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Co nového

Léto, budiž pochváleno
I když tyto řádky píši ještě v období „jara“, počasí je zjevně jiného názoru a při čtení tohoto čísla uvidíme,
jestli s m souhlasil i Medard.
Od minulého Zpravodaje sice uplynul jen měsíc, ale co do výčtu akcí, které vám dnešní číslo ve svých
článcích zčás přiblíží, to bylo období čilého ruchu ve městě. Jen pro připomenu : Bitva u Lipan, Fes val
neziskových organizací, Podlipanské hudební slavnos , ZUŠ OPEN, maturity, veřejné jednání MA 21 o ZZN,
anketa Agora, PO-PO-LES, sportovní soutěže, včetně úspěšného mistrovství republiky v nohejbale dorostu,… a ani na sportovním setkání Brodů jsme se neztra li a tu medaili jsme přivezli.
Pro školy červen voní vysvědčením, ale především prázdninami…, takže všechny školy, rodiny, spolky již
chystají vše potřebné na prázdniny, dovolenou, tábory i ty příměstské, které se stávají velmi populárními,
sportovní soustředění. Některým stačí vidina dolce far niente.
Některé články nám již připomněly a ještě připomenou, že letošní rok je rokem komunálních voleb. A tak
není divu že: „Stalo se módou sezóny do nepravos řádně tepat, kaiserok této fazóny, mně ale nikdy dobře
nepad...“ Věřím, že brodš spoluobčané mají dobré oči i paměť a posoudí sliby a činy.
Po městě jednotlivá sdružení nezávislých kandidátů shání do svých pe čních archů podpisy českobrodských občanů, aby mohli předložit kandidátní lis ny. Někteří při podpisu váhají, domnívajíce se, že svým
podpisem dávají již hlas. Tak tomu není. Svým podpisem umožní nezávislým kandidátům zaregistrovat se
k volbám, čím rozšíří voličům volební nabídku při volbě zastupitelů.
Závěr školního roku oznamují i pozvánky na akademie základních škol, slavnostní vyřazování maturantů,
autobusy očekávající žáky na školní výlety. Školství věnujeme tentokrát i Téma měsíce.
Jsou před námi dva měsíce prázdnin. Rozsah tohoto čísla můžete využít pro prázdninové čtení.
Přeji vám, aby počasí bylo setrvalé a vaše zážitky nezapomenutelné.
Pavel Janík
ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ
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----------------------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 10639
Tisk: Profi- sk group s.r.o., (IČO: 26868954),
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Krátce z města
Ve dnech 2. 5. 2018 a 3. 5. 2018 proběhly zápisy
do všech tří mateřských škol ve městě. Z celkového počtu 128 dě , které se přihlásily, bylo do
MŠ Sokolská přijato 50, do MŠ Kollárova 40 a do
MŠ Liblice 15 dě . Neuspokojen byl požadavek
na umístění dě , které byly většinou mladší 3 let
nebo mají bydliště mimo Český Brod.

Zastupitelstvo a rada rozhodly o přidělení dotace z Programu č. 1, Zabezpečení pravidelné činnos spolků, ve výši 1,6 mil. Kč. Příspěvek obdrží
celkem 8 spolků na celoroční činnost. Současně
zastupitelstvo změnilo termín podávání žádos
o dotace na rok 2018 z programu č. 3, Podpora
inves čních a neinves čních akcí, takto: zveřejnění výzvy do 30. 6. 2018, lhůta pro podávání
žádos 1. 8. 2018 až 31. 8. 2018, a schválilo finanční spoluúčast ve výši 350 s. Kč k dotaci na
projekt rekonstrukce čás střechy budovy šaten
TJ Liblice, z. s., kterou tento spolek získal od Středočeského kraje.

V neděli 30. 5. 2018 se na Lipské hoře mezi Českým Brodem a Kouřimí střetla vojska utrakvicko-katolické koalice s polními vojsky táborského
a sirotčího svazu. V bitvě byla polní vojska dr vě
poražena a zahynul i vůdce radikálů Prokop Holý.
To se stalo v roce 1434. O poslední květnové sobotě (26. 5. 2018) si tuto událost při oblíbené tradiční akci připomněly desítky příznivců oživování
historie („living history“) a velké množství diváků.
Tentokrát ale nikdo nepadl ani nebyl zraněn.

Dne 11. 5. 2018 proběhlo veřejné setkání v areálu ZZN, který město odkoupilo na jaře. Lidé si
mohli při komentovaných prohlídkách projít
jinak nepřístupné prostory sila a navš vit vyhlídku na město ze střechy budovy. Poté navázala prezentace městského architekta a diskuse
o možnostech budoucího využi (více na straně
11). V sobotu 12. 5. 2018 následoval dlouho
očekávaný Fes val neziskových organizací (FENEG), na kterém v parku u Pivovarského rybníka představilo svoji činnost 25 českobrodských
spolků a neziskových organizací. Akci navš vilo
nejméně několik stolek lidí. Krásné počasí vytvořilo skvělou atmosféru a program byl k rados nejmladších účastníků zakončen skotačením
v závějích umělého sněhu (strana 23).
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Nejen do areálu ZZN jsme se vrá li ještě
24. 5. 2018 v rámci celorepublikové akce „ZUŠ
OPEN“. Během celodenního programu představila naše ZUŠka své žáky v Anně, u KD Svět,
v divadélku a celý program zakončila velkým
koncertem pěveckého sboru, kapely Bílý dveře,
smíšeného orchestru a big bandu v industriálních kulisách velkého sila.

Předposlední květnový den vyjel a 5. 6. 2018 dorazil do našeho města peloton projektu „Na kole
dětem“ (obrázek na tulní straně), jehož cílem je
získání finančních prostředků pro onkologicky nemocné dě . V pelotonu byl i účastník Tour de France na vysokém kole Josef Zimovčák a jeho stroj.

Rada a zastupitelstvo přidělily dotace z programu na opravy fasád v městské památkové zóně
a z programu podpory ak vit v sociální oblas
pro r. 2018. V prvním programu bylo rozděleno
300 s. Kč 5 žadatelům z řad vlastníků domů
v centru a v druhém 650 s. Kč z kapitoly sociální
služby 10 žadatelům na 14 projektů. Jde například
o projekt sanace rodin, činnost domácího hospice
ve městě nebo finanční podporu Linky bezpečí.

Rada doporučila a zastupitelstvo následně
schválilo závěrečný účet, účetní závěrku a rozpočtové opatření č. 2. Hospodaření města za rok
2017 skončilo přebytkem necelých 10 miliónů
Kč. Rada též vyhlásila zakázku na druhou část
výměny vodovodu a kanalizaci v ulici Pod Velkým Vrchem a vybrala dodavatele nového hygienického zázemí hlavní budovy ZŠ Žitomířská
za 2,1 mil. Kč a také dodavatele opravy hřbitovní
zdi na českobrodském hřbitově za 293 s. Kč,
obojí včetně DPH. Rada také vybrala zhotovitele
zakázky na 11 oken v přízemí staré radnice, kde
je před dokončením nové informační centrum
a víceúčelová obřadní síň, které slavnostně zprovozníme na počátku září.

S blížícími se volbami nabízíme volebním stranám a sdružením zdarma prezentaci v zářijovém
čísle českobrodského zpravodaje. K dispozici
zdarma je ½ strany A5. V případě zájmu o větší
plochu pla cena pro inzerci. Kontakty jsou uvedeny v ráži.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 2. 5. 2018
1. Městské lesy - prodej dřevní hmoty
2. Záměr pořízení nového traktoru s navijákem pro Městské lesy
3. Uzavření nájemní smlouvy byt č. 1, Vrátkov 78
4. Odkoupení pozemku v ulici Jiřího Wolkera
5. Bezúplatný převod čás pozemku (MŠ Kollárova)
6. Záměr na prodej majetku města - cisterna a polonesená
radlice Grejdr Hercules z hospodářského střediska MěL
7. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor
v č. p. 25 - PROVOZNA I.
8. Vyhlášení záměru na budoucí pronájem v budově č. p.
507 - areál nemocnice Český Brod - Terapeu cké centrum Modré dveře z.ú.
9. Vyhlášení VZ Český Brod, Kollárova - Vjezd a zpevněná
plocha technického areálu města
10. Vyhlášení VZ „Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým vrchem 2“
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 201700285 I. etapa
stavební úpravy č.p. 1
12. Dodatek č. 2 k SoD č. 201500242 „Český Brod - Žižkova ulice - projektová dokumentace“
13. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 201700182 „Český
Brod - Výměna vodovodu a kanalizace v ul. Pod Velkým vrchem“
14. Vnitřní předpis upravující zásady používání výpočetní
techniky města Český Brod
15. Funkční období ředitelů škol
16. Výroční zprávy příspěvkových organizací a MP s výjimkou škol
17. Informace - Zápis jednání Komise pro územní rozvoj
a stavebnictví ze dne 9. 4. 2018
18. Informace - Informace o projektové činnos v akčním
plánu na rok 2018-2019
19. Informace - Zápis kulturní komise ze dne 23. 4. 2018
20. Zavedení podporované dopravy pro seniory v Českém Brodě /senior taxi/
Body projednávané Radou města 16. 5. 2018
1. Pro povodňová opatření města a ORP Český Brod, dodatek ke SOD
2. Pravidla priva zace Mozartova
3. Dlužné nájemné (k.ú. Klučov u Českého Brodu)
4. Výměna oken na č.p. 1 – 1. etapa
5. Pravidla priva zace nemovitos ve vlastnictví města
Český Brod
6. Prodej obsazené bytové jednotky Suvorovova 59/5
7. MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěrky za rok
2017 a schválení a rozdělení HV za rok 2017
8. Městská knihovna - schválení účetní závěrky za rok
2017 a schválení a rozdělení HV za rok 2017
9. ANNA - sociální služby - schválení účetní závěrky za rok
2017 a schválení a rozdělení HV za rok 2017
10. MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní závěrky za
rok 2017 a schválení a rozdělení HV za rok 2017
11. MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní závěrky za
rok 2017 a schválení a rozdělení HV za rok 2017
12. Technické služby Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2017 a schválení a rozdělení HV za rok 2017

13. ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěrky za
rok 2017 a schválení a rozdělení HV za rok 2017
14. ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní závěrky za
rok 2017 a schválení a rozdělení HV za rok 2017
15. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Změna výše úhrad za poskytování sociálních služeb
16. Doporučení schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost 2018
17. Schválení prodejního a provozního řádu pro konání
farmářských trhů v roce 2018
18. Schválení uzavření smlouvy na provedení přezkumu
hospodaření za rok 2018
19. Schválení uzavření smlouvy na provedení kontroly
k ověření účetní závěrky za rok 2018
20. Přidělení finančních prostředků z Programů podpory
sportu, kultury a volného času - Program č. 1
21. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory
ak vit v sociální oblas pro r. 2018
22. Smlouva o dílo - zpracování demografické prognózy
23. Vyhlášení záměru - prodej čás pozemků v k.ú. Liblice
u Českého Brodu (P. a M.M.)
Body projednávané Radou města 30. 5. 2018
1. Doporučení schválení Závěrečného účtu Města Český
Brod za rok 2017
2. Doporučení schválení Účetní závěrky Města Český
Brod za rok 2017
3. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 2
k rozpočtu Města Český Brod na rok 2018
4. Český rybářský svaz, místní organizace - inves ční příspěvek
5. TS - žádost o převod a čerpání z fondu organizace
6. Souhlas s podnájmem bytu
7. Pronájem nebytových prostor v č.p. 25 - PROVOZOVNA I.
8. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor
- instalace anténního systému MSC-NET s.r.o.
9. Prodej obsazených bytů Suvorovova 59
10. Prodej obsazené bytové jednotky č. 1 v č.p. 1127 ul.
K Dolánkám
11. Prodej lesního stroje Grejdr - Hercules
12. Prodej speciálního automobilového cisternového přívěsu na přepravu vody
13. Výběr dodavatele VZ - Rekonstrukce WC ZŠ Žitomířská
14. Výběr dodavatele VZ - Český Brod, ul. Hřbitovní Oprava západní čás hřbitovní zdi
15. Zrušení výběrového řízení VZ „Doplnění vodovodní
sítě v Českém Brodě“
16. Žádost obce Tismice o zřízení úsekového měření
17. Přístavba odborných učeben - ZŠ Tyršova_žádost ITI
18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.201700209/OR_
EFEKT 2017
19. Poskytnu finančních prostředků na rekonstrukci
a opravy fasád nemovitos v MPZ města Český Brod
v roce 2018
20. Smlouva o poskytnu finančních prostředků z rozpočtu města Český Brod pro r. 2018
21. Výroční zpráva města 2017
22. Informace - Koncepce vzhledu města, vizuální manuál
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Proč končí produkční KD Svět?
Rekonstrukce kina Svět v letech 2013 až 2016 přinesla nejenom zvelebení budovy přinášející její širší využi , větší pohodlí pro diváky a účinkující, ale také nově vzniklou pracovní pozici produkční KD SVĚT. Té se
doslova na jedničku zhos la Kateřina Anna Nováková, která nyní odchází, aby se mohla naplno věnovat
novému přírůstku do rodiny. Položila jsem jí pár otázek:
Co Vám pozice produkční KD Svět dala a co naopak vzala?
Začnu od konce – nevzala mi vůbec nic. Naopak
mne nesmírně oboha la. Je to zase jiný druh práce,
než na který jsem byla zvyklá. Nejen proto, že KD
SVĚT není soukromé divadlo, ale spadá pod město,
ale také proto, že v Českém Brodě žijí lidé, kteří velmi pěkně komunikují a poskytují zpětnou vazbu. Je
radost pro takové lidi kulturní pořady chystat.
Na co jste nejvíce pyšná a co se podle Vás nepovedlo, nebo co byste dělala příště jinak?
Každá sezóna je trochu jiná, máme čím dál větší
možnos a vyvíjí se i nabídka pořadů. Já osobně
bych ráda věnovala více času propagaci a zvelebování zázemí a výzdoby KD, na to jsem neměla za m
dostatečný prostor. Nejvíce pyšná jsem na pestrost
programu, kterou jsem vždy brala jako stěžejní.
Uspokojit všechny Českobroďáky i obyvatele okolních obcí není jednoduché. Každá věková skupina
má své požadavky a oblíbené žánry. Až po dvou
letech jsem se dostala k objednávání těch nejžádanějších představení, která jsou ale technicky velmi
náročná. Bylo potřeba doplnit divadelní techniku
– zvukovou i světelnou a město na tyto požadavky
reagovalo pozi vně. S takovou podporou se skutečně dobře pracuje.

a posadili se ještě na chvíli do kavárny. Aby žili společensky a neuzavírali se ve svých domovech proto, že kultura je dnes dostupná každému, kdo má
připojení k internetu. A co bych jim nepřála? Aby
nikdy nelitovali peněz, které za vysněný program
utra li.
A co přejeme Katce my? Aby jí v rodinném životě vycházelo vše, jak chce a aby měla čas přijít do
KD SVĚT nejenom za kolegy, ale také na nějaký ten
pořad.
Petra Ištvániková, PR manažerka

Co byste KD SVĚT a návštěvníkům přála a naopak?
Přála bych jim, aby si vždy přišli na své. Aby neztrali chuť chodit na „živou“ kulturu. Aby nepodléhali
tomu, že i v televizi je velká nabídka zábavy. Aby
jim stálo za to se svátečně obléknout a jít s přáteli
třeba do divadla. Aby hned po představení neukali domů za povinnostmi, ale využili atmosféry

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Jiřina Zárubová, paní Dagmar Švejcarová, paní Hana Lejčková,
pan Petr Špína.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Brody sportují
V letošním roce se konalo již tře „brodské“ sportovní klání. Organizaci na sebe vzali uherskobrodš kolegové a nutno přiznat, že sportovní soutěže vymysleli a pro nás ostatní dokonale utajili.
Věděli jsme, že nosným sportem bude malá kopaná, ale nakonec, jak vidíte na fotografii, nebyly
potřeba ani kopačky, chrániče… Herní systém každý s každým by při počasí, které v Uherském Brodě vládlo, byl zničující. Takto se čtyři zápasy daly
ve fotbalové nafukovací aréně vydržet v pohodě.
A tak díky střeleckým hodům J. Svobody a sekundující střelkyně J. Novotné, při celkovém skóre
54:13, jsme turnaj v „malé kopané“ vyhráli!
Pořadatelé však letos přidali navíc i další hodnocené disciplíny, ve kterých jsme již tolik nezářili. Jízdu
na „kololežce“ (opět viz foto) jsme bez tréninku ještě ustáli na tře m místě, ale soutěž ve střelbě z pistole se nám nějak vymkla z rukou. Zřejmě zasáhla
husitská tradice našeho města a pistole se od cepů
opravdu liší… Celkově jsme tedy obsadili tře místo
z pě Brodů. Zvítězili domácí, před Vyšším Brodem.
Za námi pak zůstal Brod Havlíčkův a Železný.

Druhý den byl věnován pamě hodnostem města
a přije na radnici, kde se zrodil i nápad, který vyplynul již při čekání na střelbu. Při povídání každý
Broďák přidal nějakou zkušenost od nich z radnice,
takže jako nit se celým setkáním táhla výměna zkušenos . Proto do příš ho setkání budou zařazeny
workshopy s domácími odbornými partnery.
Ještě jednou děkujeme všem z Uherského Brodu,
kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli, nejen
starostovi P. Kunčarovi, místostarostovi P. Vránovi,
ale zejména Katce Guryčové, která nás dvěma dny
statečně a organizačně provázela.
Za rok tedy na shledanou, tentokrát v Brodě – Českém.
Pavel Janík, místostarosta
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U snědeného krámu?
Tak se nám zase blíží komunální volby a různí chytrolíni opět začínají kolem sebe šířit atmosféru, jak je město
neuvěřitelně zadlužené a jak prak cky na nic nejsou peníze. Pamatuji si, když těsně před minulými volbami
byla atmosféra ještě vypjatější a vyšel článek právě s názvem „U snědeného krámu“. Nebyl úplně pravdivý,
ale jeho autor měl tu slušnost, že se za něj po volbách omluvil. No, další omluvy nám nyní patrně nehrozí.
Jak si tedy město stojí? Vůbec ne špatně. Od roku
2013 do konce letošního roku spla lo přibližně
polovinu všech svých závazků a celková výše by
se na konci volebního období pohybovala těsně
nad 30 mil. Kč bez půjčky na nákup ZZN. Mimochodem bezpečné zadlužení se v případě našeho
města pohybuje kolem 100 mil. Kč. Český Brod má
letos roční příjmy ve výši 188 mil. a inves ční výdaje 69 mil. Kč. Tzv. provozní saldo tj. rozdíl mezi
provozními příjmy a provozními výdaji se pohybuje
kolem 30 mil. Jde o peníze, které můžete proinvestovat, přidat jako spoluúčast k dotacím (to se právě
často děje) nebo použít na splácení svých závazků.
Navíc u závazků je důležitější než celková částka,
kolik ročně zapla te na splátkách a to v našem případě nepřesáhne 7 mil. Kč.
A na co půjčené peníze šly? Pouze a jen do inves c,
nikoliv do provozních nákladů. Šlo o přednádraží,
parkoviště P+R, vodovody, kanalizace nebo čis rnu
odpadních vod. Mimochodem na vodohospodářské stavby byly vypisované dotace v modelu 40 %
dotace, 40 % půjčka a 20 % vlastní zdroje. Navíc
byla půjčka bezúročná, později stát úroky proplácel. Kdybychom na tento model nepřistoupili, tak
bychom museli vše hradit z rozpočtu města.
Rozpočet za rok 2017 byl v přebytku necelých
10 mil. Kč. Ano, v letošním rozpočtu naopak hospodaříme s dvojnásobným schodkem. To je však
způsobeno zaprvé uplatněním čás přebytku
loňského roku v letošním rozpočtu a zadruhé zahrnu m inves ce do nákupu areálu ZZN ve výši
15 mil. Kč. Několik na sobě nezávislých odborníku

potvrdilo, že jde o poměrně výhodnou inves ci,
kterou lze v případě potřeby tzv. kapitalizovat tedy
část či celek prodat.
Nákup jsme mohli částečně zapla t z vlastních,
nikoliv půjčených peněz. Proč jsme tak neučinili?
Protože cena peněz, tedy úroky, byla na historicky nejnižší hladině, proto bylo pro město výhodné
si celou částku půjčit. Podobně jsme se zachovali,
když naopak v době krize byly levné stavební práce. Půjčili jsme si, velké stavební činnos (přednádraží, parkoviště) situovali do této doby a v dalších
letech pak spláceli. Proč? Protože to bylo výhodné
a město na tom vydělalo!
Je to jako v rodině. Když nejste milionáři, tak si na
svůj byteček či domeček také musíte vzít hypotéku, kterou následně splácíte. Variantou je pak
bydlet v pronájmu, pla t za něco, co nikdy nebude
vaše nebo rezignovat a smířit se s bydlením u rodičů. Tímto se nechci nikoho dotknout. Je mi to ž
jasné, že kolikrát dosáhnout jen na tu hypotéku je
složité. Chci pouze ilustrovat podobnost s finanční
stránkou města. Nejde o nějaké imaginární peníze,
ale o peníze nás všech, jsme prostě jedna velká rodina. Také jsem se mto článkem nechtěl trefovat
do žádného jedince či volebního uskupení, pouze
jsem se pokusil situaci popsat. Ale patrně opět
nějaká potrefená husa zakejhá, máme přeci před
volbami.
Jakub Nekolný
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Objížďky trápí celý kraj
Spoustu obyvatel Středočeského kraje trápí série oprav krajských komunikací a s m související i dopravní
uzavírky, objížďky, zpomalení dopravy a další komplikace. Není tomu jinak ani u nás na Českobrodsku a Kolínsku. Uzavírky včetně objízdných tras v gesci našeho odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu
jsou pravidelně zveřejňovány na úřední desce MěÚ Český Brod. Ing. Jan Pohůnek (vedoucí odboru dopravy
a obecního živnostenského úřadu) pro Vás připravil výtah těch nejaktuálnějších úplných uzavírek:
• Silnice č. II/272 Kounice - Bříství v termínu od
25. 8. - 2. 9. 2018, zodpovědná osoba je Franšek Lingr (mobil 602 557 375), zhotovitelem je
ČNES, a.s.
• Silnice č. III/10163 a III/10135 v úseku I/12 - Přišimasy v termínu od 30. 5. - 15. 6. 2018 - zde je
investorem obec Přišimasy, odpovědná osoba
David Najbrt (mobil 775 706 146), zhotovitel
Tannaco, a.s.
• Silnice č. II/330 most přes D11 v termínu do 31.
10. 2018, odpovědná osoba Tomáš Červencl
(mobil 602 465 783), zhotovitel M-Silnice, a.s.
• Plánuje se částečná uzavírka na silnici č. II/108
(300-500 m vozovky pod Krupou směrem k I/12)
od 18. 6. - 23. 6. 2018, dále na silnici č. II/245
(300-500 m vozovky nad Štolmíří směrem na
Černíky) od 25. 6. 2018 do 9. 7. 2018 u obou akcí
zhotovitel PORR, a.s., odpovědná osoba Petr Kalný (mobil 602 668 768).
• Rovněž je v plánu uzavírka v Nové Vsi II na silnici
č. III/1131 v křižovatce s I/12 v termínu od 25. 6.
2018 do 9. 7. 2018 a také oprava mostu ve Vykáň
na silnici č. II/245. Termín za m není znám.
Všechny uzavírky se týkají silnic ve vlastnictví Středočeského kraje. Pro kraj správu a údržbu, včetně
organizace uzavírek zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Město nemá bohužel na opravy a s m spojené uzavírky žádný vliv.

