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O strachu a naději v březnu
S březnem je to trochu těžké. Symbolizuje vytoužený příchod jara, rovnodennost, sílící paprsky slunce, někdy jsou Velikonoce. Do svých dotovaných hnízd se vracejí čápi. Ale březen také bývá provázen
posledním vzepětím zimy, kdy si horská střediska narychlo vylepšují hubené výsledky. Rána jsou
pořád studená. Pranostiky říkají cosi v tom smyslu, že jaký je březen, takové bude léto. Suchý březen,
ale naopak deštivý duben, prý slibují dobrou úrodu.
Taky mám pocit, že žijeme v důležité době, kdy se rozhoduje o naší budoucnosti a směřování. Nejen pro nadcházející jaro a léto, nýbrž nějak víc dopředu, osudověji. S tím rozdílem, že větru a dešti
neporučíme. Kdežto obec, zemi, a dokonce i světadíl, kde společně žijeme, ovlivnit můžeme, pokud
se budeme cítit jejich součástí. Ovšem, jakým směrem. Uvědomuji si, že máme mnoho co ztratit.
Nepoddávejme se strachu, který je špatným rádcem. Strach nás někdy vede k tomu, abychom nebezpečí viděli, kde není, a neviděli, kde doopravdy je. Jako po tmě nebo v lese. Někdo nás chce
vystrašit a pak z našeho strachu vytěžit naši důvěru. Nedávejme mu ji. Trochu se bojím, abychom se
ve strachu z domnělých ohrožení zvolna a nepozorovaně sami nepřipravili o naši svobodu. Abychom
ji v tichosti komusi neodevzdali. I když se teď podobá sněžence, předepisuji si optimismus a dobrou
náladu. V duchu spoléhám na to, že strach má sice velké oči, ale lež mívá krátké nohy a pozná se
podle toho, že potřebuje hůl.
Hezké věci jsou naštěstí docela blízko. Na předání ocenění osobnost roku poslední únorový den
jsme si mohli připomenout, jací zajímaví, činorodí a v nejlepším smyslu slova úspěšní lidé žijí mezi
námi v Českém Brodě. Aktivní členky spolku Magráta, mistryně i mistři světa v nohejbalu a aerobiku,
dlouholetí pedagogové i organizátoři spolkové činnosti. O dalších si budeme moci pravidelně číst
v rozhovorech na stránkách tohoto listu. Nebo jiná dobrá zpráva. Kulturní sezóna v nedávno otevřeném KD Svět nabírá vysoké obrátky a setkává se s velkým zájmem veřejnosti. I dosti narychlo se daří
připravit divácky atraktivní program. A do třetice. Blíží se akce „Ukliďme svět“, s níž volně souvisí
naše „Ukliďme Pošembeří“, při kterém dobrovolníci sbírají odpadky, které jsme za celý rok nesvědomitě vytrousili nebo špatně vyhodili. Zúčastní-li se letos opět tolik lidí jako loni, bude nejen míň
všelijakého harampádí a haraburdí po lesích a v potocích, ale také zase o něco veseleji.
Tomáš Klinecký
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Ve dnech 7. a 14. 2. proběhl na základě smlouvy
s mysliveckými sdruženími odstřel přemnožených zdivočelých holubů. Zatímco mnozí občané, ředitelé škol nemusí dále řešit nebezpečí
roztočů, divácky populární Nova z Českého Brodu udělala Divoký západ.

Zápisy do MŠ Sokolská a MŠ Kollárova proběhnou
ve dnech: 26. 4. 2016 od 10.00 do 15.00 hod.
a 27. 4. 2016 od 10.00 do 13.00 hod. V MŠ Liblice: 27. 4. 2016 od 10.00 do 16.00 hod. Kritéria
pro přijímání dětí a další informace najdete na
webu města.

Odbor sociálních věcí posílil koncem února
o Bc. Alenu Bendovou, která se vrátila po rodičovské dovolené a bude vykonávat agendu
sociálního poradenství, sociálního kurátora, sociálních pohřbů, vydávání parkovacích průkazů
pro osoby se zdravotním postižením. Dosavadní
pracovnice Bc. Jitka Novotná, přebírá agendu
sociálně-právní ochrany dětí.

Naše ICM v rámci dotačního programu podpory
ICM MŠMT obdrželo dotaci ve výši 303 tis. Kč.
Část prostředků je vyčleněna i na brigádníky
a externí spolupracovníky ICM. Kdo ze studentů
máte chuť spolupracovat, zeptejte se na ICM.

Dne 29. 2. 2016 vyhlásil starosta města výzvu
k podávání žádostí v rámci Programu podpory
aktivit v sociální oblasti. Žádosti lze podávat do
15. 4. 2016, veškeré podrobnosti naleznete ve
zveřejněné výzvě a programu na webu města.
Dne 10. 3. 2016 proběhla v galerii Šatlava vernisáž putovní výstavy fotografií Brody v Brodě
2015 s hudebním doprovodem ZUŠ Český Brod.
Výstavu můžete navštívit do 15. 4. 2016.
Ke dni 19. 8. 2016 vypovídá pobočka úřadu práce
nájemní prostory v budově č.p. 1. Na druhé straně se tak urychluje dislokace městské knihovny,
IC a městské policie.

Z důvodu výstavby nového mostu v Tuchorazi dojde k uzavírce silnice č. III/1132 v době
21. 3. 2016 – 9. 12. 2016. Plánek objízdné trasy
i rozhodnutí ze dne 26. 2. 2016 odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu najdete na
webu města.
V pátek 4. 3. se konal v Ostravě pracovní seminář
Asociace turistických informačních center, jejímž
je naše IC certifikovaným členem. V rámci výměny
dobré praxe jsme představili činnost informačního
centra pro mládež, které je součástí našeho IC.
Od začátku března v ulicích našeho města začali
pochůzkovou činnost asistenti prevence kriminality. Organizačně patří pod městskou policii.
S jejich pomocí se snažíme zvýšit dohled nad
veřejným pořádkem v našem městě a zlepšit tak
kvalitu života obyvatel Českého Brodu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD V ČESKÉM BRODĚ – LIBLICÍCH
Společnost 1. SčV, a.s. ve spolupráci s městem Český Brod pro Vás připravila v rámci Světového dne vody Den otevřených dveří, který se koná v úterý 22. března 2016. Prohlídky, při
kterých Vás odborní pracovníci seznámí s procesy čištění odpadní vody, začínají v 9.00, 10.00,
11.00 a 13.00 hod. V případě zájmu exkurze pro větší skupiny je nutné potvrzení účasti na tel.
č. 318 494 203, p. Blaszczyková. Akce je pořádána v rámci agendy MA21.
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE S PANEM ANDERSENEM
V pátek 1. dubna 2016 od 12.00 do 16.00 hod. zveme do Městské knihovny všechny děti na
Pohádkové odpoledne s panem Andersenem. Čeká na Vás malé zvířecí hádání, strom Pohádkovník se sladkou odměnou, výtvarná dílnička a hlavně ČTENÍ!!! Vstup i materiál zdarma.
Těšíme se na Vás, čtení sluší každému!
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Body projednávané Radou města 10. 2. 2016
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2. Kalkulace ceny palivového dřeva
3. Souhlas s podnájmem bytu
4. Vyhodnocení nabídek na pronájem bytu č. 1,
Vrátkov č.p. 78
5. ČEZ Distribuce, a.s. - odprodej části pozemku
pod trafostanicí - ul. Roháčova
6. ČEZ Distribuce, a.s. - odprodej části pozemku
pod trafostanicí - Liblice u Českého Brodu
7. VO Klučovská, Český Brod - smlouva o VB - České
dráhy, a.s.
8. Informační tabule na významné budovy a stavby
v Českém Brodě
9. Dohoda o ukončení nájmu pozemku
10. Vyhlášení záměru - nájem části pozemku v obci
a k.ú. Český Brod
11. Návrh na revitalizaci veřejného prostoru
12. Osobnosti roku 2015
13. Jmenování členů hodnotící komise Programů
podpory kultury, sportu a volného času pro rok
2016
14. Informace - Řešení vzniklé škody v pavilonu G
- zatečení při výměně střešního pláště
15. Informace - Ryby v koupališti
Body projednávané Radou města 24. 2. 2016
1. Připojení ke kampani - Vlajka pro Tibet 2016
2. Závazné ukazatele rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2016
3. Smlouva na představení POUTNÍCI
4. Smlouva o vystupování Divadla Evy Hruškové
a Jana Přeučila
5. Smlouva na divadelní představení Žabí syndikát
6. Jmenování členů hodnotící komise Programu
podpory aktivit v sociální oblasti pro rok 2016

Věstník
7. ČOV - Den vody
8. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - ul. Lužická
9. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Liblice u Českého
Brodu
10. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - 5. května
11. Valbek - prodloužení termínů
12. Smlouva o vývozu a likvidaci odpadu KD Svět
13. Servisní smlouva na parkovací systémy P+R
v Českém Brodě
14. Servisní smlouva na SSZ v ulici Klučovská
15. ProMedicus Home Care Services s.r.o. uzavření
dodatku č. 4 k nájemní smlouvě
16. VZ - Nová technika pro městské lesy
17. Odkup části pozemku v Klučovské ulici
18. OC Pila - plánovací smlouva
19. VZMR - PD pro Stavební úpravy č.p. 282
20. Vyhlášení záměru - pronájem pozemků v obci
a k.ú. Český Brod
21. Doplnění vodovodní sítě, část E - Palackého propojení vodovodů
22. Žádost o spolufinancování zasklení balkonů na
BD Mozartova
23. Prodej podílu pozemku bytový dům Mozartova
a Kounická
24. Návrh na zrušení usnesení č. 52 ze dne 10. 2.
2016 (staženo)
25. Uzavření dohody o partnerství k projektu: ODPOVĚDNĚ K PŘÍRODĚ aneb Učíme se filmem
26. Souhlas s uzavřením dohody o vytvoření pracovních příležitosti v rámci VPP
27. Informace - Soupis provedených opravy v areálu nemocnice rok 2015
28. Informace - Zápis komise RMPZ
29. Informace - Stav po lovu zdivočelých holubů
30. Informace - Návrh spolupráce s čínským městem Huai’an

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
paní Jiřina Strasserová, paní Věra Bejšovcová, pan Josef Pěnička,
paní Jaroslava Plášková, pan Josef Čihák, paní Blanka Novotná,
paní Marie Holubová, pan Josef Moravec, paní Helena Šramotová,
paní Ludmila Klusáčková, paní Zdeňka Grösslová, paní Marie Kapičková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Co nového
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Bike + ride = odlož kolo a jeď
Město Český Brod v posledních pěti letech zrealizovalo již pět částí z původně velmi rozsáhlého projektu
Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě. V roce 2010 to bylo první parkoviště P+R (park and ride
= zaparkuj a jeď) pro 32 osobních automobilů.
V roce 2013 doznalo okolí nádraží nejvýznamnější
proměny a to rekonstrukcí ulic Krále Jiřího a Cukrovarské, výstavbou dalšího parkoviště vedle budovy
nádraží pro 62 automobilů a rekonstrukcí přednádražního prostoru včetně dopravního terminálu.
Loňský rok byl též významný, jelikož občané se
konečně dočkali dlouho slibovaného podchodu,
který realizovala Správa železničních a dopravních
cest a městem nově vybudovaného parkoviště pro
130 automobilů na Klučovské ulici, které bylo tímto podchodem zpřístupněno.
Poslední, dosud neuskutečněnou stavbou z původního rozsáhlého projektu, byla úprava prostoru
nákladového nádraží, kde dle projektu mělo vzniknout další parkoviště P+R. Město v těchto chvílích zadává projektovou dokumentaci pro změnu
a chce tento prostor využít pro parkoviště B+R
(bike and ride = odlož kolo a jeď). V uvažovaném
prostoru by mělo vzniknout 5 parkovacích míst pro
osobní automobily invalidů, parkoviště pro 10 jednostopých motorových vozidel a několik desítek
míst pro jízdní kola. Plánováno je i menší množství
uzamykatelných boxů pro ty, kteří by chtěli mít
svoje kolo více zabezpečené. V současné době je

řešen tvar přístřešků a uzamykatelných boxů včetně jejich dispozičního uspořádání.
Všechny stavby prováděné městem byly prováděny za přispění dotace z Regionálního operačního
programu Střední Čechy. I v případě parkoviště
B+R je město připraveno podat žádost o dotaci do
Integrovaného regionálního operačního programu
a v případě, že uspěje, nezbývá než projekt Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě dokončit.
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje



Českobrodský zpravodaj
březen 2016

Co nového

Investice v areálu nemocnice
O českobrodské nemocnici byla napsána již řada kladných i negativních článků. O tom, v jakém je stavu
celý areál dnes, jsem hovořila s vedoucí odboru rozvoje, v jehož gesci je správa areálu, s Mgr. Hanou
Dočkalovou a se starostou města Bc. Jakubem Nekolným.
K jakým změnám došlo v loňském roce a v jakém
stádiu jsou investiční akce areálu nemocnice?
Rok 2015 přinesl městu Český Brod významný
impuls v podobě změny hlavního nájemce areálu
nemocnice. Očekávání byla veliká, ale i když tento nový nájemce má dobrou platební morálku, nic
není hotové mávnutím kouzelného proutku. Zatím
byla zpracována architektonická studie pavilónu
A, další vypracovanou studií je návrh na úpravu
prostor v pavilónu G. Bohužel navrhované úpravy
prostor v pavilonu G narážejí na nutnost uzavřít
postupně jednotlivá oddělení v této budově a to je
neakceptovatelné ze strany nájemce. Architektonická studie pavilonu A posloužila jako podklad pro
zadání projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Vítězná projekční kancelář
bude známa koncem března a vzhledem k termínům by koncem roku plánované úpravy mohly mít
stavební povolení. Ale nemocnice to není jenom
lůžková část největších nájemců, ale i množství jiných odborných pracovišť a ordinace jednotlivých
lékařů v dalších pavilonech.
Jaké práce v nemocnici již proběhly? Co plánujete?
Město se v areálu nemocnice zaměřilo především
na odstranění nejnutnějších provozních závad
a nedostatků. Byly řešeny úpravy rozvodů elektroinstalace, výměny nefunkčních baterií, svítidel,
regulačních ventilů topení, provedly se drobné stavební opravy jednotlivých částí budov. Z důvodu
základního provozu byla nově osazena poměrová
měřidla vody a elektřiny tak, aby bylo možné provádět spravedlivé rozpočítání spotřeb energií jednotlivým nájemcům.
V letošním roce se zahájily úpravy přízemí pavilónu A výmalbou chodeb, renovací schodiště
a osazením nových svítidel do uvedených prostor.
Společné prostory pavilónů E a F, kde jsou většinou ordinace praktických lékařů, projdou kompletní vnitřní opravou sociálního zařízení s osazením
nových zařizovacích předmětů, výměnou oken,
vstupních dveří, svítidel, podlahové krytiny a výmalbou společných prostor. Drobnými stavebními
úpravami projdou i ordinace jednotlivých lékařů.

