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Co nového

Tajemství noci
Čím to, že nás tolik přitahuje? Že vzbuzuje emoce, fantazii i to, co bychom jinak ve dne minuli? Že častěji
bojujeme se strachem, zda se nám právě v noci vrá nejbližší z cest v pořádku domů. Jsme přirozeně
ostražitější. Pořádáme noci muzejní, noci kostelů, noční bojovky. Kolik roman ckých chvil jsme prožili
u ohýnku s kytarou? Patrně existuje i spousta emo vních zážitků z virtuálních nocí, ale osobně mám nejraději ty pod skutečnou hvězdnou oblohou. A přece je tu jedna jediná noc v roce, která hluboce souvisí
s naším by m, s naší historií, naší tradicí. Noc veliká, po níž se jmenují celé svátky – svátky jara.
Vůbec k tomu nemusíme být prak kujícími křesťany, abychom byli nutkáni k poklizení. Uklízíme Pošembeří, Liblice, Štolmíř, naše zahrádky připravujeme k propuknu gejzíru mízy a barevnos . Taktéž naše domácnos po zimním provozu přehazujeme na častější provětrání čerstvým jarním povětřím. Připravujeme
propagaci jarních příležitos k dalším setkáním a navazujeme na ta sesterská, masopustní s obludkami.
Zkrátka zase shon! Abychom se v tom víru sami postupně neproměňovali v obludky, zkusme při umetání
našich já využít zázračný lék směřující k našim ty. To ž odpuštění. Vím, jak dokáže bolet, jak k němu často
vede cesta trnitá (postně řečeno křížová), kolik důvodů k neodpuštění dokážeme vymyslet. Přesto za pořádný pokus to stojí. Protože jako krásná i velká noc směřuje ke slunečnému dni či vzkříšení, tak i odpuštění dokáže rozzářit a vykouzlit úsměv na tvářích, kde zbytečně dlouhou dobu chyběl.
I v letošním roce jarem odstartujeme šňůru akcí, ak vit, setkání, jednání. Mnohá z nich i pod širým nebem, třeba v městském parku. Také osmičková oživující potkání postupně nabírají konkrétních obrysů.
Přeji všem, aby nám přitom vydržel úsměv na tvářích, abychom ho neztráceli ani pro různé úhly pohledů,
abychom přitom dokázali umenšovat své vlastní zájmy před těmi společnými. Přes řadu důvodů ke společenské skepsi mám dojem, že Český Brod spoustu lidí nadále baví a dokáže mu dát nějakou tu minutu či
hodinu z vlastních soukromých zásob. A to je moc fajn zjištění. Moc díky za ně, za vás!
Užijte si start do jara! Prožijte velikou noc i další příležitos k setkání ve svatém týdnu třeba tradičněji než
jindy nebo aspoň stejně radostně a vesele jako obyčejně!
Aleš Kašpar
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Krátce z města
Starosta města vyhlašuje Výzvu k podávání žádoso dotace na rok 2018 v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu,
kultury a volného času města Český Brod. Výzva
se týká PROGRAMU č. 1: Zabezpečení pravidelné
činnos NNO. Alokovaná částka pro Program č. 1
činí 1.600.000 Kč. Lhůta pro podání žádos o dotace je od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018. Podrobnos
najdete na www.cesbrod.cz/group/programypodpory-sportu-kultury-a-volneho-casu.
Připomínáme Výzvu PROGRAMU č. 2: Podpora
tradičních akcí města, vybraných forem práce
i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory,
reprezentace města alokovaná částka pro Program č. 2 činí 500.000 Kč. Lhůta pro podání žádos o dotace je od 1. 3. do 31. 3. 2018.
Zápis do prvních tříd ZŠ Tyršova se koná v pátek
6. 4. 2018 od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu 7.
4. 2018od 8.00 do 11.00 hodin v přízemí budovy v Žitomířské ul. Pod penzionem Anna (přední
vchod). Více informací na www.2zscbrod.cz.
Zápis do prvních tříd ZŠ Žitomířská se koná v pátek 23. 4. 2018 od 14.00 do 18.00 hodin a v úterý 24. 4. 2018 od 14.30 do 16.00 hodin v budově
nové školy – Bezručova 1100, Český Brod. Více
informací na www.zszitomirska.info.
Základní škola a Prak cká škola, Český Brod,
Žitomířská 1359 Vás srdečně zve ve dnech od
21. 3. 2018 do 23. 3. 2018 na tradiční Velikonoční Výstavu. Výstavu prací žáků můžete navš vit
v budově školy za Penzionem Anna od 8.30 do
14.45 hodin.
Od září 2018 se plánuje v Základní škole a Prak cké škole Český Brod přípravná třída základní školy.
Je zřizovaná jako forma předškolního vzdělávání
pro dě s odkladem povinné školní docházky, není
formou ani náhradou speciálního vzdělávání.
V květnu nás čeká komunitní projednání návrhů studií využi areálu bývalého ZZN za účas
městského architekta Jiřího Pavlíčka a zástupců
vedení města. Akce bude spojena i s možnos
prohlídky areálu.
V pátek 13. 4. 2018 od 16.30 hodin proběhne
vernisáž putovní fotografické výstavy Brody
v Brodě a od 18.00 hodin zahraje Divadelní spolek Tyl ze Železného Brodu pohádku Havrane
z kamene. Vstup zdarma.
Virtuální univerzita tře ho věku je v plném
proudu. Kurzy na téma genealogie i téma lidské
zdraví jsou plně obsazeny.
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Přednáška s diskusí se bude konat v tělocvičně
místního Gymnázia Český Brod v pondělí 23. 4.
2018 od 17.00 hodin. Přednáší Marek Skýpala,
Jednota Československé obce legionářské v Českém Brodě. Vstup zdarma. Na přednášku navazuje
pietní shromáždění u pamětní desky francouzského legionáře Bedřicha Nezavdala, kde si připomeneme 100. výročí jeho úmr na bojiš . Koná se
v úterý 24. 4. 2018 od 10.00 hodin před domem
č.p. 270 v Jungmannově ulici, Český Brod.
V dopoledních hodinách 9. 3. 2018 starosta Jakub Nekolný přijal na půdě radnice čtyřčlennou
delegaci z provincie Sichuan, města Zhongjiang
ležící v jihozápadní Číně. Hostům představil historii i současnost našeho města a nas nil i některé plány rozvoje. Na jednání byl přizván také
soukromě hospodařící zemědělec pan Jan Král
z nedalekých Břežan, který hovořil o podnikání
v zemědělství v našem regionu.
Ve spolupráci s neziskovou organizací Agora CE
připravujeme další veřejný průzkum, který se realizuje pravidelně jednou za dva roky. Ohlédnu za
výsledky posledních průzkumů a dotazník pro rok
2018 čekejte v dubnovém čísle našeho měsíčníku.
Tradiční dobrovolnická akce zaměřená na úklid
veřejných prostranství v regionu Pošembeří ve spolupráci s ČSOP probíhá od 16. 3. do
15. 4. 2018. Více podrobnos na www.posemberi.cz/dalsi-ak vity/uklidme-posemberi-2018/.
Letošní jaro s sebou přináší i další práce na silnicích a jejich uzavírky v těchto lokalitách:
1) Tismice - silnice č. II/113 – zhotovitel - SILMEX, s.r.o., odpovědná osoba: Michal Sýkora,
602 289 323, za KSUS Ján Kukura, 606 059 214
(1. 5. - 30. 5. 2018)
2) Štolmíř - silnice č. II/245 - zhotovitel - Silnice
Čáslav, a.s., odpovědná osoba: Pavel Gregor, 724
047 036, za KSUS Ján Kukura, 606 059 214 (1. 4.
– 15. 5. 2018)
3) Bříství - silnice č. II/272 – zhotovitel - ČNES,
a.s., odpovědná osoba: Fran šek Lingr, 602 557
375, za KSUS Ján Kukura, 606 059 214 (23. 4.
– 30. 7. 2018)
4) Vykáň - silnice č. II/245 - zhotovitel - Eurovia
CS, a.s., odpovědná osoba: Ján Čermák, 731
602 476, za KSUS Ján Kukura 606 059 214 (6. 3.
– 20. 3. 2018)
5) Poříčany - silnice č. II/330 - zhotovitel - M-Silnice, a.s. a Doprastav, a.s., odpovědná osoba Tomáš Červencl, 602 465 783, za KSUS Ján Kukura,
606 059 214 (1. 3. - 31. 11. 2018)
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 7. 2. 2018
1. Městské lesy - Prodej dřevní hmoty
2. Výběr služebního vozidla pro městskou policii
3. ZŠ Žitomířská - souhlas s přije m sponzorského
daru
4. Dodávka a montáž přístrojů na odvlhčení objektů do č.p. 56 a 282
5. Změny přílohy č. 1 ke zřizovací lis ně ZŠ Žitomířská a ZŠ Tyršova
6. PD Stavební úpravy kuchyně v č.p. 1099, Český Brod
7. PD Oprava, stavební úpravy a přístavba jídelny
v č.p. 1099, Český Brod
8. ČOV - Den otevřených dveří
9. Český Brod, ul. K Dolánkám – PD vodovod, kanalizace a nová dešťová kanalizace
10. Nájem čás pozemku v k.ú. Český Brod (sídliště)
11. Vyhlášení záměru - pronájem čás pozemku
(u P8) – staženo
12. Výběr dodavatele VZ Výměna kabelů NN pro
VO Český Brod – 1. etapa
13. Ukončení nájmu pozemků v k.ú. Štolmíř
14. Pronájem pozemku v k.ú. Český Brod (P. a M. D.)
15. Víceúčelové hřiště ve Štolmíři u Českého Brodu
16. Soutěž o návrh MŠ Kollárova
17. Český Brod - stavební úpravy komunikačních
prostor čp.282 - Dodatek č.1 k SoD
18. Vyhlášení VZ výměna oken čp. 1
19. Prodej obsazených bytů Suvorovova 59
20. Schválení návrhu Smlouvy o krátkodobém pronájmu
21. Připomenu 100. výročí úmr legionáře Bedřicha Nezavdala
22. Smlouva o spolupráci s ČZU
23. Plnění úkolů RM a další informace
24. Informace - Priva zace bytových domů Štolmířská, BD Kounická, BD Mozartova, Bytové
nástavby Komenského 340, K Dolánkám 1127,
Masarykova 1197,1198

25. Informace - Souhrn uzavřených smluv o zřízení
věcného břemene k 31. 12. 2017
26. Informace - Zápis kulturní komise 22. 1. 2018
27. Informace - Zápis z jednání komise ŽP konané
dne 3. 1. 2018
28. Informace - Zápis z 19. jednání komise dopravy
29. Informace - Český Brod - uzávěra připojování
rozvojových lokalit a projektů většího rozsahu
na kanalizaci města
30. Záměr na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 25 nám. Arnošta z Pardubic
Body projednávané Radou města 21. 2. 2018
1. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o dotaci
ANNA
2. Ukončení nájemní smlouvy
3. Schválení závazných ukazatelů rozpočtů PO na
rok 2018
4. Odkoupení čás pozemku (Tuchorazská ul.)
5. Vyhlášení záměru - pronájem čás pozemku
(u P8)
6. Žádost o souhlas obce k nahlášení místa podnikání
7. Výběr dodavatele Štolmíř - údržba zdi hřbitova,
márnice, vrat a vrátek
8. VZ Vybavení nízkoprahové klubu Zvonice ve
městě Český Brod
9. Výběr dodavatele VZ „Nízkoprahový klub Zvonice II“
10. Prodej obsazené bytové jednotky č. 1
v č. p. 1127 ul. K Dolánkám
11. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - ul. J. Kouly
12. VB - SITEL, spol. s r.o. - op cký kabel - Vrátkov
13. VB - ŘSD ČR, státní příspěvková organizace stavba chodníku - Tuchorazská
14. Připojení ke kampani - Vlajka pro Tibet 2018
15. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní
rozvoj a stavebnictví ze dne 5. 2. 2018

PŘÍBĚH Y TABÁKOVÉHO DÝMU
Podlipanské muzeum v Českém Brodě pořádá ve středu 18. 4. od 17.00 hodin vernisáž výstavy Příběh(y) tabákového dýmu. Výstava potrvá od 19. 4. do 26. 8. 2018. Tématem výstavy
„Příběh(y) tabákového dýmu“ je kouření a jeho místo ve společnos a dějinách, tabák a jeho
pěstování a předměty spojené s kouřením (jedná se především o obaly od tabáku, tabatěrky,
krabičky od cigaret, dýmky atd.) Výstava prezentuje zajímavou část sbírky Městského muzea
v Čelákovicích, doplněnou o předměty ze sbírky muzea v Českém Brodě. Výstava prezentuje
velké množství kuřáckých potřeb, na panelech jsou pak umístěny kopie sbírkových předmětů
a ilustrační materiál ze soudobých publikací.
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Revitalizace rybníka ve Štolmíři pokračuje
Ve Štolmíři se od loňského podzimu pracuje na revitalizaci návesního rybníka. Smlouva s vítězným uchazečem společnos HB Golf s.r.o. byla uzavřena vloni v květnu a práce byly zahájeny dle smlouvy v říjnu 2017.
První etapou po vypuštění rybníka bylo vytvoření přístupové cesty a odbahnění. Sediment byl vyvážen na
nedaleké pole. Bohužel obsahuje velké množství pevných čás , které je nutné ručně vybrat a zlikvidovat.
Z důvodu požadavku dodavatele opravy silnice
II/245 bylo urychleně provedeno odbahnění rybníka bez op málního vyschnu sedimentu. Děkujeme občanům a uživatelům komunikace za trpělivost
v čase, kdy byla místní komunikace znečištěna.
Po odbahnění přišla na řadu průcezná hrázka a začala oprava požeráku, který je umístěn na hrázi
rybníka. Při tom bylo zjištěno, že potrubí na odtoku z rybníka je místy propadlé a stejně jako těleso
hráze je narušeno kořenovým systémem vzrostlých topolů. Na základě tohoto zjištění byla zahájena příprava projektové dokumentace pro územní
rozhodnu a pro stavební povolení na změnu stavby před dokončením, která řeší přemístění odtoku z rybníka a úpravu hráze. V tuto chvíli probíhá
správní řízení. Tato změna si vyžádá nejen prodloužení termínu realizace o zhruba 3 měsíce, ale i navýšení nákladů stavby. Takže původní smluvní termín do konce března 2018 se zřejmě posune podle
výsledků stavebního řízení do června 2018.

kosí. Město je povinno chovat se dle schválené
projektové dokumentace, která rozsah rákosí zachovává hlavě z důvodu, že je domovem mnoha
živočišných druhů.
Na celou akci přispěje městu Český Brod Ministerstvo zemědělství (cca 1,6 mil Kč) a Středočeský
kraj (1 mil Kč) prostřednictvím Českého rybářského
svazu, místní organizace Český Brod.
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje

V první polovině března nastoupí dodavatelská firma na práce, které nejsou dotčeny požadovanou
změnou stavby. Jedná se o doplnění a zpevnění
břehů rybníka, terénní úpravy a výstavbu rozdělovacího objektu. Vše dle klima ckých podmínek.
Zbývající práce, úprava hráze, přístupové panelové komunikace do nádrže, požeráku a odtokového
potrubí, budou prováděny po vydání stavebního
povolení.
Někteří občané se na nás obracejí s požadavkem
na likvidaci nebo alespoň přemístění porostu rá-