V případě, že se nám podaří zjis t upřesnění termínů, budeme je publikovat na webu města. S případnými dotazy ohledně koordinace uzavírek, plánu a harmonogramu oprav atd. se obracejte přímo
na Jána Kukuru 606 059 214 správního cestmistra
oblas Český Brod KSÚS. Všem motoristům doporučujeme pravidelně sledovat h ps://doprava.krstredocesky.cz/site/index.
Děkujeme za pochopení.
Petra Ištvániková, PR manažerka
foto: Jakub Červenka
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Nový systém varování před povodněmi
Kdo byl první květnovou středu v pravé poledne v Českém Brodě, Mrzkách, Přišimasech, Doubravčicích
případně v Poříčanech, mohl zaznamenat změnu. Místo klasického zvuku sirén se z nově nainstalovaných
veřejných rozhlasů ozývalo mluvené slovo, oznamující zkoušku sirén. Veřejné rozhlasy jsou jednou ze součás projektu nazvaného „Pro povodňová opatření města a ORP Český Brod“. Dalšími prvky projektu
jsou na třech místech umístěné snímače hladin, a to na Šembeře a Jalovém potoku, a jeden srážkoměr
zaznamenávající aktuální srážkovou situaci přímo v našem území.
Kromě výše popsaných technických zařízení bude
v celkem jedenác obcích zpracován digitální povodňový plán propojený s celostátním systémem
povodňové ochrany (POVIS). Starostové a jejich
povodňové komise dostanou do ruky nástroj, který
jim může být ku prospěchu nejen při řešení povodňových stavů, ale pomůže jim i při preven vních
pro povodňových opatřeních a vnese do celého
systému pro povodňové ochrany na Českobrodsku pevnější pravidla. Digitální povodňové plány
obcí obsahují nejen informace o povinnostech
a právech povodňových orgánů a ostatních účastníků ochrany před povodněmi, ale hlavně popisují celé území, upozorňují na kri cká a ohrožená
místa, obsahují kontakty na záchranné a pomocné
složky, v neposlední řadě zjednodušují dokumentaci průběhu povodně, jejích následků a odstraňování povodňových škod. Digitální povodňový plán
v mobilním zařízení podstatně zjednoduší komunikaci a vyhledávání kontaktů a informací.
Díky instalovaným čidlům budou příslušní účastníci pro povodňové ochrany automa cky informováni o hrozícím nebezpečí a budou mít více času
na vlastní přípravné práce. V úvodu zmíněné veřejné rozhlasy splňují povinné standardy chránící
celé zařízení před zneuži m, umožňující vysílání
i z mobilních zařízení a předávající zpětně informace o své provozuschopnos .

Celý projekt zahrnující deset obcí a město Český
Brod byl podpořen z Operačního programu Životní
prostředí dotací ve výši 8.772.000 Kč, spoluúčast
obcí a města činí 3.759.000 Kč.
V současné době probíhá zkušební provoz technických zařízení, proto se k obyvatelům města obracíme se žádos o pomoc při posuzování funkčnos
jednotlivých hlásičů. Pokud hlášení z některých
reproduktorů nebude slyšitelné, prosíme o předání této informace na e-mail cesbrod@cesbrod.cz,
případně na tel. číslo 321 612 117 (V. Hájek). Každý
hlásič má své číselné označení, jeho sdělení usnadní a urychlí nápravu.
Za odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Ros slav Vodička
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Virtuální univerzita tře ho věku v Českém Brodě
– ohlédnu za prvním semestrem
Město Český Brod v únoru 2018 nabídlo seniorům možnost studovat Virtuální univerzitu tře ho věku
(VU3V). Impulsem pro otevření studia tohoto typu bylo komunitní plánování sociálních a návazných služeb, z něhož vzešlo, že ve městě nejsou dostatečné podmínky pro ak vizaci seniorů.
Studium VU3V se ukázalo jako výborná příležitost,
jak zapojit seniory do zájmové činnos a zároveň
jim umožnit vzdělávat se v tématech, která je zajímají. Výběr témat pro zahájení výuky byl pojat
demokra cky, na webu města a rovněž v štěné
podobě byla vyhlášena anketa zaměřená na volbu
témat kursů VU3V. Zvítězila témata Lidské zdraví
a Genealogie.
Ač jsme neměli zkušenos s pořádáním studia tohoto typu, velký zájem seniorů byl pro nás výzvou,
abychom zahájili studium dvou kursů souběžně.
Od února 2018 byly tedy otevřeny paralelně dva
kursy Genealogie a Lidské zdraví, do kterých se přihlásilo celkem 47 seniorů, z nichž někteří odvážlivci se pus li do studia obou kursů najednou. O téma Genealogie byl takový zájem, že jsme účastníky
kursu museli rozdělit do dvou skupin.
Úspěšné studenty čekalo 30. května 2018 v obřadní síni města slavnostní předání pamětních listů za
absolvování kursů v rámci prvního semestru. Pamětní listy předal zúčastněným seniorům osobně
starosta města Bc. Jakub Nekolný a místostarosta
Mgr. Tomáš Klinecký. Následovalo neformální setkání seniorů spojené se zábavným osvěžením
poznatků, které byly přednášeny v kursech včetně

zajímavého „průzkumu“ znalos z dějin a oblas
cestování pro semestr následující.
Právě témata Cestování – co jste možná nevěděli
a České dějiny v souvislostech budou předmětem
studia dalšího semestru. Přednášky začnou od
3. října 2018 a budou probíhat opět v počítačové
učebně městského úřadu. Podrobné informace
budou zveřejněny na webu města a v dalším čísle
tohoto zpravodaje.
Je pro nás pozi vním a milým zjištěním, že tolik seniorů ve městě a jeho okolí má chuť se dále vzdělávat a setkávat se.
Jana Tůmová, odbor sociálních věcí
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Jaké bude využi bývalého areálu ZZN Polabí?
Tato otázka byla hlavním tématem veřejného setkání s občany, které jsme připravili na páteční odpoledne
11. května 2018 přímo na místě v areálu ZZN. Není žádným tajemstvím, že město areál nedávno zakoupilo
pro svoji strategickou polohu a možnos realizace dalších navazujících projektů rozvíjející území.
Návštěvníci si měli možnost zjis t aktuální stav
objektu během několika prohlídek s průvodcem
a udělat si tak na aktuální stav objektu svůj vlastní
názor. Někteří se nechali dokonce zlákat vůní kávy,
která se podávala v improvizované kavárně místními nadšenci ze spolku MoMa. O zajištění pitného
režimu s nápoji z nedalekých Kounic a Tuchoraze se
postarala MASka Region Pošembeří. Po dobu celé
akce byl volně přístupný flipchart, kde se sbíraly
nápady, co s areálem. Rodiče s dětmi uvítali obyčejné křídy, kterými dě vyzdobily šedivý vyprahlý
beton, a okolo sedmnácté hodiny se mohlo v klidu
přistoupit k veřejné debatě.
Starosta Jakub Nekolný nejprve přítomné seznámil
s důvody nákupu areálu a objasnil jednání, která
proběhla mezi původním vlastníkem ZZN Polabí,
a.s. a radnicí. Po té městský architekt Jiří Pavlíček
představil svoji prezentaci shrnující stávající stav
budov s přilehlými pozemky a jejich další možné využi (k dispozici na webu města). Dotkl se také několika navazujících plánovaných projektů ve městě,
jako je omezení parkovacích státní v historickém
centru města, vytvoření pěší zóny na nám. Arnošta
z Pardubic nebo řešení křižovatky směrem k vlakovému nádraží a ZZN. Po té následovala diskuse.
Nelehké úlohy moderátora veřejné diskuse se ujal
Robert Tamchyna na jedničku. I přes některé rozdílné názory, které zazněly, se mu podařilo udržet
kul vovanou a věcnou debatu, kde se nikdo nepřekřikoval. Z podnětů občanů se jako nejvíce problémovou oblas jeví bezpečnost a plynulost dopravy

ve městě a s m související i problém parkování
aut, které by se mohlo řešit i v areálu ZZN.
Květnové setkání v ZZN bylo startem pro řadu dalších jednání inves čních záměrů k využi celého
areálu. Bude to běh na dlouhou trať a rozhodně by
se nevypla lo dělat žádná ukvapená rozhodnu .
Na druhou stranu si nikdo nemůže dovolit propásnout šance, které život, investoři i dotace přináší.
Chce to jen mít odvahu za daná rozhodnu a používat „selský“ rozum.
Petra Ištvániková, PR manažerka
foto: Hana Vrbovcová
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Územní studie veřejných prostranství v rozvojových plochách města
a regulační plán pro plochu Městské památkové zóny a jejího okolí
Na základě vydaného územního plánu Český Brod byla stanovena povinnost zpracovat a pořídit pro rozvojové lokality města tzv. územní studie. Tyto studie jsou dle platné legisla vy obdobou dřívějších tzv.
urbanis ckých studií.
Územní studií se předepisuje pořídit na plochy, kde
systém zástavby, dopravy a technického řešení je
třeba ověřit a stanovit ve větší podrobnos , než
umožňuje územní plán, a situování zástavby není
zcela jednoznačné (například tam, kde se nejedná o jednoznačné doplnění parcelace rodinných
domů, kde je třeba upřesnit velikost parcel, parametry komunikací, křižovatek, rozsah veřejného
prostranství, veřejných hřišť a parků, apod.). Jedná
se vždy o plochy (lokality), jejichž výměra přesáhne
20 000 m2 (2 ha).
V územním plánu jsou možnos parcelace, situování
komunikací, technické infrastruktury a sídelní zeleně daných níže uvedených lokalit vyznačené čárkovaně, tedy směrně. Územní studie potvrdí či upřesní
průběhy hranic pozemků, stanoví konkrétní dimenze dopravních staveb i staveb technické, případně
i občanské vybavenos a veřejných prostranství.
Územní studie upřesní pro konkrétní lokality funkční a prostorové regula vy návrhu územního plánu,
které v podrobnos a měřítku územního plánu
nelze stanovit, a budou současně podkladem pro

Příklad územni rozvojové lokality Jahodiště

upřesnění hranic a výměr funkčních ploch územního plánu města Českého Brodu, jeho případné
změny (v odůvodněných případech), a současně
dalším podkladem pro řízení územního rozvoje
a územní rozhodování.
Jedná se o následující lokality:
- Aktualizace a rozšíření urbanis cké (územní) studie Kounická (Kounické předměs )
- Územní studie Český Brod – západ, část 1, část 2
(možno rozdělit na čás )
- Územní studie Jahodiště
- Územní studie Liblické předměs část 1 (západ)
a část 2 (pozemky převážně společnos NELI
S.P.A., a.s)
- Územní – dopravní studie obchvatu Českého Brodu – vyhledání op mální trasy, upřesnění směrového a výškového průběhu.
- Územní – dopravní studie I/12 a okolí
Na zpracování územních studií (mimo výše uvedených dopravních studií) i regulačního plánu Městské památkové zóny a jejího okolí město obdrželo
rozhodnu o přidělení dotace z Integrovaného regionálního dotačního programu. Dle
podmínek poskytovatele dotace musí
být územní studie primárně zaměřena na budoucí veřejná prostranství
rozvojových lokalit a jejich zpracovatelé byli vybráni prostřednictvím výběrového řízení.
Veřejná prostranství slouží k užívání
veřejnos a plní většinou více vzájemně souvisejících funkcí. Jedná se
především o obsluhu území včetně
obsluhy dopravní, nakupování a vyřizování nezbytných záležitos , docházku domů a do zaměstnání, ale
rovněž o samotný pobyt na veřejných
prostranstvích, o rekreaci (například v parku) a v neposlední řadě též
o společenská setkávání.

Co nového
Na veřejných prostranstvích probíhá každodenní
spoluži obyvatel. Umožňují navazování a udržování neformálních kontaktů, slouží k pobývání lidí,
odpočinek a hry dě .
Veřejná prostranství jsou nositelem iden ty místa
a jsou určující pro charakter sídla. Jsou základním
prvkem prostorové struktury sídla. Utváření prostranství má zásadní vliv na kvalitu pobytu v něm
i v zástavbě, která ho obklopuje. Kvalitní veřejná
prostranství výrazně přispívají k iden fikaci obyvatel s daným místem.
Dle dotačních podmínek mají být územní studie
zpracovány do konce června tohoto roku. Za m
město obdrželo studie pro lokality Český Brod – západ a pro Kounické předměs .
Územní studie – západ byla odevzdána jako první
a byla pracovníky Městského úřadu vložena do tzv.
evidence územně plánovací činnos a m došlo k jejímu zaregistrování jako podkladu pro další rozhodování v území rozvojových ploch města. U zbývajících
územních studií je předpokládán obdobný postup.
Regulační plán Městské památkové zóny
Základním úkolem regulačního plánu Městské památkové zóny bude regulování výstavby s ohledem
na památkový charakter a vývoj této oblas směřující ke klidnému hygienicky nezávadnému městskému prostředí vhodnému pro bydlení a městské
obslužné funkce. Výhledový stav bude obsahovat

Příklad územni rozvojové lokality Kounická
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plošnou a prostorovou regulaci všech staveb, očištění od nevhodných funkcí a hmot, přístavků a staveb zaplňujících vnitřní prostory pozemků a staveb
s funkcemi indukujícími nadměrnou (osobní i nákladní) dopravu a dále bude obsahovat vyřešení
dopravy v klidu pro stavby dle jejich účelu. Bude
navržena regulace a využi pozemků vzniklých po
demolicích stávajících nevhodných staveb a využi
stávajících proluk.
V řešeném území bude navrženo funkční využi
dle územního plánu Českého Brodu a budou vyznačeny stavby chráněné i stavby v zájmu ochrany
památek, včetně pozemků, stavby k zachování bez
prostorových úprav, stavby pro přestavbu, asanace
nevhodných staveb (vyznačen důvod – funkční či
prostorová závada) a bude navržena regulace pro
výstavbu nových objektů.
Dle zákona musí být regulační plán projednán s veřejnos , což je předpokládáno v druhé polovině
tohoto roku či v první polovině roku příš ho.
Územní studie i regulační plán Městské památkové
zóny jsou ve fázi zpracování konzultovány a připomínkovány vedením města, příslušnými pracovníky
Městského úřadu Český Brod a městským architektem panem Ing. arch. Pavlíčkem.
Bc. Marek Šplíchal
Odbor stavebního a územního plánování
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Život v Českém Brodě – cí m se tu stále bezpečněji,
ale nemám kde zaparkovat
V dubnu a květnu občané odpovídali na dnes již tradičních 40 otázek, které se ptaly na spokojenost se životem v Brodě. Více jak pět stovek občanů dalo městu zpětnou vazbu k tomu, co se daří zlepšovat a kde je třeba
přidat. Dotazování probíhá každé dva roky, a tak je možné srovnávat, zda se situace zlepšuje či zhoršuje. To je
vidět v jakémsi „vysvědčení“ města, které právě máte před sebou. Rákoska asi může zůstat zamčená doma.
Většině oblas vystavili občané velmi pozi vní
hodnocení 1. Do značné míry se podobá předešlým
ročníkům a opro minulému došlo k nepatrnému
zhoršení hodnocení. Přičemž pla , že v něčem se
město zlepšilo a v něčem zhoršilo. Největší propad
nastal v oblas dopravy v klidu, tedy ve spokojenos s možnostmi parkování a spíše nespokojení
také začínají být cyklisté. Pouze tyto dvě oblas
lidé celkově hodno spíše nega vně. Z pohledu
našich respondentů se zlepšila a zlepšuje nabídka
zdravotních služeb, organizace dopravy v centru
a také bezpečnostní situace.
HODNOCENÁ OBLAST

Dopravní infrastruktura

Bezpeēnost silniēního provozu

Možnosti parkování

Vojtěch Černý, Agora CE, o.p.s.

P\EVLÁDAJÍCÍ HODNOCENÍ

RONÍK
Velmi
negativní

Spíše
negativní

Pozitivní i
negativní

2014

/-

2016

/-

2018

/-

2014

/-

2014
2016
2018

Organizace dopravy v centru
mĢsta

2014
2016
2018

TENDENCE

Ö

Þ

ÞÞÞ

/
---/
/

Ö
ÜÜ

//-

2016
2018

Velmi
pozitivní

-

2016

MHD

Spíše
pozitivní
-

2014
2016
2018

2018

Podmínky pro cyklisty

Jaké jsou ty nejpalčivější problémy, případně kde
je třeba je řešit a co by město mělo vybudovat, na
tom jsme v době uzávěrky zpravodaje ještě pracovali. Bližší informace o výsledcích přineseme v dalším Zpravodaji. Kompletní zprávu zveřejníme do
20. června na webu města.

ÞÞ

/

Podmínky pro pĢší

2016
2018

---

Nabídka kulturního a
spoleēenského vyžití ve mĢstĢ

2014
2016
2018

----

Nabídka sportovního
a rekreaēního vyžití ve mĢstĢ

2014
2016
2018

-

Ö
Ö
Ü

Ö
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Ü

----

Ö

---

Ü

Podpora mĢsta pro volnoēasové
organizace a spolky

2014
2016
2018

Pocit bezpeēí ve mĢstĢ

2014
2016
2018

Stav a úprava veƎejných
prostranství

2014
2016
2018

Kvalita životního prostƎedí

2014
2016
2018

----

2014

--

2016
2018

---

Ö

Nabídka sociálních služeb

2014
2016
2018

----

Ö

Nabídka zdravotních služeb

2014
2016
2018

Možnost zapojit se do
rozhodování
a plánování rozvoje mĢsta

2014
2016
2018

Práce úƎedníkƽ MĢstského úƎadu

2014
2016
2018

Možnosti nakupování
a dostupnost služeb ve mĢstĢ

/-

---

ÞÞ
Ö

/
//-

ÜÜ
---

Þ

----

Ö

Legenda
Šipky ukazují, zda se převládající hodnocení opro předchozímu roku zlepšilo či zhoršilo.
 – stagnace – převládající hodnocení se opro minulému roku nezměnilo více jak o 2 procenta
 – mírný nárůst – nárůst větší než 2 procenta, který však nepřekročil hranici převládajícího hodnocení předchozího
šetření (např. nabídka sportovního a rekreačního vyži ).
 – výrazný nárůst hodnocení - nárůst, který překročil hranici převládajícího hodnocení předchozího šetření (např.
organizace dopravy v centru).
 – mírný pokles – pokles větší než 2 procenta, který však nepřekročil hranici převládajícího hodnocení předchozího
šetření (např. bezpečnost silničního provozu).
 – výrazný pokles hodnocení – pokles, který překročil hranici převládajícího hodnocení předchozího šetření (např.
podmínky pro cyklisty).
 – Velmi výrazný pokles – pokles, který překročil hranici převládajícího hodnocení předchozího šetření o dvě
úrovně (např. parkování).