Práce budou zahájeny v březnu a budou probíhat
dle stanoveného harmonogramu. I někteří nájemci
se sami výrazně snaží o zlepšení svého pracovního prostředí a mnohé rekonstrukce svědčí o vkusu
a snaze vytvořit svým klientům co nejpříjemnější
prostředí.
Přibližte prosím největší problémy z pohledu stavu budov?
Největším problémem je nejenom nevyhovující
stav, ale i dispoziční řešení jednotlivých objektů.
Jelikož se jedná o staré budovy, tak mnoho záležitostí již neodpovídá současným normám. To má
pak zásadní vliv na připravované investiční práce.
Jakoukoliv změnu totiž musíte uvést do souladu
s platnou legislativou, abyste dostali souhlasná
stanoviska například od hasičů či hygieniků. Když
nechceme jako doposud dělat jen kosmetické
úpravy, potřebujeme na přípravu více času a práce
se také následně výrazně prodraží.
Jak bude areál nemocnice využit?
Představa využití celého areálu se postupně vyvíjí,
tak jak získáváme podrobnější informace o stavu
objektů. Bývalý infekční pavilón stále plánujeme
využít pro potřeby základní školy. Prostory v pavilonech E a F (bývalé zubní a dětské) pronajímáme
soukromým lékařům a zdravotnické záchranné
službě. V hlavní budově s označením A budou i nadále lůžková zdravotnická zařízení následné péče.
Bývalá gynekologie bude muset projít kompletní
rekonstrukcí a ta bez uvolnění budovy není možná. Proto zvažujeme nejprve opravit rozestavěnou
polikliniku a přenést zdravotní péči sem. Budovu
gynekologie by pak bylo možné využít jako dům se
zvláštním režimem, tedy pro potřeby seniorů se
sníženou soběstačností. Toto zařízení by mohlo být
zařazeno pod domov pro seniory ANNA. Ve staré
poliklinice plánujeme vybudovat dům sociálních
služeb. Pro objekt bývalého ředitelství zatím žádné
využití nemáme, protože úřad práce se stěhuje do
objektu Stavokonstrukce.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Rekonstrukce chodníku v ulici Tuchorazská
V loňském roce Město Český Brod získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu
bezbariérového chodníku v ulici Tuchorazská. Jedná se o prodloužení stávajícího chodníku o 278 m. Nový
chodník bude ze zámkové dlažby. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby, které bylo vyhlášeno
v lednu letošního roku, se stala společnost AVE Kolín, s.r.o.
Předmětem projektu je výstavba nového bezbariérového chodníku v ulici Tuchorazská, Český Brod,
a řešení jeho odvodnění včetně zatrubnění stávajícího příkopu, prodloužení propustku a výstavba
nového veřejného osvětlení. Hlavním přínosem
úpravy bude zvýšení bezpečnosti chodců v této
ulici, a to vytvořením bezpečného a komfortního
přístupu pro pěší. Chodník bude vybudován v souladu s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stávající veřejné osvětlení je z roku 2005, ale protože neodpovídá dotačním podmínkám a požadavkům na osvětlení nově vzniklého chodníku, bude
demontováno a uloženo v Technických službách
města Český Brod, aby mohlo být instalováno v jiné části města. Jednou z podmínek dotačního titu-

lu, byla instalace osvětlení, které zajistí bezpečný
bezbariérový pohyb nejen pro pěší.
Celkové náklady: 2.104.726 Kč včetně DPH. Předpokládaná výše dotace je cca 1.400.000 Kč.
Předpokládaný termín realizace stavby je od 4. 4.
2016, kdy proběhne předání staveniště a zahájení
prací, do 31. 8. 2016.
Upozorňujeme občany, že v průběhu realizace této
stavby dojde k částečnému omezení dopravy v této ulici a omezení příjezdu k sousedním nemovitostem a žádáme je o pochopení.
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje

PRIMÁRNÍ PREVENCE NETRADIČNĚ
ZŠ Žitomířská a ICM Český Brod pořádají 14. 4. 2016 v KD Svět pro žáky
8. a 9. ročníků divadelní představení o. s. Divadelta v rámci programů primární prevence na téma šikana a alkohol.
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Naši psi, psíci a pejskaři
V Českém Brodě je evidováno k 29. 2. 2016 celkem 696 psů. Již v roce 2012 město vydalo Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a pravidla pro zajištění udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství v souvislosti s pohybem psů na veřejném prostranství ve městě Český
Brod. Všichni majitelé svých čtyřnohých miláčků by se jí tedy měli řídit, ale realita je mnohdy jiná.
Na zkušenosti přímo z terénu jsem se zeptala
strážníka pověřeného vedením městské policie
Jana Svobody.
V loňském roce strážníci městské policie odchytili
23 volně pobíhajících psů a z toho jich bylo navráceno majitelům 12. Vozíme je do nejbližšího psího
útulku v Lysé nad Labem a za rok 2015 zaplatilo
město za poskytované služby psího útulku téměř
45.000 Kč. Vždy se snažíme najít majitele, a tak fotografie malých tuláků zveřejňujeme například na
webu města a na úřední desce radnice č.p. 70.
Můžete pokutovat majitele volně pobíhajících psů?
Za volně pobíhajícího psa může majitel dostat blokovou pokutu až do výše 5.000 Kč. Každý majitel
je za svého psa ze zákona odpovědný, a pokud pes
způsobí nějakou škodu, odpovídá za ni majitel psa.
Jestliže hlídka zjistí volný pohyb psa, upozorňuje majitele na porušení obecně závazné vyhlášky
a řeší takové jednání domluvou. V případě, že MP
takto volně pobíhajícího psa již odchytává a umísťuje do kotce MěÚ, dostává majitel takového psa
blokovou pokutu. V loňském roce bylo uloženo 8
blokových pokut a to ve výši 5.000 Kč.
Městská policie má dva služební psy. Jak je využíváte ke své práci?
Psi, kteří pracují u MP, musí splňovat podmínky
dle zákona č. 553/91 o MP. Je to především věk,
zdravotní stav, fyzické proporce a určité dovednosti. Aby pes mohl pracovat u MP, musí absolvovat
přezkoušení, které provádí Policie ČR, Policejní
prezidium, odbor služební kynologie a hipologie.
Po úspěšném přezkoušení dostane pes osvědčení
pro výkon služby na dobu 2 let. Po uplynutí této
doby musí být opakovaně přezkoušen. Služební psi
nám například pomáhají při zajištění hlídkové služby, při zajištění veřejného pořádku, když se konají
některé sportovní nebo kulturní akce. Chrání nás
také před napadením a jsou našimi pomocníky při
předvádění pachatelů trestné činnosti. Využíváme
je v krizových lokalitách města, včetně zajišťování
osob. Ve školách, školkách s nimi učíme děti, jak
se mají ke psům na ulici chovat a na co všechno si
mají dávat pozor.

Kdy a kolik peněz zaplatí majitel psa, který bydlí
v katastrálním území Českého Brodu? Odpovídá Petra Straková, referentka finančního odboru MěÚ.
Každý, kdo si pořídí psa, by měl do 15 dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala, nahlásit novou událost našemu MěÚ. To platí i pro ty, kterým pes například umře. Když nám tuto informaci nenahlásí,
poplatek již neplatí a my je máme stále v evidenci,
jsou pro nás neplatiči. Roční poplatek činí ve městě Český Brod za prvního psa v rodinném domě
250 Kč, v domech ostatních 500 Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném
domě 375 Kč, v domech ostatních 750 Kč. Za prvního psa držitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 150 Kč. Poplatek je splatný, nečiní-li více než
250 Kč ročně, nejpozději do 30. 6. každého roku.
Existují nějaké slevy nebo osvobození od těchto
poplatků?
Ano, od poplatků jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod, dále osoby provádějící výcvik psů k doprovodu těchto osob nebo osoby provozující útulek
zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy a také
osoby, které si psa osvojily z útulku zvířat.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Známe osobnosti roku 2015
V závěru loňského roku město vyhlásilo 4. ročník ankety Osobnost roku. V této anketě měly organizace
i veřejnost možnost nominovat osobnosti, které v uplynulém roce dosáhly výrazného úspěchu v daných
oblastech či splnily podmínky dané kategorie. Uzávěrka nominací připadla na 29. 1. 2016.
Rada města posoudila 6 návrhů na ocenění ve
třech kategoriích a rozhodla o udělení ceny Osobnost města roku 2015. Slavnostní předávání cen
proběhlo v pondělí 29. února v obřadní síni MěÚ
za účasti všech oceněných, členů rodin i přátel. Ceremoniálu se ujali páni místostarostové Pavel Janík
s Tomášem Klineckým a tajemník Městského úřadu v Českém Brodě Aleš Kašpar. Ti je nejprve neformálně vyzpovídali a přiblížili přítomným cestu
k nominaci na Osobnost roku 2015 i životní příběhy nominovaných. Pro oceněné týmy a jednotlivce
byly připraveny plakety v sametovém obalu s diplomem a propagační balíček s materiály o našem
městě.
Zajímavostí letošního ročníku byla věková škála.
Nejmladšímu oceněnému bylo jedenáct let a nejstaršímu téměř osmdesát, což svědčí o tom, že být
nominován a oceněn může být každý v jakémkoli
věku. Dobrých příkladů není nikdy dost.
Osobnostmi města Český Brod roku 2015 se stali:
1. V kategorii výrazný úspěch – jednotlivec:
Matěj Vokáč, žák 6. ročníku ZŠ Tyršova, Český Brod
- za titul mistra ČR 2015 v nohejbalu, v kategorii
singl mladších žáků. Člen družstva, které se umístilo na prvním místě krajského přeboru žáků v nohejbale (navrhovatel TJ Slavoj Český Brod z.s.)

2. V kategorii výrazný úspěch – skupina:
Družstvo žen oddílu nohejbalu TJ Slavoj Český
Brod z.s. ve složení: Jana Blažková, Lenka Cibulková, Kateřina Červenková, Lucie Fischerová, Martina
Chuchlová, Lucie Vokáčová - za získání mistrovských
titulů na MS a MČR v nohejbalu žen (navrhovatel
TJ Slavoj Český Brod z.s.)
Trio kadet Corridor Český Brod z.s.: Tereza Strejčková, Sabina Juránková a Dominika Herzánová – za
získání prvního místa na MS ve sportovním aerobiku v kategorii kadet (navrhovatel Jana Strejčková)
Magráta o.s. – za desetileté působení členek spolku na poli kultury a pořádání akcí pro veřejnost
v našem městě (navrhovatel Marcela Chuchlová/TJ
Slavoj Český Brod z.s.)
3. V kategorii výrazný úspěch – celoživotní přínos:
Mgr. Stanislav Klepal, bývalý pedagog a ředitel ZŠ
- za celoživotní přínos pro rozvoj školství na Českobrodsku (navrhovatelka Mgr. Drahomíra Čadská)
Bohuslav Filoun, správce sportovního areálu TJ Slavoj – za celoživotní přínos pro sport města Český
Brod a obětavou práci pro TJ Slavoj a jako člen městských komisí. (navrhovatel TJ Slavoj Český Brod z.s.)
Blahopřejeme všem oceněným a přejeme jim hodně spokojenosti a úspěchů v jejich životě.
Petra Ištvániková, PR manažerka
foto: Tomáš Svoboda
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Co se chystá v KD Svět
Českobrodské kino Svět se nedávno proměnilo na kulturní dům, a už se v něm odehrálo několik - možná
už desítek - divadelních představení a kulturních akcí, které respektovaly přání obyvatel města. O rozvoj
a provoz KD se stará Kateřina Anna Nováková.
Katko, kde jste se tu vzala?
Ano, opravdu mám pocit, že jsem se tu „vzala“!
Před pár lety jsem se s rodinou přistěhovala, narodila se nám tu druhá dcera a po skončení rodičovské dovolené jsem chtěla zůstat v oboru, který
jsem vystudovala. Ve stejnou dobu mne oslovilo
vedení města, jestli bych nechtěla pracovat na dramaturgii nově zrekonstruovaného KD Svět. Tato
nabídka mi připadala jako seslaná z nebe. Náplň
práce sice není jen dramaturgie, ale i produkce
a provoz celého domu, přesto ji vykonávám s nadšením, zvlášť když se konečně dostavují první výsledky – odezva od diváků. Pozitivní zpětná vazba
je silný vítr do plachet.
Co byste ráda obyvatelům města a okolí nabídla
v nejbližší době - dospělým i dětem?
Dovolila bych si tyto dvě kategorie ještě trochu rozšířit – dospělí diváci středního věku a senioři. Obě
skupiny mají trochu jiná očekávání od kulturního
vyžití. Mile mě překvapila otevřenost Českobroďáků , a ve fázi jakéhosi „testování“ jsem zjistila, že je
nejvíc lákají herecké osobnosti, které znají z televizních pořadů. Objednala jsem tedy představení
divadla Háta. Bylo sice dražší, ale přesto během
krátké doby vyprodané. Ještě letos na podzim přijedou s další oblíbenou divadelní hrou nazvanou
Světáci. Větší zájem je o komedie, ale ráda bych
v budoucnu nabídla i další žánry. Jarní novinkou je
pořad Křeslo pro hosta, do kterého jako první zasedl režisér Zdeněk Troška. Pořad tohoto typu bych
ráda - pokud to bude možné - zajišťovala pravidelně. Na duben přijala pozvání Halina Pawlowská
a v květnu přijde posedět, ale i zazpívat, Helena
Vondráčková.
Do budoucna se diváci mohou těšit nejen na herce a zpěváky, ale i na známé osobnosti z dalších
oborů. (Pokud by někdo z čtenářů měl dobrý tip
na zajímavého hosta, může mi jej napsat do mailu.
Pokusím se splnit všechna přání.) Pro děti jsme připravili představení černého divadla, na jehož konci vystoupily i oblíbené loutky Jů a Hele, Hýbánky

a další bude koncert skupiny Kašpárek v rohlíku.
Ráda bych navázala ještě bližší spolupráci s místními MŠ a ZŠ a poskytla jim možnost vzít děti do KD
Svět na divadelní představení, která si teď spíš zvou
do tříd. Chápu, že obléknout 25 dětí do botiček,
kabátků, čepiček a rukaviček a dovést je v přesný
čas do kulturního domu je strategicky velmi náročné, ale umění svátečně se obléknout a patřičně
se chovat při divadelním představení je důležitou
součástí výchovy již od útlého věku.
Někdo má rád vdolky, jiný holky: někdo by rád
Evu a Vaška, jiný zase jazz. Jak se s těmito názory
poperete?
To je samozřejmě velmi těžké. Každý má přirozeně
jiný vkus, a tak nezbývá, než se snažit o co nejpestřejší nabídku různých žánrů a typů kulturních pořadů. Chci pro to udělat vše, co bude možné.
Příště: Českobroďákům přece jen chybí kino. Bude?
O tom se dočtete v příštím Zpravodaji.
Ptala se Jana Hrabáková
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Nová mobilní aplikace Třídění odpadu pro Český Brod
Technické služby ve spolupráci se společností Eko-kom, která hradila náklady na její vznik, spustily mobilní
aplikaci, která jejím uživatelům usnadní třídění odpadu. Aplikace je zatím dostupná na platformě Android,
pro iOS by měla být funkční za měsíc a o verzi pro Windows Mobile se jedná.
Obsahuje interaktivní mapu umístění jednotlivých
kontejnerů, se stručným popisem odpadů, které se
dají na těchto místech uložit. Je provázána s mapami Google a umožňuje zaměření vaší polohy
pomocí GPS. Tím pádem v rychlosti najde nejbližší
stanoviště, kde se můžete přebytečného odpadu
hravě zbavit. V aplikaci naleznete i kompletní seznam všech míst, kam je možno odpad ve městě
odkládat. Po rozkliknuti vybraného místa můžete nahlašovat plné nebo poškozené kontejnery
a ulehčit tak mapování obslužnosti stanovišť.
Kromě informací o tom, jak správně třídit odpad,
aplikace obsahuje například harmonogram svozu

odpadu a popis českobrodských sběrných dvorů
s kontakty na pracovníky TS.
Další výhodou aplikace jsou push-up notifikace.
Slouží k oznamování novinek o činnosti TS. Například: „Zítra bude z provozních důvodů uzavřen
sběrný dvůr.“ nebo „Dne 17. 2. 2016 se bude čistit
komunikace v ulici Žitomířská - zákaz parkování.“
Aplikaci je možné stáhnout pomocí QR kódu, tento
kód však zatím funguje pouze na platformu Android.
Bc. David Beneš, TS Český Brod

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reinto.ekokom.ceskybrod
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Novinky z Anny
Od začátku roku sice uběhly teprve dva měsíce, ale v Domově seniorů už jsme stihli prožít mnoho zajímavého.
Hned na počátku ledna nás navštívil PhDr. Miroslav Pokorný, který vedl s našimi klienty zajímavou
besedu s názvem Životní spokojenost a co jí ovlivňuje.

Během února jsme také měli vzácnou možnost,
promítnout klientům záznam ochotnického představení Toušeňská růže, jehož dramaturgem je
obyvatel našeho Domova, pan Václav Dragoun.

Prvním hudebním pořadem letošního roku bylo
skvělé vystoupení harmonikáře pana Josefa Matury, který zavítal do našeho Domova již poněkolikáté. Celou hodinu hrál písničky na přání a tak si
všichni klienti rádi společně zazpívali.

Masopustní průvod dětí ze Základní a praktické
školy prošel naším Domovem ve čtvrtek 25. 2.
Všichni v Domově se na děti každý rok moc těší.
Senioři si rádi prohlížejí nápadité masky, poslouchají veselé písničky i ochutnávají sladkosti, které
děti rozdávají.

Díky jednomu z členů českobrodské kapely MASH,
panu Mackovi, si mohli také obyvatelé Domova
seniorů poslechnout jejich skvělý koncert. Při více
než hodinovém vystoupení zazněly nejen skladby
ve stylu country, ale i známé lidové písničky. Podle
ohlasu klientů i zaměstnanců to byl jeden z nejhezčích koncertů v Domově, co pamatují.
Začátkem února se konaly oblíbené Zabíjačkové
hody, které pořádáme již čtvrtým rokem. Během
dopoledne mohli klienti ochutnat ovar s křenem
a pozorovat řezníka pana Jiřího Máka při výrobě
jitrnic. K obědu se podávala černá polévka a zabíjačkový guláš. V dalších dnech se všichni těšili také
na jitrnice a tlačenku.
Besedu o léčivém vlivu drahých kamenů na naše
zdraví připravila pro seniory ergoterapeutka paní
Jaroslava Krutská. Nechybělo ani zdravé občerstvení - kroupové karbanátky, kvašená zelenina
„pickles“ a mateřídouškový čaj s medem.

Následující měsíce již proběhnou ve znamení příprav na květnové oslavy 20 let od rekonstrukce
budovy, které budou uspořádány nejen pro obyvatele Domova, ale i pro širokou veřejnost.
Fotografie ze všech vánočních akcí si můžete prohlédnout na www.domov-anna.cz
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Výstava grafik Jana Hrubého v Českém Brodě
Jana Hrubého (*1945) veřejnost zná především jako úspěšného a oblíbeného karikaturistu – jeho obrázky
se objevovaly v takových novinách a časopisech, jako byl Mladý svět, Stadion, Květy, Psychologie dnes,
a v mnoha dalších. V současnosti se jeho kresby pravidelně tisknou v Katolickém týdeníku – zde má Jan
Hrubý příležitost vyjadřovat se k aktuálnímu dění (nejen) v církvi.
Málo se ovšem ví, že manželé Hrubí jako pěstouni společně vychovali několik dětí. O pěstounské
péči, jejích kladných i záporných stránkách, Jan
Hrubý otevřeně hovořil při vernisáži výstavy svých
nejnovějších grafik 12. února.
Jan Hrubý v roce 1964 absolvoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a od té doby se věnuje
především kresbě a grafice. Na českobrodské výstavě je k vidění jeho aktuální tvorba. Jejím typickým znakem je přemýšlivý (někdy i dost drsný) humor beze slov – divák musí sám přijít na to, čemu
se zasmát, to někdy trvá i déle. A není výjimkou,
že k té či oné grafice je třeba se vrátit a zkoušet
trpělivě hledat její vrstevnatý smysl.

