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Co nového

Jaké byly letošní prázdniny
Prázdniny kromě letního času, jsou i v letním čase, v němž přicházíme o hodinu..., ty letošní mi však připadaly jako by
závodily s Boltem, díky němuž a dalším sportovcům jsme strávili letos dost času u televize.
Po návratu z dovolených nás čekají vzpomínky nad fotografiemi ze všech koutů republiky i světa. Škoda jen, že celý
rok nefotíme i Český Brod a před každoročním porovnáním „fotoživotů“, jak jde život ve spřátelených Brodech, těžko
hledáme fotografie za naše město…, ale ještě je čas, do konce září, jak se dočtete uvnitř Zpravodaje.
O prázdninových táborech včetně těch příměstských, které si získávají stále větší popularitu, se dočtete v příspěvcích
organizátorů a atmosféru nasajete z táborových fotografií.
Začátek září patří však neodmyslitelně školství. Holičství praskající ve švech, děti začínající znovu zdravit učitele, obchody se školními pomůckami mající žně, to bývaly obrázky ze společnosti před začátkem školního roku. Leč časy se
mění. Základky přivítaly své nové prvňáčky a očekávají školní rok ve znamení velkých příprav svého zázemí pro školní
rok 2017/2018. ZŠ Žitomířská půjde s dalšími prvňáky do nového, Tyršovka získá prostory po Žitomířské v budově pod
Annou. Někteří maturanti oživí známou hlášku – Někdo září, někdo v září.
Letošní úvod září proběhl i v duchu oslav Střední odborné školy Liblice, 130 let od založení a 90 let od stavby areálu
v Liblicích. Více v pozvánce a zejména o akci v příštím čísle.
Spolkový život ve městě se vrací do normálních kolejí. Do svých řad zvou nové členy skauti, sportovci i zájmová a umělecká sdružení. Sportovci zvou své příznivce na podzimní část soutěží. Ostatní na své tradiční akce. Více zjistíte v kalendáři akcí. Díky dotacím MŠMT musí sokolové i nohejbalisté do konce roku „postavit své sny“ a doufejme, že muži
nohejbalu po play - off v 1. Lize začnou novou sezonu nejen v extralize, ale i na staronovém hřišti za sportovní halou.
I Městský úřad začíná s rekonstrukcemi svých budov. Po všech administrativních přípravách se začíná pro oko občanů
něco dít. Začínáme rezervačním systémem v přízemí č.p. 56, následovat bude úprava celého přízemí a dojde i na budovy č.p. 70 a č.p. 1. O tom všem se budete moci dočíst již v tomto, ale i v následujících číslech Zpravodaje.
Začíná také nová kulturní sezóna v KD svět, od září obohacena i o promítání filmů. Přehled pořadů naleznete i na internetových stránkách či facebooku města i KD, v tištěné podobě i v Informačním centru.
Prázdninový čas je tedy za námi a při návštěvě našich obchodních řetězců je na jejich marketingu vidno, že čas vánoční
je již za dveřmi.
Pavel Janík
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Krátce z města
31. 8. 2016 proběhlo v obřadní síni MěÚ Český
Brod další ze série setkání obcí ORP Český Brod
s vedením Středočeského kraje. Po úvodním slovu pana hejtmana Ing. Miloše Petery a starosty
města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného byla na
programu témata: připravenost kraje na řešení
mimořádných krizových situací, zdravotnictví,
sociální oblast včetně možností využití dotačních titulů a podpor prostřednictvím MPSV a ÚP
ČR, oblast školství. Významným tématem byla
oprava a údržba komunikací a možnosti omezení tranzitní kamionové dopravy v našem kraji.
Závěr patřil diskusi, která přinesla řadu podnětů
k řešení problémových oblastí napříč sektory
i hledání společného východiska dopravní problematiky.
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby do
krajských zastupitelstev. V Českém Brodě volby
proběhnou tradičně v osmi volebních okrscích,
bližší informace o době a místu konání voleb naleznete na úřední desce.
Rada města souhlasila s podáním žádosti na vybudování parkoviště B + R u nádraží v Českém
Brodě, do výzvy číslo 24 z Integrovaného regionálního operačního programu; Výstavba a modernizace přestupních terminálů. Parkoviště B+R
u nádraží v Českém Brodě.
Oslav 130 výročí založení a 90 let od výuky
v liblické škole se za město oficiální části oslav
zúčastnil vedení města v čele se starostou J. Nekolným.
Rada města souhlasila s přijetím dotace v maximální výši 301.659 Kč pro realizaci projektu „Učíme se udržitelnému rozvoji“ ze Státního fondu
životního prostředí ČR.
Starosta J. Nekolný a místostarosta P. Janík se
tradičně zúčastnili zahájení nového školního
roku přivítáním prvňáků v českobrodských ZŠ.
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Rada města schválila přijetí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR na projekt Nová technika
pro městské lesy.
Rada města schválila zadání Generelu dopravy
v Českém Brodě.
Rada města projednala novelu Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu.
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu následující veřejnoprávní smlouvy:
• Protipovodňové opatření město a ORP Český
Brod – Smlouva o spolupráci mezi obcemi.
• VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní
docházky.
• VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace Rostoklaty, Doubravčice.
V rámci postupné modernizace kamerového
systému města byl modernizován další kamerový bod. Tentokrát na budově MěÚ na náměstí
Arnošta z Pardubic č.p. 56. Zastaralá analogová
kamera byla nahrazena digitální otočnou PTZ IP
speed dome kamerou s rozlišením HD 1080p.
Příští rok bychom rádi pokračovali v modernizaci
celého systému. Pokud to rozpočtové prostředky umožní tak bychom rádi modernizovali kamerový server a datové úložiště včetně software
a kamerový bod v ulici Na Cihelně.
V první polovině letošního roku se louka v Dolánkách proměnila v keltskou vesnici s dávnými
obydlími. Důvodem je natáčení desetidílného
historického seriálu s pracovním názvem „Britannia“ pro zahraniční televizní stanici SKY. Za
tímto účelem si společnost Film United s.r.o.
od města Český Brod pronajala pozemky a filmaři se svým komparsem budou trávit ještě do
konce tohoto roku v údolí říčky Šembery několik
natáčecích dní. Děj divákům přiblíží život Keltů
na Britských ostrovech, kdy 50 l.př.n. l. došlo
k úspěšné invazi Římanů.
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Body projednávané Radou města 3. 8. 2016
1. Protipovodňové opatření město a ORP Český Brod
- Smlouva o spolupráci mezi obcemi
2. Souhlas s podnájmem bytu
3. MŠ Kollárova Český Brod - čerpání fondu majetku
4. Sjednocení pojistných smluv na motorová vozidla
v majetku města Český Brod
5. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č.
201500 Ameba Production - pronájem garáže č. 2
6. Změna rozsahu nájmu smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání - Spirála pomoci o.p.s.
7. Vyhlášení záměru na pronájem ordinace v pavilonu
E v areálu nemocnice Český Brod
8. Dohoda o poskytnutí dotace v rámci PRV - Nová
technika pro městské lesy
9. Pošembeří - rozšíření plochy pronajatých prostor
v 1. patře č.p. 56
10. Vyhlášení záměru - prodej částí pozemků v k.ú.
Český Brod (Tuchorazská ul.)
11. Prodej pozemku v k.ú. Klučov
12. Nájem části pozemku v k.ú. Český Brod
13. Poptávka na službu - PD - Stavební úpravy vstupních prostor v č.p. 56, Český Brod
14. Poptávka na službu - PD stavební úpravy č.p. 1
15. Poptávka na službu - PD - Stavební úpravy ulice
Klučovská - 2. etapa
16. Bezručova - smlouva 914/22
17. VZ Přemístění elektrické rozvodny v pavilónu A nemocnice Český Brod
18. Revitalizace rybníka ve Štolmíři
19. VZ Oprava ležatých rozvodů TUV a TUVc v pavilónu A nemocnice Český Brod
20. Dodatek k příkazní smlouvě s firmou A - TENDER s.r.o.
21. Smlouva o dílo na servis plošiny v KD Svět
22. Informace - Zápis z komise dopravy č. 12
23. Generel dopravy v Českém Brodě
24. Souhlas s udělením plné moci pro ROPID - provedení roční notifikace v Úředním věstníku EU
25. Revokace Aktualizace způsobu zabezpečení finančními zdroji investiční akce T.J. Sokol Český
Brod z rozpočtu města
26. VZ vybavení ZŠ v č.p.1100
27. Informace - Stav prací v areálu nemocnice ke dni
1. 8. 2016
28. Informace - Podání žádosti o dotaci na výsadbu
stromů z Nadace ČEZ
29. Informace - Denní stacionář pro seniory
Body projednávané Radou města 31. 8. 2016
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2. Podnájemní smlouva s M´am´aloca, o.p.s k zajištění
krajských voleb 2016
3. VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace
Rostoklaty
4. Žádost o odkoupení nemovitostí v areálu nemocnice Český Brod

Věstník
5. Parkoviště B+R u nádraží v Českém Brodě
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Učíme se udržitelnému rozvoji“
7. Náhrada škody za odhlášení osob
8. Smlouva o sdružených službách dodávky zemního
plynu
9. VB - B. K. - vodovodní přípojka - Masarykova
10. VB - Česká telekomunikační infastruktura, a.s. komunikační kabel - ul. Palackého
11. VB – T. - vodovodní přípojka - nám. Arnošta z Pardubic
12. Žádost o úhradu faktury za TU v pavilónu D a areálu nemocnice Český Brod
13. VZ „Dodávka svítidel a stožárů VO“
14. Prodej bytové jednotky č. 5. v č.p. 1127 ul. K Dolánkám
15. Převod podílu pozemku - Bytové družstvo Mozartova
16. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na
rok 2016/2017, jejichž zřizovatelem je Město Český Brod
17. Smlouva na divadelní představení „NEBE?“
18. Smlouva s filmovým distributorem BIOSCOP
19. Smlouva s filmovým distributorem Cinemart
20. S mlouva s filmovým distributorem FALCON a.s.
21. E LEKTROWIN a.s. - motivační program pro obce
22. Informace - Zápis z komise dopravy
23. Strategický rámec MAP pro ORP Český Brod
24. Souhlas s jinou výdělečnou činností
25. Pravidla privatizace Suvorovova 59
26. Informace - Stav prací v areálu nemocnice ke dni
22. 8. 2016
27. Projektová dokumentace - „Doplnění vodovodní
sítě, část B: Český Brod, lokalita Na Křemínku - výstavba nového vodovodu“
28. Vyhlášení VZ Český Brod – Rekonstrukce interiéru
odboru dopravy v čísle popisném 56
29. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
30. Dodatek č. 1 ke SoD č. 201600108/OR - Celková
oprava sociálních zařízení MŠ Sokolská
31. VZMR - „Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Na Vyhlídce“
32. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - AVE Kolín
33. Vyhlášení VZ Český Brod – Rekonstrukce topného
systému v bytovém domě č.p. 1382 Český Brod
34. Smlouva darovací - pozemek 687/5, k.ú. Český
Brod
35. Informace - Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací
36. Systemizace a počet zaměstnanců zařazených do
Městského úřadu Český Brod
37. VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky
38. Výběr dodavatele VZ Dodávka svítidel a stožárů VO
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2. ročník Letní školy pedagogů ORP Český Brod
Ve dnech 22. – 24. 8 2016 se na zámku v Kostelci nad Černými lesy uskutečnil 2. ročník Letní školy pedagogů obce s rozšířenou působností Český Brod.
V rámci dopoledního a odpoledního bloku byly pro
účastníky připraveny semináře na téma inkluze ve
školách, čtenářské dílny v praxi ZŠ, instrumentální
obohacování kognitivních funkcí dle prof. Feuersteina, řečová výchova dětí v MŠ, dramatizace pro
učitele MŠ a ZŠ, využívání iPadů při výuce dětí se
specifickou poruchou učení, supervize v učitelské
profesi, děti s diagnózou ADHD, jak připravovat hodiny praktické matematiky, děti a pohyb.

na neformální předávání zkušeností. V letošním
roce se letní školy zúčastnilo celkem 68 pedagogů,
z toho 22 z mateřských škol. Letní škola byla součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol
ze správního obvodu ORP Český Brod“, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod
a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.

Jako doprovodný program byla zařazena prohlídka zámeckých prostor. Večerní blok byl vyčleněn

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané:
pan Rudolf Ferbs, paní Jana Thomesová, pan Václav Jirsík,
pan Pavel Makovec, pan Zdeněk Kratochvíl, paní Soňa Kubíková,
paní Anna Koblížková, paní Libuše Šebková, paní Věra Šormová,
paní Jaruška Vosecká, pan Václav Urban, paní Miroslava Kučerová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Ing. Jiřina Soukupová,
manažerka projektu
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Po ukončení pravidelného svozu odpadu
následovala akce pro veřejnost
Pracovníci Technických služeb Český Brod provádějí každodenní pravidelný svoz tříděného odpadu, směsného odpadu, bioodpadu pro město Český Brod a spádové obce. Tuto činnost provozují také v době státních svátků, o Velikonocích a vánočních svátcích. Řeklo by se běžná pracovní činnost. Mnohdy ji občan
zaznamená pouze tehdy, pokud se něco nepovede.
Pracovníci technických služeb se však také dokážou prezentovat v rámci sportovních a kulturních
akcí, kde svou prací reprezentují nejen Technické

služby Český Brod, ale také svoje město. Jednalo se
v minulosti o akce, „Kašpárek v rohlíku“, v Českém
Brodě nebo v předminulém roce na akci „Kefír“
v Třebovli na Kolínsku.
O víkendu 3. 9. 2016 se úspěšně zúčastnili mezinárodního bejbypankového festivalu s názvem „Kefír“
v obci Svatý Mikuláš na zámku Kačina. Jednou z oblíbených atrakcí je jízda na zadním stupátku popelářského vozu. Po celý den se mohli návštěvníci této
akce svézt ve voze nejen v kabině, ale také v zadní
části, která patří právě pracovníkům svážejícím odpad. Vždyť snad každý kluk se chtěl v dětství stát
popelářem. Neméně obdivovanou atrakcí v tomto horkém dnu byla jízda v kabině kropícího vozu
a běh za ním , kde právě sprška vody byla nejpříjemnějším osvěžením pro návštěvníky. Organizátor
akce byl účastí našich pracovníků velmi nadšen.
Za vzornou reprezentaci technických služeb bych
chtěl pracovníkům Ottu Svobodovi, Tomáši Křížovi
a Pavlu Belasovi touto cestou poděkovat.
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb

TÝDEN KNIHOVEN 3. – 9. října 2016
V rámci jubilejního 20. ročníku celostátní akce Týden knihoven Městská knihovna v Českém
Brodě nabízí: od pondělí 3. října do pátku 7. října Knihovnu pro celou rodinu, v úterý 4. října
od 16.00 živé čtení pro děti Houbový mužíček, ve středu 5. října od 7.30 do 18.30 Dveře
knihovny dokořán a ve čtvrtek 6. října od 18.00 živé čtení pro dospělé čtenáře Číst nás baví
– čteme pro Vás, podrobnosti na www.knihovna-cbrod.cz. Čtení sluší každému!
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Spolupráce ICM s Evropským rámcem kvalifikací (EQF) a Europassem
Od července nabízí Informační centrum pro mládež všem studentům a zájemcům o Europass nové materiály a informace.
Informace obsahují například návod jak vyplnit své
jazykové dovednosti do životopisu (CV), příklad
celého portfolia Europass (všechny dokumenty
ukázkově vyplněné), rady a tipy jak napsat životopis a motivační dopis nebo leták s úrovněmi Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje
snadnější porovnání kvalifikací a jejich úrovní mezi
evropskými státy a usnadňuje tak studijní a pracovní mobilitu. Údaj o EQF se od 1. 10. 2017 povinně
objeví na dokladech o vzdělávání (absolventských
vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu). K dispozici je k zapůjčení informační
a interaktivní DVD o Europassu. Pro zpětnou vazbu
žádáme klienta ICM o dobrovolné vyplnění krátkého dotazníku.
Co vlastně nabízí Europass? Evropský pas dovedností je online přístupná složka, do které si uložíte dokumenty, jako např. kopie certifikátů, státní
zkoušky apod. Europass - životopis (E-CV) je základním dokumentem Europassu. Vyplňuje si jej
každý občan sám v libovolném jazyce zemí EU.

