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Co nového

Českobrodský zpravodaj
prosinec 2016

Adventní ohlédnutí do budoucnosti
Právě otevíráte poslední letošní Zpravodaj. Měl by Vám přijít do schránky těsně před čtvrtou adventní nedělí,
což je doba intenzivních vánočních příprav. Přišel, jenže skončil na hromadě s vánočním papírem, takže předpokládám, že jej čtete někdy mezi svátky. A to už je čas ohlížení se za rokem uplynulým a promýšlení roku nadcházejícího. Nebudu snad mimo, když se i já pokusím o obojí.
Stalo se již tradicí, že advent vítáme průvodem světýlek zakončeným promítáním na zvonici a rozsvěcením vánočního stromu. Ani letos nechybělo taneční vystoupení ZUŠ, garda, perníčky, andělé a svařák. Atmosféra byla
pospolitá a uklidňující, což nutno ocenit po roce bohatém na události, jehož kronikou byl i tento zpravodaj.
Posuďte sami, o čem se letos psalo. Nejistá sezóna v KD svět, investice v nemocnici, rekonstrukce chodníku
Tuchorazská, dotace na školu, oživení kostela sv. Havla ve Štolmíři, rekonstrukce v MŠ Sokolská a ve školní jídelně, omezení tranzitní dopravy, kamerový systém, úsekové měření a konečně návrat nohejbalistů do extraligy.
Mnohé se povedlo, něco se nestihlo nebo nesplnilo.
Přelom roku je tentokrát vydatný na zásadní, řekl bych strategická rozhodnutí, která udají směr, jakým se Český
Brod v příštích letech vydá. Po šesti letech příprav nás konečně čeká schválení nového územního plánu, jehož
pomyslnou červenou nití je rozumný a udržitelný rozvoj, nikoli živelný boom. Budoucí výstavbu chceme přiměřenou velikosti a charakteru města, plynule navazující na jeho existující organismus a obojí propojené s okolní
krajinou pásy zeleně přecházející v remízy a polní cesty. Tvar zástavby má být zarovnaný, ale jednotlivé místní
části od sebe navzájem oddělené, to vše odcloněné od ploch pro výrobu. Školy, sportoviště, obchody a služby
mají být stále v docházkové vzdálenosti. Tranzit by měl město míjet východním obchvatem, chodci a cyklisté se
budou moci pohybovat bezpečně po městě i do okolních obcí. Moderními křižovatkami projedeme bezpečně a
bez čekání. V bývalém cukrovaru i jinde vzniknou nové ulice, aniž by zbytek města pocítil zhoršení kvality života.
Třeba se také ruku v ruce s růstem počtu rezidentů (a příjmů do rozpočtu) časem dočkáme chybějících vymožeností, jako je krytý bazén nebo zimní stadion. Strategická plánování ale občas nepočítají s nenadálými výzvami.
Takovou je aktuální nabídka na odkup areálu ZZN městem. Možné je jeho otevření a propojení s okolím, vybudování křižovatky, léta plánované ulice i možnost parkování. Jde i o příležitost pro zajímavou konverzi. Vše ale
vyvažuje nemalá finanční i jiná zátěž pro město a nutná úprava priorit. Kdyby se tak člověk uměl podívat do roku
2030, aby zjistil, co se s areálem stane bez aktivního zapojení města. Rozhodnutí musí padnout do února.
A tak mi, za celou redakční radu, dovolte popřát Vám nejen krásný zbytek adventu, klidné a radostné Vánoce, ale
hlavně jen samá správná a strategická životní rozhodnutí. Nejen v novém roce 2017.
Tomáš Klinecký
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Krátce z města
Rada města na svých jednáních v měsíci listopadu projednávala 77 bodů včetně zápisů z komisí
RM. Vedle ryze administrativních bodů (věcná
břemena, změny závazných ukazatelů rozpočtu
na rok 2016 v příspěvkových organizacích) projednala a schválila následující:
•N
 ařízení města Český Brod o zimní údržbě,
podle které technické služby odklízí sněhovou
nadílku.
• Prodloužení doby realizace projektu „Sdílené
radosti a strasti škol ve správním obvodu ORP
Český Brod“ do 31. 8. 2017, důvodem jsou
i plánované prázdninové akce.
• Veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na
akci: Český Brod – Stavební úpravy prostor odboru dopravy v 1. N. P. č.p. 56, která by měla
začít od začátku roku 2017, kdy se odbor dopravy a živnostenského úřadu přemístí po čas
rekonstrukce do přízemí č.p. 1.
• Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu,
kterou je dán postup a metodika při zadávání
zakázek malého rozsahu na městském úřadu.
• Plán prevence kriminality 2016 – 2018 stanoví opatření v dané oblasti a také bývá součástí
požadovaných příloh dotačních titulů v dané
oblasti.
• Ačkoli nejde o prostředky z městského rozpočtu, RM ve funkci zřizovatele schválila odměny
ředitelům příspěvkových organizací města.
• Autopark referentských vozů MěÚ Český Brod
bude doplněn, po odpisu starého vozu, o novou Škodu Fabia.
Zastupitelstvo města vydalo usnesením 54/2016
ze dne 9. 11. 2016 obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Místní poplatek se touto vyhláškou stanovuje na
552 Kč za osobu a kalendářní rok.
Zastupitelstvo města schválilo Aktualizaci Programu regenerace MPZ v Českém Brodě č. 5,
která je důležitou přílohou žádostí o finanční
prostředky na Ministerstvu kultury pro dotace
na městské památkové zóny. Současně z letošní
dotace schválilo smlouvy se S. K., Podlipanským
muzeem, Římskokatolickou farností, T.J. Sokol
Český Brod.
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Zastupitelstvo města projednalo a následně
schválilo Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu
na rok 2016, kterým aktualizuje příjmy a výdaje
městského rozpočtu.
Zastupitelé schválili nové názvy ulic v lokalitě „Mexika“: Krátká, Ke Zvonici, U Zvonečku,
Na Blatech a Císaře Zikmunda.
Možnost s nakládáním využití či prodeje budovy rozestavěné polikliniky umožňuje Uzavření
dodatku č. 3 s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových (ÚZSVM ), který zastupitelé
schválili.
V oblasti podpory nevládních organizací zastupitelé podpořili investiční žádosti T. J. Sokol,
T. J. Slavoj Český Brod, SK Český Brod a T. J. Liblice na MŠMT příslibem finanční spoluúčasti
(tzv. synergii). Vloni ze stejných žadatelů byly
úspěšné jen T. J. Sokol, T. J. Slavoj Český Brod.
Současně zastupitelé projednali a schválili finanční prostředky na Podporu investičních akcí
NNO v rámci Programů podpory kultury, sportu a VČ z prostředků Fondu podpory sportu,
kultury a VČ ve výši 1.145.000 Kč v roce 2016
a 500.000 Kč v roce 2017 výše uvedeným spolkům a Skautskému středisku Psohlavci.
Po převodu podílu pozemku Bytového družstva
Mozartova schválili zastupitelé i převod podílu pozemku - Bytové družstvo Kounická. Tím jsou dány
podmínky k následné privatizaci daných bytů.
Novou předsedkyní finančního výboru se po
schválení zastupiteli stala Jana Kulhánková.
Omezení provozu na odboru dopravy – řidičské
průkazy. První týden v lednu bude uzavřeno oddělení pro vydávání řidičského oprávnění z důvodu stěhování. Od 9. 1. 2016 bude tato agenda
fungovat v přízemí č.p. 1 náměstí Arnošta z Pardubic.
Zastupitelstvo města schválilo další veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení povinné školní
docházky s obcí Tuchoraz, další obce o tuto
smlouvu mohou ještě požádat. V současné době
je tedy schváleno 8 smluv.
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Body projednávané Radou města 2. 11. 2016
1. Uzavření dodatku č. 3 ÚZSVM nemocnice
2. Prodloužení nájemních smluv ANESAN s.r.o.
3. Vyhlášení záměru volný nebytový prostor v areálu nemocnice Český Brod - garáž č. 6
4. Prodej podílu pozemku v k.ú. Chotěšice
5. Pacht pozemků v k.ú. Český Brod (za školou)
6. Pojmenování nové ulice v Českém Brodě
7. V+K Na Vyhlídce - Dodatek ke smlouvě o dílo Stavitelství Řehoř
8. Oznámení ceny vody předané - VaK Nymburk
9. VZMR na akci: Český Brod – Stavební úpravy
prostor odboru dopravy v 1. N.P. č. p. 56
10. VB – M. - kanalizační a vodovodní přípojka nám. Arnošta z Pardubic
11. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Palackého
12. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - Palackého
13. VB – R. J. - vodovodní přípojka - ul. Ruská
14. Informace - Zápis z jednání komise pro územní
rozvoj a stavebnictví konané 3. října 2016
15. Informace - Zápis komise bezpečnosti
16. Informace - Zápis komise SVČ 17. 10. 2016
17. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje - lesní hospodářství
18. Doporučení schválení rozpočtového opatření č.
4 k rozpočtu na rok 2016
19. Doporučení vydání OZV o místním poplatku
za nakládání s komunálním odpadem na rok
2017
20. Veřejnoprávní smlouva speciální stavební úřad
pro místní komunikace Tuklaty
21. Podpora investičních akcí NNO v rámci Programů podpory kultury, sportu a VČ z prostředků
Fondu podpory sportu, kultury a VČ
22. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost T.J. Sokol Český Brod
23. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost TJ Slavoj Český Brod, z.s.
24. Škola 1100 - dodatek č. 1 MTStav
25. Smlouva o spolupráci mezi Městem Český Brod
a GoOut, s.r.o.
26. VPS Tuchoraz - zajištění povinné školní docházky
27. Prodloužení doby realizace projektu „Sdílené
radosti a strasti škol ve správním obvodu ORP
Český Brod“ do 31. 8. 2017
28. Uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o předfinancování aktivit projektu
29. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství
s Regionem Pošembeří, o.p.s

Věstník
30. Uzavření Dohody o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP
Český Brod
31. Nařízení města Český Brod o zimní údržbě
Body projednávané Zastupitelstvem města 9. 11. 2016
1. VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace Tuklaty
2. VPS Tuchoraz - zajištění povinné školní docházky
3. Výsledky Fóra Zdravého města Český Brod
4. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok
2016
5. OZV č. 2 2016 o nakládání s komunálním odpadem
6. Prodej pozemku v k.ú. Klučov u Českého Brodu
7. Nové pojmenování ulic v Českém Brodě
8. Potvrzení kupní ceny - pozemky v k.ú. Český
Brod
9. Prodej části pozemku v obci a k.ú. Český Brod
(H. L.)
10. Nabídka pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu (Státní statek Čáslav)
11. Uzavření dodatku č. 3 ÚZSVM nemocnice
12. Žádost o odkoupení nemovitostí v areálu nemocnice Český Brod
13. Aktualizace Programu regenerace MPZ v Českém Brodě č. 5
14. Převod podílu pozemku - Bytové družstvo Kounická
15. Malechov - plánovací smlouva
16. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost T.J. Sokol Český Brod
17. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost TJ Slavoj Český Brod, z.s.
18. Podpora investičních akcí NNO v rámci Programů podpory kultury, sportu a VČ z prostředků
Fondu podpory sportu, kultury a VČ
19. Zápisy z jednání kontrolního výboru a zápisy
z provedených kontrol
20. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje - lesní hospodářství
21. Rekonstrukce finančního výboru
22. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost TJ Liblice
23. Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost SK Český Brod
24. Schválení smlouvy na poskytnutí dotace - Stanislav Klepal
25. Schválení smlouvy na poskytnutí dotace - Podlipanské muzeum

Věstník
26. Schválení smlouvy na poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost
27. Schválení smlouvy na poskytnutí dotace
– T. J. Sokol Český Brod
28. Informace - Zápisy z jednání finančního výboru
Body projednávané Radou města 16. 11. 2016
1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Generel dopravy v Českém Brodě
2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ev. č.
201500167/OR - LECCOS, z. s.
3. Prodej části pozemku pod trafostanicí v k.ú. Český Brod
4. Jídelna 1099 - dodatek č. 1 STAFIKO Poděbrady
5. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
6. Škola 1100 - vybavení - dodatek č. 1 - První chráněná dílna
7. Informace - Zápis z Kulturní komise konané dne
31. 10. 2016
8. Souhlas s výkonem dalšího zaměstnání
9. O postupu optimalizace systému hodnocení
zaměstnanců a ředitelů organizací zřizovaných
městem
10. Doplnění autoparku referentských vozů MěÚ
Český Brod (staženo)
11. Informace - Výběrové řízení na městského architekta
12. Informace - Informace ohledně omezení tranzitní nákladní dopravy
Body projednávané Radou města 30. 11. 2016
1. VPS Krupá a Černíky - zajištění povinné školní
docházky
2. Souhlas s podnájmem bytu
3. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 6, Arnošta
z Pardubic 25, Český Brod
4. Anna - sociální služby - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016
5. Městská knihovna - změny závazných ukazatelů
rozpočtu na rok 2016
6. MŠ Liblice - změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016
7. ZŠ Tyršova Český Brod - změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016
8. ZŠ Žitomířská Český Brod - souhlas s přijetím
sponzorského daru
9. MŠ Sokolská Český Brod - žádost o čerpání rezervního fondu
10. Uzavření dodatků na prodloužení nájemních
smluv Anesan s.r.o.
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11. Vyhlášení záměru - pronájem pozemků v k. ú.
Doubravčice
12. Podzemní kontejnery u školy a u kostela
13. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na Kořenovou čističku odpadních vod ve Vrátkově
14. VB - Doplnění vodovodní sítě Český Brod - část
E, ulice Palackého
15. VB - Doplnění vodovodní sítě Český Brod - část
F, ulice Jungmannova, propoj do ulice Tuchorazské
16. VB - Doplnění vodovodní sítě Český Brod - část
G, ulice Bezručova, Žizkova - propojení vodovodů
17. Výběr dodavatele na „Dodávku dřevěných odpočinkových stanovišť a lávky do městských lesů“
18. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
19. Informace - Dům č. p. 12 na náměstí Arnošta
z Pardubic v Českém Brodě
20. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní
rozvoj a stavebnictví ze dne 7. listopadu 2016
21. Informace - Zápis komise ŽP ze dne
26. 10. 2016
22. Technické služby - změny závazných ukazatelů
rozpočtu na rok 2016
23. MŠ Kollárova - změny závazných ukazatelů rozpočtu 2016
24. Rozšíření chovu daňčí zvěře
25. Dodatek č. 1 ke smlouvě o technické podpoře
sw Vita
26. Doplnění ceníku lesní pedagogiky
27. Vlajka města Český Brod
28. Sponzorský dar pro ZŠ Český Brod Žitomířská
885, okres Kolín (staženo)
29. Škola 1100 - Rekonstrukce plotové zdi - dodatek č. 1
30. Plánovací smlouva OC Pila - dodatek č. 1
31. Žádost o výpůjčku pozemku KN p.č. 521/25 od
SK Český Brod
32. Doplnění autoparku referentských vozů MěÚ
Český Brod
33. Plán prevence kriminality 2016 - 2018
34. Odměny ředitelům příspěvkových organizací
města
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Co nového

Městská policie zasahuje
Opět Vám přinášíme několik ukázek z činnosti Městské policie Český Brod, tentokrát v období od září do
listopadu 2016.
7. 9., 17.50 hod. – Přijato oznámení posádky zdravotnické záchranné služby, že je při zákroku v Masarykově ulici v Českém Brodě napadána ošetřovanou ženou. Na místo je ihned vyslána hlídka MP,
která zjistila, že ošetřovaná žena je ve vysokém
stupni opilosti. Společně s osádkou sanitky bylo
zajištěno uklidnění ženy a podány zklidňující prostředky. Poté je žena předána rodině k domácímu
ošetřování.
9. 9., 15.30 hod. – Telefonicky oznámen pohyb
2 velkých psů v městském parku. Na místě byl
hlídkou zjištěn výskyt dvou bernardýnů, kteří byli
následně odchyceni a po zjištění majitele předáni
majiteli.
10. 9., 12.48 hod. – Ostraha prodejny LIDL telefonicky oznámila, zadržela ženu, která v prodejně odcizila určité množství zboží. Na místo ihned dorazila hlídka MP a ženu ztotožnila. Při řešení přestupku
se dotyčná pokusila napadnout ostrahu a strážníky,
kteří byli nuceni použít donucovací prostředky. Věc
předána odboru vnitřních věcí městského úřadu
k projednání přestupku.
2. 10., 11.20 hod. – Jedním z občanů bylo telefonicky oznámeno, že na zahradě domu v Českém
Brodě byl nalezen zraněný pták. Hlídka MP po příjezdu provedla odchyt zraněného dravce a transportovala jej do záchranné stanice v obci Pátek
u Poděbrad.
15. 10., 9.05 hod. – Okolo projíždějící řidič oznámil,
že se v ulici Jungmannova někomu z vozidla vysypal beton, který je ještě v tekutém stavu. Na místo
ihned vyrazila hlídka MP, která spolu s pracovníky
betonárny zajistila úklid a opětovné zprovoznění
komunikace.

