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Co nového

Koukám, jak ten čas le ...
a měsíc školy je za námi. Letošní září začalo opravdu „forte“. Zahájení školního roku proběhlo tradičně pro
ZŠ Tyršova v sokolovně, prvňáčci ze Žitomířské zahájili v novém prostředí v areálu nemocnice. Odpoledne
bylo věnováno Dnu otevřených dveří v nové škole a Fóru města. Blíže o tom v článcích dnešního čísla.
Dne otevřených dveří využily i neziskové organizace k náboru do svých řad. Na Škvárovně proběhla prezentace cvičení na workoutovém fitness, a i když nebylo nejtepleji, přeci jenom nepršelo tak, jako v červnu. Pro spolky je září symbolem vstupu do sezóny, takže sportovci zahájili podzimní čás svých soutěží,
jako například fotbalisté, basketbalisté a tenisté, na druhé straně např. nohejbal vstoupil do finálových
čás svých soutěží. Slunečné počasí přálo i tradiční akci Ku lka v pohybu, jak o ní píše I. Librová. Spolek
přátel Liblic uspořádal historické první setkání rodáků.
Do další sezóny také vstoupil Kulturní dům Svět, jehož program je zveřejňován nejen v ČBZ, ale můžete
jej také získat v informačním centru města. Samotné IC čeká na vyhlášení veřejné zakázky a následné
stavební úpravy v č.p. 1, kam by mělo v prvním čtvrtle příš ho roku přesídlit, mezi m na IC čeká několik
cer fikací kvality služeb. Budete-li pozorně číst, dočtete se i jak si íčko vede mezi jinými íčky.
MAS Pošembeří se konečně dočkalo schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS Region Pošembeří. Co znamená komplikovaný nadpis i jaké Výzvy na nás čekají, se dočtete v článku
Jany Tůmové.
Letošní posvícení, kterému počasí moc nepřálo, doprovodila jedna důležitá událost. Poslanecká sněmovna po projednání v podvýboru pro heraldiku a vexilologii (věda zabývající se historií a symbolikou vlajek,
praporů a standart) udělila našemu městu vlajku, kterou v neděli 24. 9. posvě l kardinál Dominik Duka,
více zajímavých informací v článku V. Mrvíka.
V závěru měsíce přibyly i dny volna, ve kterých se dočkali houbaři svých houbařských úlovků, jak bylo
vidno na stránkách sociálních sí .
Lze říci slovy klasika, že nám září uteklo v činorodém ruchu a budeme snad mít dost síly i rozumu před
nadcházejícími parlamentními volbami, o kterých také více v článku dnešního ČBZ.
Pohled do kalendáře akcí, zejména na jeho závěr vás přesvědčí, jak opravdu ten čas le , protože začínají
adventní akce, tře ho prosince proběhne adventní průvod světýlek, promítání oblíbeného videomappingu na zvonici kostela, rozsví se vánoční strom a co nevidět budou Vánoce…
Přeji vám příjemné počtení v říjnovém Zpravodaji a rovněž příjemné zážitky na akcích, kterých se zúčastníte, volby nevyjímaje.
Pavel Janík
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Krátce z města
Po skončení udržitelnos projektu, který souvisel se zabezpečením spisové služby pro ostatní
obce v rámci působnos našeho města, rada
města na svých dvou jednáních vzala na vědomí
Výpovědi dohody o partnerství obcí Masojedy,
Tuklaty a Mrzky, které se vyjádřili z projektu jako
poslední.

Rada města doporučila zastupitelům schválit
rozpočtové opatření č. 3, v jehož návrhu jsou
zapracovány přiznané dotace a jejich použi ,
včetně spoluúčas , dále změny dle skutečného
vývoje v příjmech i ve výdajích, vychází se ze
skutečnos k 31. 7. 2017. Rozpočtové příjmy se
zvyšují na 168.983,90 s. Kč, rozpočtové provozní výdaje se zvyšují na 129.527,90 s. Kč, rozpočtové inves ční výdaje se zvyšují na 45.506 s.
Kč, položka financování se nemění.

V souvislos s realizací projektu podzemních
kontejnerů na tříděný odpad začaly vedle budov
městské knihovny a základní školy na náměs
archeologické práce.

V neděli 24. září kardinál D. Duka požehnal novou vlajku města Český Brod. Vlajka bude trvale
umístěna v obřadní síni českobrodské radnice.

Vedení města vyhodno lo se zástupci 1. SčV stav
vodohospodářského majetku, návrh inves čních
akcí do konce roku 2017 a v průběhu roku 2018,
zhodnocení posloupnos jednotlivých nutných
stavebních prací, provedení vodovodních a kanalizačních řadů a technologických zařízení a to
jak nových, tak rekonstrukce stávajících a jejich
havarijní stavy.

Dne 5. 10. 2017 začalo v rámci revitalizace rybníka ve Štolmíři jeho odbahnění. S m souvisí odvoz bahna na nedaleké pole a zvýšené znečištění
vozovky po této trase. Dodavatelská firma bude
průběžně vozovky uklízet, ale stav silnice nemusí
být vždy ideální. Předem se omlouváme za způsobené po že a žádáme Vás o shovívavost.
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Rada města pověřila odbor sociálních věcí přípravou konkrétních kroků k realizaci zavedení
podporované dopravy pro seniory a osoby se
zdravotním pos žením ve městě Český Brod.

Rada města projednala zápis a doporučení komise pro územní rozvoj a stavebnictví.

Místostarosta P. Janík a tajemník úřadu A. Kašpar
se na pozvání vedení města Železného Brodu zúčastnili 11. ročníku sklářského fes valu Skleněné
město. Akce sloužila také jako neformální setkání partnerských „Brodů“.

Starosta města vyhlásil Výzvu k podávání žádos
o dotace na rok 2017 v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času na přidělení
finančních prostředků z Fondu sportu, kultury
a volného času města Český Brod nestátním neziskovým organizacím. Výzva se týká Programu
č. 3: Podpora inves čních akcí NNO. Alokovaná
částka pro Program č. 3 činí 1.200.000 Kč. Lhůta
pro podání žádos o dotace je od 27. 10. 2017
do 31. 10. 2017. Podrobnos na webových
stránkách města.

Na konci letošního léta byla dokončena výstavba
nového OC Pila v Českém Brodě. Jako zajímavý
historický doklad o skujeme historický snímek
z provozu Klímovy pily ve 20. letech 20. stole
ze soudobého inzerátu ze sbírek místního Podlipanského muzea. Poskytl Vladimír J. Mrvík.
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Body projednávané Radou města 6. 9. 2017
1. PD Nový vodojem Na Vrabčici II
2. VZ - Výběr dodavatele „Dodávka štěpkovače
a 4 ks vanových kontejnerů“
3. Přije státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na nepamátkový objekt
č.p. 12 na náměs Arnošta z Pardubic v Českém
Brodě
4. Pacht pozemků v k.ú. Český Brod a k.ú. Liblice
u Českého Brodu
5. Pronájem čás pozemku v k.ú. Český Brod (pod
hřbitovem)
6. Pronájem čás pozemku v k.ú. Liblice u Českého
Brodu
7. Předkupní právo
8. Věcná břemena - změna sazebníku
9. Nájemní smlouva mezi ZŠ Žitomířská a SCOLAREST výdejna čp. 1099
10. Výpověď dohody o partnerství č. 288/2011/
OVV obec Masojedy
11. Výpověď dohody o partnerství č. 297/2011/
OVV obec Tuklaty
12. Výpověď dohody o partnerství č. 289/2011/
OVV obec Mrzky
Body projednávané Radou města 23. 8. 2017
1. ANNA, soc. služby - schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci
2. MŠ Kollárova - žádost o souhlas s čerpáním rezervního fondu
3. MŠ Liblice - žádost o souhlas s čerpáním fondů
organizace
4. Městská knihovna - žádost o souhlas s odpisem
pohledávek

Věstník
5. Smlouvy na poskytnu dotací z dotace na MPZ
a rozpočtu města- doporučení ke schválení
6. Rozpočtové opatření č. 3 - doporučení ke schválení
7. 1. SčV, a.s. - Dohody
8. LBK 14 - převze do majetku města
9. Národní rozvojový program mobility pro všechny
10. Smlouva o dílo Úprava pozemku č. parc. 1079/3
Český Brod
11. Vyhlášení záměru - prodej pozemků v k.ú. Český Brod (P.D.)
12. Ukončení smlouvy o výpůjčce motorové sekačky ETESIA PRO 51 H
13. Změna adresního místa budovy školy čp. 1100
a výdejny čp.1099
14. Realizace akcí přesahující rok 2017
15. Smlouva č. 00141662 o poskytnu podpory ze
Státního fondu životního prostředí České republiky
16. Doprava pro seniory a osoby se zdravotním pos žením ve městě Český Brod - návrh na možné zavedení ve městě a jeho okolí
17. Informace - Zápis Komise pro územní rozvoj
a stavebnictví
18. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
19. Výpověď dohody o partnerství č. 283/2011/
OVV obec Krupá
20. Podpora zařazení obnovy kostela sv. Havla do
Programu záchrany architektonického dědictví
21. Schválení platu ředitele příspěvkové organizace ZŠ Žitomířská

ADVENTNÍ PRŮVOD SVĚTÝLEK
První adventní neděli 3. prosince 2017 v 17.00 hodin vykročí za svitu loučí Českobrodské
gardy tradiční Adventní průvod světýlek od radnice směrem k domovu seniorů Anna. Dále
se vydá ulicí Žižkova, ulicí Suvorovova směrem na náměs Arnošta z Pardubic ke kostelu sv.
Gotharda a k vánočnímu stromu, kde bude na zvonici kostela promítán videomapping. Atmosféru podpoří vůně svařáku a horkého moštu. Jste všichni srdečně zváni.
28. ŘÍJNA DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Významný státní svátek si připomeneme 27. října 2017 v 16.00 hodin vzpomínkovým zastavením u pomníku T. G. Masaryka v městském parku. K tomuto tématu se váže i následná
přednáška ve zvonici u evangelického kostela, kam jste také srdečně zváni.
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Den Evropského a kulturního dědictví v Českém Brodě
V sobotu 16. září 2017 uspořádalo Informační centrum ve spolupráci s českobrodskou a pečeckou farnos
autobusový výlet po kostelích Českobrodska. Projekt byl realizován v rámci kampaně Dny Evropského a kulturního dědictví. Přihlášky jsme v Informačním centru přijímali už od prázdnin a zájezd byl brzy naplněn.
První zastávka byla v Tismicích, kde jsme navš vili
kostel Nanebevze Panny Marie. V Rostoklatech
nás osobně přivítala starostka Radka Nováková.
Do kostela sv. Mar na nás vedla boční vchodem,
protože vstupní brána se právě rekonstruuje.
Uvnitř kostela bylo také možné vidět restaurátorské činnos v plném proudu. Další ze zastávek byla
ve Štolmíři v kostele sv. Havla, v Bříství v kostele
Nalezení sv. Kříže. Po obědě v kounické hospodě
nás čekala cesta do Chotouně do kostela sv. Prokopa, který nám otevřel pan farář Josef Nerad z pe-

čecké farnos . Poslední zastávka byla ve Ls boři
v kostele Nanebevze Panny Marie, který je rekonstruován díky velké píli a peněz pana Jana Sochy.
Na všech zastávkách měl pro nás perfektní výklad
historik PhDr. Vladimír Jakub Mrvík PhD, který se
velkou měrou zasloužil o spokojenost výletníků, za
což mu patří veliké poděkování. Děkujeme všem,
kteří nám umožnili tento výlet uskutečnit.
Za IC Ivana Nývltová
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Výsledky veřejného Fóra 2017
Děkujeme všem, kteří se ak vně zapojili 4. 9.2017
na akci Fórum zdravého města 2017 i ve veřejné
online anketě TOP 10 ve dnech 11. – 26. 9. 2017.
TOP 10 oblas , které vzešly z této ankety můžeme
chápat jako 10 problémů, 10 příležitos i jako 10
nadějí.
Petra Ištvániková, PR manažerka
1
2

1

Řešení bezpečného přechodu a výjezdu od nádraží na
křižovatce u ZZN.

16,7

2 Rekonstrukce budov v areálu nemocnice.

14,8

3 Vybudování zázemí pro volný čas náctiletých.

14,1

4

Proměna parku za nemocnicí na rekreační zónu
s cyklostezkami a sportovišti.

14

5 Rekonstrukce bazénu - koupaliště.

13,5

6 Rekonstrukce sportovního areálu na Kutilce.

12,6

7 Vybudování cyklostezek.

12,4

8 Výměna povrchu štěrkových ulic.

12,4

3
4
5

9

6
7
8

Umístění přechodu pro chodce v Žižkově ul.
(u obchodu Barvy laky).

11

10 Zajištění kvalitní výsadby a údržby zeleně.

10,9

11 Rekonstrukce MŠ Kollárova.

10,2

9
10

12 Zřízení „taxi“ pro seniory.

11

13 Rekonstrukce ZŠ pod domovem Anna.

12
13
14

14

Zajištění bezbariérového přístupu do knihovny
– výtah (č.p. 1).

9
8,9
7,1

15 Rekonstrukce kostela sv.Havla.

7,1

16

16 Doplnění materiálního vybavení ZŠ Tyršova.

6,9

17

17 Prohloubení spolupráce školních parlamentů s městem. 4,3

18

18 Jiná

15

graf je řazen podle tabulky

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Marie Jiříčková, pan Richard Jozíf, paní Jarmila Vítková,
paní Věra Šindelářová, pan Bohumil Čáp, paní Jarmila Vízková,
pan Jaroslav Kubík.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

1
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Štolmířský koberec
Nejedná se o další výtvarné činy místních šikulů, ale o ak vitu Středočeského kraje a její správy komunikací. Město Český Brod vyzvalo investora, správce i zhotovitele k jednání před započe m prací na rekonstrukci komunikace od „horní školy“ až na severní okraj Štolmíře.
19. září se zástupci klíčových hráčů připravované
rekonstrukce sešli na radnici se starostou Jakubem
Nekolným, tajemníkem Alešem Kašparem a dalšími pracovníky úřadu, kteří sdělili „pozici“ města.
„Uvítali jsme pohotovost přítomných k účas na
schůzce ještě před započe m prací. Měli jsme tak
možnost podrobněji se seznámit s rozsahem prací,
harmonogramem, objízdnou trasou a konzultovat
i priority města v souvislos s realizací opravy,“
uvedl k jednání Jakub Nekolný.