Dodatek k osvědčení je doklad připojený k osvědčení o středním a středním odborném vzdělání
(vysvědčení o závěrečné zkoušce, výučnímu listu,
vysvědčení o maturitní zkoušce). Vztahuje se na
kvalifikaci držitele (je tedy totožný pro všechny
osoby se stejným odborným vzděláním a neuvádí
se na něm jméno držitele). Je vydáván v českém
a cizím jazyce podle výběru držitele osvědčení (angličtině, němčině, francouzštině).
Jazykový pas je formulář, který informuje srozumitelně o Vašich znalostech cizích jazyků. Popisuje
zkušenosti s používáním cizích jazyků při studiu,
práci nebo ve volném čase. Dokument si vyplňuje
každý sám na základě sebehodnocení jazykových
dovedností pomocí jazykových úrovní (A1-C2). Jak
využijete jazykový pas? V případě, že máte hodně zkušeností s používáním různých cizích jazyků
u nás nebo v zahraničí, které se Vám nevejdou
do životopisu, můžete zaměstnavateli nebo škole
předložit na vyžádání jazykový pas. Můžete si ho
spolu s jazykovými certifikáty a diplomy uložit do
evropského pasu dovedností.
Chcete vědět, jakou jazykovou úroveň máte?
Ohodnoťte své jazykové dovednosti pomocí online aplikace Evropského jazykového portfolia na
http://ejp.rvp.cz/.
Informační centrum pro mládež nabízí i řadu jiných
zajímavých informací a dokumentů. Do konce září
máme otevřeno ještě v sobotu a v neděli, neváhejte a přijďte si pro informace.
Zdenka Bočková, ICM Český Brod
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Podzimní sezóna ICM v KD Svět
Informační centrum pro mládež (ICM) v říjnu připravuje ve spolupráci s MAS Pošembeří třídenní vzdělávací
seminář pro žáky 2. stupně a studenty středních škol. Organizátoři čerpají ze zkušeností projektu z minulých let „Učíme se filmem“. Pro nejmenší jsou připraveny od října do prosince pohádky z dílny divadla
Mrak, Sváťova divadla, DS Vojan z Libice nad Cidlinou nebo Liduščina divadla. ICM tedy zajišťuje pořadatelskou službu u vlastních akcí, pořadů města nebo pronájmu sálu jiným subjektům. Tým spolupracovníků
ICM je zachycen na společné fotografii.
V KD Svět již tradičně hostuje několikátým rokem
Svět kolem nás a Planeta Země. Cyklus Svět kolem
nás je mezinárodní vzdělávací projekt, který žákům
základních škol a studentům středních škol a gymnázií přibližuje ty nejzajímavější kouty naší planety.
Ve výkladu se soustředí nejen na zeměpisné, biologické a geologické aspekty dané oblasti, ale i na
charakteristiku tamního obyvatelstva, jeho zvyky
a běžný život. Při tvorbě projektu klade velký důraz
na mezipředmětové vztahy, které žákům umožňují
lépe pochopit celé okruhy zeměpisných, přírodopisných, chemických a fyzikálních jevů a poznat
jejich vzájemné souvislosti. Toto mezipředmětové propojení má za úkol vytvořit širší pohled žáků
na přírodovědné učivo, naučit je myslet v celcích,
v nichž dokáží pohotově spojovat a zobecňovat poznatky z různých přírodovědných předmětů. Cílem
projektu je spojit teoretické znalosti žáků a studentů s praktickými zkušenostmi a prohloubit tak zájem o studium přírodovědných předmětů.

Podobný projekt je Planeta Země 3000, multi předmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko – zeměpisným přesahem určený
pro žáky 4. - 9. tříd základních škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice. Probíhá ojedinělou formou - nejmodernější multimediální projekcí poutavých fotografií i videosekvencí,
doprovodných autentických zvuků, hudby a naživo
komentovaným výkladem reportéra. Za pomocí
několika dataprojektorů a unikátního projekčního
systému Artemis promítáme ve formátu 21:9 (Hollywood Standard) na 100 % projekční plochy obraz
o 30 % širší než FULL HD. Zájem žáků a studentů
dokazuje úspěšnost těchto projektů.
Zdenka Bočková, Ivana Nývltová ICM Český Brod
foto: Radka Budská
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Činnost městské policie
Nově Vám přinášíme několik ukázek z činnosti Městské policie Český Brod v červenci a srpnu.
30. 7. 2016, 21.19 hod
Hlídce městské policie bylo operačním důstojníkem Police ČR sděleno, že v ul. Palackého křičí
muž na ženu a ruší občanské soužití. Následně
ve 21.27 hod. bylo hlídce telefonicky oznámeno,
že jakýsi muž v ul. Na Cihelně křičí a mlátí do zaparkovaných automobilů. Hlídka na místě nalezla
muže, z něhož byl při hovoru cítit alkohol, choval
se hlučně a neurvale. Na to byl hlídkou vyzván, aby
svého jednání zanechal. Muž však byl vůči hlídce
agresivní, proto proti němu bylo použito donucovacích prostředků. Při cestě k vozidlu se však vytrhl
a začal klást aktivní odpor a následně mu byla nasazena pouta. Orientační dechová zkouška ukázala
2.41 ‰ alkoholu. Bylo rozhodnuto o umístění na
záchytce, aby odezněla akutní intoxikace. Případ
předán PČR Český Brod.
12. 8. 2016, 18.30 hod.
Žena telefonicky oznámila městské policii, že viděla, jak jí neznámá žena ve vlaku vložila do tašky
jakési písemnosti a někam odešla. Oznamovatelka
po vystoupení v Českém Brodě věc nahlásila jako
nález. Strážníkům předala cestovní pas SR, další
osobní písemnosti a předplacenou telefonní kartu. Strážníci provedli na číslo telefonní karty dotaz,
kde zjistili, že se jedná o číslo osoby uvedené na
dokumentech, která posléze uvedla, že opravdu omylem vložila svoje osobní věci do cizí tašky
a požádala strážníky, aby ji věci zaslali na adresu
na Slovensku. Vzhledem k důvěrným informacím
bylo provedeno odeslání nálezu na adresu na Slovensku.
19. 8. 2016, 23.00 hod.
Anonym oznámil telefonicky městské policii, že na
krajnici silnice na okraji města leží žena, která je
přikryta jízdním kolem. Vzhledem k podezření na
zranění vlivem dopravní nehody strážníci okamžitě
dorazili na místo. Na místě byla nalezena žena silně

pod vlivem alkoholu, šaty měla znečištěné, zraněna však nebyla. Po probuzení ženy a po zjištění její
totožnosti dotyčná odešla za doprovodu hlídky do
místa svého trvalého bydliště.
29. 8. 2016, 9.00 hod.
Přijato telefonické oznámení majitele vozidla parkujícího v jedné z garáží v Českém Brodě, že přes
zaparkované vozidlo před vraty nemůže se svým
vozidlem vyjet. Na místě strážníci zjistili dle registru vozidel majitele vozidla, který má vedeno trvalé
bydliště na Městském úřadě Český Brod. Vozidlo se
ke spokojenosti oznamovatele podařilo odstranit.
Řešeno domluvou.
31. 8. 2016, 14.20 hod.
Hlídka městské policie při autohlídce míjela v ul. Palackého vozidlo Škoda Octavia, kterému se vlivem
technické závady utrhla kola u plně naloženého
přívěsu. Přívěsný vozík bez kol a nápravy byl poté
několik metrů vláčen a obilí z nákladu se rozlétlo
po komunikaci. Vozidlo zastavilo v křižovatce s ul.
Tuchorazskou. Z důvodu překážky na komunikaci,
strážníci následně usměrňovali provoz na komunikaci až do odstranění překážky a odklizení nákladu.

Městská policie Český Brod

náměstí Arnošta z Pardubic 56
282 01 Český Brod
e-mail: mestska.policie@cesbrod.cz
tel. 321 612 156, mob.: 736 675 756

POZVÁNKA
Zveme Vás na OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, které se koná v úterý
20. září 2016 od 18.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Český Brod.
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V Českém Brodě a okolí se chystá omezení
tranzitní kamionové dopravy!
Městský úřad v Českém Brodě ve spolupráci s krajským úřadem a okolními obcemi připravuje zákaz tranzitní nákladní automobilové dopravy mezi silnicemi 1/12 a D11. V úsecích mezi Českým Brodem a obcí
Bříství včetně průjezdu přes Kounice a mezi Českým Brodem a Poříčany až ke křižovatce s dálnicí by měla
být vyloučena doprava nákladními auty těžšími než 12 t.
Hlavními důvody jsou nedostatečná šířka komunikací, nevhodné vedení komunikací hustou zástavbou s velkým pohybem chodců např. v Kounicích,
chybějící zpevněná krajnice mimo zástavbu a částečně v některých úsecích i špatný technický stav
komunikací. Jedná se o příčiny, jejichž odstranění si
vyžádá kompletní rekonstrukci komunikací a v zastavěných územích pak přeložku do nové objezdové trasy. Podobná opatření však stojí ohromné
finanční prostředky a jejich uskutečnění je v dohledné době nereálné.
Situace se zhoršila také vyloučením nákladní dopravy ze silnice 1/12 v Újezdě kvůli dlouhotrvajícím
stavebním opravám. Proto jsme oslovili Technickou
správu komunikací hl. města Prahy o informaci, jak
dlouho tato uzavírka potrvá. Radost nemáme ani
z dalších zpráv z hlavního města a to hlavně z vyřazení dostavby pražského okruhu mezi Říčany a Běchovicemi ze seznamu projektu na zrychlené řízení
o obdržení stanoviska EIA posuzující vliv stavby na

životní prostředí. A ani plány pražského magistrátu
na zákaz vjezdu do Prahy pro vozidla delší 12 metrů nevítáme s nadšením. To by samozřejmě ještě
navýšilo příliv tranzitní dopravy do přípražského
regionu, a tak orgány města i kraje byly nuceny na
tyto skutečnosti reagovat.
Objezdovými trasami jsou navrženy silnice 1/12
Praha – Kolín a dálnice D11 Praha – Hradec Králové. Jelikož se jedná o různé komunikace, kde státní
správu vykonávají ministerstvo dopravy (dálnice),
krajský úřad (silnice 1. třídy) a městský úřad (silnice
2. a 3. třídy) a k návrhu opatření se vyjadřuje hodně
dotčených orgánů, není v současnosti možné říct,
kdy opatření vstoupí v platnost. Avšak společným
zájmem města, okolních obcí i kraje je, aby tomu
tak bylo co nejdříve. To jsme si potvrdili na společném jednání starostů obcí s panem hejtmanem, kde
doprava byla jednoznačně nejžhavějším tématem.
Jakub Nekolný
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Rozvoj města aneb plánované změny na budovách úřadu
Jak jsem Vám slíbil v minulém čísle zpravodaje a jak avizoval ve svém úvodníku pan místostarosta, velké
plány máme i s budovami městského úřadu. Po několika měsících příprav a rozhodování, kde začít, a s vědomím nevhodnosti prostor pro výkon městských agend nejen služebny městské policie, ale také knihovny,
podatelny, informačního centra a dalších, došlo v létě k výraznému posunu.
Právě rozhodnutí úřadu práce opustit prostory
v centru města a přestěhovat se do kanceláří ve
Stavokonstrukci nám uvolnilo ruce. Můžeme bez
velkých problémů přesunout část úřadu do volných prostor v budově čp. 1 (knihovna) a prostory
mezitím zrekonstruovat. Jak tedy budou práce probíhat? Nejprve dojde k rekonstrukci zadní části přízemí budovy čp. 56 (spodní budova úřadu, bývalé
SSŽ), kterou využívá odbor dopravy. Tyto stavební
úpravy jsou částečně vyvolané novou legislativou,
která opět na města vrhá další povinnosti. Umožní
nám také zavést nový rezervační systém pro celou
tuto budovu úřadu.
Tím chceme nejen zlepšit pohodlí pro vás, naše zákazníky, neboť rezervovat se budete moci na konkrétní čas přímo na místě nebo z Vašich počítačů
či chytrých telefonů. Reagujeme tím i na již možné
využití městského úřadu pro lidi mimo správní území. Domníváme se totiž, že toho budou využívat
hlavně obyvatelé Prahy, trávící čas v našem regionu na chatách a chalupách. Na stavební úpravy
odboru dopravy včetně pořízení rezervačního systému již byla vypsána veřejná zakázka a v případě
schválení rozpočtového opatření proběhnou práce
ještě v letošním roce.
Příští rok nás bude čekat rekonstrukce v budově
knihovny, která by se měla rozšířit na celé první
patro. V přízemí pak budou umístěné informační