1

Jak jsme k vysvědčení došli? Pro lepší přehlednost a srovnatelnost byl při tvorbě tohoto „vysvědčení“ sledován pouze
podíl spokojených (spíše i velmi) a nespokojených (spíše i velmi), při vyloučení odpovědí „nevím“. Kategorie „velmi
pozi vní“ zahrnuje oblas , které byly ve více jak 70 procentech hodnoceny pozi vně, „spíše pozi vní“ zahrnuje oblas , které byly hodnoceny pozi vně v 55-69 procentech případů a kategorie „pozi vně i nega vně“ zahrnuje oblas
hodnocené ve 45-54 procentech pozi vně/nega vně atd. Toto rozlišení kategorií zaznamenává pouze obecnou náladu
za cenu jistého zjednodušení. I když je jedna oblast celkově hodnocena pozi vně, může existovat výrazná skupina
obyvatel, která je kri cká.
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Přehled plánovaných rekonstrukcí komunikací a chodníků
V letošním roce je ve schváleném rozpočtu města vyčleněno na opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků a také další na dopravní opatření celkem 7,5 mil. korun. V důsledku situace na trhu stavebních prací
se snížil počet uchazečů o veřejné zakázky, prodloužily se termíny dokončení a je znát i mírné zvýšení
vysoutěžených cen stavebních prací.
První inves ční akcí, kterou bychom chtěli v letošním roce rozjet, je rekonstrukce čás ulice Na Bělidle. Projekt má stavební povolení, veřejnou zakázku na stavební práce rada města podruhé vyhlásila
na svém jednání 30. 5. Jde o kompletně nový povrch doposud prašné ulice podél tenisových kurtů
a odvodnění s předpokládaným termínem dokončení na jaře příš ho roku. Tato ulice, která na svůj
povrch čeká desítky let, je první z asi 10 ulic s nezpevněným povrchem ve městě, která by se měla
dočkat nového kabátu. Druhou opravou, na kterou
by měla letos přijít řada, je panelová cesta v zakončení ulice Palackého na sídliš (podél bytovek za
věžákem). Původní, o něco větší projekt zahrnující
i nová parkovací stání u garáží, narazil na technické překážky, proto jsme se rozhodli letos opravit
alespoň nejproblema čtější úsek, a to právě dožilou a rozlámanou panelku. Zbývající část zahrnující
parkování a úpravy zeleně a možná také podzemní
kontejnery je vyprojektována, ale přijde na řadu
později. Úpravám veřejných prostranství na sídliš
by se město mělo věnovat i v dalších letech.
Jistě jste si všimli, že z některých ulic konečně zmizely původní stožáry veřejného osvětlení, které rok
zůstávaly pár cen metrů vedle těch nových. Ty
byly odstraněny po výměně kabelů v dubnu a květnu. Jak psal v dubnu pan ředitel Kruliš, v rámci
projektu EFEKT pro Český Brod 2017 pokračuje
výměna sví del v Zahradách, v Liblicích (například
Na Parcelách) a v dalších částech města. Celkové
náklady projektu, v jehož rámci se vymění několik
stovek sví del a desítky stožárů, činí 5,1 mil. korun,
z nichž část pokrývá státní dotace. Na zmíněnou
výměnu veřejného osvětlení v ulici Na Parcelách

bude navazovat rekonstrukce chodníku po levé
straně ulice. Když už jsme se zastavili u veřejného
osvětlení, v plánu je letos také doplnění 4 solárních sví del u železničního podjezdu směrem na
Štolmíř, neboť toto místo je zvlášť pro pěší v noci
rizikové. Pilotně vyzkoušené sví dlo osazené zhruba před rokem přímo v zatáčce se i v zimní tmě
dobře osvědčilo. Mám-li zmínit ještě Štolmíř, tak
obrubníky objednané při opravě silnice městem
do budoucna umožní postavit například chodník
v úseku od města k návsi.
Další projekty chystáme, o nich jen telegraficky.
Na nový vodovod a kanalizaci pod Velkým Vrchem
bude navazovat další úsek nového chodníku po
obou stranách. Projekt Žižkovy má za m územní
rozhodnu a čeká nás jednání s krajem. Studie
posoudila možnos vedení chodníku do Štolmíře
od horní školy a také rozšíření Průmyslové ulice ke
sběrnému dvoru v Liblicích, kde část potřebných
pozemků není ve vlastnictví města. Objednáváme
projektovou dokumentaci na chodníky v Tuchorazské, Zborovské, Nové a K Vysílači a na některé
z nich budeme žádat o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Projektují se bezpečnostní
úpravy přechodů přes křižovatku u ZZN, k celkové
úpravě nejproblema čtější křižovatky se nákupem
areálu ZZN (město je vlastníkem od března) otevřely všechny možnos . V plánu je úsekové měření
ve Zborovské. Připravuje se také rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Sokolovská, Miškovského a K Dolánkám, na něž budou také navazovat
úpravy povrchu vozovky i chodníků.
Tomáš Klinecký

Téma měsíce

Českobrodský zpravodaj
červen 2018

17

Školství v Českém Brodě
Na území Českého Brodu se nachází tři školy mateřské, dvě základní školy a PrŠ, gymnázium, SOŠ Liblice,
základní umělecká škola, Jazyková škola Carpinus a dětská skupina v M´am´aloce. Město nemá jednotný
přístup k uvedeným školám, protože ne u všech je zřizovatelem.
Jaký je vztah ke zmíněným školám, tuto otázku
pokládám studentům středních škol. „Rozmanité“
odpovědi trvají i půl hodiny.
Vás m nebudu „trápit“, protože orientovat se v dané oblas není jednoduché. Vznikem krajů přešlo
české školství z rezortního řízení MŠMT na územní,
tedy mateřské a základní školy zřizuje obec, střední
školy, ZUŠ a ZŠ a PrŠ zřizuje kraj, ostatní uvedené
jsou zřízené spolky či jde o soukromé právní subjekty. Aby to bylo o něco komplikovanější, platy
učitelů a finanční prostředky na pomůcky jsou
v kompetenci MŠMT a řídí se tzv. norma vem na
základě zařazení školy do školského rejstříku.
V současné době naše základní školy navštěvují
i žáci (46%) z okolních obcí. Rozpočtovým určením
daní jsou financovány námi zřízené základní školy.
Jedná se o finanční prostředky plynoucí přímo do
rozpočtu obce. Finanční prostředky jsou odvozeny
od skutečné kapacity škol. Další zdroj financování
je na základě veřejnoprávních smluv, které řeší
spádovost škol.
Obrá l jsem se na ředitele našich škol se třemi
otázkami se žádos o jejich stručné vyjádření.
1) Mezi palčivé problémy, které musíte řešit,
jsou prostory pro třídy, ve kterých výuka probíhá
a personální zabezpečení výuky.
ZŠ Žitomířská (Mgr. J. Slavík): Naše škola má od
letošního školního roku navýšenou kapacitu na
640 žáků. Ačkoliv se zdálo, že se problémy vyřeší
s postavením nové školy v areálu nemocnice, došlo
jen k posunu problému o 1 - 2 roky. Díky přicházejícím žákům z malotřídních škol, musíme otevřít
čtvrtou třídu v 6. ročníku a kapacitně jsme na hraně. To vše přináší další problémy. Musíme z učebny informa ky udělat kmenovou třídu, budou nám
chybět prostory na dělení jazyků, chybí nám volné
prostory na TV a chybí nám učitelé. Bohužel v současné době roste počet žáků, ale počet učitelů
spíše klesá. Absolven vysokých škol jdou za lukra vnějším zaměstnáním a nikoho na ministerstvu

školství to nezajímá. Prohlášení, že do 3 let přibude
10% učitelů, jsou hezká, ale chybí odpověď, jak to
udělat. A hlavně učitelé chybí už nyní! A co příš
školní rok? Odejdou nám 2 třídy, takže otevřít můžeme pouze 2 první ročníky a díky naplněnos nebudeme moci přijmout nikoho z malotřídních škol
a kam tyto dě půjdou, opravdu nevím.
ZŠ Tyršova (Mgr. M. Dušek): Prostory pro výuku
jsou v současné době naším největším problémem. Naše škola je rozmístěna do čtyř budov,
kapacita školy je naplněna a další dě přibývají.
Musíme tak bohužel odmítat dě , které by do naší
školy chtěly přestoupit. Absence odborných učeben nás omezuje i v nabídce volitelných předmětů
a většího množství zájmových kroužků. Co se týče
personálního obsazení, máme příš školní rok již
zabezpečen. Mimo jiné nastoupí do školy dvě kvalifikované anglič nářky.
MŠ Liblice (Mgr. J. Majerová): Prostory naší MŠ
úzce souvisí s personálním zabezpečením ve smyslu organizační náročnos při nepřítomnos učitelek. Jelikož naše obě třídy nejsou tzv. pod jednou
střechou, je pro nás podstatně složitější třídy spojovat. Pokud k tomuto opatření výjimečně dochází,
je nutné, aby se dě bez ohledu na počasí přesouvaly do třídy větší. Prostorové nedostatky jsou každoročně projednávány se zřizovatelem - větší třída
pro předškolní dě , stávající nevyhovuje, snížená
kapacita. Všechny pedagogické pracovnice jsou
plně kvalifikované.
MŠ Kollárova (Mgr. J. Zumrová): Prostory tříd
(metrově) jsou v naší MŠ adekvátní, současné rozdělení tříd na dvě čás nám vyhovuje, postrádáme
větší vnitřní prostor na pohybové ak vity. V současné době neřešíme problémy s personálním
zabezpečením, již několik let máme stabilní a plně
kvalifikovaný pedagogický sbor.
MŠ Sokolská (J. Jelínková): V této oblas jsme bez
problémů, prostory máme i díky přístavbě z roku
2008 dostatečné. Personálně je také vše v pořádku, všechny paní učitelky jsou plně kvalifikované,
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pravidelně se zúčastňují různých vzdělávacích akcí
pro další osobní i profesní rozvoj. O prázdninách se
zúčastní některé paní učitelky i Letní školy pedagogů v Poděbradech.
2) Vedle problémů, které školy musí řešit, jsou
věci, kde se daří.
ZŠ Žitomířská (Mgr. J. Slavík): Toho, co se nám povedlo je opravdu hodně. Na podzim byla na škole
Česká školní inspekce a z její zprávy mám opravdu
radost, protože dopadla velice dobře a výsledek
mě přesvědčil o tom, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná. Našim žákům se daří ve sportu,
ačkoliv podmínkami jsme na tom mnohem hůře
než kolínské školy, se kterými soupeříme - 3. místo malá kopaná, 2. místo mladších žákyň v Poháru
rozhlasu, 4. místo mladších žáků v Poháru rozhlasu, 1. místo v kraji a postup na republikové finále
OVOV - Jan Zábranský atd. Naši žáci se velice dobře
umísťují v okresních soutěžích z matema ky a českého jazyka. Do výuky je pravidelně zařazováno
projektové vyučování, které je pak pro žáky mnohem zábavnější. Naši žáci mají možnost účastnit
se škol v přírodě, kurzu plavání a lyžařského kurzu
a mnoha tema ckých exkurzí. Letos jsme navíc zařadili vodácký výlet pro osmáky na Sázavě a cyklokurz pro deváťáky na Šumavě. Ale abych nepsal
jen o úspěších školy, ve školní jídelně jsme zavedli
salátový a ovocný bar, který má u dě velikou oblibu. Jídelna získala 2. místo v celorepublikové soutěži školních jídelen a hlavně našim strávníkům zde
velice chutná!
ZŠ Tyršova (Mgr. M. Dušek): Jsme čerstvě po přijímacích zkouškách, takže nás potěšila tradiční
úspěšnost našich žáků. Přes 75 % jich úspěšně složilo zkoušky na školy s maturitou včetně gymnázií.
Našim žákům se letos dařilo v různých soutěžích,
např. postup do krajského kola v anglickém jazyce.
Sportovci postoupili do krajského kola OVOV, kde
získali v jednotlivcích 2. a 3. místo. Dlouhodobě
se nám daří zajišťovat nadstandardní péči žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami. Z projektu
„Šablony“ jsme pořídili na 1. stupeň další dvě interak vní tabule, během roku plánujeme vybavit
další dvě učebny.
MŠ Liblice (Mgr. J. Majerová): Zpětnou vazbou ze
základních škol a ze strany rodičů zjišťujeme kvalitní přípravu na základní školu. Česká školní inspekce
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naší MŠ v hodno cí zprávě vystavila velmi pozi vní
účet. Dlouhodobě se daří vytvářet vzájemné kladné vztahy mezi mateřskou školou a rodiči. Škola si
vede dobře v oblas vzdělávání dě se speciálními
vzdělávacími potřebami. Daří se v různých oblastech poskytovat další vzdělávání učitelek - logopedická prevence, matema ka v. Hejného, speciální
pedagogika, kursy asistenta pedagoga. Díky štědrému sponzorskému daru mohou zejména předškolní dě využívat keramickou pec. Škola je zapojena
do projektu Nechci kazy, Celé Česko čte dětem. Již
pátým rokem je držitelem osvědčení Kuliferdova
školka nakladatelství Raabe díky systema ckému
přístupu k přípravě předškolních dě na vstup do
základní školy.
MŠ Kollárova (Mgr. J. Zumrová): MŠ Kollárova se
stala držitelem Bronzového cer fikátu v projektu
Skutečně zdravá škola. Už po několik let držíme
tradici společných setkávání s rodiči našich dě i se
širší veřejnos na akcích školy např.: Čarodějnice,
Den otevřených dveří, Betlémská spirála, Vánoční
jarmark atd.
MŠ Sokolská (J. Jelínková): Daří se nám postupně
doplňovat a obměňovat vybavení školy, pravidelně
dbáme na údržbu a potřebné opravy. Máme radost z nově vysazených stromů na školní zahradě.
V průběhu roku pořádáme spoustu různých akcí
pro dě , ať již přímo v mateřské škole (divadla,
besídky pro rodiče, maškarní bál spojený s přespáním ve školce, oslava Dne dě apod.) nebo formou
výletů, školy v přírodě a návštěv různých partnerů
(např. Městská knihovna, Relaxační centrum TJ Slavoj, plavecké kurzy v bazénu v Čelákovicích). Pořádáme rovněž ve škole akce pro dě a rodiče, které
jsou u rodičů oblíbené a účastní se jich v hojném
počtu (dýňování, zdobení perníčků, odemykání
zahrady, zahradní slavnost spojená s rozloučením
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s předškoláky). V neposlední řadě, troufám si říci,
se nám daří kvalitně připravit dě na vstup do základní školy. Ohlasy paní učitelek základních škol
na připravenost „našich“ dě jsou vesměs kladné.

ukončuje projekt OPVV Šablony I, na který plynule naváže projekt Šablony II. Prostředky z projektu budou využity na personální posílení v podobě
školního asistenta a speciálního pedagoga.

3) Blíží se prázdniny, období oprav a plánování do
nového školního roku ve škole. Co vše se chystá
na té vaší?

MŠ Kollárova (Mgr. J. Zumrová): Vzhledem k plánované výstavbě nové mateřské školy se v MŠ Kollárova chystá pouze běžná nutná údržba.

ZŠ Žitomířská (Mgr. J. Slavík): Největší opravou
bude komplexní rekonstrukce záchodů na hlavní budově školy. Věřím, že se vše podaří a s hne
do konce prázdnin. Jinak se bude všude malovat
a opravovat nezbytné maličkos . Na hlavní budově dojde ke stržení starého obložení na chodbě,
na budově Chanos se opraví záchody a bude nové
internetové zasíťování. Tou největší akcí, která se
snad chystá, je dostavba hlavní budovy. Tato akce
je v současné době jen jako studie na papíře, ale
pokud by se podařila, vyřešila by spoustu problémů: kapacita tříd, vše v jednom areálu, odborné
pracovny, třídy na dělení jazyků, velkou tělocvičnu
atd. Chtěl bych věřit, že nezůstane jen u papíru a za
několik let budeme mít krásnou novou školu.

MŠ Sokolská (J. Jelínková): Každoročně o prázdninách probíhá ve škole spousta práce, oprav a rekonstrukcí. Kromě výše uvedené přístavby jsme
absolvovali zateplení celé budovy, výměnu všech
oken a vchodových dveří, rekonstrukci všech sociálních zařízení pro dě , rekonstrukci kuchyněk
u jednotlivých tříd, výměnu osvětlení v prostorách
celé školy a spoustu dalších drobnos . Samozřejmos je pravidelné malování prostor školy, generální úklidy ve škole a údržba zahrady. Letos budeme z těch náročnějších akcí „jen“ instalovat nové
vestavěné skříně na lůžkoviny, malovat kuchyň
a třídu Sluníček. Do nového školního roku plánujeme opět, kromě běžného vzdělávání, spoustu akcí
pro dě i jejich rodiče.

ZŠ Tyršova (Mgr. M. Dušek): Hlavní prázdninovou akcí bude rekonstrukce kotelny v budově pod
penzionem Anna. Kromě toho proběhnou tradiční
opravy a údržba. Čeká nás malování asi v dese
třídách, opravy sociálních zařízení, výměna nábytku, opravy šaten, výměna PVC, opravy žaluzií, nátěry plotů a radiátorů, zednické práce apod.

Závěrem
Ředitelé v současné době mají postavení manažerů, kteří jsou nejen zaměstnavateli, tudíž zodpovídají za personalis ku, ale zabezpečují provozní
náležitos a zodpovídají především za naplňování
školních vzdělávacích programů a RM schválené
Strategie rozvoje školy.

MŠ Liblice (Mgr. J. Majerová): Škola nepřipravuje v materiální oblas žádné rozsáhlé inves ce
a opravy. Vzhledem k výborným zkušenostem se
zapojením interak vní tabule do výuky ve třídě
předškoláků je v plánu pro další školní rok pořídit
tabuli také do třídy mladších dě . V srpnu škola

Role města je vytvářet jim k tomu především provozní podmínky. Ředitelé uvádějí problém s učebnami, který je již akutní. Rekonstrukce budovy
v areálu nemocnice vyřešila problém pro 1. stupeň,
ale za m neřeší nárůst žáků na druhý stupeň ZŠ.
Navíc předpokládám, že i rozvoj města, výstavba
v nových lokalitách, bude mít vliv na nárůst počtu
žáků, nejen z Českého Brodu.
Rozšíření kapacit ZŠ Žitomířská je ve fázi studie,
kdy se počítá s přístavbou hlavní budovy, třeba i na
etapy. Na druhé straně doslouží budova tzv. „chanosky“, takže je třeba počítat s potřebným množstvím učeben. Finanční náročnost bude velká a bez
dotace je výstavba nereálná.
Kapacity ZŠ Tyršova z prostorových důvodů nelze
již rozšiřovat, ale nabízí se společné řešení s kra-
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jem, jakým je využi budovy SOŠ v Liblicích, zejména pro dojíždějící žáky. Jednání s krajem pokračují
i s ohledem ke společnému řešení stravování žáků
ZŠ i gymnázia, které by mělo být díky získané dotaci
z Ministerstva financí vyřešeno v roce 2019/2020.
Od tohoto školního roku je však také třeba zahájit výuku v Liblicích. Rekonstrukce areálu nebude
v takovém finančním objemu, jako u Žitomířské,
ale o to časově potřebnější. Město bude jednat
i se starosty okolních obcí, protože jde o společný
problém. Město nemá zájem o op malizaci SOŠ,
ale o využi prostoru bývalého internátu a zbytných učeben.
Stav pavilónů MŠ Kollárova je také neuspokojivý
a názory kolem rozvoje kapacity nejsou jednotné.
Odmítnu architektonické soutěže nebudu nyní ko-
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mentovat, jen pro připomenu , patřím k těm, kteří
sledují rozpočtové možnos města, a proto mi nepřijde soutěž finančně přiměřená, navíc se domnívám, že ani znovuvýstavba nové MŠ ve stávajících
prostorách při zprůjezdnění ZZN do Kollárovy ulice
není domyšlena. Studie Liblické předměs (areál
bývalého cukrovaru) navrhuje umís t MŠ do této
lokality, což mi přijde s ohledem i k možnos parkování, blízkos nádraží výhodnější lokalitou. Projekt a jeho realizace bude rovněž finančně náročný
a opět bez finanční dotace nerealizovatelný.
Na základě schváleného územního plánu a brzkém dokončení územních studií lze předpokládat
ze strany developerů rychlý stavební rozvoj města.
Na to je ale třeba z naší strany reagovat důležitými
projekty infrastruktury. Mezi ty patří přivaděč vody
za Zahrad, protože bez vody se výstavba ve městě
pozastaví. Neméně důležitá pro budoucí obyvatele
je i školská infrastruktura. Město eviduje dalších
33 projektů v tzv. Definici (tj. ve stavu finančního
zajištění, zařazení do rozpočtu) a 25 projektů v realizaci, které přesahují roční možnos rozpočtu
města, a proto je třeba kromě vizí (viz ZZN) sledovat potřeby reality.
Pavel Janík, foto: Jakub Červenka

OMLUVA
Tímto se omlouváme čtenářům Českobrodského zpravodaje a také lékařům za vzniklou chybu v letáku Přehled lékařů v Českém Brodě. V případě chirurgické a gastroenterologické ambulance, kožní ambulance, urologické ambulance a logopedie má být v adrese těchto zdravotnických zařízení uvedeno označení budova E, nikoli G a v případě MUDr. Kateřiny Seimlové
má být v adrese uvedeno č.p. 282, nikoli 1311. U MUDr. Jaroslava Hrabálka je chybně uveden
obor cévní ambulance, ale jedná se o interní ambulanci a dále byl také uveden chybný e-mail,
správný e-mail je: hrabalek.interna@seznam.cz.
ZMĚNY PRO ŘIDIČE
Od 1. 7. 2018 si každý může podat žádost o vydání ŘP na jakémkoli úřadě obce s rozšířenou
působnos , není již nezbytné v místě bydliště. Jedná se zejména o: výměnu ŘP, rozšíření
o skupiny, výměnu z důvodu profesní způsobilos řidiče, vydání paměťové karty do tachografu, mezinárodního ŘP, požádat o výpis z karty řidiče, nebo bodového hodnocení. K žádos
již není třeba předkládat fotografii. Správní poplatek se zvyšuje na 200 Kč za ŘP do 20 dní
a 700 Kč za ŘP do 5 dní. Ostatní beze změny.
Z důvodu přechodu na nový systém bude registr řidičů MěÚ Český Brod od 28. 6. do 29. 6. 2018
pro veřejnost uzavřen. Nebude možné podávat žádné žádos na registru řidičů. Od 2. 7. 2018
by měl být nový systém plně funkční. Děkujeme za pochopení.
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Pestrý květen v Domově Anna
Čarodějnice k nám letos přiletěly sice trochu opožděně, až počátkem května, ale zato ve větším počtu a s úžasným čarodějnickým tancem. Počasí bylo skvělé, a tak poté, co se čarodějnice vyřádily okolo ohně, přišlo na
řadu opékání buřtů. Dobrou pohodu doplnila krásně vyzdobená pergola a nově pořízené kovové ohniště.
Během května jsme uspořádali v Domově také dvě
besedy. Sympa cká spisovatelka a cestovatelka
Danka Šárková přijela za našimi klienty s besedou
„Všude žijí lidé“. Jak název napovídá, přiblížila seniorům své zážitky z cest po Africe, právě s důrazem
na místní obyvatele, jejich životní podmínky, prostředí a zvyky. Další besedu o bylinkách, připravila
pro klienty paní Krutská, jejíž povídání je mezi seniory velmi oblíbené. Vždy je čeká nejen poutavé
a poučné vyprávění, ale také malé občerstvení.
Tentokrát se již tradičně podávaly smažené kosmace a levandulový čaj.

krátký okruh kolem Podzámeckého rybníka. Rododendrony byly letos bohužel již odkvetlé, ale i tak
bylo co obdivovat.