Odhadovaná délka realizace je 8-12 týdnů. Ovlivnit
ji mohou zejména klima cké podmínky. Investor
preferuje realizaci v roce 2017, dodavatel ale ručí
za kvalitu – použitá nová technologie to ž vyžaduje o 1 – 2 °C vyšší venkovní teplotu opro standardnímu způsobu. Minimální časový rozsah 15. 10. až
15. 12. 2017.
K prezentované projektové dokumentaci byly ze
strany našeho města vzneseny následující připomínky a náměty:

Řeč byla také o minimalizaci komplikací při souběhu opravy povrchu vozovky s projektem odbahnění rybníka,“ doplnil Petr Kostkan z odboru rozvoje.
„Samozřejmě nemohla chybět debata o dopravní
obsluze zejména pro místní obyvatele během stavby,“ navázal vedoucí odboru dopravy Jan Pohůnek.
„Informace stále doplňujeme a konkre zujeme
a budeme je průběžně zveřejňovat všemi dostupnými prostředky,“ slíbili oba.

Projektová dokumentace za m nepočítá s umístěním propustku za podjezd pod železniční trať k odvedení dešťové vody, kde se tvoří obrovské kaluže
nebezpečné provozu, navíc způsobující rychlou
degradaci vozovky.

Práce proběhnou pravděpodobně ve třech etapách
(jak v čase, tak i v lokalitách) křižovatka s ulicí Na
Vanderkách – podjezd pod tra – náves – severní
okraj Štolmíře – některé práce mohou probíhat
i souběžně, což bude postupně upřesňovat zhotovitel Silnice Čáslav, s.r.o. Při práci v úseku kolem tra ,
bude doprava pravděpodobně řízena semafory kyvadlově vždy po polovině jízdního pruhu. V případě
krátkodobého zneprůjezdnění ostatních úseků bude
možné do Českého Brodu použít komunikaci kolem
hřbitova nebo objížďku přes Černíky a Kounice.

Paralelně s opravou probíhá odbahnění rybníka ve
Štolmíři a bude tak potřeba, aby se minimalizovaly
kolize prací. Zhotovitel bude s městem pružně komunikovat postup prací, zhotovitel upřesní a dále
bude konkre zovat rozsah a způsob úprav obrub
a pokusíme se doladit další drobnos pro zlepšení
stavu komunikací a kvality všech druhů dopravy ve
Štolmíři a jeho nejbližším okolí.

V úseku kolem tra bude profil komunikace včetně
krajnic – vodorovného i svislého dopravního značení maximálně zohledňovat zvýšený pohyb chodců.

Aleš Kašpar
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Areál nemocnice v Českém Brodě
Areál nemocnice doznal v poslední době značných změn a mnoho dalších ho ještě čeká. Tou nejviditelnější, které si zajisté občané města všimli, je přestavba pavilonu D (čp. 1100) na základní školu. Za téměř
42,5 mil. Kč vznikla nová škola, která má 8 nových tříd, jazykovou učebnu, 2 družiny, svůj prostor mají
i kabinety, herna, šatny a další zázemí. Škola je bezbariérová, výtah vede do všech podlaží budovy. Spolu
se školou bylo vybudováno nové venkovní hřiště, byla upravena část ulice Bezručova a komunikace uvnitř
areálu, byla opravena ohradní zeď a sví se novým veřejným osvětlením.
V návaznos na potřeby nové školy a naplněnou
kapacitu v jídelně v ulici Bedřicha Smetany byla
z čás objektu pavilonu J (čp. 1099) v prostorách
bývalé prádelny vybudována jídelna pro žáky nižších ročníků základních škol za téměř 8,5 mil. Kč
a vybavena za téměř 2,5 mil. Kč. Obě tyto akce byly
podpořeny dotací z ministerstva financí a to částkami 25 mil. na školu a 6,6 mil. na jídelnu. Město
plánuje i modernizaci stávající kuchyně v tomto
pavilonu. Za m je pronajata provozovateli zdravotních služeb a slouží pro celodenní stravování
pacientů i personálu nemocnice. Městem je zadaná studie, která má stanovit potřeby a rozmístění
jednotlivých zařízení pro možnost sloučení těchto
doposud oddělených provozů tak, aby v případě
rekonstrukce kuchyně nemusela být strava pro
žáky ZŠ dovážena, ale byla připravována přímo
v prostorách nové kuchyně.
Na budovu kuchyně a jídelny navazuje spojovací
chodbou pavilon C (čp. 507) bývalá administra vní budova. Město Český Brod plánuje na podzim
podat žádost o dotaci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V tuto chvíli je
zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a podána žádost o stavební povolení.
V budově by mělo vzniknout Komunitní centrum,
kde budou zastřešovány vybrané sociální služby,
volnočasové ak vity pro dě , vzdělávací služby
pro návštěvníky a environmentální služby. Jeden
z poskytovatelů sociálních služeb Spirála pomoci
plánuje v prostorách zřídit prádelnu, přemís t sem
půjčovnu kompenzačních pomůcek, prostory zde
bude mít i spolek Leccos i dětské centrum Kos čka.
Místo zde naleznou i společnos Prostor a Modré
dveře. V horních patrech vzniknou 2 sociální byty
především pro občany v krizové situaci. To vše se
ale uskuteční pouze v případě, že město dotaci
z IROP získá, protože rozpočet na celkovou rekonstrukci se pohybuje okolo 30 mil. Kč.
V pavilonu H (čp. 508) bývalá údržba a dopravní
služba je uskutečnění přestavby téměř jisté. V loňském roce jsme žádali o dotaci a letošního roku

jsme obdrželi Rozhodnu o poskytnu dotace
z IROP na rekonstrukci budovy na Nízkoprahový
klub Zvonice, který se sem přestěhuje z provizorních prostor v areálu na Ku lce. V současné době
je již připraveno výběrové řízení na dodavatele
stavby a vybavení. Předpokládáme, že stavební
práce začnou na jaře roku 2018. Předpokládané
náklady projektu jsou 5,6 mil Kč. Předpokládaná
výše dotace je 5,1 mil Kč.
Hlavní budova nemocnice, pavilon A (čp. 282) by
měla projít velkými stavebními úpravami, je vydáno stavební povolení na úpravy komunikačních
prostor a stavební práce jsou vysoutěženy. V létě
2017 proběhla úprava levostranného vjezdu do
areálu a dále bylo ukončeno přemístění elektrické
rozvodny z prostoru původního hlavního vchodu
z ulice Žižkova. Přepojování do nové rozvodny se
dělo za plného chodu nemocnice bez narušení provozu jednotlivých oddělení a celé akce stála zhruba
700 síc korun. Díky přemístění rozvodny může být
realizován projekt, který zahrnuje znovuobnovení
hlavního vstupu z ulice Žižkova, kde by byla i nájezdová rampa, dosavadní výtah by měl být modernizován s výstupem na dvě strany, ale to až poté, co
v zadní levé čás budovy bude vystaven zcela nový
evakuační výtah a vybudovány komunikační prostory, do kterých bude výtah vyúsťovat. V přízemí
budovy dojde k rekonstrukci stávajícího sociálního
zařízení pro personál a vznikne zcela nové bezbariérové WC. Stavební úpravy zasáhnou a omezí nebo
změní dispozice mnoha stávajících provozů - laboratoří, kuchyněk, nemocničních pokojů i skladů
a sociálních zařízení. Rozhodnu o této finančně
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velmi náročné inves ci za 25 mil. Kč, na kterou není
poskytnuta žádná dotace, schválili na svém posledním jednání dne 4. 10. 2017 zastupitelé města.
Pavilon G (čp. 297) bývalé gynekologie má sice
nový kabát, ale uvnitř k žádné významné změně
nedošlo. Po jednáních se stávajícím nájemcem se
předpokládá, že potřebné stavební úpravy týkající
se především zprovoznění 2. patra budovy, úpravy
zázemí pro lékaře ve 3. patře budovy, vybudování
nového evakuačního výtahu a rekonstrukce toho
stávajícího bude zajišťovat nájemce po dohodě
a odsouhlasení rozsahu prací městem.
V září se v areálu nemocnice konalo jednání za
účas zástupců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje a Města Český Brod za účelem
vyjasnění postupu při převodu čás pozemku KN
p.č. 199/22, čás o výměře 525 m2 v obci a k. ú.
Český Brod do vlastnictví Města Český Brod. Jde
o část pozemku, kterou má město zájem získat a jejíž převod se projednává již od roku 2013, kde do
změny postojů jednotlivých účastníků zasáhly nové
legisla vní změny. Převodem určené čás pozemku
by se zpřístupnila zadní část pavilonu I (bez čp.) bývalé dílny a sklady údržby, ve kterém město plánuje
vybudovat spisovnu úřadu. Projektová dokumentace na rekonstrukci této budovy je zpracována, ale
vydání stavebního povolení za m bránily nedořešení majetkové vztahy, protože v případě zateplení
budovy, bude její plášť již na „cizím“ pozemku.
V pavilonech E (čp. 1311) bývalé zubní a F (čp. 1311)
bývalé dětské oddělení došlo v roce 2016 ke stavebním úpravám všech sociálních zařízení, k výměně osvětlení, zbývajících původních oken, podlahové kry ny a výmalbě společných prostor obou
pavilónů. Stejně tak prošly rekonstrukcí jednotlivé
ordinace prak ckých lékařů včetně opravy elektroinstalace, rozvodů vody a zařizovacích předmětů.
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Zbývá dokončit pokládku PVC v chodbách pavilónu
F. Důvodem je značná vlhkost podkladu způsobená zatečením vody pod objekt při havárii rozvodu
vody. V současné době se připravuje oprava a zateplení střechy pavilónu E, která je v havarijním stavu. Město Český Brod má zpracované projektové
dokumentace na bezbariérové zpřístupnění obou
těchto pavilonů. Do pavilonu E by měl být vybudován bezbariérový vstup, který bude řešen venkovní rampou vedoucí podle fasády. Dále by uvnitř
budovy vznikl nový výtah do 1. patra. V pavilonu F
by podle projektu měl být také vybudován bezbariérový vstup a to navýšením úrovně podlahy od
vstupu až po propojující krček a to do úrovně výšky
stávající podesty a zároveň by měl být zpřístupněn
pro veřejnost i druhý „zadní“ vstup ze dvora nemocnice. Na realizaci těchto akcí město plánuje
během října podat žádost o dotaci do Národního
rozvojového programu mobility pro všechny, který
je vypisován Úřadem vlády ČR.
Zbývá nám popsat záměry s bývalou poliklinikou
(čp. 620) pavilon B. Prostory v budově budou zřejmě dočasně nabízeny ke komerčnímu využi v souladu s podmínkami převodu těchto nemovitos .
O naší městské „hrůze“ nedostavěné poliklinice
není za m defini vně rozhodnuto. Za m se nepovedl záměr na dobudování zdravotnického pavilonu soukromým investorem, převodní podmínky
státu brání nemovitost prodat nebo převést na cizí
osobu, takže ani soukromé developerské projekty
nelze uskutečnit, město na opravu budovy nemá
prostředky. Lze uvažovat o využi s pomocí dotací
například pro vybudování sociálních bytů za předem stanovených podmínek státu. Je však možné,
že se budeme ještě na toto torzo budovy dívat do
roku 2020, pokud ji alespoň nepřikryjeme plachtou s hezkými obrázky.
Mgr. Hana Dočkalová,
vedoucí odboru rozvoje
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Senior taxi jako nová služba ve městě
S narůstajícím podílem seniorů v populaci hledají města a obce způsoby, jak jim usnadnit život ve stáří.
Jednou z možnos pomoci je zavedení podporované dopravy pro seniory a osoby se zdravotním pos žením označované v praxi jako „Senior taxi“.
Nárok na dopravu by v případě seniorů byl vázán
na určitou věkovou hranici, je uvažováno o hranici 65 let. Pro některé občany v tomto věku je již
ob žné se někam dopravit, někteří jsou odkázáni
sami na sebe a nemají v blízkos nikoho, kdo by jim
pomohl je někam dovézt.
Tato služba by umožnila seniorům a osobám se ZP
dopravovat se za mírný poplatek na vybraná místa
ve městě, mezi něž by určitě patřily lékařské ordinace, nemocnice, úřady, pošta, nádraží, hřbitov a obchody. Služba by byla v provozu od 7.00 do 16.00
a poplatek za přepravu by se pravděpodobně pohyboval okolo 20 Kč. Nová služba by pokrývala také
místní čás města, tedy Liblice, Štolmíř a Zahrady.
Dopravu osobním autem (senior TAXI) by bylo nutné si telefonicky objednat alespoň den předem.

K otázce zavedení této služby bychom rádi znali
Váš názor, stejně tak bychom rádi zmapovali Vaši
spokojenost se službami ve městě obecně. Velmi
oceníme, pokud si najdete čas a vyplníte několik
níže uvedených otázek. Anketní lístek můžete odevzdávat do konce října 2017 v těchto sběrných místech: Informační centrum města, Městská knihovna, čekárny prak ckých lékařů, vrátnice domova
seniorů ANNA, senior klub T. J. Sokol Český Brod.
Anketu můžete rovněž vyplnit na webu města
www.cesbrod.cz.

1) Mám zájem o službu „Senior taxi“ v našem městě?
V případě kladné odpovědi na otázku č. 1, zodpovězte otázky č. 2 až 4

Jana Tůmová,
odbor sociálních věcí

ANO

NE

2) Jakou částku byste byl ochoten/ochotna zapla t za jednotlivou jízdu? (uveďte částku v Kč): . . . . . . . . . .
3) Kolikrát za měsíc byste danou službu využil/využila? (uveďte počet jízd)
4) Na jaká místa byste měl/měla zájem se dopravovat (uveďte konkrétní místa)

........................................................................................
5) Chybí Vám ve městě nějaké služby (nejenom sociální), které by zvýšily kvalitu Vašeho života?