ilustrační foto

centrum, ICM a ATIC. Rozšířit by se mohla plocha
galerie Šatlava. Při zpracovávání projektové dokumentace se vychází z podrobného stavebně historického průzkumu a celý rozsah je velmi důkladně
projednáván i s památkáři, neboť se hned vedle
kostela sv. Gotharda jedná o nejcennější objekt
v centru města. Nově požadujeme také vybudování výtahu a zajištění bezbariérového přístupu do
knihovny.
Po odstěhování informačního centra do budovy
čp. 1 chceme dokončit úpravy celého přízemí budovy úřadu čp. 56 a vytvořit moderní vstup úřadu
s přístupem k otevřenější podatelně. Hned v přízemí vpravo je pak plánovaná nová služebna městské
policie, která by již měla splňovat přísná kritéria na
technické zabezpečení této ozbrojené složky. Když
vše dobře půjde, maximum popisovaných prací
uskutečníme v příštím roce.
Ani hlavní budova úřadu čp. 70 by neměla zůstat
opomenuta. Je plánovaná výměna oken, oprava
fasády a i zde chceme zabezpečit bezbariérový přístup vybudováním výtahu. Jak vidíte, plánů máme
hodně. V současnosti se pracuje na projektech
a rychlost jejich uvádění v život bude určitě záležet
na schopnosti města získávat další finance, takže si
přejme, aby tomu bylo alespoň tak jako doposud.
Jakub Nekolný
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Léto v Anně
Létu se říká „okurková sezóna“, kdy se toho moc neděje a lidé se věnují odpočinku. V Anně jsme ale na léto
pro naše klienty připravili několik akcí.
V červnu paní Krutská, naše ergoterapeutka, vyprávěla při zajímavé besedě o bylinkách. Jako vždy se
podávalo také chutné občerstvení - rebarborový
koláč, smažené kosmatice a čaj z čerstvých bylinek.
Krásné slunečné počasí si klienti užili na výletě do
svíčkárny Rodas v Šestajovicích. Nejdříve si mohli
prohlédnout zvířata v přilehlé minizoo a pak zamířili do výrobny svíček. Kdo chtěl, mohl si nazdobit
vlastní svíčku barevným voskem, nebo si koupit
hotovou svíčku dle vlastního výběru.
Pod pergolou si klienti užili grilování špekáčků. Počasí bylo nakonec skvělé a k dobré pohodě zahrál
na harmoniku pan Musil.
V červnu také proběhlo v našem Domově první
„Setkání přes tři generace“. Rádi jsme přivítali pět
českobrodských maminek, které mají zájem navštěvovat se svými dětmi naše klienty.
Náš Domov seniorů se také zúčastnil výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem. S kolektivním dílem klientů „Bylinkářství ANNA“ jsme
dokonce získali Zvláštní ocenění Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Rodinné centrum Kostička připravilo pro naše
klienty a rodiče dětí krásné červnové odpoledne
s hrou na flétnu, zpěvem i tanečním vystoupením.
Našim klientům přišly zazpívat také děti z Pěveckého kroužku ZŠ Žitomířská, který vede paní učitelka
Houšová.
V červnu přišel našim klientům vyprávět o své herecké profesi pan Zdeněk Žák. Vyprávěl seniorům
nejen o hraní v divadle, o natáčení v televizi, ale
i o zvířatech, které chová ve vesnici nedaleko Českého Brodu.
Téměř 20 účastníků změřilo své síly při oblíbeném
kuželkovém turnaji, který se konal v červenci. Výkony byly opravdu vyrovnané a ceny lákavé. V srpnu jsme uspořádali pro klienty turnaj v pétanque.
Na Semaforu zelená - to je název nového písničkového pásma, se kterým do našeho Domova zavítala zpěvačka Jana Koutová a její kolega Jaroslav
Beneš. Během skvělého vystoupení zazněly největší hity z divadla Semafor, které si naši klienti rádi
zazpívali.
S létem jsme se rozloučili na letní párty, kterou
jsme pořádali již druhým rokem. Senioři ochutnali pizzu Bolognese z pizzerie Malechov a ovocnou
bowli. Nevšedním zážitkem byl historicky první
pravý hawaiský tanec v podání odvážných zaměstnankyň Domova.
Ing. Bc. Radka Novotná,
vedoucí sociálního úseku
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Denní stacionář pro seniory
Příspěvková organizace města ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory rozšíří od 1. 1. 2017 nabídku
poskytovaných služeb registrací nové sociální služby – Denní stacionář pro seniory.
Tato sociální služba není v nejbližším okolí města
dostupná a její potřeba vyplynula také z výsledků
názorového průzkumu mezi obyvateli Českého
Brodu v letošním roce.
Denní stacionář je určen pro seniory od 60 let,
o které v průběhu pracovní části dne nemohou
pečovat jejich rodinní příslušníci. Při pobytu ve stacionáři bude klientům k dispozici ošetřující i zdravotnický personál.
Provozní doba stacionáře bude v pracovních dnech
od 6.30 do 17.00 hod v budově Domova seniorů
v Žitomířské ulici. Kapacita je prozatím stanovena
na počet 4 klientů a v případě vyššího zájmu bude
možné výhledově kapacitu navýšit.

Při umisťování klientů budou mít přednost senioři,
požadující celodenní pobyt. Možný však bude i pobyt dopolední nebo odpolední. Stravování bude
zajištěno ve vlastní jídelně a úhrada za stravu bude
v souladu s platným sazebníkem úhrad. Klienti si
budou moci objednat pouze oběd nebo i svačiny.
Při využívání této sociální služby lze domluvit také
dovoz a odvoz klientů z místa bydliště a zpět.
V případě zájmu o využívání Denního stacionáře
pro seniory Vám poskytneme více informací osobně v Domově pro seniory, nebo telefonicky na tel.
čísle 733 120 036.
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Během pobytu ve stacionáři budou mít senioři
možnost účastnit se aktivizačních programů, pořádaných v Domově pro seniory nebo mohou trávit
čas individuálně ve společných prostorách Domova, popřípadě odpočívat v křesle nebo na lůžku.
Úhrada za pobyt v Denním stacionáři je stanovena
na 40 Kč za hodinu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory Vás srdečně zve na Den otevřených dveří
4. 10. 2016 od 9 do 16 hodin. Budete mít možnost prohlédnout si společné prostory Domova
pro seniory, obdržíte veškeré potřebné informace, uvidíte ukázky výrobků z aktivizačních programů seniorů, fotografie ze života obyvatel, výstavu výrobků z keramické a výtvarné dílny,
některé výrobky vám budou nabídnuty k zakoupení (keramické květináče a svícny, hedvábné
šály, ozdoby z pedigu...) a také se můžete těšit na ochutnávku koláčků.
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Program DofE letos poprvé na gymnáziu!
V letošním školním roce nabídne českobrodské gymnázium svým studentům možnost participace na projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award, zkráceně
DofE). Jedná se vzdělávací program pro mládež od 14 do 25 let, který dospívající vede k rozvíjení vlastních
dovedností a aktivnímu trávení volného času. Program běží v různých zemích po celém světě již od roku
1956 a dosud se do něj zapojilo přes 8 milionů lidí.
Účastníci programu DofE si stanovují vlastní cíle,
které jsou zároveň dostatečnou výzvou pro jejich
osobní rozvoj. Souběžně se věnují jednotlivým
aktivitám v oblastech: rozvoj talentu, sportovní
aktivita a dobrovolnictví. Tyto činnosti doplňuje
uspořádání tzv. dobrodružné expedice, na které
s partou spolužáků objevují nová zajímavá místa
a dokazují, že se umí sami o sebe postarat i ve volné přírodě.
Aby bylo absolvování programu motivující, lze ho
plnit na třech úrovních – bronzové, stříbrné a zlaté
– a svůj potenciál tak neustále adekvátně zvyšovat.
Na plnění aktivit dohlíží mentor (v našem případě
profesor), který účastníkům pomáhá se stanovováním cílů a motivuje je k jejich dosažení.

Zní to zajímavě, že? Pokud čtete tyto řádky a chodíte na naše gymnázium, neváhejte se poptat u paní profesorky Perutky a Sixtové a třeba právě vy
ukážete, jaký talent ve vás dřímá, poznáte nové lidi
a dokážete, že plnohodnotné trávení času má smysl a může být správně oceněno.
Mgr. Lenka Perutka,
vedoucí programu DofE českobrodského gymnázia
foto: ilustrační

LESNÍ PROCHÁZKA
Městské lesy Český Brod vás zvou v sobotu 24. 9. 2016 na Lesní procházku s průvodcem, sraz
v 9.00 hodin na hrázi u Mlýnského rybníka v Zahradách. Předpokládaný návrat v 16.00 hodin.
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Prázdniny s LECCOSem
Letní prázdniny jsou za námi. Školy již otevřely dveře svým žákům a nejinak tomu je v NZDM Klub Zvonice
nebo Rodinném centru Kostička. Klub Zvonice má otevřeno opět 3 dny v týdnu a Kostička již připravila rozvrh
pro tento školní rok s novými, ale také s tradičními a oblíbenými programy pro děti a rodiny s dětmi. My
bychom se, jen krátce, chtěli v tomto čísle Českobrodského zpravodaje ještě za prázdninami ohlédnout.
Přesto, že jsme si o prázdninách také trochu odpočinuli a užili dovolených, tak proběhlo několik
letních táborů. Nejdříve první turnus příměstského tábora pro děti předškolního věku, které prožily týden plný dobrodružství na téma večerníčku
O človíčkovi, s jejich oblíbenou lektorkou Petrou
Čurgaliovou. Ze základny v RC Kostička vyrážely na
výlety, tvořily, ale také plnily zábavné úkoly. V době, kdy prázdniny dosáhly své poloviny, vyrazily
děti z NZDM Klub Zvonice se svým „vodáckým kapitánem“ a vedoucím klubu Jardou Nouzou na tradiční putování po řece Otavě. Opět si užily spousty
zábavy, ale také se při plavbě na raftech a táboření
řadu věcí naučily.
Druhý turnus příměstského tábora v Kostičce přivítal již malé školáky, kteří na koloběžkách vyráželi
na výpravy po okolí. Tou dobou jsme již pilně připravovali nový program rodinného centra, který od
začátku září postupně „rozjíždí“ své aktivity. Naleznete ho samozřejmě na našem webu. Posledním
prázdninových dobrodružstvím byl tábor u moře.
Do Chorvatska s Kostičkou vyrazilo více než 25 dětí
a užily si teplého počasí i mořského koupání. Chtěli
bychom poděkovat společnosti Activa, spol. s r o.,
díky jejichž programu Activně dětem jsme také
na tyto prázdninové aktivity získali výtvarné a papírenské potřeby. Naše další programy a sociální
služby – Sanace rodin, Sociálně-aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, Poradna pro rodiny i služby pro
pěstouny a jejich doprovázení fungovaly nepřetržitě i v době prázdnin.

Nový školní rok nám opět přináší další povinnosti v podobě psaní a vymýšlení nových projektů,
z nichž některé jsme připravovali a napsali již
o prázdninách. Těšíme se opět, že se v novém
školním roce budeme s některými z vás setkávat
v našich službách nebo při tradičních akcích pro veřejnost. Ještě do konce roku jsme pro vás připravili
Drakiádu, Benefici pro Leccos a společně s městem
již plánujeme Adventní průvod světýlek. Vše o nás,
našich službách, aktivitách, projektech a akcích
najdete na www.leccos.cz či na našem facebookovém profilu.
Za Leccos, z. s. Dita Nekolná
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Keramika v MŠ Liblice
Stejně jako v loňském školním roce, budou mít děti v naší mateřské škole možnost seznámit se s různými
výtvarnými a pracovními činnostmi. Podle ohlasů dětí v předškolní třídě si troufám soudit, že mezi nejoblíbenější patří práce s keramickou hlínou.
„Špinavá práce“, jak ji s dětmi nazýváme, posunuje
děti o krůček blíže ke světu dospělých. Hrnčířem se
každý stává rád.
Děti, především předškolního věku, jsou velmi otevřené novým technikám a postupům. Velice rády
experimentují, zkouší možnosti nových materiálů
a technik. Je to pro ně velký přínos, především
v oblastech rozvoje jemné motoriky, fantazie, kreativity, spolupráce, komunikace, ... které budou
potřebovat pro zdárný vstup do základní školy.
Mnohem cennější pro děti, z pedagogického hlediska, je prožitek z vykonané práce. I když samozřejmě, výsledek, v tomto případě výrobek z keramické
hlíny, hraje také velikou roli. Zejména pro rodiče. Ti
mají možnost uchovat otisky rukou svých dětí.
První nesmělé výrobky bývají plošného formátu. Například k posvícení děti vytvářejí koláče, na

podzim ježky, v zimě svícen, sněhuláka, … Během
školního roku jsou činnosti stále náročnější, ale
děti svými zkušenostmi a pomocí fantazie dokáží
plynule přejít k výrobě prostorově náročnějších
výrobků.
Na závěr minulého školního roku děti obdarovaly
rodiče nádhernými keramickými hrnečky. Praktičnost výrobků hraje pro děti také nemalou roli.
Dává jim pocit potřebnosti a důležitosti v rodinném prostředí.
Touto cestou bych ráda poděkovala paní keramičce,
která byla vždy připravena ochotně pomoci, jak odbornou radou, tak s vypálením dětských výrobků.
Za třídu předškolních dětí
Martina Mihálová
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Bohatý podzim na SOŠ Liblice
V posledních letech se již stalo tradicí, že naše škola připravuje v každém pololetí řadu akcí pro své žáky,
děti z mateřské i základních škol, ale i akce pro veřejnost. Rok 2016 je navíc výjimečný tím, že škola slaví
trojí výročí, 130 let svého založení, 90 let od otevření stávající budovy v Liblicích a 25 let od navázání spolupráce s partnerskou školou ve Francii.
V rámci roku oslav jste již letos mohli zhlédnout divadelní představení souboru Mrsťa Prsťa Sbal Špita
a vypadni v KD Svět, dále besedu o francouzském
regionu Franche-Comté v prostorách Oranžové zahrady a pro žáky základních škol jsme uspořádali
turnaj ve fotbale a vybíjené. I když hlavní část oslav
s bohatým kulturním programem se již uskutečnila
uplynulou sobotu při setkání bývalých absolventů, další akce nás ještě čekají. Od 3. 10. do 24. 10.
bude v galerii Šatlava probíhat exkluzivní retrovýstava Škola v zrcadle doby o historii a současnosti
naší školy (pozvánku na vernisáž najdete v tomto
zpravodaji). Do konce roku ještě plánujeme pro
žáky místních základních škol promítání dokumentu natočeného našimi dvěma studentkami, který je
otevřenou zpovědí uživatelů drog, a besedu s odborníky na danou problematiku.
Kromě všech těchto víceméně mimořádných akcí
se zapojujeme do dvou tradičních projektů o.p.s.
Člověk v tísni. Jedná se o studentské volby do krajských zastupitelstev ve dnech 20. a 21. 9., které
mají připravit žáky na jejich první opravdové volby.
V průběhu listopadu se budou žáci naší školy seznamovat prostřednictvím filmu a besedy s pamětníkem s naší moderní historií v rámci celostátního
projektu Příběhy bezpráví. Tématem letošního roč-

níku je emigrace, tedy často dramatické osudy lidí,
kteří v průběhu minulého století z různých důvodů
opustili své domovy. Pamětníkem, který už řadu let
navštěvuje liblickou školu, je pan František Teplý,
člen Konfederace politických vězňů Kolínska.
Pro zájemce o studium na naší škole jsou určeny
Dny otevřených dveří, které se uskuteční v termínech 8. 11., 6. 12. 2016 a 10. 1. 2017. Pro žáky
základních škol každoročně pořádáme též Dny
středoškoláka, kde si zážitkovou formou mohou
vyzkoušet, jaké to je být studentem střední školy.
A nezapomínáme ani na naše nejmladší občánky
- pro děti z MŠ Liblice připravujeme Mikulášskou
nadílku.
Mgr. Jaroslav Korselt, SOŠ Český Brod-Liblice
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Expedice Poloniny 2016
Na konci srpna vyrazila pětice starších skautů a skautek na další větší putování, jak již je v našem skautském středisku zvykem. Tentokrát jsme za cíl zvolili nejvýchodnější okraj Slovenska a putování Národným
parkem Poloniny po slovensko-polské státní hranici. Cesta nám zabrala 4 dny a měřila 74 km.
Vše začalo jednoho nedělního večera přesunem
nočním rychlíkem Bohemia do Humenného, odtud
autobusem přes Sninu do nejvýchodnější slovenské obce Nová Sedlica, a pak pěkně po svých na
vrch Kremenec, vedle kterého leží nejvýchodnější
bod Slovenska a který tvoří trojmezí Slovensko Polsko - Ukrajina.
Odtud vede pohraniční turistická trasa napříč celým národním parkem a stále dál na západ až k Dukelskému průsmyku. Naše putování však vedlo po
poloninách - horských loukách úplně stejných jako
na Zakarpatí přes vrcholy Čerťaž, Ďurkovec a Kruhliak do Ruského sedla a dál do polské osady Balnica, kde je konečná stanice lesní úzkorozchodné
železnice, jež dříve svážela dřevo a teď vozí turisty.
Zde byl také náš jediný kontakt s civilizací. My jsme
však vláčku jen zamávali a pokračovali dál přes vrchol Vysoký Grúň do Lupkówského sedla, kde jsme
státní hranici opustili a sestoupili do osady Palota,
odkud jel autobus do Medzilaborců a přes Humen-