29. 10., 20.40 hod. – Hlídka při obchůzce na nádraží zjišťuje porušení zákazu kouření na nástupišti. Osoby byly hlídkou ztotožněny a věc vyřešena
v blokovém řízení.
2. 11., 10.47 hod. – Přijato oznámení o výskytu použité injekční stříkačky v městském parku. Hlídka
zajistila sběr a bezpečnou likvidaci.
6. 11., 23.04 hod. – Přijato telefonické oznámení
obsluhy baru HOLBA v Českém Brodě, že jeden
z hostů napadá ostatní hosty i obsluhu. Na místo
vyjely společně hlídky MP a PČR, které obnovily
pořádek a neslušného hosta z provozovny vykázaly. Věc převzata PČR k dalšímu opatření.
20. 11., 19.30 hod. – Operační důstojník PČR oznámil
hlídce MP, že v ul. Na Cihelně dochází k fyzickému napadání ze strany agresivní osoby. Hlídka na místě zjistila,
že došlo ke zranění a přivolala záchrannou službu. Podezřelým byl předán hlídce PČR k dalším opatřením.
23. 11., 12.50 hod. – Občan telefonicky oznámil, že
na náměstí Arnošta z Pardubic skupina lidí provádí
pochůzkový prodej zboží v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města. Při výjezdu na místo osoby
ztotožněny a věc vyřešena v blokovém řízení.
24. 11., 23.10 hod. – Řidič projíždějícího vozidla
oznámil, že na prašně cestě za viaduktem u obce
Štolmíř leží muž. Hlídka MP okamžitě vyjela na
místo, kde zjistila, že muž je pod vlivem alkoholu
do takové míry, že není schopen kontrolovat své
jednání. Vzhledem k místní znalosti byl vyrozuměn
syn, který se na místo dostavil a souhlasil, že si otce
převezme a postará se o něho. Řešeno na místě.
Městská policie Český Brod

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
pan František Budský, pan Oldřich Pažout, pan Stanislav Blažek,
paní Ludmila Pouchová, paní Aloisie Vacková, paní Miroslava Fraňková,
paní Vlasta Doležalová, paní Marie Markovská, paní Miloslava Vaňková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Přitančil k nám advent
Již třináctý ročník akce Adventní průvod světýlek, který se odehrál na první adventní neděli 27. listopadu,
nebyl svým magickým číslem zdaleka nepovedený. Ba naopak! Průvod vycházející od naší radnice na náměstí Husově se táhl až na konec Masarykovy ulice, což svědčí o stovkách účastníků. Už dávno neplatí, že
se jedná o komorní akci pár místních rodin s malými dětmi a jejich domácky vyrobenými lampiony.
Ano, na náš Adventní průvod světýlek se sjíždí
lidé nejenom z okolních obcí, ale i z Prahy. Jezdí
za jedinečnou atmosférou, která není jinde k mání.
Svátečný večer umocňuje zhasnuté veřejné osvětlení na náměstí i po celé trase průvodu, kterému
tradičně vévodí zapálené louče gardistů a blikající
světýlka lampionů.
Lidé jezdí za videomappingem, za anděly s perníčky i anděly na chůdách, za svařákem a za přáteli.
Společně sdílí tajemnou a pokornou atmosféru
svátečního večera, který avizuje příchod Vánoc
a blížící se konec roku.
I když jsme se s loňským rokem museli pořadatelsky rozloučit s Magrátou o.s., jež byla u zrodu této
krásné akce, do hry v roce 2015 vstoupil další silný
partner a to taneční obor místní ZUŠ pod vedením
Evy Petráskové. I letos se tedy odehrál velkolepý
tanec 35 dětí, které si připravily vystoupení s názvem „V nebi“. Po té následovala originální video-

projekce na zvonici u kostela sv. Gotharda a několik domů v blízkém okolí. Závěr patřil výstřelu gardy
a rozsvícení vánočního stromu.
Seznam spoluorganizátorů je dlouhý, ale právem si
zaslouží, aby byli jmenováni, protože se jim podařilo společně připravit jedinečný a neopakovatelný
zážitek. Jsou jimi: město Český Brod, LECCOS, z.s.,
ZUŠ Český Brod, ZŠ Tyršova, Technické služby Český
Brod, ICM Český Brod, T. J. Sokol Český Brod, Anna
Český Brod, sociální služby pro seniory a městská
policie. Děkujeme!
Petra Ištvániková, PR manažerka
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6. ročník farmářských trhů v Českém Brodě ukončen
Oblíbené farmářské trhy na náměstí Arnošta z Pardubic ukončily letošní sezónu. I letos se na trhu vystřídalo mnoho prodejců, někteří z nich se stali neodmyslitelnou součástí těchto trhů a získali si mezi návštěvníky
velkou oblibu, o které svědčily pravidelné fronty před jejich stánky.
Mezi ně patřili prodejci zeleniny a ovoce, uzenin
a sýrů, koření, výpěstků sadeb kytek a dřevin, různých dřevěných a proutěných výrobků. Kromě nich
se trhů zúčastňovali i prodejci vajec, hub, ovocných
a bylinných sirupů, květinových vazeb a vína.
Měli jsme zde i ochutnávku uzených ryb nebo Dědečkových masových konzerv. Novinkou letošního trhu byl stánek s kávou rodinné pražírny Kafe
SOLO, kde si mohli zákazníci zrnkovou nebo mletou
kávu zakoupit, ale také i ochutnat.
V letošním roce se konalo 25 trhů a za jejich hladký
průběh bych ráda poděkovala především pracovníkům Technických služeb, V. Malému a M. Šedivému, kteří připravují stánky pro prodejce.
Účast na trzích je otevřena i dalším zájemcům
o prodej. Pro zpestření nabídky hledáme výrobce

marmelád, moštů, uzenin a sýrů, pekaře…, kteří se
mohou přihlásit na emailu: strakova@cesbrod.cz
nebo na tel. 321 612 164, 734 800 380.
V roce 2017 budou farmářské trhy pokračovat. O termínu jejich začátku Vás budeme včas informovat.
Petra Straková, koordinátor farmářských trhů
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Ve fotosoutěži Brody v Brodě se rozdělovaly ceny
V pátek 25. 11. se udělovala v obřadní síni havlíčkobrodské radnice ocenění za umístění v jednotlivých kategoriích 4. ročníku fotosoutěže, kterou opět skvěle organizovalo Fotostředisko Havlíčkův Brod. Tentokrát
byl náš Brod natřikrát úspěšný.
První vyhlašovanou kategorií byly „Krásy města“
a cenu předsedy poroty získala Irena Mrázková za
fotografii Zimní noc.
V kategorii „Staré a nové“ získala 2. místo Iveta Wagnerová se snímky Stavokonstrukce 1980
– 2016. Při udělování této ceny jsem ocenil, že
mohu tuto cenu předat na havlíčkobrodské radnici
své sousedce…
Třetí ocenění za naše město obdržela od člena soutěžní odborné poroty Eva Šašková momentkou ze
závodů veteránů - Radost ze života.
Předávání ocenění proběhlo v příjemné před
adventní náladě, ke které přispěli nejen soutěžící
svými rozhovory s moderátorkou večera, ale i přátelské setkání zástupců vedení radnic účastnických Brodů a jejichž souhlas s rozšířením pětice měst o další
Brod, v tomto případě pálavský Brod nad Dyjí.

Na výstavu vybraných soutěžních fotografií v Českém Brodě se můžete podívat od března do května příštího roku, s tím, že 12. května v předvečer
vyvrcholení městských oslav 580. výročí povýšení
města na královské město jsme pozvali zástupce
spřátelených Brodů.
Více informací a celou fotogalerii můžete nalézt na
www.fotobrody.cz.
Ještě jednou děkuji všem osmi soutěžícím reprezentujícím Český Brod a zejména třem oceněným.
Nyní je tedy půlrok času na nafocení nových snímků o našem městě a na obeslání soutěže.
Pavel Janík
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V pekle bylo teplíčko
S letošním čtvrtým Čertováním v českobrodském podzemí bude navždy spojeno mrazivé počasí, zpomalení
rytmu akce a smích i pláč těch nejmenších.
Díky loňské zkušenosti, kdy podzemím prošlo 80 dětí,
jsme radikálně snížili počet přihlášených dětí pouze
na 55. Tím pádem procházka peklem a plnění úkolů
již nebyly „čertovským a mikulášským maratonem“,
ale poklidným a důstojným obřadem pro malé děti
v doprovodu svých rodičů a někdy i prarodičů. Týmy
ICM Český Brod, DS Tylka a LECCOS, z.s. vsadily jednoduše na kvalitu a nikoli na kvantitu.
Zábavného programu se na jedničku zhostila Daniela Králová, která společně s členy DS TYLKA a ICM
Český Brod připravila pro malé odvážlivce několik
úkolů. Ty je trasou osvícenou pouze svíčkami dovedly až k Mikuláši, který měl v rukou knihu hříchů
s pochvalami i výtkami šitými na míru. Samozřejmě nechyběla ani mikulášská nadílka plná sladkostí a ovoce.
K zimním akcím tradičně patří vůně svařáku, teplých nápojů i sladkého pečiva. To vše čekalo na děti
a jejich doprovod na dvoře RC Kostička pod taktovkou LECCOS, z.s.

O letošní akci v podzemí by se toho dalo napsat
mnoho, ale nejvýstižnější jsou fotografie Jakuba
Červenky, které věrohodně zachycují tajemnou atmosféru Čertování 2016.
Více fotografií k této akci naleznete na stránkách
města www.cesbrod.cz a také na Facebooku.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Zeleným nahoru!
No, listopad je v čudu. Slovy klasika: mrzne jak sviňa, třicet pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají
v Mogulu.
Nicméně byl to plodný měsíc, ideální počasí na výsadbu stromů. To je voda na náš mlejn, jak račte
uznat, neříkáme si Městské lesy jen tak pro nic za
nic. Sázení stromů jest věc ušlechtilá, jak je obecně
známo, a plní srdce člověka radostí dobře vykonané práce. Nuže pravili jsme si, nebuďme sobci
a dopřejme trochu toho potěšení i ostatním. Dvě
třídy z brodských základních škol i volnočasový
klub ZŠ Žitomířská na to slyšely a přijely se těšit
s námi. A bylo to nemálo potěšení, přes 150 olší,
třešní, javorů, dubů a buků zpestřilo skladbu našich porostů! Dík! A kdo byste chtěl sázet s námi
či proti nám, vězte, že hlavní pravidlo výsadby je
v nadpisu tohoto článku.
Jak jsem minule avízoval, udělali jsme i minivýlov
našeho minirybníčku v naší miniohrádce (tu brzo
zvětšíme!) u našeho dančího stáda. Světe div se,
byla to show. Štiky, kapři, amuři, líni, jelci, cejni,
okouni i plotice, všecko se to hrnulo do naší sítě.
Děcka rybky zvedala keserem, my s mistrem Víznerem (vedoucí odboru výroby a expedice palivového dříví; v soukromém životě vášnivý rybář) jsme
jim ukázali wobblery a další rybářský nádobíčko,
řekli jim, co vyčtou z rybářský mapy, jak se stát rybářem, jak se dělá rybníkářství a dál… už je to na
nich. Každopádně už vědí, jak vypadá plotice bez

hlavy (tak program zpestřila štika), nebo jak člověka vohodí naštvanej amur. Prostě super.
A pak… máme prvního sponzora. Hurá! Dostaneme stolní a vzdělávací hry. Hurá! Dobročinnosti se
meze nekladou. Tudíž, kdo byste chtěl prachama
či darem podpořit mladý, zelený a seriozní tým, co
má vizi a chce spasit náš lokální mikro i makro svět
(vše v rámci ORP Český Brod), kontaktujte mne
a vytáhnu z Vás poslední vindru.:-) Prý se tomu říká
crowdfunding, nebo taky drzost. No a když už jsme
u těch strohejch informací, tento měsíc proběhla
první schůze dosud bezejmenného spolku, který
bude pokračovat v bláznivých, (enviro)mentálních
vzdělávacích a výchovných aktivitách, až padnu
vysílením, či se začnu živit na plný úvazek lovem
a sběrem. Kdo se chcete zapojit a máte nápad,
nebo se chcete svézt s nápadem někoho jinýho,
přiživit se na jeho slávě atp., tohle je vaše chvíle!
Ozvěte se a Váš sen se stane skutečností! Fakt! :-)
Hele a víte co? Napsal bych Vám toho o tomhle
měsíci daleko víc, ale limit co pojme Zpravodaj je
2600 znaků vč. mezer. To sem přesáh, snad udělaj
výjimku, nebo mi to vemou jako dva články, nevim.
Tož smůla, víc se o listopadu ode mě nedozvíte
a počkejte si na další číslo.
Howg.
Honza „Čáp“ Žák, Městské lesy Český Brod,
725 957 414, zak@cesbrod.cz
foto: Martyna Žáková, Renata Šaldová
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Holubi v Českém Brodě
V loňském roce proběhla mediálně velmi atraktivní akce - odstřel přemnožených holubů ve městě. I přes
velmi vysoký efekt takového způsobu snižování stavu holubů byly vyslyšeny připomínky veřejnosti týkající
se doprovodných efektů odstřelu – hluk, těla mrtvých holubů ve veřejném prostoru a město se přiklonilo
k likvidaci holubů odchytem v klecích.
Na městských budovách byly umístěny klece s návnadou (kukuřičná zrna), které se holubi musí naučit navštěvovat. Zatím jsou vstupní otvory klecí
průchodné v obou směrech, jakmile se holubi naučí do klecí zalétávat za potravou, případně hnízděním, bude do nich instalováno zařízení umožňující
pouze vstup dovnitř. Klece budou od té doby pravidelně kontrolovány a externí firma zajistí odchyt
holubů a jejich likvidaci v souladu s příslušnou legislativou.
Klece byly instalovány začátkem října letošního
roku. Vzhledem k tomu, že na okolních polích je
stále dostatek potravy, zůstávají zatím klece bez
povšimnutí. Přílet holubů do klecí očekáváme až
v průběhu zimy, kdy se začnou stahovat za teplem

městských střech a půd. Majitelé domů s půdami,
které zdivočelí holubi pravidelně navštěvují a hnízdí v nich, by měli zabezpečit vletové otvory do
půd a znemožnit jejich obývání holuby. Pokud své
povinnosti zanedbávají, přispívají tak k rozšiřování
populace holubů ve městě a k problémům, které
přemnožení holubi způsobují – znečištěné střechy,
fasády, chodníky.
Věříme, že se nám společně podaří populaci holubů ve městě udržet na únosné míře a veřejná prostranství zůstanou čistá.
Ing. Rostislav Vodička, odbor životního prostředí
a zemědělství MěÚ Český Brod
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Máte tip na osobnost roku 2016?
Město Český Brod připravuje již pátý ročník ocenění
českobrodských občanů, kteří v roce 2016 dosáhli:
• výrazného úspěchu v oblastech vědy, kultury,
sportu, školních olympiád, přehlídek apod., ať
už v jednotlivcích nebo skupinách, avšak alespoň
v celostátním měřítku,
• ocenění v rámci životního jubilea za celoživotní
přínos pro město,
• hrdinský čin.
Návrhy může podávat fyzická i právnická osoba.
Rada města následně vybere kandidáty na ocenění.

Návrhy na ocenění zasílejte prosím do 31. ledna 2017 na adresu Město Český Brod, nám. Husovo
70, 282 01 Český Brod, s názvem „Osobnost roku
2016“. Formulář nominační žádosti najdete v tomto čísle Zpravodaje nebo si jej vyzvedněte na podatelně MěÚ, případně si jej vytiskněte z webových
stránek www.cesbrod.cz. Přijetí oceněných osobností proběhne v únoru 2017 v prostorách radnice.