Jan Hrubý v 90. létech vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě v Praze, na jáhna byl vysvěcen v roce 1994. Od té doby slouží jako římskokatolický duchovní v Rovensku pod Troskami.
Výstava grafik Jana Hrubého je volně přístupná ve
Staré zvonici u kostela Nejsvětější Trojice (městský
park) v únoru a březnu každou neděli od 10.30 do
12.00, na požádání (tel. 728 552 024) i jindy.
Marek P. Lukášek
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V Galerii K se představí fotografie z Kambodži podporující tamní školu
Vernisáží 1. 4. v 17.00 začne výstava fotografií pořízených Lenkou Šošolíkovou na její cestě po Kambodži.
Kromě uměleckého zážitku můžete navíc zakoupením některého z vystavených děl podpořit školu CBE
Christine, která v oblasti chrámů Angkor Wat vzdělává 140 studentů.
Další výstava v Galerii K nabídne nejen kvalitní
fotografie z exotických míst, ale bude mít i charitativní rozměr. Soubor byl pořízen při loňské březnové cestě Lenky Šošolíkové po Kambodži v okolí
města Siem Reap a jezera Tonlé Sap. Zde leží taktéž
nejslavnější kambodžská památka, zapsaná na seznamu UNESCO a hojně navštěvována tisíci turistů
– chrámový komplex Angkor Vat.
Oblast ale i tak patří mezi nejchudší v již tak těžce
zkoušené zemi. Škola CBE Christine vzdělává děti
ve věku 6 až 15 let, často sirotky, přežívající jak se
dá. Obyvatelstvo trápí nejen choroby a parazité,
ale zvlášť děti taktéž podvýživa a nedostatek vzdělání. Děti, pokud mají štěstí, jsou většinou odkázány na jednostrannou stravu v podobě rýže.

Školu CBE Christine založili dva Australané v důchodu. Financují ji většinou svých příjmů a taktéž
díky podpoře ze zahraničí, jejíž součástí můžete být
i Vy. Škola zajišťuje i zaškolování nových učitelů, lékařskou péči a přípravu kvalitní stravy pro děti.
Fotografie Lenky Šošolíkové pomohly již v úspěšné
předvánoční internetové aukci. Pokud jste tuto akci
zaznamenali, nebojte se, soubor vystavený v Galerii
K je složený z jiných, dalších originálů! Putovní výstava již zaznamenala úspěch v Praze a brzy se přemístí
do dalších měst. K prohlédnutí a nákupu budou třeba i trička. Veškerý zisk z prodeje je určen přímo a jedině škole CBE Christine. Těšíme se na Vás 1. dubna
od 17.00 na vernisáži a potom až do 29. 4.!
Pavel Fuchs, Galerie K

Poděkování
Chci všem moc poděkovat za přání k narozeninám. Moc si toho vážím a děkuji za dárečky.
Anna Jandejsková
Výstava v muzeu
Podlipanské muzeum v Českém Brodě Vás srdečně zve na vernisáž výstavy „Narození, svatba, smrt“, která se uskuteční v úterý 12. dubna 2016 od 17 hodin. Výstava představí průřez
životním cyklem člověka. Jejím cílem je seznámit návštěvníky s množstvím obřadů, obyčejů
a pověr, které provázely člověka od narození po smrt. Výstava je rozdělena do tří tematických celků, jimiž jsou narození, svatba a smrt v české lidové kultuře. Vystaveny zde budou
předměty ze sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně, jež se váží k důležitým životním
mezníkům lidského života. Výstava potrvá do 11. září 2016.
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Logo pro akci Ukliďme Pošembeří
Vyhlášení výtvarné soutěže, bylo pro nás všechny ve školce velkou výzvou. S radostí jsme se tedy zapojili
a pustili se do toho!
Třída mladších dětí MŠ Liblice, se zúčastnila výtvarné soutěže, kterou vyhlásil region Pošembeří. Jednalo se o návrh loga „Ukliďme Pošembeří“.
Práce to byla kolektivní a děti moc zaujala. Děti
společně s paní učitelkou vybíraly nejzajímavější
návrhy, přispívaly svými názory a společnými silami
byly vybrány dva návrhy. Děti v tomto věku nejsou
všechny tak zručné, a tak byla jako nejvhodnější
technika zvolena lepení barevných kousků papíru,
která je dětmi velmi oblíbená.
Paní učitelka vytvořila šablonu, kterou barevně
rozlišila, a děti pak do barevných polí vlepovaly
papírky určené barvy. Vznikla tedy „pracovní rukavice“, kterou používáme
při práci na zahradě a při
sběru odpadků. Výtvarné
dílo však bylo nevýrazné.
„Děti, potřebujeme něco
barevného, co udělat,
aby rukavice byla barevnější, hezčí? Co by
mohla držet? Co třeba
kytičku?“ - ptala se
paní učitelka. Vytvořila kytičce květ, děti
natíraly lýkové provázky nazeleno. Po jejich
uschnutí je děti spletly dohromady a vytvořily tak květu stonek
a kořínky. Kytičku vložily do rukavice a bylo
hotovo.

Další návrh, který děti vymyslely do soutěže, bylo
koště, které rozkvetlo.
„Dělá totiž dobrou věc
- uklízí, a tak ho příroda odměnila!“ - povídaly děti. Koště bylo
tvořeno
lepením
barevného papíru,
ale i malováno vodovými barvami.
Největší legrace
však byla, když
děti skartovaly
barevné papíry na ty pěkné
pravidelné
a
proužky, které
ztvárňují štětiny
koštěte. Upatlaní od barev a lepidla děti dokončily
i druhé dílo.
Oba návrhy byly velmi povedené a všichni z nich
měli velkou radost. Paní učitelka nás odměnila malou sladkostí. Další odměnou pro nás bylo vyhlášení
výsledků. Krásné druhé a třetí místo za kolektiv MŠ!
Marcela Ložková
fota dětí – ilustrační
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Student Gymnázia Český Brod Břetislav Hájek zvítězil
v mezinárodní soutěži Code-in a pojede do Ameriky
Společnost Google každoročně vyhlašuje pro studenty ve věku 13-17 let soutěž Google Code-in. V letošním
ročníku se mezi výherce probojoval student českobrodského gymnázia Břetislav Hájek. Soutěže se zúčastnilo 980 studentů z 65 zemí.
Soutěž probíhá online a jejím cílem je zapojit studenty do vývoje neziskových počítačových programů (tzv. open-source software). Organizace
vytvářející tento software se skládají převážně
z dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají s vývojem. Velice důležitou součástí je tedy
spolupráce a vzájemná komunikace.
V letošním, již šestém ročníku soutěže Google
Code-in si studenti vybírali ze čtrnácti organizací,
které pro ně připravovaly úkoly. Vedle programování se úkoly týkaly také dokumentace a testování
softwaru. Studenti měli možnost spolupracovat se
skutečnými vývojáři, kteří je vedli, hodnotili jejich
práci a předávali jim své zkušenosti.
Na konci sedmitýdenní soutěže každá organizace
vyhlásila dva nejúspěšnější řešitele, kteří nejvíce
přispěli k vývoji softwaru a nejaktivněji se zapojili
do komunity organizace. Ti jsou pozváni do hlavního sídla společnosti Google, do San Franciska. Zde
je čeká bohatý program, spojený s prohlídkou sídla
Google a setkáním s inženýry.

Břetislav Hájek získal hlavní cenu za splnění celkem
24 úkolů pro organizaci OpenMRS. Tato organizace již od roku 2006 vyvíjí software pro nemocnice
v rozvojových zemích.
Úspěch našeho studenta nás velmi těší zvláště
s ohledem na nejlepší umístění z celé Evropy, Břetislavovi blahopřejeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů.
Ing. Renata Rahmová, vyučující IVT
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Na Liščí hoře
Lyžařský kurz nám gymnázium naplánovalo na třetí lednový týden a do poslední chvíle to vypadalo, že budeme
rádi za pár centimetrů sněhu, jelikož ho letošní zimu bylo pomálu, ale při příjezdu do samotné Pece pod Sněžkou nás příjemně překvapilo nemálo čísel třpytivého prašanu, který se leskl ve světle zapadajícího slunce.
Následovala cesta na Liščí horu, konkrétně do Lyžařské boudy, kde jsme měli domluvené ubytování. Pec se nalézá v 769 metrech nad mořem a naše
bouda o poctivých 437 metrů výše. Bylo tedy jasné, že nás čeká další dlouhá cesta, kterou budeme
muset zvládnout, nyní ovšem po svých. Hodinu
a půl jsme statečně zdolávali strmé kopce a ubytovali se v útulné, vyhřáté chatě. Následující ráno
nás okouzlil východ slunce, v jehož světle se začaly
rýsovat sousední kopce – Černá hora a Sněžka.
Nasoukáni do lyžařské výstroje a připraveni venku,
čekajíce na naše profesory, jsme si vychutnávali
nádherná krkonošská panoramata, azurové nebe
a čtyřicet cm přírodního sněhu. Nutno podotknout, že naši profesoři vybrali skvělý termín, jelikož podmínky byly na současné poměry českých
hor vynikající, včetně teplot, které se pohybovaly
(převážně v noci) kolem -20 °C.
Po lyžovačce nás čekal výšlap k chatě krásnou lesní
cestou, která neomrzela ani po týdnu našeho pobytu. Na hory jsme ale nepřijeli jen brázdit sjezdovky,
za zmínku jistě stojí i naše běžkařské pokusy! Liščí
hora nabízí několik desítek kilometrů běžkařských
tratí, o čemž nás přesvědčil i celodenní výlet na
Černou horu a následný sjezd do Jánských Lázní.
Dvakrát měř, jednou řež. Ano, platí to i pro lyžaře
a běžkaře. Že je v horách nejlepší držet se starších
a zkušenějších vůdců, se potvrdilo, když jsme se
vinou naší mladické nerozvážnosti napojili na špatnou stezku. Za svou chybu jsme samozřejmě zapla-

tili – museli jsme se na běžkách dopravit do údolí
po strmější, zledovatělé sjezdovce. Sice každý po
svém, ale nakonec všichni celí a zdraví jsme i tuto
část túry zvládli a odměnili se výborným obědem
v restauraci pod sjezdovkou.
Další dny jsme střídali lyže a běžky a počasí stále
ukazovalo jen svou přívětivější tvář. Poslední den
pobytu jsme završili týmovými závody na běžkách,
které proběhly v mírné vánici. Celý lyžařský kurz nelze zhodnotit jinak než pozitivně. Myslím, že promluvím za všechny studenty, když poděkuji všem čtyřem
profesorům, kteří se celý týden starali o naše pohodlí, vytvářeli skvělou atmosféru a dávali na nás pozor.
Byli jimi pan profesor Jiří Krčmář a paní profesorky
Markéta Kallupová, Monika Fleislebrová a Vladimíra
Kantová. Velký dík rovněž patří vedení gymnázia, že
umožňuje studentům poznávat sebe navzájem na
nových místech a zažít spoustu legrace.
Alžběta Svobodová, 1A4
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Leccos v „Pomozte dětem“
Náš projekt, který podpoří rodiny s dětmi v obtížných životních a sociálních situacích, byl vybrán v letošním
ročníku veřejné sbírky Pomozte dětem. Leccos, z. s. se stal jednou z padesáti organizací, kterou v rámci
této sbírky můžete podpořit i vy.
Podpořený projekt s názvem Sanace rodin nabízí
služby v terénu rodinám v obtížných situacích, pomoc a podporu k zachování zdravě fungující rodiny. Pomůže dětem prostřednictvím pomoci jejich
rodinám. Cílem této služby je předcházet, zmírnit
a odstraňovat příčiny ohrožení dítěte.
POMOZTE DĚTEM je dlouhodobý sbírkový projekt,
který podporuje ohrožené a znevýhodněné děti.
Společně jej organizují Nadace rozvoje občanské
společnosti a Česká televize. Sbírka již byla zahájena a vyvrcholí 16. 4. 2016 tradičním přímým přenosem v hlavním vysílacím čase České televize.
Pokud byste rádi finančně přispěli na sbírkové konto Pomozte dětem, podpoříte tím také projekt naší
organizace, která působí nejen na Českobrodsku.
Ten úplně nejjednodušší způsob je prostřednictvím
dárcovské DMS:
Pošlete SMS ve tvaru „DMS KURE“ na číslo 87 777.
Cena jedné DMS je 30 Kč, Pomozte dětem obdrží 28,50 Kč. Roční DMS: SMS ve tvaru „DMS ROK
KURE“ na číslo 87 777. Touto cestou lze přispívat

i pravidelně po dobu jednoho roku. Každý měsíc
bude automaticky odečtena částka 30 Kč, Pomozte
dětem obdrží opět 28,50 Kč.
Více o podpoře této sbírky najdete na www.pomoztedetem.cz
Další informace o Sanaci rodin i dalších službách
naší neziskovky na www.leccos.cz
Děkujeme také všem donátorům i drobným dárcům, kteří Sanaci rodin podpořili v minulých letech:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Humanitární
fond Středočeského kraje, Město Český Brod, BEK
s.r.o., Město Kolín, Jatky Český Brod, ADC Trans,
spol. s r.o., Lia Valková a ARNOŠT s.r.o.
Charitativní bazárek, který organizují Lenka Nekolná, Betka Černá, Petra Březinová a spol. proběhne
i letos, opět na podporu Sanace rodin v RC Kostička
16. 4. 2016.
Dita Nekolná, Leccos, z.s.
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Doba plastová?
V předchozím článku jsme se snažili upozornit na fakta spojená s produkcí obalů a přinést drobná doporučení, jimiž každý z nás může ovlivnit, že obaly budou tvořit o něco méně než polovinu domovního odpadu
jako je tomu v současné době.
Je evidentní, že produkce obalů každým rokem
vzrůstá. Kdo má rád čísla, možná ho zaujme skutečnost, že v roce 2009 se u nás vyrobilo 894 353 tun
obalů a v roce 2014 to již bylo 1 019 805 tun. V řeči procent jde o zvýšení o 14 %. Podaří se tento
trend alespoň zbrzdit? Určitě pozitivní zprávou je
narůstající využití obalových odpadů, podíl jejich
recyklace v roce 2014 činil 73 %.
A nyní malé zamyšlení nad materiálovou strukturou obalových odpadů. První místo jednoznačně
získávají papír a lepenka, které tvoří 40,3 % z celkového objemu odpadů. Druhou příčku si stabilně
udržují plastové obaly se svými 21,5 % a bronzovou medaili mají skleněné obaly (18,6 %).
Nejvíce skloňovanou komoditou z hlediska třídění
jsou plasty, které jsou již neodmyslitelně spojeny
s tím, že patří do kontejneru žluté barvy. Na každém kontejneru a i na webech technických služeb
a svozových společnostech je možné najít informace, jaké druhy plastu je možné vhazovat do těchto
kontejnerů.
Třídit lze všechny plastové obaly, které obsahují
jednu z níže uvedených značek:

Existují však také obtížně definovatelné rádoby
plastové obaly, u nichž vyvstává otázka, kam s nimi. Jako krásný příklad lze uvést kelímky od velmi
rozšířeného produktu, jogurtu Jogobella, který má
označení C/PP. Označení obalu písmenem C znamená, že by vyroben kombinací různých materiálů
a tudíž patří do směsného odpadu. Takový příkladů
by se našlo více. Tento fakt zrovna neladí se skutečností, že podle zákona o obalech je stanovena povinnost pro osobu, která uvádí na trh obal,
aby zajistila, že hmotnost a objem obalu bude co
nejmenší při dodržení požadavků kladených na
balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti
pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je
nutno odstranit. Je otázkou, že některé firmy mohou své jogurty balit do čistých plastů a některé
mohou používat blíže neidentifikovatelné obaly,
které nelze třídit.
Článek byl napsán v rámci projektu „Čisté Pošembeří = cesta k environmentální odpovědnosti“.
Jana Tůmová,
Region Pošembeří o.p.s.
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Pojďme si uklidit Pošembeří
Region Pošembeří o. p. s., jehož členem je také město Český Brod, pořádá ve dnech 12. 3. - 10. 4. 2016 již
šestý ročník kampaně „Ukliďme Pošembeří“. O co jde? Kampaň je ryze dobrovolnická a je zaměřena na
úklid veřejných prostranství po celém regionu Pošembeří. Úklid probíhá ve spolupráci s Českým svazem
ochránců přírody v rámci celosvětové kampaně Clean Up The World. Každoročně se do akce zapojují obce,
školy, školky, neziskové organizace, řada spolků, firem i jednotlivců.
V loňském roce se kampaně zúčastnilo 67 organizací a téměř 1200 dobrovolníků, z nichž přibližně
700 bylo dětí. Zajímavé je, že se v roce 2015 sesbíralo celkem 90 tun odpadků a přes 300 kusů
pneumatik.
„Akce má smysl a budeme v ní nadále pokračovat,“
uvedl ředitel Regionu Pošembeří o.p.s., Miloslav
Oliva. Jeho slova potvrzuje i fakt, že Region Pošembeří získal v roce 2014 i v roce 2015 čestné uznání
od Českého svazu ochránců přírody za úspěšné zorganizování úklidu v kategorii „Kraj, který prokoukl“.
Zajímá Vás, jak se zapojit do akce „Ukliďme Pošembeří“ v roce 2016? Napište na email: mannova@posemberi.cz nebo volejte na telefonní číslo:
727 946 341. Zde se dozvíte, zda ve Vašem okolí již
existuje skupina, ke které se můžete připojit nebo
můžete sami navrhnout lokalitu, která potřebuje
vyčistit od odpadků. Můžete se zapojit také formou
věcných darů či služeb (nákup rukavic, pytlů) nebo
formou finanční podpory a to zasláním finanční
částky na účet naší organizace: 0435066359/0800.
Prospějete tím dobré věci.
Vyhlášení výsledků 6. ročníku proběhne v sobotu
16. dubna 2016 u příležitosti oslav Dne Země na
Klepci, který se bude konat na vrchu Klepec u obce
Přišimasy, kam Vás srdečně zveme!