né (kde jsme ze sebe smyli po čtyřech dnech karpatský prach) opět nočním vlakem domů.
Naše putování vedlo překrásnou krajinou s nádhernými výhledy, kde potkáte jen velmi málo lidí (třeba na více než 15kilometrové trase Vysoký Grúň Lupkówský průsmyk jsme nepotkali vůbec nikoho),
žijí zde zajímaví živočichové od nejmenších - např.
modranky karpatské, což je takový zvláštní slimák,
nebo mloka skvrnitého až k největším šelmám jako
je vlk nebo medvěd (jehož stopy jsme také viděli).
Počasí prověřilo naše schopnosti jen během prvního dne a noci, kdy foukal silný vítr a na hřebeni
jsme se pohybovali v mraku, tedy v mlze a drobném dešti. Druhý den se však mraky zvedly a my už
se mohli jen kochat krásnou krajinou východních
slovenských Karpat. Zajímavý je také Lupkówský
průsmyk, kterým prochází dnes nepoužívaná železniční trať z Polska na Slovensko a ve kterém se bojovalo v obou světových válkách, důkazem čehož je
řada pozůstatků ve formě zákopů nebo drobných
artefaktů (našli jsme třeba zrezivělou polní lopatku
a nábojnice).
Všem se nám putování líbilo a do budoucna se do
těchto končin určitě chceme vrátit a pokračovat
například z Lupkówského průsmyku dále směrem
k Dukle.
Pavel Corradini – Korádo,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka
www.skaut7.cz
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Tábor Pod kopcem Pohoř 2016
Naše světlušky a vlčata se v sobotu 2. 7. shromáždily na českobrodském nádraží a pod vedením praotce
Čecha se vydaly na dlouhý pochod do Země zaslíbené. Po dlouhé cestě se konečně praotci podařilo poblíž
Zruče nad Sázavou najít zemi, ve které se rozhodl usadit a rozbít zde tábor.
Slovanský kmen Čechů se posléze rozdělil na pět
rodů a to na Řípany, Čechy, Fénixy, Kopřivy a Myšky. Tyto rody poté po zbytek tábora svoje území
zvelebovaly, rozšiřovaly a dokonce se vydaly na válečnou výpravu proti nepřátelskému kmeni Avarů.
Ten nakonec přemohly a jejich bohatství si rozdělily mezi sebe.
Po zničení jediných protivníků se tento kmen stal
absolutním vládcem svého okolí a už mu nic nebránilo expandovat dále podél Labe směrem na jih.
Jejich obyvatelé se těšili z dobrého jídla, muziky
a nehynoucí zábavy. Ovšem v době největšího rozkvětu jimi otřásla zlá zpráva - praotec Čech zemřel.
Avšak zanechal po sobě závěť, ve které osvětlil záhadu svého pokladu, načež se všechny rody vydaly
tento poklad hledat. Nakonec se jim ho podařilo
najít a každý si s sebou domů odvezl něco z praotcova skrytého bohatství.

Chceš se i Ty takovýchto dobrodružství účastnit?
Přijď na naše schůzky! Termíny schůzek vlčat (kluci
6-11 let) a světlušek (holky 6-11 let) budou k nalezení na našich webových stránkách www.skaut7.
cz. Budeme se na Tebe těšit!
A jak se na táboře měli naši skauti a skautky? To se
dočtete na našich stránkách www.skaut7.cz.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Kiki Zumrová
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Na závěr Podlipanských slavností 2016 zazněla hymna
„Nyní vám zahraju skladbu, kterou všichni dobře znáte. Je to moje nejmilejší česká píseň. Až ji poznáte,
nemusíte vstávat.“ Těmito slovy uvedl známý český houslista Pavel Šporcl poslední skladbu koncertu, který
odehrál 6. září v kostele sv. Havla ve Štolmíři. Koncert, který navštívilo přes 220 lidí, přitom není jediným
počinem, se kterým se bude jeho jméno pojit. Poté, co se Pavel Šporcl blíže seznámil s historií a současným
zoufalým stavem štolmířského kostela, přislíbil účast i na dalších benefičních akcích a propůjčení svého
jména pro mediální kampaň na záchranu této historické památky.
Mistr nazval svůj program Pocta Paganinimu a bylo
znát, že je s tímto italským skladatelem ve velmi
blízkém vztahu, ačkoliv jejich životy dělí necelá dvě
století. „Když bylo Paganinimu pět let, musel každý
den cvičit dvanáct hodin. Když mně bylo pět let,
cvičil jsem pět… minut,“ bavil Šporcl hosty večera.
Vedle díla italského autora zazněly i skladby J. S. Bacha. Po závěrečné variaci na píseň Kde domov můj
se diváci odvděčili Pavlu Šporclovi nejen nekončícím potleskem, ale dokonce i ovacemi vestoje.

Hned druhý den ráno jsme v Informační centrum
slýchali pozitivní ohlasy. „Byl to úžasný zážitek!
Koncert Šporcla ve Štolmíři, to bych nečekala, jak
se vám podařilo ho sehnat?“ „Užili jsme si celá rodina nejen krásnou hudbu, ale i podmanivou atmosféru starého kostela plného svíček.“ Jedinou
vadou tohoto večera byla omezená kapacita prostor. Pro všechny, kteří se nemohli zúčastnit, máme
dobrou zprávu. Již nyní připravujeme další vystoupení Pavla Šporcla v roce 2017.
Koncert pořádalo Město Český Brod a společnost
Vox Bohemicalis. Pořadatelé děkují všem hostům za
účast, kterou vnímají zároveň jako podporu projektu
na záchranu kostela sv. Havla, neboť vybrané vstupné
(více než 55.000 Kč) bude použito na jeho opravu.
Kateřina Anna Nováková
foto: Václav Haláček
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Obnova naučné stezky Zahrady
Naučná stezka Zahrady zahrnuje pět naučných tabulí, které stojí v okrajové osadě Český Brod Zahrady,
podle které nese stezka jméno. Tabule lemují břeh Mlýnského rybníka a rybníka Podviňák mezi obcemi
Tuchoraz a Vrátkov. Stezka byla slavnostně otevřena 31. 5. 2008.
Na její tvorbě se podílela 01/71 ZO ČSOP Koniklec,
ve spolupráci s RWE Trangas NET, Městem Český
Brod a dalšími, často místními, činiteli. Jednotlivé
tabule obsahují informace o historii Tuchorazské
tvrze, místní floře a ptactvu. Jedna se zabývá rybníky a rybařením. Tabule jsou doplněny ilustracemi
českobrodských dětí.
V letošním roce se organizace Koniklec rozhodla
stezku rekonstruovat a za tímto účelem navázala
znovu spolupráci s NET4GAS (dříve RWE Transgas

NET), generálním partnerem ČSOP. Na informačních tabulích se podepsal zub času a všechny bylo
potřeba umýt, zbrousit a znovu natřít. U jedné tabule bylo nutné vyměnit celou obsahovou desku.
Finance poskytnuté v rámci programu Blíž přírodě
byly využity na potřebné opravy a úpravy.
Na předposlední červencový pátek se podařilo domluvit a zařídit vše potřebné a tabule dostaly nový
nátěr, o který se pod vedením organizace Koniklec
postarali čtyři dobrovolníci z firmy Hewlett-Packard. Opravy skončily 31. 8. 2016 umístěním opravené naučné tabule a od té doby je stezka znovu
přístupná ve své původní kráse.
Informační letáky k naučné stezce Zahrady budou
k dostání v Infocentru Český Brod.
Jana Proboštová a PhDr. Dagmar Koucká

Autogramiáda/beseda jana psoty
Obec Rostoklaty vás srdečně zve v soboru 15. 10. 2016 od 13 hodin do Kulturního domu
v Rostoklatech na autogramiádu/besedu autora knihy Klepec – vrch na Kolínsku, publicisty
a kronikáře Jana Psoty na téma: 1) Povídání o knihách: Tismice – Klepec – Břežany II, 2) Historie domů Rostoklat a Nové Vsi aneb nová kniha na obzoru. Vstupné dobrovolné, občerstvení
zajištěno, knihy v prodeji.

22

Českobrodský zpravodaj
září 2016

Ze společnosti

Den s Karlem
Je 5. září, je začátek školního roku a je rok 700. výročí narození Karla IV. ZŠ Tyršova neodolala nápadu pana
Aleše Kašpara zapojit se do karlovských oslav, zvlášť když Český Brod patří mezi karlovská města.
Získali jsme kontakt na spolek Otec vlasti Karel IV.,
z. s. a odtud nám poslali skupinu nadšenců pro
Living history, spolek Doba Karlova, s programem
Den s Karlem. Jejich interaktivní program mohli absolvovat všichni žáci 2. stupně a trošičku nahlédly
i děti ze stupně prvního. Čekalo nás pět stanovišť,
kde se plnily různorodé úkoly, získávaly se samolepky a vyplňoval se jimi velmi pěkný pracovní list.
Všichni zahájili nejdříve zajímavým životopisným
filmem o Karlu IV. Dnes je film Kronika Karla IV.
už i zveřejněný na youtube, a tak se chystáme, že
ho zhlédneme v hodinách dějepisu ještě jednou,
jestli nám něco neuteklo: www.youtube.com/
watch?v=nBvuy0MkXrc. Dále se děti postupně stávaly písaři a zkusily si psát brkem a tuší. Nic jednoduchého, živit bychom se písařstvím asi nemohli.

jezdit ve ferrari, taková byla jeho cena, a dovolit si
ho mohli jen bohatí, a ještě ne všichni.
Nesmírnou zručnost a trpělivost vyžadovala i tvorba kroužkového brnění, což si děti také mohly vyzkoušet. A i když k tomu dostaly naprosto současné
kleštičky, protože ve středověku se při zániku dílny
musel zlikvidovat i „vercajk“, stejně byly tak dobré,
že si domů odnesly kus, tedy kousínek vlastnoručně vypiplané kroužkové košile.
Tak jsme si to užili. A ještě jednou moc děkuji všem,
kdo nám prožít den s Karlem umožnili.
Marcela Serbusová, ZŠ Tyršova

Nebo tkaly na hřebenovém stavu, mohly se přehrabovat v dobovém oblečení lidí z různých sociálních
vrstev a také na cvičném oři sráželi jako rytíři své
soky dřevcem. Kluci nadšeně navlékali kroužkové
brnění a dozvěděli se, že mít to nejdražší znamenalo, že majitel by dnes klidně mohl místo toho

Úspěchy žáků ZŠ Tyršova ve školním roce 2015/2016
Pojďme zavzpomínat na uplynulý školní rok. Naši žáci se zúčastnili různých soutěží, ve kterých prokazovali
nejen znalosti získané ve škole, ale i svůj talent.
Začněme matematickou soutěží Pythagoriáda. Jaroslav Boháč, žák 6. ročníku, obsadil v okresním
kole 1. místo a jeho spolužák Marek Hladík se
umístil na 2. - 6. místě.
V okresní soutěži škol v lehké atletice získalo družstvo naší školy bronzovou medaili, v jednotlivcích
se Vojtěch Vopařil, Eliška Mašatová a Luboš Dukay
umístili na 2. místě.
V tenise vynikl Filip Kratochvíl a Jan Příhoda, kteří
jsou členy TK NERIDÉ. Se svým týmem na středočeských přeborech staršího žactva získali všechny

zlaté a stříbrné medaile. Dalším úspěšným tenistou, ale také i fotbalistou je David Kubelka, který
vybojoval nejeden vítězný pohár.
Matěj Vokáč se věnuje nohejbalu. Letos získal
1. místo za nohejbal singl v ČR.
Výborných výsledků dosáhly dívky ve sportovním
aerobiku. Natálie Baumanová, Karolína Kubalíková
a Eliška Mašatová v celorepublikové soutěži Mistry
s Mistry obsadily 1. místo a na následném Velkém
finále soutěže Mistry s Mistry, konaném v červnu
v Praze, získaly 3. místo.

Ze společnosti
Natálie Mikuličková a Kristýna Hájková opět zazářily. Na soutěži FISAF na nominačních závodech na
mistroství světa a Evropy obsadily 3. místo a Kristýna následně získala v soutěži FISAF na mistrovství
Evropy 1. místo.
V tanečním stylu mladé generace street dance soutěžily se svou skupinou dívky ze 7. ročníku: Klára
Křivanová, Barbora Měchurová a Eliška Stehlíková.
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ří“, dále skautských soutěží a soutěží, v nichž prokázali své hasičské schopnosti.
Všem žákům gratulujeme a přejeme jim spoustu
dalších úspěchů, radosti z pohybu a poznávání!
Zdena Holečková, ZŠ Tyršova

Jako poslední uveďme méně známou soutěžní
disciplínu dogdancing, která spočívá v tom, že pes
pod vedením psovoda provede sérii cviků v rytmu
hudby. Zuzana Příhodová, žákyně šestého ročníku,
se svou Čiki letos vyhrála 1. místo v kategorii do 18
let v celorepublikové soutěži.
Žáci se zúčastnili i soutěží týkajících se výtvarných
dovedností, např. návrh loga “Ukliďme Pošembe-

Činnost školní družiny ZŠ Tyršova
Vstoupili jsme do nového školního roku. Než nás pohltí každodenní běh událostí, pojďme si připomenout,
jak jsme prožívali uplynulý školní rok. Jedno hodnocení už probíhalo na konci školního roku, rozdávaly se
sladkosti a diplomy, hodnotili se vítězové v jednotlivých skupinách a kroužcích.
Během školního roku děti se svými vychovatelkami
zvládly vytvořit množství výrobků z různých materiálů, zorganizovat nespočet soutěží v místnosti
nebo na zahradě, přečíst nemálo knih, nakreslit
hromadu krásných obrázků, postavit nejen hrady
ze stavebnic, přezpívat množství písniček, prostě
stihly zažít spoustu hezkých společných chvil. Na ty
méně hezké se časem zapomnělo.

Při hezkém počasí vychovatelky připravily poobědový program na školní zahradě. Využívalo se zde
pískoviště, fotbalové hřiště, malá horolezecká stěna i klouzačka. Také oslava 1. června se soutěžemi
a sladkými odměnami se velmi povedla.

Děti se v družině zúčastňovaly kroužků podle svého
zájmu. V počítačovém si rozšiřovaly znalosti a zjišťovaly, že existuje nejen hraní her. Kroužek florbalu prověřil fyzickou kondici a kolektivní myšlení. V kroužku
sportovní všestrannosti převažovaly soutěže a cviky
na nářadí. Pro zručné a snaživé děti vychovatelky hledaly nápady v kroužku „šikovných rukou“. Keramické
vyrábění patřilo také k žádaným aktivitám v družině.
Zde se zhotovilo mnoho nádob do domácnosti, obrázků pro radost, pohádkových postaviček i sošek
zvířat. Dva jarní měsíce patřily návštěvám solné jeskyně. Děti nadšeně sbíraly zahrabané „drahokamy“
a vždy se na tuto „slanou“ návštěvu velmi těšily.