........................................................................................
Vyplněné anketní lístky, prosím, odevzdejte do konce října 2017 na jednom ze sběrných míst – Informační
centrum města, Městská knihovna, čekárny prak ckých lékařů, vrátnice domova seniorů ANNA, senior
klub T. J. Sokol Český Brod.
Děkujeme Vám za vyplnění těchto otázek.
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Doprava v Českém Brodě se postupně mění
V oblas dopravy na území našeho města došlo v poslední době k několika změnám, na které se město
snaží reagovat. Zákaz tranzitní kamionové dopravy nad 12 tun sice snížil průjezdy nákladních aut, zavedení modrých zón v dalších částech Prahy ale naopak způsobilo větší nároky na parkování osobních vozidel
hlavně v blízkém okolí nádraží.
Přestože nám loňské opatření zakazující průjezd
městem kamionům nad 12 tun, které si zkracovaly
cestu mezi dálnicemi D1, D11 a D10 trochu ulevilo
(ne všichni řidiči jej dodržují), defini vní řešení tranzitu by měl přinést až budoucí východní obchvat
pojatý do nového územního plánu. Jeho přesná
trasa stejně jako budoucí podoba silnice I/12 je
předmětem souběžně zadaných dopravně - územních studií. Obchvat města by měl vést od odbočky
na Krupou, dále mezi Liblicemi a Ls boří směrem
k silnici na Kounice, ale v jeho přípravě jsme na
samém počátku. Nezmění-li se dosavadní přístup
krajských reprezentací, budeme v budoucnu muset
pro obchvat nejen vykoupit všechny pozemky, ale
také zajis t projektovou dokumentaci. Mezi m si
ale s dopravou musíme poradit uvnitř města.
O co ubylo tranzitu, o to více přibylo místní dopravy osobními auty a zvýšily se požadavky na
parkování u nádraží s nepříznivými dopady na obyvatele přilehlých ulic. Město proto uvažuje o zavedení obytných zón v některých čtvr ch a o regulaci průjezdu nebo zpoplatnění parkování mimo
rezidentů, hlavně na Škvárovně. Součás by měla
být i zklidňující stavební opatření, první v ulici Pod
Velkým vrchem. Napřed ale chceme vše projednat
s veřejnos . Parkování neboli doprava v klidu je
problémem také v centru, kde hledáme možnos ,
kam odsunout dlouhodobé a jak zvýhodnit krátkodobé stání a podpořit tak místní podnikatele. Dalším problema ckým místem je sídliště. Tady v roce
2018 plánujeme rekonstrukci čás ulice Palackého
včetně nového uspořádání parkovacích stání, které
bylo s občany projednáno počátkem září.

Některé změny v organizaci a plynulos dopravy
přinesla i nová výstavba, v poslední době zejména
dokončení OC Pila a také otevření školní budovy
v Bezručově ulici. Prvně jmenované místo se váže
k aktuálně nejvíce problema ckému uzlu města,
a to křižovatce u ZZN a navazujícím křižovatkám
u Billy, u Penny a u Karmy, které bychom chtěli
v budoucnu řešit jako jeden systém ve spolupráci se Středočeským krajem. Původní plány u ZZN
změnila nabídka na odkup celého areálu městem
po jeho loňském uzavření. Nyní stále probíhají jednání s vlastníkem o podmínkách kupní smlouvy,
abychom mohli pozemky areálu pro potřeby města využít. Variantu provizorní světelné signalizace
křižovatky jsme opus li s ohledem na krkolomnost
technického řešení a existenci pátého ramene,
defini vní uspořádání se odvine od výsledku zmíněného jednání, až budeme vědět, kolik prostoru
budeme mít k dispozici. Ve hře je proto nyní i provizorní kruhový objezd. Jakákoli varianta, dočasná
i trvalá, ale musí být vstřícná k chodcům, kterých
mto místem projde opravdu velké množství.
Město nechce v oblas dopravy provádět nahodilé a nepromyšlené kroky a chce postupovat koncepčně. K tomuto účelu máme v červnu schválený
generel dopravy (uveřejněný na webových stránkách města), který mapuje všechny druhy dopravy,
shrnuje výsledky provedených měření a průzkumů
a navrhuje opatření, která by měla být v budoucnu
v dopravě na území města realizována.
Tomáš Klinecký
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diploma ckým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnos . Ve
dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky
nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O voličský průkaz lze osobně požádat ještě
do 18. října 2017 do 16.00 hodin u obecního úřadu, kde je zapsán ve stálém seznamu (tj. pravidla
v místě trvalého pobytu). Při ztrátě nebo odcizení
voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Sídla volebních okrsků v Českém Brodě jsou následující:
Volebního okrsek č. 1: nám. Husovo čp. 70,
282 01 Český Brod
Volebního okrsek č. 2: Tyršova čp. 68,
282 01 Český Brod
Volebního okrsek č. 3: Tyršova čp. 68,
282 01 Český Brod
Volebního okrsek č. 4: nám. Husovo čp. 19,
282 01 Český Brod
Volebního okrsek č. 5: Liblice, Školní čp. 145,
282 01 Český Brod
Volebního okrsek č. 6: Štolmíř, Havelská čp. 3,
282 01 Český Brod
Volebního okrsek č. 7: Žitomířská čp. 323,
282 01 Český Brod
Volebního okrsek č. 8: Tyršova čp. 68,
282 01 Český Brod
Mgr. Klára Uldrichová, MPA,
vedoucí odboru vnitřních věcí

BROUCI VE FOTOGRAFIÍCH ANTONÍNA KŮRKY
Podlipanské muzeum v Českém Brodě 10. 10. 2017 – 8. 4. 2018
Malá výstavka představuje ukázku z fotografické tvorby RNDr. Antonína Kůrky. Jedná se o jednoho z předních českých arachnologů - specialistů na pavouky. Po ukončení ak vní činnos
v Národním muzeu, kde se vzhledem ke své specializaci věnoval především focení pavouků a jejich detailů, rozšířil své fotografické zájmy.
Na této výstavce se prezentuje například ukázkami fotografií brouků,
stejně dokonalé jsou však i jeho fotografie dalšího hmyzu, rostlin a nevyhýbá se ani krajině.
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Město Český Brod má svoji vlajku
Dne 6. června letošního roku udělil předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček nové komunální
symboly sedmdesá českým obcím – bylo mezi nimi i naše město, které se poprvé ve svých dějinách dočkalo oficiální vlajky (a kromě něho například i sousední Přistoupim). Český Brod, jak známo, se po husitských
válkách stal městem královským a císař Zikmund mu roku 1437 udělil i dodnes platný městský znak. Na
svou vlajku jsme si ovšem museli počkat celých 580 let.
Možnost obcím mít a používat obecní vlajky dal až
zákon z roku 1990, od té doby si ji většina větších
měst pořídila a Český Brod byl jedním z posledních
měst s rozšířenou působnos , které ji ještě nemělo. V širším povědomí to sice není, ale tvorba každé
nové vlajky je svázána přísnými pravidly vědy zvané
vexilologie. Ta zjednodušeně řečeno říká, že všechny prvky vlajky musí obsahovat už znak a zároveň
by vlajka měla tyto heraldické figury dův pně zjednodušit. Tím byl prostor pro tvorbu českobrodské
vlajky v podstatě určen a vlajka obsahuje všechny
důležité figury znaku z doby císaře Zikmunda, konkrétně: nejprve je to žlutý pruh v žerďové čás , obsahující císařského orla; ve vlající čás je to naopak
červený pruh s českým lvem, obojí vyjadřuje císaře
a české krále jako pány královského města Český
Brod. Uprostřed je pak ze znaku převzatá figura
hradby, věže a otevřené brány jako konkrétní odznaky městského stavu českobrodské obce.

pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Celá
dvouhodinová ceremonie byla nesmírně působivá,
zúčastnila se jí řada místních občanů, českobrodský
starosta s místostarostou, tři radní, ředitelé několika škol, městská garda, starosta Sokola a mnoho
přespolních, mj. i starostové šes sousedních obcí
(např. Tismic, Přistoupimi, Chrástu nebo Černík).
Že tento akt provedl pražský arcibiskup, je pro naše
město navýsost symbolické – Český Brod patřil ve
středověku pražských biskupům a arcibiskupům
a mnozí z nich se do jeho dějin zapsali velmi výrazně: založil ho biskup Jan I., biskup Tobiáš z Bechyně rozšířil náměs do dnešní podoby, arcibiskup
Arnošt z Pardubic ho nechal obehnat kamennými
hradbami a začal stavět tento kostel, který dokončil
jeho nástupce Jan z Jenštejna. 20. září 1913 kostel
po generální opravě vysvě l osobně arcibiskup Lev
Skrbenský ze Hříště, což si každoročně připomínáme zářijovým termínem posvícení.

Město Český Brod nechalo zároveň zhotovit i několik variant vlajek v různých provedeních – jednak několik venkovních, které budou např. vlát na
budovách městského úřadu nebo reprezentovat
naše město při různých sportovních či kulturních
setkáních. Především ale vlastníme i jeden luxusní
ručně vyšívaný exemplář ze sametu, který by měl
nově zdobit obřadní síň hlavní budovy českobrodské radnice. A právě tuto vlajku během letošního
posvícení v neděli 24. září slavnostně požehnal

Symbolickou slavnostní třešničkou na pomyslném
dortu bylo předání originálu dekretu o udělení našeho nového komunálního symbolu. Uskutečnilo
se v pondělí 2. října přímo v Thunovském paláci,
sídle Poslanecké sněmovny, do rukou starosty
města J. Nekolného a autora přijatého návrhu vlajky, radního Vl. J. Mrvíka.

foto: Jakub Červenka

PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D.
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Prázdninový čas v Domově ANNA
Letní prázdninový čas a krásné slunečné počasí také zaválo do prostor našeho Domova ANNA. Léto je obdobím, kdy si každý z nás může prohřát tělo i duši po dlouhé bílé zimě, a tak i u nás v Domově není důvod,
proč by klien nemohli trávit slunné dny venku na čerstvém vzduchu. Akce a soutěže, které byly pořádány
pro klienty, se tak mohly uskutečnit na zahradě, na nádvoří nebo jsme se jich účastnili v jiných Domovech.
Začátek letních dnů jsme odstartovali tradičním kuželkovým turnajem, který je velmi oblíbeným mezi
našimi klienty, pravidelní účastníci již hru dobře
ovládají, tak soutěž byla napínavá a vyrovnaná.
Další oblíbenou soutěží je francouzská hra pétanque, která proběhla navzdory horkému a dusnému
počasí, ale i přesto to účastníky neodradilo a první
tři vítěze čekala chladivá výhra ve formě ovocného
a chmelového moku.
„Letní Hawajská párty“ – i při této akci nám sluníčko přálo, úvodem nám zatančilo dvanáct hawajských tanečnic z řad zaměstnankyň, s krásnými
pestrými sukněmi a orchidejemi ve vlasech či na
krku. Vzhledem k tomu, že tanečnice neměly moc
času na nácvik, tak i přesto sklidily velký potlesk
a uznání. Na osvěžení byla podávána ovocná a lehce ovíněná bowle a k zakousnu pizza Bolognese.
V babím létě každoročně pořádáme oblíbené Českobrodské hrátky, letos již kulatý pátý ročník. Tyto
hrátky navš vili senioři ze spřátelených domovů

z blízkého okolí, kteří se bavili na různých disciplínách jako např. kulinářský koutek, malovaní na
kameny, točení kolem štěs , čichový kvíz a dalších.
Na úvod přišli účastníky přivítat místostarostové
pan Pavel Janík a pan Tomáš Klinecký. Po veselém
vystoupení mažoretek pod vedením paní Jarmily
Fišerové se již všichni vydali na okružní trasu po
připravených deví stanoviš ch. Na závěr jsme se
opět sešli v Kazetovém sále, kde nám k dobré pohodě i tanci zahrál pan Mácha.
Všichni účastníci obdrželi Pamětní list, drobné dárky a svůj výrobek z kulinářské dílny. Na jejich tvářích bylo poznat, že si odváží dobrou náladu a pohodu, a to je pro nás odměnou. Na oplátku jsme
byli pozváni na soutěž Člověče nezlob se do Luxoru
Poděbrady a na 19. Olešecký den do Domova seniorů v Olešce.
Za sociální úsek Mar na Volavková,
Anna Český Brod, sociální služby pro seniory
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Reklama na štěs aneb vernisáž Tyček v Galerii K
V pátek 8. září se v Českém Brodě povedlo to, co často závidíme evropským velkoměstům. Kultura se vyvalila
do ulic a přitahovala další a další návštěvníky i z řad náhodných kolemjdoucích a návštěvníků místních barů.
Lenka Šošolíková celý rok fo la liblické vysílačky.
Na výstavě je nejen výběr z fotek, ale také komentáře, které k nim možná i někdo z Vás přidal. Pavel
Fuchs v pně připodotknul: „Někteří lidé si stále
myslí, že jim vysílačky v blízkos domova ničí zdraví. Několik lidí mě ubezpečilo, že záření z mobilních
telefonů je mnohem horší. Pokud jste tedy Tyčky
sledovali pravidelně na facebooku, dostali jste konečně pořádnou dávku záření.“
Hudební hvězdou akce byla kapela Celé znova.
V omezených prostorách, se kterými v Galerii
K pravidelně bojují, se nebáli proměnit ve street
ar sty a opravdové buskery. Obsadili chodník a zahráli malý koncert. Poslední písní byla novinka, která se jistě stane hitem, složená speciálně pro Tyčky
a Lenku Šošolíkovou. Kapela do písně o vysílačkách
přidala nejen trochu nostalgie o naší dominantě,
ale dokázala si poradit i se zhudebněním technických informací.