Letošní ročník „Ukliďme Pošembeří“ se koná
v rámci projektu „Čisté Pošembeří = cesta k environmentální odpovědnosti“.
Tento Projekt je realizován s finančním přispěním
Středočeského kraje a pod záštitou náměstka
hejtmana PhDr. et. Bc. Marka Semeráda, MBA. Je
také aktivitou projektu „Učíme se udržitelnému
rozvoji“, který je spolufinancován Státním fondem
životního prostředí České republiky. Kampaň je
ve městě Český Brod realizována v rámci agendy
Zdravé město a MA21.
Gabriela Mannová, Region Pošembeří o.p.s.
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Masopust v Liblicích
Masopustem se nazývá období, které začíná po svátku Tří králů a končí v úterý, jež předchází Popeleční
středě. Popeleční středa připadla v tomto roce na 10. února, a je to první den postní doby před velikonoční
nedělí. Masopustní období končilo veselou a často rozpustilou obchůzkou průvodu maskovaných postav.
V sobotu 20. 2. 2016, i když s několikadenním zpožděním oproti tradici, zorganizovali členové Spolku
přátel obce Liblice po 53 letech masopustní průvod v Liblicích.
Před střední odbornou školou se sešlo velké
množství dětí i dospělých v roztodivných maskách.
Nechyběl medvěd s medvědářem, kobyla, smrtka,
šašek, žid, cikánky, kominík, staré báby, zdravotník, které k tradici masopustu patří, ale i mnoho
dalších.
Po společném focení masek požádal jménem
všech maškar pan Šimůnek, coby rychtář, zastupitele města o povolení masopustního veselí a průvodu obcí. Poté se již maškary s veselou muzikou,
v čele s mládencem a nevěstou, vydaly na obchůzku obcí. U některých stavení se zastavilo, zatančilo,
poveselilo, aby se podle tradice hospodáři vydařila
úroda a přinesl se do stavení blahobyt. Hospodář maškary i ostatní účastníky průvodu pohostil
a pokračovalo se k dalšímu domu. V průvodu byl
i pojízdný „Lazaret“, u kterého se účastníci mohli
během cesty „ozdravit“ čajem, svařeným vínem, či
něčím tvrdším. K zakousnutí byly připravené koláčky, koblihy a boží milosti.
Průvod byl ukončen před hostincem poražením kobyly, což symbolizuje konec obávané zimy a nový
začátek (nadcházející jaro), protože po chvilce je
maska kobyly opět probuzena k životu. V hostinci

bylo pro účastníky připraveno masopustní občerstvení: jitrnice, jelita, tlačenka, klobásky.
I přes deštivé počasí byla účast masek a ostatních
občanů Liblic, Českého Brodu a okolních obcí v masopustním průvodu velká.
Děkujeme všem zúčastněným za krásnou atmosféru a účast v průvodu a doufáme, že příští rok si to
zopakujeme. Fotografie z akce je možné shlédnout
na stránkách http://www.spolekpratelobceliblice.
rajce.idnes.cz
Těšíme se na vás na další akci v sobotu 19. 3. 2016,
na již druhém ročníku akce „Vítání jara aneb pojďme se společně těšit na Velikonoce“.
V měsíci dubnu, přesněji 9. 4. 2016, je připravována akce „Ukliďme Liblice“ v rámci regionální akce
Ukliďme Pošembeří. Budeme rádi, když se k nám
opět připojíte.
Ing. Martina Zvolánková,
Spolek přátel obce Liblice
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Dívčí kmen v Hradci Králové
Hurá, jsme na místě. Cesta vlakem a uličkami Hradce Králové uběhla rychle. Po krátkém seznámení s klubovnou jsme neváhaly využít krásného slunečného počasí a vyrazily na hřiště. Protáhly jsme si naše ztuhlé
svaly a zahrály několik her. Zvládly jsme i stavbu hradů z písku či šplh na tyči.
Den rychle ubíhal a začalo se šeřit. Vrhly jsme se
tedy do prací, které dají vyniknout šikovnosti našich rukou a kreativitě našich myslí. Práce s uhlem
byla špinavá, a tak holky občas využily kromě čtvrtky nějaký ten kus stolu, či své kamarádky. Vznikly
zajímavé výtvory, pravda, umytí všech účastníků
nám pak zabralo trochu více času.
Večer jsme se věnovaly práci se stezkou a povídání o skautských zákonech. Vše jsme nezapomněly
proložit hrami, u kterých jsme se hodně nasmály.
To už ale byl čas uklidit se do spacáků. Z některých
však bylo slyšet povídání ještě kolem půlnoci.

Poslední den jsme si zahrály foto-obíhačku, kde
jsme v klubovně hledaly skryté šifry podle obrázků
míst. Mezi schovkami byla například i šifra schovaná uvnitř ledničky. Náš čas v Hradci rychle uplynul,
a tak nezbylo než se s tímto městem rozloučit a vydat se k domovu.
Veronika, skautské středisko Psohlavci

Ráno jsme se protáhly krátkou rozcvičkou a pořádně se nasnídaly. Hra „Hledej, mysli, pamatuj“ prověřila naše nejrozličnější dovednosti i týmového
ducha. Čich, sluch, paměť či zručnost.
Po poledním klidu nás navštívil vůdce střediska
Pepa a vydal se s námi obdivovat zajímavosti místního Obřího akvária. Prohlédli jsme si kostry ryb,
ale nejvíce jsme si užili právě obrovské akvárium,
kde plavaly různobarevné ryby od malých až po
15kilové macky. Náš obdiv sklidili i rejnok a želva.
Dále jsme se vydali na prohlídku náměstí a vyšlápli jsme na Bílou věž, odkud byl úžasný výhled do
okolí. Zahlédli jsme dokonce i Krkonoše a Orlické
hory.
Večer proběhl v duchu her a zpěvu s kytarami, kde
jsme mohly využít celý náš hlasový fond. Dnes už
kolem půlnoci nebylo slyšet ani hlásky.

Kam s ním?
Je mnoho svátků, které ve svém vývoji prodělaly mnohé peripetie, od všespolečenských oslav
až k období raději zapomenout… Jen nevím, co tedy s 28. březnem. „Stalo se módou sezony
do nepravostí řádně tepat, kaiserok této fazóny mně ale nikdy dobře nepad… Mně totiž osud
nadělil několik dobrejch kamarádů a tak mi ušlo, že jsem žil někdy i potmě nebo v chladu.“
A tak mi dovolte, vážené kolegyně a kolegové, popřát vám ke Dni učitelů, a pokud vám nepopřejí především rodiče, pak vám přeji hodně - trpělivosti s dětmi, tolerance s reformami
školství a humoru nad výplatní páskou.          
Mgr. Pavel Janík
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Chlapecký kmen v Plzni
P – jako Plzeň, hlavní město Piva, kde je možné kromě Pivovaru navštívit také Podzemí nebo muzeum
generála Pattona, ale hlavně místo, kde se letos
konaly naše Pololetní Prázdniny.
O – jako Obratnost a Odvaha - tak na to jsme Odborníci a obojím jsme všichni disponovali během
celé této naší akce. Především při hře kočičí oči.
Kdy jsme po jednotlivcích měli za úkol projít s baterkou kolem naší chalupy. Trasa na dvě minuty
některým hrdinům připadala jako věčnost.

K – jako Kamarádi, na které se můžete spolehnout
a díky nimž si užijete každou podobnou akci. Zde
bych zmínil našeho bratra Vojtu, který nám jako
skvělý kamarád ukázal správnou cestu jak zvládat
náročné, skoro až stresové situace.
Y – jako Y chromozom, který byl zastoupen v každém z nás, a možná také díky tomu byla tato akce
zcela výjimečná.
Pavel, skautské středisko Psohlavci

L – jako Laťka, která byla v minulosti nastavena, co
se programu a zábavy na podobných akcích týče.
Pro některé nebyla možná dosažena, pro jiné ale
byla jistě v mnoha směrech překonána. Za zmínku
stojí objednané slunečné počasí a synchronizovaný příchod na věž Katedrály sv. Bartoloměje přímo
se západem slunce.
O - jako Odpočinek, který pro nás není tak důležitý,
protože Odpočívat můžeme doma, ale sem jsme se
přijeli bavit. Vedoucí ještě dlouho po večerce hráli
na kytaru. Kluci nám zase dlouho před budíčkem
hráli na nervy.
L – jako Ležal, náš milovaný vůdce, který nás poctil
svou přítomností a jako vždy plně zaštítil celou naši
akci. K tomu všemu ještě přivezl hromadu vepřových řízků a sekané.
E – jako Elegance, se kterou jsme dokázali zvládnout všechny nástrahy při přesunech, hrách, prohlídkách a našich mnoha dalších aktivitách. Za
zmínku stojí výroba důmyslných schránek na slepičí vajíčka, která se nesměla ani po pádu ze střechy
budovy rozbít.
T – jako Techmanie, která byla jedním z největších
zážitků pro nás všechny, nikoliv však zážitkem jediným. Od sklepa až po půdu, prostor nabitý všemi
možnými i nemožnými technickými zajímavostmi.

Chcete se stát rybářem?
Rybáři Český Brod zvou do svých řad chlapce a dívky ve věku 7-18 let.
Kontakt na tel. 724 978 426 nebo na mocrs.ceskybrod@email.cz.

24

Ze společnosti

Českobrodský zpravodaj
březen 2016

Nenápadný půvab francouzské Jury
Jura je francouzský departement ležící na úpatí stejnojmenného pohoří na hranicích se Švýcarskem.
Je proslulý zejména chovem dobytka, výrobou sýra
a pěstováním vinné révy. Pro SOŠ v Liblicích je to
ale především kraj, kde se nachází její partnerská
škola Lycée Agricol Mancy v Lons-le-Saunier.
Naše partnerství trvá už 25 let, a proto jsme toto
jubileum zařadili do letošního roku oslav. Francouzská Jura si za ta léta získala naše srdce, a protože jde o kraj neobyčejně půvabný, ale současně
turisticky jaksi nedoceněný, rádi bychom se o její
nenápadnou krásu podělili s ostatními. Chtěli bychom proto pozvat všechny zájemce na besedu,
která se uskuteční ve středu 13. dubna v Oranžové
zahradě.
Návštěvníci se seznámí s nejzajímavějšími památkami architektury, zejména s Královskou solnicí
z 18. století v Arc-et-Senans, jejíž velkolepý, ač nedokončený areál postavený dle návrhu architekta
Claude Nicolase Ledoux je zařazen na Seznam světového dědictví UNESCO. S těžbou soli je spojena
i historie Lons-le-Saunier, administrativního centra
regionu.

Nejzajímavější tváří Jury je nepochybně její příroda. Čisté podhorské louky a údolí jsou zdrojem
jedinečných produktů, kterými se region právem
pyšní. Za všechny můžeme jmenovat sýr Comté,
který zraje až 36 měsíců a vin jaune – žluté víno.
Vše, co je pro Juru typické, se vám budeme snažit
zprostředkovat pomocí slova, obrazu i chutí (čeká
na vás degustace sýrů i vína).
Marie Radiměřová, SOŠ Český Brod - Liblice
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Trojí jubileum školy v Liblicích
Tento rok chystá SOŠ v Liblicích velkolepou oslavu. Škola byla založena jako jedna z prvních svého druhu
v tehdejším Rakousko-Uhersku a vůbec první zemědělská škola v kraji. V září 2016 uplyne 130 let od nástupu
prvních studentů do školního roku 1886/87. Výuka na tehdejší škole ale probíhala zcela jinak než dnes. Žáci
do školy chodili pouze v zimních měsících, na jaře a v létě obvykle zůstávali doma a pracovali na statku. Škola
na přelomu 19. a 20. století několikrát měnila svoje působiště. Teprve v roce 1926 byla dokončena stavba
současné školní budovy v Liblicích. Součástí oslav bude tedy také 90. výročí otevření stávající školní budovy.
Různé akce budou probíhat po celý rok 2016. První
bylo divadelní představení pořádané školou, které
se konalo 17. března v KD Svět. Vystoupil zde kouřim
ský divadelní soubor Mrsťa Prsťa s představením
Sbal Špita a vypadni. Pětadvacáté výročí navázání
spolupráce s partnerskou školou Lyceé Agricole
v Lons-le-Saunier oslavíme přednáškou s besedou
o francouzském regionu Franche-Comté. Tato akce
proběhne 13. dubna v českobrodské Oranžové zahradě. Pro sportovně nadané žáky ZŠ pořádáme
26. května turnaj o pohár Ladislava Jozka ve fotbale
a vybíjené ve školní sportovní hale. Poslední předprázdninovou akcí bude projekt určený základním
školám „Cesta ze dna“, zaměřený na problematiku
dostupnosti a zneužívání drog na Českobrodsku.
Přednáška spojená s projekcí dokumentárního filmu, jehož autorkami jsou studentky školy, proběhne ve druhé polovině června v KD Svět.
Vyvrcholením oslav založení školy a otevření školní
budovy bude sobota 10. září 2016. Tento den bude
probíhat oslava přímo ve školní budově a v okolí
školy. Na pódiu vystoupí interpreti různých žánrů,
nebude chybět výstava dobové zemědělské techniky, na své si přijdou pamětníci i rodiny s dětmi. Ve
školní budově se uskuteční prohlídka všech prostor
s průvodcem, v učebnách si poslechnete zajímavé

přednášky nejen o historii školy. K vidění budou
unikátní dobové vyučovací pomůcky, proběhne
také výstava historických diapozitivů. Dále bude
možné navštívit výstavu fotografií zobrazujících atmosféru školy na počátku šedesátých let. Veřejnosti bude poprvé po 50 letech představen unikátní
střihový film z let 1963 až 1966. Filmový pás, který
byl nedávno objeven zapomenutý v plechové krabici, zachycuje majálesy pořádané tehdejší střední
zemědělskou a technickou školou. Na filmu je zaznamenána jak škola, průvody po Českém Brodě,
tak i oslavy na českobrodském náměstí.
Ing. Jiří Šmejkal,
ICT koordinátor SOŠ Český Brod - Liblice
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Dřevíčková dílna v ZŠ Tyršova
Dřevíčková dílna má na naší škole již tradici. Každý rok přijíždí pan Marek Pilnáček na několik dní do Českého
Brodu a díky němu se školní třída promění v dílnu, ve které voní dřevo a ozývají se zvuky pilníků a kladívek.
Do letošní dílny se zapojilo 9 tříd od prvního do
čtvrtého ročníku. Tématem byly blížící se Velikonoce. Mladší děti z 1. a 2. tříd z připravených dílků
vyrobily zajíčka s kolečky a srdíčko. My starší jsme
zvládli velikonoční klapačku a velké nadšení vyvolal nejen u kluků dřevěný nožík.
Vyzkoušeli jsme si práci se svěráky, svorkami, pilníky i brusným papírem, dřevěným kladívkem a ruční vrtačkou. Dřevo jsme pečlivě obrousili, vyvrtali
potřebné otvory, sestavili podle návodu a ozdobili.

Paní učitelka sledovala, jak se nám daří a s jakým
nadšením pracujeme.
Na začátku 2. pololetí pro nás paní učitelka připravila soutěž z probraného učiva za 1. pololetí v prvouce. Podle plánku jsme hledali a splnili 16 úkolů z tématu Neživá příroda. Nejúspěšnějšími řešiteli byli
Vojta Tůma, Tereza Krejčíková a Adéla Dušková.
Třída 3. B a Jitka Jermanová, ZŠ Tyršova

FUN SKI v Herlíkovicích
Skvělý den plný lyžařských radovánek a zážitků jsme zažili v pondělí 22. 2. 2016. Tyto radovánky nám umožnila společnost Snowhill, která provozuje několik lyžařských areálů v České republice. Do těchto areálů vypravuje denně skibusy z Černého Mostu. Protože Český Brod neleží daleko mimo plánovanou trasu, zastavili
nám skibusem na smluveném místě, na vlakovém nádraží v Českém Brodě. Cesta nám rychle utekla, po hodině a půl jsme se ocitli v areálu, kde na nás již čekala zástupkyně společnosti a předala nám čipové karty.
Zájezdu se zúčastnili především žáci osmého ročníku, kteří byli letos ochuzeni o možnost doplnit
lyžařský výcvik. Tuto „náhradu“ s radostí přijali.
Z odpočinku jsme také povolali do akce našeho oblíbeného bývalého pana učitele Boháčka.

dopoledne, pouze po obědě začalo mírně mrholit.
Ze začátku jsme sjížděli červenou sjezdovku, poté
jsme zvýšili náročnost a jezdili na sjezdovce nejobtížnější, tedy černé. Ta byla ve velmi dobrém stavu,
a tak jsme na ní lyžování i ukončili.