Renata Krulišová, ŠD při ZŠ Tyršova

Přejeme všem dětem, ať se jim i v letošním školním
roce v družině líbí, a těšíme se na společné zážitky.
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Soutěž o nejlepší školní oběd
Kompletní bezmasé menu s polévkou, nesladký hlavní pokrm a dezert. Takové bylo zadání letošní celostátní soutěže O nejlepší školní oběd 2016.
V prvním kole odborníci vybrali deset týmů, které
měly ve finále letos trochu těžší zadání - sestavit
soutěžní menu podle nutričního doporučení. Jídla hrající všemi barvami vypadala a chutnala jako
pokrmy z luxusní restaurace. Musela být uvařena
zdravě a hlavně podle moderních trendů. Mimo
jiné se jídlo muselo vejít do finančního limitu 34 Kč
a splňovat výživové hodnoty pro 11-14 leté dítě.

Do finále soutěže se dostala také naše školní jídelna. Soutěžní tým, který reprezentoval základní školu Žitomířská, tvořily Romana Opršalová, Zdenka
Sklenářová a Iva Fléglová. Finále proběhlo 25. 8.
v Brně. Umístily jsme se na 4. místě.
Vařily jsme mrkvovou polévku s pohankovými
knedlíčky a zázvorem, jako hlavní jídlo plněné
žampiónové hlavičky, šťouchané brambory s dýní,
k tomu jarní zeleninka a dezert - ovocno-zeleninový salát s ořechy a jogurtem.
Ze soutěže jsme měly velmi dobrý pocit. I přes ztížené pracovní podmínky k vaření byla dobrá atmosféra mezi všemi týmy a pořadateli.
Již teď mohu prozradit, že v listopadu chceme uspořádat večeři ve školní jídelně pro rodiče a ostatní
strávníky a uvařit soutěžní menu.
Romana Opršalová, vedoucí školní jídelny

REKLAMACE ROZNOSU ČESKOBRODSKÉHO ZPRAVODAJE
Máte přístupnou poštovní schránku v pracovní dny i o víkendu a nedostáváte Českobrodský
zpravodaj? Zašlete nám na e-mail info@cesbrod.cz nebo zatelefonujte na 321 612 219 vaši
adresu (ulici a číslo popisné), kam nebyl Zpravodaj dodán. Zajistíme nápravu.

Ze společnosti
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Zahájení školního roku 2016/2017 na ZŠ Žitomířská
Školní rok na naší škole začínal o něco později než na ostatních školách v Českém Brodě. Důvodem bylo dvoudenní školení celého pedagogického sboru 1. a 2. září. Věřím, že dětem tento posun ve vyučování nevadil.
V pondělí 5. 9. se sešli všichni žáci před svými
učebnami a nedočkavě čekali na zahájení. Pro
nové prvňáčky bylo připraveno slavnostní zahájení ve sportovní hale TJ Slavoj Český Brod. K dětem promluvil starosta města pan Jakub Nekolný
a všichni žáci dostali pamětní list a barevnou čepici
podle třídy, do které patří. K zahájení se dostavilo 79 nových žáků naší školy. Po skončení si svou
barevnou třídu odvedly třídní učitelky s dopomocí
asistentek a vychovatelek do nově vyzdobených
tříd v budově pod penzionem Anna. V těchto třídách stráví naši prvňáčci jen jeden rok, od příštího
září by měli všichni nastoupit do nově zrekonstruovaného pavilonu v areálu nemocnice. Pokud se
rekonstrukce povede podle plánů, bude to krásná
a moderní škola.
Během prázdnin jsme se snažili vylepšit podmínky
na všech našich budovách. Třídy a chodby jsou vymalované, proběhla rekonstrukce sociálního zřízení
ve školní jídelně a na hlavní budově jsou ve druhém
patře nové šatní skříňky pro 90 žáků. Učitelé a vychovatelé absolvovali během prázdnin různá školení, aby se dobře připravili na změny, které nám

přichystalo naše ministerstvo. V letošním školním
roce se chceme přihlásit do několika projektů, které podporuje EU. Všechny projekty budou směřovat k naplňování strategického plánu školy.
Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče. Přeji Vám hodně štěstí a vykročte do nového
školního roku tou správnou nohou. Rodičům přeji
pevné nervy. Všem kolegům bych chtěl popřát pohodovou práci.
S přátelským pozdravem
Mgr. Jiří Slavík, ředitel školy
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Českobrodský basketbal v létě 2016 – ohlédnutí za soustředěními
a vzhůru do soutěží
Basketbal v Českém Brodě směřuje ke své 85. sezoně 2016/2017. Příprava na sezonu začala již tradičně
letními soustředěními. Omlazený tým mužů, kde většina hráčů má ještě věk starších dorostenců, absolvoval dvě krátká soustředění.
To první v čase 10. – 13. srpna v horském prostředí
na osadě Jizerka, kde jsme kombinovali tréninky
v hale vybudované uvnitř budovy bývalé sklárny
s cyklistickými výjezdy. Druhé soustředění mužů
se odehrálo pod vedením trenéra Jiřího Růžičky,
bývalého reprezentanta ČR, v prodlouženém posledním prázdninovém víkendu (pátek – neděle)
v českobrodské sportovní hale. Tým trénuje s nasazením a od září se v rytmu tréninků úterky, čtvrtky
připravuje na krajský přebor první třídy, kam se mu
podařilo postoupit v minulé sezóně.
Výborně obsazené bylo soustředění žáků a žákyň,
které se konalo v polovině srpna ve sportovním
areálu Města Jičín. Soustředění se zúčastnilo celkem 42 dětí, 4 trenéři basketbalu, pohybový trenér, fyzioterapeutka a 5 dorostenců v rolích asistentů. Vzhledem k tomu, že nejstarší zúčastněnou
kategorií byla děvčata do 13 let, dá se tento ročník
z hlediska počtu zúčastněných dětí považovat za
rekordní. Děti udělaly za týden velký pokrok a věříme, že jim elán vydrží i do tréninků.

Nejstarší kluci v kategorii do 14 let absolvovali soustředění s celky Nymburka. Kategorie U14 v Nové
Bystřici a kategorie U13 v Hlušicích ve východních
Čechách. Od této sezóny budou kluci hrát soutěže za
nymburské týmy, starší kluci žákovskou ligu, mladší
pak krajský přebor starších minižáků. Mimo tréninků
v Nymburce budou mít chlapci zajištěné i dva společné tréninky v Českém Brodě s Janem Košařem.
Do nové sezóny vstupují další tři českobrodská dětská družstva: družstvo starších minižákyň U13 (trenér Jakub Nekolný), smíšené družstvo nejmladšího
minižactva (trenéři Petr Fischer, Milena Králíková
a Jan Benák) a družstvo přípravky (trenér Jan Košař).
Družstva U13 a U11 budou hrát krajské přebory.
I přesto, že v této kategorii není nejdůležitější vyhrát, ale to, aby děti měly radost z pohybu a basketbal je bavil, nezbývá než popřát hodně úspěchů.
Stanislav Šaroch a Jakub Nekolný, oddíl basket
balu TJ Slavoj Český Brod a BK Český Brod

Hledáme mladé basketbalisty!
Je vám 7 až 10 let? Přijďte si do českobrodské sportovní haly vyzkoušet tuto krásnou kolektivní
hru. Tréninky nové přípravky budou probíhat každé úterý od 17 do 18.30 a každý pátek od 15.30
do 17 hod. Jste-li starší, nezoufejte. Můžete se totiž zapojit do již fungujících týmů. Do konce
října je pro nové zájemce basketbal zdarma, příspěvky budete platit, jen když Vás tento sport
zaujme a budete-li pokračovat v trénincích i dále. Více informací na www.basket.cesbrod.cz
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V Sokole začal nový cvičební rok
Dveře sokolovny se po prázdninách poprvé otevřely 5. září. Začal tak nový sokolský cvičební rok.
Jeho začátek je doprovázen nejen některými změnami v organizačním chodu Sokola, ale i novinkami
v cvičebních hodinách. Některé oddíly nebudou obnoveny, ale budou nahrazeny oddíly novými. Mezi
novinky patří oddíl Žen, ve kterém půjde mimo jiné
o aerobik, bodystyling a kondiční cvičení pro ženy,
dále pak oddíl Zdravého cvičení - sám název vypovídá
o jeho zaměření, a oddíl Rekondik – kondiční cvičení s hudbou. Ženy začaly cvičit v polovině září a další
dva oddíly začnou svoji činnost na začátku října.
Z dětských oddílů stojí určitě za zmínku nový oddíl
Všestrannosti pro 2. stupeň ZŠ. Vzpomínáte na loňské září, kdy jsme stejný oddíl otevřeli pro 1. stupeň
ZŠ v rámci projektu „Děti na startu“ a kdy zájem
předčil naše prostorové možnosti? Nový dětský oddíl je jeho logickým pokračováním a my tak máme
ucelenou řadu počínaje cvičením Rodičů a dětí přes
Předškoláky a 1. stupeň až po záškoláky...
Svoji činnost rozšířil oddíl Stolního tenisu. Má víc
cvičitelů než dříve a mohl si tak dovolit rozdělit své
svěřence na začátečníky a pokročilé a také se věnovat soutěžím.

Ale i oddíly, které zůstaly ve stejném rozsahu
– Florbal, Aerobik, Sebeobrana dětí i dospělých,
Věrná garda, Mažoretky, Scénický tanec, Jóga či
Zdravotní cvičení pro seniory jistě přitáhnou nové
zájemce o tyto sportovní aktivity.
Jako každý začátek září i letos zahájil plně obsazený
Kurz tance a společenského chování, vedený Taneční školou Plamínek.
22. září si zopakujeme loňskou úspěšnou „Noc sokoloven“. Tentokrát žádnou další oponu křtít nebudeme, ale oslavíme tuto akci koncertem – do Brodu nám přijedou zahrát a zazpívat českobudějovičtí
Nezmaři, jedna z našich nejlepších folkových kapel.
Lístky jsou ke koupi v kanceláři Sokola a na náměstí
v drogerii Šlak u Vondrysů. 24. září pak proběhne
každoroční Posvícenská zábava.
Pokračuje i oprava naší fasády. Vchod do sokolovny je v podstatě hotov a kolemjdoucí si tak mohou
velmi dobře představit, jak bude vypadat celá sokolovna. Zvolená barevná skladba je o to zajímavější, že se věrně blíží stavu, jak původně sokolovna vypadala. Jen se nám, bohužel, její dokončení
protáhne až do konce října.
Neveselá zpráva se týká našich čtyř gryfů, kteří už
nezdobí naši střechu. Jsou nyní v depozitu v Zalešanech, a protože je jejich stav opravdu špatný,
vypadá to, že se na střechu zpět vrátí až jejich nově
zhotovené kopie – ale to ještě bude dlouhá cesta…
Více na www.sokolbrod.cz.
Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod

28

Českobrodský zpravodaj
září 2016

Sport

Českobrodská vzduchovka
Dne 20. 8. 2016 proběhl již šestý ročník tradiční českobrodské vzduchovky, soutěže věnované všem amatérským střelcům ze vzduchové pušky. Letošního ročníku se účastnilo 23 střelců v kategorii pro dospělé
a 12 střelců v dětské kategorii od šesti do čtrnácti let.
V dětské kategorii letošní rok přibyla jedna disciplína a to střelba vleže na padací figurky. Nejvíce střelců bylo tradičně z Českého Brodu, ale cestu na parkán si našli například i střelci z Kolína a Čelákovic.
Celkovým vítězem v kategorii dospělých se stal pan
Pavel Višňovský, na druhém místě se umístil Daniel
Opršal a třetí příčku obsadil Martin Picek z pořádajícího spolku Guardia Broda Bohemicalis. Jistě
potěší, že všichni tito střelci jsou z Českého Brodu.
V dětské kategorii zvítězil nejvyšším počtem nastřílených bodů František Semrád, 8 let, na druhém
místě se umístil Jakub Fuchs, 6 let, a třetí příčku
obsadil Adam Boháč, 13 let. Na těchto řádcích je
třeba zmínit obrovského talentu teprve šestiletého
Jakuba Fuchse, který předvedl v silné konkurenci
opravdu fantastické výkony, které několikrát potvrdil již v tréninku a následně pak zúročil v samotné
soutěži. Stoprocentní pak byl obzvláště ve střelbě
na padací figury.

Samotnou soutěž provázel i menší doprovodný
program, v jehož rámci se mohli účastníci a návštěvníci svézt ve vojenském terénním historickém
voze Ford MUTT M 151 A2 z roku 1970, kterým
pan Jiří Bolen ochotně prováděl okružní jízdy po
Českém Brodě za což mu pořádající spolek ještě
jednou děkuje, neboť takováto projížďka byla pro
mnohé opravdu netradičním zážitkem.
Nemenší poděkování náleží Technickým službám
města Český Brod za pomoc při přípravě prostoru
soutěže a městu Český Brod, které akci podpořilo. Šestý ročník českobrodské vzduchovky skončil,
děkujeme všem zúčastněným střelcům a budeme
se opět těšit na příští ročník, na který jste srdečně
všichni zváni.
Za pořádající spolek Guardia Broda Bohemicalis
Martin Semrád
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Střelci z historických kuší budou soutěžit na českobrodských hradbách
Tento rok dne 24. 9. 2016 se na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici uskuteční již osmý ročník
historických střeleckých slavností. Soutěžit ve střelbě z historických kuší budou střelci z celé České republiky, jakož i mnozí zahraniční střelci, konkrétně střelci z německého Bernau bei Berlin. Tito střelci se řadí již
k pravidelným účastníkům soutěže.
Svatováclavské městské střelecké slavností jak zní
jejich oficiální název, svým obsahem a střílenými
disciplínami poměrně věrně navazují na střelecké
slavnosti pořádané hrdými měšťanskými spolky
koncem století patnáctého a zejména pak ve století šestnáctém. Není bez zajímavosti, že o střeleckých slavnostech pořádaných v Českém Brodě se
zmiňují i některé historické prameny.
Nyní ve zkratce k tomu, v jakých střeleckých disciplínách se bude soutěžit. Základní disciplínou je
takzvaná střelba Ku zdi, kdy na terče o průměru
čtyřicet centimetrů střílí všichni přihlášení střelci dvanáct ran na vzdálenost dvaceti pěti metrů.
Následuje střelba na trámek, kdy šest nejlepších
střelců má za úkol zasáhnout vnitřní siluetu přesýpacích hodin o rozměru 9x25 cm. K tomu má
střelec možnost čtyř výstřelů. Tři nejlepší střelci,
kteří postoupí do finále, se utkají ve střelbě na malovaný terč. Tato střelba je vedena vsedě a každý ze
střelců má pouze jeden pokus zasáhnout terč. Ten,
jehož šipka je umístěna nejblíže středu malovaného terče, vyhrává celou soutěž a odnáší si střelecký
odznak, pohár a samozřejmě malovaný terč.
Střelecké slavnosti na hradbách začínají v 11.00 hod.
slavnostní přísahou všech střelců a zahajovací salvou střelců z ručnic. Hned po slavnostním ceremoniálu začíná samotná soutěž ve střelbě.