Letošní ročník ZUŠ OPEN odstartoval právě v Domově seniorů. Koncert zahájil starosta města Jakub
Nekolný spolu s tajemníkem Alešem Kašparem.
Skvělé pěvecké a hudební výkony žáků ZUŠ ocenili
senioři dlouhým potleskem. Děkujeme moc vedení
ZUŠ za uspořádání koncertu v Domově, neboť pro
naše klienty je to jediná možnost, jak se této rozsáhlé celostátní akce zúčastnit.

Ing. Lucie. Hovorková, ředitelka

Druhý ročník víkendového výletu zaměstnanců
na řeku Sázavu se vydařil po všech stránkách. Za
ukázkového počasí jsme na ra ech sjeli část řeky
Sázavy, a to z Českého Šternberka do Sázavy, s přespáním v Ledečku.
Koncem května jsme uspořádali pro seniory dlouho slibovaný výlet do Průhonic. Na procházku
Průhonickým parkem se senioři moc těšili, mnozí
zde byli poprvé v životě. Nejdříve jsme si prohlédli
park ze zámeckého nádvoří a pak jsme se vydali na

Poslední květnový den se konal kuželkový turnaj.
Rekordní počet účastníků kuželkového turnaje svědčí o jeho oblíbenos . 25 seniorů se utkalo o připravené ceny a souboj byl napínavý do samého konce,
neboť výsledky finalistů byly velmi vyrovnané.
Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout na
www.domov-anna.cz
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Státní svátky začátku července
Drazí přátelé, na začátku prázdnin slavíme dva státní svátky – sv. Cyrila a Metoděje a Jana Husa. Já bych
si nyní dovolil zamyslet se nad těmito postavami a nad m, čím je jejich odkaz aktuální i pro nás, pro
naši dobu.
Sv. Cyril a Metoděj, kteří k nám přišli roku 863 na
pozvání knížete Ros slava, nepřinesli do našich
krajin jen křesťanskou víru, ale také vzdělanost.
Přišli, aby formovali lidskou společnost (v tomto
slova smyslu je můžeme nazvat reformátory).
Vzdělanost, kterou přinášeli, byla velmi úzce spjata
s Písmem svatým. Tito bratři nepřinesli lidu nějaké
poučky, či encyklopedie, jejichž prostřednictvím by
se lid učil řecké vzdělanos . Nepřinesli ani římské
právo jako příklad toho, jak uspořádat danou společnost. Přinesli Písmo svaté (to přeložili do jazyka
lidu) a ono se stalo základem pro formování společnos – jejího myšlení, jednání a morálky.
Druhý den, jak jsme již zmínili, slavíme Jana Husa.
Nechci se v tuto chvíli věnovat dogma ckým otázkám, které hrály podstatnou roli v jeho sporu,
tragicky vrcholícím na Kostnickém koncilu. Chci se
zaměřit na to, v čem je podobný našim věrozvěstům. Jan Hus to ž v jistém slova smyslu navazuje
na Cyrila a Metoděje.
On, katolický kněz, nebyl v první řadě kri kem
církve, ale života společnos své doby. Kdyby mu
církev vadila, mohl přestat působit jako kněz, mohl
založit „novou“, reformní církev. Nic z toho neudělal. Naopak, i před svou smr vyjadřoval své společenství s katolickou církví.
Jan Hus chtěl reformovat lidskou společnost, v níž
žil. A podobným způsobem, jako Cyrilu a Metoději,

sloužilo i jemu za základ Písmo svaté. Ono se mělo
stát motorem reformy, která znovu pozvedne morální kredit lidské společnos .
Upřímně řečeno mi přijde úsměvné, jak lidé dnes
Jana Husa velebí, domnívajíce se, jak by se postavil pro církvi dnešní doby. Vůbec je nenapadne,
že by se možná spíše postavil pro dnešní společnos , která Biblí opovrhuje a už vůbec ji nemá za
základ vlastní reformy.
A přitom naše společnost tak moc potřebuje reformu. Ani ne tak ekonomickou, či sociální (i když ty
asi také). Ale primárně potřebuje reformu lidských
srdcí. V naší společnos je běžný postoj, že není
důležité jednat morálně správně, ale v mezích zákona. Nehledá se smysl zákona, ale naplnění jeho
litery. A tak je možné hledat různé skulinky v zákonech a pak se ohánět slovy, že když nejsem odsouzený, že jsem morálně čistý!
Státní svátky v počátku prázdnin by nás měly vést
k uvědomění si, že potřebujeme reformu naší společnos . Reformu každého jednotlivce, každého
z nás, jejímž základem jsou hodnoty, které jsou
vyjádřeny v Písmu svatém, zvláště v evangeliích.
Reformu, která změní srdce našeho národa.
R. D. Mar n Sklenář
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Fes val Feneg 2018
Byl pozdní večer 11. máj a v parku u Pivovaráku se k něčemu schylovalo. K čemu? No přeci k velkým přípravám. Takový fes val tu ještě nebyl. Zvládneme to všechno? Vydrží počasí? Přijde vůbec někdo?
Ano! Sobotní poledne naše obavy z průběhu Fes valu Feneg 2018 nechalo rozplynout. Slavnostního
zahájení se na pódiu ujala série vystoupení základních škol, a tak se mohla zábava naplno rozproudit.
Desítky neziskových organizací, které využily celé
odpoledne ke své prezentaci, pak nabízely velikou
škálu atrakcí a disciplín nejen pro dě , ale i dospělé. Je libo vyblbnout se na skákacím hradu, nebo
nabrat svaly na lezecké stěně? Projet se ve skoro
doopravdickém autě? Vybalancovat přechod přes
slackline? Udržet trpělivost při šachové par i či se
projet na lanovce? Není problém, fes val Feneg
nabídl mimo to i ukázku včelína, zastavil nás u zajímavé knížky nebo provedl žebříkovým bludištěm.

Ještě poděkování organizátorům na pódiu, luxusní
zmrzku nebo langoš k další super sérii aerobic vystoupení a hurá do pěny. K večeru se sice blížilo, ale
na vanu bylo přeci jen ještě brzy. Pěnu nám místní
hasiči tedy vypus li rovnou na trávu! Vyřádili jsme
se i v následující sprše, která z nás smyla poslední zbytky pěny a my tak měli spoustu nezapomenutelných zážitků. Počasí nám vydrželo, lidí a dě
přišlo habaděj a i organizátoři si celé odpoledne
parádně užili. Co víc si přát? Snad aby se fes val
Feneg brzy opakoval?
Denisa Foučková
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Nové papíry Barbory Veselé
– přijďte na vernisáž v pondělí 25. června od 18.00 v Galerii K
Galerie K Vás po úspěšné výstavě fotografií Od pramene Šembery Tomáše Mukařovského zve na další
výstavu a její slavnostní otevření. Barbora Veselá, tvořící na vlastnoručně vyrobeném ručním papíru, tvůrkyně soch a interiérů kostelů, vystavuje od konce června v Galerii K!
Barbora Veselá se před několika lety usadila v nedaleké Přistoupimi, kde svými sgrafity ozdobila
fasádu svého krásného domu. Je známá hlavně
úpravami evangelických kostelů, podílela se i na
několika známých sochách a pomnících. Asi nejznámější je připomínka Jana Palacha hned u Národního muzea na Václavském náměs v Praze.
V minulém roce vložila obrovskou energii i do tvorby a instalace pamětní desky připomínající židovské obě druhé světové války na bývalé synagoze,
dnes úřadu, v Přistoupimi. Má zkušenos i s poc vým řemeslem, například ze štukatérské dílny.
Na vernisáži v Galerii K, společně s obchodem Keramos na náměs v Českém Brodě, v pondělí 25. 6.
od 18.00 vás čekají plošné práce i objekty, na které Barbora Veselá používá vlastnoručně vyrobený
recyklovaný papír. Při otevření je samozřejmos
i hudební překvapení. Pokud nes hnete vernisáž,
výstava bude v Galerii K do konce prázdnin.
Za Galerii K zve Pavel Fuchs
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Čím žijeme a co chystáme v LECCOSu
Pomalu končí jaro a v LECCOSu se připravujeme na letní prázdninové programy. RC Kos čka plánuje dva
turnusy příměstského tábora, jeden tábor na Sázavě a další u moře. V NZDM Klub Zvonice se dě mohou
těšit také na příměstský tábor i týden na vodě. V přípravách je také stěhování klubu do nově zrekonstruovaných prostor v areálu nemocnice. Naše sociální služby pro rodiny s dětmi, pro dě a mládež, služby pro
pěstouny jedou stále na plné obrátky.
Jaro je jako každým rokem v LECCOSu ve znamení
celé řady ak vit. V prvních jarních měsících jsme
uspořádali semináře pro rodiče v RC Kos čka a jeho program od pondělí do pátku běžel naplno. Proběhly další vzdělávací akce pro pěstouny, ale také
další ze setkání zástupců neziskových organizací
s pracovníky OSPODů, na kterém byla představena
nová metodika spolupráce v oblas sanace rodin.
V květnu jsme se zúčastnili prvního ročníku akce
FENEG 2018. Poděkování patří pořadatelům, tedy
14. oddílu Junáka, který s podporou Města Český Brod zorganizoval příjemnou akci, kde se sešla
a představila celá řada neziskových organizací,
spolků, škol… Moc rádi jsme takové akce byli součás . V Rodinném centru Kos čka jsem na konci
května představili naše služby na dni otevřených
dveří s tradičním názvem Přijďte pobejt! Rodičům
s dětmi jsme představili náš program, ukázali jsme,
jak to u nás chodí, ale také jsme připravili závody
na koloběžkách a odrážedlech a mohli si u nás vyzkoušet nafukovací lezeckou stěnu.
Ak vity NZDM Klub Zvonice, který provozujeme
v Českém Brodě a v Poděbradech byly také velmi
pestré. V Poděbradech proběhl den otevřených
dveří. Kromě akcí přímo v klubech, jako je například Pálení čarodějnic, si užili zábavu ve Vodním
světě v Kolíně, prožili prodloužený víkend plavbou
na hausbótu po Baťově kanále, víkend u koní na
Farmě NaPoli Kšely. Týmy NZDM Klub Zvonice také

pokračovaly dalšími zápasy v Lize férového fotbalu. Zúčastnili jsme se akce Den dě s pod tulem
Cirkus na ostrově v Poděbradech, kde jsme opět
představili své služby a připravili pro dě zábavné
disciplíny.
Informace o tom, co jsme prožili, čím právě v LECCOSu žijeme a co chystáme, najdete na webu
www.leccos.cz nebo na našem Facebookovém
profilu.
Na závěr bychom rádi poděkovali donátorům našich projektů – Středočeský kraj (Evropská unie
– Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost), Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Město Český Brod, Nadace Terezy Maxové, Město
Poděbrady, Nadace Komerční banky – Jistota. Poděkování dalším podporovatelům našich služeb
najdete opět na našem webu. DĚKUJEME!
Za LECCOS, z. s. Dita Nekolná
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Ostrá expedice DofE
Poslední den měsíce května vyrazila naše skupinka Dofáků na ostrou expedici s cílem sepsat deník našich zážitků.
Začátek byl tedy ve čtvrtek ráno, kdy jsme nasedli
na vlak směr Praha, a pak na další, který nás zavezl na startovní bod, Benešov u Prahy. Skoro jsme
expedici ukončili dřív, když většina z nás málem
odjela do depa ve špatném vlaku, ale naštěs nás
naši druzi před mto osudem zachránili. Z Benešova jsme vyrazili na Konopiště a přes Žabovřesky,
Úročnice a Týnec nad Sázavou jsme se dostali až do
Zbořeného Kostelce, místa našeho odpočinku. Cesta se neobešla bez v pných příhod a dobrodružství, když jsme se skoro vloupali do kostela, projelo
kolem nás cca 5 policejních aut (máme za to, že
to byli jedni a samí dokola, co nás pronásledovali...), napočítali jsme přes tucet možných večeří,
které padly za obě silničnímu provozu, a skoro se
nechali uklovat kachnami, se kterými jsme chtěli
navázat přátelství, přísaháme!
Přeci jen jsme ale v plném počtu (cestou to chvilkami vypadalo na povolené ztráty) zakotvili u Sázavy,
postavili stany a uvařili vydatnou večeři, lahodný
kuskus se zeleninou z plechovky. Dokonce se někteří z nás i vykoupali, máme za to, že jen omylem.

Dalšího rána jsme posnídali, sklidili si saky paky
a vykročili na cestu zpátky. Tentokrát přes Ledce,
Nespeky a Borovou Lhotu do Čerčan. Policejní
hlídky už to asi vzdaly a my, s menší adrenalinovou
zkratkou, dosáhli cíle. Vyčerpaně jsme se naložili
do vlaku (znovu byly potřeba dva pokusy) a dostali
se šťastně domů.
Za oba dny jsme našlapali kolem 27 kilometrů,
potkali něco pod dvě desítky mrtvých živočichů,
snědli přes 150 třešní a 5 zmrzlin. Proto se nestydíme prohlásit expedici za úspěšnou!
Poznámka: „Dofáci“ jsou studen českobrodského
gymnázia, kteří v rámci našeho místního střediska DofE (= The Duke of Edinburgh‘s Interna onal
Award, Czech Republic – tj. cena vévody z Edinburghu) plní podmínky pro zisk bronzového odznaku.
Bára Wallenfelsová, ex6A

ANKETA O PARKU
V návaznos na březnové téma měsíce Park ve městě – Město jako park? Komise životního
prostředí ve spolupráci s Ing. R. Vodičkou (vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství) připravila na akci FENEG diskusní stánek o současném i budoucím stavu městského parku. Ke sběru podnětů návštěvníků ohledně jeho využi a revitalizaci přispěla na místě anketa,
která bude dostupná v elektronické podobě od 15. 6. do 30. 6. 2018 na webu města. S jejími
výsledky Vás seznámíme v prázdninovém čísle.
SEDM PRÁZDNINOVÝCH ČTENÍ
Městská knihovna zve všechny dě , které se budou o prázdninách nudit, na sedm prázdninových živých čtení, ve středu 11. července, 18. července, 25. července, 1. srpna, 8. srpna,
15. srpna a 22. srpna 2017, vždy od 14.00 hod. Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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Jak šprech me německy
Naše českobrodské gymnázium má v Německu dvě partnerské školy. Od roku 1992 je to v malém bavorském městečku Lichtenfels „Meranier Gymnasium“, s nímž probíhá skupinová výměna studentů. Druhou
školou je od roku 1996 „Neues Gymnasium Bochum“, kam jezdí naši studen individuálně. Asi tříse sícové
město Bochum leží v Porúří ve spolkové zemi Severní Porýní-Ves álsko. Naši studen tak mají možnost
poznat dvě velice odlišné spolkové země. Za více než dvacet let využilo tuto možnost už několik set našich
studentů a studentek. Samozřejmě stejný počet těch německých jsme přivítali u nás. Tyto výměnné pobyty
jsou asi nejlepší příležitos , jak poznat život, zvyky a tradice jedněch z našich nejbližších sousedů, jak navázat přátelství nejenom mezi mladými lidmi, ale někdy se stalo, že i mezi celými rodinami.
Výměnný pobyt s gymnáziem v Lichtenfelsu je pravidelně finančně podporován Česko-německým
fondem budoucnos a Městským úřadem Český
Brod, výměnný pobyt s Bochumí podporuje v posledních letech finančně Společnost přátel Gymnázia Český Brod, v minulos byla i tato výměna podporována Česko-německým fondem budoucnos .
V letošním roce se náš pobyt v Německu uskutečnil v obou městech ve stejnou dobu. Týden od 20.
do 26. dubna strávila skupina 24 studentů a studentek se dvěma vyučujícími v Lichtenfelsu a od
23. dubna do 4. května pobývaly dvě naše stu-

dentky v Bochumi. Tady jsou poznatky a postřehy
některých z nich. Rozdělili jsme je do dvou článků
podle místa pobytu.
Ing. Vladimíra Kantová, Gymnázium Český Brod

Ilustrační foto

Jak šprech me německy II aneb českobrodš gymnazisté v Bochumi
Minulý měsíc jsme strávily s mojí spolužačkou Annou 2 týdny v Bochumi.
Bochum je město na západě Německa, které je
velmi mul kulturní, můžete zde tedy potkat příslušníky různých ras a národů. Myslím, že nejvíce nás
však zaujal rozdíl mezi našimi školami. V Německu
se jedná o velmi moderní školu hlavně svou stavbou a interiérem, s odlišným typem výuky, kde mají
jeden předmět třeba dvě hodiny. Tuto výuku jsme
mohly celých 14 dní sledovat.
Šárka 6A8
Výměnný zájezd s Bochumí
Jsem moc ráda, že jsem mohla poznat zase jinou
část Německa, tentokrát severozápad. Přesvědčila
jsem se, že je to opravdu nádherná a také velmi
rozmanitá země. Rozmanitá je nejen ve smyslu nejrůznějších ras či národnos (od Rusů po Korejce),
jaké jsme mohli nejen ve škole potkat, ale také je
tato část Německa odlišná třeba od Bavorska a nepochybuji, že i každá jeho další část má své vlastní
kouzlo. Jako pokaždé pro mě bylo zajímavé sledovat
jinou kulturu, jiné zvyky a samozřejmě procvičovat
cizí jazyk a obklopovat se jím v cizím prostředí.

Jako v každém případě i tento výjezd měl své světlé i horší chvilky. Ale musím říct, že i přes ne příliš
slavný začátek v podobě cesty autobusem a dojem, že nám počasí dělá vyloženě naschvály, jsem
si to moc užila a šla bych do toho znovu.
Anna Králová 6A8
Jak šprech me německy III, aneb českobrodš
gymnazisté v Lichtenfelsu naleznete v prázdninovém čísle zpravodaje.

IlIlustrační
ustrační foto
foto
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Noc kostelů
Letošní noc kostelů pro mnohé z nás přinesla zcela nové, nezapomenutelné zážitky.
Všichni se ve „svém“ chrámu snažili nabídnout ten
nejzajímavější program. A tak v některém jsme
mohli slyšet hezkou přednášku, v jiném měly dě
připravenou hru a v tom kounickém byl připraven
koncert originálního a nezaměnitelného tělesa české i mezinárodní hudební scény, Hradišťanu s jejich
uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou.
Již dlouze před začátkem se trousili nedočkaví
hosté, těšící se na kulturní zážitek. Vytvořili jsme
v tomhle malém kostelíku přes dvě stě míst na sezení a všechna beznadějně obsadili.