Výstavu můžete navš vit až do konce října. Galerie
K – společně s prodejnou Keramos, náměs Český
Brod.
Jana Růžičková
foto: Vojtěch Potměšil
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Hrabství Somerset s výletem do Walesu
Ve dnech 10. – 16. 9. vyrazil zájezd studentů gymnázia do Velké Británie, kde společně s cestovní kanceláří
Výuka jinak poznával krásy Anglie.
V neděli v 5.30 ráno jsme natěšení nastoupili do
autobusu a vydali se do Velké Británie. Čekal nás
týden poznávání přírody, měst i kulturních památek. Na celý týden jsme měli vytvořený plán od
cestovní kanceláře, který jsme dodržovali společně
s paní průvodkyní. Počasí bylo fantas cké, denně
sví lo sluníčko a déšť se objevil jen zřídka.
První den byl „nejnáročnější“, šlo o přesun z Čech
do Francie, kde jsme měli zajištěné ubytování na
jednu noc. Po lehkých dopravních problémech
na cestě a 16hodinách jsme ale v pořádku dorazili a unavení padli do postelí. Další den jsme opět
museli vstávat brzy, abychom s hli trajekt. Po plavbě přes kanál La Manche jsme dopluli do městečka
Dover, kde jsme navš vili Dover Castle. Odpoledne jsme přejeli do městečka Canterbury, kde jsme
měli prohlídku s místním průvodcem v anglič ně.
Večer jsme přejeli do oblas Bath a ubytovali se
v rodinách.
Tře den jsme zavítali do Walesu. První zastávka
byla Chepstow, neboli „Brána do Walesu“ se středověkým hradem. Poté jsme přejeli do hlavního města
Walesu Cardiﬀ, kde byla opět prohlídka města.
Během čtvrtého dne jsme navš vili městečko
Cheddar s exkurzí do rodinné výrobny sýru Cheddar, s možnos ochutnávky a jeskyní, kde tento
výtečný sýr zraje. Odpoledne přesun do Bath, kde
jsme navš vili římské an cké lázně.
Předposlední den jsme opět zavítali do Walesu.
Dopoledne jsme navš vili bývalé římské město

Caerleon s návštěvou muzea a amfiteátru. Poté
jsme přejeli do Wellsu, města s jednou z nejhezčích katedrál v Anglii, středověkou uličkou a biskupským palácem. Na večer jsme se opět vrá li
jako každý den do rodin.
A byl tu pátek, poslední den. V ranních hodinách
jsme byli dovezeni na „mee ng point“, rozloučili se
s rodinami a vyrazili do hlavního města Velké Británie, do Londýna. První zastávka byl Greenwich
a nultý poledník. „Unfortunatelly“ kvůli teore ckému útoku v centru jsme museli změnit plány, takže jsme místo návštěvy centra Londýna navš vili
námořnické muzeum. Měli jsme ale objednanou
plavbu lodí kolem hlavních památek Londýna, která končila ve Westminsteru. Následovala prohlídka
města s českou průvodkyní v pronajatém výhledovém autobuse zhruba na 3 hodiny. Centrum Londýna jsme tedy zahlédli aspoň z autobusu a párkrát jsme zastavili i na „photo stop“. Viděli jsme
Buckingham Palace, Trafalgar Square, nebo Hyde
Park. Na večer jsme dojeli lodí k autobusu a vydali
se na cestu domů.
V sobotu jsme odpoledne v pořádku dorazili do
Českého Brodu, unavení, ale nabi novými zážitky.
Tímto bych chtěla poděkovat paní profesorce Zapalačové, která tento zájezd zorganizovala na moji
prosbu a paní profesorce Kudrnáčové a Jonášové,
za doprovod a dohled. I po mé tře návštěvě Velké
Británie se školou jsem přijela naprosto spokojená.
Anna Stuchlíková, 7A8 Gymnázium Český Brod
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V LECCOSu to žije!
Nezaháleli jsme o prázdninách a nezahálíme ani v novém školním roce. Prázdninové příměstské tábory
v RC Kos čka vystřídal na konci srpna tábor u moře, který si užilo 35 dě . V září už se v rodinném centru
rozběhly všechny dopolední programy a v říjnu začínají volnočasové kurzy. Na poslední čtvrtle roku jsme
připravili také několik přednášek i konzultací s odborníky, které v letošním roce opětovně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v našem projektu „LECCOS pro rodiny“.
V NZDM Klub Zvonice to od září taky „žije“. Po
prázdninovém vodáckém týdnu na řece Otavě
a příměstském táboru s přespáváním vyrazilo několik dě ze Zvonice opět do Chorvatska k moři.
Od počátku školního roku je otevřeno třikrát týdně
a velkou novinkou je, že jsme nízkoprahové zařízení pro dě a mládež se stejným názvem otevřeli
také v Poděbradech. Slavnostní otevření proběhlo
v úterý 12. 9. za účas starosty Města Poděbrady,
dalších zástupců města, místních škol i dalších organizací. Klub je pro dě a mládež ve věku od 6 do
20 let, zde funguje již od 5. 9. a nabízí služby třikrát
týdne. Potřeba mít tuto sociální službu, která nabízí volnočasové ak vity, sociální poradenství a pomoc v ob žných životních situacích, právě v Poděbradech, vzešla z odborných komisí a sociálního
odboru města. Město Poděbrady provoz NZDM od
září do prosince 2017 také financuje.
V době uzávěrky tohoto čísla až dosud náš LECCOSní tým intenzivně pracuje na nových projektech,
abychom v dalším roce opět zvládli poskytovat naše
služby ve stejně kvalitě jako v roce minulém. Chystáme další akce a samozřejmě také oblíbenou BENEFICI pro LECCOS, jejíž 6. ročník proběhne 24. 11.

v KD SVĚT. Chcete-li se o nás a našich službách dozvědět více navš vte náš web www.leccos.cz nebo
facebookový profil.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s.
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Co nového v Pošembeří?
Konec prázdnin a začátek školního roku byl MAS Region Pošembeří a celé území MAS spojen s příjemnou
a dlouho očekávanou zprávou ke strategii místního rozvoje.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Region Pošembeří, označovaná
v praxi anglickou zkratkou SCLLD, byla po více než
ročním hodnocení, schválena k realizaci.
Co to pro nás a především region znamená? MAS
bude mít k dispozici přibližně 81 mil. Kč, které bude
moci na základě dotačního řízení rozdělit do území.
Zaměření podpory MAS je dáno příslušnými operačními programy, IROP, OP Zaměstnanost a Programem rozvoje venkova. MAS musí dodržovat
podmínky a omezení dané těmito operačními programy a proto již bohužel nebude možné podporovat například projekty zaměřené na infrastrukturu
kulturních a sportovních zařízení a opravy místních
památek jako to bylo v předchozím programovém
období. Výhodou žádos prostřednictvím MAS
opro podávání žádos napřímo bude vyšší míra
podpory, například u IROP bude podpora ve výši
95 % nebo v případě Programu rozvoje venkova
budou nastaveny mírnější podmínky pro žadatele.
Dotační příležitos najdou na MAS obce, neziskové organizace, církevní organizace, školy a školská zařízení, podnikatelé i obchodní společnos. Veškeré informace o dotacích naleznete na
www.posemberi.cz/dotace-mas/.
PŘEHLED PODPOROVANÝCH OBLASTÍ:
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Do práce i do školy bezpečně a v pohodě
- cyklostezky budované za účel dopravy do zaměstnání a škol
- bezpečnost v dopravě

Vzdělaný region
- stavební úpravy a vybavení základních škol
- budování infrastruktury pro zájmové, neformální
a celoživotní vzdělávání
Sociální služby a rozvoj komunity, sociální bydlení
- infrastruktura pro sociální služby, rozvoj komunitních center, sociální bydlení
Sociální podnikání
- výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Sladění rodinného a pracovního života
- příměstské tábory, zařízení péče o dě zajišťující
péči o dě mimo dobu školního vyučování, dětské skupiny, doprovody na kroužky a zájmové
ak vity
Rozvoj sociálních služeb v regionu a podpora sociálního začleňování
- rozvoj vybraných sociálních služeb, podpora zaměstnanos
Sociální podnikání v regionu
- vznik nových a stávajících podnikatelských ak vit
v oblas sociálního podnikání
Program rozvoje venkova (PRV) – podporované
oblas :
Podpora místního zemědělství
Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh
Agroturis ka a inves ce do nezemědělských činnos
Neproduk vní inves ce v lesích.
Jana Tůmová, Region Pošembeří o.p.s.
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Sázava je Sázava
Ve čtvrtek brzy ráno jsme se sešli před klubovnou zabaleni na prodloužený víkend na srub. Ačkoliv to zprvu
vypadalo, že jedou dvě skupinky, ač spolu, tak zvlášť. Skoro až do večerky holkám a klukům vydrželo zůstat
rozděleně... Nakonec se přeci jen spojili a výpravu si užili, ale to předbíhám.
První den kromě ubytování jsme si zahráli branball
na louce, který je dost podobný so ballu, ale velmi zjednodušený. Další společná hra byla diskgolf,
což je hod létajícím talířem (diskem) na jamku, jako
v obyčejném golfu. Poté si dě samy uvařily k večeři langoše a palačinky a umyly po sobě nádobí.
Večer kluci hráli poker a holky zpívaly písně. Což se
opakovalo každou volnou chvíli.
Další den jsme si vyzkoušeli postavit stan, abychom
si to oživili na Šemberskou dvanáctku, poté šli kluci
pracovat do sezení, děvčata si zahrála spoustu her,
a nakonec si udělala kadeřnický salón. K obědu
dě oloupaly brambory, což se jim povedlo skoro
všem bez říznu . Sekanou nám přivezla Hanička
s Jiříčkem. Odpoledne jsme připravili dříví a suroviny na večeři, ke které byly všemi oblíbené burgry.
Večer přišla na řadu tradiční pantomima.
V sobotu jsme si vyzkoušeli řezat a š pat dříví
a rozdělat oheň, na kterém si dě uvařily polévku.
Dále jsme uklízeli po táboře, pro holky bylo velkým
úkolem zamést střechy srubu, což nebraly jako práci, ale jako dobrodružný zážitek. Po zaslouženém
poledním klidu jsme se oblékli a šli na stopovačku
úplně novou cestou a novými místy, všichni jsme
poprvé viděli Tichonický vodopád. Na konci jsme

byli odměněni zmrzlinou a mentoskami. Po namáhavé cestě a vydatné večeři jsme si udělali černou
hodinku se zpětnou vazbou a poté většina usnula
vyčerpáním.
V neděli přišel na řadu úklid, balení a odjezd. Myslím, že jsme si to všichni parádně užili, vyzkoušeli jsme si jaké to je postarat se nejen o sebe, ale
i o ostatní, nejvíce nám šlo chodit pro zbytek a přitom úspěšně zapomenout, proč jsme pro ně vlastně šli… Další společné výpravě třikrát HURÁ.
Bára Stehlíková, Psohlavci 14
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Dušičkové období
Drazí přátelé, v těchto dnech vstoupíme do tak zvaného „dušičkového období“, tedy času, kdy budeme
v hojnější míře přicházet na hřbitovy, zde zapalovat svíčky, pokládat věnce a pamatovat na své zemřelé.
Když jsem byl malý, tak jsem si kladl otázku, jaký to
má význam. Proč kupovat na hroby tak krásné kvěny, zapalovat tam svíčky, když to tam stejně dlouho nevydrží a zemřelí z toho nic nemají. V naší
společnos si lidé možná nekladou tyto otázky, ale
zároveň se staly běžným smýšlením lidí ve chvíli
smr někoho blízkého a v otázce spojených s pohřbem člověka.
Jednou z nejboles vějších věcí u smr člověka, je
to, že dochází k zpřetrhání vztahů, a to ve třech rovinách – vztahu s Bohem, člověkem a stvořením.
Již výše zmíněnými skutečnostmi „bojujeme“ pro
defini vnos přerušení vztahů. A protože žijeme
v čase, prostoru a hmotě, činíme tak v čase („dušičkové období“), prostoru (hřbitov) a hmotě (svíce
a kvě ny). Tímto jednáním vyjadřujeme víru, která je formována křesťanskou tradicí, víru, že smrt
defini vně nevítězí a že tyto vztahy budou jednou
obnoveny v nebi.
Bohužel v dnešní době se můžeme setkávat s m,
že toto jednání opouš me, a to již v okamžiku smr
člověka a jeho pohřbu. Je opravdu smutné, kolik lidí
nemá ani pohřeb, kolik lidí není ani pochováno.
Častým argumentem je, že zemřelému už je to jedno, nebo, což je také zarážející, že to bylo jeho přání. Když opus m křesťanské důvody, že se mohu při
pohřbu za zemřelého modlit, mohu zdůrazňovat,
že přesto má pohřeb nesmírný význam. Nejen, že
nám pomáhá vyjádřit ukončení onoho pozemského
vztahu (tedy pohřeb je v tomto pohledu důležitěj-