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Ludmila Klusáčková, pan Fran šek Huňka, paní Zdeňka Grösslová,
paní Marie Kapičková, paní Miloslava Varvažovská, paní Iva Pospíšilová,,
pan Marin Knobloch, paní Jarmila Chybová, paní Jarmila Svatošová,
paní Mária Laňarová, pan Drahomír Hrubý, paní Miloslava Sýkorová,
pan Josef Minařík.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
et.
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Zápis do školy a screening školní zralos
Stejně jako v předchozích dvou letech, i v tomto školním roce 2017/18, byl proveden v mateřských školách
ve správním obvodu ORP Český Brod tzv. screening (testování) školní zralos „předškoláků“. Testování
probíhalo od listopadu do ledna a provedly jej specialistky z Pedagogicko-psychologické poradny v Českém
Brodě (dále PPP ČB).
Během půlhodinového vyšetření (zpravidla v prostorách školky), bylo zjišťováno, jak jsou připraveny
předškolní dě z hlediska schopnos pozornos ,
grafomotoriky, mluveného projevu, sluchového
vnímání, předpočetních představ, prostorové orientace, všeobecných znalos , jemné a hrubé motoriky a sociální zralos .
Screeningem prošlo celkem 78 dě z 5 přihlášených
školek. Výsledky jsou poněkud alarmující – pouze
u 9 dě nebyly specifikovány žádné ob že. Pokud
započteme i dě s drobnými ob žemi, činil podíl
dě zralých pro vstup do školy 33 %. U 18 % dě
vedly diagnos kované ob že k hodnocení školní
zralos s výhradami. Zbývajících 49 % dě v předškolním věku není dle použitého standardizovaného testu připraveno na vstup do školy. Jako nejvíce
oslabené oblas se jeví pracovní připravenost, grafomotorika, řečové dovednos a pravolevé orientace, přičemž všechny tyto složky jsou nesmírně
důležité pro úspěšný vstup do školy. Všichni rodiče
testovaných dě obdrželi odbornou zprávu.
Výsledky sice nejsou pozi vní, ale do začátku
školního roku lze cílenou činnos oslabené oblasposílit a ulehčit tak dětem přestup do základní
školy. Jako ak vita projektu města „Sdílené rados
a stras škol III“ byl proto dne 19. 2. 2018 svolán
kulatý stůl na toto téma. Výsledkem diskuse byl návrh na inspira vní seminář pro učitelky MŠ, kde si
budou moci vyzkoušet metodiku rozvoje školní zralos . Tento seminář se bude konat 20. března 2018

v PPP ČB. Téma ce se budeme m. j. věnovat i na
letní škole pedagogů (20. – 24. 8. 2018) pod vedením zkušené lektorky a autorky řady metodických
materiálů na dané téma, Mgr. Jiřiny Bednářové.
Nezastupitelnou roli v rozvoji školní zralos hrají rodiče. Proto jsme pro ně připravili další rodičovskou inspira vní kavárnu, která se uskuteční
v KD Svět dne 28. 3. 2018 od 18.00 hod. Povede
ji PaedDr. Mgr. Hana Žáčková, uznávaná odbornice
v dětské psychologii. Věříme, že společně se nám
podaří zlepšit připravenost dě na vstup do školy.
Těšíme se na shledání!
Mgr., Bc. Hana Žáčková,
dětská psycholožka,
Pedagogicko-psychologická poradna Český Brod
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Spolupráce a podpora škol na Českobrodsku pokračuje
Kvalitní vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Český Brod – to je cílem
projektu „Sdílené rados a stras škol III“ (dále SRS III)“, který navazuje na dva předchozí projekty realizované v letech 2014 – 2017. Nově zahrnuje vedle předškolního vzdělávání a základního školství také oblast
základního uměleckého vzdělávání. Nositelem projektu je město Český Brod.
Projekt zahrnuje pravidelné setkávání zástupců
MŠ a ZŠ v ORP Český Brod, výměnu zkušenos
a příkladů dobré praxe, společné vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků ve školství (např. formou
seminářů a letní školy pedagogů), informační a poradenský servis pro vedení škol, rozvíjení spolupráce subjektů zapojených do předškolního a základního vzdělávání a také akce pro rodiče dě a žáků.
Hlavním cílem je rozvíjet potenciál každého žáka.
V rámci projektu budou realizována opatření, která byla schválena v předchozím projektu a která
jsou obsažena v Místním akčním plánu výchovy
a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod
(dále jen MAP ČB). Partnerem projektu a garantem
tvorby MAP ČB je Region Pošembeří o.p.s. Projekt
bude realizován po dobu čtyř let, do 31. 12. 2021.
Předpokládané náklady činí 10.500.000 Kč. První
akcí pro veřejnost je ve středu 28. 3. 2018 v KD
Svět Inspira vní rodičovská kavárna s Mgr. Hanou
Žáčkovou, která je věnována školní zralos dě . Je

určena pro rodiče předškoláků i mladších dě , neboť příprava na vstup na základní školu je důležitou
etapou v životě každého dítěte i rodiče. Těšíme se
na setkání s vámi.
Ing. Jiřina Soukupová a PhDr. Alena Bauerová,
manažerky projektu
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Jak letos dopadl odstřel zdivočelých holubů?
Problém s holuby je v našem městě celkem zásadní, protože hejna okupující střechy budov komplikují lidem život. Jde o ptačí trus i riziko šíření nemocí. K odstřelu se přistoupilo na základě opakujících se žádos
zástupců škol i veřejnos , které projednávala rada města.
I když se odbor životního prostředí a zemědělství
snaží průběžně využívat odchyt holubů do klecí, je
tato cesta neúčinná, neboť ptáci mají velmi hojný
zdroj potravy na kukuřičných polích obklopujících
město ze všech stran a návnada v klecích pro ně
není atrak vní. Letos navíc „holubím náletům“
nahrávalo mrazivé počasí, které ptactvo vyhnalo
z polí do města, kde mu bylo na střechách domů
tepleji.
Na akci se ak vně podíleli členové dvou mysliveckých spolků, městská policie a Policie ČR. Lov
probíhal vždy v neděli v podvečerních hodinách
ve dnech 28. 1. 2018, 4. 2. 2018, 11. 2. 2018
a 4. 3. 2018. Vy povanými lokalitami pro odstřel
zdivočelých holubů bylo centrum města - okolí
kostela sv. Gotharda, radnice, okolí školních budov

a sokolovny, areál nemocnice a okolí, okolí ZZN,
nádraží a lokality v Liblicích.
Odstřel holubů se samozřejmě neobešel bez informování občanů na plakátovacích plochách a v místech plánovaného odstřelu. Neobešel se ani bez
omezení pohybu civilních chodců a dopravy. Dá se
však mluvit o úspěchu. Na městských pozemcích
byl zásadně zredukován stav populace zdivočelých
holubů a ve shora uvedených termínech bylo uloveno 2520 holubů.
Děkujeme všem občanům za pochopení.
Petra Ištvániková, PR manažerka
foto: Jaroslav Petrásek
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Oprava vrat na hřbitově ve Štolmíři
V loňském roce požádal odbor rozvoje na Ministerstvu zemědělství o dotaci na akci: Štolmíř – údržba
zdi hřbitova, márnice, vrat a vrátek. Naše žádost byla podpořena a bylo rozhodnuto, že dotace ve výši
263.364 Kč bude městu přidělena.
Počátkem tohoto roku proběhla veřejná zakázka
na zhotovitele prací. Ač bylo osloveno celkem 7 firem a výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele,
o zakázku měly zájem pouze 2 společnos . Na základě předložených nabídek byla navržena a radou
města schválena vítězná společnost ANDAF-TIER,
s.r.o., Primátorská 296/38, Praha 8 s nabídkovou
cenou 378.216 Kč včetně DPH.
Zhotovitel bude provádět opravu čás obvodové
zdi, která je značně sta cky narušená. Zděné pilíře
u vchodu a vjezdu na hřbitov, které jsou vybočené
ze své osy, budou opraveny, atypická vrata a vrátka
budou repasována do původní podoby a upravena
tak, aby byla opět plně funkční.
Márnice z roku 1931, stojící ve spodní čás hřbitova, již neslouží k účelu, pro který byla původně

postavena. Město Český Brod by chtělo v tomto objektu vybudovat trvalou výstavu fotografií obyvatel,
původních statků, domů a zahrad. Chtělo by m
připomenout historii této čás města, která kdysi
jako samostatná obec měla i svoji školu a funkční
kostel. Předpokládáme, že výstava by vznikla za přispění dokumentů a fotografií místních obyvatel.
Proto bude i budova bývalé márnice upravena. Osadí se nová okna a parapety, nově se natřou vstupní
dveře včetně zárubní, vnitřní nesoudržná omítka
bude otlučena a nanesena nová a budou instalovány nové dešťové okapy a svody. Ještě před započem prací v době vegetačního klidu se musí upravit
vzrostlé stromy před vchodem na hřbitov, ale návrh
je zpracován tak, aby vzrostlé lípy byly zachovány
a úprava hřbitovní zdi nebránila jejich růstu.
Stavební práce budou dokončeny do 31. 8. 2018.
V podzimních dnech bychom rádi ve spolupráci se
sdružením M´am´aloca instalovali výstavu s historickými doklady a fotografiemi našich štolmířských
spoluobčanů.
Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru rozvoje
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Vyhlášení ankety Osobnost roku 2017
V prosincovém čísle našeho měsíčníku jsme vyhlásili již šestý ročník ocenění českobrodských občanů, kteří
v uplynulém roce dosáhli výrazného úspěchu v daných oblastech či splnili podmínky dané kategorie.
Bylo navrženo několik jednotlivců a skupin do
kategorií celoživotní přínos pro město, hrdinský
čin a výrazný úspěch pro jednotlivce i pro skupinu. Rada města vybrala 14. ledna 2018 z celkem
15 nominací 4 jednotlivce a 2 skupiny. Veřejnost
a vítěze ankety společně s rodinami přivítali v podvečer 14. února 2018 v obřadní síni českobrodské
radnice oba místostarostové Pavel Janík, Tomáš
Klinecký i tajemník městského úřadu Aleš Kašpar.
Osobnostmi města Český Brod roku 2017 se stali:
1. Kategorie výrazný úspěch jednotlivce:
Tereza Pálová - zúčastnila se kvalifikačního závodu
v agility 1. a 2. kola na European Open Junior 2017.
V Lucembursku v samotném závodě European Open
Junior 2017 obsadila se svým družstvem 8. místo
a získala tul vícemistra ČR mládeže a družstev 2017.
2. Kategorie výrazný úspěch skupiny:
Družstvo žen oddílu nohejbalu A TJ Slavoj Český Brod, z.s. - Jana Blažková, Lenka Cibulková, Kateřina Červenková, Lucie Bálková, Mar na Chuchlová a Lucie Vokáčová. Družstvo dosáhlo v roce
2017 v nohejbalu žen následujících umístění: 2., 3.
a 4. místo MČR singl ženy, 1., 2. a 3. místo MČR
dvojice, 3. a 4. místo MČR trojice ženy, 1. místo ve
trojicích MS, 1. místo ve dvojicích MS a 2. a 3. místo v anketě Nohejbalista roku 2017.
Pěvecký sbor Vox Bohemica - svojí dlouholetou
činnos přispěl k rozkvětu hudby na poli kultury
daleko za hranicemi města Český Brod.

3. Kategorie celoživotní přínos pro město:
Mgr. Miloš Dlabal - řadu let pracoval jako speciální
pedagog. Díky jeho lidskému přístupu našla spousta dě i rodičů v životě směr.
PhDr. Miloš Dvořák - jako historik se ve svých publikacích věnoval našemu městu a cíleně město
propagoval. Mnohokrát poskytoval městu cenné
informace jako poradce v oblas historie.
4. Kategorie hrdinský čin:
Jan Vokáč mladší - svým rychlým a pohotovým zásahem, kdy duchaplně přivolal záchrannou službu,
pomohl při záchraně života cyklisty Josefa Němečka sraženého automobilem.
Blahopřejeme všem oceněným a přejeme jim v další jejich činnos hodně spokojenos a úspěchů.
Čtenáři již nyní mají možnost přemýšlet o svých návrzích na osobnos města roku 2018.
Petra Ištvániková
PR manažerka
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Školní stravování
V okolí města i ve městě samém probíhá vcelku rozsáhlá bytová výstavba a to má za následek stěhování
hlavně mladších rodin do našeho regionu. Podobný trend vítáme, ale nese s sebou i určité nároky nejen
na silnice, vodovody či kanalizace, ale i na počet míst v našich mateřských, základních a středních školách
a také na zajištění stravování žáků a studentů do nich chodících.
Město v nedávné minulos zrekonstruovalo školní
kuchyň a jídelnu ve Smetanově ulici, ale z prostorových a sta ckých důvodů (nemožnost přístavby či
nástavby) nemohla být kapacita kuchyně a jídelny
navýšena a zůstala na hodnotě 800 strávníků. Dále
v areálu nemocnice místo bývalé prádelny vznikla další výdejna, která má v současnos hygieniky
schválenou kapacitu 500 strávníků. Do této jídelny
chodí žáci 1. až 3. tříd. I přes toto navýšení vystačí
místa ve školních jídelnách dle odhadu počtu žáků
českobrodských škol do školního roku 2020/21.
Bez dalšího navýšení začne být situace ve stravování dě školou povinných po této době opět problema cká.

vováním školních dě ve městě i se zabezpečením
stravování v areálu nemocnice.
Náklady odhadujeme mezi 20 až 30 mil. Kč. V letošním roce hodláme vypracovat potřebné projekty a připravit financování akce. O inves čním
příspěvku jsme již začali jednat se zástupci Středočeského kraje. Na část inves ce chceme také na
přelomu letošního a příš ho roku požádat o dotaci
ze státního rozpočtu. Jestliže se vše podaří, mohlo
by se v příš m roce začít stavět a od školního roku
2020/21 by nová školní kuchyně i jídelna mohly
sloužit svému účelu.
Jakub Nekolný

Proto jsme vy povali prostory a zahájili přípravné a projektové práce. Rozhodnu logicky padlo
na rekonstrukci kuchyně v nemocnici. Předěláním
přilehlých prostor v bývalé výměníkové stanici by
pak mohla vzniknout i nová jídelna. Ta může sloužit
nejen pro studenty gymnázia, ale také pro zaměstnance areálu nemocnice. Uvolněná kapacita ve
školní jídelně ve Smetanově ulici bude využitelná
pro potřeby a předpokládané rozšiřování základních škol. Nová kuchyně v nemocničním areálu
by pak měla být uzpůsobena k vaření jídel jak pro
stávající jídelnu pro dě 1. až 3. tříd, gymnaziální jídelnu, tak i pro pacienty na lůžkách následné péče
v nemocnici. Tím by se měla vyřešit situace se stra-
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Budoucí podobu města ovlivní také územní studie
Jak jsme Vás již dříve informovali, po schválení nového územního plánu města v lednu 2017 jsme v územním
plánování udělali další důležitý krok. Tím budou územní studie a regulační plán městské památkové zóny.
Regulační plán městské památkové vychází ze
zadání pojatého přímo do územního plánu. Od
územních studií se liší v tom, že jde o území, které
už zastavěné je. Postup projednávání bude podobný jako u územního plánu. Návrh musí být nejdříve projednán s dotčenými orgány na společném
jednání, poté dle připomínek upraven a následně
projednán s veřejnos , která může podávat námitky nebo připomínky. Po rozhodnu o námitkách je
schválen zastupitelstvem. Regulační plán stanoví
například proporce a orientaci budov, šířky ulic,
výšky střech a další pravidla. Je sice podrobnější
a přísnější než územní studie, ale současně nám
v mnoha ohledech pomůže usměrnit stavební ruch
v centru města. Také usnadní rozhodování o stavebních záměrech, neboť nahrazuje územní rozhodnu a zvýší naše šance získat dotace na opravu
památek v centru našeho města.
Na větší rozvojové lokality jsou předepsány územní studie. První, územní studie Kounická, se týká
pruhu nezastavěného území na severozápadě
mezi tra a Zborovskou. Druhá, územní studie Český Brod – západ pokrývá dlouhý pás území mezi
Palackého přes Žižkovu až po Žitomířskou. Tře ,
Jahodiště zahrnuje oblast sídliště a sousedních nezastavěných polí, a čtvrtá, územní studie Liblické
předměs plochu po bývalém cukrovaru až po ulici
Jana Kouly. Zbylé dvě studie rozpracují trasu východního obchvatu a silnice I/12. Cíl všech těchto
dokumentů je jednoduchý. U čtyř větších rozvojo-