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

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

Petra Ištvániková,
PR manažerka

c) hrdinský čin

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

(razítko organizace):
* zakroužkujte kategorii:
a1) výrazný úspěch v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod.
(v celostátním měřítku) - jednotlivec
a2) výrazný úspěch v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád, přehlídek apod.
(v celostátním měřítku) - skupina
b) ocenění v rámci životního jubilea za celoživotní přínos pro město
c) hrdinský čin
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Projekt úspory elektrické energie veřejného osvětlení finišuje
V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení a zejména snižování nákladů na elektrickou energii vstupuje
tento projekt do poslední fáze. Jedná se o výměnu 206 světelných bodů typu LED světel a instalace 56
sloupů veřejného osvětlení.
Jde o získanou dotaci zpracovanou odborem rozvoje a správy majetku města, která musí být zakončena instalací světel do konce letošního roku.
Práce započaly kompletní výměnou sloupů, světel
a kabelů včetně nasvícení přechodů pro chodce
v ulici Jiřího Wolkera. Následovala výměna sloupů
a světel v ulici Jungmannova u městského parku,
následně na sídlišti Na Cihelně včetně ulice 28. října. Výměna světel také proběhla v ulici Palackého,
částečně Tuchorazské, Na Bělidle, K Dolánkám,
Roháčově, Rokycanově, Nábřežní, Sokolské, U Studánky, Fr. Macháčka, Lukavského.
Práce byly přerušeny z důvodů instalace vánočního osvětlení ve městě a zajištění celoměstské akce
Pochodu světýlek. Také výzdoba vánočního stromku v Liblicích, Přistoupimi a zajištění dalších úkolů
nemohly zůstat stranou.
V následujícím roce se připravuje další rekonstrukce veřejného osvětlení v Liblicích v lokalitách

Na Parcelách, Ve Staré Vsi, Lstibořské, Bylanské,
Školní a v ulici Nová. Kabelové vedení bude postupně vyměněno na sídlišti Na Cihelně a v ulici
Jeronýmova. Připravuje se také instalace světel na
návsi ve Štolmíři. Vše závisí na získání dotace a kapacitě TS Český Brod. Dotační program je zaměřený taktéž na ulice Mozartova, Maroldova, Jana
Koziny, Štolmířská a Bedřicha Smetany.
Práce nemohly být přerušeny ani po té, co nová
plošina musela projít pravidelným servisem v Zápech. Proto mohli občané vidět ve městě stařičkou plošinu MP 13, která byla zapůjčena z Mrzek
na dva dny. Trochu nostalgie, kdy mizí stará světla
s pomocí vysloužilé plošiny, není na škodu.
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS
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Odpadové hospodářství v roce 2017
V roce 2017 zaplatí každý občan Českého Brodu poplatek za odpad 552 Kč. Je to stále nejmenší částka
v obcích a městech v širokém okolí. V tomto poplatku je zahrnut svoz směsného a tříděného odpadu, bioodpadu, likvidace odpadu z městských košů a provoz sběrného dvora. U podnikatelů, kteří mají smlouvu
s TS Český Brod, se výše ceny za svoz odpadu nemění již od roku 2010. Nemění se také výše poplatku za
uložení směsného, objemného odpadu ani bioodpadu na skládce komunálního odpadu a v kompostárně
v Radimi pro rok 2017. Za vytříděné komodity (plast, papír, tetrapaky, sklo, plechovky, fritovací olej, železo,
vysloužilé elektrospotřebiče) jsme utržili za rok 2016 celkem 1.606.332 Kč.
Všichni ale již víme, že radikální omezení skládkování odpadu nastane za 9 let. Skládkování se stane
nepopulární i finančně a to částkou až 1.700 Kč za
jednu tunu (nyní 980 Kč včetně DPH). Samozřejmě
to zaplatí občan. Je třeba každopádně ještě více třídit odpad, tak aby ho bylo v roce 2025 co nejmenší
množství, jinak se nám to všem prodraží společně.
A co pro Vás připravujeme v roce 2017?
Především se nezmění systém vývozu odpadu. Zůstává tedy jako v letošním roce každý lichý týden
vývoz směsného odpadu, v sudém týdnu svoz bioodpadu. Již od května (tedy o měsíc dříve) se bude
svážet bioodpad každý týden a to až do konce listopadu. Odpad se stále sváží i v den státních svátků,
Velikonoc i Vánoc.
Sběrný dvůr je nadále k dispozici v Průmyslové ulici
v Liblicích zdarma pro občany Českého Brodu, Liblic, Zahrad, Štolmíře, kteří zde mají trvalé bydliště, mají zaplacený poplatek za odpad na rok 2017
nebo vlastní v Českém Brodě nemovitost. Naopak
ve sváteční dny je sběrný dvůr uzavřený.

Ve sběrném místě odpadu v areálu TS Český Brod
v Palackého ulici 339 můžete v pracovní době od
6.00 – 14.30 hodin odevzdat omezený počet komodit (plast, papír, sklo, tetrapaky, zářivky a žárovky, vysloužilé elektrospotřebiče mimo ledniček,
praček, bojlerů, myček, dále plechovky, bioodpad).
Ostatní komodity musíte odevzdat v Liblicích. Pokud získáme v příštím roce dotaci vybudujeme dvě
hnízda podzemních kontejnerů na obou náměstích
v Českém Brodě. Připravujeme také dotaci na nákup žlutých nádob (na plast) pro majitele nemovitostí, jako tomu bylo u vydávaní nádob na uložení
bioodpadu.
Stále jsou v technických službách k dispozici hnědé
nádoby pro občany na ukládání a vývoz bioodpadu, které se vydávají na základě podepsané smlouvy zdarma.
Za Technické služby Český Brod Vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví
a hodně úspěchů v novém roce 2017.
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS
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Město upraví zeleň na náměstí
Historické centrum města stále čeká na svoji komplexní rekonstrukci. Projekt obnovy z roku 2008 má platné stavební povolení, realizace by však spolykala desítky milionů korun. Zatím proto půjdeme cestou postupných a menších zlepšení včetně úpravy zeleně a instalace podzemních kontejnerů.
Jestli kdy přijde, je patrně ještě daleko doba, kdy
v našem městě budou hotové vodovody, kanalizace, školy a kdy budeme mít všechny chodníky
a osvětlení v bezvadném stavu. S opravou náměstí, které je jeho pomyslnou výkladní skříní, proto
nemůžeme na takový vysněný ráj čekat. Předlistopadová doba sice zanechala centrum města ošuntělé a zchátralé, s výjimkou několika proluk jej ale
minula větší pohroma v podobě různých priorů,
jednot nebo kobercových demolic. V 90. letech
proběhla částečná oprava Husova náměstí a uličky
před sv. Gothardem, pak už se pozornost radnice
přesunula na jiné problémy. Obnovu fasád město
již řadu let podporuje vlastním dotačním titulem
a vlastníkům památek také pomáhá dosáhnout na
dotace z programu regenerace ministerstva kultury (sokolovna, hradby, zvonice u kostela sv. Gotharda). V roce 2008 byl arch. Koubkem zpracován
projekt rekonstrukce obou českobrodských náměstí, který má platné stavební povolení. Projekt
však neobsahuje detailní řešení dlažeb, mobiliáře
a především zeleně, jejíž podoba je často předmětem diskusí. Se současným mixem poježděných
trávníků, přerostlých keřů, kontejnerů a všudypřítomných aut, mezi nimiž kličkují chodci, nemůžeme být spokojeni. Proto si město nechalo
zpracovat koncepci vegetačních úprav a zpřesnění
podoby parteru, podle níž chce provést některé
zásahy ještě během letošní zimy a jara. Současně
jsme podali žádost o dotaci na vybudování podzemních kontejnerů pod kostelem sv. Gotharda
a u školy na Husově náměstí.
Prvním prostorem, který by měl doznat zlepšení, je
prostranství mezi sv. Gothardem a zvonicí, kde se
zakončují průvody a probíhají adventní promítání.
Chceme zde více pochozích ploch, lavičky a v budoucnu také malý vodní prvek. Současně dojde
k náhradě usychajících bříz za nově vysazené lípy

u sochy sv. Jana Nepomuckého. Na prostranství
pod starou radnicí čp. 1 by mělo vzniknout podzemní stanoviště na tříděný odpad a přerostlé tůje
by měly být nahrazeny lípou. Stavební prioritou
je určitě centrální průchozí komunikace (podél
pekárny a masných krámů), která by v budoucnu
měla být řešena jako zklidněná komunikace s větším prostorem pro chodce. Nechceme ale poškodit podnikatele nedostatkem parkovacích míst.
K úbytku parkování by proto nemělo dojít, neboť
namísto podélných stání jsou v projektu navržena
kolmá po obvodu náměstí a stále také hledáme
další možnosti stání v centru. Nejsložitější je centrální prostor náměstí Arnošta z Pardubic, který
přetíná pojezdná komunikace a na fragmentovaných travnatých plochách roste několik přerostlých
keřů. Chceme lépe udržovat trávníky. Druhově nevhodné keře vysazované v 70. a 80. letech by měly
být brzy odstraněny a tam, kde to půjde, dosazeny
vhodnější lípy. Náměstí by mělo být výhledově alespoň pocitově zceleno v jedno prostranství řešením
povrchu a vymístěním parkování do svého obvodu.
V budoucnu by mělo být upraveno také okolí sochy svaté rodiny. Uschlé hlohy před poštou by měly
být ještě během této sezóny nahrazeny zdravými.
Zlepšit bychom chtěli i kvalitu mobiliáře, například
laviček, osvětlení, odpadkových košů, který by měl
být sjednocen a lépe udržován.
S narůstajícím počtem městských a dalších akcí,
které se ve městě odehrávají (farmářské a adventní trhy, poutě a městské slavnosti) je znát potřeba kvalitního veřejného prostoru, který přitahuje
k procházkám i k delšímu pobytu. Vedení města si
tuto potřebu uvědomuje, a byť dnes rekonstrukci
centra nemůžeme financovat z evropských dotací,
jde o jednu z hlavních priorit pro nejbližší období.
Tomáš Klinecký

POZVÁNKA NA MYSLIVECKÝ PLES
Myslivecké sdružení Vitice z.s. Vás srdečně zve v sobotu 14. ledna 2017 od 20 hod. do sokolovny v Českém Brodě na tradiční MYSLIVECKÝ PLES, k tanci a poslechu hraje ECHO 91 Pavla
Doležala. Vstupenky na tel. 724 316 420, 603 461 491, společenský oděv podmínkou.
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Podzimní akce a začátek adventu v Domově seniorů
V rámci Týdne sociálních služeb jsme počátkem října uspořádali v Domově seniorů Den otevřených dveří.
Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavku prací seniorů i ochutnat výborné koláčky. Během tohoto týdne
jsme také přijali pozvání do Luxoru Poděbrady na turnaj seniorů v Člověče, nezlob se. Za náš Domov se
zúčastnily paní Červenková, paní Kmochová a paní Pískalová a vybojovaly v turnaji první místo odměněné
krásným dortem.
Při podzimní dílničce vyráběli senioři a děti společnými silami jednoduchý podzimní strom z vlny
a látkových lístků. Čas strávený s dětmi je pro naše
klienty nezapomenutelný a na každou dílničku se
vždy dlouho těší.
V říjnu nás také navštívil pan Banasinský se svým
hudebním pořadem „Nostalgický klarinet“, kdy zazněly romantické písně, tanga a další skladby.
Dne 13.10. oslavila neuvěřitelné 103. narozeniny
paní Emílie Picková. Oslava se konala v Kazetovém
sále i za účasti její rodiny. Pevné zdraví a dobrou
náladu přišli paní Pickové popřát nejen senioři
a zaměstnanci, ale také pan místostarosta Pavel
Janík.
Koncem října jsme přivítali zpěváka Šimona Pečenku s programem „HEJ PÁNI KONŠELÉ“, věnovaným
králi českých zpěváků Karlu Gottovi. Zazněly například písně „Oči sněhem zaváté“, „Kávu si osladím“
a také mnoho zajímavostí ze života zlatého slavíka.
Listopad již probíhal ve znamení blížícího se adventu. Tak jako každý rok se v našem Domově zdobily perníčky na Adventní pochod světýlek. Senioři
společně s dětmi z 5. B ZŠ Tyršova měli vše hotové

za necelou hodinku. Hned následující den nás přijela svým krásným zpěvem potěšit paní Šárka Kohoutová z Domova seniorů Centrin ze Zruče nad
Sázavou. Zazpívala mnoho známých písní a nakonec i několik vánočních, například známou „Purpuru“. Hezčí začátek adventu si snad naši klienti ani
nemohli přát.
V předvánočním shonu nezapomínáme ani na
vzdělávání zaměstnanců. Koncem listopadu se
uskutečnil seminář, kdy si program připravují samy
pracovnice zdravotního úseku. Příspěvek s názvem
„Techniky samopomoci“ přednesla paní Krutská
a poradila všem, jak si účinně pomoci od stresu
i bolestí. Další část byla věnovaná polohování klientů a přednášející využily vědomostí z nedávného
Kurzu bazální stimulace. Za skvělé předání poznatků kolegyním patří poděkování paní Pickové, paní
Žemlové, paní Benediktové, paní Chrástecké a paní
Kuncové. Poslední příspěvek, který přednesla paní
Treppeschová s paní Francovou, byl věnovaný Canisterapii a jejím účinkům na naše klienty.
Více fotografií z oslavy najdete na www.domovanna.cz.
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Tryzna za automaty ve škole
Sdělovací prostředky nám občas něco sdělí, a tak i běžný občan nejspíše zaznamenal, že se něco děje kolem našich škol. To „něco“ se nadsazeně nazývá „pamlskovou vyhláškou“, i když zcela oficiálně je to vyhláška č. 286/2016 Sb., o potravinách, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat
ve školách a školských zařízeních.
V příloze vyhlášky jsou poctivě rozepsány kategorie potravin a k nim jsou stanoveny limity, které určují nejvyšší přípustné hodnoty obsahu soli
(NaCl), tuků a cukrů vyjádřeno v g/100 g a nebo
g/100 ml.
Bezesporu nelze zpochybnit účel, za jakým byla
vyhláška vydána. Zdravější stravování dětí je nutné podporovat. V tom se však vyhláška v aktuálním znění zcela míjí účinkem. Lze předpokládat, že
stravovací návyky žáků se kvůli dopadům vyhlášky
dokonce zhorší. Důvody jsou dva. Především je
vyhláška vytržena z kontextu a reality. Ve školách
se prodej „nezdravých“ potravin striktně zakazuje,
ale kdekoliv jinde si je žáci bez omezení mohou
koupit. Jistě jim je kupují i jejich rodiče. Druhým
důvodem je to, že limity takzvaně zdravého zboží
jsou ve vyhlášce nastaveny tak přísně, že zásadním
způsobem zužují prodejní sortiment.
Úprava se vlastně týká pouze žáků plnících povinnou školní docházku. Pro žáky středních škol byla
stanovena výjimka. Jak mají postupovat ředitelé
víceletých gymnázií nám nikdo neporadí. Nemůžeme vyhlášce vyhovět ani tak, že bychom automat
umístili jenom do prostoru, do kterého nemají žáci
nižšího gymnázia přístup, a tak mají smůlu všichni.

žení nebo movitější rodiče, dají potomkům peníze,
aby si svačinu koupili cestou.
Ještě si pamatujeme na dobu, kdy nebylo možné
občerstvení ve škole koupit. Každou chvíli jsme řešili nepovolené opuštění školy v době školního vyučování. Žáci se budou stravovat určitě méně zdravě než dosud; rodiče to bude stát více času i peněz;
učitelé budou mít více starostí s pedagogickým
dozorem a žáci utíkající ze školy budou vystaveni
většímu riziku. Předpokládám, že nic z toho nebylo
záměrem autorů vyhlášky. Požadovaného cíle by
se dalo dosáhnout rozumnou úpravou (zmírněním) limitů v příloze vyhlášky, aby pro školní občerstvení zůstal zachován dostatečně široký sortiment
potravin a nápojů a zároveň aby bylo eliminováno
zboží opravdu nezdravé. Nejmoudřejší cestou by
bylo úplné zrušení limitů a ponechání odpovědnosti na vedení škol a školských rad.
Na českobrodském gymnáziu se tak vracíme řádově o 20 let nazpátek. Škoda.
Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

Proto nám již provozovatel nápojového a svačinového automatu vypověděl smlouvu a přístroje
odvezl. Část žactva tak pravděpodobně zůstane
bez dopolední svačiny. Pečlivější maminky začnou
dětem chystat svačiny doma. Budou tyto svačiny
zdravější? Maminky přece nejsou vázány vyhláškou, a tak rády koupí dětem to, co jim chutná, bez
ohledu na hladiny cukru, soli či tuku. Časově vytí-

Omezení provozu městského úřadu a informačního centra
• V pátek 23. 12. 2016 úřad uzavřen,
• V pátek 30. 12. 2016 pokladna a podatelna otevřena pouze od 8.00 do 10.00 hodin,
• Informační centrum 23. 12. a 30. 12. 2016 uzavřeno.
Děkujeme za pochopení.
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5. Benefice pro LECCOS, tentokrát s Robertem Vanem
V pátek 25. 11. se v Českém Brodě uskutečnil již pátý benefiční společenský večer na podporu neziskové
organizace LECCOS. Pozvání přijalo více než 70 hostů. S další dvacítkou týmu pracovníků, členů a dobrovolníků LECCOSu zaplnili útulné a v nedávně době zrekonstruované prostory KD Svět.
Každý z hostů dostal hned po příchodu své dražební číslo a mohl vybírat ze 170 dražebních položek.
Největší zájem vzbudila kategorie “Mlsný koutek”
a položky sekce “Výtvarné umění“. Téměř všechna
kvalitní vína a pálenky překročily v konečné ceně
svoji prodejní hodnotu.
Nejúspěšnějším předmětem draženým v tiché aukci, položkou s největším počtem příhozů, byla krásná kolorovaná perokresba českobrodské Kouřimské brány, jejímž autorem je již nežijící akademický
malíř Přemysl Fořt.
Velkému zájmu dražitelů se těšily vstupenky na
divadelní představení, kosmetika, ale také malé
kuchyňské spotřebiče. Hosté měli téměř 2 hodiny
na to, aby v tiché aukci získali položky, o které měli
největší zájem. Mírně adrenalinový zážitek z tiché
aukce přerušilo vystoupení hudebního tria “Lucka
band”, které vánočním repertoárem připomnělo
nadcházející Advent.
Následovala malá veřejná aukce, kterou vyvrcholila
příjemná atmosféra večera. První dražební položkou
bylo “Leccos”, které se skrývalo ve velké krabici. Přesto, že licitátoři neprozradili, co tato krabice ukrývá,
překročila svoji velmi nízkou vyvolávací cenu mnohokrát a bojovalo o ni hned pět zájemců. V závěru
večera její nový majitel prozradil obsah této krabice.
Byly to dva polštářky ve tvaru Kodvičky, symbolu našeho loga, které se pojí se zajímavým příběhem.