Celé střelecké slavnosti jsou samozřejmě doplněny
o doprovodný program, jak tomu bylo i v minulosti. S hudbou patnáctého století vystoupí brněnský
soubor Huncfút. K vidění bude program o střelectví,
Od praku doby kamenné až po křesadlovou pušku.
Představí se střelci z ručnic a proběhne již tradičně
malá ukázka boje měšťanské hotovosti. Pro malé
i nejmenší bude připravena malebná historizující
střelnice z kuší a neméně malebný kolotoč na ruční
pohon před hradbami a mnoho dalšího.
Tímto jste srdečně zváni v sobotu 24. září od
11.00 hod. za českobrodské hradby. Přijďte podpořit v silné konkurenci naše brodské střelce a nasát
atmosféru středověkých střeleckých slavností
Akci za podpory města Český Brod pořádá Guardia
Broda Bohemicalis.
Martin Semrád

30

Českobrodský zpravodaj
září 2016

Sport

1000 miles Adventure
Třetího července odstartoval jeden z nejextrémnějších evropských adventure závodů, Isoma 1000 miles
Adventure. Mezi stošedesátkou závodníků byl na startu také Honza Hába z Českého Brodu, který nám
odpověděl na několik otázek o tomto závodě.
Honzo, co je podstatou závodu?
Jedná se o nonstop závod bez zajištění na vzdálenost 1000 mil, přesně 1 681 km, v disciplínách:
chodec, kolo, koloběžka. Já jel na kole. Během závodu si vezete vše, co potřebujete sebou a nesmíte
využít cílené pomoci.
Co tě vedlo k účasti v závodu?
Po běžných závodech jsem postupně našel zálibu
v těch extrémních. Člověk tu pozná svoje skutečné
limity, vyčistí si hlavu, restartuje se a lépe pozná
sebe samého. Uvědomíte si, co je v životě opravdu
důležité a kolik věcí k životu skutečně potřebujete.
Kudy vede trasa závodu?
Trasa vede těžkým, mnohdy nesjízdným terénem
z nejzápadnějšího místa ČR na slovensko/ukrajinské pomezí. Závod je veden horami po severních
hranicích ČR a středem Slovenska, záměrně mimo
osídlené oblasti, aby závodníci nemohli využít pomoci. Cestu vám ukazuje navigace, které se musíte
držet. Zhruba třetinu času kolo tlačíte nebo nesete. Jednou za den odešlete sms se souřadnicemi,
kde se nacházíte.
Jak závod probíhal?
Řešíte pouze tři základní věci. Jak se posunout na
trase závodu. Co budete jíst a kde budete spát. 16
hodin denně jedete nebo tlačíte kolo, 3 hodiny jíte,
odpočíváte, hledáte místo ke spaní nebo opravujete kolo a zbytek spíte. Ujel jsem dohromady asi
1.800 km, takže denně v opravdu těžkém terénu to
dává skoro 150 km a každý den to musíte opakovat. Je to opravdu těžké, fyzicky i psychicky.

Co jsi sebou vezl?
Vezete si vše, co potřebujete, takže skoro nic. Jeden dres, bundu, spacák, karimatku a povinnou
výbavu. Na převlečení nic. Po dvou dnech jste špinaví, mokří a smrdíte, ale to vás vůbec netrápí.
Kdy ti bylo v závodě nejhůře?
Každý den přinese nový problém. Tělo dává najevo,
že to, co s ním děláte, není normální. Do krve rozedřený zadek, zánět šlach v kolenou a achilovkách,
znecitlivěné prsty na nohách až třeba po zavodnění organismu nebo že usnete za jízdy. S tím vším
a spoustou dalšího bojujete.
Dokončil jsi závod a s jakým výsledkem?
Do cíle jsem dojel po 11 dnech a dvaceti hodinách
na šestnáctém místě. Do absolutního cíle závodu dorazilo asi 70 borců. Spousta jich vzdala. Mně hodně
pomáhala velká podpora přítelkyně, rodiny, přátel
i lidí, které ani třeba neznám, kteří mě sledovali přes
internet a lidí, které jsem potkal během závodu.
Co dalšího plánuješ?
Nevím, někde v daleké budoucnosti si pohrávám
s myšlenkou svatojakubské poutní cesty do Santiaga de Compostela, což představuje asi 3 500 km.
Martin Turyna

foto: Martin Vojkuš

foto: Anna Kopková

Sport

Českobrodský zpravodaj
září 2016

31

Léto s pohybem – tábor Studia 46
Rehabilitace 3RE - Studio 46 Český Brod pořádalo v červenci premiérový ročník Městského tábora se sportovním zaměřením. Chtěli jsme založit tradici sportovního tábora s co nejširší nabídkou sportovních aktivit,
které lze v Českém Brodě provozovat, a to za cenu přijatelnou pro co nejširší veřejnost.
Samozřejmě jsme byli zvědaví, jak se první ročník
vydaří. Zvlášť, když jsme zvolili opravdu rozmanitou škálu sportů vyžadujících spolupráci mnoha
dalších spolupracovníků.

V sobotu jsme byli všichni spokojeni, když jsme
společně s dětmi zhodnotili táborové aktivity, vyhodnotili soutěže, rozdali diplomy a malou upomínku na tábor.

Mezi hlavní aktivity patřila výuka lezení na umělé
stěně, latinsko-americké tance, zumba, funky, disco dance, atletika, florbal, míčové hry, zdravotní
tělesná výchova, lukostřelba, atd.

Máme pocit, že absolvovaný týden byl velmi příjemný a to nejen pro děti, ale i pro nás. Bylo toho
dost a příští rok do tábora jdeme zase. Tento formát tábora má budoucnost a naším cílem je příští
rok postavit na podobných pilířích a doplnit něčím
novým.

Tělocvična Studia 46 nám poskytla ideální zázemí
a možnost kombinovat venkovní a halové aktivity
podle počasí. To k nám bylo nakonec velmi milosrdné a program se mohl uskutečnit v plánované
podobě.
Celý týden vyvrcholil v pátek, což byl den plný soutěží, kdy jsme zkombinovali všechny dovednosti získané během týdne. Náročný den jsme završili spaním v tělocvičně, které je pro děti velmi oblíbené.

Mgr. Michal Švandrlík a tým
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Barokní ubrus ze sbírek Podlipanského muzea
V obsahově zajímavé a početné sbírce textilu uložené v Podlipanském muzeu v Českém Brodě najdeme
také několik obzvláště cenných exemplářů, které dosud unikaly zájmu odborné veřejnosti. Z nich vyniká
rozměrný ubrus z modrobílého damašku, který se do muzejních sbírek podařilo získat za dnes již neznámých okolností v první polovině 20. století.
Ubrus je velice cennou ukázkou barokního textilního řemesla, a podle všeho pochází již z počátku
18. století. Velmi podobné práce jsou uloženy ve
sbírkách několika významných světových muzeí –
například ve Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanech, Germanisches Museum v Norimberku,
nebo v The Metropolitan Museum of Art v New
Yorku. Zde jsou tyto ubrusy označeny za saskou,
nebo slezskou práci. Modrobílé damaškové ubrusy
tohoto typu se však zhotovovaly ještě na konci 18.
století, což dokládají například dva exempláře ze
sbírek Regionálního muzea v Litomyšli.
Ubrus zřejmě sloužil jako sváteční pokrývka stolu
v době Velikonoc. Zdoben je mimořádně bohatým
figurálním i ornamentálním vytkávaným vzorem,
rozděleným do čtyř horizontálních pásů, v nichž se
vždy pětkrát opakuje tentýž výjev s pašijovou tématikou. Ubrus lemuje široká ornamentální bordura s motivem složité arabesky. Ve spodní čtvrtině
plochy ubrusu je znázorněn výjev „Nesení kříže“
se Šimonem z Kyrény, pomáhajícím nést Kristův
kříž. Doprovází jej silueta Jeruzaléma jako města
v hradbách s otevřenou bránou. Tuto scénu doplňuje německý nápis: „O Jerusalem, du Schöne, ach,
wie helle glänzest du! Ach, wie lieblich Lobgetöne
hört man da in sanfter Ruh‘!“ Jedná se o citát z oblíbeného luteránského hymnu Johanna Georga
Albinuse (1624 – 1679) „Alle Menschen müßen
sterben“ z roku 1652. Nad tímto výjevem je znázorněna scéna „Ukřižování“ s Kristem na kříži, ukřižovaným lotrem po pravici Dismasem a truchlící P.
Marií a sv. Janem Evangelistou. Ukřižování doplňu-

je německý citát z Janova evangelia: „Siehe, das
ist Gottes Lamm.“ (Jan 1,29). Horní polovinu plochy ubrusu zaujímá scéna „Zmrtvýchvstání Páně“,
kterou ve dvou užších pásech doplňují výjevy Marií
jdoucích ke Kristovu hrobu a „Noli me tangere“
– tj. setkání sv. Máří Magdaleny s Kristem po jeho
vzkříšení. Nad výjevem Zmrtvýchvstání se nachází
další německý citát z Janova evangelia „Ich bin die
Auferstehung und das Leben.“ (Jan 11,25). Ikonografie výjevů na ubruse naznačuje, že práce s největší pravděpodobností pochází z německého protestantského prostředí. V letošním roce byl ubrus
na náklady Středočeského kraje restaurován.
Mgr. Vladimír Rišlink

Vážená redakce,
reaguji na Vaší výzvu k upřesnění vzniku názvu čtvrti Mexiko. Oblast čtvrti Mexiko je vymezená ulicemi
Sportovní, Pod Malým vrchem, Pod Hájem a domy přilehlými k těmto ulicím-nic víc. Koncem padesátých
let min. století se místní hoši sdružovali do skupiny a „páchali“ činnost pro mládež té doby typickou. Když
táhli kolem domu pana Třešňáka, ten na ně nejednou zvolal „jen počkejte vy kluci mexický“. To se hochům
natolik zalíbilo, že si název Mexiko dali do „erbu“. Nyní, když už měli pojmenování, mohla se naplno rozjet
rivalita mezi Mexikem a Škvárovnou.                             S pozdravem Jiří Novák z Mexika
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Sedm prázdninových čtení
Během letošního července a srpna opět patřilo každé středeční odpoledne v Městské knihovně dětem
a malým prázdninovým živým čtením.
Sedmkrát se naše hrací pódium zaplnilo dětmi a jejich dospělým doprovodem, sedmkrát jsme z fondu dětského oddělení vybírali krátké pohádkové,
napínavé a poučné příběhy nebo veselé básničky.
Společně jsme si četli o světě kolem nás, o dětech
i zvířátkách, o klasických i netradičních pohádkových postavách. Nechyběly ani hádanky a oblíbené
obrázkové čtení, při kterém děti doplňovaly psaný
text „čtením“ obrázků, takže se mohli zapojit i ti
úplně nejmenší.
Dvakrát jsme mezi našimi posluchači přivítali děti
z příměstských táborů RC Kostička: jedno červencové čtení jsme proto věnovali pravěku, příběhům
o Človíčkovi a dinosaurech, skládali jsme dinosauří

puzzle a zahráli jsme si dinosauří pexeso, v srpnu jsme si zase četli indiánské pohádky i příběhy
o Indiánech, dozvěděli jsme se zajímavosti o jejich
životě, postavili jsme si totem a vyzkoušeli si indiánské čelenky. Četbou příběhů a pohádek se sportovní tematikou jsme si také připomněli zahájení
letních olympijských her v Riu. Závěr každého setkání patřil zábavným kvízům, jejichž záludné otázky potrápily děti i dospělé.
Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod

Podlipanské muzeum

KČT

tenisové kurty

Kutilka

Atletický stadion

galerie Šatlava

městská knihovna

městská knihovna

galerie Šatlava

Anna Český Brod

městská knihovna

KD Svět

KD Svět

městská knihovna

městská knihovna

městské lesy

Kutilka

KD Svět

KD Svět

Kutilka

KD Svět

MŠ Liblice

Městský úřad

1. 10. – 30. 10.

1. 10., start 6.30 – 10.30

1. 10., 8.00

1. 10., 10.15 a 14.00

2. 10., 14.00

3. 10. – 24. 10.

3. – 9. 10.

3. 10., 9.45

3. 10., 15.00

4. 10., 9.00 – 16.00

4. 10., 16.00

4. 10., 19.00

5., 6. a 7. 10., 8.00 – 13.00

6., 10. a 13. 10., 9.30 a 10.15

6. 10., 18.00

7. 10. – 9. 10.

8. 10., 16.00

8. 10., 19.00

9. 10., 15.00

9. 10., 16.00

9. 10., 19.00

10. 10., 17.00 – 19.00

11. 10., 9.00 – 12.00

KALENDÁŘ AKCÍ – říjen 2016
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Dny zdraví – bezplatné preventivní zjištění cukru, BMI, cholesterolu, příp. krevního obrazu

Máme doma puberťáka – přednáška RC Kostička

Magdaléna Urbanová s hostem Marií Rottrovou – koncert

Fotbal SK Český Brod – Čáslav, muži B

Příběh lesa – přírodopisný rodinný dokumentární film od tvůrců Mikrokosmosu

Ztraceni v Mnichově – filmové promítání české komedie

Fotbal SK Český Brod – Libiš, muži A

Víkendovka s lesníky – zábavně zážitková akce v lese, lesem, pro les

Číst nás baví: čteme pro Vás – živé čtení pro dospělé čtenáře

Jak pan Zelený ztratil zelenou – malé pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ

Festivalové ozvěny – ekologický film s pódiovou diskuzí pro ZŠ a SŠ

Divadelní společnost Háta: Světáci

Houbový mužíček – živé čtení pro děti

Den otevřených dveří v penzionu pro seniory s programem pro veřejnost

SOŠ Liblice – vernisáž výstavy Škola v zrcadle doby

Jak pan Zelený ztratil zelenou – malé pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ

Týden knihoven: letos jubilejní 20. ročník celostátní akce

SOŠ Liblice: Škola v zrcadle doby – výstava o historii a současnosti

Kutilka v pohybu – zábavně sportovní odpoledne a Den otevřených dveří

Fotbal SK Český Brod – J. Lhota, dorost; SK Český Brod, muži C – Třebovle

Stavba přetlakové haly

Českobrodská padesátka: Dálkový pochod a cykloturistická jízda, 50. ročník

Výstava: Dávná touha cestovatelská

Více na www.cesbrod.cz/akce

RC Kostička

KD Svět

Výlet s KČT

Štolmíř

Kutilka

Kutilka

Štolmíř

Kutilka

městská knihovna

KD Svět

KD Svět

Oranžová zahrada

městská knihovna

RC Kostička

Kudova Zdroj

RC Kostička

SOŠ Liblice

Kutilka

Pivovarský rybník

Kutilka

Kutilka

Kutilka

Kutilka

14. 10., 8.00 – 11.00

14. 10., 20.00

15. 10.

15. 10.