vých lokalit (nad 20 000 m2) a dvou budoucích dopravních staveb podrobněji vymezit příš podobu
území z pohledu veřejného zájmu a ochránit tak
zájmy města a jeho obyvatel před živelnou a nekoncepční výstavbou nebo nežádoucími změnami.
Zpracovatelé by měli komunikovat s vlastníky, ale
prvořadý je veřejný zájem. Hlavním smyslem je zajis t dobré napojení na dnešní infrastrukturu a dostatečně velká veřejná prostranství a zeleň, aby
budoucí zástavba nevyvolávala zbytečné problémy
včetně dopravních. Lze říci, že územní studie jsou
vlastně takovými plány nových čtvr . Tam, kde se
v budoucnu za současnými posledními domy bude
stavět, je nutné navrhnout, kudy povedou nové
ulice včetně toho, jak budou široké, kde budou
dětská hřiště nebo zelené plochy. Popřípadě další
občanská vybavenost jako obchody nebo školky.
Vhodné je stanovení stavební čáry rámcově vymezující polohu staveb. Chceme, aby ulice pojaly jak
auta, cyklisty a chodce, tak také pásy zeleně. Na
některých místech bude počítáno s dětskými hřiš ,
prostory pro školu, školku nebo obchody a služby.
Někde jsou podmínkou hlukové bariéry. V případě
dopravních studií budoucího východního obchvatu
a silnice I/12 chceme najít nejvhodnější trasu i podobu navazujících staveb včetně mimoúrovňových
křížení, určit jejich parametry, umístění v krajině
a také vyřešit ochranu před hlukem z dopravy.
Protože v dotčených plochách nelze vydávat územní rozhodnu do doby pořízení územní studie či
regulačního plánu, chceme práce co nejvíce urychlit a po zpracovatelích požadujeme výstupy. Nyní
konzultujeme se zpracovateli první návrhy. Městu je při jednání nápomocen i městský architekt.
Termín dokončení studií veřejných prostranství je
30. 6. 2018, u dopravních pak 30. 6. 2019. Procedura je rela vně jednoduchá: po zpracování bude
územní studie předána úřadu územního plánování k ověření a zaevidování, čímž se stane účinnou
a bude sloužit jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu.
Tomáš Klinecký, místostarosta
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Výběr z činnos Městské policie Český Brod za měsíc únor 2018
Dne 1. 2. 2018 bylo ze strany operačního důstojníka Hasičského záchranného sboru přijato oznámení o výbuchu plynu v ul. Palackého v Českém
Brodě. Na místě byl kontaktován velitel zásahu
ohledně koordinace na místě zásahu a zajištění
ubytování případně evakuovaných osob. Byl proveden odklon dopravy a vytlačení davu senzace
ch vých osob z místa zásahu do bezpečné zóny.

Dne 3. 2. 2018 přijala hlídka Městské policie Český Brod oznámení, že v ul. Žitomířská u kontejnerového místa se na zemi povaluje neznámý muž.
Hlídka na místě zjis la, že muž, který je silně ovlivněn alkoholickými nápoji se patrně rozhodl, že zde
přenocuje. Po delším přemlouvání se muž probral,
začal plynule komunikovat a sdělil hlídce i místo
svého současného bydliště, kam byl po „svých“ následně doprovozen.
Dne 5. 2. 2018 zasahovala hlídka Městské policie
Český Brod v prodejně Penny Market Český Brod,
kde si muž zjevně ovlivněn alkoholickými nápoji
spletl prostor prodejny s boxerským ringem a pěstmi
směřujícími do obličeje několikráte napadl zde službu konajícího pracovníka ostrahy. Situace na místě
byla ze strany strážníků uklidněna, zúčastněné osoby byly ztotožněny a věc byla předána k projednání
komisi odboru vnitřních věcí při MěÚ Český Brod.
Dne 10. 2. 2018 v odpoledních hodinách bylo ze
strany občana Český Brod oznámeno, že v parku
u Šembery a na přilehlých komunikacích ohrožuje BESIP volně pobíhající pes (labradorský retrívr). Na místě proveden odborný odchyt. Vlastním
šetřením byl zjištěn kontakt na majitele a pes byl
následně předán. Událost řešena v kompetenci
Městské policie.

Dne 17. 2. 2018 v odpoledních hodinách oznámeno ze strany ČD, že ve ves bulu leží muž. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že muž je podnapilý a byl
vykázán z prostor ČD.

Dne 20. 2. 2018 při provádění hlídkové činnos na
náměs Arnošta z Pardubic byl zjištěn řidič nákladního vozidla, který se patrně považoval za chodce.
Ke své činnos zásobování obchodu si vybral přechod pro chodce. Po právu byl vyřešen v příkazním
řízení uložením pokuty.

Kontroly bezdomovců v denních i nočních hodinách
kdy klesala teplota pod bod mrazu
V průběhu měsíce února se Městská policie Český
Brod věnovala kontrole projíždějících nákladních
vozidel v místech, kde je stanoven dopravním značením zákaz provozu. Dále se věnovala dohledu
nad dodržováním obecně závazných vyhlášek města (volný pohyb psů, proveden odchyt psů v 5 případech), nařízení obce (podomní prodej v několika
případech).
Jan Svoboda, velitel MP
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Park ve městě – Město jako park?
Nesmírně oceňovaným rysem života na Českobrodsku je poměrně snadná dostupnost přírody i dostatek
prostranství zeleně v intravilánu města. Nejedná se zrovna o extrémní skvosty či rezervace, ale milovník
přírody či přímo divočiny si tu brzo nalezne svá půvabná zákou . Jestliže plícemi Pošembeří můžeme nazvat lokalitu Zahrad a Dolánek s českobrodským polesím – cca 800 ha městských lesů je skutečným pokladem – pak srdcem městské zeleně je městský park.
Také ten má svůj přesah. Odborníci i laici oceňují
jeho zasazení v zelené linii říčky Šembery táhnoucí
se od vršků u Kozojed a Doubravčic po roviny kolem Klučova a Poříčan. Do jeho blízkého okolí patří
nejen Hálova zahrada a sportovní areál Ku lka, ale
například i nádherná lokalita městského hřbitova,
odkud jsou snad nejhezčí pohledy na město. Mezi
širší vazby zeleného pásu podél Šembery můžeme
potom řadit i zeleň v oblas Chodo na, Nouzova
i Jalového potoka. Tentokrát se opros m od poukazování na bariéry, které nám brání ve snadnějším dosažení zelených krás okolí (na jihu „kolínská
I/12“ na severu pak „hradecká D11“).
Rád bych se věnoval jednak potenciálu samotného parku, přiblížil zdravotní a bezpečnostní perspek vu zdejších le tých dřevin a také realis ckou
představu postupné revitalizace našeho parku.
V neposlední řadě by tu neměla chybět odpověď
na otázku reálných finančních zdrojů na tuto ak vitu. Protože se dá předpokládat, že finance budou
potřebné spíš v řádu milionů a rozhodně nepůjde
o pouhé dese síce. A získat externí zdroje mimo
rozpočet města bude ne-li nemožné, pak krutě obžné. Patrně tedy budeme muset celou revitalizaci

Foto: Jakub Červenka

nejen nadčasově navrhnout, ale počítat také s jejím
rozložením v čase neboli dobrou etapizací. Chtěli
bychom, aby proměna parku byla změnou cílevědomou, ne jak když pejsek s kočičkou vařili dort ;-)
Znovu se tedy neobejdeme bez odborníků, ale
i bez diskusí s občany, kteří mají park rádi. Otázku perspek vy městského parku bychom tedy rádi
znovu otevřeli také při setkání s veřejnos města.
Nejbližší taková příležitost bude v rámci připravovaného fes valu neziskových organizací FENEG,
který v této lokalitě proběhne letos 12. května.
Další čás životopisu parku
Má nesporně svého génia loci, od doby svého vzniku a dotvoření na počátku 20. stole charakteru
parku nikdo extrémně neublížil. Vznikl v prostoru
bývalého hřbitova, jehož součás je kostelík Nejsvětější Trojice. Ten dnes užívá Farní sbor českobratrské církve evangelické nejen k bohoslužebným účelům, ale poskytuje tyto prostory, stejně
jako prostory blízké zvonice pro komorní kulturní
a společensko-osvětová setkání. Na prostor kolem
kostelíka přirozeně navazuje jednak pomník TGM
(ještě o něm bude řeč) a také prostranství okolo

Foto: Jakub Červenka
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tzv. Šalounova pomníku, v jehož masivu je obnovená replika plas ky Mistra Jana Husa a menší kameny okolo nesou jména sedmi významných husitů.
Park poskytuje prostor k relaxaci všem generacím.
Dětské hřiště (v čás nejblíže centru města) není
zrovna architektonickým skvostem, ale dobře slouží rodinám s dětmi nejen z bytovek „odnapro “.
Mladší ročníky škol sem na jaře či podzim občas
zajdou i na hodinu tělocviku - běh či poznávání
stromů (nemusí na vzdálenější stadion v areálu
Ku lky).
Naposledy o parku proběhly diskuse kolem roku
2010, kdy se tu uskutečnilo sympózium architektů a umělců a výsledkem byla pak výstava návrhů
artefaktů, které by mohly oboha t zeleň v této
lokalitě. Tyto byly následně shrnuty do štěného
katalogu. Tenkrát jsme z pohledu zeleně zůstali
u závěru, že stromy jsou v podstatě zdravé a prosperující (v dr vé většině) a že zásah do koncepce
parku by byl spíš kontraproduk vní.
Některé závěry sympózia o parku 2010 jsme se
přesto pokusili aspoň částečně realizovat (propojení čás kolem Pivovarského rybníka provizorní lávkou u příležitos oslav jubilea povýšení města na
město královské, částečné odstranění a kul vace
živého plotu - op cké bariéry mezi čás u Pivovarského rybníka a jeho těžištěm). Dalším nápadem
bylo zpřístupnění hladiny říčky v některém místě
(k pouštění lodiček, posezení, smočení nohou). To
se povedlo spíše v oblas školky v Sokolské a v prostoru Hálovy zahrady, kde proběhlo několik ročníků
plavení artefaktů studentů výtvarného oboru pedagogické fakulty a žáků místní ZUŠ.
Nejobecnější rysy zadání
Podstatu revitalizace parku tušíme
1. V zachování přednos parku (zdravé stromy,
program jejich ozdravění popřípadě doplnění,
výměnu, cesty pro pěší, kočárky i cyklisty, skejťáky, bruslaře neboli pestré mul generační využi ),
2. Ve zvýraznění úlohy vodního prvku (mírnější
a bezpečné slezení k hladině Šembery, možnost
překonání říčky lávkou, molo).
3. K diskusi bude charakter herních prvků, zahrnu
či nezahrnu artefaktů do prostoru (včetně revitalizace historických), charakter a skladba povrchů cest a odpočívadel, mobiliáře.
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FORMULUJEME OTÁZKY
ANEB PŘÍSPĚVKY ODBORNÍKŮ
Z dosavadních diskusí s odborníky i veřejnos se
pokoušíme definovat okruh základních otázek. Budeme rádi, pokud nám ho do květnového projednávání s veřejnos popřípadě do anketního dotazování pomůžete doplnit, dotvořit.
Pro toto znovuotevření tématu jsem odpovědi na
ně hledal u třech odborníků, kteří téma nahlíží
z různých úhlů pohledu. David Hora, cer fikovaný
arborista, s městem dlouhodobě spolupracuje na
monitoringu zdravotního stavu stromů, které jsou
součás městské zeleně a mnozí si ho pamatují i ze
seminářů pro ty, kteří se o kvalitní péči o městskou
zeleň zajímají nebo ji mají dokonce v pracovní náplni. Jiří Pavlíček, jako městský architekt hodnotu
parku zasazuje do širších vazeb. S Ladislavem Kejhou město konzultuje a realizuje drobnější akce
ve veřejném prostoru. Nejen k jeho ozelenění, ale
i k potěšení z barev. Přesto se v mnohém shodují.
Jaká je z vašeho pohledu největší hodnota českobrodského parku? A jaké jeho další podstatné
přednos ?
DH: Jako arborista samozřejmě největší hodnotu
spatřuji ve starých stromech. Jedná se o nejcennější prvek parku zejména z hlediska ob žnos
jeho obnovy. Abychom se dočkali stromů ve velikostech, které v parku jsou, musíme počkat alespoň dvě lidské generace.
Za druhou jedinečnost této lokality považuji jednoznačně propojenost parku do okolí prostřednictvím vodního toku Šembery. Tato dispozice je
cenná nejen z hlediska potenciálu krátkodobé rekreace, ale vytváří systém zeleně jako celek, který
přináší městu velké množství benefitů. Dnes tyto
benefity, např. ve formě zvyšování kvality života
a zdraví, zlepšování mikroklimatu, prevenci pro
suchu a záplavám, vázání škodlivých látek a oxidu
uhličitého, nazýváme ekosystémové služby a dokážeme je i finančně kalkulovat. Takovýto systém
zeleného pásu napojený na krajinu poskytuje městu benefity řádově ve sta sících. Nezanedbatelná
je i jeho ekologická funkce z hlediska přirozeného
biokoridoru, díky kterému můžete v parku doslova
gurmánsky požívat širokou nabídku ptačího zpěvu.

16

Téma měsíce

Českobrodský zpravodaj
březen 2018

Nabízená dispozice dokonce svádí až k dlouhodobým cílům ve formě propojení parku stezkou podél
Šembery dále na severovýchod. Možná řeknete
utopie, ale z osobní zkušenos ze zahraničí vím, že
pomocí technických řešení a dohod s vlastníky pozemků se dají realizovat odvážnější projekty.

vyhráno. Řada stromů se z přísušku doposud nevzpamatovala a vyhlídky nejsou op mis cké.

JP: Řekl bych, že největší hodnotou parku je řeka
Šembera a jednoduchá dostupnost parku z centra.
Řeku Šemberu na celém území města můžeme vnímat jako součást parku. Ve městě tak existuje úžasná pěší magistrála, která spojuje Liblice, budoucí
Liblické předměs , nádraží, obchodní centrum,
centrum města, Pražské předměs a sportovní
areál Na Ku lce. To je něco, o čem se může většině
jiným městům jen zdát.

DH: Asi nemá smysl popisovat jednotlivé stromy. Na
park nebo systém zeleně jako je tento musíme nahlížet jako na celek. Z tohoto hlediska považuji z hlediska stromového patra za klíčové následující body:
A) Vy pování a ochrana nejcennějších stromů stromy jsou zvláště ohroženy při stavebních nebo
terénních úpravách v parku při jeho rekonstrukci.
B) Zajis t věkovou diverzitu porostu (různověkost)
– v parku musí být staré stromy, ale i mladé tak,
aby se nám nestalo, že najednou nemáme žádné.
C) Zajis t systema ckou péči vedoucí k pomyslnému cílovému stavu – péče o stromy v parku,
zejména z hlediska zajištění bezpečnos , probíhá
rela vně v pořádku, ale parku chybí definování
onoho cílového stavu a směru rozvoje.

Jaký je aktuální stav stromů a zeleně v parku?
Jaká je jejich perspek va?
DH: Stromové patro zeleného pásu v ose Hálova
zahrada – Jiráskovy sady tvoří okolo 300 stromů
evidovaných v pasportu zeleně města. V samotném parku je to potom okolo 140 ks stromů.
Obecně shrnout stav stromů v několika větách je
velmi těžké, ale dá se říci, že v parku najdeme staré stromy ve velmi dobrém stavu a dlouhodobou
perspek vou stejně jako stromy, které se musí
pravidelně sledovat a víme u nich, že zde setrvají
krátkodobě. Do předpokládaného vývoje stromů
výrazně zasahují klima cké výkyvy, zejména pak
suché roky 2015 a 2016. Pravidelní návštěvníci si
zajisté všimli odumírání dřevin v Hálově zahrady,
usychání bříz na břehu Šembery a přesto, že minulý rok byl, co se týče srážek lepší, zdaleka nemáme

Mohl byste stručně popsat s kterými stromy z pohledu zdravotního stavu, bezpečnos či jejich perspek vy je největší problém?