Během několika minut jsme se oblékli a vyrazili na
přilehlé sjezdovky. Minulý týden panovalo spíše
podzimní počasí, tak byla sjezdovka spíše měkčí,
ale přesto velmi dobře připravená na naše řezané,
smýkané, krátké a dlouhé obloučky. Celé dopoledne naše skupina lyžníků strávila na čtyřsedačkové lanovce, která vede na vrchol Žalý. Přes velmi
negativní předpověď vydrželo slušné počasí celé

Po poledni jsme vyrazili do druhé části propojeného areálu Herlíkovice-Bubákov, kde jsme si dali
oběd. Všichni se vydatně posilnili na odpolední
lyžování. To bohužel bylo ovlivněno horšícím se
počasím. Neustálé mrholení znepříjemňovalo viditelnost a brýle by v tom okamžiku snesly stěrače.
Naštěstí déšť nebyl vydatný a my mohli skvělý den
strávit na sjezdovce až do konce.

Ze společnosti
Akce se tedy povedla a všichni asi věří, že si ji
někdy opět zopakujeme. Nikomu se nic nestalo,
i přes několik situací, kdy nás přemohla gravitační síla. Hned na začátku se nám zatoulala vypnutá
neposlušná lyže, která si to sama zamířila dolů po
svahu. Kupodivu i s upnutou botou. Lyži se podařilo jedním pánem, který prokázal skvělou reakční
rychlost, včas zachytit. Botu jsme poté řádně zapnuli a již „nezlobila“.
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Po 16. hodině jsme se vydali na zpáteční cestu do
Českého Brodu. Většina žáků tento čas strávila zaslouženým odpočinkem. Akční zůstal jen p. učitel
Boháček, který vířil rozhovory s řidičem.
Vít Caudr, ZŠ Tyršova

ZŠ Tyršova a ekologie
Již od začátku školního roku 2015-2016 pracují na škole desetičlenné týmy, zástupci jednotlivých tříd,
v rámci programu EKOŠKOLA. Tento titul jsme získali před rokem.
Žáci, kteří se přihlásili sami a dobrovolně, se starají především o úpravu interiéru a přilehlého okolí
školy. Jde o pěstování květin na školních chodbách,
úpravu školního dvora a aktualizaci nástěnek.
Také organizují za podpory vedení školy sběrové
akce. Na podzim i na jaře se pravidelně a velikým
úspěchem uskutečňuje sběr starého papíru. Další
aktivitou je sběr plastových víček a vybitých elektrobaterií.
Nejvýznamnější byla zimní soutěž o nejlepší logo
akce „Ukliďme Pošembeří“. Zúčastnili se všichni
žáci školy od pátých tříd až po deváté. Výtvarné
zpracování tématu bylo hodnoceno v několika kategoriích.
Naše škola získala tato vítězství:
II. stupeň - jednotlivci:
1. místo: Monika Cara
2. místo: Tereza Procházková
3. - 4. místo: Kateřina Paulová

II. stupeň – kolektiv:
1. místo: Adéla Heinišová a Anna Šestáková
3. místo: Adam Kocourek a Tomáš Nguyen
Nezařazení:
3. místo: Valentýna Holešovská
Děvčata i chlapci naší školy byli velmi úspěšní! Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.
Jana Blahová, ZŠ Tyršova
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4. B v pravěku
První březnový den se žáci 4. B vydali do pravěku. Ne tedy doslova, ale ponořili se do činností a práce
s textem s tímto tématem souvisejícím.
Celodenní projekt nazvaný “Pravěk“ umožnil žákům se o této historické etapě dozvědět spoustu
nových informací, a to zábavnou, aktivní a hravou
formou. V průběhu dne žáci doplňovali pracovní
list, kde ve skupině řešili i náročné početní příklady, které je následně dovedly k novým indiciím potřebným k doplnění textu. Podle něj pak společně
sestavovali živé obrazy a sehrávali scénky ze života
pravěkých lovců.

ny a vytvářející „nástěnné malby“ uhlem. Pro lepší
vykreslení pravěké nálady se ve třídě pouštěly ukázky z filmů a četly ukázky z knih Eduarda Štorcha, s jehož dílem se někteří žáci setkali vůbec poprvé.

Vrcholem dne byl pravěký tvůrčí workshop, kdy se
všichni proměnili v pravěké umělce modelující z hlí-

Iva Čapounová,
třídní učitelka 4. B, ZŠ Žitomířská

Projektové dny vždycky utečou jako voda, žáky velmi baví a obohacují je na mnoha úrovních. Brzy se
proto ve 4. B s jiným projektem vydáme prozkoumat nějaké další historické období.

Itálie ve školní jídelně
„BUON GIORNO”, tak zazníval koncem týdne italský pozdrav i z dětských úst.
V týdnu od 22. 2. do 26. 2. jsme připravili pro naše
strávníky týden italské kuchyně. Každý den na ně
čekalo italské menu. Ne každý se do této země podívá, a tak jsme chtěli přiblížit dětem i dospělým,
jaká jídla se v této zemi vaří. Snažíme se do našich
jídelníčků zařazovat lehčí a zdravější jídla, a proto
jsme si jako první vybrali právě italskou kuchyni.
Italská jídla jsou lehká, téměř bez mouky, a s vel-

kým množstvím zeleniny. Bylo vidět, že nám odlehčená strava všem prospívá. Na závěr týdne jsme
se rozloučili italským dezertem Tiramisu. Vše jsme
se snažili připravit dle různých receptů a použít co
nejvíce italských surovin.
Italský týden nebyl jen o jídle. Předcházela mu výzdoba prostor školní jídelny. Děti ze školní družiny

Ze společnosti
nám pomohly svými výrobky. Nápady na výzdobu byly originální a nechyběly ani italské vlajky.
Chtěli jsme, aby každé dítě na konci týdne znalo
barvy italské vlajky, a to se povedlo. Každý, kdo
přišel v pátek oblečen v barvách italské vlajky, dostal sladkou odměnu. Velkým překvapením bylo,
když 395 dětí přišlo oblečeno v italských barvách
nebo měly vyrobené italské vlaječky různého druhu (včetně učitelů i našeho pana ředitele, kteří
jsou jim velkým příkladem). Potěšilo nás, že i žáci
z 2. stupně nezůstali pozadu a podpořili tuto akci.
Atmosféra v jídelně byla úžasná.
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kovat za skvěle odvedenou práci. Těší mě i kladné
ohlasy, jak od dětí, tak od dospělých strávníků.
„ARRIVEDERCI”
Romana Opršalová,
vedoucí školní jídelny při ZŠ Žitomířská

Za týden jsme připravili téměř 20 nových jídel,
včetně salátů a dezertů. Tímto chci všem podě-

Výlet do technického muzea
Dne 21. 1. 2016 se naše třída vydala na výlet do Technického muzea v Praze. V 7.35 jsme měli sraz na
nádraží a z nádraží jsme odjížděli v 7.48 do Prahy.
Vystoupili jsme ve stanici Praha - Libeň a jeli jsme
tramvají číslo 25 do stanice Kamenická. Přišli jsme
do muzea asi dvacet minut před začátkem objednaného programu, a proto nás paní učitelka poslala prohlídnout si stávající expozici dopravy.
Posilněni svačinami od maminek jsme o půl desáté
vešli do expozice s názvem Čas. Výklad byl rozdělen
do dvou částí. Dozvěděli jsme se spoustu nových
vědomostí z oblasti měření času, konstrukce hodin,
a dokonce jsme viděli kopii staroměstského orloje.

Plni nových zážitků jsme nasedli na tramvaj č. 26,
která nás dovezla do nákupního centra Palladium,
jenž je vybudováno z kasáren. Zde jsme utratili své
poslední peníze a naplnili svá hladová břicha. Unaveni jsme došli na Masarykovo nádraží, kde jsme
nasedli do vlaku City Elefant, který nás dovezl zpět
do Českého Brodu.
Exkurze byla fajn a již se těšíme na další.
Jiří Krčmář za VI. B
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Masopustní průvod
Ani letos jsme nemohli vynechat náš tradiční masopustní průvod, který už měl být v pořadí pátý. Nejdříve
to však vypadalo, že se letos v maskách po Českém Brodě jen tak neprojdeme. Masopustní úterý tento rok
připadlo na 9. února. V tento den jsme ale všichni užívali zasloužené jarní prázdniny, a tak jsme si jako
náhradní termín pro tuto tradici tedy zcela výjimečně ve škole zvolili až úterý 23. února.
Po jarních prázdninách jsme se, plní elánu, vrhli na
tvoření našich masek. Každým rokem je stále těžší
najít neokoukanou a originální masku. I proto jsme
se letošní průvod rozhodli pojmout spíše tradičněji.
V každém správném masopustním průvodu nesmí
chybět ženich s nevěstou, medvěd s medvědářem,
bába, žid či kominíček. Na svých kostýmech jsme si
dali všichni opravdu hodně záležet, a tak jsme byli
také zvědaví, za co půjdou nejen naši spolužáci, ale
i naše paní učitelky a páni učitelé.
Osudné masopustní úterý se rychle blížilo a my
jsme se těšili, až se všichni uvidíme v maskách.
Jaké zklamání pro nás bylo, když nás v úterý ráno
probudil hustý déšť. Bylo nám všem jasné, že
ani toto úterý náš průvod ze školy nevyjde. Tak
se i stalo a masopustní průvod jsme se rozhodli
přesunout o dva dny, tedy na čtvrtek 25. února.
Předpověď počasí na tento den byla nadějná, a tak
jsme netrpělivě čekali na čtvrteční ráno. Ano, počasí se umoudřilo a my se mohli začít maskovat.
Ve čtvrt na deset jsme se shromáždili před naší

školou a mohli jsme vyrazit k radnici za panem starostou pro povolení k průchodu městem. Nejdříve
jsme se však všichni navzájem pořádně prohlédli
a hádali kdo, je za jakou maskou. Za maskou čarodějnice, klauna či jeptišky by jen málokdo hledal
našeho pana učitele či paní učitelku. Průvod již tradičně začal u radnice, zastavili jsme se i v mateřské
školce a potěšili děti krátkým vystoupením a nakonec jsme navštívili i penzion Anna. Cestou městem
jsme rozdali kolemjdoucím přes dvě stovky vlastnoručně vyrobených barevných papírových kytiček
a několik plných krabic masopustního pečiva.
Naše masopustní veselí jsme pak ukončili karnevalem v tělocvičně. Čekalo na nás tady mnoho soutěží, hudební vystoupení našich spolužáků i oblíbená
diskotéka. Tak jako každý rok jsme i letos zakončili
naše oslavy masopustu vynášením basy. A teď je
třeba nechat juchání a oslavy být, věnovat se učení
a těšit se na Velikonoce.
Žáci Základní školy a Praktické školy Český Brod
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První závody aerobiku jarní sezóny
Začátkem března vyrazil oddíl Sokola Český Brod – Corridoor na první závody v aerobiku. Cesta nebyla
dlouhá, s bojovnou náladou jsme zamířili do pražských Letňan, kde se konal první závod celorepublikové
soutěže v aerobiku Mistry s Mistry.
Na závody jsme se poctivě připravovali a těšili jsme
se, až tu dřinu na tréninku budeme moci zúročit.
Obrovskou radost nám udělal tým Elišky Strakošové a Kristýny Hájkové „Wake me up“. Holky (6-9 let)
udělaly od loňského roku obrovský kus práce, staly
se z nich opravdové závodnice a to předvedly i na
závodní ploše. Dívky si ze závodů odvážely zlatou
medaili a my trenérky skvělý pocit.

Kokešová. Holky letos postoupily do starší věkové
kategorie, všichni jsme měli trochu obavu, jak se
s konkurencí ve vyšší kategorii vyrovnají. Závody se
jim ale moc povedly, na závodní plochu šly bojovat
jako tým a moc jim to slušelo.

Skvělé bylo i třetí místo týmu „We are monsters“,
kterému se od září 2015 věnuje trenérka Michaela

Eliška Strakošová
foto: Jakub Červenka

Více fotek ze závodů a informace o naší práci se
dozvíte na www.corridoor.cz.
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Pozvání na výlety pro českobrodské seniory
Českobrodským turistům začíná sezóna jako každoročně začátkem dubna. Třináct letošních jednodenních
akcí využívá pravidelné vlakové dopravy a linkových autobusů v územním rámci Středočeského kraje.
Členům klubu i občanům města, kteří nejsou organizováni v našem odboru, umožní tyto výlety
poznávat krajinu, navštěvovat přírodní a kulturní
památky v okolí, dělat něco pro fyzickou kondici.
Pěšky chodíme většinou 10 až 12 kilometrů v nenáročném terénu, vhodném i pro děti a seniory.
K účasti na akcích s veřejnou dopravou se není třeba předem hlásit, ani se nevybírá žádný účastnický
poplatek. Stačí se ohlásit na místě srazu u vedoucího akce a koupit si jízdenku podle jeho pokynů.
Pro členy našeho odboru pořádáme letos dva
třídenní autobusové turistické zájezdy - do Hostýnských vrchů a na Šumavu a dva jednodenní
autobusové zájezdy s turistickým programem - na
Vlašimsko a Brněnsko. Letos koncem května se

koná 34. ročník dálkového pochodu „Krajem bit
vy u Lipan“, a na začátku října jubilejní 50. ročník
„Českobrodské padesátky – memoriál Dr. Křivánka
a Dr. Ing. Vacka“, zakladatelů této akce. V jejich
nabídce jsou pěší i cyklistické trasy v okolí našeho
města, ze kterých si vyberou i českobrodští senioři
a rodiny s dětmi. Každý účastník si volí délku trasy
a tempo.
Informace o nejbližších akcích uvádí Českobrodský
zpravodaj v měsíčním Kalendáři akcí. Podrobnosti
a kontakty najdete v naší vývěsní skříňce na budově městské knihovny. Také můžete požádat o posílání zpráv na mailovou adresu.
Klub českých turistů, odbor Český Brod
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Připravujeme „Město v pohybu“ 2016
Po velmi úspěšné premiéře Města v pohybu před třemi lety připravuje město ve spolupráci se školami
a především s nestátními neziskovými organizacemi další akci, jak dát českobrodské občany opět dohromady. V letošním roce bude akce „Město v pohybu“ orientována především na sportovní aktivity, nejen
výkonnostního charakteru, sportovně rekreační formy pohybu a sportovní náměty v umění.
Již nyní si můžete zapsat do kalendáře termín
– neděle 15. května až neděle 22. května. A co
Vás čeká:
• otevřené sportovní hodiny s možností náboru
nových adeptů všech věkových kategorií
• komentovaná procházka městem
• pouť na Lipany
• projížďka městem na kolech, koloběžkách, odrážedlech, bruslích, …
• geocaching
• netradiční sporty na hradbách
• sportovní turnaje ve vybraných sportech
• sportovní turnaje a závody škol v zařízeních sportovních oddílů i škol
• rodinná sportovní klání

• sport a jeho odraz v kultuře, výtvarná dílna přednádraží
• velké finále v sobotu odpoledne na Kutilce
• a další možnosti, na které ještě společně přijdeme...
Pokud Vás námět akce zaujal a chtěli byste se na
její přípravě a realizaci podílet, či jaké další aktivity
byste doporučili Vy, obracejte se na koordinátorky
akce: M. Chuchlovou a I. Librovou (kontakt: info@
tjslavojcb.cz, tel. 321 622 015).
Marcela Chuchlová a Iveta Librová
fota ilustrační

1. 4. – 30. 4.
1. 4. – 15. 4.
1. 4. – 12. 4.
1. 4. – 10. 4.
1. 4., 12.00 - 16.00
1. 4., 18.00
2. 4.
2. 4., 9.00 – 17.00
2. 4., 10.00
2. 4., 16.30
3. 4., 16.30
4. 4., 17.00
4., 7., 11., 21. 4., od 9.30 a 10.15
6. 4., 19.30
7. 4., 19.00 – 21.00
8. 4., 19.00
9. 4.
9. 4., 9.00
9. 4., 9.00 a 11.00
9. 4., 10.00
9. 4., 13.00 – 18.00
9. 4., 16.30
10. 4., 10.15
10. 4., 14.00
10. 4., 16.30
10. 4., 16.30
12. 4., 8. 30 a 10.00
12. 4., 17.00
13. 4., 18.00
14. 4., od 8.30, 9.30 a 10.15

Galerie K
galerie Šatlava
RC Kostička
Pošembeří
městská knihovna
zvonice v parku
KČT
sportovní hala
u kostela sv. Havla
Kutilka
Kutilka
přízemí MěÚ
městská knihovna
KD Svět
RC Kostička
KD Svět
Štolmíř
Dolánky
sportovní hala
Štolmíř
KEC Štolmíř
hřiště TJ Liblice
Kutilka
sportovní hala
Kutilka
hřiště TJ Liblice
KD Svět
Podlipanské muzeum
Oranžová zahrada
městská knihovna