Druhou položku vyrobily pro benefici děti z NZDM
Klub Zvonice, nazvaly ji Děti v okně a jednalo se
o keramickou plastiku dětských tváří umístěných
v okenním rámu. Tato plastika si také našla svého
majitele, který o ni bojoval s dalšími třemi zájemci.
Nejcennější a poslední položkou veřejné aukce bylo
dílo světoznámého fotografa Roberta Vana. O dílo
s názvem “Kluk v bílé košili” soupeřilo opět několik
zájemců. Šťastnou majitelkou fotografie decentního mužského aktu se stala místní fotografka, která
dokázala ocenit hodnotu i krásu draženého díla.
Závěrem benefice zahráli již tradičně, ale tentokrát
na velkém pódiu, hudebníci kapely M.A.S.H. K příjemné atmosféře večera přispělo pohoštění připravené zaměstnanci a příznivci LECCOSu. S napětím
očekávaný výsledek benefičního večera oznámil
hostům moderátor Petr Žďárský společně s organizátory večera. Letošní BENEFICE pro LECCOS
přinesla zisk 77.430 Kč. Všechny tyto peníze pomohou rodinám, které se ocitly v těžkých a obtížně
řešitelných životních situacích.
Velké poděkování patří všem, kteří letošní benefici podpořili darem, účastí či pomohli s organizací a přípravou. Informace o dárcích, dobrovolnících a další podrobnosti o benefici najdete na
www.leccos.cz.
za LECCOS, z. s. Dita Nekolná
foto: Eva Šašková – ES FOTOATELIÉR
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V liblické školce se stále něco děje
Čas rozzářených očí a dárků – v tomto duchu se odvíjejí v liblické školce všechny činnosti a aktivity již od
poloviny listopadu. Přípravy na nejkrásnější období roku začínají již s velkým předstihem výzdobou prostor
obou tříd, první adventní týden se objeví ve třídě vánoční stromeček, pod kterým nebudou chybět dárečky
pro všechny děti.
Ještě před začátkem adventu si děti vyzkoušely
skupinové bubnování s lektorem Petrem, který si
přivezl padesát djembe bubnů různých velikostí
a nabídl dětem bubnování v kruhu společně s kamarády a učitelkami. Bubnování podporuje rozvoj
rytmu, řeči, odbourává napětí, je vhodným a přirozeným doplňkem při hudebních činnostech. Děti si
program užily a již se těší na další lekci.
Poslední listopadový víkend se téměř celé Liblice
sešly u vánočního stromku a letos na této události
nechyběly ani děti ze školky. Svými vánočními písničkami přispěly k slavnostní atmosféře rozsvícení
vánočního stromku.
Předvánoční období měly děti zpestřené návštěvou
divadélka s vánočním hudebním pásmem plném
písniček a koled. Při výletu do skanzenu v Kouřimi
měly děti možnost nahlédnout na způsob příprav
na Vánoce v historii, prohlédly si vánočně vyzdobené chalupy, vytvořily si drobné dárečky pro rodiče.

Ani letošní rok nevynechal naši školku Mikuláš
v doprovodu anděla a čertice. Na nikoho nezapomněl se sladkým dárkem a také s pochvalou.
Čas rozzářených očí a dárků byl ukončen tvořivou
dílnou pro rodiče a děti ve třídě předškoláků a Betlémskou pohádkou na besídce u mladších dětí.
Jitka Majerová, ředitelka MŠ
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Výlet skautů na lasergame
V sobotu 26. 11. 2016 jsme Lvi, Gepardi a Tygři vyrazili v do Prahy na LASERGAME. Celkem se nás sešlo 37.
Jeli jsme vlakem do Běchovic, a pak pokračovali autobusem na Černý Most. Autobus byl úplně narvaný, že
jsme se tam skoro nevešli. Celou dobu jsem stál na jedné noze, a ještě ne na své.
Když jsme dorazili, přivítal nás příjemný personál.
Byli jsme překvapeni vybavením, včetně moderní
virtuální reality HTC VIVE a herní konzole XBOX
360. Bylo zde dost zábavy i při čekání. Když jsme
dostali výbavu (vestu se zbraní), měli jsme radost
i z jednoduchého ovládání.
Aréna byla zajímavě vytvořena. Byly zde překážky,
balkón i světelné terče. Celý prostor byl ponořen
do šera. Hrany překážek, díky bílé barvě a speciálním lampám, zářivě svítily. Měli dobře udělaný
bodový systém. Díky barevným světélkům na vestě
jsme se rozdělili vždy do několika družstev, která
mezi sebou bojovala a sbírala body. Každá hra trvala 12 minut čistého adrenalinu.
Bavilo nás to všechny, včetně našich vedoucích.
Každý hrál 3 bitvy. Byl to super zážitek. Hodně jsme

se při bitvě zapotili. Určitě bychom si to někdy
chtěli zkusit znovu.
Jan Coubal, skautské středisko Psohlavci 14
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Českobrodší dobrovolní hasiči v roce 2016
V letošním roce pokračují práce na Praga AN – naší Andulce. Po loňském roce, kdy byla opravena kompozitová ložiska, byly na motoru zjištěny další závady. Do specializované firmy v Hradci Králové byl odeslán
jeho blok k jeho vyvložkování, výbrusu a dodání pístů. Na zpracování stále ještě čekáme.
V červnu jsme přijali pozvání na oslavy SDH Velenka, v červenci jsme si tam vyrazili zasoutěžit
na vyhlášenou Velenkiádu. Soutěžní družstvo bylo
složeno z členů spřátelených sborů.
V neděli 11. září 2016 hostila Kutilka třetí Setkání
přípravek (nejen) okresu Kolín. Celkem se zúčastnilo devět družstev ze šesti sborů dobrovolných
hasičů, dvě ale byly mimo soutěž. Svůj první požární útok na soutěži si zde vyzkoušely děti z Mančic, které startovaly v kategorii mladší žáci. A družstvo českobrodské přípravky bylo složeno z těch
nejmenších. Hlavním důvodem proč startovali
mimo soutěž byla skutečnost, že nejmladší člen
družstva, náš malý Ráďa, nesplňoval věkovou kategorii 3 – 6 let. Ve svých devatenácti měsících byl
nejmladším účastníkem soutěže.
Nutno přiznat, že soutěžní klání ovlivnily vysoké
teploty - při druhých pokusech se většina proudařů
nejdříve trefovala do v povzdálí stojících dětí, čekajících na ochlazení. Za všeobecného veselí publika
a až na zuřivé pokyny vedoucích teprve trefovali

terče. I v letošním roce si putovní pohár odvezli
prcci z Ovčár, kteří se z něj budou radovat do příštího roku. A protože jsme se bohužel nesešli s termínem s místní akcí pro děti, byla pro děti připravena
na úplném konci pěna.
Za podporu děkujeme Bohemia Apple, družstvo,
Hasičské vzájemné pojišťovně, a. s., Ing. Miloši
Peterovi, hejtmanu Středočeského kraje a Městu
Český Brod.
Účast devíti družstev z okresu Kolín a Příbram: SDH
Český Brod, SDH Mančice, SDH Ovčáry A, SDH Ovčáry B, SDH Rožmitál pod Třemšínem A, SDH Rožmitál pod Třemšínem B, SDH Starý Kolín A a SDH
Starý Kolín B.
V příštím roce bychom se rádi zúčastnili Okruhu
Českobrodského i celorepublikových Hasičských
slavností v Litoměřicích, konaných v termínu
9. – 10. června. Dále jednáme o pořádání soutěže
Podlipanské ligy. Již tradiční setkání přípravek bude
v neděli 1. října 2017.
Závěrem naší zprávy si dovolujeme všem občanům
Českého Brodu popřát krásné svátky a v novém
roce jen to nejlepší.
L. Voslářová, starostka SDH Český Brod
(www.sdhceskybrod.cz,
www.facebook.com/SDHCeskybrod)
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Výlet světlušek do svíčkárny
Druhou listopadovou sobotu jsme se světluškami vyrazily na výlet do svíčkárny do Rodasu do Šestajovic.
Tato akce sklidila před dvěma lety u holek takové nadšení, že ji nešlo nezopakovat. A protože tentokrát
zrovna i prvně nasněžilo, kouzelná atmosféra výletu byla zaručena.
Na nádraží jsme se sešly opravdu ve velkém počtu
a po cestě vlakem a autobusem jsme vystoupily
přímo před cílem naší cesty. Proběhla velká prohlídka jejich ZOO, která je pokaždé velkou neznámou, protože zvířátka se rozrůstají.
Poté už nás čekala výroba svíček, mýdlíček a soli.
Po vydatném obědě jsme se do toho pustily s plnou parádou. Holky vyráběly voskovky, lily mýdla
a nasypaly nespočetné množství soli. Dárečků
jsme vyrobily určitě pro všechny členy rodin a pro
všechny kamarádky. Po pěti hodinách strávených
výrobou všeho možného i nemožného, včetně svícínků, jsme se vrátily do ZOO a poté nás už zmrzlé
kroky vedly zpátky na klánovické nádraží, tentokrát
pěšky.
Celou cestu vlakem jsme si sdělovaly zážitky, které
světlušky hned na českobrodském nádraží líčily rodičům. Tento výlet se nám opravdu povedl a zase si

můžeme slíbit, že se zpátky do Šestajovic vrátíme.
Čeká nás ještě knoflíkárna a čokoládovna, tak uvidíme, co vymyslíme.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Martina Stříbrná - Mája
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Tereza, Saia a agility
Vyzpovídali jsme pro vás úspěšnou chovatelku a cvičitelku psů Terezu Pálovou. Terezce je 17 let a studuje
3. ročník oboru Informační technologie na SOŠ Český Brod - Liblice.
Mohla bys představit své pejsky a říci, jak ses dostala ke kynologii?
Ke kynologii jsem se dostala náhodou, díky mé
první fence Annie. V naší rodině jsme měli vždycky
psy, ale Annie byla první, o které jsem mohla říct,
že je výhradně moje. S každým mým psem je spojen nějaký příběh, Annie jsem získala v době, kdy
měla skončit v útulku. Kvůli negativním zážitkům
je komplikovanější povahy a nikdy mi nedala nic
zadarmo, momentálně je už ale mimo ‘‘kariéru‘‘
a užívá si psího důchodu.
Novou nadějí je pro mě má dvouletá border kolie
Saia, kterou jsem si pořídila po tragické smrti mé
první borderky Lentilky, na jejíž věrnost a oddanost
vzpomínám každý den a stále bude zabírat velké
místo v mém srdci. Saiu jsem si přivezla z Moravy
v jejích 8 měsících, pochází z chovatelské stanice
Darley Arabian. Po smrti Lentilky jsem potřebovala
co nejrychleji psa, který by co nejlépe splňoval kritéria a předpoklady pro sport.
Jakému sportu se věnujete?
Věnujeme se převážně agility.
Co je vlastně agility?
Agility je sport, ve kterém musí pes překonat různé
překážky, jako jsou např. skočky, kladina, slalom,
áčko aj. ve správném pořadí, v co nejlepším čase
a bez jakýchkoli chyb či odmítnutí.
Co patří mezi tvé největší úspěchy?
Mezi mé největší úspěchy momentálně patří naše
účast na Mistrovství ČR mládeže v agility, kam se

sjelo přes 150 týmů z celé ČR a nám se v týmovém
běhu agility podařilo získat 3. místo mezi 20 týmy
a výborné 11. mezi 54 jednotlivci. Každopádně
beru jako velký úspěch i to, že jsme si během dvou
měsíců dokázali splnit potřebné zkoušky pro přestup do kategorie A2 (agility se dělí na tři kategorie
A1,A2 a A3)
Máš nějaké další cíle, kterých bys chtěla dosáhnout?
Určitě by jich pár bylo, mým snem je postavit se na
závodní pole Mistrovství světa, ale zda se nám to
někdy podaří, je ve hvězdách.
Jaké jsou tvé nejbližší plány do budoucna?
Příští rok bych se chtěla se Saiou účastnit kvalifikačních závodu na ME a MČR border kolií v agility, možná zavítáme i na nějaké zahraniční závody.
V lednu nás čeká bonitace a koncem roku 2017,
jestli vše dobře dopadne, budou doma běhat Saini
malí nástupci.
Děkujeme za rozhovor a Tereze i Saie držíme palce.
Marie Radiměřová, SOŠ Liblice
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Libličtí studenti v palbě laserů
Již druhým rokem pořádá Asociace školních sportovních klubů Samsung školní laser game ligu středních
škol. První kolo se konalo 30. listopadu 2016 v Mercuria laser game aréně v Praze s účastí studentů 1. ročníku naší školy. Do soutěže je přihlásil učitel tělesné výchovy Ing. Jiří Tomáš, který je i doprovázel.
Již vstup do místa soutěže nás překvapil, později
jsme zjistili, že vzdáleně připomíná svou členitostí místo našeho budoucího klání. Ve společenské
místnosti jsme byli první, později se dostavili další
soutěžící. Celkem v tomto prvním kole byly zastoupeny školy SPŠ a SOSGS Most, Gymnázium Kladno a SOŠ Český Brod – Liblice, každá dvěma týmy
a SSPŠ Praha 1 týmem. Tyto školy reprezentovalo
celkem 43 hráčů. Naše výprava byla rozdělena na
tým SOŠ Český Brod 1 a SOŠ Český Brod 2. Po rozlosování pořadí zápasů nám byla organizátorem
sdělena základní pravidla soutěže. Každý tým sehraje 3 utkání. Vítězí to družstvo, které získá nejvíce zásahů soupeře laserovým paprskem.
Výstroj každého hráče má dva terče na ramenou,
další je na prsou a na zádech, poslední je na laserové zbrani. Kromě toho jsou v aréně ještě zvláštní
terče, jejichž zásah přináší bonusové body pro hráče a tým. Hráči musí být oblečeni do černého.
V prvním zápase nastoupil i náš tým Český Brod
2. Soupeři mu byly týmy SSPŠ Praha a Gymnázium
Kladno 1. Po vystrojení těchto týmů byli všichni
vpuštěni do arény. Průběžné výsledky dvanáctiminutového utkání jsme všichni s napětím sledovali
na projekční stěně.

Turnaj měl rychlý spád a jedno utkání střídalo druhé. V posledním zápase o 6. a 7. místo se utkaly
naše dva týmy. Šesté místo získal tým SOŠ Český
Brod 1, který má ještě naději na postup do dalšího kola. Vítězem se stal tým SPŠ a SOSGS Most 1.
V bodování jednotlivců získal skvělé 4. místo náš
student Petr Harasym.
Naši studenti byli akcí nadšeni a určitě se zúčastní
Laser game ligy i v příštím roce. Vzhledem k tomu,
že většina z nich hrála laser games poprvé, mají
šanci zlepšit se ve strategii i vzájemné komunikaci
během hry. Pro letošní rok ovšem studenti z Liblic
neřekli poslední slovo, protože ještě 14. prosince
budou školu reprezentovat další 3 týmy, a to žáci
z I. a II. ročníku.
Ing. Vladimír Bareš,
ředitel SOŠ Liblice
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Les a TV Nova – cíle podzimních cest žáků ZŠ a PrŠ Český Brod
Téměř celý rok 2016 jsme poctivě pracovali a v listopadu tak přišel čas na zaslouženou odměnu. Absolvovali jsme hned dva výjezdy za hranice Českého Brodu, a i když jejich náplň byla velmi odlišná, oba výlety
jsme si náramně užili.
Jako první vyrazili za svou odměnou žáci z kroužku
dramatické výchovy. Naši Vykřičníci, jak se školní
divadelní kroužek jmenuje, měli loňský školní rok
napilno. Napsali a natočili poučnou pohádku O Krkavci, natrénovali vánoční příběh a v závěru roku
dokonce natočili hororový příběh ze školního prostředí. Odměnou za tuto práci jim byla exkurze do
televize Nova.
Za doprovodu a odborného výkladu šéfproducenta zpravodajství pana Josefa Müllera a reportéra
Martina Šnajdra se děti mohly podívat do míst,
kam se jen tak nikdo nedostane. Mohly si vyzkoušet čtecí zařízení, posadit se na místo moderátorů
večerních zpráv, navštívit studio, kde se natáčí Snídaně s Novou, či Víkend. Podívaly se i do „zákulisí“
televize a mohly vidět při práci reportéry, střihače,
redaktory, editory, kameramany a zvukaře. Kromě toho, že se během návštěvy osobně potkaly
s několika známými tvářemi z televizní obrazovky,
chlapce asi nejvíce zajímala televizní technika, děvčata pak obdivovala zejména práci maskérek nebo
vybavení kostymérny.