LK: Jestli si dobře vybavuji, tak stromy v parku jsou
víceméně stejnověké - což znamená, že v jistém
období působí park krásně vzrostle, ale pak se přes
toto období přehoupne a začne dožívat a musí se
kácet. Problém je, že pod vzrostlé stromy nelze
vysazovat nové, protože ty staré svými korunami,
kořeny obvykle neumožní dobrý rozvoj nových.
Takže prostor pro smysluplnou výsadbu se otvírá
o trochu později, až se prostor trochu uvolní, což
někdy může vzbuzovat pocit, že se jen kácí.
Co se vám v parku nelíbí? Co a jak byste navrhovali změnit?
DH: I přes výše zmíněné benefity skutečně park
nesplňuje požadavky, které na parky klademe
v současné době. Všichni to cí me a tento proces
je tomu důkazem. Parku by slušelo větší využi
vodních ploch, větší propojení k Pivovarskému rybníku (op cké i funkční), úprava cestní sítě, moderní
mobiliář atd. To vše určitě vzejde z návrhu architektů. Tomu všemu ale musí předcházet stanovení
náplně a funkcí parku spolu s uživateli parku – jen
tak vznikne dobré dílo.

Foto: Archiv města

JP: Ač jsem přesvědčen o tom, že park již nyní nabízí
vícegeneračni volnočasové využi , je zde dle mého
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názoru ještě velký potenciál pro zlepšení. R
 ád bych,
aby se řeka i pivovarnický rybník staly mnohem využitelnějším prvkem parku. Dovedu si představit
molo v rybníce, dřevěné široké terasové schody
v některých místech koryta řeky, více přemostění,
klidně i širší, šlapáky v řece, ale i více klasických laviček v blízkos rybníka nebo řeky. Slibuji si od toho
více malých dě , které budou pobíhat v řece, teenagery klábosící na (schodišťových) terasách a molech a důchodce na lavičkách krmící ptáky, nebo
klidně obráceně - to je jedno. Na toto vícegenerační využi by se mělo pamatovat i při revitalizaci
areálu Na Ku lce. Nejde ale jen o vícegenerační ale
i o víceúčelové využi . Tedy kromě místa pro odpočinek, sport, hraní by zde mělo být třeba pamatováno i na prostor ke shromáždění většího počtu lidí
například za účelem kulturní nebo pamětní akce.
V neposlední řadě by mělo být pamatováno na přirozenější propojení parku podél Šembery směrem
na východ přes ulici Prokopa Velkého.
LK: Pokusím se otázku přeformulovat na to, kterými problémy bych se zabýval prioritně. Z tohoto
hlediska zde vidím dvě roviny - první koncepční
a druhou technologickou. Z koncepčního hlediska
má park úžasnou výhodu a příležitost - protéká jím
Šembera, ale její potenciál je naprosto nevyužitý.
Je nepřístupná, stažená hluboko dolů a působí jako
stoka, nebo bariéra. Určitě bych se snažil Šemberu zpřístupnit, zapojit ji do prostoru, umožnil bych
její překonávání mostky, kameny, brodem. Druhá
rovina je technologická - většina keřů v parku je nevhodně ošetřována takzvaným „pražským řezem“,
kdy jsou keře omezovány „tvarovány“ v nějaké výšce. Jednak jim to brání v rozvinu jejich přirozeného habitu (tvaru) a také jim to brání v květu. Mnoho
druhů zakládá květy během jedné vegetace již na
příš rok a při řezu v zimě pochopitelně o většinu
květů přijdou. Je otázka, k čemu vlastně tyto keře
v parku jsou. Bylo by vhodné změnit péči o keře,
některé jsou zralé na odstranění, popřípadě náhradu, ale to je opět otázkou celkové koncepce parku.
Která lokalita by si zasloužila, podle Vás pozornost
a případné oživení, jako první?
JP: Posílil bych nejdříve ty prvky, které budou mít
největší potenciál pro obyvatele města. Tady může
sehrát značnou roli par cipace obyvatel. Odhadoval bych, že jsou to ty prvky, které jsem zmiňoval,
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když jsem odpovídal na předešlou odpověď. Tedy
například molo v rybníce, posílení vizuálního propojení rybníka s řekou, terasy v korytě a nad korytem řeky, více prvků mobiliáře atd.
LK: Mám rád kytky, ale mám pocit, že park nekvete, nebo jen málo, snažil bych se do něj vnést květy
například cibulovinami, trvalkami, nebo bahenními rostlinami u Šembery.
Jaký byste navrhoval op mální postup při plánování revitalizace parku?
DH: Zde bych si dovolil odpověď na obě otázky
shrnout do jedné. Stejně jako dům nelze stavět od
střechy, tak dobrý výsledek – ten který nás uspokojí
na desítky let – nenajdete bez dobré koncepce. Tu
je nutné v hlavních rysech stanovit pro celé území
a od ní se pak dají odvodit etapy a priority. Dobrá
a udržitelná koncepce pak vzniká diskusí odborníků, veřejnos a zástupců města. Pokud se budeme
soustředit na detail, může se stát, že nezapadne do
koncepce a za par let ho budeme předělávat.
JP: Projektant by rozhodně neměl být vybrán
pouze na základě nejnižší ceny, ale minimálně
s přihlédnu m k referencím nebo ideálně formou
soutěže o návrh. Určitě bych se snažil při formulování zadání konzultovat s veřejnos a zohlednit
finanční možnos města, aby se vše nerealizovalo
dese le . Určitou možnos může být i třeba využi čás dotaci z pro povodňových opatření na
výše zmiňované prvky (např. schodišťové terasy) za
předpokladu, že budou plnit obojí funkci.
LK: Snažil bych se zapojit veřejnost, aby si lidé uvědomili, jak park používají a jak by ho chtěli používat,
to pomůže vyjasnit zadání pro projektanta. I město
by mělo zformulovat své požadavky na daný prostor. Nutným podkladem jsou analýzy - například,
způsob využi , pohyb lidí, historické souvislos ,
posouzení stanoviště, stavu stromů, keřů. Pak se
může přemýšlet, projektovat jak dál.
NEJBLIŽŠÍ KRŮČKY A FINANCE
V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ
Před pár měsíci jsme s Markem Lukáškem, Pavlem
Corradinim a místními sokoly začali rozvíjet úvahy
nad zpříjemněním prostoru okolo pomníku TGM.
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Vždyť nás čeká osmičkový rok! Co takhle povzbudit
vlastenectví a patrio smus realizací střídmé „vlajkoslávy“ v blízkos pomníku. Skau se přidali: Nadace Olgy Havlové by ráda přispěla k pětaosmdesá nám zakladatelky i ke kulatému výročí republiky
zasazením stromů Olgy Havlové. Jeden by mohl
být její, jeden by mohl být stromem republiky. Také
sokolové připravují tradičně k výročí republiky svůj
program. Ke kula nám o to pestřejší. Bylo by pěkné, kdyby se chystané ak vity někde potkaly. Proč
ne v parku? A už tu máme další sub lní zadání pro
konzultace s naším architektem i dalšími odborníky, kteří se kul vaci zeleně a veřejného prostoru
v našem městě dlouhodobě věnují: Kam vhodně
umís t strom či dva, kam vlajkoslávu, jak upravit
skladbu a povrch chodníčku, ces ček, odpočívad-

la, jak zakomponovat nějaké lavičky a popřípadě
navrhnout „nenáročné propojení“ s nejbližšími dominantami (kostel, zvonice, „Šalounův kámen“)?
Těsně po uzávěrce jsme se dohodli, že ve středu
14. března ráno se s Jiřím Pavlíčkem, Ladislavem
Kejhou, Ros slavem Vodičkou a případně dalšími
sejdeme k tomuto tématu přímo v parku u pomníku TGM.
Lucie Tlamichová z projektové kanceláře našeho
odboru rozvoje zmapovala finanční zdroje:
Finanční prostředky na obnovu či úpravu parku je
možné získat z národních i evropských zdrojů poskytovatelů dotací. Jedná se zejména o tyto subjekty:
• Nadace Proměny, Program Parky,
• společnos ALNIO Group s.r.o., Dotace na parkové úpravy,
• Operační program Životní prostředí,
• Ministerstvo zemědělství ČR,
• Popřípadě MAS Pošembeří.
První dvojice jsou zdroje soukromých dárců. S výše uvedenými organizacemi má naše Město Český
Brod dlouholeté zkušenos .
Aleš Kašpar,
tajemník MěÚ

Foto: Archiv města

Foto: Archiv města
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Začátek roku v Domově ANNA
Po prosincovém množství akcí byl leden v Domově seniorů tak trochu odpočinkový. Kdo však má chuť
a energii, může se účastnit různých pravidelných ak vit. Oblíbené je například skupinové cvičení na židlích,
které připravují rehabilitační pracovnice pro naše klienty třikrát týdně. Jednoduché cviky pomáhají seniorům udržet si dobrou zdravotní kondici a také pozi vní myšlení.
Koncem ledna opět přišla do Domova paní Urbanová se svým psem Buddym. Senioři se pokaždé na
canisterapii moc těší, neboť je to vždy milé zpestření dne.
S prvním koncertem letošního roku nás počátkem
února navš vil harmonikář Josef Matura, který je
již naším pravidelným hostem a senioři si s ním
rádi zazpívají.
Nezapomínáme ani na naše zaměstnance. Jak se
lépe vyrovnávat s pracovní zátěží a všudypřítomným
stresem poradila během únorového školení našim
ošetřovatelkám PhDr. Dana Rabiňáková. Poznatky
z tohoto skvělého semináře mohou účastnice využít
nejen v pracovním, ale i v soukromém životě.

Zabíjačkové hody patří mezi akce, na které se klien nejvíce těší. O tom svědčila i plná jídelna, když
se podával na ochutnání ovar s křenem. Senioři
mohli celé dopoledne sledovat, jak jde řezníkovi
práce od ruky. Ke správné zabíjačce patří i zpěv,
tak jsme opět pozvali pana Musila s harmonikou.
K obědu se podávala černá polévka a zabíjačkový
guláš a v další dny oblíbené jitrnice a tlačenka.
Pan Petr Horák si připravil pro naše klienty krásné
cestopisné povídání, během kterého se s nimi podělil o zážitky ze své cesty po Americe a Kanadě.
Příš cestopis bude o Brazílii.
Tak jako každý rok, i letos prošel naším Domovem
Masopustní průvod dě ze Základní a Prak cké
školy. Veselé masky, písničky a tanečky udělaly seniorům velkou radost.
Poslední únorovou akcí byl velmi zajímavý pořad
o „zvířecích obludkách“, kdy se senioři dozvěděli,
proč jsou ta či ona zvířata tak ošklivá, kterých se
opravdu bát a u kterých je to zbytečné. Pan Procházka přivezl pro názornost na ukázku i některá
živá zvířata, tak bylo o zábavu postaráno :-)
Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout na
www.domov-anna.cz
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Kapsáře na dětské postýlky
Na podzim roku 2017 se několik návštěvnic kurzu ši Rodinného centra Kos čka v Českém Brodě rozhodlo,
že to, co se v kurzu naučily, využijí pro dobrou věc.
Rozhodnu podpořit novorozenecké oddělení Nemocnice Nymburk padlo poměrně snadno. Některé z nich porodily své dě právě tam a byly s péčí
velmi spokojeny. Ušít 40 ks kapsářů trvalo několik
měsíců, ale podařilo se a ve čtvrtek 8. 2. 2018 proběhlo předání přímo na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Nymburk.
Velké poděkování patří lektorce Kurzu ši Lie Blatné a šikovným švadlenkám – Miladě Pospíšilové,
Adéle Málkové, Andree Dvořákové, Lucii Hovorkové a Haně Benešové.
Rodinné centrum Kos čka provozuje v Českém
Brodě nezisková organizace LECCOS, z. s., jejíž
posláním je pomoc a podpora dětem, mládeži
a rodinám s dětmi. Tady jen pár slov o činnos
a ak vitách spolku pro ty, kteří LECCOS neznají. Poskytuje a rozvíjí sociální služby a ak vity nejen na
Českobrodsku, ale také Říčansku, Kolínsku a v Poděbradech. Vytváří programy pro rodiny a pro dě
a mládež ve věku od 6 do 20 let. Kromě rodinného
centra provozuje Nízkoprahové zařízení pro dě
a mládež NZDM Klub Zvonice v Českém Brodě

a v Poděbradech, programy Sanace rodiny a Sociálně-ak vizační služby pro rodiny s dětmi. Věnuje
se pěstounským rodinám a pořádá akce, besedy,
semináře pro širokou veřejnost i pro neziskovky,
více na www.leccos.cz.
Za LECCOS, z. s. Dita Nekolná
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Výprava Legend do Bělé pod Bezdězem
Naše výprava začala odpoledne 16. 2. a vypadalo to na skromnou účast, ale nakonec nás bylo dohromady 14.
Po cestě, v Kolíně jsme si udělali menší přestávku a porozprávěli se skauty z Peček o jejich cestě do Jizerek.
Ve vlaku byla pěkná atmosféra, ale každá cesta má
svůj cíl. Tak jsme rozjařeni dorazili do Bělé. Tehdy
nám došlo, co znamená pochod v třeskutém mrazu 20 minut k základně. Naštěs jsme vytrénovaní ze zimního stanování a zdárně jsme to zvládli.
Základnu jsme si s hli sotva prohlédnout, zatopit
v kamnech a už jsme zalézali na kutě.
Ráno nás čekalo překvapení, Marťa nikde! Naštěsse brzy po snídani objevila. Ovšem se strašlivou
zprávou – na základně je bomba! Měli jsme přesně
3 hodiny na to ji pomocí indicií, které byly poschovávány po městě, deak vovat. Neváhali jsme tedy
a opus li vedoucí, abychom nás zachránili. Indicie
nebyly zadarmo, každá nás stála vypě při řešení
otázek, které se úzce soustředily jen na věci, které bychom neznali, kdybychom se neměli. Pakliže
jsme odpověděli špatně, časování na naší bombě
poskočilo o 15 minut blíže k explozi.