KALENDÁŘ AKCÍ – duben 2016
Českobrodský zpravodaj
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Putovní výstava S očima dokořán – fotografie Lenky Šošolíkové z Kambodži
Brody v Brodě 2015 – putovní výstava fotografií
Sběr věcí pro charitativní bazárek dětského oblečení, hraček a knížek
Ukliďme Pošembeří - tradiční dobrovolnická akce pro úklid veřejných prostranství a skládek
Pohádkové odpoledne s Andersenem – zábavný kvíz, výtvarná dílnička a živé čtení
Festival „Promítej i ty“ – od režisérky Eszter Hajdú dokument Verdikt v Maďarsku
Podle Labe 6: Čelákovice – Toušeň - Brandýs n. L. – výlet s Klubem českých turistů
6. ročník memoriálu Petra Blažka ve volejbale
Ukliďme Pošembeří – výzva pro všechny obyvatele Štolmíře
Fotbal, muži A, SK Český Brod - Libiš
Fotbal, muži B, SK Český Brod - Nučice
Sourozenecké vztahy – seminář Leccos z.s.
Všichni letí na koštěti – malé pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ
Jiří Schmitzer – koncert
Keramika pro dospělé – lektorka Martina Pačesová
Žabí syndikát – DS Jiří Poděbrady: Divadlo, detektivní příběh – napětí s prvky humoru
Pečení ve veřejné peci – první veřejné pečení v roce 2016 + natáčení ČT dílu Náš venkov
Ukliďme svět – Ukliďme Česko – okolí NS Zahrady a Údolím Šembery (ZO ČSOP)
Basketbal, dívky U 12, Český Brod - Brandýs nad Labem
Konference o budoucnosti kostela sv. Havla
Košíkářská dílna: Gondolky s plochým ouškem – pletení pro začátečníky i pokročilé
Fotbal, muži A, TJ Liblice - Pátek
Fotbal, dorost, SK Český Brod - Zeleneč
Nohejbal, dorostenecká liga, Český Brod - Slovan Chabařovice
Fotbal, muži C, SK Český Brod - Tismice
Fotbal, muži B, TJ Liblice - Dobřichov
Pověsti České – muzikálové zpracování českých pověstí, E. Hrušková a J. Přeučil pro ZŠ
Vernisáž výstavy „Narození, svatba, smrt“ (výstava potrvá do 11. 9. 2016)
Nenápadný půvab francouzské Jury – beseda SOŠ Liblice
Všichni letí na koštěti – malé pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ

Více na www.cesbrod.cz/akce

14. 4., 8.00 – 13.00
15. 4., 19.00
16. 4.
16. 4.
16. 4.
16. 4., 8.00 – 15.00
16. 4., 15.00
16. 4., 17.00
17. 4., 17.00
17. 4., 17.00
18. 4., 8.15 a 9.45
20. 4., 8.30 a 10.00
20. 4., 19.30
21. 4., 19.00 – 21.00
22. 4.
23. 4.
23. 4.
23. 4., 10.15
23. 4., 10.15
23. 4., 17.00
23. 4., 17.00
24. 4., 10.15
24. 4., 17.00
25. a 28. 4., od 8.00, 9.00 a 10.00
26. 4., 19.00
29. 4. – 1. 5.
30. 4.
30. 4., 17.00
30. 4., 17.00
30. 4., 15.00

KD Svět
KD Svět
KČT
sportovní hala
vrch Klepec
RC Kostička
sportovní hala
Kutilka
Kutilka
KD Svět
městská knihovna
KD Svět
Oranžová zahrada
RC Kostička
KEC Štolmíř
KČT
louka Dolánky
Kutilka
hřiště TJ Liblice
Kutilka
hřiště TJ Liblice
hřiště TJ Liblice
hřiště TJ Liblice
městská knihovna
KD Svět
sportovní hala
KČT
Kutilka
hřiště Na Vyhlídce
sportovní hala

Programy primární prevence ZŠ – DIVADELTA o. s. na téma šikana a alkohol
Koncert Poutníci – legendární kapela, hrající bluegrass a country
Podle Labe 7: Z Litole do Kamenného Zboží – výlet s Klubem českých turistů
Basketbal, dívky U 12, Český Brod - BC Slaný
Den Země na Klepci – akce pořádá ve spolupráci obcí a organizací MAS Pošembeří
Charitativní bazárek dětského oblečení, hraček a knížek – výtěžek pro Leccos
Nohejbal, 1. liga muži, Český Brod - SK Start Praha
Fotbal, muži A, SK Český Brod - Meteor Praha
Fotbal, muži B, SK Český Brod - Plaňany
Kašpárek v rohlíku – zábavné odpoledne pro děti a rodiče
Všichni letí na koštěti - malé pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ
Zakletá princezna, pohádka Divadla Studna pro MŠ, ZŠ a maminky s dětmi
Večer s filmem – film režisérů Kadára a Klose Obchod na korze
Keramika pro dospělé - lektorka Martina Pačesová
Přednáška o noční obloze - pořádá Mamaloca o. s.
Z Českého Brodu přes Štolmíř do Kounic – výšlap s Klubem českých turistů
Pošemberský ultra kros (POŠUK) - tradiční závod na 16,5 km + dětské běhy a program
Fotbal, dorost, SK Český Brod - Sázava
Fotbal, dorost, TJ Liblice - Jestřabí Lhota
Fotbal, muži C, SK Český Brod - Kšely
Fotbal, muži A, TJ Liblice - Břežany II.
Fotbal, starší žáci, TJ Liblice - Zásmuky
Fotbal, muži B, TJ Liblice - Velim
Obrázky z českých dějin a pověstí - cyklus literárních besed pro žáky ZŠ
Nežárli! (Star Bag) – ztřeštěná divadelní komedie (Dolinová, Maděrič, Stupková, Turek…)
Národní finále v minibasketbale mladších žákyň
Hlízov, nová rozhledna Kaňk, Kutná Hora - Sedlec
Fotbal, muži A, SK Český Brod - Litvínov
Čarodějnice s Českobroďákem – opékání buřtů, občerstvení od 18.30, velká hranice
Nohejbal, 1. liga muži, Český Brod - TJ Čakovice „B“
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Hurá ven
Už se to zelená! Tráva začíná růst, příroda se probouzí a to je vždy neklamné znamení toho, že ven vyrazíme i my, sportovci. A co nás na jaře čeká? Na co se můžete těšit?
Jako první se předvedou fotbalisti z našeho áčka.
Hned v úvodním kole je čeká první tým tabulky
– Lovosice. Vzhledem k tomu, že jsme podzim končili na třetím místě se stejným počtem bodů jako
druhé Kladno, bude to jistě zápas prestižní. Tým
zůstal víceméně bez zásadních změn. Do Českých
Budějovic se vrátil z hostování Michal Klesa, a tak
tým doplnil Štěpán Kacafírek – útočník, který ví,
kde je třeba stát při zakončení. Přijďte se podívat,
zda nám to na jaře bude šlapat stejně dobře jako
na podzim.
Vzápětí ven vyběhnou naši malí fotbalisti i děti ze
sportovních přípravek. Ty sice nepředvádí své výkony v žádné soutěži, přesto je na nich vidět, že jim
pohyb není cizí, že je baví a že se neustále zlepšují.
Jejich radost je nakažlivá. V dnešní době plné počítačových her, konzolí, tabletů a dalších „vymožeností“ nás to těší dvojnásob.
V květnu i v červnu pořádáme tradiční velké dětské fotbalové turnaje. I letos jsou turnaje výborně
obsazené, přijede Sparta Praha i tým ze slovenské
Krupiny. Ačkoli to mají pěkně z ruky, loni se jim tu
tak líbilo, že se letos zase vrátí. Nové naděje můžete vidět v akci ve státní svátky 1. a 8. května a poslední červnový víkend.
V květnu určitě s dětmi i prarodiči vyrazte na velké
finále Města v pohybu. Máme pro Vás spoustu disciplín, divadelní představení, ukázky mnoha sportů
a další překvapení.

Sezóna teprve začíná, ale my už máme prázdninový plán. Děti opět zveme na příměstské tábory
na Kutilce. Letos si můžete vybrat z pěti termínů
a děti čeká „cesta kolem světa“. Pohyb bude opět
hlavním motivem – venku stráví většinu času. I tak
určitě nedoženou deficit pohybu venku z celého
školního roku.
Těšíme se na Vás na Kutilce!
Iveta Librová, SK Český Brod
fota – ilustrační
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Povýšili jsme saunu na wellness
V loňském roce jsme se rozhodli pokračovat v rekonstrukci areálu sportovní haly. Začali jsme od užívaných
prostorů sauny. Ta původní byla kolaudována v osmdesátých letech a už několik let přesluhovala.
Naše sportovní úspěchy jsou stále výraznější, a to
napříč všemi oddíly, nabízela se tedy myšlenka rozšířit provoz sauny o vířivku a vytvořit regenerační
zázemí, nejen pro členy TJ Slavoj Český Brod.
Na sklonku loňského roku jsme vyměnili všechny
technologie sauny, ochlazovacího bazénku a zakoupili vířivku. Ale nebylo to ono, perfektní technologii ve starém kabátě, by nikdo asi neocenil
a hygienické podmínky prostorů z osmdesátých let
už opravdu nevyhovovaly současným standardům
a normám. Město Český Brod se na této investici
podílelo grantovým příspěvkem, a tak jsme se rozhodli, že to uděláme pořádně a všechno.
Na Silvestra jsme zavřeli a zahájili kompletní rekonstrukci šaten, toalet, odpočívárny, sprch i zázemí.

A vzali jsme to od podlahy, tedy vlastně od střechy.
Zateplili jsme celou část objektu, vyměnili okna, instalovali podlahové topení a s pomocí návrhářského a realizačního dua Markéty a Hany z Mady Design, jsme trošku zaexperimentovali s interiérem.
Klasické obklady u nás nehledejte, vsadili jsme
na nadčasový design a povýšili původní saunu na
wellness.
Zarezervujte si svůj čas na odpočinek už dnes na
www.tjslavojcb.cz.
Marcela Chuchlová,
tajemnice TJ Slavoj Český Brod, z.s.
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„Březen – za kamna vlezem“ pro Sokol rozhodně neplatí!
A neplatí to ani pro jiné měsíce; ono se totiž u nás něco děje stále. O nově založeném Klubu sokolských
seniorů jsme psali minule, tak jen doplníme, že jeho členové začali společně cvičit v hodinách Věrné gardy
a to, co na cvičeních vedených ses. Rakovou všechno dokáží, je hodno velkého obdivu.
Od konce února má naše jednota nové náčelnictvo,
které povede oddíly další tři roky. U mužů zůstalo
vše beze změn, br. Petrásek spolu br. Kybou budou
i nadále pracovat na postech náčelníka a místonáčelníka. U žen se naopak změnilo vše: novou náčelnicí byla zvolena ses. Bašusová a místonáčelnicí
ses. Crosnier Leconte.
Poslední únorovou neděli jste se mohli v českobrodské sokolovně potkat se spoustou osobností
z pohádkového světa. Důvodem bylo „Karnevalové
řádění“, akce pořádaná Sokolem a z. s. Corridoor.
Několik stovek přítomných dětí se svým doprovodem si tu opravdu přišlo na své. A tak se Elsy,
piráti, berušky, čarodějnice, tygříci, mimoni, kostlivci a spousta dalších masek společně vyřádily na
stanovištích s různými prolézačkami, trampolíně,
lavičkách, ale i čertovském pexesu v pekle či při
tancování v sále.
Začátek března byl tradičně zasvěcen Sokolskému
plesu. Příjemně zaplněnou sokolovnu přivítala místostarostka naší jednoty ses. Raková spolu se starostou města Bc. Jakubem Nekolným. Ples zahájil
svým vystoupením oddíl mažoretek pod vedením
ses. Veselé a bylo opravdu na co koukat, když své
umění předvedli mistři z taneční školy Plamínek,

která také zajišťuje výuku našich Tanečních kurzů.
Lístky na bohatou tombolu byly vyprodány ve chvíli
a my za hodnotné ceny moc děkujeme všem našim
sponzorům, kterých bylo víc než tři desítky!
Větrné počasí na konci února nás upozornilo na
skutečnost, že na naší střeše není vše v pořádku.
Konkrétně se sochami našich mytologických gryfů
nad vstupy do sokolovny. Detailní průzkum - díky
plošině Technických služeb - bohužel prokázal, že
sochy jsou v žalostném stavu a je třeba začít s jejich opravou. Zatím jsme je tedy všechny opatřili
ochrannou sítí, abychom zabránili eventuálnímu
pádu jejich uvolněných částí na chodník. Následovat bude jejich demontáž a snesení ze střechy. Co
s nimi dál bude otázkou peněz.
V polovině března se sejde volební valná hromada
Sokola, která zvolí nové vedení celé jednoty. Mimo
náčelnictva - které už zvoleno bylo - půjde celkem
o 11 volených funkcí na tříleté období. Mimo výbor se budou rovněž volit zástupci jednoty, kteří
budou mít zájem pracovat na naší župě či v komisích ČOS.
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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6. ročník volejbalového memoriálu Petra Blažka
Dne 2. dubna od 9 hodin do 17 hodin proběhne v hale TJ Slavoj Český Brod letos již 6. ročník volejbalového
turnaje při vzpomínce na zesnulého kamaráda Petra Blažka, který se nesmazatelně zapsal do našich vzpomínek jako obrovský nadšenec a propagátor volejbalu.
Ať už jste stáli na stejné straně hřiště s Petrem po
jeho boku nebo jste hráli na opačné straně, jeho
nasazení do hry a fair play jednání Vás vždy utvrdilo o tom, že stojíte vedle kluka, pro kterého je
volejbal skutečně radost.
S Tomášem jsme oslovili a pozvali tradiční účastníky turnaje, avšak pro letošní ročník se povedlo pozvání i německého týmu z Wolfsburgu, který vnese do turnaje, jak doufáme, další rozměr, a to jak
v herní oblasti, tak osobní. Mezi tradičními týmy

potvrdily svoji účast Poříčany, Přerov nad Labem
a samozřejmě Český Brod. Věříme, že se bude na
co koukat.
Úroveň týmů je od amatérů přes okresní až krajský
přebor, což slibuje zajímavý sportovní zážitek, na
který se už těšíme a budeme rádi, pokud se na nás
přijdete podívat a budete fandit. Samozřejmosti je
i malé občerstvení nejen pro účastníky :-)
Petr Schraml, Tomáš Pospíchal, pořadatelé
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Březen – měsíc knih, čtenářů a čtení
První jarní měsíc, který je pro všechny knihomoly a knihomily odjakživa spojen s knihami a čtením, jsme
v Městské knihovně zahájili hned v úterý 1. března odpoledním živým čtením pro děti Lexikon kouzel aneb
Pohádky o čarodějnicích a ježibabách.
Prostřednictvím knížek jsme se společně zúčastnili
plesu, který pořádala královna čarodějnic Krutimůra, poznali jsme čarodějnici Winnie, která ve
svém černém domě nemohla najít svého černého
kocoura, a čarodějnici Martu, která pomocí svých
kouzel napravila zlobivou holčičku Gábinku. Poslechli jsme si také jeden příběh o Malé čarodějnici
a jejím kamarádovi, havranu Abraxasovi.
V přestávkách mezi čtením jsme si zábavnou formou
připomněli čarodějnice, čaroděje nebo ježibaby z filmových pohádek a večerníčků, s chutí se zapojily
i přítomné maminky. Zájemci si mohli vyzkoušet pravý čarodějnický klobouk a obohatit náš program zazpíváním písničky nebo zarecitováním básničky. Největší úspěch ale sklidila papírová čarodějnice Elvíra,
kterou jsme společně s dětmi skládali podle veršované nápovědy - básničky dokonce dvakrát, aby se
dostalo na všechny. Naše setkání zakončilo oblíbené
obrázkové čtení o příhodách ježibabky Katky.

Ve čtvrtek 3. března jsme navázali podvečerní živým čtením pro dospělé čtenáře, na kterém jsme
se sešli už potřetí. Úvodní povídka z knihy Daniely
Mičanové Žena s dranžírákem nás naladila trochu
horrorově a předznamenala tak našeho prvního
hosta: naši čtenářku, regionální spisovatelku Ilonu Zikovou, která přečetla ukázku ze své vlastní
knihy, originální dobrodružné fantasy Fénix. Velmi
zajímavé bylo vystoupení našeho druhého hosta,
náčelníka T. J. Sokol Český Brod pana Jaroslava
Petráska, který nám představil svého oblíbeného
autora, spisovatele Jaroslava Foglara. Četbu z jeho
díla doplnil osobními vzpomínkami a fotografiemi,
ukázkami vzájemné korespondence i písní z repertoáru skupiny Kamelot, věnované panu Foglarovi.
Těšíme se na Vás při dalším setkání s knihami, čtení
sluší každému!
Eva Vedralová, Městská knihovna
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Vybíráme z knižních novinek

Světlana Glaserová: Rusanda na větvi
Pozoruhodný autobiografický příběh o neobyčejných osudech jedné rodiny
a o dětství mezi Ruskem a Prahou. Příběh o jedné malé (a později velké) tlusté
holce, která bydlela ve starém divném domě a nikdy nechtěla být spisovatelkou, o zeleném medvědovi a bílém psu Soudruhovi. O tátovi, který zpíval
italské árie a modeloval ruské pelmeně, o mámě pašeračce, která vařila tu
nejúžasnější rajskou omáčku, o moři, velké lodi a ještě větší lásce. O ztracené
sestře a nalezeném bratrovi i o náhodách, které přece neexistují… Příběh
napsaný s citem a laskavým humorem.
Tomáš Poláček: STOP Světové tažení ochmelky Poláčka
Redaktor měsíčníku Reportér popisuje bláznivou a poněkud drsnou výpravu
z léta 2015, během níž se prostřednictvím 250 aut povětšinou nevalné úrovně
dostal přes Sibiř, Aljašku, nebezpečnou Střední Ameriku a peruánskou poušť až
do střediska Ushuaia v Ohňové zemi, nejjižnějšího města světa.Tomáš Poláček
stopuje více než dvacet let, mimo jiné dojel z Prahy na olympiádu do Pekingu a při stopování po východním Turecku skončil ve vězení. Kniha obsahuje
desítky jedinečných fotografií a důležitých map, objevují se v ní i vzpomínky
a zážitky z autorových minulých cest.
Denisa Prošková: Aby vám peníze dobře sloužily … a nikam vám neuletěly
Máte pocit, že vaše děti chtějí všechno hned a neznají přitom skutečnou hodnotu peněz? Slýcháte od nich, že „nutně“ potřebují nový mobil, ale nemají
ponětí, jaký je váš měsíční plat? Přečtěte si společně novou knihu publicistky
Denisy Proškové! Děti se v ní seznámí s pojmy jako je půjčka, dluh, úroky, úvěr,
ale také s principy pojištění či se základy investování. Adekvátně jejich věku
jim přiblíží mechanismus ekonomického fungování firmy i způsob, jakým pracují banky. Kniha volně navazuje na předchozí publikaci Kde rostou peníze,
která děti seznamuje se základními finančními pojmy.
Kompletní přehled nových knih za měsíc únor 2016 je k dispozici v Městské knihovně nebo na
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Rozpočet města - důležitý dokument nebo hra čísel?
Rozpočet města je jedním z nejdůležitějších dokumentů, který se v zastupitelstvu schvaluje. Již tradičně
bývá před zasedáním projednáván i finančním výborem.
11. 1. 2016 Finanční výbor jednohlasně neschválil,
a to včetně zástupců finančního výboru reprezentujících strany, jež jsou ve vedení města. Stalo se
tak především z následujících důvodů – rozpočet
města byl sestaven jako vyrovnaný, ale vyrovnán
byl kontokorentem – dluhem. Kontokorent města
jsme schvalovali pouze na vyrovnání peněžního
toku, neboli cashflow města při žádostech o dotace. Nyní byl kontokorent použit na investiční
výdaje. Druhou zásadní věcí byl nákup radaru do
Rostoklat. Třetím důvodem bylo nepřehledné hospodaření s fondem nemocnice.
20. 1. 2016 byl předložen k hlasování rozpočet
nový, sestavený jako přebytkový. Jak se podařilo
rozpočet upravit? V rámci přehlednosti uvedu příklad jedné položky z rozpočtu.
Původní rozpočet předložený FV:
72

rekonstrukce budovy č.1100 pro potřeby školy,
7 500 000
výdejna, spoluúčast k dotaci