ší pro pozůstalé), ale svým jednáním vyjadřujeme
také zmíněnou víru, že vše nekončí. Že onen vztah
chceme uchovávat pro věčnost. A protože nejsme
bytos duchovní, nestačí to jen v myšlenkách, ale
je třeba konkrétní, fyzické jednání.
Mnohdy také mohu na parte číst, že rozloučení
proběhne v rodinném kruhu. To znamená, že rodina bere ostatním, kamarádům, známým, kteří
s dotyčným měli vztah, možnost, aby toto vše vyjadřovali, aby konkrétním fyzickým způsobem vyjadřovali onu touhu po uchování vztahu.
Podobně je tomu ve chvíli, kdy zemřelý není ani
pochován a urna s ostatky je uchovávána v domácnos . Znovu bereme všem ostatním možnost,
aby přicházeli na jeho hrob a již zmíněnými úkony
projevovali touhu uchovat vztah s dotyčným pro
věčnost.
Chtěl bych vás v tyto dny pozvat k úvahám o těchto
skutečnostech a opětovného objevení mnoha rozměrů pohřbu, uložení ostatků na hřbitově a projevů, kterými bojujeme pro smr – ukončení všech
vztahů.
Modlím se za vaše zemřelé příbuzné a přátele.
R. D. Mar n Sklenář,
Římskokatolická církev
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Setkání rodáků obce Liblice
Historicky první setkání rodáků proběhlo v sobotu 16. září 2017 v prostorách Střední odborné školy v Liblicích. Setkání se zúčastnili rodáci z různých koutů České republiky, např. z Karlových Varů, Plzně, Odoleny
Vody a dalších míst, zastoupena byla i mladší generace. Součás setkání byla i výstava historických pohlednic, fotografií a dokumentů.
Pro zájemce byla zajištěna prohlídka vysílače, který
již od 30. let 20. stole neodmyslitelně patří k Liblicím. Byla obnovena mnohá přátelství a kontakty,
které se tokem času zpřetrhaly.
Prostřednictvím starých pohlednic a fotografií bylo
možno nahlédnout zpět do historie a byly připraveny i různé informace vztahující se k současnos
obce. Každý z účastníků dostal jako upomínku na

toto setkání malou brožurku s názvem „Liblice jak
je známe, ale i neznáme“.
Dle ohlasu všech zúčastněných byla celá akce velmi vydařená a již nyní se můžeme těšit na další setkání s rodáky obce Liblice.
Ivana Havlínová,
členka Spolku přátel obce Liblice a kronikářka
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Poprvé na společné akci
Ve dnech 25. - 27. září 2017 se třída 1. A SOŠ Český Brod-Liblice zúčastnila adaptačního kurzu. Cílem bylo
se navzájem poznat, nejen studen mezi sebou, ale i své pedagogy a vytvořit spolupracující kolek v.
Sešli jsme se v pondělí už v 7.45 hodin na nádraží
v Českém Brodě, odkud jsme jeli vlakem se dvěma
přestupy – v Praze a Turnově - do vesnice Ktová
v Českém ráji. Zde si nás vyzvedly dvě zástupkyně
agentury. Jedna nám odvezla naše zavazadla, druhá se s námi vydala na cestu k hotelu, kde jsme
měli být ubytování. Po chvíli chůze jsme vešli do
lesa, cesta byla velice blá vá, a tak jsme všichni
padali a byli celí špinaví. Ale jelikož něco vydržíme,
cestu jsme zvládli a došli až k hotelu, který se nacházel přímo pod Troskami.
Hned po příchodu nás čekala první ak vita, jejímž
cílem byla spolupráce a vzájemná pomoc. Teprve
potom jsme šli na hotel řádně se ubytovat. Téměř
po celou dobu pobytu jsme se scházeli v jedné
místnos . První den jsme se zde navzájem představovali a seznamovali a poté tady vykonávali různé ak vity, které pomáhaly podpořit vzájemnou
spolupráci, důvěru a celkově zlepšit naše vztahy,
které jsme si už stačili během prvního měsíce školy
pošramo t. Budíček byl na nás, snídaně se podávala v 8 hodin, večerku jsme měli ve 22 hodin. Po
každém jídle následovala hodina osobního volna,
kterou jsme mohli využít k odpočinku, procházce
po okolí apod.
Myslím, že můžu mluvit za celou třídu, když řeknu,
že si každý z nás odvezl ponaučení. Co je důležitější
ve třídě, kde spolu budeme trávit čtyři následující
roky, nežli důvěra k ostatním, respekt, ochota nabídnout pomoc, ale i nechat si pomoci a naslouchat
druhým? Ne všichni spolu asi budeme pořád vycházet v dobrém, ale můžeme se o to alespoň pokusit.

Velké díky patří zástupkyni ředitele paní Stankové,
která to s námi vydržela a taky agentuře Wenku,
která pro nás tento adaptační kurz uspořádala.
Největší díky zaslouží asi naše třídní učitelka paní
Doškářová, která se snaží dělat vše pro to, abychom drželi spolu.
Chci poděkovat své třídě za úžasné tři dny, velice
jsem si to užil a myslím, že lépe to dopadnout nemohlo. Odjeli jsme jako jednotlivci a přijeli jsme
jako jedna velká parta. Jsme teď jeden kolek v,
jedna třída, jedna rodina. Jsem neskutečně rád, že
jsem v takové třídě.
Ladislav Drchota, 1. A SOŠ Český Brod-Liblice
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Angličan v Juře
Ten tulek jsme si vypůjčili ze S ngovy písně Englishman in New York. Jura je region ve Francii, kde sídlí
naše partnerská škola z Lons-le-Saunier. Angličanem je náš kolega Andy, který tam pracuje jako učitel
anglič ny. Andy se narodil v roce 1985 v Newcastlu. Když studoval francouzš nu a němčinu na univerzitě
v Durhamu, potkal Céline, francouzskou studentku, a toto vskutku osudové setkání změnilo celý jeho život.
Využili jsme letošního pravidelného výměnného pobytu Francouzů u nás a trochu jsme Andyho vyzpovídali.
Jeho zkušenos ze dvou rozdílných vzdělávacích systémů jsou nepochybně zajímavé nejen pro pedagogy.
Proč jste se přestěhovali do Francie?
Původně jsme chtěli se Céline žít a pracovat v Anglii, ale podmínky pro učitele v Británii a Francii jsou
nesrovnatelné, takže jsme odešli.
Jaké jsou tedy rozdíly mezi postavením učitele
v obou zemích?
V Británii je úvazek 22 – 23 hodin týdně, k tomu
přistupují další kroužky a mimoškolní ak vity. Pracovní doba je fixní od 8.30 do 15.30 bez ohledu na
rozvrh. Výuka je velmi moderní s důrazem na interak vitu, neustálé inovace a podporu individuálního přístupu. Učitelé jsou vystaveni silné konkurenci, vzájemným kontrolám a časté přísné supervizi.
Celkově se dá říci, že pracují pod silným tlakem.
Ve Francii je úvazek 18 hodin týdně a pracovní doba
flexibilní podle rozvrhu. Výuka probíhá v tradičnějším duchu. Učitel má status státního zaměstnance,
z čehož plynou jisté výhody i nevýhody. Jako státní
zaměstnanec může být zejména mladý středoškolský učitel umístěn kamkoliv. Na druhou stranu nemůže být propuštěn a má přístup k preferenčním
tarifům ve vybraných bankách (např. hypotéka na
25 let s fixním úrokem 1,7% s možnos předčasného splacení bez sankcí). Celkově se dá říci, že kvalita života učitele je lepší, klidnější než v Británii.
Jak jsi získal status státního zaměstnance?
Nejdříve jsem 3,5 roku pracoval jako „un suppléant“, suplující učitel, pak jsem složil potřebné
zkoušky, poté jsem absolvoval intenzivní měsíční

metodologický kurz v Toulouse a ještě rok jsem
pracoval v režimu začínající učitel pod dozorem
inspektora. Ten mi nakonec napsal doporučující
hodnocení, takže jsem se po 4,5 letech stal francouzským státním zaměstnancem.
Změnil se ve Francii nějak zásadně tvůj život nebo
koníčky?
Začal jsem lyžovat. Když jsem žil v Anglii, vůbec
jsem to neuměl, nejsou tam pro to podmínky. Naučila mě to Céline. Technicky to asi není bůhvíco,
ale sjedu dolů, přežiju a moc mě to baví. Jura je
hornatá, v zimě jezdíme lyžovat každý víkend.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho pracovních i lyžařských úspěchů!
Marie Radiměřová, SOŠ Český Brod - Liblice
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Akce narychlo!
V září nás velmi zaujala akce Nadace Terezy Maxové nazvaná „TERIBAER“, běh okolo pomníku v Praze
na Vítkově.
Přestože bylo vyšší zápisné, zúčastnilo se jej 76
žáků naší školy. Akce tedy byla zcela dobrovolná
a my jsme byli příjemně překvapeni mto nečekaným zájmem. Při zápisu do startovní lis ny nás zdržela příliš komplikovaná administra va. Žáci měli
nakonec hned dvě registrace. Všichni zúčastnění
vzali tuto akci opravdu velmi vážně. Chlapci sportovci oběhli okruh o délce 1,2 km i 15krát, děvčata
osm i vícekrát. Počet dosažených kol měřil magnecký pásek umístěný na tkaničce. Ani toto nebylo
ideální. Oběhnu m či obeji m jednoho kola přispěl každý 50 Kč do fondu dě z dětských domovů.
Fond přispívá těmto dětem na další studium.
Za organizátory hodno m tuto akci jako velice
úspěšnou. Žáci byli vzorní a během až neuvěřitelně
nadšení. Nejvíce je nadchlo, že se celkově na této
akci vybralo 11.314.320 Kč a že k tomuto ohromujícímu výsledku přispěli i oni.

Těšíme se na další podobné ak vity. V roce 2018 se
stejného běhu znovu zúčastníme a jistě nás bude
ještě větší počet.
J. Blahová, ZŠ Tyršova
foto: Ing. Romana Pokorná, ZŠ Tyršova
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Přespolní běh – Kolín 2017
Poslední zářijové úterý se v kolínském lesoparku Borky setkali nejlepší mladí atle ze 17 škol našeho okresu.
Na atle ckém stadionu a v přilehlém okolí se konalo okresní kolo v přespolním běhu družstev. Premiérovou
účast si připsali také žáci „Myšárny“ a na úvod je možné prozradit, že se na závodech rozhodně neztra li.
Po úvodních drobných organizačních komplikacích
a nutné obhlídce povrchu a profilu tra vystartovaly první kategorie a my s napě m očekávali start
dívek ze 6. a 7. tříd s naší účas . Děvčata absolvovala okruh v délce 1 600 metrů a na tvářích většiny účastnic bylo vidět, jaká to byla dřina. Naše
holky v sestavě Romana Brzáková, Eliška Majerová, Alice Veranová, Kristýna Šermauerová, Natálie
Šermauerová a Barbora Černá v silné konkurenci
obsadily 12. místo ze 17 družstev.
Shodný počet startujících týmů byl i v kategorii
stejně starých chlapců, a proto výsledek kluků
z naší školy byl více než důstojný. O pěkné 7. místo
se postarali Mar n Šimák, Maxim Tyrpekl, Jan Ledvina, Filip Blecha, Libor Blatný a Marek Tesař.
Starším dívkám zkomplikovala start dlouhá časová
prodleva a silný déšť. Zároveň startovaly oslabené o jednu ze závodnic, pouze v pě . Fantas cké
4. místo ve dvanác členné konkurenci zajis ly:
Barbora Rudlofová, Zuzana Příhodová, Veronika Boumová, Anna Šestáková a Adéla Blažková.
Posledně jmenovaná běžkyně navíc vybojovala
i krásný individuální úspěch, 8. místo z více než 70
závodnic!
Závěr úterního atle ckého dopoledne patřil starším chlapcům, kteří běželi nejdelší trať – 3.000 me-

trů. Déšť, který pronásledoval dívky po celou dobu
jejich závodu, sice mírně ustal, zato ještě více
vzrostla konkurence a tlak na závodníky. Proto
4. místo pro tým ve složení Matěj Vokáč, David Kubelka, Filip Rezek, Vojtěch Vopařil, Matěj Červený
a Marek Drbohlav patří do kategorie vynikajících
úspěchů.
Úspěšný běžecký den podtrhnul individuálním
úspěchem Vojtěch Vopařil, který díky dr vému závěrečnému finiši obsadil skvělé 6. místo. K medaili
Vojtovi chyběl opravdu jenom kousek a my budeme doufat, že v příš sezóně již některý z cenných
kovů zpátky do Českého Brodu dovezeme.
Jan Kropáček, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Romana Lupínková,
Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova
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Čtení ve vlaku
V úterý 19. 9. se naše třída 9. B vydala na první výlet v tomto školním roce s paní učitelkou Fuchsovou
a Bílkovou.
Akce se jmenovala Čtení ve vlaku a pořádala ji
Střední škola Michael. Už název akce nám říká, že
se to odehrávalo ve vlaku. Pozor, za jízdy!!!
Známé autorky nám předčítaly úryvky ze svých
knih. Naše trasa vedla z Masarykova nádraží do
Lysé nad Labem. Cestou tam nám četla spisovatelka Ivana Myšková z knížky Bílá zvířata jsou velmi
často hluchá a cestou zpět paní Halina Pawlovská
z knížky Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Ve vlaku
s námi seděla i jiná škola, m pádem tam bylo
málo místa.
Bohužel nedorazil zvukař a tedy ani mikrofon. Paní
Myšková se velice snažila, přecházela od skupiny ke
skupině, ale samozřejmě ne všichni dobře slyšeli.
V Lysé nad Labem jsme vystoupili a čekali na zpáteční vlak. Mezi m jsme se s oběma autorkami foli a povídali si s paní Myškovou.

Cestou zpět už jsme slyšeli dobře, protože se podařilo přistoupit zvukaři. A s ním přistoupil i mikrofon.
Na nádraží v Praze se s námi všichni rozloučili a my
jsme šli (jako vždy) „ukojit své vášně“ do Palladia.
Na závěr bychom chtěli říci, že jsme si to užili. bylo
zajímavé setkat se s opravdovými spisovatelkami.
Děkujeme Střední škole Michael za uskutečnění
této akce.
Mar na Splavcová a Pavlína Splavcová,
9. B ZŠ Žitomířská
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Odznak Všestrannos Olympijských Vítězů
Základní škola Žitomířská se díky jednomu ze svých žáků, konkrétně Janu Zábranskému, dočkala velikého
sportovního úspěchu. A to, když se tento, dnes již osmák, kvalifikoval přes okresní a krajské kolo do republikového finále v OVOV (Odznak Všestrannos Olympijských Vítězů).
OVOV obsahuje jak disciplíny silové tak i atle cké.
Konkrétně to jsou tyto: 2 minuty skoku přes švihadlo, běh na 60 m, kliky, shyby, sed-lehy, skok daleký, trojskok z místa, hod kriketovým míčkem a běh
na 1000 m. Celorepublikové finále OVOV se konalo
od 7. 9. 2017 do 9. 9. 2017 v Brně.
Do Brna jsme odcestovali ráno a přibližně v 14.00
jsme se ubytovali v areálu VÚT, kde byli všichni
účastnící ubytováni. Po krátkém odpočinku jsme
s Honzou proběhli celý vysokoškolský areál a po
5km výběhu, jsme pokračovali v přípravě na závod
na místním atle ckém stadionu. Do přípravy jsme
zahrnuli konkrétně kliky, strečink a skoky přes švihadlo. Po tréninku nás všechny čekala dlouhá příprava slavnostního nástupu. V pátek čekalo Honzu
5 disciplín, po kterých držel průměrné 40. místo
z 68 finalistů.
Následující soutěžní den Honza svoji pozici vylepšil a to především díky svým silným disciplínám:
sedy-lehy, kliky a běh na 1000 m. Po závěrečném
součtu bodů obsadil velice krásné 32. místo. V lepším umístění ho velice limitovala disciplína hodu
míčkem, kterou považuje za svoji nejslabší.