Po úspěšné deak vaci v krásném čase 2 hodiny 25
minut jsme byli pozváni ke stolu na oběd. Čekaly
nás sice jen těstoviny s mletým, ale u oběda jsme
si odhlasovali guláš k večeři.
Po poledním klidu jsme se přesunuli ven k Denčiným oblíbeným psychohrám, tentokráte i s mírným nádechem adrenalinu. Útěk přes hranice
i příběh o hvězdě nás sice velmi zaujal, ale to už
byl čas svačiny. Poté se holky odebraly pomýt nádobí a kluci za m kuli pikle na večerní oslavu Liščiných 14. narozenin. Plán byl jasný, velké pohoštění
a muzika. Po guláši k večeři se tedy chlapci chopili
příprav a děvčata si za m udělala, z tábora známé,
chilliště. Tedy čas jen pro sebe.
Po velkolepém oslavování, s avokádovou pomazánkou, čokoládovým fondue s kiwi a banánem,
česnekovou pomazánkou a chipsy, jsme si ještě
pus li film na dobrou noc a postupem času všichni
upadali k snění.
V neděli ráno na nás čekal pouze veliký úklid, balení a odchod zpátky na nádraží. Dlouhou cestu
domů nám ukrá lo vyprávění nových zážitků z víkendu a také svačinka.
Všichni se moc těšíme na další výpravu, i když víme,
že jich bude letos už jen pomálu, abychom měli
spoustu času i na výpravy našich mladších členů.
Psohlavci 14, Denisa
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Oslava dne sesterství
Co že je to ten „den sesterství“? „Den sesterství“, nebo také „den zamyšlení“ či „vzpomínkový den“ je
mezinárodní svátek přátelství, který slaví skautky a skau celého světa 22. února. Toho dne se narodili
zakladatel skau ngu, sir Robert Baden-Powell (22. února 1857) a jeho žena Olave Baden-Powell (22. února 1889). Svátek má nám skautům připomínat, že je nás na celém světě hodně a že všichni jsme si bratry
a sestrami bez ohledu na barvu kůže, národnost či věk. První oslava se konala už v roce 1927 a od té doby
máme každý rok 22. února možnost sejít se společně se svými skautskými sestrami (ale i bratry), kamarády, zavzpomínat a strávit spolu klidný a příjemný čas.
Což je moc hezká myšlenka, a tak se ji snažíme v dívčím kruhu našeho střediska následovat. Letos jsme
se nesešly v naší skautské klubovně jako obvykle,
ale přesunuly jsme se do penzionu Anna. Chtěly
jsme to ž tentokrát den sesterství oslavit společně s našimi bývalými členkami, sestrami Martou
a Evou, které v penzionu Anna žijí, a jejich vrstevnicí sestrou Soňou, která se k nám též přidala.
Sešly jsme se v podvečer v hojném počtu a propojily jsme tak celou řadu generací českobrodských
skautek. Od družin našich mladších i starších skautek přes nás, jejich aktuální vedení, naše bývalé
vedoucí, vedoucí našich vedoucích, až po sestřičky Martu, Soňu a Evu. Připravily jsme občerstvení,
promítaly jsme si fotky z výprav a táborů z posledních let, prohlédly jsme kroniky, fotky a zápisy napříč mnohými generacemi českobrodského skau-

ngu. Marta, Soňa a Eva nám povyprávěly, jak se
skautovalo za jejich časů. A když dorazil Korádo
s kytarou, mohli jsme jim splnit přání a společně jsme si zazpívali. Byl to neuvěřitelně příjemný
a hřejivý večer, byť trochu nostalgický. A pro nás
hodně inspira vní. Proto bychom se takto, napříč
generacemi, chtěly scházet i nadále. Alespoň jednou v roce se sejít všechny holky skautky současné
i bývalé, mladší i starší, zavzpomínat, poklábosit
si, zasmát se….protože „skautem jednou, skautem
navždy“ a protože bychom si my všichni měli užívat
každý okamžik, který můžeme strávit spolu.
Tímto bychom také chtěli poděkovat penzionu
Anna za možnost uspořádat tento krásný vzpomínkový večer v jejich prostorech.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Radka Novotná
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Klasika Viva a Sokol – nový projekt klasických koncertů v Českém Brodě
Hudební agentura Roman Janků Management a T. J. Sokol Český Brod připravili pro příznivce klasické
vážné hudby v Českém Brodě nový projekt koncertů klasické hudby s názvem Klasika Viva.
„Nápad s pořádáním koncertů jsem měl v hlavě již
delší dobu,“ říká majitel agentury Roman Janků.
Jak podotýká, velkým impulsem k zahájení příprav
nového cyklu byla návštěva v místní sokolovně.
„Ten prostor je nádherný a akus cky mimořádný.
A protože Sokol sám také již kulturní akce pořádá,
dohodli jsme se, že koncerty budeme pořádat společně. Nu a Klasika Viva v Českém Brodě je nyní na
světě,“ uzavírá Roman Janků.
Jako první umělec se v rámci projektu Klasika Viva
představí houslový virtuóz Jaroslav Svěcený. Tuto
osobnost současného hudebního světa není třeba
dlouze představovat. Velký popularizátor klasické
hudby přiveze do Českého Brodu velice netradiční program – Ve znamení tanga. Jaroslav Svěcený
přizval ke spolupráci jednoho z nejlepších českých

akordeonistů a bandoneonistů Ladislava Horáka,
profesora a zástupce ředitele Pražské konzervatoře. Ten je považován za jednoho z průkopníků této
hudby v České republice.
Koncert se uskuteční v neděli 22. dubna od 19.30
v sále T. J. Sokol Český Brod. Prodej vstupenek je zajištěn v kanceláři Sokola u pí. Rakové, tel. 777 279 243,
v Informačním centru města Český Brod a drogerii
M. Vondrysové, obě místa na nám. Arnošta z Pardubic a také online na www.klasikaviva.cz, kde naleznete i kompletní informace o projektu. Cena vstupenek je 250 Kč, 300 Kč v den konání koncertu. Dě
bez nároku na sedadlo mají vstup zdarma.
Ing. Jaroslav Petrásek, jednatel T. J. Sokol

Sokol na jeviš
20. února proběhlo v KD SVĚT představení tanečního oboru ZUŠ, kde jako host vystoupil náš oddíl scénického tance. O den později se Sokol představil v KD znovu - k oddílu scénického tance přibyl ještě oddíl
všestrannos - a opět ve spolupráci se ZUŠ a Tanečním studiem Evy Petráskové.
Scénický tanec zatančil choreografii „Tři bratři“ na
námět stejnojmenné hudební pohádky a pohybem
sokolš tanečníci ztvárnili Šípkovou Růženku, Karkulku a 12 měsíčků. Jako další se představil oddíl
všestrannos pro starší žactvo, který předvedl
ukázku ze své sletové skladby „Cirkus.“
Tu s dětmi nacvičují naši cvičitelé Diana Minaříková, Gabriela Záhrobská a Jan Blažek. Na jeviš
v KD, mezi tanečními choreografiemi jakou se prezentoval i oddíl scénického tance, byl „Cirkus“ vel-

mi svižný a divácky působivý, a výstup na hudební
koláž z muzikálu Pomáda a hudby seriálu Cirkus
Humberto byl odměněn bouřlivým potleskem.
Dík patří bratrské organizaci 14. střediska Junáka,
která poskytla prostory kluboven jako zázemí pro
účinkující.
Eva Petrásková,
vzdělavatelka T. J. Sokol Český Brod
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Florbalový turnaj
6. února se konal na ZŠ Tyršova florbalový turnaj.
Organizace byla v kompetenci žáků třídy 9. B za výrazné podpory pana učitele J. Kropáčka. Zúčastnily
se všechny třídy 2. stupně. Celkem bylo skoro 90
hráčů a hráček.
Zahájení, přivítání a seznámení s pravidly hry přednesl Adam Brabenec.
Každý zápas trval 6 minut. Na dodržování pravidel
hry dohlíželi rozhodčí A. Brabenec a Zdeněk Novotný a občas je zastoupil pan učitel. V družstvu každé
třídy hrálo šest hráčů. Podmínkou sestavy bylo obsazení alespoň dvou dívek. Všichni hráli s velkým
nasazením a v duchu fair-play. Nikdo nemusel být
napomínán nebo dokonce diskvalifikován. Na závěr
bylo vyhlášení nejlepší hráčky, hráče i brankáře.

Nechyběl pohár a medaile pro první tři družstva.
Turnaj vyhrála třída 7. B paní učitelky A. Dvořákové. Bylo rozdáno mnoho čokolád a jiných sladkosa propisovací tužky pro každého zúčastněného
hráče.
Překvapením pro všechny bylo družstvo učitelů.
Hrály paní učitelky s kapitánem J. Kropáčkem. Souboj jejich týmu se 6. B byl vyrovnaný.
Hodnocení celého dopoledne je určitě pozi vní.
Turnaj zaujal hráče i fandící spolužáky a vyučující
učitele. Pořadatelé plánují podobný turnaj i na konci školního roku v posledním červnovém týdnu.
Mgr. Jana Blahová, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Petra Adamovičová, ZŠ Tyršova

Tři nejlepší dívky byly Veronika Škarohlídová, Zuzana Příhodová a Kristýna Šermauerová. Nejlepší
útočník – Matěj Vokáč. Z brankářů nejvíce zaujal
Filip Blecha.

Když se nemohu dívat očima
Jedno únorové páteční dopoledne nám bylo s dětmi umožněno nahlédnout do světa dě i dospělých, kteří
se na svět dívají jinak než my. Dívají se ušima, dívají se rukama.
K nám do třídy chodí Mar čka, jejíž maminka se
právě takto dívá. Přišla k nám do třídy i se svým
pejskem Dorkou, aby nás se svým světem seznámila. Doprovod jí dělala maminka Aničky a my všichni společně jsme prožili krásné chvíle plné nových
zážitků.

co skrývá obrázek, hmatem jsme hádali, co si bereme do ruky. Přístroj nás naváděl, kterou barvu
jsme zvolili, když jsme se na ni nemohli kouknout,
tak je možné i bez očí malovat. My se o tom mohli
přesvědčit, když jsme si prohlíželi krásné obrázky,
které Mar ččina maminka namalovala.

Vyzkoušeli jsme si pomůcky, které používají nevidomí lidé - po hmatu jsme se snažili uhodnout,

Poslouchali jsme a snažili jsme se poznat, co slyšíme za zvuk, a my sami jsme také pro paní Kovaří-

Ze společnosti
kovou přichystali zvukové hádanky i celé zvukové
scénky. Zkusili jsme si, jak se píše Braillovým písmem a dostali svá jména takto vy štěná i s celou
abecedou. Už víme, že potkáme-li někoho nevidomého na ulici, nestačí jen pozdravit, musíme se
také představit. Už ale také víme, že to lidé, ač
nevidí, mohou mít pestrý, barevný život plný rados , i když trochu jiný než my.
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Jsme za tento zážitek moc vděční a ještě jednou
paní Kovaříkové moc děkujeme.
Dě a paní učitelka Michaela Kemrová,
1. A, ZŠ Tyršova

Barevný týden
Myšárna se pěkně vybarvila!!! A to během akce Barevný týden, která probíhala v rámci projektu Hrdá
škola. V pondělí jsme byli červení, v úterý žlu a v dalších dnech modří, černí a duhoví - vícebarevní. Bavili
jsme se, hledali pozapomenutá trička, nadšeně se fo li, a ani učitelé se nenechali zahanbit.
Názory žáků na celou akci byly ve veliké většině pozi vní: „Je to super, když chodíme všichni včetně
učitelů ve stejné barvě, líbilo se mi to!“ – „Je to
dobré, ale za tento týden jsem spotřeboval hodně
prádla.“ – „Bylo to v pné a rád bych si to zopakoval.“ – „Byl to pěkný týden, zábava a skvělý nápad.“
– „Alespoň jsem nemusela přemýšlet, co si vezmu
na sebe, brala bych to celý rok!“ – „Potěšilo nás, že
se zapojili i učitelé.“ – „Mně to přijde docela milé,
když se celá škola oblékne do stejných barev, mělo
by to být častěji.“ – „Jako nečekal jsem moc, ale
stejně jste mě překvapili.“
Objevilo se i pár názorů nega vních, ale bylo jich
minimum: „Nechápu, proč se tohle vůbec zavedlo!
Je to úplně k ničemu věc. My si budem nosit, co
chceme, a nikdo nám nebude rozkazovat co nosit
a co ne! Blbost!!!“ Nejdůležitější však je, že přes
nejrůznorodější názory a přístupy jsme všichni cí li, že tzv. kopeme za stejný tým.
Za ZŠ Tyršova
Mgr. Petra Adamovičová
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Žáci českobrodské ZŠ speciální házeli kladivem
s olympioničkou Katkou Šafránkovou
Jako každý rok se i letos v Kolíně konaly Hry pro radost, které pořádá kolínská Základní škola, Mateřská
škola a Prak cká škola společně s mnoha dalšími spolupracovníky. Byly to už 14. Hry pro radost, které se
konají vždy dvakrát ročně a mají zimní a letní variantu. A protože se ty poslední konaly v únoru, byly to
Zimní hry pro radost. My žáci prak cké školy dvouleté jsme na ně doprovázeli mladší spolužáky, kteří se
vždy na tyto hry moc těší.
Toto sportovní klání je určeno dětem i dospělým
s mentálním pos žením a kombinovanými vadami ze základních škol speciálních, speciálních mateřských škol, ale také klientům stacionářů nebo
ústavů. Ani vozík nebo chodítka při této sportovní
akci nejsou žádným problémem, všude jsou to ž
kamarádi, asisten nebo dobrovolníci, kteří dětem
vždycky pomůžou.
Soutěžní disciplíny Her byly i letos různé – jezdilo
se na dvoulyžích, slalom dě zdolávaly na odrážedlech, bouraly a stavěly iglú z velkých krabic, stavěli
se papíroví sněhuláci, hrál se hokej nebo závodila
v paralelním závodě lidská spřežení se zapřaženými
žíněnkami, na kterých seděly menší dě .

Nakonec vyhráli úplně všichni a taky všichni získali
medaile, poháry, sportovní i sladké odměny. Nechybělo ani občerstvení v podobě koláčků. Snad
všichni si potřásli rukou s kladivářkou Katkou Šafránkovou, která zůstala na Hrách až do slavnostního ukončení a věšela dětem na krk zlaté medaile.
Hry pro radost odpovídají svému názvu – je to velká
sportovní událost pro dě i dospělé, kteří to nemají v životě jednoduché. Je to hodně zábavy, rados ,
smíchu při sportování všech, bez rozdílu věku nebo
pos žení. Všichni si fandí, všichni se radují, všichni
se kamarádí, přejí si úspěch. A také pro tuto prima
atmosféru se na tuto akci všichni vždycky těší.
žáci IV. Pr, ZŠ a PrŠ Český Brod

Do zimních her se ale letos zatoulala jedna disciplína z letních atle ckých sportů, a to hod kladivem!
A byl k tomu jasný a velký důvod.
Tyto Hry pro radost to ž poc la svoji návštěvou
česká reprezentantka - kladivářka Katka Šafránková. Logicky tedy byla její disciplína zařazena i do
Her pro radost. Už předem jsme našim spolužákům i členům doprovodu ze školy vyrobili barevná
kladiva z papíru, se kterými pak slečna Kateřina
učila všechny přítomné včetně dospělých házet.
Určitě tady padl rekord v počtu kladiv na jednom
sportoviš , akorát to nikdo nezaznamenal :-)
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Posedmé v ulicích
Dříve než jsme vyrazili o jarních prázdninách na hory, nebo za babičkami, měli jsme ve škole co dělat.
Tak jako každý rok i letos pořádala naše škola tradiční masopustní průvod. Kromě učení jsme tedy
věnovali únor i přípravě masopustu. V hodinách
výtvarné výchovy a pracovního vyučování vznikaly
postupně masky pro nás všechny ve škole. K jejich
výrobě jsme využili i staré oblečení, papírové krabice a dokonce i PET lahve. Dokázali jsme, že věci,
které někteří považují za odpad, lze dále využít.
A protože k masopustu patří rozdávání rados ,
připravovali jsme i drobné dárky nejen pro kolemjdoucí, ale i pro dě do mateřských škol nebo pro
babičky a dědečky v penzionu Anna. K našemu masopustu už neodmyslitelně patří papírové kvě ny.
Každá třída měla svůj styl, a tak se letos shromáždilo hned několik druhů kvě n.
Ale únor nebyl jenom o přípravě masopustu.
Máme rádi sport a tak jsme si nemohli nechat
ujít zimní olympijské hry. A jelikož sport baví i naše paní učitelky, sledovali jsme společně zahájení
olympiády i některé výkony našich sportovců. Nejvíce nás bavil biatlon a to tak, že jsme si ho chtěli
vyzkoušet. Olympijské parky jsme měli bohužel
z ruky, ale poradili jsme si. Poslední únorový týden ve škole jsme zahájili biatlonovým závodem.
Jeli jsme štafetu, dívky pro chlapcům, a abychom
závod trochu okořenili, zapojily se i paní učitelky.
To, že nebyl sníh, nám nevadilo. Na školní zahradě vyrostl biatlonový okruh se střelnicí i trestným
okruhem. Celá škola podporovala vybrané týmy
a opravdu jsme si to užili. Tímto závodem jsme splnili i jednu z mnoha výzev v Hejtmanově poháru,
o který znovu bojujeme.