Upravený rozpočet, předložený na zasedání zastupitelů:
72

rekonstrukce budovy č.1100 pro potřeby školy,
5 000 000
výdejna, spoluúčast k dotaci

Během pár dní se dokázalo v této jedné položce
ušetřit celkem 2,5 mil. Kč. Na dotaz, které z čísel
je tedy smyšlené, jestli 7,5 mil. Kč nebo 5 mil. Kč,
jsme dostali odpověď, že částka 7,5 mil. Kč je zasmluvněná. Čili pokud město dotaci dostane, bude
muset zaplatit 7,5 mil. Kč namísto 5 mil. Kč.
Co tedy s tím, když v upraveném rozpočtu je
5 mil. Kč? Odpověď od vedení města zněla: „Až
se dotace schválí, uděláme rozpočtové opatření
a znovu navýšíme na 7,5 mil. Kč.“
Po takovéto úpravě, připomínající pořekadlo, „Aby
se vlk nažral a koza zůstala celá“, byl rozpočet těsně schválen! V Českobrodském zpravodaji (únor
2016) uvádí pan starosta Bc. Jakub Nekolný, že
byl rozpočet „po zásahu a doporučení finančního
výboru schválen s přebytkem 5 miliónů korun“.
Občan by si tak mohl myslet, že přebytkový rozpočet snižuje dluh města o 5 miliónů korun. Opak je
pravdou, dluh města se tímto uměle vytvořeným
přebytkem nesníží. Chová se vedení města jako
řádný hospodář?
Ing. Lucie Šmejkalová,
Českobroďák SNK

Fajn, asi se mi záležitost nepodařilo na jednání zastupitelstva dostatečně vysvětlit, tak se o to pokusím znovu. Rozpočet města na konkrétní rok v sobě
zahrnuje jen a pouze příjmy a výdaje toho konkrétního roku. Tedy ve schváleném rozpočtu předpokládáme letos vyšší příjmy než výdaje o 5,1 mil. Kč.
V položce financování se pak finance vyrovnávají
zapojením příjmů a výdajů let minulých a budoucích. V roce 2016 je plánováno uhrazení 6,9 mil. Kč
na splátkách úvěrů přijatých v minulosti a naopak
použití 1,8 mil. Kč z přebytku hospodaření loňského
roku. Výsledkem je oněch 5,1 mil. Kč využití přebytku hospodaření.

ho výboru se domnívám, že zapojení kontokorentu
5 mil. Kč do návrhu rozpočtu nebylo úplně od věci.
Rozpočet by byl vyrovnaný a čistě technicky by se
část dluhů platila právě na úkor budoucích příjmů.
Zjednodušeně řečeno část plateb by se z letošního
roku odsunula do dalších let. Ale jen v případě, že
by se příjmy vyvíjely dle rozpočtu. Neboť rozpočet
sestavujeme odpovědně a daňové příjmy většinou zahrnujeme do rozpočtu v hodnotách nejnižší
předpovědi. Kontokorent bychom tedy využívali jen
výjimečně v nezbytně nutné výši a dle skutečnosti
pak upravili jeho zapojení v dalších rozpočtových
opatřeních.

Čili opravdu přebytky hospodaření i letošního roku
jdou na splátky starých dluhů. Na rozdíl od finanční-

Avšak trvání na snížení výdajů o výše zmíněných
5,1 mil. Kč vzešlé z finančního výboru nás donutilo

Píšete nám
škrtat hlavně v investičních výdajích. Mimochodem opoziční zastupitelé nakonec nehlasovali ani
pro takto upravený rozpočet. Hodně bolestivý zásah se týkal například projektové přípravy dalších
investic, kdy prakticky již nemůžeme objednávat
zpracování nových projektů a připravovat se na
další dotační výzvy. Proto budu chtít předložit první
rozpočtové opatření na nejbližším jednání zastupitelstva města.
O částku 2,5 mil. Kč byla opravdu pokrácena položka na zajištění spoluúčasti rekonstrukce bývalého
infekčního pavilónu na školní budovu. Ale tato položka je pouze kvalifikovaným odhadem, kolik budeme potřebovat peněz na dofinancování. Žádost
o dotaci jsme podali na dvě ministerstva, kde každé
má jiné dotační podmínky. Také ještě neproběhlo
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací,
které také může cenu stavby výrazně ovlivnit. Čili
částku ve výši 7,5 mil. Kč Vám nikdo garantovat nemůže. Spoluúčast města může být vyšší ale i nižší.
Víme jen, že méně než 5 mil. Kč to určitě nebude.
Může se i stát, že dotaci nedostaneme a naopak
budeme řešit, jak tyto peníze využít. Proto jsem
hovořil o nutnosti reagovat formou rozpočtového
Předprodej: Infocentrum,
nám. Arnošta z Pardubic č.p. 56

24. 3.
29. 3.
6. 4.
8. 4.
12. 4.
15. 4.
17. 4.
19. 4.
20. 4.
26. 4.
28. 4.
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opatření na informace, které budeme postupně
dostávat.
Vedení města se snaží chovat jako řádný hospodář
a posuzuje problematiku ze širšího hlediska než je
jen rozpočtový proces. Ono totiž existuje i tzv. skryté zadlužení, jímž je míněn stav majetku. Můžeme
mít nakrásně každoroční přebytky hospodaření,
ale majetek nám bude chátrat. U budov a veřejné
infrastruktury se z toho následně může stát časovaná bomba, která v případě nějaké havárie může
velmi negativně ovlivnit hospodaření města. Velké
investice byly v našem městě realizovány za účasti
dotací a v době recese, kdy byly ceny nejen stavebních prací na velice nízké hladině. V tu dobu jsme
se zadlužili a dluh splácíme až v době ekonomického růstu. Proto mi nepřipadá, že by se vedení města chovalo ekonomicky nezodpovědně a naopak si
troufám říct, že rekonstrukce prostoru v okolí nádraží se povedla i díky zvolené strategii.

PROGRAM V KD SVĚT

Jakub Nekolný

Online vstupenka:
facebook.com/kdsvet nebo goout.cz

CHANTAL POULAIN - šansony, recitál
ROBERT ROVINA GROUP & FRIENDS - jazz, blues, funk a latinsko - americké rytmy
JIŘÍ SCHMITZER - kytarový recitál
ŽABÍ SYNDIKÁT - DS JIŘÍ Z PODĚBRAD - detektivka
POVĚSTI ČESKÉ - EVA HRUŠKOVÁ, JAN PŘEUČIL - představení pro ZŠ
POUTNÍCI – bluegrass & country
KAŠPÁREK V ROHLÍKU – rodinné odpoledne
OS DIVADELTA – divadlo jako primární prevence pro ŽŠ
ZAKLETÁ PRINCEZNA - DIVADLO STUDNA - představení pro MŠ a ZŠ
NEŽÁRLI! – DIVADLO STARBAG - komedie
KŘESLO PRO HOSTA - HALINA PAWLOWSKÁ – zábavný pořad

44

Českobrodský zpravodaj
březen 2016

Píšete nám

Odstřel holubů: ANO či NE?
Neumím posoudit, zda byl či nebyl při odstřelu
holubů v Českém Brodě porušen zákon. Nicméně věřím, že pokud vedení města povolí v jeho
centru střelbu, jde o rozhodnutí natolik zásadní,
že si nedovolí nebýt v souladu se zákony. Nechci
ani komentovat nezodpovědné chování některých
obyvatel města, které ani přes měsíc všude visící
oznámení o odstřelu neodradí od „nutného“ courání v místě a době střelby. A poměrně chladným
mě rovněž nechává i jednostranně pojatá medializace provedeného odstřelu komerční televizí. Je,
bohužel, pro dnešní dobu typické, že se zpravodajství stále více stává černou kronikou, a jednání
a události, která se mohou podat v negativním či
bulvárním slova smyslu dostávají přednost před
zpravodajstvím objektivním a pozitivním.
Zajímá mě samotný problém, kterým přemnožení
holubi bezesporu jsou. Netvrdím, že je odstřel holubů jedinou metodou, ale po poměrně důkladném
seznámení se s touto problematikou jsem přesvědčen, že je jedinou rychlou, finančně dostupnou,
a alespoň na čas účinnou metodou v podmínkách,
které zde máme. Pro holuby v Českém Brodě jsou
totiž podmínky pro život ideální, a proto je jich tu
tolik: obilné silo plné zrní, doteď nezaoraná pole se
spoustou kukuřice (např. pole směrem na Novou
Ves) a navíc plno nezabezpečených budov, kde holubi v pohodě hnízdí a vyvádějí mladé. V takových
prostorech se jejich populace množí až 3x rychleji
než ve venkovních hnízdištích. Hledal jsem na internetu, jak se s tímto problémem lze vypořádat.
Možnosti jsou, jenže jaká je možnost jejich použití
u nás?
Otrávená návnada nezabírá (vyzkoušeno) - holubi
zde mají potravy víc než dost. Nezabezpečené budovy? Jsou většinou v soukromých rukách a každý
majitel by musel investovat dost peněz, aby je před
holuby ochránil. Kdo z majitelů to ale sám dobrovolně udělá, když nemusí a nikdo to po něm nevymůže? Několik zabezpečených objektů ve městě to
nespasí. Odchytové klece? Proč by do nich holubi
lezli za nějakou návnadou, když se zde mají tak
dobře!? Dravci? Kolik by jich bylo potřeba na takové množství holubů? A navíc zde sokolníky chovající dravce ani nemáme. Oproti odstřelu „humánní

likvidace“ v nádobách s CO2? To bychom holuby
museli nejdříve chytit! Ale jak? Z toho všeho vyplývá, že odstřel je patrně opravdu jedinou možností,
jak stav holubů snížit, ať se to komu líbí či nelíbí.
Zkusme se na tuto problematiku podívat bez emocí: pokud se přemnoží jakýkoliv rostlinný či živočišný druh nad únosnou mez, provádí se běžně jeho
selekce. Z rostlin to byl v minulosti třeba Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum); dnes
zažíváme velký problém například s invazivní Netýkavkou žláznatou (Impatiens glandulifera), v posledních letech tvořící pralesy kolem břehů snad
všech našich řek. Pokud se přemnoží černá nebo
srnčí zvěř, provádí se její hromadný odstřel. Působí
velké škody na zemědělských plodinách a stává se
tak z ní - škůdce. Pokud se přemnoží hlodavci, provede se deratizace. Proč nikdo nekřičí, přesto, že
použití otrávené návnady působící řadu dní s postupným vnitřním krvácením není moc humánní?
Protože jde o škůdce. Přemnožený holub je, bohužel, také škůdce. A jeho přemnožení může přinést
- a také přináší - spoustu problémů zdravotních,
škod na zemědělských plodinách a také na budovách. Holubi vyzobávají vápno z malty spojující
střešní krytinu, a také z omítek. Z narušené malty
dále vyzobávají drobné kaménky, sloužící jako tzv.
grit, který holubi potřebují pro dobré trávení. Narušují měkký stavební kámen (pískovec a opuka)
- běžný materiál četných historických památek.
Působí na něj jednak mechanicky (drápky a vyklováváním), ale především chemicky. Silně kyselá reakce deštěm rozmývaného trusu rychle rozrušuje
příslušný materiál a umožňuje jeho další následnou destrukci zvětráváním. Dále narušují krovy, nátěry říms a veškeré materiály, na kterých ulpí jejich
trus. Vlhkost, která se drží v mnohacentimetrových
vrstvách trusu uvolňuje kyseliny, které po dlouhodobém působení mohou narušit např. trámové
konstrukce až pod mez jejich potřebné pevnosti.
Podle parazitologů jeden holub vyprodukuje průměrně za rok až 12 kilogramů trusu, který ničí fasády domů a sochy, a který je zároveň zdrojem mikrobů, plísní, parazitů a alergenů. Městské populace
holubů se tak významně podílejí na přenosu některých infekcí na lidi. K nejčastějším patří ornitó-
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za, aviární tuberkulóza či salmonelóza. Holubi jsou
rovněž častými hostiteli viru klíšťové encefalitidy,
trichomonády a toxoplasmózy. A slyšeli jste někdy
například o Klíšťákovi holubím (Argas reflexus)?
Zkuste si o něm něco vyhledat na internetu, jistě
vás potěší, že je možná vaším dobrým sousedem!
Nemocní či mrtví holubi se také snadno mohou
stát kořistí koček, které pak přenášejí nákazu na
další zvířata i člověka.
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Takže se ptám, Vás, co přemnožené holuby tolik
hájíte: OPRAVDU CHCETE v našem městě přemnoženou populaci holubů přes všechna zde vyjmenovaná zdravotní i majetková rizika???
Za sebe říkám NE! a plně podporuji jejich odstřel.
Ing. Jaroslav Petrásek, zastupitel města

Oslavme podesáté Den Země na Klepci
Vážení přátelé, milí čtenáři,
Den Země na Klepci se chystá oslavit již 10. výročí
svého trvání. Po deset let se pokouší prohlubovat
vztahy mezi našimi obcemi, školami, spolky a organizacemi. Stejně tak hledá nové možnosti ke spolupráci, zapojení mládeže a k prezentaci domácích
produktů. Stanové městečko našich obcí a spolků
na Klepci není jen nevšedním veletrhem, kde se
veřejnost seznamuje s širokou škálou produktů
vlastní tvořivosti. Nabízí také prezentaci nových
projektů a chystané volnočasové aktivity našich
spolků. Tato regionální kulturní akce se díky společnému úsilí stala pojmem a může se tak hrdě hlásit k rodinnému stříbru tradic na Českobrodsku.
I letos chceme v tradici setkávání se na Klepci pokračovat. 17. února se uskutečnila v Přišimasech
první schůzka organizátorů z řad zástupců obcí,
spolků a organizací, kteří začali připravovat náplň
letošního dění. Termín konání akce plánujeme na
sobotu 16. dubna 2016 od 14 hodin. V programu
se můžete těšit na formaci vlajkonošů s představením symbolů zúčastněných obcí, u příležitosti 10.

výročí pokřtíme zbrusu novou publikaci „Klepec
– vrch na Kolínsku“ a dětská pěvecká a taneční
vystoupení dětí z místních mateřských škol nesmí
chybět. V doprovodném programu Vás zveme do
stanového městečka nejen na prodejní výstavu koláčů, vín, květin a upomínkových předmětů, můžete se zde i seznámit s projekty našich spolků, nebo
si vyrazit pamětní groš a zúčastnit se rytmického
bubnování. Pro děti chystáme dílničky a Divadélko
v Jurtě. Jste srdečně zváni, přijďte si to s námi na
Klepci užít!
I Vy se můžete zapojit a oslavit s námi výročí Dne
Země. Máte-li zájem se zapojit a přiložit ruku ke
společnému dílu, kontaktujte prosím koordinátory, domluvíme podrobnosti a rádi Vás přijmeme
do řad organizátorů. Společně můžeme na Klepci
představit veřejnosti i Vaši zajímavou činnost nebo
produkty ve stanovém městečku.
Pořadatel obec Přišimasy,
ou@prisimasy.cz
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Když nás něco trápí…
Pokud je Ti méně než 18 let (omlouváme se tímto všem, kteří jsou zvyklí na vykání) a děje se Ti
něco nepříjemného, něco Tě tíží, s něčím si nevíš
rady, děje se něco doma, ve škole, mezi kamarády,
ve vztahu, nebo je Ti prostě nějak blbě a zle a ani
nevíš z čeho, pak Ti chceme nabídnout možnost
obrátit se na Modré dveře (kontakty jsou na www.
modredvere.cz) a na pomoc, kterou Ti tady můžeme nabídnout.
Jednak můžeš anonymně (bez představení) a bezplatně využít možnost tzv. krizové pomoci. Většinou se jedná o několik málo setkání, kde se společně snažíme vyznat v tom, co se děje a hledat
způsoby, jak tu Tvoji potíž co nejlépe zvládnout.
Nemusíš se objednávat, můžeš prostě přijít.
Když jsou pak potíže těžší, náročnější, tak je také
možné využít psychoterapeutické pomoci od našich
kolegů psychologů. Na psychoterapii (pomoc rozhovorem) můžeš chodit jak sám nebo sama, tak i s rodinou, podle toho, co by Ti mohlo pomoci. Na tyto
služby už ale potřebuješ souhlas rodičů. Ale o tom
všem by Ti naši pracovníci a pracovnice řekli.