Naše škola děkuje Janu Zábranskému za kvalitní
reprezentaci školy i celého města Český Brod. Budeme dělat vše proto, aby jméno ZŠ Žitomířské figurovalo v republikovém finále OVOV i následující
rok a soutěž se pro naši školu stala základní metou,
ke které budeme směřovat při hodinách tělesné
výchovy. Všestrannost je cesta k úspěchu.
Mgr. Michal Švandrlík (učitel TV) ZŠ Žitomířská
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Pohádkovým vlakem do Jičína za pohádkou
Prázdniny utekly jako voda, a tak jsme 4. září opět usedli do školních lavic. Tento tvrdý návrat do školní reality nám už několik let zpříjemňuje výlet do Jičína. Koná se tam to ž vždy v září mul kulturní fes val Jičín
město pohádky. Pod tul letošního ročníku fes valu byl Český rok, aneb Tradice tradičně i netradičně.
Ve čtvrtek ráno nás sice nebudilo sluníčko, ale to
nám náladu nezkazilo. Na nádraží jsme se sešli úplně všichni, vybavení pláštěnkami jsme netrpělivě
čekali na pohádkový vlak, který nás tak jako každý rok odveze do Jičína. Cestu mto mimořádným
pohádkovým vlakem si vždy užíváme, paní učitelky
nostalgicky vzpomínají na své dětství a my sledujeme, co se děje za okny.
Na jičínském nádraží nás přivítal drobný deš k,
ale ani to nás neodradilo vypravit se k místním
hasičům. Tam jsme si prohlédli vystavená vozidla
a ostatní techniku, něco jsme si i vyzkoušeli. Odtud jsme se vypravili směrem na jičínské náměs, do centra fes valu. To bylo i letos plné lákadel:
houpačky, cukrová vata, dílničky, stánky, různá
kulturní vystoupení, malování na obličej. O zábavu
jsme tedy měli postaráno. Hned jsme plánovali, co
dříve navš víme. Vybavili jsme se balónky, které
jsme dostali za namalovaný obrázek, zasoutěžili si
o dětské časopisy i se vyfo li ve foto koutku. To nás
hodně bavilo, mohli jsme si půjčit nafukovací kytary i jiné rekvizity a památka na výlet byla na světě.
Největší fronta byla ovšem u traktůrků. Tady jsme
si vyzkoušeli, jak se takový stroj ovládá, a zahráli
jsme si na opravdové řidiče.
Den rychle utekl a bylo načase vrá t se k našemu
pohádkovému vlaku. Na nádraží na nás čekalo ještě poslední překvapení. Každý jsme dostali od firmy

Engie batůžek se svačinkou na cestu domů! Dárek
se nám všem moc líbil a my bychom ještě jednou
chtěli panu Jaroslavu Jarošovi poděkovat nejen za
dárek, ale i za krásný výlet, který nám každoročně
připravuje, a který jsme si moc oblíbili.
A co o našem společném ježdění pohádkovým vlakem za pohádkou do Jičína říká sám pan Jaroš?:
„Letos jsem vlak vypravoval už 15. rokem. Vlaky
jsou mým velkým koníčkem a považuji to za svůj
osobní závazek využít mé možnos pro dobrou
věc. Moc mě těší vidět radost v dětských očích.
Když se loučíme, tak vždycky slýchávám: „Strejdo,
a pojedeme za rok zas?“. A já vím docela jistě, že za
rok společně opět vyrazíme.“
Nyní nás čeká dlouhý školní rok, ale už teď se těšíme, až společně zase za rok s panem Jarošem
vyrazíme na pohádkovou cestu do Jičína – města
pohádek.
žáci ZŠ a PrŠ Český Brod
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Petr Nárožný rozesmál sokolovnu
Začněme dnes – v souladu s názvem – s kulturním děním v sokolovně. Akcí měsíce bylo bez pochyby setkání
se známým hercem Petrem Nárožným. Dozvěděli jsme se vše podstatné o jeho herecké kariéře, působení
ve skupině Rangers, o společném zaměstnání se zpěvákem Pavlem Bobkem, o angažmá v Semaforu i později v Činoherním klubu, kde Petr Nárožný hraje už 37 (!) let. A samozřejmě také o filmech a jeho filmových
hláškách, z nichž některé mezi lidmi doslova zlidověly. Moc krásný večer, který strašně rychle uběhl.
Na Posvícenskou zábavu přišlo víc lidí, než kolik
jsme měli připraveno vstupenek! Ještě, že naši
pohotoví pořadatelé hned vymysleli vstupenky náhradní. A co víc si pořadatel jakékoliv akce může víc
přát, než aby měl plno. A to my tedy měli...
Jedním z dalších pořadů, na který se velmi těšíme,
bude 22. ledna vystoupení známé „Par čky“, kterou mnozí z vás znají z pořadů televize Prima. Píšu
o tom proto, že již od začátku října jsou na toto
představení vstupenky k dostání v celostátní prodejní sí Ticketstream.
Zúčastnili jsme se celorepublikové předsletové
akce s názvem „Sletová štafeta 2017“. Sokolské
jednoty a župy z celé republiky v průběhu tří dnů
přinášely po určených trasách svá poselství k nadcházejícímu XVI. sokolskému sletu, který se uskuteční v příš m roce. Naše jednota měla vytýčenou
trasu přes Nehvizdy a Šestajovice až do Brandýsa
nad Labem. Poselství a pozdravy sletu putovaly
různě: na kole, na koni, lodí, historickou tramvají
a dalšími netradičními prostředky až do Tyršova domu v Praze. Akce zahájila celorepublikovou
předsletovou přípravu.
Máme v podstatě hotovu fasádu boční strany sokolovny a na zadní straně pomalu vzniká fasáda nová,
která té stávající není vůbec podobná. Místo holých
ploch nové bosáže a římsy – konečně se podívejte
sami na přiloženou fotografii z roku 1927, jak tenkrát sokolovna vypadala a jak opět vypadat bude.

Myslíme si, že téměř sto padesá letá historie českobrodského Sokola si zaslouží alespoň malou „síň
slávy“. Proto ji v těchto dnech budujeme v naší klubovně, kam jsme pořídili nové vybavení a vyzdobíme ji historickými fotografiemi z dob naší sokolské
minulos .
Všechny oddíly nám již pilně pracují, přišlo hodně
nových členů, samozřejmě zejména dě . Neznamená to ale, že bychom nové členy přestali přibírat. Naopak, pokud máte některá odpoledne či
večery nevyužité, přijďte si k nám protáhnout tělo,
zacvičit si, poznat nové kamarády a hlavně: udělat něco sami pro sebe! Více informací na našem
webu www.sokolbrod.cz.
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod

30

Českobrodský zpravodaj
říjen 2017

Sport

Sluncem prosvícená Ku lka zářila dětskými úsměvy
Ku lka v pohybu se objevila nenápadně, jako připomínka velké městské akce Město v pohybu. Přesto se
povedlo zapsat ji do programu podzimu velmi pevně.
Nádherné počasí lákalo k vycházce a pro ty, co nevyrazili na chalupy či k babičkám na prodloužený
víkend, byla Ku lka jedním z možných cílů. A přišlo
vás hodně, víc jak 180 dě a spolu s rodiči a prarodiči se sešlo dobře 350 lidí. Jako každý rok jsme se
i letos snažili připravit něco nového, neotřelého, co
by dě bavilo, rozhýbalo a třeba i trochu poučilo.
Vznikla myšlenka výzkumné zóny. Dě i rodiče si
prohlédli zblízka mouchu – jak ošklivě chlupatá
je, že oko opravdu vypadá jako plástev medu, co
má beruška na břiše nebo detail krovek brouků.
Vyzkoušeli si i poznat vůně a přiřadit je k jejich původcům. Není to vůbec jednoduché. Každý přesně
víme, jak voní jahoda či růže, ale samotná vůně
bez růže, se určuje mnohem hůř.

Zase jsme se vrá li do našich dětských let a připravili jsme dětem kuličkovou zónu. Jako dě jsme je
hráli každou chvíli, ale dnes na důlek člověk na dětských hřiš ch nebo na sídliš narazí zřídka. A ukázalo se, že dě cvrnkat stále baví. Ve spolupráci
s atle ckým oddílem TJ Slavoj si dě vyzkoušely
všechny základní atle cké disciplíny – od běhu na
60 m až po skok do písku. Hrací zónu vytvořily dě
z NZDM Zvonice. Nechybělo skákání, kopání, házení míčem... dě se nakonec podívaly i do pravěku,
kam je vzalo Divadélko Kůzle. Zase jedno velmi
povedené odpoledne a díky všem organizátorům,
sponzorům a Městu Český Brod.
Za SK Český Brod,
Iveta Librová
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Basketbalová přípravka absolvovala svoje první utkání
Naše družstvo basketbalové přípravky mix bylo založeno v sezóně 2016-17 pod vedením zkušeného trenéra z basketbalové akademie Nymburk Jana Košaře a asistence Jiřího Poláka. Dě jsou složeny z ročníků
2007 až 2010. První část sezóny byla věnována hlavně všeobecné přípravě a rozvoji pohybových schopnosdě . V druhé polovině sezóny se začal klást větší důraz na basketbalovou přípravu.
V nadcházející sezóně 2017-18 byl realizační tým
posílen o nové trenéry Markétu Stejskalovou a Tomáše Hora, který má na staros technické zázemí
a organizaci.
Pořídili jsme nové dresy a družstvo bylo přihlášeno
do soutěže basketbalových přípravek Šmoulinka
Cup, ve kterém absolvujeme celkem 10 turnajů.
Dě svoje první ostré zápasy absolvovaly v neděli
17. září. Velký věkový rozptyl je asi naším největším handicapem opro ročníkově vyrovnanějším
soupeřům. Proto letošní první hrací sezónu bere-

me hlavně jako rozkoukávací a sbíráme cenné zkušenos :-)
Výsledky utkání: Draci Český Brod - SŠB Pardubice
8:81 a Draci Český Brod - Kel Nové Strašecí 6:75.
Přijďte se podívat a podpořit nás na předvánoční
domácí turnaj, který proběhne 9. prosince od 9.30
hodin v českobrodské sportovní hale a soupeři budou celky Boro na, Kladna a Liberce 7.
Za realizační team
Tomáš Hor

KD SVĚT

Ku lka

KD SVĚT

11. 11., 19.00

12. 11., 9.30 a 14.00

12. 11., 15.00

Pohádky pro Emu – roman cká komedie Česko, 2016, 112 min

Fotbal, starší žáci, SK Český Brod – Kutná Hora/muži B, SK Český Brod – Poděbrady

Padesát ods nů temnoty – film USA, 2017, 117 min./Drama/Roman cký/Ero cký

Fotbal, muži C, SK Český Brod – Pečky B/muži A, SK Český Brod – Souš

Prohlídka synagog a hřbitova v pražském Josefově, průvodce p. Řezáč

Seznamme se aneb jak by to vypadalo, kdyby muži mluvili pravdu – zábavná show Jana Budaře

Poslední sny – promítání dánského filmu v rámci ak vit Setkání s filmem a Promítej i ty!

výlet KČT

Ku lka

11. 11., 11.00 a 14.00

Včelí medvídci zpívají – pořad pro dě z MŠ uvádí Divadlo Věž

17. 11.

KD SVĚT

9. 11., 8.30 a 10.00

Den otevřených dveří – informace o oborech v netradičním poje a zážitkovou formou

KD SVĚT

SOŠ Liblice

8. 11., 14.30 – 18.00

Blaník – Amatérš herci z Divadla rodu Vejvodů uvádí inscenaci z repertoáru Járy Cimrmana

16. 11., 19.00

KD SVĚT

7. 11., 19.00

Kurz tance a společenského chování pro mládež

Zvonice

sokolovna

6., 13., 25. 10., 18.30 – 21.05

Fotbal, TJ Liblice B – Dobřichov

15. 11., 19.00

hřiště Liblice

5. 11., 14.00

Fotbal, TJ Liblice žáci - Š tarský SK

Planeta Země 3000: Brazílie, vášnivé srdce Jižní Ameriky – filmový vzdělávací projekt pro ZŠ a SŠ

hřiště Liblice

5. 11., 10.15

Fotbal starší žáci, SK Český Brod – Brandýs

KD SVĚT

Ku lka

5. 11., 9.30

Fotbal, TJ Liblice A – Ostrá B

14. 11.

hřiště Liblice

4. 11., 14.00

Fotbal dorost, SK Český Brod – Velký Osek

Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy a kocoura Mikeše – cyklus literárních besed pro ZŠ

Ku lka

4. 11., 10.15

Svatohubertská mše

Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy a kocoura Mikeše – cyklus literárních besed pro ZŠ

Vánoční focení v RC Kos čka – nutná registrace předem

Výstava obrazů Bedřicha Starého v kavárně KD SVĚT

13., 16., 20. 11., 8.00, 9.00, 10.00 městská knihovna

městská knihovna

kostel sv. Gotharda

3. 11., 18.00

RC Kos čka

2. 11., 10.00 – 17.00

2., 6., 9. 11., 8.00, 9.00, 10.00

KD SVĚT

1. 11. – 31. 11.

Kresby Jiřího Juna – pozvánka na výstavu kreseb

Galerie K

1. 11. – 31. 11.

Českobrodský zpravodaj
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Podlipanské muzeum Brouci ve fotografiích Antonína Kůrky – ukázka z tvorby RNDr. A. Kůrky (českých arachnolog)

Změna programu vyhrazena pořadatelem.
Více na www.cesbrod.cz

1. 11. – 31. 11.

KALENDÁŘ AKCÍ – listopad 2017

gymnázium

SOŠ Liblice

sportovní hala

KD SVĚT

sportovní hala

městská knihovna

KD SVĚT

KD SVĚT

25. 11., 10.00 a 18.00

25. 11., 19.00

25. 11., 19.00

26. 11., 12.00

28. 11., 16.00

29. 11., 8.30 a 10.00

29. 11., 19.00

KD SVĚT

21. 11.