Následující úterý pak již patřilo masopustnímu
průvodu. Počasí nám přálo, občas na nás vykouklo
i sluníčko. Po deváté hodině jsme se sešli před školou a měli jsme co dělat, abychom poznali, kdo se
schovává pod maskami. Své zastoupení měly tradiční masky – medvěd s medvědářem, ženich a nevěsta, masopust, Turci a muzikan . V průvodu se
objevil, ale i voják z 2. světové války, klauni, pytlík
od Ski les, kat či zoubková víla. Průvod zamířil před
radnici, kde převzal povolení k průvodu městem od
pana starosty. Nově jsme navš vili i dě v dětské
skupině La Palomita. Tradičními zastávkami pak
byly MŠ Letadýlko a penzion Anna. I zde jsme
předvedli naše vystoupení a podarovali přítomné
kvě nami a sladkými i slanými masopustními dobrotami. Masopust jsme zakončili karnevalem v tělocvičně. Nejstarší žáci připravili soutěže a v závěrečné diskotéce předvedly své taneční umění i paní
učitelky. Teď už ale basa odpočívá a my se těšíme
na osmý ročník masopustního průvodu.
Žáci Drama ckého kroužku ZŠ a PrŠ Český Brod
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Přípravná třída pro dě s odkladem školní docházky v Českém Brodě
Od září 2018 plánujeme otevřít v Základní škole a Prak cké škole Český Brod přípravnou třídu základní školy.
Přípravná třída ZŠ je zřizovaná jako forma předškolního vzdělávání pro dě s odkladem povinné
školní docházky, není formou ani náhradou speciálního vzdělávání.

ná péče učitelů podpořená asistentem pedagoga
umožňující individuální přístup ke každému dítě ,
což může být pro některé dě možnos , jak docílit
toho, aby odklad opravdu splnil svůj účel.

Hlavním cílem přípravné třídy ZŠ je připravit dě během ročního odkladu školní docházky k bezproblémovému nástupu do 1. ročníku běžné ZŠ, předcházet u dě neúspěšným začátkům v základní škole.
Je určena především dětem se sníženou koncentrací pozornos , s vadami řeči, se sníženou koordinací
pohybu, s grafomotorickými ob žemi, s jazykovým,
sociálním nebo jiným znevýhodněním.

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok,
poté nepokračuje v 1. třídě na naší škole, ale odchází k zápisu do kterékoliv základní školy.

Vzdělávací program a organizace výuky v přípravné
třídě se mimo jiné zaměřuje na systema ckou přípravu dě na zahájení vzdělávání v základní škole,
přičemž cílem je vybavit dě odpovídajícími dovednostmi a návyky; u dě jsou především rozvíjeny
řečové, sociální a komunikační dovednos , hrubá
i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny,
časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný
projev, koncentrace pozornos a další.
Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad
umožní dětem následující snadnější začlenění do
1. třídy, čímž se předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může to ž v řadě případů dlouhodobě nega vně ovlivnit další vývoj dítěte.
Hlavními přednostmi vzdělávání v přípravné třídě
je nízký počet dě ve třídě (max. 12 dě ) a odbor-

Vzdělávání v přípravné třídě nahrazuje povinnou
docházku do mateřské školy. Výuka probíhá každý
den od 8 do 11.30 hodin. V případě zájmu může
dítě po skončení výuky zůstávat ve školní družině,
která bude v provozu každý den minimálně do
15 hodin, při dostatečném zájmu zákonných zástupců i déle. Ranní družina je dětem k dispozici
od 7 hodin.
Docházka do přípravné třídy je bezplatná, poplatek za školní družinu se v naší škole nepla . Rodiče
hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě
chodí na obědy.
Dě budou do přípravné třídy přijímány na základě
žádos rodičů, která bude podložena doporučením
školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba žádat do konce května 2018.
Přípravnou třídu budeme moci otevřít, pokud do
ní bude zapsáno nejméně 10 dě .
Mgr. Marie Šnajdrová
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Kola pro Afriku i z Českého Brodu
Posláním organizace Kola pro Afriku je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Vše se točí na principech dárcovství, dobrovolnictví, spolupráce a vlastní inicia vy lidí. Víte, že do sběru jízdních kol se zapojila i místní firma Auto Moto Velo Pažoutovi? Jak to vlastně celé začalo, jsem se zeptala pana Jaroslava Pažouta mladšího.
Spolek Kola pro Afriku o. p. s. byl založen v Ostravě v roce 2012. Kdy to všechno začalo ve Vaší
firmě a koho tato forma pomoci napadla?
Impuls byl zhruba před rokem na technickém školení, jehož součás byla i prezentace z Ostravy. Nápad se mi zalíbil, tak jsme se přihlásili jako sběrné
místo a vyčlenili pro kola prostor.
Jak tento projekt propagujete? Máte přehled, odkud jsou dárci kol?
Reklamu nemáme, jen jsme zaevidovaní na stránkách organizace, kde máme uvedené sběrné místo.
Překvapením pro nás bylo zavolání z Benátek nad
Jizerou, že pro nás mají 20 ks kol, máme darovaná
kola ze širokého okolí z Pardubic, Mladé Boleslavi...
Kolik kol, náhradních dílů nebo nářadí jste už nasbírali, opravili a předali?
Jen za loňský rok jsme předali více jak 100 kusů kol
a letos už máme připraveno dalších 40 kusů. Kola
neopravujeme, jen předáváme dál.
Kdo se m zabývá a jak to vlastně máte organizované?
O předání se starám sám, jinak kola přebírají zaměstnanci, kdo je zrovna k dispozici.
Připravujete kolo běžným způsobem nebo je
přizpůsobujete pro africké podmínky? (pískový
a prašný povrch, vyšší denní teploty, mnoho jetých kilometrů…)

Žádné úpravy neprovádíme, jen máme zprávy,
která kola se již osvědčila. To jsou převážně horská
kola z 90. let, která hodně vydrží. Kompletace se
provádí až v Ostravě.
Cesta kol začíná darováním do sběrného místa,
opraví se, přidají se náhradní díly, předá se do
centrálního skladu v Ostravě, naloží se do kontejneru, vyškolí se mechanici a končí obdarováním
škol v Gambii. Podílíte se také něčím na této cestě
kol? Má projekt i nějakou osobní stránku, máte
nějakou zpětnou vazbu, např. fotografie nebo dopisy od obdarovaných, je na kole například Vaše
logo nebo je vše anonymní?
Jsme jen sběrné místo, vše je anonymní bez loga.
Žádnou zpětnou vazbu jak kola dlouho a komu poslouží, nemáme.
Co to vlastně Vaší firmě přináší?
Vše děláme dobrovolně. Máme kola rádi a z projektu dobrý pocit. Těší nás, že kola nekončí ve šrotu, ale plní dál svoji funkci tam, kde je potřebují.
PS: Pro čtenáře. Pokud nemáte zrovna kolo nebo
náhradní díly a chcete pomoci, na www.kolaproafriku.cz můžete zakoupit dárkový cer fikát v hodnotě 300 Kč.
Za rozhovor děkuje
Zdenka Bočková, IC Český Brod
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Slavení Velikonoc
Drazí přátelé, v těchto dnech prožijeme Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské svátky. V našich krajinách
bývá tento svátek nazýván také jako „svátky jara“.
Křesťanské Velikonoce, v nichž slavíme tajemství
Kristovy smr a jeho vzkříšení, jsou pokračováním
jedněch z nejvýznamnějších židovských svátků,
zvaných Pesach (z hebrejského Pascha – přeji ).
Tyto svátky mají v židovské tradici dvojí základ
– kul cký a zemědělský. Kul cký rozměr odkazuje na desátou egyptskou ránu, kdy anděl zhouby
procházel Egyptem a zabíjel všechny prvorozené,
vyjma těch domácnos , které na Hospodinův příkaz pomazaly veřeje dveří svých domácnos krví
beránka a usedly k Pesachové večeři, to ž k „hodu
beránka“.
Zemědělský základ svátku odkazuje naopak na
jaro. Po prvním jarním úplňku židé přinášeli Hospodinu oběť svých prvo n a z těchto prvo n také
jedli nekvašené chleby. Odtud má tento svátek
v židovské tradici také označení „svátek nekvašených chlebů“.
Křesťanská tradice na tento židovský základ přirozeně navazuje. Již proto, že Ježíšova smrt a vzkříšení byly úzce spojeny s těmito svátky (poslední Ježíšova večeře byla právě onou Pesachovou – Hodem
beránka i večeří nekvašených chlebů). Vidíme tedy,
že označení „svátky jara“ není zcela mimo křesťanskou tradici.
Jaro je časem nového začátku. Časem, kdy se příroda probouzí ze svého zimního spánku k novému
životu. Tajemství Kristovy smr a jeho vzkříšení
můžeme vnímat i z této perspek vy. Ježíšova smrt
a jeho vzkříšení, jeho vykupitelské dílo, dává člověku možnost znovu začít. Člověk, který je zničen hříchem, dostává v Ježíši možnost nového začátku, je
pozván k tomu, aby se probudil ze své smr k novému životu. To je věc, kterou rozvíjí např. apoštol
Pavel ve svém listu Římanům (šestá kapitola).
Drazí přátelé, každé Vánoce mohu být svědkem
toho, že mnoho lidí přichází do kostela podívat
se na jesličky, že vnímají spojitost Vánoc s křesťanstvím. O Velikonocích ale takovýto zájem není.
Chtěl bych Vás tedy pozvat, abyste i v těchto dnech

přišli někdy na návštěvu do kostela. Rád bych Vám
tuto možnost co nejvíce zprostředkoval, takže se
budu snažit, aby náš kostel byl na Velký pátek a Bílou sobotu co nejvíce otevřený. Na Velký pátek budete moci v dopoledních hodinách přijít chvíli spočinout v chu v „Getsemanské zahradě“. Nebo se
můžete k nám a k evangelíkům připojit od 15h ke
křížové cestě městem. Anebo můžete znovu zajít
do cha kostela během soboty, kde můžete chvíli
spočinout u Božího hrobu.
Chtěl bych vám popřát požehnané Velikonoční
svátky a budu se případně těšit na viděnou.
R. D. Mar n Sklenář
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Přebor oddílu atle ky
Ve středu 21. února jsme v našem atle ckém tunelu připravili oddílové přebory. Jednalo se o závod mladých atletů od 5 do 10 let (atle ka pro radost, přípravka).
Ti starší, narození v letech 2007 a 2008, závodili
ve skoku dalekém, skoku vysokém a hodu medicinbalem. Mladší ve skoku dalekém, hodu raketkou a v překážkové dráze. Hodno la se tři nejlepší
umístění v jednotlivých kategoriích a disciplínách.
Na závod dorazilo celkem 44 dě a k vidění byla
vidět celá řada výborných výkonů. Zlatou medaili si
tentokrát odnesli: Sofie Pešavová, Jakub Vašina, Jaroslav Blecha, David Gromeš, Anežka Vaňková, Eva
Cichovská, Jan Beránek, Adam Homolka a Fran šek David. Za zmínku jistě stojí skvělý výsledek Jakuba Vašiny 412 cm ve skoku dalekém a krásných
110 cm ve skoku vysokém v podání Sofie Pešavové.
Rozsah závodu umožnil dětem prožít rados i nervy
velkého závodu. I , kteří se nakonec neprobojovali
na stupně vítězů, odcházeli ze závodů obohaceni

o nové zkušenos , které jim v některém z dalších
závodů hodnocené pozice o krůček určitě přiblíží.
Většina našich atletů je již ale zkušená a má za sebou několik desítek závodů. Atle narození 20072009 nás skvěle reprezentovali v únoru na dalších
třech závodech a to 4. 2. ve Veletově, 17. 2. v Českém Brodě a 25. 2. v Nymburce. Všem gratulujeme
ke skvělým výsledkům tohoto měsíce a těšíme se
na další úspěchy.
Jana Čokrtová
Foto: David Machorek

Štolmíř

Na Ku lce

sportovní hala

Na Ku lce

KD SVĚT

14. 4., 10.00 – 17.00

14. 4., 17.00

14. 4., 17.00

14. 4., 19.00

Štolmíř

14. 4., 10.00 – 17.00

14. 4., 10.15

kostel sv. Havla

Liblice

13. 4., 19.00

14. 4., 9.00

KD SVĚT

KD SVĚT

13. 4., 16.00

13. 4., 18.00
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městská knihovna

9. 4., 9.45 a 10.25

11. 4., 19.00

městská knihovna

9. a 16., 9.30 a 10.15

městský úřad

hřiště Liblice

8. 4., 16.30

Na Ku lce

KD SVĚT

8. 4., 15.00

10. 4., 17.00 – 19.00

Na Ku lce

8. 4., 9.30

10. 4., 16.30

hřiště Liblice

7. 4., 15.30

městská knihovna

5. 4., 9.20 a 10.10

KD SVĚT

počítačová učebna

4. 4., 8.30 – 11.30

Na Ku lce

Na Ku lce

1. 4., 12.30

6. 4., 19.00

region Pošembeří

1. 4. – 15. 4.

7. 4., 10.15

Podlipanské muzeum

1. 4. – 4. 4.

KALENDÁŘ AKCÍ – dube 2018
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Archa světel a s nů — zapomenutý příběh dokumentárních průkopníků, (Česko 2018, 90 minut)

Fotbal, muži A, divize B, SK Český Brod – Ostrá

Basketbal, žákovská liga U14, BK Český Brod – Poděbrady

Fotbal, dorost, 1. A třída skupiny C, SK Český Brod – Kutná Hora

Košíkářská dílna ve Štolmíři

Pečení chleba ve veřejné peci na návsi ve Štolmíři

Ukliďme Liblice – úklid dobrovolníků v Liblicích

Koncert Tomáše Kluse ve Štolmíři

Havrane z kamene – pohádková divadelní hra DS Tyl Železný Brod

Brody v Brodě 2017 – vernisáž fotografické výstavy soutěžních i nesoutěžních fotografií

Dan Bárta & Illustratosphere – koncert českého zpěváka, textaře a fotografa

Fotbal, starší žáci, Krajský přebor skupiny B, SK Český Brod – Kutná Hora

Vliv neúplné rodiny na vzájemné vztahy – přednáška lektorky Hany Svobodové

Za zvířaty, za zvířátky, do přírody, do pohádky – cyklus čtení a hraní pro MŠ Doubravčice/Chrášťany

Za zvířaty, za zvířátky, do přírody, do pohádky – cyklus pohádkových čtení a hraní pro MŠ Kollárova

Fotbal, TJ Liblice B – Rostoklaty

Hurá na duchy s Majdou a Petrem aneb Zachraňme divadlo — zábavný pořad pro nejmenší

Fotbal, starší žáci, Krajský přebor skupiny B, SK Český Brod – Kosmonosy

Fotbal, TJ Liblice A – Hlízov

Fotbal, dorost, 1. A třída skupiny C, SK Český Brod – Čelákovice

Hvězda – One woman show s Evou Holubovou (vyprodáno – děkujeme)

Za zvířaty, za zvířátky, do přírody, do pohádky – cyklus čtení a hraní pro MŠ Tismice a Tuchoraz

Virtuální univerzita tře ho věku – genealogie (kurz je již uzavřen)

Fotbal, muži B, 1A třída skupiny B, SK Český Brod – Lysá n. Labem

Ukliďme Pošembeří = ukliďme svět, ukliďme Česko – dobrovolnická akce

Brouci ve fotografiích Antonína Kůrky – ukázka z tvorby RNDr. A. Kůrky (český arachnolog)

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

Setkání s filmem: Březový háj – film Andrzeje Wajdy (Drama, Polsko, 1970, 92 minut)

hřiště Liblice

sokolovna

hřiště Liblice

21. 4., 16.00

22. 4., 10.15

22. 4., 19.30

22. 4., 17.00

Fotbal, TJ Liblice B – Lošany

Jaroslav Svěcený: Klasika Viva – ve znamení tanga, housle J. Svěcený, bandeneon L. Horák

Fotbal, TJ Liblice žáci – Suchdol

Fotbal, TJ Liblice A – Tupadly

Basketbal, děvčata U12, BK Český Brod – Benešov

gymnázium

výlet KČT

výlet KČT

Na Ku lce

Dolánky

Na Ku lce

sportovní hala

Na Ku lce

městská knihovna

23. 4., 17.00

25. 4.

28. 4.