Hosty přivítal vlídným slovem náš duchovní správce, otec Mar n Sklenář. Pak následoval koncert,
který měl jedinečnou a výjimečnou atmosféru.
Škála použitých hudebních nástrojů byla víc než
zajímavá a doprovodné slovo charisma ckého Jiřího Pavlici poučné i milé zároveň. A k tomu nádherné, nezaměnitelné hlasy zpěváků vytvořily zážitek,
který jsme si odnášeli do svých domovů.
Bylo víc než milé, když jsme pak ještě večer po
koncertě mohli potkávat umělce v dalších kostelích
českobrodské farnos .
Tato akce proběhla díky nasazení lidí, kteří neváhali obětovat svůj volný čas na její přípravu. Přinesla
i příspěvek ve formě sbírky na obnovu varhan kounického kostela - všem dárcům patří dík.
I když koncert Hradišťanu je již minulos , oboha l
nás do budoucnos .
Andrea Čechová, foto: Václav Haláček
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Podlipanky do finiše
Pět akcí v prvních čtyřech dnech fes valu Podlipanské hudební slavnos dalo veřejnos znát, že letošní
program vtrhnul do Brodu a okolí s nebývalou intenzitou.
Radostný otvírací happening ZUŠ Open předal štafetu komornějším setkáním v rámci Noci kostelů.
Počtem akcí a pestros letošní Noc znovu předčila
předchozí ročníky. Nejpočetnější publikum se sešlo
už v podvečer v Kounicích na koncertu Hradišťanu.
A ve Štolmíři program končil těsně před půlnocí.
Téměř rodinnou atmosféru mohli zažít účastníci
koncertu Pavlíny Senić a souboru Musica Fes va
di Praga v Tuklatech. V programu to ž interpretka
dala velkoryse prostor i své žákyni Aničce Ammerlaan. A ta si tuto příležitost užila, jak se patří! Dvěma koncerty zavítal fes val již i do Úval. Vedle místního rodáka Mar na Vydry si tu poslední květnový
den daly dostaveníčko na Jarním setkání big bandy
z okolí. Mladý soubor, tentokrát smyčcový dostal
již před m příležitost k vyniknu v brodském kostele sv. Gotharda. Orchestr Archi při ZUŠ Fran ška
Kmocha předvedl, že mu taktovka mladého dirigenta Jiřího Dojčiaka svědčí. Odvážně byl zvládnutý i cembalový part v Bachově koncertu D dur. Klavírista Václav Mlčoch se při něm pořádně zapo l.
Stejně tak energický avšak mimořádně kul vovaný
byl přednes komorního smyčcového orchestru Vox
Bohemica, který na první z dvojice svých koncertů zavítal 2. června do Kostelce nad Černými lesy
– v Plaňanech ho soubor zopakuje 16. června.
Šostakovičova Komorní symfonie C moll byla pro
publikum strhujícím zážitkem stejně jako sólové
party houslí v podání Ludmily Ště nové, umělecké
vedoucí orchestru, a Jonáše Kolomého v Bachově
dvojkoncertu d moll, který skvěle uvedl průvodním
slovem Pavel Ryjáček.

kostelíka naplněný uměním se tak báječně propojil s uměním vnějšího světa okolní přírody. Tímto
koncertem i Podlipanské hudební slavnos přispěly k oživení osudových osmiček. Za mco úvod
pořadu patřil komornímu dílu Fran ška Škroupa,
autorovi nápěvu české hymny, koncert vyvrcholil
výběrem třech vět ze známého Dvořákova smyčcového kvartetu č. 10 Es dur s přídomkem „Slovanský“. A protože mezi druhou a poslední čtvrtou větou zazněl poslední blok z korespondence prvních
dam Masarykových, mělo publikum mimořádně
příležitost odměnit potleskem instrumentalisty již
po druhé větě, což znalé publikum jinak nedělá.
Ten podvečer si však netradiční potlesk rozhodně
zasloužili.

Posluchači zcela zaplněný kostel Nejsvětější Trojice v brodském parku naplnili tóny skladeb českých
skladatelů v neděli 3. června. Brilantní výkony jednoho z předních českých kvartet, to ž Doležalova,
v průběhu večera doprovodily úryvky z korespondence manželky našeho prvního prezidenta Charlo y s její dcerou Alicí v podání Valérie Zawadské.
Veselejší přírodní mo vy jinak drsného smyčcového kvartetu Leoše Janáčka č. 1, který skladatel napsal na mo vy Tolstého Kreutzerovy sonáty, v parku trefně doprovodilo štěbetání rorýsů a vlaštovek
i zaštěkání toulajícího se oříška. Vnitřní prostor

Aleš Kašpar

Věřím, že červnový maratón pestrého programu
brodských škol a spolků vám neubere síly a zavítáte i na některý z posledních koncertů Podlipanek.
Mladí flétnisté z pražské konzervatoře se představí
v kostele sv. Gotharda 17. června v 17.00. Pivovarské sklepy letos rozproudí rytmy tanga v podání
Escualo Quintetu s Gabrielou Vermelho 19. června
v 19.00. Další mladý soubor, žáky hudební školy
hl. města Prahy a Nerudova gymnázia můžete slyšet v Kostelci 20. června v 19.00. Předposledním
pořadem bude pak vystoupení ženského pěveckého souboru Smetana 23. června v 17.00 v Úvalech.
O tradiční zakončení slavnos hudby na Podlipansku se postará sbor Vox Bohemica a jeho hosté.
Přijeďte si nás poslechnout do Plaňan v neděli
24. června od 17.00 hodin.
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Jaké jsou nové dotační příležitos z Pošembeří?
MAS Region Pošembeří má za sebou dvě dotační výzvy zaměřené na sociální problema ku a prorodinná
opatření a chystá se v červnu 2018 otevřít další tři výzvy.
První výzva náleží do Programu rozvoje venkova
a je určena pro zemědělské podnikatele, podnikatelské subjekty, mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech.
Tema cky je výzva zaměřena následovně:
Fiche 7 – Podpora místního zemědělství (alokace
3.800.000 Kč)
Fiche 8 – Zpracování zemědělské produkce a její
uvádění na trh (alokace 840.600 Kč)
Fiche 9 - Rozvoj agroturis ky a inves ce do rozvoje nezemědělských činnos (alokace
4.203.000 Kč)
Výzva byla vyhlášena 4. 6. 2018. Žádos je možné
podávat od 18. 6. do 4. 7. 2018.
Zájemci o tuto výzvu mohou navš vit školení, které se bude konat 11. 6. 2018 od 13.30 do 15.30
v kanceláři MAS Region Pošembeří. Bližší informace lze nalézt na h p://www.posemberi.cz/dotacemas-1/dotace-2014-2020/prv/vyzvy-prv/1-vyzva/
Další dvě výzvy budou vyhlášeny v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
a jejich cílem je rozvoj dopravní infrastruktury a inves ce do škol.
Výzva s názvem Bezpečnost 01 bude vyhlášena
11. 6. 2018 s m, že žádos je možné podávat do
17. 10. 2018. Celková alokace činí 11 mil. Kč.

Mezi podporované činnos patří:
Bezpečnost dopravy – výstavba, rekonstrukce
a modernizace chodníků podél silnic I., II. a III. třídy,
výstavba, rekonstrukce a modernizace podchodů
nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy.
Cyklodoprava – výstavba samostatných stezek pro
cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, realizace liniových opatření pro cyklisty.
V této výzvě mohou podávat žádos obce a dobrovolné svazky obcí.
Druhá výzva Vzdělávání 02 bude vyhlášena
20. 6. 2018 a bude zaměřena na budování infrastruktury škol a zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Žádos bude možné podávat rovněž do 17. 10. 2018. Celková alokace je
10 mil. Kč.
V rámci této výzvy budou podporovány tyto činnos : stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury ZŠ, rekonstrukce a stavební úpravy
stávající infrastruktury, nákup pozemků a staveb,
pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek a zajištění vnitřní konek vity
školy a připojení k internetu.
Více informací k oběma výzvám se zájemci mohou dozvědět na připravovaném školení, které se
uskuteční 26. 6. 2018 od 9.00 v prostorách MAS
a také mohou čerpat informace na webu, viz.
www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-20142020/irop/.
Šárka Pučálková,
Region Pošembeří o.p.s.
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Výprava světlušek do Kácovce
V květnu vyrazily světlušky ze skautského střediska Psohlavci na tábořiště do Kácovce. Cesta vlakem byla
dlouhá a po příchodu na místo se již začalo smrákat. To nám ale nebránilo ve skvělých hereckých výkonech
při večerní pantomimě. Před spaním jsme si ještě zazpívali několik písniček na dobrou noc a za chvíli se
ozývalo jen šumění potoku.
Ráno nás přivítalo krásné ráno zalité sluncem. Vyrazili jsme se podívat po okolí tábořiště. Nejmladší holky se šly podívat do lesa, starší se pus ly do
opravy sezení a nejstarší holky vyzkoušely svou první stavbu slavnostního večerního ohně – pagody.
Po obědě jsme spokojeně odpočívali, povídali si,
hráli stolní hry a vyhřívali se na sluníčku. Odpoledne jsme si zpestřili zopakováním první pomoci
a pak se vydali na stopovačku. Ta nás zavedla za
nedalekou vesničku Chochol k malému rybníčku,
ve kterém jsme pozorovali mnoho pulců. Nedaleko
jsme také objevili velké mraveniště lesních mravenců a vše si pozorně prohlédli.

Večer jsme zapálili oheň v táborovém kruhu, hráli
jsme hry, zpívali a bylo nám fajn. Najednou nás ale
naše roverky vytáhly na noční procházku. Zpátky
se holky musely vrá t v menších skupinkách samotné. U táborového ohně je ale čekala odměna.
Tygřice získaly světluškovský šátek, Pampelišky
a Ještěrky dostaly skautskou píšťalku.
V neděli jsme si ještě šli užít zábavu do lesa. Starší holky stavěly bunkry pro celou skupinku, mladší holky zas připravily domečky pro lesní skřítky.
Stavby se nám velice povedly. To už byl čas oběda,
balení a odjezdu domů.
Veronika, Psohlavci 14

32

Ze společnosti

Českobrodský zpravodaj
červen 2018

Skautky a skau na Intercampu 2018
Už dlouhé měsíce dopředu jsme se těšili na čtvrtek 17. 4., až společně s naší partou skautek a skautů odejdeme do Belgie do krásného městečka Sint-Truiden na mezinárodní setkání skautů a skautek - InterCamp.
Vyráželi jsme v pozdních hodinách vlakem do Kolína, kde jsme přestoupili do autobusu společně
s dalšíma dvěma skautskými oddíly, a dobrodružství začalo. Cesta byla opro loňsku velmi dlouhá
a vyčerpávající (Belgie je přeci jen dál než loňské
Německo), ale svaly, kos a nervy jsme si protáhli
na procházce Bruselem, kde jsme mohli navš vit
spoustu krásných míst. Nejvíce nás zaujala budova Evropského parlamentu. Opět plní sil vyrážíme
konečně do cílového místa Intercampu. Zbytek
pátečního dne probíhal v poklidném duchu ubytovávání, poznávání nového prostředí a příjemného
setkávání s novými i starými přáteli z různých zemí.
Sobotní ráno jsme započali dobrou snídaní, po které následoval uvítací ceremoniál, na kterém nás
pořadatelé mo vovali v tom, co děláme a máme
rádi, jedním slovem SKAUTING. Náš sobotní program probíhal v duchu pomoci druhým lidem a naší planetě. Vydali jsme se na delší, ale příjemnou
procházku v týmech složených z lidí různých národnos , kde jsme mohli například potkat amerického
vojáka a dozvědět se spoustu zajímavých zážitků
a zkušenos . Cíl procházky byla drobná pomoc veřejnos , například čištění náhrobků, o které se již
nikdo nestará na místním hřbitově, nebo návštěva
třídírny odpadků. Po návratu do Intercampu ve večerních hodinách proběhl koncert belgické skupiny. Po chladné noci nás čekal příjemný den strávený opět v namixovaných mezinárodních skupinách,
tentokrát v místě Intercampu, kde probíhaly zajímavé ak vity, hry a tvoření. Nejlepší část dne byla

jak jinak než spojená s jídlem. Čekal nás “street
food fes val”, kde jednotlivé země představovaly
své klasické nebo oblíbené pokrmy a pochu ny
a nabízely je ve velkém množství všem podél celého areálu. My jsme si letos připravili hordu palačinek s výbornými domácími marmeládami, a jen
se po nich zaprášilo. Lepší ukončení dne, než další
koncert a hry s polskými sousedy, jsme si nemohli
přát. Celá akce končila krásným pondělním ceremoniálem. Po něm se všichni vydali zpět na dlouhou cestu do svých domovů. Akci jsme si moc užili
a už se těšíme na příště do Holandska.
Foto z Intercampu naleznete na www.skaut7.cz.
*Intercamp je čtyřdenní mezinárodního setkání skautů a skautek. Letos se sjelo více než 3500
účastníků z dese zemí, nejvzdálenějšími účastníky
byli skau z USA. Česká výprava čítala téměř 500
účastníků.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Vanesa Mar ncová
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PoPoLes 2018
Již 36. ročník tradiční akce zvané PoPoLes se uskutečnil v sobotu 2. 6. A co se pod takovou strohou větou
oznamovací skrývá? Nabízíme vám malý vhled pod pokličku…
První přípravy začínají již mnoho měsíců před PoPoLesem aneb Pochodem Pohádkovým Lesem.
Předně se musí stanovit termín, tak aby se časově
blížil Dni dě , ale zároveň co nejméně kolidoval
s dalšími akcemi pořádanými v Brodě a okolí. Pak
přichází objednávka počasí, které může být tou dobou dos vrtkavé. Už jsme zažili během PoPoLesů
vedra k padnu , ale i zimu a celodenní neustávající
deště. To všechno má vliv na počet a náladu návštěvníků pohádkového lesa, ale i na následný stav
našich pohádkových kulis, veškerého vybavení,
i na zdravotní stav nás, vašich pohádek.

A teprve potom může PoPoLes začít. Návštěvníci
se scházejí u Tuchorazské hlásky, kde jsou pro ně
připraveny různé ak vity, aby dětem zkrá ly čekání ve frontě u vstupu. V lese pak čekají usměvavé
pohádkové bytos , které dě za úspěšné zdolání
jednotlivých disciplín odmění tu lízátkem nebo
bonbonem, tu zase zdravým jablíčkem, omalovánkami, pexesem… Les se promění ve změť pohádek
na několik dlouhých hodin. V cíli si návštěvníci opečou buřta, a když se k večeru brány pohádkového
lesa zase zavřou, čeká nás ještě balení, úklid a odvoz věcí.

S blížícím se termínem PoPoLesu přichází na řadu
oprava kulis a kostýmů, případně výroba nových.
To jsou dlouhé večery strávené ve skautské klubovně společně s kartony, barvami a štětci, lepidly,
jehlou a ni a dalším náčiním.

A pár čísel na závěr: letos PoPoLes navš vilo 620
dě , čekalo na ně 17 pohádkových stanovišť, trať
byla dlouhá 2450 metrů a fotky z PoPoLesu si můžete prohlédnout na www.skaut7.cz
Těšíme se na vás napřesrok!

Nejvíce práce zabere organizace přípravných činnos . Všechno je to ž především o lidech, a těch
se někdy nedostává. Je potřeba oslovit všechny
naše současné i bývalé členy, dlouholeté kamarády
a nadšence, kteří nám každoročně pomáhají, a obsadit všechny pohádkové kontroly dostatečným počtem ochotných lidí. A nejen pohádkové kontroly
– taky je potřeba někdo, kdo poseká louku, vyznačí
trať, kdo bude čepovat pivo a limonádu, prodávat
buřty, kdo nám pomůže tu hromadu věcí dovézt
a zase odvézt z lesa zpět, kdo pořídí fotodokumentaci, kdo zařídí celou organizaci, domluví otevření
Tuchorazské hlásky návštěvníkům, nakoupí všechny odměny, sladkos , omalovánky, pastelky, buřty,
rohlíky, hořčici, kdo na skne plakáty a vylepí je po
Brodě a okolí, vy skne pozvánky a roznese do je
škol a školek… a dalších síc úkolů a drobnos , aby
v tu PoPoLesovou sobotu zapadla všechna kolečka
do sebe, vše bylo nachystáno, všichni stáli na svých
místech a nikomu nic nechybělo.

za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Radka Novotná
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Stole republiky
Tak se jmenoval projektový den, který se uskutečnil na Střední odborné škole v Liblicích u příležitos letošního jubilejního roku vzniku samostatného československého státu. Projekt probíhal ve znamení desítek:
soutěžilo deset týmů na dese stanoviš ch, přičemž každé stanoviště bylo zaměřeno na jednu dekádu
uplynulého stole .
Studen si tak měli možnost zábavnou formou
připomenout všechny důležité milníky stoleté historie státu v různorodých oblastech jako je kultura, sport, hospodářství, věda a technika aj. Týmy
sice mohly využít internet jako zdroj informací, ale
vhledem k tomu, že jejich pobyt na každém stanoviš byl časově limitován, lépe na tom byli pochopitelně , kteří se alespoň částečně dokázali bez
internetu obejít. Osvědčila se rovněž týmová práce, výhodu měly ty skupiny, které poměrně záhy
„vygenerovaly“ neformálního vůdce, který dokázal
velmi efek vně koordinovat jejich úsilí.
Za mco první část projektu byla zaměřena na
vědomos , ve druhé čás mohli studen naplno
projevit svoji krea vitu při vytváření a prezentaci
plakátu, představujícího jedno vylosované dese le . Během realizace plakátů se týmy předháněly
v originálních nápadech. K vidění byly koláže různých materíálů, téměř profesionální kresby nebo
trojrozměrné efekty. Při prezentacích jednotlivých
období bylo vidět, že mnozí studen využili své
zkušenos získané při obhajobách ročníkových
prací nebo při Prezen ádě a předvedli sebevědomé a přesvědčivé výkony.
Nepochybným vrcholem projektu se stala prezentace dekády, která zahrnovala období protektorátu. Příslušný tým si to ž v rámci svého úkolu

připravil několik scének mapujících atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Díky skvělé
režii, nápadité zkratce (jako pověstný Heydrichův
černý mercedes např. posloužilo černé kolečkové
křeslo) a suverénním hereckým výkonům se členové týmu dočkali nadšených ovací. Není divu, že
po konečném součtu bodů se právě tento tým stal
celkovým vítězem.
Projekt umožnil liblickým studentům nejen náhled do bohaté historie našeho státu, ale hlavně
podpořil rozvoj měkkých dovednos jako je např.
budování týmu, kooperace nebo koncepční a strategické myšlení.
Marie Radiměřová, SOŠ Liblice
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Dopravní den v Liblicích
V sobotu 19. května 2018 se konal již počtvrté Dopravní den v Liblicích.
Spolek přátel obce Liblice zde opět připravil jízdu
zručnos , jízdu elektrickými au čky mezi dopravními značkami, „útok“ na oheň hasičskou stříkačkou, dopravní testy Besipu, jízdu na popelářském
autě, chůzi na chůdách, třídění odpadu a nově
i projížďku na koních jako dříve využívaný dopravní
prostředek.
Opět nechyběla ani městská policie a dobrovolní
hasiči z Poříčan s ukázkou jejich vozidel s vyba-

vením. Psovodi městské policie předvedli ukázku
výcviku a zásahu služebních psů. Každý cyklista na
konci akce obdržel diplom, řidičský průkaz cyklisty
a medaili s odměnami za splněné úkoly.
Rádi bychom opět poděkovali vedení Střední odborné školy za možnost uskutečnit tuto akci v příjemném prostředí areálu školy a ostatním zúčastněným, kteří přispěli k uskutečnění Dopravního
dne v Liblicích. Jsme rádi, že se Vám tato akce líbí.
Irena Kuklová, předseda spolku

MÁJOVÁ POBOŽNOST
V sobotu 26. května 2018 se v Liblicích uskutečnila Májová pobožnost k tříletému výročí znovuposvěcení kapličky Panny Marie, kterou spoluorganizoval Spolek přátel obce Liblice s Římskokatolickou farnos v Českém Brodě.
Irena Kuklová, předseda spolku

Podlipanské muzeum

náměs

cyklovýlet KČT

městská knihovna

výlet KČT

cyklovýlet KČT

Carpinus

Štolmíř

cyklovýlet KČT

Masar. tábor YMCA

městská knihovna

areál ZZN

areál ZZN

areál ZZN

1. 7. – 28. 8.

6. 7., 8.00 – 14.00

7. 7.

11. 7., 18. 7., 25. 7., 14.00

14. 7.

14. 7.

16. 7. – 20. 7.

21. 7., 17.00

22. 7.

23. 7. - 28. 7.

1. 8., 8. 8., 15. 8., 14.00

3. 8., 21.00

4. 8., 21.00

5. 8., 21.00

Změna programu vyhrazena pořadatelem.
Více na www.cesbrod.cz
Českobrodský zpravodaj
červen 2018

Kinematograf bratří Čadíků: Bajkeři - komedie/Česko

Kinematograf bratří Čadíků: Tátova volha - komedie/drama/Česko

Kinematograf bratří Čadíků: Autopohádky - animovaný/povídkový/Česko

Sedm prázdninových čtení

Letní tábor na Sázavě pro dě od 6 let do 15 let s RC Kos čka

tajný výlet, 8 km

Pečení chleba – tradiční pečení chleba ve veřejné peci na návsi

Celodenní příměstský tábor s Aj

Český ráj 1., 50 km

Český ráj (1)

Sedm prázdninových čtení

Krajinou trampských osad, 17 km

Farmářské trhy – prodej proběhne každý pátek až do 26. 10. 2018

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

KALENDÁŘ AKCÍ – červenec/srpen 2018

výlet KČT

cyklovýlet KČT

Carpinus

areál ZZN

Štolmíř

hřiště za halou

Carpinus

Ku lka

Carpinus

výlet KČT

městská knihovna

Itálie - Gargáno

hřiště za halou

5. 8.

5. 8.

6. 8. – 10. 8.

6. 8., 21.00

11. 8., 10.00

11. 8., 9.00 – 14.00

13. 8. – 17. 8.

18. 8.,

20. 8. – 24. 8.

21. – 23. 8.

22. 8., 14.00

24. 8. - 2. 9.

25. 8., 9.00 – 14.00

MČR trojic mužů - nohejbal

Letní tábor u moře pro dě od 6 let do 15 let s RC Kos čka

Sedm prázdninových čtení

Třídenní zájezd: Příbram a Rožmitál, Západní Brdy

Celodenní příměstský tábor s Aj

Brod 1995 – malý fes val velkých rozměrů

Celodenní příměstský tábor s Aj

Turnaj neregistrovaných hráčů - nohejbal

Pečení chleba a restaurant day ve Štolmíři

Kinematograf bratří Čadíků: Hastrman - roman cký/thriller/Česko

Celodenní příměstský tábor s Aj

Český ráj 2.