25. 11., 9.00 – 17.00

KD SVĚT

20. 11., 19.00

sportovní hala

sokolovna

20. 10., 18.30 – 20.00

25. 11., 9.00

hřiště Liblice

19. 11., 13.30

výlet KČT

sportovní hala

19. 11., 10.00

25. 11.

hřiště Liblice

18. 11., 13.30

KD SVĚT

Ku lka

18. 11., 10.15

24. 11., 18.00

sportovní hala

18. 11., 18.00

městská knihovna

sportovní hala

18. 11., 9.00 a 13.00

městská knihovna

nákupní zájezd

18. 11., 6.00

23. 11., 18.00

sportovní hala

17. 11., 10.00

23., 27. 11., 8.00, 9.00, 10.00

Oranžová zahrada

17. 11., 9.30 – 17.00

Sborovna – divadelní komedie z prostředí učňovského školství v režii Pavla Trávníčka

Pekelná pohádka aneb kam čert nemůže – pohádka pro MŠ a volně příchozí (Divadýlko Mrak)

Sněhulácké pohádky – adventní odpolední živé čtení pro dě , vstup volný

Basketbal, muži BK Český Brod – BK Beroun

Commedia dell´arte: Spolek sešlých – divadelní komedie pro dě i pro dospělé (Pavel Liška a další)

Basketbal, muži BK Český Brod – BK Příbram

Adventní čas – dílny s adventní téma kou a rozsvícení vánočního stromu „u zvoničky“ Ve Staré vsi

Andělské zvonění – 9. ročník adventního jarmarku a krea vních dílen

Veřejné atle cké závody v kryté běžecké dráze (KBD)

Podzimní setkání středočeských turistů

BENEFICE pro LECCOS – charita vní akce s chou aukcí, občerstvením a doprovodným programem

Číst nás baví: čteme pro Vás – adventní podvečerní živé čtení pro dospělé čtenáře, vstup volný

Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy a kocoura Mikeše – cyklus literárních besed pro ZŠ

Svět kolem nás – filmový vzdělávací pořad pro ZŠ přibližující zajímavé čás naší země

Křeslo pro hosta: Matyáš Novák – mimořádný hudební talent (17), moderuje Jiří Vaníček

Kurz tance a společenského chování – večer se stolováním

Fotbal, TJ Liblice B – Třebovle

Basketbal, U14 dívky BK Český Brod – Basket Slovanka

Fotbal, TJ Liblice A – Loučeň

Fotbal, dorost, SK Český Brod – Červené Pečky

Basketbal, U14 dívky BK Český Brod – PORG Basket

Basketbal, U12 chlapci BK Český Brod – Mladá Boleslav/U12 dívky BK Český Brod – Mladá Boleslav

Polsko – tržnice Kudowa Zdroj, přihlášky informační centrum

Basketbal, U14 dívky BK Český Brod – Brandýs nad Labem

Českobrodský Flér jarmark VII. ročník – autorské výrobky regionálních i přespolních tvůrců
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Z knihovny

Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou...
...tak znělo ústřední mo o letošního, 21. ročníku celostátní akce Týden knihoven, zaměřené především na
podporu čtenářství a práci knihoven s předškolními dětmi a jejich rodinami. Českobrodská městská knihovna připravuje odpolední živá čtení pro dě již několik let, proto jsme i letos začátkem října pozvali všechny
dě a jejich dospělý doprovod na pořad Hmyzáčci aneb Nech brouka žít.
Jak název napovídá, na dě čekaly pohádky, příběhy i básničky o různých broucích a broučcích. Kromě veselého příběhu o mravenečkovi na cestách
jsme si poslechli klasickou Werichovu pohádku
Bleška a veška, dozvěděli jsme se, co se učí v motýlí školičce nebo jak si Brumda a Čmelda poradili se
zlým pavoukem. V malých oddychových přestávkách dě hádaly „hmyzí“ hádanky, zkusily si uvázat
šátek jako Ferda mravenec, hledaly další mravence
schované mezi knížkami a tradičně ochutnaly něco
dobrého z naší knihovnické kuchyně. Na závěr jsme
si přečetli poučný příběh o vzdělaném lýkožroutovi
Ipsíkovi, který naučil všechny své kamarády vykousávat do kůry stromů písmenka.

rie domů Rostoklat a Nové Vsi II byla slavnostně
pokřtěna v dubnu 2017 v kostele sv. Mar na v Rostoklatech u příležitos slavnostního rozsvícení kostelního osvětlení. Kniha Dějiny Tuklat a Tlustovous
vyšla v červnu 2017 u příležitos slavnos dvojitých
narozenin, 810. výročí obce Tuklaty a 790. výročí
obce Tlustovousy. Obě publikace daroval pan Psota do fondu naší knihovny. Navíc jsme se dozvěděli
o jeho dalších ak vitách, otevření dvou naučných
stezek v Přišimasech a Úvalech, a také o plánovaných publikacích, které se budou zabývat historií
dalších obcí v okolí Českého Brodu nebo pověstmi
a legendami z Českobrodska.
Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod

Součás letošního Týdne knihoven bylo také další
živé čtení pro dospělé čtenáře Číst nás baví: čteme
pro Vás, na kterém jsme ve čtvrtek 21. září již podruhé přivítali regionálního historika Jana Psotu.
Na úvod našeho setkání jsme si poslechli tři krátké
ukázky z knižních novinek v našem fondu, potom
nám pan Psota podrobně představil své dvě nové
odborné publikace o historii českobrodského regionu, které v uplynulém půlroce vyšly. Kniha Histo-
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Vybíráme z knižních novinek

Kolotoč a copánek (audiokniha)
Kolotoč a copánek je komplet sestavený ze dvou zajímavých nahrávek pro nejmenší dě ,
současně didak ckých i zábavných. Kolotoč je pásmo oblíbených dětských veršů od známých českých básníků Fran ška Hrubína, Fran ška Halase, Josefa Bruknera, Karla Šiktance, Josefa Kainara, Jana Čarka a Oldřicha Mikuláška, přednášené dětmi i dospělými
interprety. Na něj navazuje Copánek, pásmo vyprávění a písniček o přírodě a o všem,
s čím se dě mohou setkat v mateřské školce, doplněné hádankami a říkadly. Oba soubory doprovází hudba Pavla Jurkoviče a Zdeňka Zahradníka.
Marta Davouze: Celej Franz!
Věra Saudková nebyla zdaleka jenom neteř Franze Ka y, ale také manželka slavného překladatele Shakespearova díla E. A. Saudka, matka pě dě , talentovaná překladatelka, opora mnoha lidí, kteří se ocitli v nouzi, a hlavně moudrá a statečná osobnost. Žila bezmála
sto let a její složitý, velice těžký osud se v nejednom ohledu podobal osudu naší země ve
20. stole . Musela se vyrovnat s okolnostmi poli ckého vývoje i s bolestnými ztrátami členů
své rodiny. Třikrát měla možnost emigrovat, ale pouto, které ji vázalo k Praze, domovu jejích
předků, bylo silnější než touha po svobodě...
Petra Bar ková, Eva Obůrková: Jak se stát mistrem vypravěčem
Baví tě vymýšlet si vlastní příběhy a chceš napsat knihu? Čteš pod lavicí raději komiksy než
učebnice a pořád si kreslíš fantas cké postavičky? Zajímá tě vše, co se kolem tebe děje,
a chceš o tom dát vědět ostatním? Staň se spisovatelem, ilustrátorem nebo novinářem!
V této knize se dozvíš, jak vymyslet příběh a napsat knihu, jak nakreslit senzační komiks
nebo jak založit redakci a vytvořit ten nejkrásnější časopis na světě. Kniha je interak vní,
najdeš v ní návody, rady, py i řadu vložených materiálů, které si můžeš vytáhnout a dotvořit podle sebe: průkaz novináře, knihu nebo časopis a také komiksové bubliny.
Václav Cílek a kolek v: Te n svaté Ludmily
Te n nesporně patří k významným místům české historie, na počátku 10. stole se tu nacházel knížecí dvorec, vdovské sídlo kněžny Ludmily, která zde vychovávala svého vnuka
Václava, budoucího českého knížete, a byla zde 15. září 921 také zavražděna. S Te nem
a svatou Ludmilou jsou spojeny počátky chris anizace Čech a nástup rodu Přemyslovců
k moci, zde se před síci lety spoluutvářela osobnost a duše českého království. Dávná
minulost místa, které souvisí s naší národní iden tou a spiritualitou, jednou za čas ožívá,
opět promlouvá k národu a ovlivňuje i naši budoucnost...

Kompletní přehled nových knih za měsíc září 2017 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Píšete nám

Český ráj to na pohled, aneb dvě ztracené peněženky
V sobotu 9. 9. 2017 kolem 9.00 hod. se před nádražím v Českém Brodě sešla parta deví lidí s koly. Bylo to
pět členů KČT Český Brod a čtyři příznivci cyklis ky (dva z Kounic, jeden z Poříčan a jeden Broďák). Uskutečnil se za m největší a nejpočetnější zájezd. Mínusem zájezdu bylo to, že ze zdravotních důvodů se nemohl
zúčastnit Milan, který má v této oblas chalupu a Český ráj dokonale zná.
Jako cíl jsme si stanovili Trosky a Kozákov. Vlakem
jsme dojeli do Rovenska pod Troskami, k prvnímu
zádrheli došlo při nakládání kol do vlaku. Po převze kola vlakvedoucím jsem si zastrčil peněženku
lajdácky do kapsy kraťasů, peněženka mi vypadla.
Naštěs si toho všimla Milada s Jirkou a peněženku
mi ve vlaku předali, asi mě
to bude něco stát.
V Rovensku jsme byli přesně podle jízdního řádu
v 11.00 hod. Ačkoliv jsme měli Trosky přímo před
nosem, nepodařilo se nám tam dojet. Pod Kozákovem došlo k rozdělení na dvě skupiny, zdatnější se
vydali na Kozákov, kde zdolali cca 350 m výškový
rozdíl a my ostatní se rozjeli do Mírové, která má
v této oblas minimálně pět osad. V restauraci Na
Špici jsme poobědvali a po příjezdu skupiny z Kozákova se vydali na zříceninu hradu Rotštejn.
Zajímavos je, že hradní věž Rotštejna vytvořila
filmovou kulisu - vstup do pekla v oblíbené české
pohádce „ S čerty nejsou žerty“ pohádka byla natočena v roce 1984 a premiéru měla 1. 10. 1985.
Po sestupu z hradu jsme se vystřídali s děvčaty
v hlídání kol a po nahlédnu do mé peněženky
jsem zjis l, že má 1.000 Kč zůstala doma na lednici
a já nebudu mít dostatek peněz na návrat domů.

Jirka mi ochotně půjčil 100 Kč a při ukládání peněženky do kapsy kalhot se netrefil a peněženka mu
zapadla za lavičku. Přišli jsme na to, až po sjezdu
z hradu. Jirka se vrá l, tentokrát pěšky ušel do tam
a zpět v rekordním čase 35 minut. Ulevilo se mi,
Jirka peněženku našel.
Počasí nám přálo, výlet se vydařil, jako možný trasér některého z dalších výletů by byl dobrý Mirek
z Kounic. Letošní rok lze považovat za zkušební,
přes zimu máme čas na vyřešení problémů a na
jaře opět na kolo.
Program do konce roku
14. 10., 8.20 hod. – Postřižinský zavírák (slabší Poříčany - Nymburk vlakem)
18. 10., 9.30 hod. – Český Brod - Čelákovice bufet
„Na růžku“
5. 11., 9.30 hod. – Český Brod - Jevany oběd „Na
statku“
16. 12., 8.45 hod. – Vánoční pochod s Maruškou
kolem Kolín
1. 1. 2018, 9.45 hod. – Novoroční posezení v Třebestovicích.
Sláva Břečka,
cyklokroužek Český Brod

INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2017
V internetové anketě vyhlášené Asociací turis ckých informačních center (ATIC) se naše IC
Český Brod umís lo na skvělém 7. místě z 36 soutěžících IC ve Středočeském kraji a celorepublikově na 63. místě z celkového počtu 422 soutěžících IC. Děkujeme za Váš hlas.
LISTOPADOVÉ ŽIVÉ ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Ve čtvrtek 23. listopadu od 18.00 zveme všechny dospělé zájemce na adventní podvečerní
živé čtení Číst nás baví: čteme pro Vás, představíme Vám zajímavé autory i knižní novinky
a společně s knihami přivítáme adventní čas. V úterý 28. listopadu od 16.00 zveme všechny
dě na odpolední živé čtení Sněhulácké pohádky, v knížkách budeme společně hledat zimní
pohádky, příběhy a básničky. Vstup volný. Těšíme se na vás, čtení sluší každému!

Zábava

Českobrodský zpravodaj
říjen 2017
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Sudoku
Ob žnost – lehká
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11. 2017 od 10.00 do16.00 hod.

ve StĜední odborné škole v Liblicích

Dílniþky pro dČti i dospČlé
Výroba adventních vČneþkĤ
Zdobení vánoþních perníþkĤ a cukroví
Možnost zakoupení rĤzných vánoþních dekorací
Vstupné dobrovolné!