28. 4., 10.15

28. 4., 11.00

28. 4., 17.00

29. 4., 9.00 a 11.00

29. 4., 14.30

30. 4., 9.30

Za zvířaty, za zvířátky, do přírody, do pohádky – cyklus pohádkových čtení a hraní pro MŠ Liblice

Fotbal, muži B, 1. A třída skupiny B, SK Český Brod – Sázava

Basketbal, krajský přebor chlapci U12, BK Český Brod – Benešov

Fotbal, muži A, divize B, SK Český Brod – Kladno

Pošemberský ultra kros 2018 – tradiční běžecký závod na 16,5 km se startem a cílem v Dolánkách

Fotbal, dorost, 1. A třída skupiny C, SK Č. Brod – J. Lhota

Zámek Ctěnice a hrad Jenštejn

Chocerady, hvězdárna Ondřejov

Československé legie – přednáška s diskusí ke 100. výročí založení Československa

hřiště Liblice

21. 4., 9.00 a 11.00

Okolo Kutné Hory – stříbrná stezka 1. část

Za zvířaty, za zvířátky, do přírody, do pohádky – cyklus čtení a hraní pro MŠ Chrášťany/Poříčany

Za zvířaty, za zvířátky, do přírody, do pohádky – cyklus pohádkových čtení a hraní pro MŠ Sokolská

sportovní hala

21. 4.

Příběh(y) tabákového dýmu – výstava na téma kouření a jeho místo ve společnos a dějinách

Kouzla a čáry tajemné Prahy – pohádka Divadla Láryfáry pro MŠ a ZŠ

Virtuální univerzita tře ho věku – genealogie (kurz je již uzavřen)

23. a 26. 4., 9.30 a 10.25 městská knihovna

městská knihovna

Výlet KČT

19. 4., 9.30 a 10.30

Zvonice

Podlipanské muzeum

Podlipanské muzeum

18. 4., 17.00

18. 4., 19.00

KD SVĚT

18. 4., 8.30 a 10.00

19. 4. – 30. 4.

Příběh(y) tabákového dýmu – vernisáž výstavy na téma kouření a jeho místo ve společnos

počítačová učebna

18. 4., 8.30 – 11.30

Křeslo pro hosta – Jan Potměšil, rozhovor s držitelem ceny Alfréda Radoka povede Robert Tamchyna
Zápis do 1. třídy (nebo kdykoliv během měsíce dubna po telefonické domluvě)

KD SVĚT

ZŠ a PrŠ

16. 4., 19.00

17. 4., 9.00 – 14.00

Cesta za králem trollů – rodinný film (fantasy, Norsko, 2017)

KD SVĚT

15. 4., 15.00

Fotbal, muži B, 1. A třída skupiny B, SK Český Brod – Čelákovice

Na Ku lce

15. 4., 14.30
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Na začátku roku se dějí ve Slavoji věci...
Na začátku roku sklízíme i „úrodu“ toho loňského. Mám m na mysli anketní dotazníky o úspěšných sportovcích. A protože jsme během roku oceňovali úspěchy našich nohejbalistek, tak nejinak je tomu i ve zmíněných anketách. A tak v různém složení si naše nohejbalistky jely pro ocenění nejúspěšnějších sportovců
okresu na valnou hromadu okresního tělovýchovného sdružení.
Za čtrnáct dní na to si na radnici přišly pro ocenění Osobnos města za rok 2017. Na vyhlašování
sportovců kraje v kategorii družstev byly pozvány
do Nymburka, kde slavily loňská vítězství na mistrovství světa. Nyní zde získaly medaily „bramborovou“, ale v dos silné konkurenci, jako například
družstvo basketbalistů z Nymburka.
Tím, že MŠMT zařadilo inves ční akci Rekonstrukce atle ckého stadionu k financování v roce 2018,
nastartovalo v TJ také řadu činnos s m spjatých.
Vedle příprav na veřejnou zakázku na dodavatele
musí TJ také řešit vlastní spolufinancování. Vzhledem k výši dotace (necelých 11 mil. Kč) je naše
spolufinancování ve výši 7 mil Kč. Naše spolufinancování se tedy bude skládat z příspěvku města,
z vlastních zdrojů TJ a úvěru od ČS a.s. Do konce
dubna musíme na MŠMT předložit požadovanou
projektovou dokumentaci, zdroje spolufinancování i vysoutěženou veřejnou zakázku a smlouvu
o dílo s dodavatelem. Předpokládáme, že předání
staveniště by mělo proběhnout začátkem května. Součás rekonstrukce atle ckého stadionu je
především změna povrchu atle ckého oválu, kde
defini vně skončí epocha „škváry“, rozšíření 110 m
rovinky u tribuny a zavlažování trávníku na atle cké čás .

chvíle strávené na Ku lce a na základě darovací
smlouvy, zaslali finanční příspěvek na č.ú.: 70017425397349/0800, variabilní symbol 1111.
Vzhledem k dos náročným úkolům, které je třeba
řešit v následujících letech a končícímu funkčnímu období stávajícího výkonného výboru, byla na
22. 2. 2018 svolána valná hromada, která zvolila
nový šes členný výbor TJ a čtyřčlennou revizní komisi. Výkonný výbor bude v období 2018 – 2022
pracovat ve složení: Jakub Charouzek, Pavel Janík,
Milan Majer, Milan Rollo, Pavel Sobíšek, Stanislav
Šaroch. Na svém prvním ustavujícím jednání VV TJ
potvrdil P. Janíka ve funkci předsedy, M. Rolla
místopředsedy, M. Chuchlovou ve funkci tajemnice a L. Vokáčovou jako ekonomku. Revizní komise bude v dalším období pracovat ve složení: J.
Eichlerová, L. Cibulková, R. Pivoňka, I. Chmelík. Na
valné hromadě byly schváleny inves ční akce roku
2018 i s doporučenou výší úvěru do 4 mil. Kč. Více
o usnesení VH na www.tjslavojcb.cz v kategorii Dokumenty.
Od 9. dubna 2018 každé pondělí od 8.30 do
9.30 hod. otevíráme ve sportovní hale cvičení pro
seniory. Informace na tel. čísle 731 023 680.
Jak vidno, i přes mrazy se na TJ docela po me.

Oddíl atle ky a TJ se mto rovněž obrací na případné dárce, kteří by, třeba i díky vzpomínkám na

Pavel Janík
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Co nového v českobrodské turis ce
Klub českých turistů, odbor Český Brod, který má v současnos 112 členů, rozšířil svoji původní činnost pěší
turis ku i o cykloturis ku.
Společný plán akcí na tento rok je zveřejněn ve
skřínce odboru na budově Městské knihovny, bude
průběžně aktualizován a objeví se zde i podrobné
informace k jednotlivým výletům. Dáváme průběžně na vědomí též nabídky sousedních turis ckých
odborů na volnočasové ak vity.
V mimosezonních měsících se již pravidelně uskutečňuje v penzionu Anna promítání filmů z tuzemských
i zahraničních cest a část našich členů se již letos
podruhé zúčastní Úklidu Pošembeří. Všechny naše
akce jsou přístupné i nečlenům našeho odboru.
U autobusových zájezdů se smluvní dopravou je
nutno svůj zájem projevit s dostatečným předs hem, u vlakových výletů se stačí přihlásit na nádraží u vedoucího akce. Pěší a cyklovýlety v našem
kolek vu mají řadu výhod a slev, např. při ubytování, dopravě i u vstupného do objektů Národní-

ho památkového ústavu. Výhodou organizované
akce je i úrazové pojištění. Klub českých turistů má
v tomto roce cca 30 000 členů ve 450 odborech ve
všech krajích.
Více na www.kct.cz. Kontakty na náš odbor najdete ve skřínce na náměs .
Za odbor turis ky: Antonín Řezáč
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Z knihovny

Mrazivé Knihohrátky
Koncem února jsme si připomněli roční „výročí“ výrazného rozšíření prostor naší knihovny, ke kterému
došlo díky vstřícnos našeho zřizovatele, Města Český Brod, a které proběhlo s velkou pomocí českobrodských skautů o loňských jarních prázdninách kolínského regionu.
Letos jsme si týdenní uzavření knihovny zopakovali,
tentokrát jeho důvodem byla celková rekonstrukce
topného systému, která je součás plánovaných
rozsáhlých úprav budovy č.p. 1 pro obnovení jejího
původního historického vzhledu. Opět jsme zvolili
termín kolínských jarních prázdnin, kdy neprobíhají žádné akce a také návštěvnost knihovny je relavně nižší, samozřejmě jsme nemohli předpokládat, že právě tento týden si s námi pohraje počasí
a udeří dvace stupňové mrazy… Stavební úpravy
i topenářské práce byly náročné, takže se je během
uzavření nepodařilo kompletně dokončit a bylo
nutné pokračovat ještě další týden za provozu, ale
přesto se v pátek 2. března začalo v převážné čás
prostor knihovny topit. Během víkendu proběhly
úklidové práce, aby se v pondělí 5. března dopoledne mohly uskutečnit naplánované literární besedy pro žáky ZŠ a odpoledne mohl být obnoven
normální výpůjční provoz pro čtenáře.

Ještě do teplotou omezených prostor jsme v úterý
6. března pozvali všechny dě s rodiči nebo prarodiči na odpolední živé čtení Knihohrátky. Začali
jsme pohádkovým příběhem Astrid Lindgrenové
o malém dráčkovi s červenýma očima, kterému
jeho dětš kamarádi pomohli vrá t se domů.
Z knížky Snídal drak bramborák jsme si přečetli veselou veršovanou pohádku o drakovi, který místo
princezen raději jedl buchty a bramborák, a pak
dě mohly obdivovat vysouvací a vyklápěcí obrázky z Velké knihy draků. Seznámili jsme se také
s hluchým drakem, kterému s jeho problémem
pomohla unesená princezna, na závěr nechybělo
oblíbené obrázkové čtení. Kromě toho dě přiřazovaly pohádkovým postavám předměty, které k nim
patří, s princem Bajajou bojovaly s tříhlavým drakem a na „dračích“ obrázcích si procvičovaly svůj
postřeh.
Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod

Z knihovny

Českobrodský zpravodaj
březen 2018

37

Vybíráme z knižních novinek

Václav Kaplický: Kladivo na čarodějnice (audiokniha)
Historický román vypráví o čarodějnických procesech ve Velkých Losinách a na Šumpersku koncem 17. stole , jeho podkladem je rozsáhlý archivní materiál. Inkvizitor Boblig
nechává upalovat ženy, u kterých se údajně objevil náznak čarodějnictví, navenek předs rá tažení pro černé magii, ve skutečnos procesy sloužily k likvidaci názorových
odpůrců a obohacování inkvizice, přiznání bylo vynucováno dras ckým mučením. Jednou z posledních obě procesů se stal šumperský děkan Lautner, hájící nespravedlivě
odsouzené. Audioknihu načetl velmi podmanivým způsobem Pavel Rímský.
Jan Folný: Víkend v Londýně
Průměrný český muž se dožívá sedmdesá šes let, což znamená, že jste-li muž a čtyřicátník, nacházíte se ve druhé polovině svého života. Dostaví se úzkost z toho, kolik vám zbývá
času, kým jste se stali a kým už nikdy nebudete, možná i pocit, že jste v té první půlce něco
zanedbali nebo nes hli a právě teď přichází poslední možnost to napravit? Tři kamarádi
se chystají na víkend do Londýna, kde chtějí oslavit své čtyřicá ny. Chlast, sex, jídlo, fotbal
a kecy o ničem, to všechno proto, aby zahnali neklid z toho, že v jejich životech nadešel čas
bilancovat. Během londýnského víkendu se však změní víc než jen jejich věk...
Dita Jelínková Homolová: Šlechta v proměnách
a,
Česko-moravská rodová šlechta, jako specifická a po stale privilegovaná sociální vrstva,
byla po pádu habsburské monarchie vystavena drama ckým společenským změnám. Knihaa
o osudech aristokracie v Československu v letech 1918–1948 se zaměřuje na proměny její-ho postavení a na důsledky ztráty jejího sociálního, ekonomického a symbolického kapitálu..
Analyzuje také strategie, k nimž se příslušníci šlechty uchylovali za účelem zachování svého
postavení a majetku, v neposlední řadě se zabývá odrazem prožívaných ztrát v osobních
dokumentech šlech ců a šlech čen, dosud opomíjených denících a korespondenci.
Vojtěch Mašek: Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček
Pinocchio, neposedný a zlobivý dřevěný panáček Carla Collodiho, musí projít mnohým
dobrodružstvím, než přijde k rozumu... Co ale musí absolvovat taková pecka, než se stane
panáčkem? Vyprávění jednoho mluvícího polena sleduje životní příběh švestkové pecky,
plný komických dobrodružství. Spisovatel a scénárista Vojtěch Mašek prokazuje cit pro
živé vyprávění a vrací do české literatury pro dě smysl pro absurdní humor a uštěpačný
nadhled. Linorytové ilustrace výtvarníka Chrudoše Valouška jsou pojaté jako dynamické
obrazy, jiné připomínají obrazové tabule, v knize najdeme i řadu komiksových čísel.

Kompletní přehled nových knih za měsíc únor 2018 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Píšete nám

Novinky na rok 2018 v oblas zateplování bytových domů v IROP
Podpora pro energe cky úsporná opatření v bytových domech pokračuje v IROP i v roce 2018. Řídicí orgán
IROP vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky bytových domů 78. výzvu Energe cké úspory v bytových domech
III. Žádos o podporu je možné podávat od 2. 2. 2018 a příjem žádos potrvá do vyčerpání alokace výzvy
(3,5 mld. Kč), maximálně do 29. 11. 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu Energe cké úspory v bytových domech II, ve které byl
příjem žádos ukončen 12. 1. 2018. Od listopadu
loňského roku byl v této výzvě patrný razantní nárůst počtu podávaných žádos o podporu i nárůst
objemnějších projektů.
78. výzva přináší nové možnos pro podporu bytových družstev, která sice nejsou výhradním vlastníkem bytového domu, ale v souladu s národní
legisla vou vykonávají funkci správce bytového
domu do doby založení společenství vlastníků
jednotek. Aktuálně se pro tato družstva podařilo
vyjednat možnost získání podpory za celý bytový
dům. Pro společenství vlastníků jednotek a fyzické
osoby přibyla nově možnost v určitých případech
podat žádost o podporu mimo režim veřejné podpory a de minimis. Pro některé typy projektů do-

šlo k rozšíření způsobilých výdajů. Snížen byl také
počet povinných příloh žádos nebo počet povinných indikátorů projektu. V červnu loňského roku
se podařilo vyjednat také příznivější podmínky pro
čerpání podpory na plynové kondenzační kotle
nebo tepelná čerpadla. Z předložených projektů je
patrné, že i tato změna se setkala se zájmem.
Stejně jako v předcházejících výzvách pla snížené technické nároky pro bytové domy, které jsou
kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové
rezervaci nebo v památkové zóně. Pro tyto domy
může být vzhledem k památkové ochraně ob žné
provést kompletní úpravy s cílem uspořit požadované množství celkové dodané energie, a proto
v těchto případech pro získání 30% podpory postačí zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro získání podpory

BD Uničov - Snížení energe cké náročnos , dotace 1.301.329 Kč

Píšete nám
pro změnu zdroje tepla pla mírnější podmínky na
technický stav bytového domu.
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Projektové záměry lze konzultovat na regionálních
pracoviš ch Centra pro regionální rozvoj České republiky, které je zprostředkujícím subjektem IROP.

Podrobnější informace o 78. výzvě Energe cké úspory v bytových domech III. naleznete na webu IROP.