15. 10., 14.00

15. 10., 14.00 a 16.00

15. 10., 17.30

16. 10., 16.00

17. a 24. 10., 9.30 a 10.15

17. 10., 19.00

18. 10., 8.30 a 10.00

19. 10., 19.30

20. 10., 9.00

21. 10., 13.00 – 18.00

22. 10., 6.00

21. 10., 8.00 – 12.00

22. 10., 10.00 – 16.00

22. 10., 10.15

23. 10., start 14.00 a 16.00

28. 10., 8.30

28. 10., 10.15

29. 10., 14.30

30. 10., 14.30

Fotbal SK Český Brod – Býchory, muži B

Fotbal SK Český Brod – Nymburk, muži A

Fotbal SK Český Brod – Červené Pečky, dorost

Fotbalový turnaj mládeže

Běh republiky Československé – 15. ročník běhu pro děti i dospělé

Fotbal SK Český Brod – Velim, dorost

Podzimní slavnosti – akci pro veřejnost pořádá Spolek přátel obce Liblice

Charitativní bazárek – prodej dětského oblečení, hraček a knížek

Nákupní zájezd do Polska – pořádá autobusová doprava Vladimír Trpálek

Charitativní bazárek – prodej dětského oblečení, hraček a knížek

Jak pan Zelený ztratil zelenou – malé pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ

Večer s filmem Nuda v Brně (ČR 2003, 103 min.) — klubové promítání

Divadýlko Mrak: Krejčovská pohádka — výpravné pohádkové představení plné kouzel

Křeslo pro hosta: Aleš Háma – zábavný večer s hercem a moderátorem

Jak pan Zelený ztratil zelenou – malé pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ

Fotbal SK Český Brod – Červené Pečky, muži B

Poutní slavnost v kostele sv. Havla

Fotbal SK Český Brod – Kšely, muži C; SK Český Brod – Brozany, muži A

Drakiáda 2016 – tradiční odpoledne pro rodiny s dětmi s Leccos, Psohlavci a ICM

Pečení chleba ve veřejné peci

Z Mukařova přes Voděradské bučiny do Jevan

Celé znova (CZ) - koncert rockové kapely

Setkání pro rodiny s dětmi – individuální konzultace s právničkou Mgr. Evou Zhřívalovou
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Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

Marie Petrovová: Kočka v síti
Detektivní příběh pro děti. Tak dlouho spřádali síť, aby odhalili zločin, až se do ní sami
chytili. Aby ne, když šlo o síť sociální, kde nikdo není takový, jaký je, a kde si nemůžete být
nikdy jisti, že si píšete s tím, s kým si myslíte, že si píšete! Tonda, Klárka a Linda, trojice
kamarádů, které spojuje vášeň pro chování vzácných sibiřských koček, se stane nepřímými svědky zločinu. A protože policie nemůže najít stopu, rozhodnou se, že případ vyšetří
sami. Do pátrání zapojí také svá zvířata: kočku Brusinku, kocoura Steva, jezevčíka Toníčka
a také podivnou kočku Ornelu, ze které se nakonec vyklube někdo úplně jiný...
Milan Vranka: Ztraceni na Everestu
Když v roce 1975 britská expedice dosáhla expedičním stylem v těžké jihozápadní stěně
vrcholu Mount Everestu, její vedoucí Chris Bonington prohlásil: „Vylézt tuto cestu alpským
stylem je nereálné!“ Na tuto výzvu odpověděla v roce 1988 čtveřice špičkových slovenských horolezců, která se jihozápadní stěnou Mount Everestu dostala alpským stylem až
na Jižní vrchol, při sestupu však všichni zůstali nezvěstní… Kniha vypráví příběh o tragédii
velkého himalájského snu s odstupem více než dvaceti let, prostřednictvím starých novinových článků, dopisů z expedice, expedičních deníků a přepisů vysílačkové komunikace.
Tomáš Marný, H. O´Sten: Dopis z Yorku
V knize vycházející ze skutečné události seznamuje autor, píšící pod pseudonymem, čtenáře
s dobou, ve které žil, a s pátráním, které začalo dopisem… Dokumenty nalezené v anglickém
Yorku totiž vrhají nečekané světlo na klíčové okamžiky české historie, vše začíná u rektora
pařížské Sorbonny jménem Adalbertus Ranconis de Ericinio neboli Vojtěch Raňkův z Ježova.
V důmyslně vystavěném příběhu se střídají kapitoly ze 14. století s časem normalizace, kdy
už jen dopis ze zámoří mohl vzbudit podezření a zájem státní bezpečnosti. Historický thriller připomínající slavnou Šifru mistra Leonarda je plný napětí a překvapivých odhalení...
Helena Haraštová: Nebojím se tmy
Bojíte se tmy? Po přečtení této knihy už strach mít určitě nebudete! Je hluboká noc
a chlapeček Tomík se nečekaně probudí. Co to vidí ve svém pokojíčku? Je to strašidlo
nebo jen neškodné hračky? Nádherně ilustrovaná kniha je interaktivní, děti si mohou na
každé stránce „rozsvítit“ a hned uvidí, jaké obyčejné předměty mohou ve tmě vypadat
strašidelně...

Kompletní přehled nových knih za měsíc srpen 2016 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky

Píšete nám
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Skutečně potřebujeme novou školní budovu? Za jakou cenu?
Reakce na článek pana Nekolného k rekonstrukci budovy nemocnice na školu.
V úvodu tohoto článku, bych panu Nekolnému doporučil, aby si před osobním napadáním mé osoby
nejdříve prostudoval stavební dokumentaci k veřejné zakázce, kterou vyhotovil Městský úřad. Tam
v dokumentaci k provedení stavby je zcela jasně
uvedena maximální kapacita budovy 6 tříd po 30
žácích a nikoliv jak pan starosta tvrdí 9 tříd a 270
žáků. Je třeba si uvědomit, že kapacita školy se nepočítá pouze podle toho kolik do ní umístím dětí, ale
zejména podle toho kolik dovolují stavební, hygienické a ostatní předpisy, které musí korespondovat
se stavební dokumentací. Každý kdo má zájem se
může o těchto skutečnostech přesvědčit na internetové adrese www.vhodne-uverejneni.cz/index.
php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=cesky-brod-stavebni-upravy-c-p1100-pro-zakladni-skolu-1. V případě, že byla schválena dotace na rekonstrukci této budovy s tím, že se
jedná o kapacitu 270 dětí (dle ničím nepodloženého
tvrzení pana starosty) a stavební dokumentace by
byla koncipována na výrazně nižší počet 180 žáků,
vůbec bychom se nemohli divit, kdyby v takovém
případě opět mohlo dojít ke krácení dotací a následnému douhrazení rozdílu z městského rozpočtu
z důvodu nedodržení podmínek dotace.
Shodu okolností jsem se dostal k informacím, jak se
obdobné projekty řeší ve Německu. Tam již třetím
rokem architekti plánují a zapracovávají připomínky
do rozpracovaného projektu nové školy. Nejedná se
pouze o připomínky investora, ale zejména o připomínky vedení školy, ale také jednolivých vyučujících
a rodičů tak, aby nově budovaná škola co nejlépe
vyhovovala rozmístěním učeben, šaten, sociální zařízení, návazností na okolní budovy a stavby atd.
V článku pana starosty se píše, že projektový tým
pouze „nevěří“ a přitom neudělá nic pro to, aby se
přesvědčil, „zda-li by“ a „za kolik by“ byla možná
dostavba školy v Žitomířské. Toto považuji za řešení zcela bez jakékoliv koncepce rozvoje města.
Když už pan starosta zmínil jeden z nezpůsobilých
výdajů týkajících se projektu přednádraží, bylo by
tato jeho slova třeba uvést na pravou míru. Z odboru
rozvoje MÚ byl v minulosti členům finančního výboru rozeslán rozpis neuznatelných nákladů k této akci
a tam bylo vyčísleno dohromady 35 položek v úhrné
hodnotě 3.590tis. Kč, přičemž položka napojení na
kruhový objezd za 550tis. Kč je pouze jednou z nich.
I tento výdaj je jeden z mnoha, který se dá považovat

za chybu v projektu, neboť z hlediska principu opatrnosti je vždy lépe do prvotní žádosti o dotaci zahrnout napojení na existující křižovatku a tudíž o 15m
delší kus silnice a nedočerpat dotaci než řešit věci
následně s rizikem krácení dotace. Další do očí bijící
neuznatelný výdaj je např. přeložení kabelu ČD Telematika, kdy ČD Telematika trvala na položení nového
kabelu a to v jiných místech než bylo projektováno.
Město takto za 343 tis. Kč technicky zhodnotilo majetek někoho jiného a tak bych mohl pokračovat dále.
Nicméně článek, který jsem psal do červnového
čísla ČBZ, byl určen především k zamyšlení spoluobčanů nad jednou z investičních akcí města.
Jak už v Českém Brodě bývá dobrým zvykem, jiný
názor, než má vedení města, se musí zadupat do
země a jeho pisatel musí být i třeba lží nepřímo
označen za diletanta. Na takovýto styl jednání zástupců města si zvykat nehodlám. Ve své praxi se
vždy snažím jednat slušně, na rovinu a bez osobního napadání a byl bych rád, kdyby toto platilo i ze
strany zástupců a zaměstnanců města.
Petr Novák
člen finančního výboru, nominován za ANO
K problematice už jen krátce. Za svými výroky si stojím a mohu je doložit. Zpochybňování potřeby nové
školní budovy samozřejmě může být vydáváno za
názor, ale tento názor nemá oporu ve skutečných
faktech. Zkuste si promluvit s řediteli škol, potvrdí
vám, že jsou opravdu na hraně svých kapacit. Před
rozhodnutím o zadání projektových prací, jsme samozřejmě i na radě města posuzovali více variant,
ale tato byla zvolena jako nejvhodnější.
V žádném případě nenapadám osobu pisatele,
jen reaguji na jeho tvrzení. V poslední době bylo
ukončeno 64, probíhá nebo se zahajuje celkem 48
projektů, za nimiž stojí práce desítek lidí. Mě si klidně urážejte, ale já musím tyto lidi bránit. Protože
díky jejich práci se celkově zlepšilo prostředí v našem městě, z čehož mohou těžit i věční rejpalové.
Realizaci projektu stavebních úprav v okolí nádraží
osobně považuji za malý zázrak. Vůbec netušíte,
kolik kolem toho bylo práce, jednání, nejistoty i rizika. Projekt se skládal z několika částí a byl podpořen z více finančních zdrojů. Ale kdo chce psa bít,
hůl si jistě najde.
Jakub Nekolný
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Fotosoutěž Brody v Brodě
Fotostředisko Havlíčkův Brod, jeden z nejstarších fotoklubů v ČR, pořádá již čtvrtý ročník fotografické soutěže pro širokou veřejnost z celé České republiky se zaměřením na města, která mají v názvu „Brod“.
Projekt navazuje na předchozí úspěšné ročníky a je
realizován za aktivní pomoci a účasti měst Havlíčkův Brod, Český Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod
a Železný Brod.

stupně ke zhlédnutí ve všech zúčastněných městech během roku 2016 a 2017. Vzhledem k tomu,
že vystavené fotografie jsou amatérská díla široké
veřejnosti a fotografie je v současnosti nejrozšířenější tvůrčí činnost, bývají tyto výstavy hojně navštěvovány.

V letošním ročníku jsou dány tyto tři soutěžní kategorie: Krásy města - detail, Život ve městě, Staré
a nové. Celá akce má nekomerční charakter, případný výtěžek bude použit zejména na podporu mladým
začínajícím fotografům a rozšíření výstavní činnosti.

Podrobné podmínky soutěže najdete na www.fotobrody.cz, přes tyto stránky se zasílají i fotografie
do soutěže. Uzávěrka soutěže je 30. 9. 2016.

Z fotosoutěže bude vytvořena kolekce nejlepších
30 až 40 fotografií a tato putovní výstava bude po-

Květa Lutnerová,
Fotostředisko Havlíčkův Brod

Posvícenská zábava
T. J. Sokol Český Brod si Vás dovoluje srdečně pozvat na Posvícenskou zábavu v sobotu
24. září 2016 od 20.00 hodin v sokolovně, hraje kapela Bumerang, vstupné 140 Kč.

Zábava
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Řešení

Rádi byste pronikli do tajõ lesnictví?

…vydejte se na cestu
za poznáním spole«n³ s námi

ZVEME VÁS NA VÍKENDOVKU
S LESNÍKY, PLNOU ZÁŽITKr,
HER A NOVÝCH INFORMACÍ
http://favim.com/image/1959204/
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Poâádají M³stské lesy ,eský Brod












þESKÝ BROD, KRÁLE JIŏÍHO 332, 282 01
T: 321 612 218, M: 735 174 844
Email: novakova@cesbrod.cz, www.kdsvet.cz,
facebook.com/kdsvet

4/10/19:00

Divadlo Háta / SvĚtáci / hudební komedie
PŐedprodej 370 Kÿ, na místĚ 420 Kÿ.
VYPRODÁNO. DęKUJEME!
5 - 7/10/9:00 Festivalové ozvĚny / Na obranu jídla / film
s diskusí / ZŠ a SŠ
8/10/19:00
Ztraceni v MnichovĚ / komedie / drama / þesko /
2015 / dospĚlí
Základní vstupné 89 Kÿ.
Studenti, senioŐi a dĚti do 15 let 20 Kÿ sleva.
9/10/15:00
PŐíbĚh lesa / dokumentární / Francie / 2015 / dĚti
Základní vstupné 89 Kÿ.
Studenti, senioŐi a dĚti do 15 let 20 Kÿ sleva.
9/10/19:00
Magdaléna Urbanová, host Marie Rottrová /
narozeninový koncert
PŐedprodej 250 Kÿ, na místĚ 300 Kÿ.
14/10/20:00 Kapela CZ / kŐest CD / host Artmosphere a EddA
PŐedprodej 100 Kÿ, na místĚ 120 Kÿ
17/10/19:00 Aleš Háma / KŐeslo pro hosta
PŐedprodej 200 Kÿ, na místĚ 250 Kÿ.
18/10/8:30
Krejÿovská pohádka / Divadlo MRAK / dĚti z MŠ
a 10:00
a dĚti s doprovodem
Jednotné vstupné pouze na místĚ 50 Kÿ.
Kavárna otevŐena vždy hodinu pŐed pŐedstavením (kromĚ kina).
PŐedprodej a rezervace: IC, nám. Arnošta z Pardubic 56, þeský Brod
Online vstupenky: www.goout.cz

Moderovaná vzdìlávací filmová projekce s diskusí
pro žáky 2. stupnì základních škol a støedních škol
(anglická verze s èeskými titulky)

9:00 - 1
1:30 h
odin
Moderují:
Vojtìch Klinger,
moderátor poøadu ÈT - Planeta YÓ
Anna Grosmanová, zakladatelka
Slow Food Youth Network Praha
Kontakt: vrbovcova@posemberi.cz, 775 798 959
Jsou realizovány v rámci agendy Zdravé mìsto, MA21 a projektu Uèíme se udržitelnému rozvoji.
Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostøedí ÈR.