V 17.30 pochod svČtýlek se zvoneþky od SOŠ a v 18.00 hodin rozsvícení stromeþku
Ve Staré vsi „u zvoniþky“

E1<WK\p<^s dͲ>/^dKWϮϬϭϳ
ĞƐŬǉƌŽĚ͕<ƌĄůĞ:ŝƎşŚŽϯϯϮ͕ϮϴϮϬϭ
dĞůĞĨŽŶ͗ϯϮϭϲϭϮϮϭϴ͕ŵŽďŝů͗ϳϯϱϭϳϰϴϰϰ
Email: novakova@cesbrod.cz, www.kdsvet.cz, facebook.com/kdsvet
9/11
sēĞůşŵĞĚǀşĚĐŝǌƉşǀĂũşͬŝǀĂĚůŽsĢǎͬƉƌŽŶĄũĞŵ
Pohádka MŠ a ZŠ
11/11/19:00 WĂĚĞƐĄƚŽĚƐƚşŶƽƚĞŵŶŽƚǇͬƉƎşƐƚƵƉŶŽŽĚϭϱůĞƚǀĢŬƵͬĨŝůŵ
Drama / Romantický / Erotický / USA / 2017/ 117 min
ĄŬůĂĚŶşǀƐƚƵƉŶĠϴϵ<ēͬ^ĞŶŝŽƎŝǌĂϲϵ<ē͘
12/11/15:00 WŽŚĄĚŬǇƉƌŽŵƵͬĨŝůŵ
ZŽŵĂŶƚŝĐŬǉͬ<ŽŵĞĚŝĞͬĞƐŬŽͬϮϬϭϲͬϭϭϮŵŝŶ
ĄŬůĂĚŶşǀƐƚƵƉŶĠϴϵ<ēͬ^ƚƵĚĞŶƚŝ͕ƐĞŶŝŽƎŝĂĚĢƚŝĚŽϭϱůĞƚϲϵ<ē͘
WůĂŶĞƚĂĞŵĢϯϬϬϬͬƌĂǌşůŝĞͲǀĄƓŶŝǀĠƐƌĚĐĞ:ŝǎŶşŵĞƌŝŬǇ
14/11
ƉƌŽŶĄũĞŵͬǀǉƵŬŽǀǉƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽa
16/11/19:00 ^ĞǌŶĂŵŵĞƐĞĂŶĞďũĂŬďǇƚŽǀǇƉĂĚĂůŽ͕ŬĚǇďǇŵƵǎŝŵůƵǀŝůŝƉƌĂǀĚƵ
:ĂŶƵĚĂƎͬŬŽŶĐĞƌƚͬƐŚŽǁͬǌĄďĂǀĂ
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϯϬϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϯϱϬ<ē͘
20/11/19:00 <ƎĞƐůŽƉƌŽŚŽƐƚĂͬDĂƚǇĄƓEŽǀĄŬ
,ŽƐƚĞŵũĞDĂƚǇĄƓ͕ŬƚĞƌǉŵĄŵŝŵŽƎĄĚŶǉŚƵĚĞďŶşƚĂůĞŶƚ͘
DŽĚĞƌƵũĞ:ŝƎşsĂŶşēĞŬ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϬϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϮϱϬ<ē͘
21/11
^ǀĢƚŬŽůĞŵŶĄƐͬĨŝůŵƐďĞƐĞĚŽƵƉƌŽaͬƉƌŽŶĄũĞŵ
24/11/18:00 ĞŶĞĨŝĐĞƉƌŽ>K^ͬĐŚĂƌŝƚĂƚŝǀŶşǀĞēĞƌƐƚŝĐŚŽƵĂƵŬĐş
ƉƌŽŶĄũĞŵ
25/11/19:00 ŽŵŵĞĚŝĂĚĞůůΖĂƌƚĞͬ^ƉŽůĞŬƐĞƓůǉĐŚͬŬůĂƐŝĐŬĄŬŽŵĞĚŝĞ
ǀŚŽĚŶĠƉƌŽĚĢƚŝŝƉƌŽĚŽƐƉĢůĠͬŚƌĂũĞWĞƚƌ>ŝƓŬĂ
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϳϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϯϮϬ<ē͘
WĞŬĞůŶĄƉŽŚĄĚŬĂĂŶĞďŬĂŵēĞƌƚŶĞŵƽǎĞͬŝǀĂĚǉůŬŽDƌĂŬ
29/11/8:30
29/11/10:00 ƉŽŚĄĚŬĂƉƌŽDaĂaͬĚůĞĚŽŚŽĚǇŶĂŵşƐƚĢŝƉƌŽƉƎşĐŚŽǌş
:ĞĚŶŽƚŶĠǀƐƚƵƉŶĠŶĂŵşƐƚĢǌĂϲϬ<ē͘
29/11/19:00 ^ďŽƌŽǀŶĂͬŝǀĂĚůŽWĂǀůĂdƌĄǀŶşēŬĂͬƉƽǀŽĚŶşēĞƐŬĄŬŽŵĞĚŝĞ
ƉƌŽŶĄũĞŵͬW\>KEKϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϱϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϯϬϬ<ē͘
<ĂǀĄƌŶĂŽƚĞǀƎĞŶĂǀǎĚǇŚŽĚŝŶƵƉƎĞĚƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶşŵ;ŬƌŽŵĢŬŝŶĂͿ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũĂƌĞǌĞƌǀĂĐĞ͗/͕ŶĄŵ͘ƌŶŽƓƚĂǌWĂƌĚƵďŝĐϱϲ͕ĞƐŬǉƌŽĚ͘
KŶůŝŶĞǀƐƚƵƉĞŶŬǇ͗ǁǁǁ͘ŐŽŽƵƚ͘Đǌ͘

Seznamme se

aneb jak by to
vypadalo, kdyby
muži mluvili pravdu
koncert / show / zábava

Během večera se Jan Budař vtělí do čtyř rolí
charismatických mužů, kteří se budou seznamovat s náhodnými divačkami z publika.
Seznámit se můžete i vy!

16/11/2017 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 300 Kč, NA MÍSTĚ 350 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Commedia dell'arte
Spolek sešlých

klasická komedie
pro děti i pro dospělé
Režie: Zdeněk Dušek
Hrají:
Pavel Liška
Marek Daniel
Michal Dalecký

Tomáš Milostný
Gabriela Štefanová
Andrea Marečková

25/11/2017 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 270 Kč, NA MÍSTĚ 320 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Bára Basiková

vánoční koncert

15/12/2017 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 300 Kč, NA MÍSTĚ 350 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Detektor lži
Divadelní
spolek
Kašpar
/ drama

Režie: Jakub Špalek / Podle Vasilije Sigareva.
Aby se Naděžda Petrovna dozvěděla, kde její manžel schoval
peníze, pozve domů hypnotizéra. Manžel však v „transu“
sdělí i svá další tajemství a začnou se dít věci…

Hrají:
Adrian Jastraban

Eva Elsnerová

Matouš Ruml

14/12/2017 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 270 Kč, NA MÍSTĚ 320 Kč
INFOCENTRUM, NÁM ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Křeslo pro hosta

Matyáš
NOVÁK
Moderuje:

Jiří Vaníček

20/11/2017 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 200 Kč, NA MÍSTĚ 250 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Křeslo pro hosta

Moderuje:

Jiří Vaníček

Kateřina

Cajthamlová

8/12/2017 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 200 Kč, NA MÍSTĚ 250 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT
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Zveme vás na
VII. ČESKOBRODSKÝ FLER JARMARK

JARMARK

Vstupné dobrovolné

Vybraná částka bude předána
Zvonečku Bylany na podporu jejich činnosti.
http: zvonecekbylany.cz

17.11.2017
9:30–15:00 hodin

Kde: Farnost Český Brod
Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78
Můžete se těšit na originální autorské výrobky regionálních i přespolních tvůrců
- šperky, dekorace, dřevěné výrobky, módní doplňky, keramiku, výrobky pro děti,
dámské a dětské oděvy, něco na chuť a mnoho dalšího...
Doprovodný program:
Vystoupení Zvonečku od 13:00.
Nejen pro děti jsou připraveny
kreativní dílničky.
Občerstvení zajistí místní kavárna.

w w w. f l e r. c z

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

ZPRAVODAJ
náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: tře 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
zadní strana:
předposlední strana:
vklad vlastních materiálů:
vklad a sk letáků A5:

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
3.099 Kč
4.743 Kč (jednostranný)
6.231 Kč (oboustranný)
logo na tulní straně: 479 Kč
odkaz na PR článek
na tulní straně: 279 Kč
řádková inzerce: 0,60 Kč/znak včetně mezery

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 skárna Profi- sk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:
+420 603 588 338, brejchova@profi sk.cz
www.profi sk.cz

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být v poměru k danému rozměru
• v případě celostránkové inzerce, kde bude sk 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 nebo JPG (po dohodě i v jiných formátech např. AI, CDR)
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 8. 5., 5. 6., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12.
Data expedice: 13. 1., 17. 2., 17. 3., 18. 4., 19. 5., 16. 6., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 20. 11., 15. 12.
poslední aktualizace: 18. 10. 2016

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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
K
S
E
Č
D
So 8.30 – 11.00
O

SUVOROVOVA 394, 282 01 ČESKÝ BROD
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Provádíme veškeré
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Cestovní a dopravní agentura LIDO-CS a CA
M. SklenáƎová eský Brod nabízí cesty i na pƎání za
poznáním, kulturou, sportem, turistikou, výstavami …
Termály, zima a vánoēní trhy …
A NA ROK 2018 prodej od 30. 10. 2017
Pobyty Chorvatsko – speciální ceny od majitele.
KORSIKA a pobyty na pƎání.
Cesty luxusními lodĢmi s plnou penzí po moƎích a oceánech!
DĢti i zdarma.
PODROBNÉ INFORMACE: kanceláƎ – Arnošta z Pardubic ē. 13,
eský Brod Po, St, Pá: 8.00 – 12.00 a 14.00 + 16.30 hod.
Tel. 603 539701, 604 244987, e-mail: lido-cs@seznam.cz

prodej, pronájem a výkup nemovitostí
bezplatné realitní poradenství
řešení exekucí nemovitostí
znalecké posudky
energetické průkazy
hypoteční servis
reﬁnancování
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Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz
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Hlavní 250, 250 82 Tuklaty
SĵÈPRXVLOQLFH3UDKD.ROÈQ

Dám odměnu 3.000 Kč i více za
sehnání starého traktoru nebo
pásáčku (i nepojízdného).
Ne inzeráty. Prosíme, pomozte nám,
budujeme nové muzeum starých
traktorů pro další generace.
Tel. 777 154 614
Nabízím práci dentální hygienistce
v samostatné ordinaci v Přerově
nad Labem na částečný úvazek,
zavedená klientela, praxe nutná.
Nástup leden 2018. V případě
zájmu nás kontaktujte na e-mail:
zubní.prerovnl@seznam.cz

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
Jsme výrobní společnost dodávající
lisované a svařované komponenty
pro automobilový průmysl.

Do našeho týmu přijmeme pracovníky na pozici:
Seřizovač – lisovna | Operátor výroby | Operátor – jeřábník (platné oprávnění)
Nástrojař – vyučen v oboru | Mechanik –opravář strojů a zařízení | Elektrikář (vyhl.50)
NABÍZÍME:
• mzda dle zkušeností a praxe – měsíční odměna ve výši 500,- Kč po zkušební době
• možnost přesčasů, zaškolení
• příspěvek na závodní stravování
• pracoviště v dosahu vlaku a autobusu
• svoz zaměstnanců od vlakového nádraží v Úvalech a konečné stanice autobusů v Újezdu nad Lesy ZDARMA
• NÁSTUP IHNED NEBO DOHODOU
OČEKÁVÁME:
Odpovídající vzdělání a praxi, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost a pečlivost.
Uživatelská znalost práce na PC – vítána.
V případě zájmu o tyto pozice si domluvte osobní schůzku na tel.: 272 191 018, 737 426 104
nebo pište na e-mail vavrdova@essaczech.com

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

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz
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VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI
– prodej kvalitního medu přímo od včelaře.
Množstevní slevy.
Přijímáme objednávky na oddělky s F1 matkou.
Samota „U Sedmi větrů“ Štolmíř 99, Český Brod.
Tel: 777 913 531
WWW.MEDOVASAMOTA.CZ

ÚROK
POPLATEK
RPSN

Akce platí do 31. 10. 2017

800 888 120

www.faircredit.cz

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

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

Spotįebiêe a domácí potįeby.
Doprava a zapojení zdarma.
Online katalog na www.dmelektro.cz
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NOVÉ VÝROBKY
v Řeznictví U Sojků

nejen pro děti
DĚTSKÁ ŠUNKA
MINIPÁREČKY
RARÁŠCI

www.jatkysojka.cz

Tel.: 606 301 435, E-mail: info@revizekolin.cz, www.revizekolin.cz
Provádíme:
• elektroinstalace
• servis elektroinstalace
• hromosvody
• zasíťování pozemku
• revize elektroinstalace
• revize spotřebičů
• servis a revize elektrických kotlů
Související činnost:
• kontejnerová doprava odpady – sutě
• písky
• zemní práce

SLUŽBY NOTÁŘE
Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

JISTOTA – ODBORNOST – ZKUŠENOSTI – KOMPLEXNÍ SLUŽBY
nám. Husovo 61, 282 01 Český Brod, tel.: 321 622 424, e-mail: kancelar@notarsky-urad.cz

CHCETE RISKOVAT ZTRÁTU SVÉHO MAJETKU ČI FINANCÍ
POUŽITÍM SMLUV STAŽENÝCH Z INTERNETU?
• Notář je státem pověřená osoba k sepisování veřejných listin.
• Notář zajistí bezpečný prodej nebo převod nemovitosti.
• Notář ochrání váš majetek a finanční prostředky při změně vlastníka nemovitosti. Zaručí bezpečné
uschování peněz a jejich vyplacení. Zařídí zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí.
• Notář založí společnost, zajistí změny v ní, osvědčí valnou hromadu, ...
• Notář je jako jediný oprávněn zapsat přímým zápisem do obchodního rejstříku novou společnost či
změny v existující společnosti. Vyhnete se tak zdlouhavému procesu zápisu přes soud.
• Notář sepíše majetkové smlouvy manželů a snoubenců.
• Notář vám pomůže uspořádat vaše majetkové záležitosti pro případ smrti (závěť, vydědění, ...).
• Notář sepíše notářský zápis jako podklad pro případnou exekuci.
• ...a mnoho dalších právních služeb.

Bavilo by Vás pracovat se špičkovou technikou ve firmě, která obhajuje pošestnácté
první místo na trhu manipulační techniky v ČR?

HLEDÁME
∞
∞
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∞
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SERVISNÍ
TECHNIKY

Očekáváme
Prvotřídní zázemí
Týden dovolené navíc (celkem 25 dnů) ∞ Elektrotechnické (mechanik/autotronik)
nebo strojírenské vzdělání
Placené přesčasy
Čtvrtletní prémie
∞ Absolvování vyhlášky č. 50/78 Sb.,
paragraf 6 výhodou
Rodinný firemní víkend
Velmi
dobré vystupování, flexibilita
∞
Další firemní benefity
Znalost
práce na PC
∞
Řidičský
průkaz skupiny B
∞



Více informací na:
www.jungheinrich.cz.
Kontakt: Hana Stibůrková
tel.: 313 333 113, nebo
prace@jungheinrich.cz.

NABÍZÍME:

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

Vepřovou kýtu bez kosti – 89 Kč/kg
Vepřovou krkovici s kostí – 89 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 79 Kč/kg

ceny jsou platné od 16. 10. do 28. 10. 2017
na prodejně v Českém Brodě