Český ráj (2)
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Dětský den
První červen. Téměř magické datum. Dě mají svátek, začínají se těšit na zasloužené prázdniny, do léta jen
krůček a sluníčko na nás většinou vůbec nešetří.
Letos obzvlášť ne. Dnešek je navíc v mé třídě
i dnem narozeninovým. Můj nejmladší prvňáček
se právě v tento rozesmátý den narodil. A tak nás
dnes, dříve než se rozhodl snést vytoužený déšť,
čekalo trochu sportování, trochu tvoření a trochu
mlsání.

Celý dětský den pak dozdobilo tvoření z papíru
s barevnou frotáží a malá hračka či cukroví od dalších maminek. Dě byly spokojené a já se mohu
radovat z toho, jaké pomocníky v řadách rodičů
mám.
Děkuji.

Byli jsme si vyzkoušet atle ku jako praví sportovci - skákali jsme do dálky, jen se nám písek prášil
od bot. Dě to moc bavilo a nedočkavě se ptaly,
kdo vyhrál. Nejlepší skok, 2m 64 cen metrů, mi
na prvňáka vůbec nepřipadal špatný. Když jsme si
ještě zaběhali v celkem šes rozbězích a třech finálových, s chu jsme se zakousli do malovaných
perníčků, které pro dě upekla jedna z maminek.
A pak nás už ve škole čekala oslava nejen dne dě ,
ale i narozeninová. Nejdříve jsme dali hobla a naposledy v tomto ročníku mohli počítat do sedmi.
Narozeninová písnička, dáreček a blahopřání a malý oslavenec se celý pýřil u dvou jahodovo-smetanových dortů, které zase upekla maminka jeho
spolužáků.

Míša Kemrová a 1. A ZŠ Tyršova

Školní výlet na Orlí hnízdo a do Berchtesgadenu
15. 5. 2018 se vydalo 44 přírodních nadšenců z 2. ZŠ Tyršova Český Brod na školní výlet. Nadšení z přírody
byla podmínka pro účast, neb v plánu nebyly ani nákupy „levných triček“, ani jiná městská ak vita, nýbrž hory, jezero a solné doly. Dě se vybavily větrovkami, pláštěnkami (pro jistotu) a turis ckými botami
a v brzkých ranních hodinách se autobusem vyrazilo.
Výlet začal vyjížďkou na lodi na nejhlubším jezeře
Německa Königsee. Projížďka s průvodcem byla
velmi poutavá, ale lilo nám jako z konve, takže jsme
uvítali příjemnou místní hospůdku a dali si horký
vývar, teplou čokoládu a horký čaj se zákuskem pro
zahřá . Místní bavorská obsluha byla příjemným
zpestřením.
Počasí na horách je různorodé a na hoře Kehlstein
s nadmořskou výškou 1834 m. n. m. je sice nádherný výhled z Orlího hnízda, ale musí mít člověk
štěs . Naší výpravě se nepoštěs lo, ale i tak to bylo
zajímavé místo. Vstup do Hitlerovy chaty a poté

hotelu zajištuje podzemní výtah zabudovaný do nitra hory, který, a nejen ten, ale celý objekt, nechal
postavit vůdcův nejbližší spolupracovník a osobní
tajemník Mar n Bormann v roce 1937 jako dárek
k Hitlerovým 50. narozeninám.
Nám tedy výhledu nebylo dopřáno, ale z tohoto
důvodu se místo nazývá Orlím hnízdem, v případě
výhledu se patrně onomu pohledu z orlího hnízda
podobá.
Jako sa sfakce za deš vé počasí by se dala pojmout
návštěva solných dolů v Berchtesgadenu. Prohlídka

Ze společnosti

Českobrodský zpravodaj
červen 2018

39

byla velmi výpravná a zpestřila ji jízda podzemním
vláčkem a dvě skluzavky, což byla zábava.
Výlet se i přes nepřízeň počasí vyvedl a za to bych
ráda poděkovala dětem, panu průvodci a řidičům
z CK Vegatour a CA Rojatour, která nám výlet zprostředkovala.
A až pojedete někdy kolem, určitě se na Orlím
hnízdě zastavte. Kdyby se naskytl výhled do kraje,
tak je to nezapomenutelný zážitek.
Kateřina Kvapilová, ZŠ Tyršova

Koncerty pro školu
V květnu měli žáci naší školy hned několik příležitos k rozšíření svých hudebních obzorů. Ta první se uskutečnila dne 17. 5. v Kulturním domě Svět, a to výjimečný koncert souboru Prague Cello Quartet. Tento
mladý soubor, který je opravdu zaneprázdněn koncertováním doslova na světové úrovni, přijal pozvání
Jana Kašpara, t. č. vyučujícího hudební este ku na zdejším gymnáziu.
Koncert byl pojat jako výchovný, ale nic „vážného“
se neodehrávalo, byla to povedená akce, prokládaná průvodním slovem nevážným, ale závažným,
doslova výchovným.
Žáci se měli možnost seznámit s nástrojem ušlechlého vzhledu a zvuku – violoncellem. Zazněly
úpravy skladeb muzikálových, filmových, a dokonce skladeb z PC her, což posluchače velmi zaujalo
a pobavilo. Známkou vnímavos byl opravdový,
neobvyklý klid v hlediš plném mladého posluchačstva. V závěru hodinového koncertu violoncellisté improvizovali na dané téma z řad posluchačů
a musím říct, že se s m poprali statečně, protože
zahrát např. starý mixér není jen tak.

Druhou akcí byl koncert ZUŠ Open dne 24. 5.,
odehrávající se v prostorách ZZN. Opět hodinový
koncert tentokrát v podání žáků ZUŠ byl určitě přínosem m, že dě viděly a slyšely kamarády „muzicírovat“.
Jeden či druhý koncert byl možná pro mnohé z žáků prvním setkáním s hudbou naživo. CD, rádio,
televizi je jednoduché zapnout a poslouchat, ale
přímý kontakt s hudbou je zážitek na dlouhý čas
a stopu v srdci i na duši zanechává právě blízkost
a chvilková hmatatelnost hudby. A když jsem procházela po chodbách školy, tak jsem slyšela z úst
dě „že to bylo dobrý“.
Ľubica Spurná, ZŠ Tyršova
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Výlet do Drážďan
V pátek 4. května se někteří žáci 7., 8. a 9. ročníků vydali na celodenní výlet do Drážďan.
V 7.00 hod. jsme vyjížděli a kolem 10.00 už jsme se
nacházeli v Německu. Pošli jsme se po Brühľsche
Terrasse a Zwingeru, prohlédli si Frauenkirche,
udělali společné foto a zamířili na náměs s proslulými drážďanskými trhy. Tam bylo chvíli volno,
a tak jsme samozřejmě museli ochutnat německé
KFC.
Pár z nás docela překvapilo, jak snadno se dá
domluvit anglicky i německy. Stačí umět “Danke schön, Hallo, Tschűβ”, jestli chcete velké nebo
střední hranolky a jste za vodou.

rozchodu jsme zamířili k našemu autobusu a celí
šťastní zamířili domů.
Děkujeme paní uč. Urbanové za organizaci výletu
a paní uč. Součkové, Zi ové a Pojmanové, že to
s námi vydržely, i když to bylo maličko náročné,
(uhlídat skoro 50 lidí) a cestovní kanceláři VÝUKA
JINAK.
Snad mi dá každý za pravdu, když napíšu, že by se
tyto výlety měly pořádat častěji.
Pavlína Splavcová, 9. B, ZŠ Žitomířská

Po obědě jsme vyrazili do muzea hygieny. Tam
jsme si prohlédli plánek budovy muzea, vývoj miminka, jak se mění tělo s přibývajícími léty, šablony
se „správným‘‘ tvarem obličeje, video o vychládání
těla po smr , umělé silikony, korzety, zdeformovaná chodidla nemocných i zdravých lidí a spoustu
obrázků o lidském těle. Vyzkoušeli jsme si chodit
jako osmdesá le , psát, špatně slyšet, vidět, udržovat rovnováhu, tancovat, ovlivnit naši mysl atd.
Poté celá skupina zamířila tam, kam se už nejméně
od rána těšila – do PRIMARKU. Po dvouhodinovém

Škola v přírodě
V pondělí 14. května ráno se před školní jídelnou začaly scházet davy dě a rodičů. Třídy 3. A, B, C a 4. B
odjížděly na školu v přírodě. Pro náš pobyt jsme si vybrali chatu Zvonice v Kořenově. Po příjezdu na nás
už čekali vychovatelé, kteří měli pro dě připravený celotýdenní program s názvem Detek vka. Dě plnily
různé úkoly, za které byly v průběhu týdne odměňováni. Úplně na začátku byli všichni nováčci, za splnění
úkolu postupovali na detek vy, komisaře a poslední večer byl jmenován jeden vrchní komisař.
Počasí nám celkem přálo, podnikli jsme pěší výlet
na rozhlednu Štěpánka, jeli jsme do iQLANDIE v Liberci, hráli různé hry a soutěže. Dě se také seznámily se znakovou řečí, která se jim zalíbila a používají ji občas i ve škole. Velkým zpestřením byl
příjezd dálniční policie s ukázkou nového auta.
Zde je několik postřehů přímo od dě ze 4. B:
V úterý jsme šli na rozhlednu Štěpánka, kde jsme
si mohli vyzkoušet chození na chůdách. Ve středu
jsem jeli na celodenní výlet do iQLANDIE. Ve čtvrtek byla diskotéka. Školu v přírodě jsem si hodně
užila. (Viky)

Škola v přírodě se mi líbila, nejvíc detek vní disciplíny. Jediné, co bych vytkla, že jsem furt nováček.
Ale jinak super. Odnesla jsem si spoustu zážitků
a i pár ponaučení. (Bára)
Škola v přírodě je největší zážitek roku. Tématem
byla detek vka. Jeli jsem do chaty Zvonice, která je
v Kořenově. Pokoje byly hezké. V úterý jsem šli na
rozhlednu Štěpánka. (Kačka K.)
Byla tam nádherná krajina a krásné okolí hor. Líbil
se mi výlet do iQLANDIE, kde byl i robot Thespian.
(Anežka)

Ze společnosti
Bylo to zábavné, na pokojích jsme hráli hry a moc
jsme se nasmáli. (Tomáš)
Ve čtvrtek bylo vyhlašování pokojů a celotýdenní
hry a nakonec... DISCO. Bylo to úžasné být na této
škole v přírodě. Moc jsem si to užila. (Anička S.)
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Myslím, že se všem na horách líbilo, dě byly fajn
a všichni jsme si pobyt moc užili. Tak možná zase
za rok...
Mgr. Markéta Slavíková, ZŠ Žitomířská

Šli jsme na rozhlednu, která se jmenovala Štěpánka. Mohli jsme si tady koupit pohledy a suvenýry.
(Adélka O.)
Na rozhledně jsme vyšetřovali krádež vzácných objektů. (Dan)
Ve středu večer byla soutěž Máme Talent. Kdo
chtěl, předvedl, co umí. Někdo zpíval, hodně se
tancovalo a někdo nacvičil scénku. Vyhrála Eliška.
(Honza)

Pluju si, ani nevím jak
Už aby byla středa 16. Tak přesně tohle si řekl ve třídě snad každý z nás. Měli jsme to ž slíbený „třídeňák“
(třídenní výlet). A nebyl to výlet ledajaký. Nejen, že budeme spát ve stanech, ale ještě pojedeme vodu.
První polovina května utekla stejně rychle, jako ta
naše slíbená voda, a my se tak po dopoledním vyučování obtěžkáni stany, spacáky a jinými potřebnými věcmi na kempování vydali směr českobrodské
nádraží. Počasí nám zrovna nepřálo, ale to nám
náladu opravdu zkazit nemohlo.
Do Týnce nad Sázavou jsme dorazili kolem páté hodiny. Postavili jsme stany a už se těšili na ráno. Dopoledne za námi dorazil pan ředitel. Domluvili jsme
se, že celý čtvrtek budeme trénovat na řece v okolí
kempu. Někteří z nás byli na vodě poprvé, a tak se
pár užitečných rad, třeba jak správně držet pádlo,
docela hodilo. Po zkušební hodince jsme vytáhli
lodě na břeh a měli jsme chvíli klid. Pak jsme ale
zase museli všichni do vody. To už se nikomu moc
nechtělo. Dokonce ani paní učitelce, která se snažila
přemluvit pana ředitele, že už to docela umíme. Ten
ale řekl, že ještě musíme trénovat. Asi po hodině
nám všem šlo pádlování o trochu lépe. Pochváleni
jsme se převlékli do suchého oblečení a podvečerním fotbálkem jsme se pěkně zahřáli. Čtvrteční večer ukončilo posezení u rozdělaného ohně.
Je pátek. Konečně nadešel očekávaný den. Pracovníci půjčovny lodí nám oznámili, že snad nejkrásnější úsek, Týnec nad Sázavou – Pikovice, je sjízdný.

Bohužel v Týnci opravovali jez, a proto naše plavba
začínala v Krhanicích. I tak nás čekalo sjet sedm jezů.
A to se nám podařilo. Myslím si, že většina z nás až
při sjíždění jezů uznala, že ten čtvrteční nechtěný
trénink byl potřeba, protože to není žádná legrace.
Při plavbě jsme si na poloviční cestě všichni dali
oběd v restauraci „Na poště“, a pak už se nechali
unášet peřejemi skoro až do cíle. V Pikovicích jsme
lodě odevzdali. Vlakem jsme se vrá li do kempu,
kde jsme museli do dese minut zabalit stany, které
nám pan ředitel odvezl autem do Českého Brodu.
Představa, že pokud to nes hneme, a budeme tak
muset vláčet stany vlakem, nás vybičovala k neskutečným výkonům. Stan nevezl vlakem nikdo. Kolem
půl šesté večer jsme se z našeho „třídeňáku“, i když
unavení, ale plni zážitků, vraceli domů.
Vodáci z 8. B, ZŠ Žitomířská
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Květen u nás ve škole
Ani jsme se nenadáli a máme další školní měsíc za sebou. Také v květnu se u nás ve škole událo hodně akcí,
které nám přinášely radost a nová poznání.
Začátkem měsíce května jsme všichni absolvovali
školní kolo v atle ckém čtyřboji a nejlepší z nás
pak reprezentovali naši školu v Kolíně na oblastním
kole. A byli hodně úspěšní – naše týmy obsadily
v kategorii chlapců i dívek shodně 2. místo a navíc
Maruška se stala absolutní vítězkou tohoto atle ckého klání.
Hned v následujícím týdnu vyrazili naši sportovní
benjamínci na velmi oblíbený Palačinkový turnaj.
Nejde, jak by se někdo mohl domnívat, o turnaj
v pojídání palačinek, ale o turnaj v kopané mladších žáků, kde je největší odměnou nejen pro vítěze velký palačinkový raut na konci turnaje. Naši
byli opět velmi úspěšní a přivezli si kromě plných
bříšek palačinek také prvenství v tomto fotbalovém turnaji.
V letošním roce jsme se poprvé zapojili do soutěže
„Staň se strážcem pralesa“, kterou organizuje ZOO
Praha a firmy REMA a.s. a Vodafone. Podstatou
soutěže je sbírat ve škole elektroodpad a také staré
mobilní telefony, které pak pořádající firmy od nás
odvezou a dále zpracovávají. Za každý vysbíraný
mobil pak tyto firmy odevzdávají 10 Kč na konto
„Pomáháme jim přežít“, a tak společně podporujeme nejen zvířata v pražské ZOO, ale hlavně zvířata
v místech jejich přirozeného výskytu a také projekt
„Toulavý autobus“, který vzdělává dě v Africe v oblas ochrany přírody a hlavně ohrožených druhů
zvířat. V konkurenci základních škol České republiky jsme při naši premiéře obsadili 12. místo a za
to, se delegace našich žáků zúčastnila Dne Strážců
pralesa v pražské ZOO, kde naši žáci převzali ocenění a měli možnost si užít pěkný den se zvířaty.

V květnu jsme také s hli navš vit českobrodskou
knihovnu, kdy pro nás paní knihovnice připravily
pěkný program „Od bubliny k básničce“. Zábavnou
formou plnou soutěží a hádanek jsme se seznámili
s různými literárními žánry a také jsme se stali na
chvíli básníky, či detek vy.
Poslední den měsíce května patřil u nás ve škole
všem dětem. Tradiční Dětský den připravili pro své
mladší spolužáky naši deváťáci a také někteří středoškoláci. Dopoledne plné soutěžení, sportování
a veselí bylo moc fajn a drobné dárečky už byly
pouze třešničkou na pomyslném dortu.
Měsíc květen je za námi, teď nás čeká jen pár týdnů a budou tady vytoužené prázdniny. To nás ale
ještě čeká hodně učení, ale také určitě najdeme
čas na několik tradičních akcí, ať už je to turnaj ve
vybíjené, lesní stezka, účast na „Letních hrách pro
radost“, či společném školním výletu.
Žáci Základní školy a Prak cké školy Český Brod
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ZUŠ Open
24. května. Svátek měla Jana. Přesto však happening brodské ZUŠ začínal v Domově Anna. Program byl
to ž připraven pro nejširší publikum a senioři patří tradičně k nejvděčnějšímu publiku.
V 10.00 tak začal nejen ZUŠ Open, ale současně
pan starosta zahájil i fes val Podlipanské hudební
slavnos . V Anně se představili pěvecké a instrumentální soubory komornější, které si vystačí bez
zesílení. Příjemná atmosféra vyús la v zasloužený
potlesk. Ale to byl jen začátek.

sazení dě z mladších oddělení pěveckého sboru,
kapely Bílý dveře smíšeného orchestru a big bandu
ZUŠ. A nepochybně díky fantas ckému publiku,
které chválilo nejen výkony muzikantů a zpěváků,
ale i inspira vní industriální kulisy ožívajícího areálu ZZN.

Výtvarníci opět zpestřili plot kolem ZUŠky a jako
pravidelně je stále co obdivovat. Ve tři odpoledne
se proud mladého umění rozložil na schody u KD
Svět, kde strhujícím rytmem bouřily bicí, a do divadýlka, kde vedle klavíru dostalo prostor umění
drama cké.

Kolek v pedagogů ZUŠ Český Brod

Vrcholem dne však bylo setkání u sila. Areál ZZN
opět ožil a atmosféra byla elektrizující. Ne tolik
dílem techniky zesilovací, ale především díky na-
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Mistrovství České republiky ve vícebojích
Ve dnech 1.-3. června se na kolínském atle ckém stadionu konalo Mistrovství České republiky ve vícebojích. Na „republiku“ se dostali hned dva českobrodš atle . Vojtěch Vopařil a Maxim Tyrpekl, kteří získali
nominaci na základě perfektních výsledků na Přeboru Středočeského kraje ve vícebojích.
Vojtěch Vopařil postoupil na MČR z patnáctého
místa a věřili jsme, že se mu deví boj podaří a toto
umístění si udrží. Hned v první disciplíně, kterou
je běh na 100 metrů překážek, si vytvořil osobní
rekord (16,00 s, 16. místo, 597 bodů). V dalších
disciplínách se pak stále posouval na vyšší příčky.
Předvedl perfektní výkon a zároveň osobní rekord
v hodu diskem (35,23 m, 4. místo, 568 bodů), ve
skoku o tyči zdolal výšku 2,60 m. Páteční zápolení bylo zakončeno výkonem 33,33 metru v hodu
oštěpem (11. místo, 346 bodů). Po prvním dni víceboje se tedy Vojtěch ocitl celkově na překvapujícím 12. místě, a čekali jsme, co ukáže sobotní část
deví boje, kdy měl před sebou dalších pět disciplín. Sobota byla zahájena dalším osobákem, běh
na 60 metrů zvládl za 7,56 (5.místo, 694 bodů).
Závod pokračoval skokem dalekým a výkonem
570 cm (8. místo, 523 bodů), ve vrhu koulí přišel
výsledek 11,54 m (7. místo, 579 bodů), ve skoku
vysokém překonal laťku ve výšce 157 cm a m si ve
výšce zlepšil vícebojařský osobní rekord (441 bodů,
11. místo). Celkově se ocitl na 10. místě a již ho
čekal jen běh na 1000 metrů. Časem 3:04 získal
624 bodů a krásné celkové desáté místo si udržel!
Celkový bodový zisk je také lepší než kdykoliv dříve
– 4636 bodů.
Maxim Tyrpekl, mladší žák bojující v pě boji, také
ukázal, že Mistrovství republiky dokáže vyprovokovat k nečekaným výkonům. Pě boj zahájil osobním rekordem na 60 metrů překážek (10,46 s.)

a v dalších osobních rekordech pokračoval i nadále. Výkonem 53,00 m v hodu kriketovým míčkem si zlepšil rekord o téměř 7 metrů. V běhu na
60 metrů se tentokrát dostal pod 8 sekund, časem
7,99 získal krásných 563 bodů. Ve skoku dalekém
předvedl kvalitní výkon 497 cm. A nyní přišel běh
na 800 metrů. Maximův dosavadní osobní rekord
byl 2:53 a takovým výkonem by okamžitě spadl až
na 12. příčku. Ale ukázalo se, že se umí kousnout
a zaběhl krásný čas 2:42! Nový osobní rekord v běhu na 800 metrů byl na světě. Celkově se dostal
na 9. místo. A zároveň jde o jeho nejlepší pě boj
ziskem 2100 bodů.
V letošním roce jde určitě o největší úspěchy českobrodské atle ky a jsme rádi, že nás chlapci takto
reprezentovali. Více na naší stránce www.facebook.com/atle kaceskybrod/.
Za TJ Slavoj Český Brod – oddíl atle ky,
trenérka Kateřina Čokrtová
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Naše malé fotbalové hvězdy očima hlavního trenéra mládeže
Mám-li ze své pozice hodno t právě uplynulou sezónu, musím vyjádřit maximální spokojenost jak s herním projevem jednotlivých týmů, tak s personálním a hráčským zajištěním.
Naše jednotlivé mládežnické týmy (až na starší
žáky) se v uplynulé sezóně umís ly na předních
příčkách svých soutěží. Družstva, která nebyla první, se umís la hned za týmy Kolína, které soutěže
vyhrály. Naši starší a mladší žáci hráli prvním rokem krajský přebor a vedli si velmi dobře. Zejména
mladší žáci jsou skvělým příslibem do budoucna.
Spousta našich hráčů je v nejvyšších soutěžích na
zkoušku a je o ně velký zájem.
Podařilo se nám pro příš rok získat další trenéry,
které z celého srdce vítáme v našem trenérském
týmu. Máme ustálené týmy po jednotlivých ročnících. Podařilo se nám realizovat naše programy,
například letní soustředění, na které jezdí stále více
našich fotbalistů, ale i trenérů a rodičů, což vytváří
rodinnou atmosféru a kamarádskou propojenost
mezi dívkami a chlapci jednotlivých kategorií.
Za zmínku stojí i organizace již tradičních Českobrodských turnajů, na kterých se všichni podílíme.