DNY ZDRAVÍ
S ÈESKÝM
ÈERVENÝM KØÍŽEM
ÚTERÝ 11. ØÍJNA 2016
OD 9:00 DO 12:00 HODIN
OBØADNÍ SÍÒ MÌÚ ÈESKÝ BROD, NÁM. HUSOVO 70

ZDARMA NABÍZÍME
MÌØENÍ KREVNÍHO TLAKU
MÌØENÍ CUKRU V KRVI
MÌØENÍ INDEXU TELESNÉ HMOTNOSTI - MBI
MÌØENÍ KREVNÍHO OBRAZU (PRO REGISTROVANÉ ZÁJEMCE)
AKCEMI SE PØIPOJUJEME KE KAMPANI DNY ZDRAVÍ
Jsou realizovány v rámci agendy Zdravé mìsto, MA21 a projektu Uèíme se udržitelnému rozvoji.
Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostøedí ÈR.
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Kdy: nedČle 2.10.2016 od 14:00
Kde: Sportovní areál na Kutilce, ýeský Brod

Divadélko KĤzle
Opiþí a slalomové dráhy Ukázky
sportĤ
Jízda na koních

Fotbal
Basketbal
Florbal

Atletika
Hasiþské soutČže

Aerobic
Mažoretky
Taekwondo

Zkus si pohyb dČtí s handicapem – slepá dráha, jízda na vozíku
Den otevĜených dveĜí v SK ýeský Brod a NZDM Klub Zvonice

pořádá

M


 D

,
MEMORIÁL VÁCLAVA HLADÍKA

TRADIČNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD DO VRCHU

͖͜ǤâÀ͖͔͕͚

ČESKÝ BROD

registrace online na www.casovkanatruba.cz
prezence od 9:50 do 10:50 na startu
start v Dolánkách pod kopcem na Truba
trať pro horská i silniční kola
!!! POVINNÁ CYKLISTICKÁ PŘILBA !!!

bohemia
apple

VRÁTKOV

START
DOUBRAVČICE

KOSTELEC N/Č/L

AutoMotoVelo
VŠE PRO JÍZDNÍ KOLA A AUTOMOBILY

www.automotovelo.cz

Farma PROCHÁZKA SEMICE

WWW.CASOVKANATRUBA.CZ

poĜádá dne 22. 10. 2016 od 10.00 do 16.00 hod.
ve StĜední odborné škole v Liblicích

Podzimní výstava
Dílniþky pro dČti
PĜíprava na Dušiþky a Halloween
Vstupné dobrovolné
Více informací o Spolku na www.liblice.estranky.cz, záložka Spolek pĜátel obce Liblice nebo na facebooku spolku
www.facebook.com/SpolekpratelobceLiblice

Zj ed no du šm e to !
Silnice,
ne tankodromy
Miloslav Šmolík
kandidát do krajského
zastupitelstva

Martin Kupka
kandidát
na hejtmana

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: 4. 1., 1. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12.
data expedice: 15. 1., 12. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 17. 6., 12. 8., 16. 9., 14. 10., 18. 11., 16. 12.
poslední aktualizace ceníku: 14. 6. 2016

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

ZDRAVÉ SRDCE
ČECH

Přijďte 7. a 8. října k volbám

Žádný Czexit!
Patříme do
Evropy
MUDr. Petr Tiso, MBA
lékař, manažer nemocnice
kandidát na hejtmana

www.top09.cz

NÁBYTEK
JiřiNA MARkOVá / Český BROD
PRACOVNÍ DOBA:
NáBy tku
RtiMeNt é CeNy Po-Pá 8.30 – 12.00
O
s
ý
k
O
JeMe šiR
ROzuMN
13.00 – 16.30
PRefeRu ýCh VýROBCů zA
So 8.30 – 11.00
OD Česk

SUVOROVOVA 394, 282 01 ČESKÝ BROD
nebo volejte na telefonní čísla
321 622 475, 723 931 999

Stehlík Jiâí
Tuklaty, Hlavní 47
Tel. 723 614 889
Prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna, GARDENA,
Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, âezné kotou«e na beton a ocel
 õ Ǥ STIHL  OLEOMAC
   õ VARIǡ æÀ« âǡ æÀ À ǡ «ǡ Àǡ  Ǥ
BROUSÍME: âet³zy  ý   Ǥ  (na po«kání), žací nože  «ǡ ā 
ââõǡ zahradní nõžkyǡ õā  ā± ǡ ± õā  ³  ǡ ǡ
kuchyÒské nože  õāǡ kotou«ové pily    ȋǤ  ʹͶ Ǥ  «ÀȌ Ǥ
 õ Ƭǡ ǡ  ǡ 

OTEVaENO:
DUBEN-aÍJEN
Ǧǣ ͻǤͲͲǦͳʹǤͲͲ ͳ͵ǤͲͲǦͳͺǤͲͲ
ǣͻǤͲͲǦͳͳǤͲͲ

LISTOPAD-BaEZEN
Ǧǣ ͻǤͲͲǦͳʹǤͲͲ ͳ͵ǤͲͲǦͳǤͲͲ
Ǧǣ a

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

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, So – 8.00 – 15.00
SErVIS: tel.: 602 313 343 AuToDoprAVA: tel.: 602 326 785

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






•
•
•
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VÝUKA ANGLI,TINY
PaEKLADY A TLUMO,ENÍ

«³ǡ³±
âÀ± ǡÀ
â«À«³«À
«ÀâõýÀ
Tel: 723 855 166, 321 695 141
email: aprogress@seznam.cz
www.aprogress.wattest.cz

Jsme česká firma se sídlem v Mochově zabývající se návrhem, výrobou a montáží typizovaného i
zcela atypického nábytku a doplňků bytové architektury s třináctiletou tradicí. Do našeho
kolektivu přijmeme:

TRUHLÁŘE

Požadujeme:
 Odpovídající vzdělání
 Minimálně 5 let praxe ve výrobě
 Samostatnost, flexibilita, aktivní přístup v komunikaci se zákazníky
 Řidičský průkaz skupiny B

TECHNOLOGA VÝROBY

Požadujeme:
 SŠ/ VŠ vzdělání technického směru
 Praxe v oblasti navrhování a výroby nábytku podmínkou
 Aktivní znalost programů na bázi DAEX, TURBOCAD
 Samostatnost, flexibilitu, aktivní přístup
 Řidičský průkaz skupiny B

MONTÁŽNÍKY

Požadujeme:
 Odpovídající vzdělání
 Minimálně 5 let praxe v oblasti výroby a montáže nábytku
 Logistické uvažování
 Samostatnost, flexibilitu, aktivní přístup

POMOCNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Požadujeme:
 Pečlivost, flexibilitu
 Chuť pracovat
 Truhlářské vzdělání výhodou nikoliv podmínkou – zaškolíme

OBSLUHA NÁŘEZOVÉHO CENTRA

Požadujeme:
 Pečlivost, flexibilitu, pracovitost
 Obsluha vysokozdvižného vozíku výhodou

Nabízíme:

Pro kancelář v Úvalech hledáme do našeho realitního
týmu nové kolegy. Zkušenost v oboru není podmínkou.
Pro více informací volejte na tel. 604 700 022.
Své životopisy zasílejte na mail info@elanreality.cz








Zajímavou, kreativní práci v mladém kolektivu
Výborné platové podmínky
Firemní akce
Truhlář – práce v dílně vybavené špičkovými stroji
Technolog – počítač, telefon, auto
Montážník – možnost práce na HPP i na IČO, auto, nářadí k dispozici

V případě zájmu, prosím, zašlete svůj životopis na jstraka@vestavstyl.cz nebo nás kontaktujte
telefonicky: 608 059 592
Bližší informace: www.vestavstyl.cz
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KOSMETICKÝ SALON
MARCELA STAŇKOVÁ
NABÍZÍME:
• klasické ošetření pleti značkovou
kosmetikou
• ošetření kolagenovými pláty
• lité masky na omlazení
• biocelulózové masky
• chemický peeling AHA kyselinami

NOVINKY PODZIMU:
• čištění pleti ultrazvukovou špachtlí
• zapracování séra do pleti
ultrazvukovou špachtlí
Tel. 605 157 570
Na Křemínku 179, Český Brod

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

ElEktronická
evIDence TržeB

Ing. Dana Pažoutová pořádá
seminář v Českém Brodě
Termín: 6. 11. 2016
Informace tel.: 321 620 274
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Rekonstrukce bytů, domů,
stavební, údržbářské, montážní práce.
tel. 732431594
hod.kutil@seznam.cz
www.rekonstrukce.wbs.cz

AU TO D O P R AVA
- n o n s to p ODVOZ KONTEJNER
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
mobil: 603 242 142, milanpetruzalek@sute-pisky.cz, www.sute-pisky.cz

Společnost JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. je výrobcem plastových obalů s tradicí od roku 1968. Na českém trhu má 80% podíl v dodeji plastových obalů. Sídlo společnosti a výrobní závod, ve kterém
pracuje více než 110 zaměstnanců, naleznete v Mochově.

Hledáme do týmu nové zaměstnance a to na pozice:
ObsluHA lisů (vhodné pro muže i ženy)

ElEKTRiKář (silnoproud/slaboproud)

POžAduJEmE:
vzdělání ZŠ/SŠ
3 směnný provoz
zodpovědný přístup k práci
týmová práce
důslednost, pozornost
spolehlivost a samostatnost
manuální zručnost

POžAduJEmE:
vzdělání: střední odborné s vyučením (silnoproudá/slaboproudá elektrotechnika)
praxe
osvědčení: vyhláška č. 50 §6,7

NáPlň PRáCE:
zajišťovat přísun barev dle výrobní zakázky
doplňovat dráty do drátovaček
vizuální kontrola výroby
odběr výrobků ze stroje a balení podle zakázky
přeprava kompletních palet, skenování palet
při výstupní kontrole
opatření balených výrobků etiketami

NáPlň PRáCE:
oprava a údržba strojů a stroj. Zařízení
kontrola skrytých vad
připojování nových strojů a stroj. Zařízení
seřízení a oprava IML robotů
dokumentace provedených prací
informování vedení vstřikovny, oddělení kvality
a přípravy výroby o dokončení opravy

CO Vám NAbíZímE?
Zajímavé finanční ohodnocení, příplatky za směnný provoz
(2.000 – 3.000 Kč), 13. mzda
Výkonnostní ohodnocení 4.000 – 6.000 Kč
(pro obsluhu lisů)
Kompletní zaškolení

Odměna za plnou docházku 5.000 Kč
5 týdnů dovolené
Velice štědře dotované stravování
Poukazy na masáže, balíčky pro zaměstnance,
jazykové kurzy

KONTAKT: JOKEY PRAHA CZ, s.r.o., Personální oddělení – Tel.: 326 999 901, 702 150 145, e-mail: jana.liskova@jokey.com

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

RESTAURÁTORSKÝ ATELIER, ZASTOUPENÝ AKAD. SOCH. A REST. J. JELÍNKEM,
HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU:

TECHNICKÝ/Á VEDOUCÍ PROJEKTU
CO U NÁS BUDETE DċLAT?
-

Budete srdcem naší firmy.
Povedete prĤbČh celé stavební zakázky od cenové nabídky až po pĜedání díla, vþetnČ
Ĝešení nestandardních situací.
Pracovnímu týmu zajišĢujete hladký prĤbČh zakázky po organizaþní stránce.
Budete komunikovat s investory a státními orgány, dČlat harmonogramy prací a
vyjíždČt na krátké pracovní cesty.
Budete podávat výstupy jednateli firmy a s kolegyní Ĝešit finanþní plnČní zakázek.
OýEKÁVÁME:

-

Výborné organizaþní schopnosti a schopnost vést tým, jednat samostatnČ.
Dobrá znalost Microsoft Office, stavebního programu a „þtení“ projektĤ.
Min. stĜedoškolské vzdČlání stavebního þi technického smČru.
Schopnost definovat postupy a uvést jejich Ĝešení do praxe.
ýasová flexibilita a pružné reagování na Ĝešení situace.
Dobré komunikaþní schopnosti, týmového a pĜátelského ducha.
ěP sk. B
VÝHODOU JE POKUD:

-

Jste z oboru, pĜípadnČ máte zkušenosti na obdobné pozici.
Máte vztah k pĜedmČtu díla, chcete se v nČm dále vzdČlávat a rĤst spolu s firmou.
Bydlíte v okolí místa výkonu práce.
Nástup co nejdĜíve.
NA OPLÁTKU NABÍZÍME:

-

Práci v rodinném prostĜedí sídla firmy na statku v Zalešanech 15, 280 02 Zalešany
ZodpovČdnou pozici a vedení netradiþních projektĤ.
Firemní notebook a telefon s využitím i pro soukromé úþely.
Automobil na služební cesty.
Po zapracování pružná pracovní doba.
Odpovídající finanþní ohodnocení dohodou.
Pro bližší informace volejte : 731 612 771
CV zašlete co nejdĜíve na archkaso.kopacova@seznam.cz

ARCHKAS,O spol.s r.o.
Akad.soch. a rest. Jaroslav Jelínek
Václav Jelínek
Zalešany 15, 280 02 Kolín

IýO:25311271
DIý:25311271
tel - +420 731 612 771, +420 731 612 774
archkaso.jelinek@seznam.cz

Nestátní zdravotnické zařízení rehabilitace 3RE – Studio 46
Vážení spoluobčané, čtenáři,
dovolujeme si Vám představit soukromé rehabilitační zařízení a jeho nabízené novinky.
Adresa našeho nestátního zdravotnického zařízení 3RE
je Náměstí Arnošta
z Pardubic 32, nově
jsme pro Vás otevřeli i prostory dvou tělocvičen na adrese
Náměstí Arnošta z Pardubic 46. Podle adresy domu
jsme toto pracoviště nazvali Studio 46.
Ordinace na stávající adrese doznaly rozšíření a rekonstrukce, moc rádi Vás uvítáme v nově upravených
prostorech. Naše kapacita poskytovaných služeb se
zdvojnásobila, takže se čekací termíny značně zkrátily.
Nabízíme komplexní rehabilitační služby pro všechny věkové kategorie. Věnujeme se miminkům od 6.
týdne věku , dětem i dospělým. Umíme ošetřit nejen
bolavá záda, ale i stavy po úrazech a neurologických
onemocnění. Mezi nabízené novinky patří diagnostika plochých nohou a výroba vložek do bot na míru.

Náš tým nabízí i individuální konzultace výživového
poradenství a vytvoření cvičebního plánu na míru.
V tělocvičnách nabízíme bohaté cvičební programy
jak zdravotně, tak sportovně zaměřené. Věnujeme se i individuálně sportovcům . Podrobný rozpis
a informace naleznete na webu www.3re.cz.
Naše regenerační programy Vás zbaví stresu a společně s námi se může změnit Váš životní styl k lepšímu. Na podzim chystáme i řadu zajímavých přednášek a projektů. V nejbližší době přivítáme kolegu
z pražské sekce „Žij si své mužství“ s přednáškou určené mužům na téma Bojovník v nás. Dámám zase
slibujeme přednášku na téma Vnitřní žena a životní
rytmus sladěný s lunou.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat,
email: renata.tejnska@3re.cz, popřípadě telefony
603 596 724 nebo 775 666 576. Za náš tým se s Vámi
loučím a na spolupráci se těším Vaše
Mgr. Renáta Tejnská
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Dentální hygiena
v Kozovazech

nabízí bělení zubů, pískování pigmentací,
léčbu parodontózy, odstranění zubního
kamene.

VYROBÍME
•
•
•
•
•
•

Pergoly
Zahradní domky
Garážová stání
Altány
Houpaēky
DĢtské
prolézaēky
• DƎevĢné truhlíky
a kvĢtináēe

OPRAVÍME
• StƎechy a
krovy
• Podlahy a
obložení
• Okna a dveƎe

PORADÍME S:
• UmístĢním
• VýbĢrem
materiálu
• Designem
• Údržbou

Ordinace MUDr. Profousová,
stomatologie – parodontologie,
Kozovazy I, 250 87 Mochov
tel.: 326 710 708

TANEýNÍ
PRO DOSPċLÉ

(13.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANýICE
Kluēov 145
eský Brod 282 01
+420 725 179 587
info@zahradyzedreva.cz
www.zahradyzedreva.cz

S1: Zaþáteþníci

15:15 – 16:50

kurzy

S2: MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

zaþínají

S3: StĜednČ pokroþilí

18:45 – 20:25

S5: Speciál

20:35 – 22:15

Info: tel: 603 238 090

v nedČli
2.10.2016

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

NABÍZÍME:

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

vepřovou plec bez kosti – 89 Kč/kg
vepřovou krkovici s kostí – 89 Kč/kg
vepřový bok s kostí – 69 Kč/kg
vepřové sádlo hřbetní – 26 Kč/kg

ceny jsou platné od 26. 9. do 8. 10. 2016
na prodejně v Českém Brodě
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