Najdeš nás na náměstí Smiřických 39 v Kostelci
nad Černými lesy (takový oranžový dům s modrými
dveřmi). Dveře k nám máš otevřené každý pracovní den od 8.00 h do 16.30 h. Nejlepší spojení k nám
je přímá autobusová linka 409 a 410, kdy výstupní
zastávka je přímo na náměstí, kde sídlíme.
Kromě krizové pomoci, která je určena i dospělým, poskytujeme také komplexní psychoterapii
a poradenství (individuální, párovou, rodinnou
i skupinovou), kdy probíraná témata jsou různého
charakteru, například vztahové potíže, problémy
s výchovou dětí, vyrovnání se s těžkou životní situací nebo onemocněním, ztráta blízké osoby, potřeba porozumět sám sobě atd., rovněž zajišťujeme
bezplatné sociální služby pro osoby s duševním
onemocněním nebo mentálním postižením. Bližší
informace na www.modredvere.cz.
Přejme nám všem, ať se máme co nejlépe a ať jdou
všechny těžkosti zvládnout.
Tým Terapeutického centra Modré dveře

Zábava
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Sudoku
Obtížnost – lehká
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INFOCENTRUM NÁM. ARNOŠTA ZPARDUBIC čp. 56, KVĚTINY NÁM. A. ZPARDUBIC
RASTAURACE MALECHOV, RESTAURACE UHRABĚTŮ
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Srdečně zveme na prodejní výstavu fotografii z Kambodže od Lenky Šošolíkové.
Součástí výstavy budou I obrazy malířky Lenky Cardové. Prostřednictvím Putovní
výstavy s Očima dokoliln v~m pflblfžfme každodennf život v Kambodži ve městě
Siem Reap a jeho pfil ehlých oblastech. Nebudou chybět ani fotky ze školy
CBE Christine, kterou finančně podporuje spolek Kambodža Oči dokořán., z.s.
Přijcfie se podívat a nezapomeňte dokořán

nejen oči, ale i srdce!

PRAHA: 12. 2. - 31. 3. 2016, restau race Plevel, Krymská 2
ČESKÝ BROD: 1. 4 . - 29. 4 . 2016, Galerie K, Husovo nám. 16
TIŠNOV: 2. S. - 11 . 6. 2016, Muzeum města Tišnova,Jungmannova 80
CHOMUTOV: 17. 6 . - 31. 8. 2016, Café Atrium, Palackého 85 a další
Oči dokořán
I podporu)( Jkol11 CBECh,btfne v K.lmbod:U v N Aúl
/ fungují bez nirokt.t 1\1 honorif vitth ~tnf:nj(h
fdsk.e nf fin•ncevyutivaJí do poslední koruny Jen• pouu, na podporu llcoty • Jejkh nlldentU
I org•nlzují adopce n• d61ku

SPOLEK

Ćeskobroďák


 

NÉ É
P
U
VST OVOLN
R
DOB

fotbalové hřiště u 1. ZŠ (ul. Na Vyhlídce)
v Českém Brodě
O v 18.30 hod. zapálení velké hranice
O opékání buřtů (možnost zakoupení na místě)
O občerstvení pro děti a dospělé

ZA PODPORY

KONTAKT: 739 749 197 O www.ceskobrodak.cz O www.facebook.com/ceskobrodak

Pod záš titou LECCOS, z. s. - RC
organizujeme

Kostička

[I]

Sběr dětského oblečení,
hraček 3
a

knížek do 12. 4. 2016

následně

,

BAZARE K
v sobotu 16. 4. 2016

od 8.00 do 15.00 hod
v RC Kostička, nám. Arnošta z Pardubic 12, če.ský l!rod

Celý výtěžek bude věnován LECCOS,
na podporu služby SANACE RODIN!

z. s.

Jedná se o terénní sluiby pro rodiny s dětmi, které řeší těžké životní situace.
Cílem projektu je předcházet, zmírnit nebo přímo odstranit příčiny ohrožení dítěte.
Základním principem je pomoci dítěti prostřednictvím pomoci jeho rodině.

PROSÍME, NENOSTE DAROVANĚ VĚCI DO RC KOSTIČKA!
PŘIJIMAME POUZE ČISTÉ A ZACHOVALÉ OBLEČENIIII
NA PŘEDÁNÍ SE DOMLUVTE S ORGANIZÁTORKAMI:
Lenka Nekolná 602 480874 - Betka Černá 603 865120 - Petra Březinová 606 878227

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 %

soutez_AMV2.pdf 1 3.3.2016 13:06:46

AUTOMOTOVELO

OBCHOD S TRADICÍ

SOUTĚŽ

NAKUPTE NAD 500.A VYHRAJTE KOLO ZA 10 000.SOUTĚŽ KONČÍ 26.8.

SERVIS A OPRAVY KOL
ČIŠTĚNÍ ULTRAZVUKEM
NÁHRADNÍ DÍLY NA AUTA
MOTODÍLY JAWA A DALŠÍ

WWW.AUTOMOTOVELO.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/AUTOMOTOVELO

ZAH RADN ICTVÍ JAN D L

Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi

VÍTÁNÍ JARA, 25. – 27. března 2016, 9.00 – 17.00 hod.

NABÍZÍME:
• Velký výběr jarních květin, cibulovin, macešek, trvalek, bylinek PChcete ušetřit
?
řijďte přím
o k pěstite
• Ovocné stromky, růže, drobné bobuloviny, maliny atd.
li
• Semínka, sadby jahodníků, okrasné jehličnany, listnaté keře a stromky
• Pro obchodníky rozvoz zboží na pravidelných linkách
• Osazení misek i truhlíků u nás koupených i Vámi donesených
• Provádíme realizace a údržby zahrad a firemních
Stálá pracovní doba:
areálů, sečení trávníků, stříhání živých plotů,
Po – Pá: 9.00 – 17.00 hod.
prořez ovocných i okrasných stromků
So: 9.00 – 12.00 hod.
Mobil: 736 630 111, 736 630 120, e-mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz

www.zahradnictvi-jandl.cz

Prodej léta 2016 v plném proudu
Invia Český Brod
Suvorovova 59, Český Brod
Tel.: 321 800 100
E-mail: cesky.brod@invia.cz

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover,
patřící do mezinárodní skupiny Saint-Gobain

HLEDÁ pro svůj závod v Českém Brodě vhodné kandidáty na POZICE:
ŘIDIČ VZV
Požadujeme:
• vyučen
• praxe ve skladu vítána
• oprávnění řidiče VZV
• ochota pracovat ve směnách

StrOjník
Požadujeme:
• učební obor strojní nebo elektro
• praxe v oboru na obdobné pozici vítána
(strojní mechanik, mechanik-seřizovač,..)
• základní znalost práce na PC vítána
• ochota pracovat ve směnách

nABíZíME:
• Zajímavou práci v rámci mezinárodní společnosti
• Kvalitní zaškolení
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Možnost pracovního růstu a aktivního zapojení do firemních projektů
• Zaměstnanecké výhody, např: 5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování,
penzijní nebo životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele

tECHnOLOG
Požadujeme:
• SŠ vzdělání (chemický směr výhodou)
• Uživatelská znalost práce na PC, výborná znalost MS Excel
• Řidičský průkaz sk. B
• Pečlivost, spolehlivost, analytické myšlení

Strukturovaný životopis prosíme zasílejte na e-mailovou adresu
gabriela.hrubecka@saint-gobain.com nebo na adresu
divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
personální oddělení, Masarykova 197, Častolovice 517 50.
Vybrané zájemce budeme kontaktovat na jimi uvedeném telefonním čísle
tel.: 494 331 199

www.isover.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

Tenisový oddíl Český Brod hledá zájemce
pro zajištění správy areálu v letní sezóně.
Pro bližší informace kontaktujte pana
Jaroslava Kokeše na telefonním čísle
720 691 893.

! Stěhování - Vyklízení !
Stěhování všeho druhu. Odvoz starého nábytku na
skládku. Vyklízení bytů, domů, pozůstalostí atd.
Autodoprava. Telefon: 773 484 056
Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce domu
i bytu. Tel.: 773537717,
email: tonda.adamek@seznam.cz
Staré pivní lahve s vylisovanými nápisy a erby
velmi dobře zaplatí sběratel. Volejte či sms na tel.
605 224 855. Děkuji. Přijedu.
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

Půjčka – První Pomoc v nesnázích
- pro zaměstnance, podnikatele, důchodce, MD
- do 150 tis.
- výplata na účet i v hotovosti do 24 hod.
od schválení
- diskrétní jednání.
Stačí prozvonit a zavolám Vám zpět
Tel. 774 571 612
www.penizezitra.cz

ZDE
MŮŽE BÝT
I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě máme vlastní
obchodní zástupkyni:
Dana Brejchová,
tel.: + 420 603 588 338,
e-mail:
brejchova@profitisk.cz

STUDIO KUCHYNĚ
RNDr. Milan Vyšata

Náměstí Arnošta z Pardubic 317, Český Brod

KUCHYNĚ NA MÍRU • VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
Používané materiály: folie, masív, dýha, lamino

ZDARMA ZAJISTÍME:
Návrhy kuchyní 3D, zaměření, dopravu a montáž

Ambulantní gynekologie
Český Brod s.r.o.
MUDr. Ivan Juránek

Husovo náměstí 64
282 01 Český Brod

+420 321 622 107
i.jur@seznam.cz

Přijímáme nové pacientky

Tel.: 321 620 004, 605 224 855, 734 140 305
E-mail: studiokuchyne.cb@seznam.cz
www.kuchyneceskybrod.webnode.cz
Otevřeno: Po-Pá 9 – 11.30 / 12.30 – 17, So 9 – 12

Hledáme pracovníka (muže)
na občasné práce kolem domu
a zahrady v Říčanech.
Uhradíme i náklady na cestovné.

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

www.autoservis-hovorka.cz

TERMÍN: ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN
INFORMACE: TEL.: 321 620 274

AUTOLAKOVNA
v Kostelci nad Černými Lesy přijme
na pozici autolakýrník - přípravář
zaměstnance na HPP.
Požadujeme: zkušenosti v oboru,
samostatnost a bezúhonnost
Nabízíme: výborné platové podmínky
(dle výkonů), dobrý pracovní kolektiv
a slušné zacházení
Vaše nabídky se zájmem o tuto pozici
zasílejte včetně stručného CV na email:
tesarek@autotesarek.cz
nebo volejte jednatele společnosti
p. Tesárka tel. 777 200 090

Je zamČĜena na profesionální prezentaci nabízených
nemovitostí, jako jsou videoprohlídky, virtuální prohlídky,
u vybraných nemovitostí videa natoþená dronem, takže
zájemce je seznámen i s okolím nabízené nemovitosti.
Velký dĤraz je kladen na individuální pĜístup ke
klientĤm. Pokud to vyžaduje situace, makléĜi Ĝeší
problematiku nákupu a prodeje komplexnČ, tedy
s ohledem na osobní život klienta.
Virtuální realitní kanceláĜ se zamČĜuje také na Ĝešení
exekucí, kdy koneþné rozhodnutí vždy záleží na osobČ,
na kterou je exekuce uvalena.
V souþasné dobČ poptáváme pro své klienty zejména
rodinné domy na Praze východ a dále zemČdČlské
usedlosti do 100 km východnČ a jižnČ od Prahy.
Aktuální nabídku naleznete na www.vrkcz.cz

Regionální makléĜ
ZdenČk Novotný
603 222 871
zdenek.novotny@vrkcz.cz
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• OBKLADY, DlAŽBY, SANITA
• KUCHYN!
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KOUPELNOVÉ STUDIO
• NAVRHY
• REALIZACE
• MONTÁŽE

•
•
.
.
.

SUTě, ŠTěRKY. PISKY
AUTODOPRAVA
KONTEJNERY
DEPONIE
ZEMINA

Cestovní a dopravní agentura LIDO-CS a CA M.
Sklenářová Český Brod
Cesty na přání za poznáním, kulturou, sportem, turistikou,
výstavami… Doprava osob.
Nové cesty po ČR a SK, Krakov, Rakousko, Holandsko, Budapešť
a termály, Francie, Itálie…
Pobyty Chorvatsko, KORSIKA a na přání.
Doprava i od domu a výlety.
Projevte své přání ! Do tří dnů návrh a kalkulace a stačí 6 osob !
Cesty luxusními loděmi s plnou penzí po mořích a oceánech!
Děti i zdarma.
PODROBNÉ INFORMACE:
kancelář – Arnošta z Pardubic č. 13, Po, St, Pá, So
Tel. 603 539 701, 604 244 987, e-mail: lido-cs@seznam.cz,
www.lido-ck.estranky.cz

Přišel V‡m nedoplatek za energie?
Chcete výrazně ušetřit za plyn nebo elektřinu?
Jsme V‡š nový m’stn’ dodavatel energi’
se s’dlem v ČeskŽm Brodě

CO ZêSKçTE:
✓ slevy u dod‡vek plynu a elektřiny na tarifech ÒČeskobroď‡kÓ a ÒČeskobroď‡k seniorÓ
✓ nejlacinějš’ho dodavatele např. v sazbě D02d, viz nez‡vislý kalkul‡tor splňuj’c’ kritŽria
EnergetickŽho regulačn’ho œřadu http://kalkulator.tzb-info.cz

✓ možnost kontroly výše hlavn’ho jističe a jeho sn’žen’ nebo instalaci tzv. chytrých rozvaděčů
✓ komplexn’ energetickŽ poradenstv’

domluvte se př’mo s majitelem Þrmy

E eisner@energienadruhou.cz

M 776 274 260

W www.energienadruhou.cz

606 451 985
604 817 789
606 789 753
721 285 575
605 215 869
731 150 489
721 285 575

Rezervace na:
http://goo.gl/iWNAZM

KOSMETIKA
KADEŘNICTVÍ
MANI PEDI
SOLÁRIUM
AROMATERAPIE
MASÁŽE
JÓGA

Studio Green

Jungmannova 460, Český Brod

www.studio-green.cz

Studio Green

Jungmannova 460
Český Brod

ZDRAVÁ ZÁDA – ŽIDLE

Cvičením v sedu na židli se kvalitně procvičí a zároveň uvolní krční a hrudní
páteř, díky zastabilizované pánvi, která je minimálně pohyblivá v této pozici. Během hodiny rozhýbeme svaly na krku a trupu do všech směrů a získáme tak pružnost přetížených svalů a naopak zapojíme svaly, které mají
sklon k ochabování. Nevynecháme ani svaly okolo ramen, lopatek a celých
horních končetin.
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie včetně seniorů

LATIN BODYFORMING LADIES

Tento kurz je určen ženám všech věkových kategorií, které se chtějí odreagovat, pobavit
a zpevnit a narovnat svá těla. Kurz je zaměřený na posílení svalů a správné držení těla prostřednictvím kubánských tanců, při kterých se zapojí zejména pánev, hýždě a břišní svalstvo.
Jedná se o speciální taneční průpravné cviky a cvičení s prvky posilování. Díky latinsko-americkým tanečním variacím se krásně vytvarují potřebné partie a podpoří správné držení těla.
Vedeno dvojnásobnou vícemistryní republiky v standardních formacích a držitelkou taneční
třídy M, která má dlouholeté profesionální zkušenosti s tancem i jeho výukou. Naučíte se
základy latinsko-amerických tanců. Seznámíte se tedy například se sambou, cha-chou či
rumbou. Osvojíte si principy tance, základní postavení, držení těla a rytmus, průběh pohybu
a rovnováhu v daném tanci. Základní taneční průprava pomůže ke správnému a zdravému
držení těla. Posílí se svalstvo celého těla a zlepší koordinace pohybů.

M&M reality nově
i v Českém Brodě
Největší realitní kancelář v ČR pro Vás otevřela svoji pobočku na adrese

Jana Kouly 1349, Český Brod (vedle Penny marketu).
Nabízíme Vám komplexní realitní služby jako je prodej a pronájem Vaší
nemovitosti. Hypotéku pro Vás zařídí naši hypotéční specialisté, v neposlední řadě Vaši nemovitost vykoupíme až za 85% prodejní ceny. Máte-li
problémy s exekucí, pomohou Vám ji vyřešit naši školení experti a navrhnou řešení dříve, než dojde k prodeji nemovitosti dražbou. Každou hodinu
M&M reality prodají v České republice 7 nemovitostí, proč by to nemohla
být právě ta Vaše?
Tak neváhejte a zastavte se na výše uvedené adrese nebo volejte
739 407 368, 702 395 321, e-mail: ceskybrod@mmreality.cz
KARIÉRA: Chcete se stát makléřem v největší realitní kanceláři v republice?
Pak neváhejte a skočte s námi do toho!!!!
Do začátku nabízíme až 24.000,- Kč, zázemí silné společnosti a příjemný
kolektiv. Na věku a vzdělání nezáleží. Bereme jen ty, kteří to myslí vážně
a chtějí na sobě pracovat a splnit si své sny.

NABÍZÍME:

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

vepřovou kýtu bez kosti – 75 Kč/kg
vepřový bok s kostí – 59 Kč/kg
vepřová játra – 25 Kč/kg

ceny jsou platné od 18. 3. do 2. 4. 2016
na prodejně v Českém Brodě

OBCHOD ZA ŠKOLOU
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