V rámci Dne ekoškol pak vyrazili na výlet také
členové našeho ekotýmu. Říjen jsme totiž věnovali sběru kaštanů, a nyní nadešel čas, podívat se
do lesa, k čemu naše kaštany vlastně slouží. Pan
Žák nám připravil hezkou stezku, a tak jsme cestu
k vrátkovské hájence našli snadno.
Dozvěděli jsme se, jak zimují daňci, viděli jsme krmení daňků našimi kaštany a absolvovali jsme naučnou procházku lesem. Naučili jsme se poznávat
stopy kanců, navštívili krmelec a dozvěděli jsme se,
co vše je potřeba před zimou v lese udělat. Jelikož
byla pořádná zima, zahřáli jsme se teplým čajem
a najednou byl čas na zpáteční cestu. Poznávací
výlet do lesa se nám moc líbil a už se těšíme, až se
sem zase někdy vydáme.
Členové divadelního kroužku Vykřičníci
a ekotýmu ZŠ a Prš Český Brod
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Jak jsme pletli ptákům kulichy
Tak už k nám opět dorazila zima. Zima, co je ročním obdobím i zima, co nám zaleze, kam jen může. Dny
jsou krátké, noci naopak dlouhé. Ráno se nám nechce z vyhřáté postele. Také sluníčko, pokud vykoukne
z pošmourné oblohy, se zrovna nepřetrhne. Že by nás zahřálo? Ani náhodou.
Človíčku ukaž, co umíš. A tak se začneme balit do
teplého oblečení. Nejvíce tepla ztrácíme hlavou
a holýma rukama. Aha, tak proto slýcháváme, když
odcházíme do nepohody „Vezmi si na hlavu čepici!
Nezapomeň rukavice!“ A co ptáci v zimě?
Někteří odletí za teplem a s námi tady zůstanou ti
odvážní. Ti, kterým nevadí, že na jídelníčku většinou najdou bobule, semena, jeřabiny nebo pupeny. Když je zima lezavá, načepýří si sýkorka, brhlík
nebo datel svá peříčka a snaží se tu nepohodu
přečkat.
Tak jsme si dál povídali o tom, co přináší zima lidem i zvířatům. Že je i krásná, když na všem leží
bílý sníh, když nás mráz tak akorát štípe do nosu
a my se u toho můžeme sklouznout třeba i na malé
zamrzlé kaluži. Jak se těšíme, až letos postavíme
sněhuláka, a jak je dobře, že jsme nasbírali kašta-

ny a žaludy pro lesní zvěř. A při tom povídání jsme
upletli ptákům kulichy. Ale ne těm opravdovým,
těm sypeme v zimě do krmítka!
Vyprávění žáků I. PrŠ
zapsala třídní učitelka Radka Blumentálová
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Mikuláš na ZŠ Tyršova
Je tu opět 5. prosince a přichází čas, kdy téměř všechny dětské dušičky zachvátí nepokoj a strach. Proto se
právě v tento den deváťáci naší školy chystali na mladší ročníky.
Hned ráno jsme se sešli a pustili se do přípravy našich tváří. Měli jsme na výběr od děsivých, nazlobených i roztomilých čertích až po zářivě andělské.
Čerti měli pro „zlobily“ nachystané uhlí a brambory, andělé pro všechny zase něco sladkého.

lem desáté hodiny jsme dorazili do penzionu Anna.
Jednotlivé pokoje jsme obcházeli s paní ředitelkou,
babičkám a dědečkům zazpívali koledy, rozdali předem připravené balíčky a Mikuláš jim popřál hodně zdraví a spokojenosti.

Nacvičili jsme krátkou koledu, naše spolužačka
Anička nás krásně doprovázela na housle a Mikuláš
už měl připravenou knihu se jmény hříšníků. První
kroky vedly do sborovny, to abychom se předvedli
našim učitelům, a také to byla vlastně generálka.
A pak už jsme vyrazili po jednotlivých třídách.

Doufáme, že jsme je v tomto předvánočním čase
trochu potěšili. Potom jsme se vrátili na hlavní budovu a obcházeli jsme třídy druhého stupně. Tady
už se zapotili čerti. Měli práce až „nad rohy“. Takhle náročné dopoledne nás všechny unavilo. Odlíčili jsme se, naobědvali a všichni jsme byli spokojeni, že jsme nadílku svatého Mikuláše tak výborně
zvládli.

Nejprve přišly na řadu malé děti prvního stupně.
Jelikož byly téměř všechny děti hodné, pro čerty
mnoho práce nebylo. Zato andělé se zapotili. Ko-

Vanesa Martincová, 9. A, ZŠ Tyršova

Mikuláš na Housce
Už jste slyšeli, že na hradě Houska je brána do pekla? Báli byste se už jenom vstoupit na toto tajemné
místo? To my, stateční žáci tříd 3. A, B, C ze ZŠ Tyršova 68, máme pro strach uděláno. 30. listopadu jsme
sebrali všechnu odvahu a vydali se za dobrodružstvím.
Naše výprava se uskutečnila šest dní před dnem
svátku svatého Mikuláše. Očekávali jsme tedy,
že se setkáme s Mikulášem, anděly a obávanými
čerty. Blízkost pekla nám navodily ďábelské ohně
již u vstupní brány do hradu. Na vnitřním nádvoří
nás přivítala stráž hradu, ozbrojená halapartnou
a mečem. Všichni návštěvníci museli projít osobní
bezpečnostní prohlídkou, zda nemají rohy, ocas či
kopýtko, aby do hradu neproklouzl cizí čert.
Po tom, co nám byl povolen vstup do hradu, nás
přivítal mnich, který nás provedl hradní kaplí sva-

tého Mikuláše a pro ochranu před temnými silami nás raději pokropil svěcenou vodou. Ta nás
naštěstí zachránila, protože přes ni pekelníci nedokáží vyčmuchat člověčinu. Mohli jsme tedy být
svědky Luciferova čtení z knihy hříchů, bublání
vroucí vody v kotlíku a chystání si pytlů na všechny
děti, co se dopustily nějakého hříchu. Z pekla nás
vyvedlo tajemné schodiště doslova až do nebes,
kde už na nás ve své dílně čekali andělé. Ti tam
připravovali dárky pro Mikuláše, který je rozdává
hodným dětem. Také nás naučili básničku, kterou
můžeme Mikuláše potěšit. Tváře nám potřeli ne-
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beským třpytem, aby nás ochraňoval před čerty
po celý rok.
Nakonec si nás k sobě pozval i sám svatý Mikuláš,
který přesně věděl všechny naše prohřešky. Vše
nakonec dobře dopadlo. Mikuláš se nad našimi
hříchy slitoval a nikdo od něj neodešel s prázdnou.
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Obdaroval nás perníčky a knížkou Mikuláš, Ježíšek,
pan Vrána a my od autora Miloše Kratochvíla. Už
se moc těšíme, že nám toto čtení zpříjemní čekání
na Ježíška.
Edita Horová, ZŠ Tyršova

Výlet do Rakouska
Bylo ráno 29. listopadu a my jsme vyráželi na náš výlet do Rakouska. Vyjíždíme do rakouských měst Steyru
a Lince. Cesta byla dlouhá a mrazivá. Nikdo z nás nepoznal, že jsme přejeli přes hranice, dokud nás všechny
nezačaly bombardovat esemesky.
Dojeli jsme do Steyru, kde jsme viděli největší
mechanický betlém a betlém s největším počtem
figurek v Rakousku. Kousek od betlémů jsme navštívili Ježíškovu poštu, kde jsme někomu mohli
poslat pohled.
Před bazilikou se fotilo společné foto. V autobuse
jsme „zdlábli sváču“ a vyrazilo se do Lince. Celou
cestu nám náš průvodce z cestovní kanceláře říkal
zajímavosti o Linci a o Steyru.
Předtím, než jsme došli na hlavní náměstí, jsme
se šli podívat na Keplerův dům. Na náměstí jsme
nasedli do vyhlídkového vláčku po Starém Městě

– Altstadtu. Vánoční náladu se nám podařilo navodit díky našim českým koledám, které jsme během cesty zpívali, a z vláčku jsme zvesela mávali
na kolemjdoucí a oni nám to s úsměvem opláceli.
Po tomto veselém zážitku jsme se rozutekli po vánočních trzích.
Nadešel čas odjezdu, naskákali jsme do autobusu
a rozjeli jsme se zpět do Českého Brodu. Výlet se
nám moc líbil a počasí nám vyšlo. Byl to hezky prožitý den.
A. Heinišová, V. Holešovská, A. Šestáková,
8. A, ZŠ Tyršova
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Medová snídaně v Základní škole Žitomířská
Kolik má včela žaludků? Kolikrát musí vyletět z úlu, aby mohla vzniknout kapka medu? Jakými „profesemi“ se
včely v úlu zabývají? Tyto a mnohé další otázky zodpověděl více než dvěma stům dvaceti žákům prvního stupně naší školy odborný lektor 11. listopadu, tedy přesně na svátek svatého Martina, při akci Medová snídaně.
Akce pořádaná Ministerstvem zemědělství byla
projektem, který se snaží žákům mateřských a základních škol přiblížit nejen práci včelařů, ale i život
včel, zdravotní přínos konzumace medu nebo využití dalších včelích produktů.

Na závěr přednášky zbyl čas i na dotazy ze strany
publika. Zkušený lektor všechny hravě zodpověděl,
takže si jistě mnozí ještě pamatují, jakou rychlostí startují včely z úlu či jak si předávají informace
o novém zdroji potravy.

Aby akce dostála svému názvu, dostal každý žák
v průběhu cca čtyřicetiminutové lekce krajíc chleba
s máslem a medem a jako dezert jablíčko. Všechny
potraviny byly ve špičkové kvalitě, med dodala česká firma, jejíž produkt byl v celostátní soutěži oceněn medailí, jablka pocházela z místních sadů. Přes
nečekané potíže s ranní dodávkou čerstvého chleba se podařilo zajistit náhradní dodávku a čerstvý,
ještě teplý chléb dodala českobrodská pekárna.

Za vydařený projekt patří velký dík nejen již zmíněnému Ministerstvu zemědělství, ale především vedení školy a kolektivu školní jídelny, které pomohly
celou logisticky dosti náročnou akci uskutečnit. Pro
děti to byl bezesporu užitečně a příjemně strávený
čas, a o to nám přeci jde...
Mgr. Iva Čapounová, ZŠ Žitomířská

Přednáška seznamovala žáky se základními informacemi o včelách jako živočišném druhu i jako
společenstvu s vysoce propracovanou organizací
práce. Žáci se dozvěděli zajímavé postřehy přímo
od včelaře, který s sebou přinesl i některé pomůcky
pro práci se včelstvy. Někteří si tak mohli vyzkoušet například včelařskou kuklu nebo prohlédnout
dýmák, z ruky do ruky (a od nosu k nosu) putovala
včelí plástev či propolisová mast, vosková svíčka či
další včelí produkty.

EVROPSKÝ TÝDEN SPORTU – ALCIS 2
aneb projekt aktivního učení dětí ve školách
Do akce bylo zapojeno 10 zemí EU s více než 18.000 dětmi, z toho 2500 dětí z cca dvaceti škol České republiky. Jednou z nich byla také ZŠ Žitomířská 885 v Českém Brodě se svými žáky a učiteli, protože pro akci se
od samého začátku nadchl ředitel školy, Mgr. Jiří Slavík.
„Všechny projekty, které jsou zaměřené na sport
a pohybové aktivity dětí jsem vždy podporoval.
V současné době aktivní pohyb dětem chybí,
a proto každou podobnou aktivitu velice vítám.
Jsem rád, že jsme se mohli s našimi žáky projektu
zúčastnit a věřím, že pro žáky i učitele byl projekt
motivací a přínosem.“
Projekt byl zaměřen na děti ve věku 9–13 let a jeho
cílem bylo podpořit je, aby začlenily fyzickou akti-

vitu, cvičení a sport do svého každodenního života,
nikoli jen v průběhu Evropského týdne sportu, ale
dlouhodobě. Do projektu se dle regulí zapojily třídy
4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A a 6. B v rámci Evropského
týdne sportu (12. – 16. září), kde si děti vyzkoušely
pod vedením profesionálních instruktorek aerobiku a fitness, Kateřiny Kleinové a Elišky Strakošové,
skupinové cvičení s hudbou. Děti cvičení bavilo
(nejen dívky, ale i chlapce), užily si je i se zapotily.
Paní učitelky mohly naopak načerpat trochu no-
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vých nápadů pro své hodiny tělesné výchovy. Dle
instrukcí projektu následovalo 5 – 6 týdnů aktivního učení dětí ve školách dle Diáře mého pohybu
pod vedením učitelů ZŠ (J. Chvojka, J. Výborná, A.
Strnadová, P. Cenigrová, I. Čapounová, K. Hendrychová a M. Švandrlík).
Tématy bylo např.: proč je fyzická aktivita prospěšná, co je fyzická kondice, jak si zaznamenávat pohybové aktivity, jak fyzickou aktivitu podpořit, proč
je důležitý pitný režim a zdravá strava. Děti si také
plánovaly fyzické aktivity během týdne a zpětně
hodnotily, zda se jim plán podařilo splnit nebo
ne a proč. Na závěr teoretických témat měly třídy
samy zpracovat tzv. Manifest fyzické aktivity. Každá
třída se s tímto úkolem vypořádala po svém.
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pod vedením Elišky a Katky, tentokrát v hale TJ Slavoj Český Brod a tím byla celá akce ukončena.
Projekt naznačil, že i fitness sektor se svými skupinovými lekcemi, který je spíše doménou dospělých, může být v dané lokalitě přínosný i pro děti
školního věku. Proto uvažujeme o volném navázání na projekt uspořádáním obdobné akce pro děti,
ale tentokrát i jejich rodiče či prarodiče, v jarním
období příštího roku. Těšte se a hýbejte se!
PhDr. Diana Minaříková, koordinátorka projektu
foto: Lenka Šošolíková

I když projekt byl zaměřen na děti od 9 do 13 let,
na jeho úplný závěr byl po dohodě zorganizován
den plný pohybu pro několik tříd současně (5. a 9.
třídy a 4. a 7. třídy). Děti i učitelé si znovu zatančili

Den otevřených dveří a Mikuláš
V sobotu 3. 12. 2016 proběhl na naší škole tradiční Den otevřených dveří.
V pátek naši žáci vyzdobili třídy a prostory školy
tak, aby vše připomínalo adventní a vánoční atmosféru. V sobotu v 9.00 se otevřely brány hlavní
budovy a první návštěvníci začali proudit do útrob
školy. Na úvod bylo připraveno kulturní vystoupení našich žáků a mažoretek. Po uvítání byl otevřen
vánoční jarmark a malé občerstvení na hlavní budově, které připravily kuchařky ze školní jídelny.
V 10.00 se otevřely dveře všech ostatních budov
a všichni návštěvníci si mohli prohlédnou prostory,
ve kterých se vzdělávají naši žáci. Téměř všechny
třídy nabízely k prodeji dárečky a předměty s vánoční tematikou. Na budově Chanos byl nově
otevřen čtenářský koutek, který vznikl za finanční
podpory SRPZŠ a díky fantazii našich učitelek. Koutek bude využíván v hodinách českého jazyka při
čtenářských dílnách.
Věřím, že se tato akce všem líbila i přes stísněné
prostory pro návštěvníky při kulturním programu.
Bohužel lepší a větší prostory nemáme, ale pokusíme se do příštího roku vymyslet prostornější variantu. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, žákům
a zaměstnancům školy, kteří se zasloužili o přípravu a průběh celé akce.

V pondělí 5. 12. 2016 se naši deváťáci převlékli do
kostýmů čertů, andělů a Mikuláše a obešli všechny
naše třídy. Hříšníkům vyčinili, andělské duše pochválili a všem žáčkům darovali sladkou odměnu.
Již tradičně navštěvují naši čerti i žáčky MŠ Letadýlko a nosí jim dárečky. V letošním roce tomu nebylo
jinak. Nejzlobivější čerti ale zůstali venku a do tříd
MŠ vstoupil jen Mikuláš, andělé a několik hodných
čertíků. Doufám, že jsme všem žáčkům udělali radost a v září je uvítáme v naší škole.
Pohodové prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok.
Mgr. Jiří Slavík – ředitel ZŠ Žitomířská
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Adventní čas v Liblicích
První adventní sobotu dne 26. listopadu 2016 se v prostorách Střední odborné školy konala již podruhé
akce „Adventní čas“. Příchozí se mohli naladit na vánoční čas, nakoupit různé dárečky pro své blízké a děti
i dospělí si čas krátili ve vánočních dílničkách. Byla možnost ozdobit si perníčky, adventní věnec nebo si
vyrobit stromeček z bavlnky, vánoční přání, ozdoby z papíru, látky, vlny, kávy nebo lámanky. Zájem byl
i o výrobu ozdob z patchworku.
Prostory byly vánočně vyzdobeny a nechyběl ani
přírodní vánoční stromeček, který jsme dostali od
Městských lesů Český Brod jako dar. Tento stromeček ovšem i nadále zdobí prostory školy a dělá radost studentům.

jal a celé akce se účastnil i pan starosta Bc. Jakub
Nekolný. Na závěr bylo připraveno malé občerstvení v podobě cukroví, vánočky nebo jablečného
závinu. K zahřátí byl nabízen čaj a svařené ovocné
nealkoholické pivo.

Akce měla velký úspěch a nás těší, že naše snaha
oživit kulturní dění v obci není zbytečná a zároveň
nás to motivuje k další činnosti v příštím roce.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem aktivním
členům spolku a všem ostatním, kteří se opět podíleli na přípravě akcí, příznivcům a sponzorům
spolku za podporu a všem popřát krásné vánoční svátky a v novém roce vše nejlepší. Doufáme,
že se vám akce pořádané naším spolkem líbí a na
všech dalších se na vás budeme těšit opět v příštím
roce.