Mezi kluby a obecně ve fotbalové komunitě jsme
dobře hodnoceni v práci s mládeží, jsme zváni na
špičkové turnaje. Naše týmy si zahrály v tomto ročníku s kvalitními soupeři, mezi nejzvučnější patří
pražská Sparta, Slávie, Dukla, Viktorka Žižkov, dále
Hradec Králové aj. Některé z těchto týmů jsme
i porazili. Naše ml. přípravka si zahrála na hlavním
stadionu Slavie Praha v Edenu. Odehráli jsme turnaje v Plzni, v Hradci, Ús a vůbec po celé ČR. Jedním slovem „skvělý“ rok.
Nezbývá, než za tuto perfektní práci poděkovat
vedení klubu, trenérům, rodičům a našim malým
hrdinům. A Vy, kteří se chcete stát součás našeho
týmu - n e v á h e j t e, přijďte mezi nás třeba již na
začátku září, kdy je plánován další nábor.
Všem přeji krásné prázdniny.
Bc. Stanislav Lindauer,
šé renér SK Český Brod
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Mistrovství dvojic a trojic v režii českobrodských sestav
O slunečném víkendu 2. - 3. 6. 2018 jsme byli pořadateli vrcholné nohejbalové akce v podobě mistrovství
České republiky dvojic a trojic v kategorii dorostu. Dosavadní letošní výsledky našeho týmu v dorostenecké
lize naznačovaly, že bychom mohli pomýšlet na příčky nejvyšší.
Sobota byla věnována disciplíně dvojic, kde se
prezentovalo celkem 24 sestav, tedy největší možný počet. Náš oddíl vyslal do boje 2 sestavy. Obě
sestavy poměrně hladce prošly základní tříčlennou
skupinou. Zajis ly si m příhodnější nasazení do
play-oﬀ a také jistotu, že případné českobrodské
derby může být k vidění až ve finále. Jako nůž máslem procházeli naši svěřenci až do semifinále, kde
naši elitní formaci velmi potrápil tým Zbečníku.
O prvním finalistovi musel rozhodnou až tře zkrácený set, kde jsme ukázali větší herní kvalitu a bylo
jisté, že se ve finále ukáže domácí tým. V druhém
semifinále předvedl druhý domácí tým téměř strojovou hru, a utnul m možné myšlenky Vse na
na finále. V pozdním tropickém odpoledni se tedy
zrodila zcela nevídaná věc, ve finále nastoupily oba
naše týmy. Trenér Mar n Janík mohl finálovou bitvu sledovat z nedalekého s nu a užívat dobře zúročené tréninky. Zlatou medaili si nakonec na krk
pověsila áčková sestava ve složení Zdeněk Kalous,
Jan Čech a Erik Zavacký. Stříbro si za svůj výborný
výkon v celém turnaji vybojovala naše druhá sestava ve složení Jaroslav Kovařík, Nikolas Truc a Vilém
Ungermann.
Neděle patřila trojicím, v ranních hodinách se prezentovalo 17 sestav. My jsme opět nasadili 2 sestavy. Základní skupiny téměř kopírovaly uplynulý
den, a tak si poměrně hladce obě naše formace
zajis ly účinkování ve čtvr inále. Jako první přišel
na řadu souboj našeho béčka pro Šacungu. První

set jsme naprosto dominovali a to jak v poli, tak
na útoku. Role se ale v druhém setu úplně otočily
a utkání se rozhodovalo v tře m setu posledním
možným míčem. Vilda Ungermann svůj útok nasměřoval do skvěle postaveného bloku Šacungského Krunerta, a tak se sen o případném dalším
obsazení prvních dvou příček rozplynul. Hned
vzápě ale naše druhá sestava úspěšně prošla do
semifinále, kde se střetla s týmem Modřic. Souboj
byl pikantní m, že v uplynulém ročníku dorostenecké ligy tento tým vyřadil naše hráče v play-oﬀ.
První set se rozhodoval až za stavu 9:9 při kterém
jsme byli šťastnější my. Druhý set jsme postupně
navyšovali náskok a zvítězili v poměru 2:0 na sety.
Finále pro Vse nu zahráli výborně všichni naši
borci. Bezchybná nahrávka a blok Čecha, doplněný nechytatelným útokem Kalouse a Truce, zajis l
českobrodské sestavě druhé zlato.
Za oddíl nohejbalu Jan Sýkora
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Cvičení v Sokole v červenci vyvrcholí XVI. Všesokolským sletem
Se školním rokem pomalu končí i ten náš, cvičební. Poslední měsíce přinesly mimo běžné cvičení v oddílových hodinách i kulturní lahůdku v podobě koncertu houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a možnost
ukázat se veřejnos na Fes valu neziskových organizací v městském parku.
A samozřejmě hlavně nacvičování sletových
skladeb. Je za námi oblastní slet, který se konal
27. května v Brandýse nad Labem a naše jednota se zde představila ve skladbách Cirkus, Spolu
a Princezna Republika.
S nimi a ještě navíc se skladbou Noty, určenou
nejmenším dětem, vystoupí českobrodský Sokol na
XVI. Všesokolském sletu, který se letos uskuteční
v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu ve dnech 5. a 6. července v Praze na stadionu v Edenu. Pro všechny zájemce jsou
vstupenky k zakoupení na www. cketportal.cz.
Opro jiným rokům se i v červenci sokolovna otevře veřejnos , a to konkrétně 8. července, kdy zde
vystoupí jihoamerická folklorní skupina Villa San
Bernardo z Chile (10 hudebníků a 14 tanečníků).
Skupina vznikla v roce 1956 a během téměř šedesá let se prezentovala ve více než dese zemích
La nské Ameriky, Evropy a Afriky. V současné
době připravují prezentaci nového díla od autora
Violeta Parry a také se chystají na cestu do České
republiky, kde chtějí oslavit 10 let od své poslední
návštěvy. Nejprve vystoupí na Slovensku ve Valčianské dolině a Trenčianských Teplicích, poté na

Valašském krpci ve Vse ně, v rámci Sokolského
sletu v Praze a vše zakončí ve Starém Hrozenkově
v polovině července.
A jedno speciální představení s ukázkami tanců
ze severu Chile, středu Chile, z poloostrova Chiloé
a z Velikonočního ostrova soubor také nabídne
v českobrodské sokolovně. Přijďte se podívat, stojí
to rozhodně za to. Zároveň děkujeme městu Český
Brod za finanční příspěvek na dopravu folklorního
sdružení z fes valu ve Vse ně do Českého Brodu.
Jako v poslední době každý rok nás o prázdninách
čeká velká stavební akce. Tou je letos celková oprava poslední strany fasády historické budovy sokolovny. A k tomu samozřejmě řada „malých“, ale
velmi potřebných oprav, které se za cvičební rok
vždy nashromáždí.
V opět krásnější sokolovně se na vás budeme těšit
po prázdninách od 10. září.
Za T. J. Sokol Český Brod
PhDr. Diana Minaříková, Ph.D. a Ing. Jaroslav Petrásek
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Knihohrátky ve znamení sedmiček
Pro druhé letošní Knihohrátky jsme si vybrali prosluněné odpoledne v úterý 22. května, kdy jsme se sešli
s dětmi a jejich dospělým doprovodem na malém živém čtení a hraní, tentokrát jsme v knížkách hledali
pohádky, básničky a příběhy o číslech a počítání a nějak nejvíc se nám zalíbila „šťastná“ sedmička.
Začali jsme veselou pohádkou o drakovi Sedmihubovi , který měl sedm hlav a nejraději jedl mladé
a krásné princezny, a dozvěděli jsme se, jak na něj
nakonec chytrý král vyzrál. Sedmička nás provázela i v matema cké pohádce o klukovi Tomášovi
a skřítkovi Počítálkovi, kteří společně počítali a malovali sedm teček beruškám. Připomněli jsme si
také obrázkový příběh o sedmi beruškách, ve kterém jsme se dozvěděli, jak přišly ke svým tečkám
i jménům, nechyběla ani beruščí básnička.
O koze Józe a jejích sedmi poslušných a chytrých
kůzlatech vyprávěla veselá veršovaná pohádka
Věry Provazníkové. V zábavném kvízu dě správně
uhodly všechna čísla v názvech pohádek, nezapomněli jsme ani na Sněhurku a sedm trpaslíků nebo
Sedmero krkavců. Přečetli jsme si také jednu kapitolu z knížky Sedm pohádek pro malé myšky, které
vypráví večer před spaním táta myšák svým sedmi
dětem, a na magne cké tabuli jsme spočítali sudičky, růžové květy a statečné prince z pohádky
o Šípkové Růžence. Tradičně nechybělo závěrečné
obrázkové čtení, něco dobrého na zub a navíc jsme

si ještě společně zatancovali při písničce Počítací
od pánů Svěráka a Uhlíře.
A aby těch sedmiček nebylo málo, zveme všechny
malé i velké posluchače na Sedm prázdninových
čtení!
Eva Vedralová,
Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce (audiokniha)
To bylo tenkrát, když spolu pejsek a kočička hospodařili a chtěli všechno dělat tak, jak to
dělají lidé: umývat podlahu, péci dort, chodit na procházku, psát dopis nebo hrát divadlo.
Ale protože lidmi nejsou, nedopadlo všechno vždycky tak, jak by si přáli… Kompletní
znění deví klasických příběhů obsahuje i povídání Jak pejsek s kočičkou slavili 28. října,
které bylo po roce 1948 z poli ckých důvodů vypouštěno, drama zace se ujali herci Dejvického divadla. Namísto Čapkových známých obrázků audioknihu doprovázejí ilustrace
výtvarného dua Tomski&Polanski, kteří svou verzi pojali jako poctu autorovi.
Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství
O čem snil Rychlonožka před m, než se stal členem Rychlých šípů? Kdo všechno se skrývá
pod maskou Široka? Odkud znal Červenáček bratry Mašíny? Dokáže Jeremiáška zachránit
Řehoře Samsu? Uspěje Bratrstvo kočičí pracky v soutěži swingových orchestrů? Co zažili
Mirek Dušín a jeho přátelé v New Yorku? Všechny odpovědi naleznete v tomto albu. Nové
komiksy ze života Rychlých šípů jsou dílem padesátky předních současných výtvarníků
z Čech a Slovenska, obrazovou část doplňují texty, které příběhy zasazují do širších souvislos . Vychází u příležitos 80. výročí vzniku slavného komiksu o Rychlých šípech.
Jiří Padevět: Za dráty
Místopisný průvodce přibližuje místa v dnešní České republice, na kterých zřídila nacis cká
okupační moc nebo protektorátní úřady tábory za účelem koncentrace a izolace poli ckých
odpůrců, Židů, Romů či pracovních sil. Najdete zde pobočky velkých nacis ckých táborů,
tábory zřizované bezprostředně po záboru pohraničí a určené především k internaci polických odpůrců z řad českých Němců, tábory určené k internaci Romů, pracovně-výchovné tábory určené pro občany protektorátu nebo poměrně neznámé tábory pro maďarské
Židy. Kniha je doplněna mnoha dosud nepublikovanými fotografiemi.
Tereza Vostradovská, Šárka Svobodná, Robin Král: Řez kočkou
„Mami, ta nek se mě ptal, co je to za domeček, a přitom to bylo Národní divadlo!“
Poznat ho zvenku, to zvládne každý. Ale kam vedou tajné chodby pod divadlem
a k čemu se dříve používaly? Co má kosmonaut pod skafandrem a kočka v břiše?
Jaký mechanismus snižuje výšku tónu trumpety? A co je sopouch, láčka nebo sklivec? Rádi se s vámi o pohled do útrob všech těchto předmětů podělíme. Hádankou
uvedené ilustrace věcí, zvířat i budov s mnoha vedlejšími obrazovými mikropříběhy
a s rozkládacími stránkami odhalují to, co bývá obyčejně skryto uvnitř...

Kompletní přehled nových knih za měsíc květen 2018 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Dali jsme se dohromady: Pro Brod
Vážení českobrodš spoluobčané, milí přátelé. Říká se, že čas je jediná spravedlnost na světě, a taky se
zpívá, že le jako bláznivý. Téměř po čtyřech letech tu máme znovu před sebou možnost vybrat nové zastupitele, kteří budou chod našeho města řídit dále.
Vzhledem k tomu, že měsíce do voleb rychle utečou, dovolujeme si už dnes oznámit, že se v komunálních volbách v Českém Brodě chceme ucházet
o vaše hlasy jako volební koalice s názvem „Pro
Brod“. Chtěli bychom se vám postupně představit a seznámit vás s naší představou chodu města
v následujících letech i s m, kde vidíme priority
a kde slabiny či výzvy.
Kdo vlastně jsme a proč jsme se jmenujeme „Pro
Brod“? Máme za to, že naše pojmenování trefně
vyjadřuje, k jakému cíli bude směřovat naše práce.
K tomu, aby se Český Brod stal pro nás i pro vás báječným místem na zemi, místem, kde máme radost
z toho, že je kam zajít, kde se zastavit a popovídat
si, že si můžeme na úrovni doby nejen zasportovat,
ve školách dostat znalos a dovednos potřebné
pro praxi, ale také pro život pořádnou porci lidství.
Že spolu můžeme být nadšeni z rozvíjející se společnos patriotů, zkrátka, že se v Brodě příjemně
a bezpečně žije a budeme se sem rádi vracet.
Naší snahou bylo sestavit volební „21“ nejen
z těch, co už zkušenos mají jako radní, zastupitelé
či z práce komisí a výborů. Nově jsme oslovili další občany města se zkušenostmi v oborech, které
naše město pro svůj rozvoj potřebuje a kteří mají
odvahu a energii dále růst.

Najdete mezi námi profesionály z oboru školství,
historie, stavebnictví, územního plánování a urbanismu, práce s dětmi, mládeží a seniory, ty, co
mají zkušenost s dotační poli kou, zdravotnictvím,
prací sociální, s životním prostředím i s moderními
trendy v oblas dopravy či novými technologiemi.
Mnozí naši zástupci mají fůru zkušenos s činorodou prací v neziskových organizacích, zejména
v Sokole, farnos a Junáku.
Se všemi našimi kandidáty, volebním programem
a informacemi týkajícími se nadcházejících komunálních voleb se budete mimo jiné moci seznámit i na
našich nových webových stránkách www.probrod.
cz, které začnou fungovat na začátku prázdnin.
Jsme přesvědčení, že prospěšnější, než hledat důvod, jak se odlišit, je komunikovat a dát se dohromady. Vytvořili jsme „Pro Brod“, společnou kandidátku
KDU–ČSL a hnu nestraníků. Naše zaměření a cíle
jsou blízké. Máme společnou snahu komunikovat se
všemi, kteří mají chuť a nadšení pracovat pro Brod.
Chceme tvořit, komunikovat, budovat, ne kri zovat.
Věříme, že řada z Vás bude proto volit právě naše
sdružení. Jsme tady pro Vás, jsme Pro Brod!
Ing. Jaroslav Petrásek,
PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, PhD

Poznatek z činnos kontrolního výboru: úkoly se neplní
Čtvrtým rokem jsem členem kontrolního výboru v našem městě Český Brod (kontrolní výbor musí, dle zákona o obcích, zastupitelstvo města vždy zřídit). Poté, co jsem si četl v archivních zápisech z jednání našeho
zastupitelstva o buď příliš velké ak vitě tohoto kontrolního orgánu, kdy byli nejak vnější členi odvoláni, či
o naprosto nefunkčním kontrolním orgánu vedeným koaličním zástupcem (zákon o obcích nařizuje zřízení,
ale již neříká, že se musí scházet apod.) jsem byl plný očekávání, jak to bude fungovat.
Kontrolní výbor je aktuálně složen 7 členy, přičemž
zástupci koalice mají 3 a opozice 4 členy. Od začátku své činnos se výbor pus l do kontrolní činnos. Proza m uzavřel a zastupitelstvem města prošlo
12 kontrol v příspěvkových organizacích města, ale
i přímo na úřadu města Český Brod a měl 30 jed-

nání. Nedostatky, které kontrolní skupiny odhalily
v příspěvkových organizacích, byly většinou drobného charakteru.
Jednou z povinnos kontrolního výboru, která je
mu stanovena zákonem, je kontrola dodržování

Píšete nám
usnesení rady města a zastupitelstva města. Proto po kontrolách příspěvkových organizací jsme se
také vrhli na kontrolu plnění usnesení. Po úvodních
překážkách v přístupu k materiálům, kde pomohlo
až usnesení zastupitelstva obce, které uložilo zpřístupnění elektronické evidence smluv členům kontrolního výboru, jsme se začali probírat jednotlivými jednáními zastupitelstva města a rady města.
V případě, že usnesením bylo uloženo starostovi
podepsat smlouvu, tak jsme ji v informačním systému města dohledávali. A v tu chvíli jsme začali
zjišťovat, že nejsou v tomto informačním systému,
kam vnitřní směrnice města určuje smlouvy ukládat, dohledatelné či jim chybí některé z podstatných prvků, jako je třeba podpis buď starosty města či pro strany.
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nebyla žádná. Výsledkem tohoto neveselého faktu
byl návrh do jednání zastupitelstva města 13. prosince 2017, které uložilo tajemníkovi úřadu odstranit zjištěné závady, a zároveň stanovilo lhůtu do
24. ledna 2018 k písemnému sdělení. Dle § 109
již výše uvedeného zákona o obcích plní obecní
úřad úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo. Při dalším jednání kontrolního výboru byla shledána jen
částečná náprava. V době psaní tohoto příspěvku,
tj. 4. června 2018 nebyla žádná písemná ani ústní
informace členům KV předána...
Veškerá má tvrzení jsou dohledatelná na webových stránkách města – menu Město a samospráva
Výbory a komise.
Ing. Evžen Pospíšil

V zápisech kontrolního výboru se začaly zjištění
množit a náprava po dobu více než jednoho roku

Zvláštní a nečekaný zážitek
Jsou nahodilos , které člověku připadají, že nemají souvislost. Třeba dva, kteří se potkávali na linkách
Československých aerolinií, ale nevěděli o tom. Až teď v Českém Brobě po drahnu let seznali, že se na těch
linkách museli vidět. Lidé se setkají, aniž by se dříve znali a po letech si řeknou, jak to vlastně bylo. Jde
o zážitek, který je člověku dopřán čirou náhodou.
V nedávném květnovém dni jsem šel pomalu k domovu. Došel jsem k lavičce u autobusové zastávky, která je umístěna napro Domovu důchodců
Anna. Na lavičce seděl starší prošedivělý pán. Měl
vzorně šitý oblek se sakem, takový, které dříve nosívali úřední osoby. Seděl zamyšleně se sklopenou
hlavou. Napadlo mě, nevím ani proč, abych ho
oslovil a trochu ho povzbudil. Sám mám to ž za
sebou osm křížků a už jen proto pociťuji se staršími lidmi solidaritu. Povídám mu, že to sluníčko
příjemně hřeje a na déšť to nevypadá. Asi jsem ho
trochu vyrušil, ale nic nenamítal. Prohlásil, že je
zdejší rodák a rád by bydlel v protějším Domově
důchodců. Za m ho tam ale nepřijali. Na oplátku
jsem mu sdělil, že já zdejším rodákem nejsem a že
žiju s manželkou víc než 20 let v domku pro zadní straně gymnázia. Upamatoval se, že tam kdysi
bydlel pan Pecák, že to byl elektroinženýr a že byli
přátelé. Domluvili jsme se, že měl na mysli staršího
pana Pecáka, ale to už mě pozval, abych si přisedl
na lavičku a rozpovídal se. Prý při svém povolání
proletěl celý svět. Během druhé světové války byl
nasazen na práci do Říše (německý termín Tota-

leinsatz). Jeho sestra musela odjet do Německa.
On ale mohl zůstat v Čechách na území zabraném
Němci. V továrně, kde pracoval, se vyráběly součástky důležité pro tak zvanou Říši. Jeho otec byl
velmi pořádkumilovný. Měl dobré postavení jako
ředitel Občanské záložny neboli spořitelny. On se
po druhé světové válce zvlášť zajímal o letadla.
Splnilo se pak to, po čem toužil. Po studiích se postupně vypracoval na navigátora Československých
aerolinií. Vzpomínal, že proletěl doslova celý svět.
Civilní zaměstnanci prý neměli tak dobré platové
zařazení jako , kteří přicházeli do ČSA od armádního letectva. Nicméně, jak podotkl, má prý docela
dobrý důchod. Často prý přistávali v Bombeji. Musel tam jednou nastoupit na léčení do nemocnice,
aby mu z těla odstranili nebezpečné améby (bilharzie). Doléčit ho pak museli doktoři v Čechách.
ČSA létaly až do indonézské Džakarty. V tu dobu
tam řádila občanská válka. Vyprávěl, jak se schovávali do krytů.
A to už jsem navázal ve vyprávění i na své cesty
na Střední a Dálný východ. Právě tam jsem se při

