorfský Kocour.
Těšíme se na vás
S Láskou Karel

Nabízíme Vám unikátní relaxační ozdravné zařízení, dětský koutek, oslavy a zábavné akce,
příjemné posezení a občerstvení, fashion shop – dámské módní oblečení Itálie Milano...

6ROQi-HVN\QH
1iPHVWt$UQRVWD]3DUGXELF
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)DVKLRQ6KRS
1iPHVWt$UQRVWD]3DUGXELF
&HVN\EURG
6iUND&HUQi
WHOHPDLOVDUDEODFN#VH]QDPF]

OBCHOD ZA ŠKOLOU
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POCITACE • PRODEJ • SERVIS
--·

KÁVA· TĚSTOVINY-VÍNO
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BEZDRÁTOVÝ INTERNET
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