Adventní program pokračoval večerním průvodem
světýlek se zvonečky, který vycházel opět od Střední odborné školy a svou pouť zakončil Ve Staré
vsi „u zvoničky“, kde děti z místní mateřské školy
zazpívaly několik koled. Po té následovalo krátké
slovo předsedkyně spolku Ireny Kuklové a slavnostní rozsvícení liblického stromečku. Pozvání při-

Ivana Havlínová,
členka Spolku přátel obce Liblice
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Podzimní běžecké závody v českobrodském parku
Ve středu 28. září 2016 uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod v českobrodském parku a v okolí
Pivovarského rybníka 15. ročník závodů „Svatováclavský běh“.
Závodilo se ve 23 kategoriích na tratích od 95 m
(kategorie do 4 let) až po závod pro dospělé o délce
3250 m. Počasí bylo nádherné – během závodů bylo
skoro jasno s teplotou 20°C – 21°C. Závodů se zúčastnilo 193 běžců. V dětských, žákovských a dorosteneckých kategoriích startovalo 143 závodníků (74 chlapců a 69 děvčat); jedna desetiletá závodnice si navíc
zaběhla i hlavní závod na 3250 m. V závodě „Buď fit“
pro ženy na 1650 m startovalo 6 žen a v hlavním závodě na 3250 m pak 47 dospělých běžců - 30 mužů
a 17 žen (tři startovaly i v běhu „Buď fit“).
Nejrychlejší tři běžci v každé kategorii dostali věcné
ceny a vítězové kategorií navíc i ručně malované
pamětní hrnky závodu. Nejrychlejší tři závodníci
v dětských a mládežnických kategoriích odcházeli
ze stupňů vítězů s medailí na krku - nejúspěšnější
výprava byla z Újezdu nad Lesy, která si odvezla 10
medailí – 3 zlaté, 2 stříbrné a 5 bronzových.
V hlavním závodě na 3250 m zvítězil v celkovém
pořadí mužů Jiří Miler (AC Mladá Boleslav) ve výborném čase 10:13,4 min. Za ním doběhli Tomáš
Martínek (16 let, ZŠ Kounice) - 10:34,5 min. a Luboš Herel (Lesk Kolín) - 10:51,4 min. V celkovém
pořadí žen zvítězila Martina Hampejsová (Hřiby)
v čase 12:56,1 min., před Evou Babicovou (TTC
Český Brod) - 13:16,0 min. a Ivou Kroužilovou (Poděbrady) - 13:29,2 min.
V neděli 23. října 2016 uspořádal náš oddíl triatlonu na stejných tratích 15. ročník závodů „Běh
Republiky československé“. Počasí bylo celkem
příznivé – bylo zataženo s teplotou 9°C. Závodů se

zúčastnilo 164 běžců. V mládežnických kategoriích startovalo 133 běžců (59 chlapců a 74 děvčat).
Závod „Buď fit“ si zaběhlo 6 závodnic (mezi nimi
i dvě běžkyně ze závodu děvčat starších – 9 a 10
let). V závodě na 3250 m startovalo 22 mužů a 8
žen (mezi nimi obě děvčata starší a jedna žena po
zdolání běhu „Buď fit“).
Nejrychlejší tři závodníci v každé kategorii dostali
věcné ceny; vítězové kategorií získali ručně malované pamětní hrnky. Nejrychlejším třem běžcům
v kategoriích mládeže byly odměnou i medaile – 9
medailí si odvezli závodníci z Újezda nad Lesy (2 zlaté, 2 stříbrné, 5 bronzových), 7 medailí vybojovala
Atletika Český Brod (3 zlaté, 2 stříbrné, 3 bronzové)
a 6 medailí putovalo do Kounic (5 zlatých, 1 stříbrná). V kategorii mužů zvítězil opět Jiří Miler, startující nově za klub LAWI Sport, v čase 10:19,6 min., před
Tomášem Martínkem (ZŠ Kounice) – 10:31,5 min.
Ing. Václav Čokrt, oddíl triatlonu

Podlipanské muzeum

městská knihovna

náměstí Husovo

sokolovna

sokolovna

galerie Šatlava

galerie Šatlava

KD SVĚT

KD SVĚT

1. 1. – 31. 1.

1. 1. – 31. 1.

1. 1., 10.00

6. 1. – 31. 1., 18.30 – 20.15

6. 1. – 31. 1., 20.30 – 22.15

8. 1. – 31. 1.

8. 1., 16.00

13. 1., 19.00

14. 1., 19.00

KALENDÁŘ AKCÍ – leden 2017
Českobrodský zpravodaj
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Božská Florence – promítání filmu v hl. r. Meryl Streepová (USA/VB 2016)

Ondřej Ruml – One Man Show: skvělé vystoupení, které si nenechte ujít!

Vernisáž výstavy Volná tvořivost

Volná tvořivost – kolektivní prodejní výstava několika šikovných autorů

Taneční pro dospělé – začátečníci, každý pátek

Taneční pro mládež – pokračování, každý pátek

Novoroční cyklojízda – CSC klub na jízdu k prameni v Kersku a následné posezení

Páni kluci sněhuláci – výstavka výtvarných prací čtenářů dětského oddělení

Výstava: Dávná touha cestovatelská

Více na www.cesbrod.cz/akce

Domov Anna

sokolovna

KD SVĚT

sportovní hala

KD SVĚT

Domov Anna

sportovní hala

KD SVĚT

KD SVĚT

14. 1., 14.00

14. 1., 20.00

15. 1., 15.00

15. 1., 9.00

17. 1., 19.00

21. 1., 14.00

22. 1., 11.00

22. 1., 15.00

26. 1., 19.00

Cena za něžnost – výborné divadelní představení podle stejnojmenného Oskarového filmu

Sůl nad zlato – výpravná pohádka s písničkami a hudbou pro děti od 4 let a doprovod

Basketbalový zápas BK Český Brod – Autoškoda Mladá Boleslav

KČT promítání z cest s komentářem D. Kyselové – Španělsko – Andalusie, 2. část

Křeslo pro hosta: Jan Čenský – oblíbený herec a moderátor

Veřejné atletické závody v kryté běžecké dráze

Doba ledová: mamutí drcnutí – animovaná rodinná komedie (USA 2016)

Myslivecký ples MS Vitice – k tanci a poslechu hraje ECHO 91 Pavla Doležala

KČT promítání z cest s komentářem D. Kyselové – Španělsko – Andalusie, 1. část
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Závod atletických přípravek
Oddíl atletiky TJ Slavoj Český Brod uspořádal dne 17. listopadu 2016 závod atletických přípravek neboli
atletický čtyřboj, kterého se zúčastnilo téměř 150 mladých a velice nadějných sportovců od 7 do 10 let.
I se svými trenéry dorazilo devět různých atletických oddílů, kterými byly: TJ Slavoj Český Brod, SKP
Nymburk, SKP Olympia Kutná Hora, Sokol Kolín,
Neratovice, Říčany a Radošovice, Městec Králové,
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou a ŠSK Újezd nad Lesy.
Český Brod reprezentovalo 32 závodníků.
Opět nezklamali, protože hned několik z nich dosáhlo na medailové pozice. Šimon Tománek si
vysportoval 2. místo, v závěsu za ním na 3. místě
skončil Matěj Rosmarin a z dívek si největší pochvalu zaslouží Rozálie Pačesová za 2. místo a Ilona
Nováková za 3. místo. Musím říci, neměli to lehké,

protože atletický čtyřboj se skládá, jak již z názvu
vyplývá, hned ze čtyř disciplín a těmi byly pro děti
narozené v letech 2006 – 2007: běh na 60 metrů,
skok daleký, překážková dráha a hod medicinbalem. A pro děti narozené v letech 2008 – 2009:
člunkový běh, hod raketkou, překážková dráha
a skok daleký.
Všichni závodníci se s těmito disciplínami poprali
velice statečně. Gratuluji k výkonům a doufám, že
se uvidíme na příštích závodech.
Karolína Mukařovská, oddíl atletiky
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Na rok 2016 budeme ve Slavoji Český Brod vzpomínat v dobrém
První rok po změně v názvu se všechny oddíly staly řádnými členy TJ, tedy včetně oddílu basketbalu, který
dle minulých stanov byl kolektivním členem. Oddíly bez právní subjektivity mají své podúčty, takže finanční
operace jsou sledovatelné jak ve vedení TJ, tak i ve vedení oddílů.
Uplynulý sportovní rok přinesl opět výrazné úspěchy žen oddílu nohejbalu, získaly všechny tituly
v ČR. Družstvo mužů po roce opět vybojovalo účast
v extralize, a tak můžeme zopakovat loňské shrnutí: „ Čímž se družstva důstojně rozloučila s areálem
V+T ve Wolkerově ulici.“ Další část loňského hodnocení „…a příští rok oddíl nohejbalu pravděpodobně začne se stavbou „na vlastním“, tedy hřišti
u ZŠ,“ doznalo změny. TJ obdržela dotaci z MŠMT
na rekonstrukci nohejbalového hřiště a jeho sociálního zázemí ve výši téměř 6mil. Kč a od září začala TJ a oddíl nohejbalu s intenzivní rekonstrukcí
staronového areálu za halou, která bude do konce
roku realizována. Informaci o této rekonstrukci
přineseme v lednovém čísle ČBZ. O Výběru místa,
zda-li za halou či na hřišti Na Vyhlídce rozhodl rozpočet akce a dotační možnosti. Argumenty, že za
halou nemusíme stavět šatnu, klubovnu, soc. zařízení, protože jsme mohli využít stávající prostory
ubytovny byly jedním z klíčové pro rozhodnutí TJ
i oddílu. Druhou významnou investiční akcí, tentokrát z vlastních prostředků oddílu tenisu, byla
rekonstrukce a opravy tří tenisových dvorců, o kterou se staral oddíl tenisu. Třetí investiční akcí, také
z vlastních zdrojů TJ, byly stavební úpravy regeneračního centra (sauny a vířivky), kterou realizovala
Správa TJ.
Jsme přesvědčeni, že vytvoření podmínek pro
sport se v následujících letech odrazí i ve sportovní úrovni oddílů TJ, která má vzestupnou tendenci
v oddílech basketu, nohejbalu a tenisu již nyní.
Mimo investiční dotaci MŠMT byl loňský rok dotačně velmi úspěšný. Díky další dotaci MŠMT na
podporu mládeže a trenérů jsme mohli oddílům
více přispět na zkvalitnění tréninkových jednotek
i vybavení sportovců. Výrazným dotačním partnerem bylo také Město Český Brod, které finančně
podpořilo akce pro veřejnost, z nichž asi nejvýznamnější byla letošní celoměstská akce Město
v pohybu, kterou koordinovala TJ ve spolupráci
s SK a na které participovali Sokolové, skauti, školy a další sportovní oddíly. Dále z Fondu podpory

sportu, kultury a volného času nám město finančně pomohlo s provozními náklady, podporou činnosti oddílů a investiční podporou.
Touto cestou chceme za TJ Slavoj vyjádřit poděkování za podporu sportu ve městě.
O naší činnosti včetně statistických údajů se můžete více dočíst na webových stránkách a ve Výroční zprávě TJ www.tjslavojcb.cz či na jednotlivých záložkách oddílů či facebooku. I letos je pro
vedení Slavoje potěšujícím faktem nárůst dětských
a mládežnických družstev, kdy z 804 členů TJ je
jich v 7 oddílech 522. Také proto zůstává podpora
odborného růstu trenérů jednou z priorit rozvoje
činnosti TJ. Díky zmíněným finančním prostředkům můžeme podpořit činnost 11 trenérů mládeže
a 7 asistentů trenéra.
Rádi bychom v adventním čase a na závěr roku
2016 jako vloni všem našim příznivcům, ať jsou to
rodiče našich členů, sponzoři, sportovní nadšenci,
dále našim sportovcům, trenérům, funkcionářům,
všem partnerským organizacím a především městu
poděkovali za podporu a přízeň a těšíme se na vás
nejen při mistrovských soutěžích, ale především na
akcích pro veřejnost.
Všem tedy pohodové Vánoce a šťastné okamžiky
na sportovištích i mimo ně v roce 2017 přeje
výkonný výbor TJ Slavoj Český Brod, z.s.
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Mistrovství České republiky v taekwondu ITF
O víkendu 12. – 13. listopadu v brněnské městské sportovní hale Vodova proběhl vrchol závodní sezóny,
a to Mistrovství České republiky 2016 v taekwondu ITF. V Brně se shromáždilo rekordních 491 závodníků
z 28 taekwondo škol z celé České republiky.
První soutěžní den začal kategoriemi žáků, juniorů a končil sebeobranami, které patří mezi nejatraktivnější závodní disciplíny jak pro diváky, tak
pro závodníky samotné. Dalšími disciplínami jsou
sportovní boj, technické sestavy, speciální přerážecí techniky a silové přerážení.
Následující den proběhl v režii seniorů a veteránů, kterých bylo oproti žákům a juniorům o něco
méně, ale i tak se bylo pořád na co dívat. V neděli odpoledne proběhlo vyhlášení nejúspěšnějších
závodníků neboli mistrů České republiky pro rok
2016.
Jako škola jsme dokázali nasbírat velké množství
medailí, které nás dokázalo udržet v prvenství
největšího počtu medailí, a to již po čtvrté v řadě.
I přes obrovskou konkurenci se všem našim závodníkům podařilo předvést skvělé výkony. Tímto

všem gratulujeme a zároveň jim chceme poděkovat za hezkou reprezentaci školy.
Nikol Křížová vybojovala jednu zlatou medaili ze
sportovního boje jednotlivců a jako členka týmu
získala dvě zlaté medaile ze speciální technik a silového přerážení. Nikol za skvělý výkon gratulujeme.
Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni na
tréninky, které pravidelně probíhají v Českém Brodě každý čtvrtek od 18.30 – 20.00 v TJ Slavoj, které
vede Tomáš Komrska IV. dan; +420 737 803 795.
Více informací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool
najdete na internetových stránkách www.tkd.cz.
Popřípadě nás kontaktujte na e-mailové adrese
info@tkd.cz
Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool
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Listopad s knížkami a čtením
Koncem listopadu, v čase těsně před 1. adventní nedělí, připravila českobrodská Městská knihovna pro
všechny dětské i dospělé zájemce další z cyklu odpoledních a podvečerních živých čtení.
V úterý 22. listopadu jsme pozvali děti a jejich dospělý doprovod na pořad Chumelení, četli jsme si
o zimě, sněhu, sněhulácích, sáňkování i o přípravě
na vánoce. Začali jsme veselou básničkou Sněhulákání, po ní jsme si společně poslechli ukázku Jak
pejsek a kočička chystali vánoce z knížky Nové povídání o pejskovi a kočičce. V první „oddechové“
přestávce jsme skládali papírového sněhuláka, pro
velký zájem dětí dokonce třikrát za sebou.
S plyšovou medvědicí a čtyřmi myškami jsme si zahráli zimní příběh z knížky Chumelení, prožili jsme
dobrodružství s okřídleným sněhulákem a dozvěděli jsme se, že zima se dá uvařit v hrnci jako krupičná kaše. Stihli jsme ještě vytvořit dalšího sněhuláka na magnetické tabuli, recitovaly se básničky,
zpívaly písničky, hádaly hádanky a samozřejmě došlo i na vánoční cukroví. Na závěr jsme se potěšili
nádhernými ilustracemi Jana Kudláčka v knížce Bílá
zima a domů si všichni malí návštěvníci odnášeli
domalovánku se sněhuláky.

Ve čtvrtek 24. listopadu jsme se sešli s našimi stálými příznivci na živém čtení pro dospělé čtenáře.
O své čtenářské zážitky se s námi podělila paní Galina Miklínová, výtvarnice, ilustrátorka a úspěšná
režisérka animovaných filmů, druhým hostem byl
pan Filip Ulík, který je, kromě mnoha svých dalších
aktivit, také jedním ze tří organizátorů běžeckého
závodu Pošemberský ultra kros. Připomněli jsme
si tvorbu básníka Jiřího Žáčka, zazněly ukázky z románů Antonia Bella Falzifikátoři a Iana McEwana
Solar a v humoristické povídce Rozmarné léto od
Jaroslavy Pechové jsme se dozvěděli, jak velké
problémy můžete čekat, když chcete slavit Vánoce
v srpnu...
Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Tereza Boučková: Život je nádherný
Nový román Terezy Boučkové svým způsobem završuje volný a předem neplánovaný triptych jednoho příběhu: v Indiánském běhu vše začíná, v Roku kohouta graduje a Život
je nádherný ho uzavírá. Spisovatelka popisuje svůj každodenní život v době od Štědrého
dne roku 2010 do 23. prosince roku 2011. Píše o svých nejbližších, o zápasu s nemocí své
maminky, píše o odlidštěné úřednické mašinerii, se kterou se nemíní smířit, píše o všech
svých synech a jejich svobodné cestě životem, citlivě vnímá a reflektuje literaturu, film,
divadlo i soudobou politickou scénu a vytváří tak jedinečnou kroniku naší doby.
Jiří Černý-Lukáš Fibrich: Obrázky z moderních československých dějin
Soubor obrázkových seriálů z naší historie volně navazuje na velmi oblíbené Obrázky
z českých dějin a pověstí a Obrázky z československých dějin 1918-1945. Kdo poprvé vyslovil výraz železná opona? Patřilo Československo mezi první tři země, kde se začaly stavět domy z panelů? Překonal někdo rekord Emila Zátopka z OH v Helsinkách v roce 1952?
Odpovědi na tyto otázky a spoustu dalších najdete v této knize, která přístupnou a srozumitelnou formou provází mladé čtenáře dějinami poválečného Československa a érou totality ve všech jejích podobách, dospěláci mohou zavzpomínat na svoje dětství a mládí…
Michaela Košťálová: Charlotta Masaryková, ve stínu…
Charlottu Garrigue, dceru z dobře situované americké rodiny, která se vzdala životních jistot, aby se mohla odstěhovat po boku původně chudého vědce T. G. Masaryka do nejistých
poměrů Rakouska-Uherska, lze oprávněně považovat za jednu z legend naší historie. Byla
historicky první dámou naší republiky, ale její život se odehrával „ve stínu“ jejího manžela,
dcery Alice a syna Jana. Kniha je postavena na základě pamětí mnoha prvorepublikových
osobností, které měly to štěstí, že paní Masarykovou znaly osobně a prožily s ní některou
z etap jejího dramatického života.
Ladislav Zibura: Pěšky mezi buddhisty a komunisty
„Ten svět z televize tam někde venku je. Jen si pro něj musíš dojít pěšky,” to je životní
motto mladého excentrického poutníka Ladislava Zibury. Po úspěchu své první knihy 40
dní pěšky do Jeruzaléma, která se stala bestsellerem, se tentokrát vydal zdolat Himálaj
a probádat údolí čínských a nepálských řek. Chodí pěšky, spí u cizích lidí doma a i když
zrovna trpí výškovou nemocí, zachraňuje lidský život nebo je zatýkán čínskou policií, vše
komentuje s humorem. Jeho cestovatelský příběh je svědectvím o lehkosti a nadhledu,
s nimiž lze k našemu světu přistupovat.