52

Českobrodský zpravodaj
červen 2018

cestách často se členy československých leteckých
posádek setkával. Rozzářil se, když jsme si oba připomněli příjemné koupání v Bombeji na koupališ
Beach Candy. Chodívali tam jen cizinci a proudila
tam filtrovaná mořská voda. Vzpomněl na indické
město Ranchi. Pracovníky různých profesí vysazovaly ČSA v Bombeji a po tranzitu pokračovali
vnitrozemskými letadly, turbotrtulovými Viscounty i starými dvoumotorovými Dakotami do regionu Bihár k místům, kde československé podniky
budovaly velké strojírenské celky. Vysvětlil jsem, že
na leteckých trasách jsem mimo jiné prožil i mno-

Píšete nám
hé horké chvíle, např. při cestách do Jemenu, kam
starší britš pilo létali ve čtyřmotorových Dakotách, které si už své odsloužily během světové války. Konstatoval, že jsme se na linkách ČSA určitě
museli potkávat. Povídání bylo i víc. Je to zvláštní,
že jsme se takto v Českém Brodě setkali, pan Jiří
Hudec, bývalý letecký navigátor ČSA a v kruhu radioamatérů uznávaný odborník, a já, obyčejný cestovatel zahraničního obchodu. Bydlíme při tom pár
metrů od našeho bydliště.
Josef Dvořáček, Český Brod, 24. května 2018

Prázdninový program
Prázdninové počasí bude příznivější k vodním sportům a koupání, přesto by nebylo dobře na kolo zcela
zanevřít. Těm, kteří se chtějí projet na kole nebo ujít několik kilometrů krásnou krajinou okolo Vltavy nebo
Posázavím předkládáme plán našich akcí o prázdninách a zveme Vás nezávazně mezi nás.
16. 6., 7.08 hod. Brdy – Řevnice, cca 50 km (Břečka)
23. 6., 6.25 hod. Zlatonosná Kocába, 15 km pěší
(Šmejkal)
27. 6., 9.30 hod. Jevany – Vyžlovka, 30 km (Ne ková)
7. 7., 6.25 hod. Krajinou trampských osad, 15 km
(Slavíček)
11. 7., 9.30 hod. Klánovice – Škvorec – Hradešín,
35 km (Rybář)
21. 7., 7.30 hod. Český ráj, 50 km (Bázlík)
29. 7. Tajný výlet – pouze pro zvané, 8 km
5. 8., 7.30 hod. Český ráj, 50 km (Bázlík)

12. 8., 9.30 hod. Sázava – Stříbrná Skalice, 50 km
(Šmejkal)
18. 8. Perly Posázaví, 17 km pěší (Břečka) (čas odjezdu upřesníme)
26. 8., 9.30 hod. Soutok Labe Cidlina, 60 km
(Douša)
1. 9., 16.00 hod. Kounická šlapka, 10 km (Šošolíková)
Těšíme se na hojnou účast na našich akcích.
Sláva Břečka

Všechno (nebo aspoň něco), co jste chtěli vědět o architektonické
soutěži, ale báli jste se zeptat
V posledních týdnech jsem byl účasten mnoha rozhovorů o architektonických soutěžích. Téma začalo být
v našem městě zajímavým po nešťastně ukončené soutěži na návrh nové školky v Kollárově ulici. I členové
zastupitelstva se ptali, proč nemůže návrh připravit náš městský architekt.
Městský architekt studii do „svého“ města připravit
nesmí. Jiří Pavlíček dokonce musí odmítnout i soukromé zájemce z Českého Brodu. Rodinné domy ze
studia, kde působí, přitom patří mezi českou špičku a například přestavba starého pražského okálu
byla představena v mnoha časopisech.
Touha po průhledném hospodaření to ž už i zde
upozorňuje na možný střet zájmů a ovlivňování.

Je pravdou, že například v období první republiky
bylo působení výrazného architekta pro jednoho
státního zadavatele normální, ale v dnešních právních podmínkách by například úpravy Pražského
hradu byly označeny za neprůhledné a prezident
Masaryk, který vše zadával napřímo bez soutěže,
popotahován médii. Dnes je funkce městského architekta především poradní.

Píšete nám
Architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů je dnes takřka jedinou možnos ,
jak vybrat kvalitní návrh, „ošizené“ soutěže mohou
být napadány. Finanční odměny by měly být jedním až dvěma procenty z nákladů. Za to se ovšem
sejde několik desítek návrhů, projednaných odbornou porotou, se zapracovanými náměty veřejnos . Část z odměn pro vítěze je pak odečtena od
odměny za celý projekt, po studii musí ještě vítěz
dokreslit stavební plány takřka do poslední dlaždičky. Z obcí v okolí Prahy se o to snaží třeba v malé
Líbeznici, stavby z architektonických soutěží celkově kul vují prostor a i soukromí investoři se snaží
o lepší projekty.
Soutěže mají samozřejmě mnoho citlivých míst,
které se ale dají vyřešit správným zadáním a výběrem poroty, jež nebude upřednostňovat návrhy
udělané „na efekt“, ale ty provozně nejprak čtější.
Například velmi přísné hlukové limity, díky blízké
železnici, budou skutečným oříškem. Někteří architek se soutěží neúčastní, protože na většinu
návrhů se odměna nedostane. Odměny hradí čas
alespoň čás lidí, zabývajících se m nejlepším řešením pro naše město.

Českobrodský zpravodaj
červen 2018

53

Mezi nejvýznamnějšími rodáky Českého Brodu patří architek Balšánek a Koula, jejich stavby město
zdobí. Ale jakou budovu z posledních padesá považujete za významnou, fungující a krásnou?
Nikdo nechce žít v zadluženém městě. Českobrodský dluh není ohrožující. Přesto se používá jako
strašení, které ukončí jakoukoliv smysluplnou akci.
Člověka napadá, zda by nebylo nejlepší město rovnou opus t a utéct do lesů. Příš výdaje ale můžou být zásadně navýšeny dnešními nesystémovými kroky. Tomu má právě architektonická soutěž
zabránit. Nebo si myslíte, že by českobrodskému
školství „rozstrkanému“ v mnoha budovách trochu
rozmyslu nepomohlo? Maminky si stěžují, že sourozenci většinou nikdy nechodí do jedné budovy.
Nemohli by za m alespoň nejmladší chodit do
budovy krásné a funkční?
Fotografie zachycují soutěženou školní budovu
v Líbeznici, která už si zahrála i v seriálech.
Pavel Fuchs

Český Brod – město s (ne)vyřešenou dopravou
Oblast dopravy je žhavé téma nejen v Českém Brodě, ale je to problém všech krajů a větších měst. Jakou
pozornost dopravě věnovalo a věnuje současné vedení města? Vedení města se 2-3 volební období výrazně
nemění, to je jistě dostatečná doba, aby se leccos vyřešilo a zlepšilo. Vždyť i z diskusního Fóra města, pořádaného každý rok, tak i z průzkumů veřejného mínění, pořádaného každé 3 roky, se ukazuje nespokojenost
obyvatel města se situací v dopravě a požaduje se její zlepšení. Jak se dařilo či spíše jak se nedařilo?
Kri ckým bodem dopravy je křižovatka u ZZN. Pro
řidiče aut, tak autobusů, ale rovněž pro cyklisty
a především pro chodce. Křižovatka stále zůstává

nevyřešena. Sice se vloni projednávaly návrhy na
světelné či kruhové řešení křižovatky, ale k ničemu
se vedení města nerozhoupalo.
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V letošním roce město odkoupilo areál ZZN. Hodlá jej využít též k přesměrování stávající dopravy
a parkování. Tato úprava částečně pomůže automobilové dopravě, ale nepomůže chodcům jdoucím na nádraží.
Před 7 lety se vzkřísilo téma zklidnění dopravy ve
středu města. Mixuje se tu tranzitní doprava s cílenou na úřad, poštu či do obchodů a to nejen aut,
ale i cyklistů a chodců. Žádoucí je snížit tranzitní
automobilovou dopravu. Očekávané řešení by převedlo tranzit mimo město, ale toto nepřišlo. Tranzit se přenesl do souběžné Jungmannovy ulice. Že
je zde dopravní za žení neúměrné, vidíme dnes, až
na výjimky, všichni. Odpolední ucpání této ulice až
do ul. Palackého je již běžné.
Intenzitu dopravy výrazně zvyšují parkoviště u nádraží a rozšíření obchodního centra na východní
straně města. Problém je v tom, že se sem auta dostanou pouze průjezdem obydlenými ulicemi měs-

Píšete nám
ta. Buď Malechovem, anebo Palackého a Jungmanovou, anebo Zborovskou ulicí. Vedení města opět
opomenulo řešit dopravu tak, aby obyvatelé města
zvýšenou automobilovou dopravou netrpěli.
Je zřejmé, že snížení dopravní zátěže částečně vyřeší obchvat města. Přípravy pro jeho vybudování
byly vedením města velmi podceněny. Původně
byl navržen tzv. Severo-západní obchvat neboť odvedl nejvíce tranzitu mimo město a byl nejsnadněji realizovatelný. Jeho realizaci však zrušila pe ce
občanů, kteří se cí li mto obchvatem ohroženi.
V novém územním plánu je navržen Východní obchvat. Bude to běh na dlouhou trať, ale je třeba
o tom velmi ak vně jednat se Středočeským krajem! Parkování na náměs , na sídliš , na Škvárovně apod. může být v krátkém horizontu alespoň
zčás řešitelné. Uvidíme, jestli se o to vedení města pokusí.
Českobroďák SNK

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Mezi občany města Český Brod byly dne 18. 5. 2018 v obřadní síni městského úřadu přivítány
tyto dě :
Aneta Hykšová, Tobiáš Müller, Anna Havlíčková, Matouš Novák, KIára Hahnová, Albert Šikola,
Julie Křivánková, Marek Nedobitý, Viktorie Linhartová, Jonatán Skala, Michal Holý, Denisa
Ferbsová, Adéla Strnadová, Jakub Hovorka, Lillien Peřinová, Vojtěch Svatobor Skýpala, Jan
Vokáč, Erik Semerák, Jakub Novotný, Matyáš Pospíšil a Matěj Rejsek. Rodičům blahopřejeme
a přejeme hodně rados z dě .
Další vítání občánků je naplánováno na podzim tohoto roku. Rodiče mohou přihlašovat své dě osobně v kanceláři matriky; e-mailem na adresu krizkova@cesbrod.cz nebo
vojackova@cesbrod.cz nebo telefonicky 321 612 142 nebo 321 612 144.
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AREÁL ZZN

PROMÍTÁME OD 21:00
pátek 3.8. - AUTOPOHÁDKY
Animovaný / Povídkový /Èesko / 2011 / 83 min
sobota 4.8. - TÁTOVA VOLHA
Komedie / Drama / Èesko / 2018 / 90 min
nedìle 5.8. - BAJKEØI
Komedie / Èesko / 2017 / 95 min
pondìlí 6.8. - HASTRMAN
Romantický / Thriller / Èesko / 2018 / 100 min
Prodej obèerstvení.
Vstupné dobrovolné.
Výtìžek urèen na charitu.
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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 %

SLEVOVÝ KUPON

Sleva až 30 %
na pojištění majetku

Pro více informací nás kontaktujte:
Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 27
Mgr. Vladimír Vondrák, M 602 579 873 / vladimir_vondrak@generali.cz
Tuto slevu můžete uplatnit pouze na uvedených kontaktech. Sleva platí do 31. 7. 2018.

prodej, pronájem a výkup nemovitostí
bezplatné realitní poradenství
řešení exekucí nemovitostí
znalecké posudky
energetické průkazy
hypoteční servis
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775 026 455
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www.rkbohemia.cz

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

Výrobní společnost dodávající lisované
a svařované komponenty pro automobilový průmysl
se sídlem v Úvalech a Praze 9 – Letňanech

PŘIJME
OPERÁTORY VÝROBY
SEŘIZOVAČE
NÁSTROJAŘE (vyučen v oboru)
ELEKTRONIKY (vyhl. 50, Fanuc, Kuka, ABB)
MECHANIKY STROJŮ
NABÍZÍME:
• výkonnostní bonusy
• placené přesčasy – min. 25 %
• dotované závodní stravování
• levnější volání pro rodinu
• ZDARMA svoz zaměstnanců od vlakového nádraží v Úvalech a autobusů v Újezdu nad Lesy
• NÁSTUP IHNED NEBO DOHODOU

OČEKÁVÁME:
• Ochotu pracovat ve
třísměnném provozu
• Zodpovědnost, chuť
na sobě pracovat
a neustále se zlepšovat
• Uživatelská znalost
práce na PC - vítána

Podrobnější informace získáte na tel.: 737 426 104
nebo na e-mailu vavrdova@essaczech.com

Koupím housle, violu, cello, kontrabas v jakémkoliv
stavu i staré, poškozené. Tel. 728 279 034

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

Koupím JAWA ČZ: motocykly, díly i vraky.
Tel: 777 589 258

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.

OTEVŘENĚ,
ODPOVĚDNĚ,
ODVÁŽNĚ
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Vykoupím staré
knižní pozůstalosti,
staré tiskoviny apod.
731 489 630

ŘÁDKOVÁ INZERCE
VE ZPRAVODAJI
Nabízíme vám možnost ŘÁDKOVÉ INZERCE, kde můžete
zveřejnit různé prodeje nebo
nákupy nemovitostí, služeb,
předmětů atd.
Cena za řádkovou inzerci je
0,60 Kč/znak včetně mezery.

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize ISOVER,
hledá pro svůj závod v Českém Brodě
vhodné kandidáty na pozice:

TECHNIK | STROJNÍK
ELEKTROÚDRŽBÁŘ | ŘIDIČ VZV
Nabízíme



Qzajímavou práci v rámci mezinárodní společnosti Qkvalitní zaškolení
Qodpovídající mzdové ohodnocení Qzaměstnanecké výhody, např.: 5 týdnů dovolené, stravenky,
penzijní nebo životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele, nadstandardní zdravotní péči a další výhody
Strukturovaný životopis pošlete na e-mail: jana.ﬁedlerova@saint-gobain.com,
nebo na adresu

divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
personální oddělení, Masarykova 197, Častolovice 517 50.
Tel.: 494 331 177

Vybrané zájemce budeme telefonicky kontaktovat.

Více informací naleznete na www.isover.cz

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

e-mail: info@fpinstal.cz

ADMINISTRÁTOR/KA FAKTUR a ÚČETNÍ
FINANČNÍ SPECIALISTA/KA
FINANČNÍ MANAŽER/KA
AR MANAŽER/KA
Nabízíme jedinečnou příležitost pro všechny, kteří mají rádi systematickou
práci s dokumenty, orientují se v účetnictví a mají chuť učit se nové věci.
Oslovila Vás naše nabídka? Pošlete nám Váš životopis na e-mailovou adresu
prace.cz@vwr.com. Další nabídky zaměstnání najdete na http://cz.vwr.com.

www.fpinstal.cz

ROSTEME,
BUĎTE U TOHO!
Společnost VWR International
se sídlem ve Stříbrné Skalici
je globálním dodavatel produktů
pro laboratoře s celosvětovým
obratem přes 4,5 miliardy USD.
Do nově vzniklého oddělení
poskytujícího podporu v oblasti
financí hledáme nové kolegy
a kolegyně.

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

ALUFIX BOHEMIA – POZICE
Pro nově otevíraný výrobní závod na výrobu pečícího papíru v Černíkách (u Českého Brodu) hledáme:

Vedoucí administrativy
– office manažer/ka
NÁPLŇ PRÁCE:
• vedení objednávek, příprava podkladů pro
externí účtárnu
• plánování výroby, zadávání objednávek,
vytváření zakázek a zadávání do informačního
systému v NJ
• sledování stavu skladu hotových výrobků
• příprava dodacích listů a faktur
• komunikace s dodavateli a centrálou v Rakousku
a sesterskými společnostmi v EU
• vedení docházky zaměstnanců
• organizační činnost
• možnost služebních cest a zaškolení
v zahraničí

Technik + Mechanik balících/
výrobních strojů
NÁPLŇ PRÁCE:
• obsluha, kontrola, údržba výrobní linky
• dodržování stanovených objemů výroby
• zapisování požadovaných hodnot
• pravidelné provádění kontrol kvality
• diagnostikování a řešení veškerých poruch strojů
• spolupráce s kolegy
POŽADUJEME:
• SŠ vzdělání ideálně technického směru v oboru
elektro (mechanik – elektronik, elektrotechnik,
mechatronik, automechanik,) maturita výhodou
nikoli podmínkou
• uživatelská znalost práce na PC – nutná pro
servisování a nastavování výrobních technologií
• praxe se seřizováním a servisováním strojů
ve výrobě

POŽADUJEME:
• Minimálně SŠ ukončené maturitou popř. VŠ
vzdělání výhodou
• komunikativní znalost NJ (+AJ velkou výhodou)
• praxe v oblasti administrativy či podobné pozice
• dobrá znalost MS Office, Power Point
• velmi dobré organizační schopnosti
• pečlivost a komunikativnost
NABÍZÍME:
• Atraktivní ohodnocení dle zkušeností a znalostí,
nástup možný ihned, nebo dohodou
• Příspěvky na stravování
• Zdarma občerstvení na pracovišti
• Zázemí stabilní mezinárodní společnosti
• Možnost profesního růstu v poměrně krátkém
časové rozsahu
• Stabilní kolektiv
• praxe v oboru opravář zemědělských či
stavebních strojů výhodou nikoli podmínkou
• pečlivost a šikovnost
• technické znalosti elektro a mechaniky
• komunikativnost a manuální zručnost
• elektro vyhláška 50 výhodou
• analytické a koncepční uvažování a smysl pro detail
• znalost NJ (+ AJ velkou výhodou)
NABÍZÍME:
• velmi zajímavé platové ohodnocení
• práce na HPP, příjemné pracovní prostředí
• příspěvek na stravování, individuální pracovní
bonusy
• práci ve velmi moderním pracovním prostředí
• možnost profesního růstu
• technická i jazyková školení
• pracoviště: Černíky – středočeský kraj nedaleko
Českého Brodu
• nástup možný ihned

Skladník/ce – hledáme šikovné uchazeče na HPP
Pokud Vás zaujala tato nabídka zašlete svůj profesní strukturovaný životopis
na emailovou adresu: alufix@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice.

Přijmeme
prodavačku
na celý nebo částečný úvazek
do Řeznictví U Sojků
v Českém Brodě
Možné i na brigádu
(vhodné pro důchodkyni).
Informace na tel. 602 551 349

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
Premium Dark Brown

Moderní nepřilnavý povrch Dyflon zesílený
extratvrdými titanovými částicemi, odolný proti
poškrábání. Skleněná víka se systémem „aroma
knob“ umožnují jemné dávkování tekutých
dochucovadel jako víno, olivový olej... Kolekce
obsahuje dále sadu nožů a krájecí prkénko.

VÍCE NEŽ 3 500 POLOŽEK
DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI
TRVALE NA PRODEJNĚ
+ DALŠÍCH 2000 POLOŽEK DO AKCÍ

SLEVY AŽ

Cenová nabídka platí od 15.
5. 6. do
d 30. 7. 2018
8

50%

ceny odKč

197,-

konvice na kávu
DARBY
0,8 l
A01249 černená
A01247 oranžová
A01245 zelená

sada dóz na potraviny
0,4 / 0,8 / 1,4 / 2,3 l
A14089

129,pţvodně: 259,-

149,pţvodně: 259,-

party box
CULINARIA
2 x 7 l s držadly je vhodný
pro přenášení potravin
A13739

skleněná dóza na
citrón LIMON
A14092 Ø 9,5 cm
A13036 Ø 12,5 cm

25,50,-

od 25,-

skleněný stojan na cukroví
ARLENE
je vhodný pro cukroví,
dortíku, ale též ovoce
A11891

119,pţvodně: 239,-

skleněná máslenka
20 x 13 x 7 cm

A12686

165,pţvodně: 329,-

přepravka
40 kg, 48 x 34,5 x 23,5 cm
A14969 modro-hnědá
A14970 krémovo-růžová

60,-

pţvodně: 99,-

džbánový set
HABITAT A KÖSEM
7dílný džbánový set obsahuje: džbán 1,65 l
s plastovým červeným víkem a 6 sklenic
202 ml.
A12479 HABITAT
A12480 KÖSEM

149,pţvodně: 259,-

155,pţvodně: 259,-

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

Platí do vyprodání zásob.
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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.
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NABÍZÍME:

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

Vepřovou pečeni s kostí – 79 Kč/kg
Vepřovou plec bez kosti – 75 Kč/kg
Hovězí přední s kostí – 89 Kč/kg
Vepřová játra – 29 Kč/kg

ceny jsou platné od 25. 6. do 7. 7. 2018
na prodejně v Českém Brodě
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Nová pobočka
v Českém Brodu
→ Tisíce zájezdů na jednom místě
→ Váš specialista na Last Minute
→ Osobní přístup

Krále Jiřího 101 , 282 01 Český Brod
tel.: 721 250 235 • cesky.brod@invia.cz