Bc. Magdaléna Borková

Zateplení BD – Poštovní 667, Horní Slavkov, dotace 658.819 Kč

Do rubriky Píšete nám
Chtěl bych reagovat na článek pana Pavla Bretšnajdra „Kdo neviděl, neuvěří“ a plně se s ním ztotožňuji. Někteří lidé se opravdu neumí v přírodě chovat a nejen v přírodě.
Máme zde nový sběrný dvůr, kam může každý občan Českého Brodu odložit zdarma veškerý odpad,
k dispozici máme černé plastové popelnice na
směsný odpad, v každé domácnos je k dispozici
hnědá popelnice na biodopad, je připravena dotace na nádoby pro občany do domácnos k uložení
plastu a papíru, ve městě je 96 kontejnerových míst
pro ukládání tříděného odpadu, šatstva, plechovek
a fritovacího oleje, k dispozici je v rámci města přes
250 odpadkových košů na místech s větším výskytem a pohybem občanů. Jsou tu i držáky s pytlíky
pro uložení psích exkrementů.

středí, příroda. Je obdivuhodné, jak se většina lidí
dokáže zmobilizovat při činnostech, jako je akce
Ukliďme si Pošembeří. Dokáží prolézt přírodu,
město, okraje a čás jednotlivých lokalit a zbavit je
různých odpadků.
Na druhé straně jsou zde lidé, kteří v klidu odloží
odpad v přírodě, vyhazují odpadky při procházkách v přírodě a ve městě, nesbírají psí exkrementy
a odhazují nedopalky v ulicích. Proč si tento odpad
nevyhodí u sebe doma v obýváku? Je to o lidech,
o výchově v rodině a příklad pro své dě . Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem Broďákům jako
je pan Bretšnajdr. Díky nim a obětavým pracovníkům technických služeb je město přece jen o něco
čistější.
Ing. Miroslav Kruliš

Mezi námi jsou lidé jako je pan Bretšnajdr, kterým
není lhostejné, jak kolem nás vypadá naše pro-
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Píšete nám

Oprava – omluva
Vinou mé lenos , nenapsal jsem koncept mého článku na stroji, ale napsal jsem jej svým škrabopisem.
Při přepisování mého konceptu do elektronické podoby došlo k chybám, které zásadně mění smysl mého
článku a pozornému čtenáři jistě neunikly.
1) V úvodním odstavci měla znít druhá věta následovně: „Promeškal jsem termín 1. 1. 2016 a potom
jsem začal sondovat u předsedy KČT Český Brod ing.
Misterky podmínky pro případné přije pod KČT,
neboť příčina neúspěchu ACFR byla... místo neúspěchu jsem měl napsat rozpadu a bylo vše jasné“.
2) V druhém odstavci tře věta měla znít: „Překvapení všech členů včetně členů výboru bylo veliké.
KČT jsem kri zoval... a tak jsem cykloturis ckému
kroužku nepřipravil vřelé přije do KČT a potom
vznikly diskuse zda atd“.

Omlouvám se všem čtenářům Českobrodského
zpravodaje, přepisovatelce a všem členům KČT
Český Brod za vzniklé chyby, příště napíši koncept
článku na stroji a do kontroly zapojím i další členy
výboru KČT.
Pro členy cyklokroužku – blíží se úklid Pošembeří
– nezapomeňte.
Chybující Sláva Břečka se chce chybou poučit

Cykloturis cký klub ACFR 11
Reakce na článek Slávka Břečky zveřejněný v ČBZ ročník 57/únor 2018/ na straně 38.
Jsem bývalý prezident řádně zaregistrovaného Cykloturis ckého klubu ACFR 11. Tento čistě pánský
klub byl založen v roce 1992 a měl zkratku ACFR 11,
později v roce 2002, kdy byly sepsány nové stanovy klubu a klub byl řádně zaregistrován, byl změněn
i název klubu na Cykloturis cký klub ACFR 11, činnost
tohoto klubu nebyla nikdy ukončena. Všichni, kteří
mají klubové průkazky jsou právoplatnými členy CTK
ACFR 11, kromě členů, kteří z klubu byli vyloučeni
a klubové průkazky neodevzdali - tedy není možné
pokračovat v něčem co ještě neskončilo a i nadále
trvá, toto může napsat pouze osoba, která není znalá
poměrů v CTK ACFR 11 a Slávek Břečka není ta osoba, která by toto mohla tvrdit, i když je pravda, že se
několika akcí pořádaných našim klubem zúčastnil, do
klubu samotného však nikdy nevstoupil. Rovněž není
pravda ani tvrzení Slávka Břečky cituji: „neboť příčina úspěchu /zřejmě myslel neúspěchu/ACFR 11/CTK
ACFR 11/ byla ta, že nikdo nebyl ochoten vzít na sebe
zodpovědnost za finanční stránku klubu /myslel m
zřejmě klubu CTK ACFR 11/a KČT má tuto záležitost
ošetřenou.“ Ani s mto jeho tvrzením já jako bývalý prezident klubu CTK ACFR 11 nemohu souhlasit,
neboť náš klub měl svého hospodáře - pokladníka
a to od prvopočátku jeho vzniku a má ho do součas-

né doby, neboť jak jsem již uvedl, CTK ACFR 11 svoji
činnost nikdy neukončil a nikdo z Cykloturis ckého
klubu ACFR 11 své členství v klubu také neukončil.
Pravda je ta, že já jsem na svoji funkci prezidenta
CTK ACFR 11 pro nedostatek času dnem 15. 4. 2012
rezignoval, písemně jsem o tomto mém rozhodnu
vyrozuměl všechny členy CTK ACFR 11 tzn. i výbor
klubu, který se nikdy nesešel a moji rezignaci na
funkci presidenta CTK ACFR 11 se nezabýval. Nikdo z členů CTK ACFR 11 nechtěl funkci prezidenta
dělat, přestali jsem se scházet a m i pořádat naše
klubové akce. Klub CTK ACFR 11 po formální stránce funguje, má i v současné době svojí členskou
základnu a výbor, který se nebyl schopen svolat sejít se a vyřešit tak existenci CTK ACFR 11 jednou
provždy.
Na článek Slávka Břečky jsem jako řadový člen a bývalý prezident CTK ACFR 11 musel reagovat, neboť
člověk, který nebyl členem Cykloturis ckého klubu
ACFR 11 a není znalý poměrů v tomto klubu, nemůže psát v ČBZ takovéto nepravdy.
Olexa Jaromír

Zábava
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Sudoku
Ob žnost – středně těžká
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Ob žnost – lehká
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Dan&Bárta
Illustratosphere
Illustratosphere
je jazzovým
projektem, na
kterém se podílí
zpěvák Dan Bárta
s muzikanty Filipem
Jelínkem, Jaroslavem
Friedlem, Stanislavem
Máchou, Robertem
Balzarem a Jiřím
Slavíčkem.

11/4/2018 19:00 hodin
PŘEDPRODEJ 400 Kč, NA MÍSTĚ 450 Kč.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

Divadlo s Majdou a Petrem
ti
pro dě
t
od 3 le

y
h
c
u
d
a
n
á
r
H u aneb d l o
Z a c h ra ň m e d i v a

Představení zábavnou a strašidelně napínavou formou ukazuje dětem,
jak se správně chovat v divadle nebo na koncertě. Celý pořad je provázen
oblíbenými písničkami Hany Navarové na texty Jana Vodňanského.

8/04/2018 15:00 hodin
PŘEDPRODEJ 170 Kč, NA MÍSTĚ 220 KČ.
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 56
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

12. května 2018
v parku u Pivovarského rybníka

Partneři festivalu

SrdeēnĢ zveme všechny zájemce a pƎátele školky
na

DEN OTEV\ENÝCH DVE\Í v MŠ Letadýlko,
jehož souēástí bude i bazárek dĢtského obleēení a hraēek
PƎijěte si vybrat ze široké nabídky jarního a letního obleēení a hraēek pro dĢti všech
vĢkových kategorií a souēasnĢ si prohlédnout prostƎedí školky

Místo konání: MŠ Letadýlko, Kollárova 71, eský Brod

Termín konání: sobota 24.3.2018 8:30-12:00
Pro dĢti budou pƎipraveny malé dílniēky V pƎípadĢ zájmu o prodejní místo prosím pište na bazarekceskybrod@seznam.cz nebo volejte tel.: 607 588 777. Prodejci se registrují zdarma,
žádný poplatek neodvádí.

UkliĐme

2018

KDY A KDE SE SEJDEME:
V SOBOTU 14. DUBNA 2018
SRAZ V 9:00 HODIN
V LIBLICÍCH U TELEFONNÍ BUDKY
Úklidové pomĤcky zajištČny
Drobné odmČny pro dČti
poĜádá Spolek pĜátel obce Liblice

Akce je ryze dobrovolnická a je zamČĜena na úklid veĜejných prostranství
v našem regionu PošembeĜí. Úklid probíhá ve spolupráci s ýeským svazem
ochráncĤ pĜírody v rámci celorepublikové kampanČ „Uklićme svČt, uklićme
ýesko“. Cílem je uklidit nelegálnČ vzniklé þerné skládky a nepoĜádek
v našem okolí.
Pojćte, prosím, opČt s námi do toho. BEZ VÁS TO NEDOKÁŽEME!
Tento Projekt je realizován s finanþním pĜispČním StĜedoþeského kraje
Akci podporují:
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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: 8. 1., 5. 2., 5. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2018
Data expedice: 19. 1., 16. 2., 16. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 17. 8., 14. 9., 12. 10., 16. 11., 14. 12. 2018
poslední aktualizace: 27. 11. 2017

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %
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Krásný den všem,
chtěl bych všem obyvatelům Českého Brodu říci, že Místní organizace ANO 2011 je stále v našem městě a myslím si,
že se máme k světu.
V komunálních volbách v roce 2014 jsme získali 11 %, v krajských volbách v roce 2016 byl zisk 20,8 % a ve volbách
parlamentních už 29,6 %. V zastupitelstvu města máme dvě aktivní dámy, které vždy hlasují dle svého nejlepšího
svědomí ve prospěch dobré věci. Musíme si ale uvědomit, že naše zastupitelky jsou v opozici a dva mandáty nemohou
mnoho dokázat. Já si ale myslím, že byly vždy na správné straně a aktivně rozhodovaly ve prospěch města.

V tomto roce se blíží komunální volby a my jistě budeme vidět.
Pokud nás podpoříte a nejlépe se sami zapojíte do sestavování kandidátky a příprav volebního programu, můžeme
mít velkou šanci podstatným způsobem ovlivňovat dění v Českém Brodě. Budeme rádi, když nám napíší ti, kteří by se
chtěli do práce v Hnutí zapojit, případně být na kandidátce do komunálních voleb. Rádi budeme i za kritiku, či nápady,
co by se dalo v našem městě zlepšit a kam směřovat. Nebudeme ale komunikovat na Diskuzním fóru města.
Pokud nám chcete napsat, použijte e-mailovou adresu naší místní organizace: mo.cesky.brod@anobudelip.cz
Budeme rádi, když se případně setkáme a posuneme naše město blíž k heslu, které chceme v komunálních
volbách 2018 opět oprášit:

„ANO, i v Českém Brodě bude líp.“
Pojďme do toho spolu!
Václav Hájek
předseda místního předsednictva
MO Český Brod
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Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
KUCHYNĚ
DVEŘE A ZÁRUBNĚ
EUROOKNA A DVEŘE
PODLAHOVÉ STUDIO
KOUPELNOVÉ STUDIO
PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY
KONTEJNERY
PŘIJMEME:
ŘIDIČE
SKLADNÍKA
MONTÁŽNÍKA

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

Almeco, s.r.o., Škvorecká 1803, Úvaly
přijme do svého rozšiřujícího se kolektivu
řidiče dodávkového vozu.
Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, aktivní přístup
k práci, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost.
Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení,
stravenky a dobrý pracovní kolektiv.
Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz

Almeco, s.r.o., Škvorecká 1803, Úvaly
přijme do svého rozšiřujícího se kolektivu
pracovníka na pozici skladníka.
Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, aktivní přístup
k práci, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost.
Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení,
stravenky a dobrý pracovní kolektiv.
Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz

NÁBYTEK
JIŘINA MARKOVÁ / ČČESKÝ
E SK BROD
P
DOBA:
Y TKU PRACOVNÍ
ENT NÁB
P
8.30 – 12.00
Ý SORTIM UMNÉ CENY Po-Pá
K
O
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Š
E
JEM
ROZ
13.00 – 16.30
PREFERU ÝCH VÝROBCŮ ZA
So 8.30 – 11.00
OD ČESK

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

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová
Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice
150 metrƽ od vlakového nádƌĂǎş

www.diabetologiepraha9.cz
Telefon: 222 230 131

RozšiƎujeme ordinaēnş hodiny
PƎijşŵĄŵĞ nové pacienty

PRÁZDNINOVÝ P\ÍM STSKÝ TÁBOR
PRO D TI OD 3 DO 8 LET

V PRAZE 8 A V ÚVALECH
ZÁBAVNÝ CELODENNÍ LETNÍ PROGRAM NA þERVENEC A SRPEN 2018

9 Program je veden v ēeštinĢ
i angliētinĢ (bilingvní výuka)
9 Dny plné her a zábavy ve
„školkovém“ režimu
od 7 – 18 hodin
(1 den v týdnu mají dĢti
k dispozici skákací hrad)
9 pod vedením ēeských i
anglicky mluvících lektorƽ
Témata týdnĥ:
2. – 4. 7. 2018
9. – 13. 7. 2018
16. – 20. 7. 2018
23. – 27. 7. 2018
30. 7. – 3. 8. 2018
CENA 1 DEN

6. – 10. 8. 2018
13. – 17. 8. 2018
20. – 24. 8. 2018
27. – 30. 8. 2018

ěemesla
Vesmír
ýarodČjové
Cestovatelé
Piráti

Džungle
PravČk
Indiáni
Pohádky

PĜI PĜIHLÁŠENÍ DO 31. 5. 2018 450,- Kþ/1 DEN
POZDČJI
540 Kþ/1 DEN

DČti je možné pĜihlásit i na jednotlivé dny.
PĜi pĜihlášení na dobu delší než mČsíc (21 pracovních dní)
Další sourozenec

SLEVA 20%
SLEVA 30%

MATEĜSKÁ ŠKOLA SOFIA SCHOOL s.r.o.
PRAHA 8 – BOHNICE, PODHAJSKÁ POLE 771

ÚVALY, NÁMċSTÍ A. Z PARDUBIC 16

WWW.SOFIASCHOOL.CZ
TEL. 775 03 16 03

3ĵLMPHPHQDYROQÄSUDFRYQÈSR]LFH
$8720(&+$1,.$

na nákladní
a osobní servis
Kontakt: 725 715 815, 602 814 000

Ĵ,',ç(

do 7,5t a nad 7,5t
mezinárodní kamionové dopravy
Kontakt: 725 715 815, 725 715 825

$872(/(.75,.Ĵ(

Kontakt: 725 715 815, 602 814 000
+ODYQÈ7XNODW\SĵÈPRXVLOQLFH3UDKD.ROÈQ

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

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
V březnu slaví své 80. narozeniny pan Josef Svoboda
z Českého Brodu. Všechno nejlepší, hodně pohody,
štěs a pevné zdraví přeje syn Jiří s Jindřiškou.
Koupím JAWA ČZ: motocykly, díly i vraky.
Tel: 777 589 258
KOUPÍM i bez TP Škoda 110r – Rapid, Simson, Jawa,
ČZ, Babeta, Pařez, Mustang a jiné. 736 741 967
PEDIKÚRA až do domu - základní mokrá pedikúra pro
seniory 190,- Kč, ostatní 240,- Kč + (doprava 60,- Kč).
Nabízíme i kadeřnické služby. Kontakt 702 429 238

MATE\SKÁ ŠKOLA ÚVALY – budova Kollárova hledá:

Uēitel/-ka MŠ
Požadujeme min. SŠ vzdĢlání, obor pƎedškolní pedagogika (i studující), praxe ve školství výhodou,
znalost PC (MS Office, internet), podmínkou hra na hudební nástroj, kladný vztah k dĢtem, pƎíjemné
vystupování, zodpovĢdnost. Nástup možný ihned.
SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: info@mskollarova.cz
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MŠ Úvaly
Kollárova 1260
250 82 Úvaly
www.msuvaly.cz
tel.: 739 631 687

ZAH RADN ICTVÍ JAN D L

Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi

VÍTÁNÍ JARA, 16. – 18. března 2018, 9.00 – 17.00 hod.

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

www.zahradnictvi-jandl.cz

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.

NOVÉ
BYTOVÉ
ÎHVN
JEDNOTKY
¿

města: V L
část
uk

Brod

ác
h

www.bydleniceskybrod.cz

NABÍZÍME:

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

Vepřový bok s kostí – 69 Kč/kg
Vepřovou pečeni s kostí – 79 Kč/kg
Vepřové ocásky – 59 Kč/kg

ceny jsou platné od 26. 3. do 7. 4. 2018
na prodejně v Českém Brodě

2 933900 000017