Kompletní přehled nových knih za měsíc listopad 2016 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Není kavárna jako kavárna
V některých najdeme nápisy, že jsou „děti vítány“, jinde zase, že do kavárny nepatří případně takové, že
zlobivé prodají do cirkusu.
Výše zmíněné neplatí v naší
českobrodské „zelené kavárně“. Chodí se tam na opravdu
dobré kafíčko, jehož kvalita
je zaručena už tím, že majitel
a provozovatel je především
vyškolený barista, ale taky
detailista,
perfekcionista
a na muže možná až příliš
pořádkumilovná osoba. Takže i to je důkaz, že kvalitu jakékoli kávy zaručí.
Posezení je tu příjemné, v hezkém počasí i venku.
V současném zimním období si můžete procházku
parkem spojit se zahřívacím alkoholickým nápojem
- konec konců nám lékaři sdělují, že víno v malé
dávce je pro organismus lékem (felčaři ve starověku to věděli, takže nic nového pod sluncem). A pokud se vám to ještě nedoneslo – i káva je podle
posledních výzkumů zdraví velmi prospěšná.

Pro dámy z našeho města i z okolí tu nabízejí i různé možnosti péče o tělo; kadeřnictví, kosmetické
služby, pedikuru a manikuru. A ve výčtu nikoliv na
posledním místě - pořádají tu i několik typů a kurzů cvičebních a tanečních aktivit pro ženy každého
věku. Takže - kávičku, víno nebo sladké i slané občerstvení si po cvičení můžete dát poměrně bez výčitek. Anebo přijít už dopoledne s vědomím, že případné kalorie navíc během dne v pohodě ztratíte.
Utíká to, utíká. Ti, kteří si toto místo oblíbili, sem
chodí už rok. Je to místo k příjemnému popovídání s přítelkyněmi, ke společenským i pracovním
schůzkám i dobré místo k rodinným i podnikovým
oslavám. Přijďte se podívat.
J. H.

DOMOV ANNA HLEDÁ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, přijme pracovnici/pracovníka na pozici: sociální pracovník. Požadavky na uchazeče: odborná způsobilost podle § 110 odst. 4 zákona
č. 108/2006 o sociálních službách, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní
způsobilost, základní znalost práce s PC, samostatnost, pečlivost. Charakteristika pozice: vedení sociální agendy klientů Domova pro seniory, řešení sociálně právních problémů, provádění sociálních šetření, platové zařazení: 9. - 10. platová třída dle dosaženého vzdělání,
pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou, pracovní pozice vhodná
i pro absolventy, místo výkonu práce: Žitomířská 323, Český Brod. Bližší informace podá Ing.
Lucie Hovorková, ředitelka, tel. 321 623 330, 733 120 036, e-mail: hovorkova@domov-anna.
cz. Nástup: 1. 1. 2017, nebo dle dohody.
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Dotaz na Českou poštu
Ráda bych prostřednictvím Českobrodského zpravodaje požádala zástupce místní pobočky České pošty o odpověď na následující jednoduchou otázku:
Proč rozvozci zásilek ČP neavizují alespoň přibližně
čas doručení zásilky? Připadá mi nepochopitelné,
že zatímco soukromé doručovací společnosti to
považují za samozřejmost, Česká pošta tuto službu

není ochotna zavést. Když jsem výše uvedený dotaz vznesla telefonicky na místní pobočku, dostala
jsem odpověď tohoto znění: „Jsou nás tisíce, a každý z pracovníků nevlastní telefon.“ Takovéto svérázné vysvětlení mi však pochopitelně nestačí.
PhDr. Stanislava Jarolímková

Program na podporu osob opakovaně selhávajících
na pracovním trhu
• Hledáte práci a jste osoba se
zdravotní znevýhodněním nebo
zdravotním postižením (duševním, mentálním, tělesným)?
• Nevíte si rady, jak napsat životopis nebo motivační dopis a máte nějaký zdravotní hendikep?
• Přemýšlíte o tom, jakou práci
byste rádi dělali nebo naopak
nevíte přesně, v jakém typu práce Vás postižení
omezuje?
• Stává se Vám, že o práci opakovaně přicházíte
z důvodů, které nespočívají jen ve Vašem zdravotním postižení?
• Máte trvalé místo pobytu na Praze-východ?

Právě pro Vás je určen náš nově otevíraný program.
Zahájení od prosince 2016. Obsah programu: psychoterapeutické poradenství, pracovní stáž, pomoc při zprostředkování pracovního místa.
Kde? Říčany, Olivova 312; Kostelec n. Č. l,
nám. Smiřických 39. Přihlášky a více info na tel.
720 028 312 nebo terapeuticke.centrum@modredvere.cz. Program pořádá Terapeutické centrum
Modré dveře, z. ú.
SLUŽBY PROGRAMU
JSOU POSKYTOVÁNY
ZDARMA

Psychická krize v období Vánoc
Nadcházející adventní čas bývá často spojován s přáním klidu a pohody, symbolizován obrázky šťastné rodiny
kolem bohatě obloženého vánočního stromku. Takovou pohodu bychom přáli každému z nás. Pravdou však
je, že ne každý takto Vánoce prožívá. Někdo je sám, nemá či nemůže vídat děti či vnoučata, jiný má zdravotní
problémy či finančně náročné období. Důvodů, proč se nedaří prožít veselé Vánoce, může být mnoho.
Někdy právě období konce roku bývá psychicky
nejnáročnější. Počasí je sychravé či blátivé, média
nám ukazují, jak bychom se měli radovat a naše
problémy se zdají těžší a chmurnější. A to co jindy,
s vypětím sil zvládáme, se nám může jevit jako nepřekonatelné. Přichází krize.
V takových případech je adekvátní vyhledat odbornou pomoc. Někdy stačí konzultace po telefonu či setkání se zkušeným pracovníkem. Člověk
probere svou situaci. Kupříkladu první Vánoce po
traumatu (např. úmrtí v rodině, po rozvodu atd.)
bývají velmi náročné, a konzultace může význam-

ně pomoci najít záchytné body a duševní stav stabilizovat.
Kde ale takovou pomoc hledat? Lidé mohou využít
telefonické krizové linky, nebo se dostavit do center
krizové pomoci. Takové služby, které jsou anonymní, nabízí například i Terapeutické centrum Modré
dveře, kde krizovou pomoc poskytují ve všední dny
od 8:00 do 16:00 i v období mezi svátky. Můžete se
na nás obracet jak před Vánoci, tak v období mezi
svátky od 27. 12. Do 30. 12. 2016.
Tým Terapeutického centra Modré dveře
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Co nám schází
Je to něco, co vnitřně svobodný člověk s přirozenou sebeúctou nosí stále s sebou.
My, kteří nejsme majiteli psů, bychom rádi připomněli těm, kdo je chovají, že jsme lidské bytosti
stejného druhu jako oni, že by tedy neměli dávat
přednost psům před námi. Téměř všichni měli
nebo mají děti nebo vnoučata a snad si pamatují,
jak nesnadné je vyhnout se na chodníku kočárkem
psím hromádkám a uchránit malé dítě, aby do
nich nešláplo. Po návratu domů je dost práce se
svlékáním dítěte i s úklidem kočárku, a když je nutno umývat páchnoucí botičky nebo kolečka, je to
k pláči i vzteku najednou.
Ovšem všichni také stárneme a mnozí z nás už potřebují k pohybu po ulici nějakou oporu; pro ně
je to pak ještě horší. Ani vy, kdo teď bezstarostně
necháváte psí hromádky všude, kam se psem vkročíte, nevíte, jaké bude vaše stáří a pohyblivost. Ani

to, že necháváte ničit cizí nebo obecní majetek, nesvědčí ve váš prospěch. Poničené omítky, poznamenané psí močí, jsou také vaší vizitkou. Ostatně
zkuste ty loužičky na svém domě a hromádky na
svém chodníku a třeba najdete to, čím jste kdysi
byli do světa vybaveni, ohleduplnost.
Co si ovšem máme myslet o těch z nás, kdo dělají
totéž co psi, ačkoliv psy nemají, ničí omítky hůře
než psi a nechávají své páchnoucí výkaly i s kusem
oděvu pod chodníkem?! Nám ostatním by snad
mohla více pomáhat policie. Nikoliv jen tehdy,
když je nutno ji kvůli nočnímu hluku volat, ale pravidelnými kontrolami míst, kde se podobní občané
– neobčané logicky vyskytují.
PhDr. Ladislava Lebedová

Kam na dobrou večeři? Do školní jídelny
Zdá se Vám nadpis nesmyslný? Ne vždy školní jídelna nabízí večeře, ale školní jídelna z našeho města to letos
zkusila. 14. listopadu měli možnost zájemci z řad občanů našeho města si prohlédnout zrekonstruovanou
školní jídelnu a ochutnat nejen 4. nejlepší menu z letošní celorepublikové soutěže O nejlepší školní oběd 2016.
Za poloviční až třetinové náklady, než je cena večeře v restauraci, se přes 100 zájemců přišlo podívat..
Průvodce večerem byl pan Ing. Zdeněk Hladík
– jeden z porotců výše zmíněné soutěže. Nejen
že všechny přítomné seznámil s tím, co jíme, ale
i s těmi, kdo vaří nám a našim dětem. Zároveň přidal hodně informací o zdravé stravě a o způsobu
přípravy jednotlivých pokrmů.
Menu č. 1 – Polévka mrkvová s pohankovými
knedlíčky a zázvorem, plněné žampiónové hlavičky, šťouchané brambory s dýní a jarní zeleninkou,
ovocno-zeleninový salát s jogurtem a ořechy.
Menu č. 2 – Polévka mrkvová s pohankovými
knedlíčky a zázvorem, sumeček africký, bulgur
s quinoou a glazírovanou červenou cibulkou, ovocno-zeleninový salát s jogurtem a ořechy.
Po necelých dvou hodinách velmi chutné a zdravé stravy, projevech vedoucí školní jídelny, přítomných zástupců samosprávy (Ing. Šmejkalové
a PhDr. Mrvíka, Ph.D.) a ředitele ZŠ Žitomířská
Mgr. Slavíka jsme se, pokud mohu mluvit za sebe

a za ty, s kterými jsem mluvil, rozešli s pocitem velmi dobře stráveného času. Lze jen poděkovat organizátorkám a doufat, že obětavé zaměstnankyně
školní jídelny pod vedením paní Romany Opršalové
budou mít chuť tuto akci brzo opakovat. Občané
našeho města svým zájmem a reakcemi potvrdili,
že rádi přijdou.
Evžen Pospíšil
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Poděkování
V září 2016 jsem potřebovala posekat vzrostlou trávu na pozemku. Telefonicky jsem se domluvila se sl.
Petrou Markovou o tom, jak nejlépe vše zařídit. Díky svým zkušenostem mi navrhla nejvhodnější techniku
– traktor s lištou na sekání trávy. Poté byla zadána objednávka k rukám ředitele Technických služeb Ing.
Miroslava Kruliše. Na jejím základě byl domluven termín sekání.
V traktoru přijel pan Miroslav Sus, který naprosto
profesionálně posekal vzrostlou trávu. Překvapením pro mne bylo, že jsem posekanou trávu vůbec
nemusela shrabávat, neboť lišta trávu přeměnila
na zelené hnojivo, takže mohlo zůstat na pozemku.
Technické služby mi vyšly ve všem vstříc a pozemek
byl posekán rychle a kvalitně.

vu Krulišovi, Petře Markové, Miroslavu Susovi, také
paní Lence Kovářové, která mi bezprostředně poté
vystavila doklad o zaplacení. Sekání zabezpečené
technickými službami mi ušetřilo hodně času, neboť od počátku sekání do zaplacení uběhly pouze
2 hodiny. Pokud bych chtěla posekat uvedený pozemek vlastními silami, trvalo by mi to jistě celý den.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům, kteří se na celé akci podíleli: Ing. Mirosla-

S poděkováním

Mgr. Ivona Šustová

Nepřetržitá pomoc a podpora pro seniory a zdravotně postižené občany
Pocit klidu, jistoty a bezpečí dává nejen seniorům a zdravotně postiženým občanům, ale i jejich rodinným příslušníkům a známým sociální služba Tísňové péče. Cílem služby je minimalizovat počet rizik zdravotního či kriminálního charakteru a dosáhnout tak zlepšení psychického a zdravotního stavu. Většina lidí z této skupiny žije
v domácnosti sama a pracovní vytížení rodiny neustále roste. Nepředvídatelnou událost, jako je pád, zhoršení
zdravotního stavu, napadení či jinou krizovou situaci pomůže řešit právě Život 90 Zruč nad Sázavou, z. ú.
Jak systém tísňové péče funguje?
Jedná se o nepřetržitou telefonickou službu. Klientovi je do bytu zapojen speciálně upravený
telefon, přes který je zprostředkována okamžitá
odborná pomoc. Klient nosí u sebe tísňové tlačítko, a to buď jako přívěšek na krku nebo ve formě
náramkových hodinek na ruce. Nejdůležitější je,
že není nutné si pamatovat žádná telefonní čísla,
nebo být v dosahu telefonu. V případě potřeby,
klient pouze stiskne tlačítko, signál se přenese na
centrální dispečink a zdravotní sestra zorganizuje
okamžitou odbornou pomoc. V případě, že klient
ztratí vědomí nebo se více hodin po bytě nepohybuje, speciální pohybové čidlo, nahlásí tento stav
na dispečink. V případě, že klient musí opustit
domov, například z důvodu hospitalizace, zařízení
se přepne do hlídacího režimu. Je-li byt otevřen,
opět se objeví hláška na dispečinku, jako narušení
objektu.
Rychlá a odborná pomoc pomohla v nejednom případě zachránit život a zabránit tomu, aby člověk
bezmocně ležel několik hodin nebo i dní na zemi.

Život 90 dále pomáhá svým klientům i při prosazování práv, návazných služeb, pomoc při jednání
s úřady, při zajišťování případných sociálních dávek
atd. V případě zájmu vás rádi navštívíme a bezplatně provedeme ukázku služby přímo ve vašem bytě.
Rozhovor s klientkou:
Jsem klientkou Ž 90 od roku 1996. Jsem ochrnutá
na všechny končetiny po dětské mozkové obrně.
Bydlím sama, nikoho nemám a příští rok mi bude
85 let. Složité to bylo, než jsem si službu zavedla.
Ležela jsem třeba tři dny na zemi bez pomoci, bez
jídla a pití, než jsem se v paneláku někoho dovolala. Dostala jsem se do nemocnice, kde mi pomohli
zajistit Ž 90. Od té doby už bylo vše jednodušší.
Více se o Tísňové péči dozvíte na sociálním odboru MÚ nebo na našich webových stránkách www.
zivot90-zrucns.cz nebo na telefonu 327 532 901,
327 532 900, 724 182 325, 724 182 326.
Zdeněk Jelínek, ředitel Občanského sdružení
Život 90 Zruč nad Sázavou
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Tři králové opět vyrazí na koledu
K začátku roku neodmyslitelně patří milá a užitečná tradice – tři králové, kteří obcházejí domy a přinášejí s sebou známé požehnání K + M + B a přání
radosti v novém roce i prosbu o pomoc potřebným
a na oplátku za každý (i drobný) příspěvek jako
malý dárek tříkrálové cukříky a kalendáře. Sbírka
se každoročně koná pod hlavičkou celorepublikové
Tříkrálové sbírky Charity ČR. Jejím cílem je popřát
lidem šťastný nový rok a formou příspěvků do zapečetěných kasiček získat finance na dobročinné
projekty v ČR i zahraničí. Z celkového výtěžku pomáhá 65% přímo v naší obci, 15% využívá na své
projekty Charita ve středních Čechách a 10% putuje na pomoc potřebným do zahraničí.

nově např. v Limuzích. Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpoříte tak dobrou
věc. V loňském roce se takto na území ČR vybralo
neuvěřitelných 97,6 milionu Kč. Za vybrané peníze
samozřejmě nevrátíme nikomu zdraví nebo rodinu, ale rozhodně váš příspěvek pomůže skutečně
potřebným ulehčit jejich obtíže, překonat těžkou
životní situaci, nebo dožít v důstojných podmínkách. Pokud se chcete do sbírky aktivně zapojit,
rádi přivítáme nové zájemce do řad koledníků
(kontakt: vjmrvik@cesbrod.cz).
M. Marková a Vl. J. Mrvík

Už tradičně vyjdou koledníci do ulic Českého Brodu i řady okolních obcí mezi 2. – 9. 1. 2017, letos

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 11. 11. 2016 byly mezi občany města Český Brod přivítány tyto děti: Ema Čábelková,
David Vojta, Aneta Zikešová, Simona Mašínová, Vanda Ulrichová, Dominika Kurková, Kateřina
Žižlavská, Natálie Sasková, Tobiáš Paclt, Karolína Malaníková, Lukáš Jarolímek, Eliška Martincová, Sofie Hladíková, Lucie Fuksová, Natálie Plachá, Zdeněk Kaše, Vendula Mátlová a Matylda Doušová.
Rodičům blahopřejeme a přejeme hodně radosti z dětí.
Další slavnostní vítání občánků je naplánováno na březen 2017. Rodiče, kteří mají zájem
o účast, se mohou hlásit osobně v kanceláři matriky, náměstí Arnošta z Pardubic 56, telefonicky na tel. čísle 321 612 142, 321 612 144 nebo mailem na e-mailu krizkova@cesbrod,
vojackova@cesbrod.cz.
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Na další spolupráci se tďší
vedení mďsta ÿeský Brod
a zamďstnanci Mďstského úĢadu
ÿeský Brod.
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Do nového roku Vám pĢejeme
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Jako jeden pes se dnes dobrovolně vzdáváme své dávky pamlsků. Investují-li do nás lidé
několik miliard korun ročně, sluší se přece něco poslat dál. Stačí, když se pro jednou
maličko uskromníme a z ušetřených peněz podpoříme naše kolegy – psí hrdiny, kteří den
co den pomáhají zrakově postiženým lidem. Vyškolit takového profíka totiž něco stojí.
I malé gesto znamená pro vodicí psy velkou pomoc.
Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
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CSC klub Český Brod Vás zve
na

Novoroční cyklojízdu
1.1. 2017 v 10:00
na Husově náměstí
Pojeďte s námi oslavit Nový rok
Tradičním cílem bude pramen v Kersku
a poté
společné posezení v kavárně U Madony

www.csc-klub.cz

Ondřej
RUML

One Man Show
jazz, vocal, looping

13/1/2017

19:00 hodin

PŘEDPRODEJ 250 Kč, NA MÍSTĚ 300 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Sůl nad zlato
Divadelní agentura Praha
činoherní klasická pohádka pro děti

22/1/2017 15:00 hodin

PŘEDPRODEJ 70 Kč, NA MÍSTĚ 120 Kč
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

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
3.099 Kč
4.743 Kč (jednostranný)
6.231 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: 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 8. 5., 5. 6., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12.
data expedice: 13. 1., 17. 2., 17. 3., 18. 4., 19. 5., 16. 6., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 20. 11., 15. 12.
poslední aktualizace: 18. 10. 2016

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

S hlubokou lítostí oznamujeme,
že dne 2. 12. 2016 ve věku 96 let
zemřela paní Jarmila Havelková,
rodačka z Českého Brodu.
Všichni, kdo jste ji znali,
věnujte ji svou vzpomínku.
Sestra s rodinou.

Chceš zhubnout?
Zeptej se mĢ
Jak!
NovĢ otevƎeno!

Studio Zdraví
Husovo nám. 16, eský Brod nebo Praha
Filip Vítƽ 732 848 294

TANEýNÍ
PRO DOSPċLÉ

(13.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANýICE
všechny kurzy

S1: Zaþáteþníci

15:15 – 16:50

S2: MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

zaþínají

S3: StĜednČ pokroþilí

18:45 – 20:25

v nedČli

S5: Speciál

20:35 – 22:15

8.1.2017

Info: tel: 603 238 090

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

Výuka angličtiny 2017

pro zájemce všech věkových kategorií

Individuální i skupinová výuka
– učebna v Českém Brodě.
Firemní výuka.
Kontakt: karlikovaeva@seznam.cz

Do restaurace KUP v Českém Brodě
Do restaurace KUP v Českém Brodě

přijmeme
přijmeme

KUCHAŘE /aKUCHAŘKU
KUCHAŘE
SERVÍRKU
Výhodné
platové
podmínkyKč
MZDA
20.000
– 30.000
Tel.: 608 322 451

Tel. 608 322 451

www.restauracekup.cz

www.restauracekup.cz
PRODÁM osobní automobil Škoda Octavia
TDi 1968 ccm, výkon 103 kW, stĜíbrná metalíza,
rok výroby 2005
Jsem první majitel, vozidlo je servisované, nebourané,
v dobrém technickém stavu.
Cena 90 000,- Kþ.

KONTAKT: tel.733 626 090

Cena zahrnuje nové díly za 22 552,- Kþ:
•
sada letních pneu na elektronech (2 nové)
•
kompletní sada zimních pneu (2 nové),
•
nové zadní tlumiēe
•
nový olej 5W-30 + filtry
•
nová regulaēní klapka zpĢtných plynƽ
•
technická kontrola do 10/2017

HLEDÁME 2 – 3 SCHOPNÉ LIDI
pro
aDMINIStratIvNě-ObCHODNí
čINNOSt
a
SErvIS PrO NašE kLIENty
Požadujeme SŠ, čistý trestní rejstřík, bezdlužnost,
práce s PC, komunikativnost,
příjemné vystupování.
Základní odměna 20.000,- Kč + provize.
Nástup možný ihned.
Práce na Praze 4, částečně možná i z domova.
Životopisy posílejte na email:
petra.kucerova@ceskapojistovna.cz,
tel.: 603 220 299
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Služby prO: osobní vozy I
dodávkové vozy I nákladní vozy
I přívěsy I návěsy I zemědělskou techniku

SErVIS OSObNÍCH A užITKOVÝCH VOZŮ
Servisní prohlídky | Výměna olejů | Oprava autoelektriky | Montáž
zabezpečovacího zařízení | Montáž tažného zařízení | Výměna autoskel
| Servis klimatizace | Oprava brzdových systémů | Příprava a provedení
STK | Odtahová služba | Diagnostika elektrických systémů vozidel |
Měření podvozku 3D technologií | Náhradní vozidlo | Přestavba vozidel
pro autoškoly | Renovace světlometů

Kontejnery | Zemní práce |
Demoliční a stavební práce
| Deponie – prodej

pNEuSErVIS prO OSObNÍ,
NáKlADNÍ, ZEměDělSKé A mOTO
Prodej PNEU | Prodej disků hlíníkových
i plechových | Montáž, vyvážení, opravy pneu
| Uskladnění letních i zimních pneumatik

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

provozovna HrADEŠÍN 145 (směr Doubek)
prOVOZNÍ DObA: po – pá 8.00 – 18.00 h., So – 8.00 – 15.00 h.
SErVIS: tel.: 602 313 343 AuTODOprAVA: tel.: 602 326 785

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

Projekt OBEC OBČANŮM umožní ušetřit občanům
Českého Brodu na energiích v průměru 5 260 Kč ročně
1_4 A4_standart_bez akci_zimni cislo.indd 1

24.10.2016 16:20:35

Občané Českého Brodu se nyní mohou připojit k více než 53 000 domácnostem a 370
obcím po celé České republice využívajících výhod úspěšného projektu Obec Občanům.
Projekt, který vznikl z iniciativy samotných obcí, si klade za cíl vytvářet obcím a domácnostem volné finanční prostředky, které umožní zlepšovat prostředí v obcích a městských
částech. Mezi obce, které se již do projektu zapojily, patří Stratov, Kostomlátky, Jíkev, Dvory
a mnohé další. V první fázi se projekt soustředí na vytváření volných prostředků obcím
a občanům prostřednictvím snižování výdajů za zemní plyn a elektřinu.
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na energiích 5 260 Kč ročně.
Celý proces realizace úspory je navíc zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a
klientský servis vyřizuje partner projektu společnost Terra Group, která je zároveň garantem
kvality projektu.

ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE

Občané Českého Brodu se mohou zapojit a ušetřit v průměru 5 260 Kč. Přihlášku můžete
vyplnit na webu projektu www.obecobcanum.cz nebo telefonicky s koordinátorem projektu
panem Radkem Dlabačem na tel. čísle 773 748 292. Přihlašování je možné do 31.1.2017.
Ondřej Přikryl, TGI

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku
pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.
Obracejte se na mě s důvěrou
i v roce 2017

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

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
KUCHYNĚ
DVEŘE A ZÁRUBNĚ
EUROOKNA A DVEŘE
PODLAHOVÉ STUDIO
KOUPELNOVÉ STUDIO
PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY
KONTEJNERY

Český Brod
Prokopa Velikého 109
Tel.:321 620 203
www.kralovi.cz

Dentální hygiena
v Kozovazech

nabízí bělení zubů, pískování pigmentací,
léčbu parodontózy, odstranění zubního
kamene.
Ordinace MUDr. Profousová,
stomatologie – parodontologie,
Kozovazy I, 250 87 Mochov
tel.: 326 710 708

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Barbora Diepoltová
Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice
150 metrƽ od vlakového nádraží

www.diabetologiepraha9.cz
Telefon: 604 887 365

RozšiƎujeme ordinaēní hodiny
PƎijímáme nové pacienty
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mezinárodní kamionové
dopravy
Kontakt: 725 715 815
725 715 825

do 7,5t a nad 7,5t
mezinárodní kamionové
dopravy
Kontakt: 725 715 815

$8720(&+$1,.$

$872(/(.75,.Ĵ(

na nákladní
a osobní servis
Kontakt: 725 715 815

Kontakt: 725 715 815
602 814 000

+ODYQÈ7XNODW\SĵÈPRXVLOQLFH3UDKD.ROÈQ

Technometra Český Brod, a.s.
TMCB je společnost zaměřující se na výrobu leteckých přístrojů, převodovek,
hydraulických přístrojů a filtrů a drobných dílů pro automobilový průmysl.
Aktuálně nabízíme pracovní místa v oborech:
Frézař CNC, soustružník CNC, soustružník na klasické stroje, brusič ozubení,
provozní zámečník, strojní zámečník, kontrolor kvality, technolog,
mistr obrobny.
V případě zájmu volejte na telefon 604 222 963
nebo pište na vanova@technometra.eu

JAK VÝHODNĚ PRODAT NEMOVITOST
Zvažujete prodej nemovitosti? Rozhodujete se, zda využít služeb realitní kanceláře? Na
trhu je mnoho zprostředkovatelů a realitních makléřů, jejichž nabízené služby mohou
být často i neodborné. Majitel společnosti Profinemo Invest s.r.o. pan Marek Čuma
nám odpovídá na často kladené otázky klientů.
Lze určit vhodný čas na prodej nemovitosti?
Tady samozřejmě rozhoduje aktuální
ekonomická potřeba prodávajícího, ale
právě v současné době jsou ideální podmínky na prodej jakékoliv nemovitosti
nebo pozemků. Ceny nemovitostí vzrostly a úrokové sazby se pohybují stále pod
2%. Tato skutečnost hraje právě ve prospěch prodávajícího. Dále už prodávající
neplatí od 1. 11. 2016 daň z nabytí nemovitosti ve výši 4%. Ten, kdo uvažuje
o prodeji by určitě neměl váhat.
Lidé se často obávají, že provize realitní
kanceláře je vysoká?
Ceny provizí se většinou pohybují v rozsahu 3% až 5% z prodejní ceny. Naše realitní kancelář si zpravidla bere provizi od
kupujících, prodávající tedy neplatí nic.
Lidé se často dostanou do tíživé situace
a hrozí jim například exekuce, dá se řešit i tato situace?
Ano určitě, třeba naše kancelář nabízí
roli prostředníka pro zajištění hladkého

průběhu komunikace s věřiteli, exekutorem a úřady. Vyplácíme zástavu z vlastních zdrojů, popřípadě ve spolupráci
s investory a umíme sjednat výhodný
splátkový kalendář u věřitele.
Jaké služby poskytujete konkrétně vy?
S realitním obchodem mám již zkušenost 20 let a poskytujeme komplexní
služby zahrnující profesionální prohlídky,
prověření platební možnosti kupujícího,
aby nedošlo ke zdržení prodeje. Složení
rezervačního poplatku kupujícím a podpis rezervační smlouvy. Dále zajišťujeme
bankovní odhady, hypotéky a vyřídíme
podklady pro banku. Zajistíme podpis
smluv budoucích, kupní smlouvy nebo
smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. Kupní cena
je uhrazena do notářské nebo advokátní
úschovy u notářů a advokátů, kteří jsou
pojištěni. Podáváme smlouvy na katastr
nemovitostí nebo na bytové družstvo
a zajistíme výplatu peněz prodávajícímu
z úschovy.

Máme ve své databázi i mnoho solventních klientů, kteří hledají investici
v Praze a okolí. Snažíme se, aby prodávající dosáhl co nejvyšší prodejní ceny.
Za dobu působení na trhu jsme získali
důvěru mnoha klientů a v současné
době uzavíráme obchody především na
doporučení spokojených zákazníků. Toto
nás samozřejmě moc těší a je tou nejlepší reklamou. Zakládáme si především na
profesionálním a právním servisu, díky
kterému se naši klienti nemusejí obávat
žádných nepředpokládaných komplikací.

Kontakt:
Svárovská 872, Praha 9, mob.: 603 843 047
info@profinemo.cz, www.profinemo.cz

• Výcvik na všechny skupiny vozidel.
• Kvalitní výcvik na moderních vozidlech.
• Kondiční jízdy.
• Přezkoušení – vrácení ŘP.
• Rekvalifikační kurzy hrazené úřadem práce.
Komenského 225, Český Brod, +420 606 567 789
Informace v kanceláři: Po/St 14.00 – 18.00 hod.
Výuka a výcvik: 7 dní v týdnu

www.vtcentrum.cz

www.pneuservisjirkalovi.cz
Vážení zákazníci,
Nabízíme Vám kompletní služby pneuservisu. Dále zajišťujeme opravy a údržbu vozů všech značek, mechanické
práce, opravy čelních skel, montáž autodoplňků. Přípravu
a zajištění STK, seřízení geometrie náprav, seřízení světlometů atd. Kartáčová mycí linka osobních a dodávkových
vozů (výška mytí až 2,7 m) v našem areálu!!!
• Zajistíme pro Váš vůz vhodné pneumatiky pro všechna roční období.
• Osobní, nákladní, zemědělský a průmyslový pneuservis.
• Prodáváme pneu všech značek a zajišťujeme protektorování pneu.
• Sezónní uskladnění pneu s mytím kol v ceně uskladnění.
• Opravujeme boční průrazy pneu.
• Zajišťujeme prodej a půjčování sněhových řetězů.
• Seřídíme geometrii náprav moderní 3D laserovou geometrií osobních a lehkých užit. vozidel.
• Naplnění autoklimatizací a jejich čištění a údržbu.
• Seřídíme Vám světlomety pomocí regloskopu.
• Váš vůz připravíme na STK a emise a prohlídku Vám zajistíme.
• Prodej propan-butanových lahví, prodej a údržba akumulátorů Banner.
• Údržba a opravy automobilů všech značek.
• Rychloservis – oleje Shell, filtry, brzdy, čepy, tlumiče, brzdy...
• Zajistíme Vám čištění interiéru (po domluvě).
• Příjemné posezení v čekárně s automatem na teplé nápoje.
• Umyjeme Vám Váš vůz v mycí lince!!!
• Prodej, montáž, servis a programování TPMS senzorů (senzory pro kontrolu tlaku pneu) – od 1. listopadu 2014 jsou
výrobci vozů povinni instalovat systém TPMS do všech vozidel!

Velmi rádi bychom poděkovali našim klientům
za důvěru, projevenou v letošním roce 2016,
popřáli Vám krásné svátky vánoční a mnoho
úspěchů a zdraví! Těšíme se na další spolupráci
v následujícím roce 2017...

Kontakt: 604 218 199 (prodejna), 605 443 434 (půjčovna)
Adresa: Miškovského 715, 282 01 Český Brod

PRODEJ:
 Sjezdové lyže
 Běžecké lyže
 Snowboardy
 Helmy, brýle, páteřáky
 Rukavice, čepice, funkční prádlo
 Broušení bruslí
 Montáž a seřízení vázání, servis lyží a
snowboardů
 Prodej použitého sportovního zboží

PŮJČOVNA:
 Lyžařské sety včetně bot od 500
Kč/týden
OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:
SOBOTA:

16:00 – 19:00
16:00 – 19:00
16:00 – 19:00
Zavřeno
16:00 – 19:00
9:00 – 11:30

BILLA, spol. s r. o., provozující po celé ČR více než 200 prodejen a zaměstnávající více než 6 000 zaměstnanců,

přijme pro svou NOVĚ OTEVŘENOU prodejnu v Úvalech kolegy/ně na pozice:

• PRODAVAČ/KA – POKLADNÍ
• PRODAVAČ/KA LAHŮDEK
• PRACOVNÍK/ICE ÚSEKU MLÉČNÉ

ÚVALY

V případě dotazů kontaktujte prosím regionální manažerku paní Bajgarovou na tel.: 724 844 690.
Více info na billa.jobs.cz

Cestovní a dopravní agentura LIDO-CS
a CA M. Sklenářová Český Brod
PRODEJ POBYTŮ Chorvatsko, Korsika již zahájen.
Doprava z Č. Brodu a okolí OD DOMU. Kvalitní
ubytování, příjemné ceny.
Cesty na přání za poznáním, kulturou, sportem, turistikou,
výstavami...
Projevte své přání !
PODROBNÉ INFORMACE: kancelář-Arnošta z Pardubic č. 13,
Po, St, 9,00-12,00 a 14,00 – 16,30 hod. a So dohodou.
Tel. 603 539701, 604 244987,
e-mail: lido-cs@seznam.cz, www.lido-ck.estranky.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

Využij PC/net
www.moderniprace.cz
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na�tepelné čerpadlo�nebo�kotel až 127�500�Kč
Na�solární�systém�dotace�až 100�000�Kč
Návštěva�technika�u�Vás�a�cenová�nabídka ZDARMA.
Povinné�kontroly�kotlů dle�zákona.
Volejte +420 777�770�992
Pište dotace@propuls.cz

Máme�osvědčení�dle�zákona�406/2000
na�instalaci�kotlů,�tepelných čerpadel
a�solárních�systémů pro�dotace.

!! Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu.
Volejte: 773 484 056

Děkujeme všem stávajícím a budoucím zákazníkům
za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu v příštím roce.
Přejeme Vám příjemné svátky vánoční,
mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2017.
Jatky Český Brod a.s.

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