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Co nového

Zpoždění
Dokáže pořádně prověřit kýble našich nervů při cestách do práce, do školy, z dovolených. Na radnici těžko koušeme,
když zpoždění nabere nějaká inves ční akce či důkladná oprava. Aktuálně – v době ekonomického růstu – však nezřídka zpoždění vzniká už m, že do výběrového řízení se žádný zhotovitel nepřihlásí. Výběr se pak poněkud převrací.
Nevybírá si to ž město coby zákazník, ale dodavatel tu nejlukra vnější zakázku. A ta přijde spíš od soukromníka než ze
sektoru veřejného. Rozhodně však nechci fňukat ani zpoždění vychvalovat. Jsem přesvědčený, že i na zpoždění se dá
nahlédnout pozi vně.
Kolikrát byla občany zmiňována nepřívě vost brodského náměs přeplněného dlouho parkujícími auty? Dnes již trochu zaprášený projekt „zklidnění“ náměs po první realizované etapě nabral zpoždění. Bez příležitos dotací se stal
pro město příliš velkým soustem v konfrontaci například s dostupnějším řešením energe ckých úspor ve školách. Moc
bych si přál mít v rukách dokumentaci našeho náměs , odkud nebudou mizet obchodníci ani jejich zákazníci. V dávné
i nedávné historii byl náměs vždy především trh, jen se měnila jeho podoba. Jak významně ho už zakrátko promění
auta, která nebudou potřebovat řidiče? Je to příležitost ke zúročení zpoždění?
Úpravou prostoru „dopravky“ nedávno odstartovaly změny v budovách úřadu a knihovny. Teď přidáváme další kamínek z mozaiky – nové prostory „íčka“ s radničním sálem. Stále držíme tři základní požadavky, které celek musí naplnit:
dostupnost pro ob žněji pohyblivé, modernizace služeb s využi m nových technologií a podtržení historické hodnoty
těchto budov. Součás postupné proměny je od počátku také přemístění služebny městské policie. Po novém vozidle
její fungování v nejbližších měsících výrazně ovlivní zejména nový řídicí systém, který například v kombinaci s chytrými
telefony a jejich napojením na centrální registry umožní přesunout část nezbytné administra vy ze služebny přímo do
terénu. Má-li někdo dojem, že máme s úpravami zpoždění, dovolím si doplnit pohled z odlišného úhlu. Pokud město
najde dostatek prostředků již v rozpočtu pro rok 2019, pokusíme se spojit tři z plánovaných sedmi etap do jedné. Aktuálně to ž řešíme i nápor klientů po „rozvolnění“ místní příslušnos při vydávání občanek.
Nejsem si jistý, zda lze najít něco pozi vního na dlouho trvajících vedrech a kri ckém nedostatku vody. Leda bychom
toto trknu vzali konečně vážně, snažili se k okolní přírodě chovat šetrněji a nespoléhali jen na fungující klima zaci.
Rozhodně pozi vní je však zájem o publikování příspěvků v našem zpravodaji. I s m však může vzniknout nepříjemnost. Redakční rada z prázdninového čísla musela „vykos t“ 12 stran příspěvků. Omlouváme se takto „pos ženým“
a slibujeme, že příspěvky postupně zveřejníme na webu či FB města nebo v příš m vydání ČBZ.
Co nejméně frustrace ze zpoždění přeje
Aleš Kašpar
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Krátce z města
Rada města opětovně vyhlásila zakázku a následně
vybrala zhotovitele akce Stavební úpravy komunikace Na Bělidle v hodnotě 2,7 mil. korun a dále na akci
Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým vrchem v hodnotě 5,4 mil. korun. Předmětem první akce
je nový povrch ulice podél tenisu, předmětem druhé
je pokračování loňské výměny sí , na kterou by měla
v ideálním případě navazovat také úprava komunikace
včetně chodníků. Rada také vyhlásila zakázku na projektovou dokumentaci intenzifikace ČOV tak, aby se
její kapacita mohla navýšit.
Dne 27. 7. 2018 se v městském parku sešli zástupci
vedení města, technických služeb a městské policie
s občany, aby společně projednali, jak zlepšit bezpečnost a veřejný pořádek v parku. Přítomní byli detailně
seznámeni s omezenými pravomocemi strážníků, kteří
apelovali na vyšší zapojení občanů při dokumentaci
narušování pořádku či jiného porušení právních předpisů, například formou veřejného popíjení alkoholu.
Na příkladech byla demonstrována omezená účinnost
ukládání pokut, správních řízení nebo domluv vůči některým občanům bez finančních prostředků. V rámci
diskuze došlo i na problém úklidu parku, o kterém
hovořili zástupci technických služeb. Vedení města
a městská policie budou parku věnovat zvýšenou pozornost. Starosta města projedná možnost umístění
bezpečnostních kamer. Prosíme také veřejnost, aby
v případě, že v parku zaznamená rušení pořádku nebo
pro právní jednání, kontaktovala městskou policii na
tel. 736 675 756 nebo kohokoli z vedení města a pokusila se takové jednání dokumentovat. V případě znečištění odpadky kontaktujte přímo technické služby.
V opakovaném výběrovém řízení byl vybrán provozovatel služby senior taxi, která bude spuštěna od
1. 9. 2018. Více v článku uvnitř čísla.
V informačním centru ještě ve starých prostorách proběhla dne 13. 7. 2018 namátková kontrola z CzechTourism a A.T.I.C. ČR. Cílem bylo hodnocení kvality služeb
pomocí metody „mystery shopping“. S rados oznamujeme, že naše IC obstálo na 100 %.
Dne 3. 8. 2018 odstartovalo letní promítání v ZZN rodinným filmem Autopohádky, další večer přijela Tátova volha, a v neděli seriál pokračoval promítnu m
komedie Bajkeři. Poslední filmový večer patřil filmu
Hastrman. Odhadujeme, že se na promítání v neobvyklých prostorách přišlo podívat celkem okolo 700
lidí. Výtěžek dobrovolného vstupného je 43.238 Kč a je
určen pro Konto Bariéry. Děkujeme všem, kteří se této
akce zúčastnili a podpořili tak dobrou věc.
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Rada města se systema cky věnuje také českobrodským památkám. Kromě právě dokončené I. etapy
opravy radnice čp. 1 je to především hlavní budova
(čp. 70) a památníky a pomníky na území města. Opraven a posunut na vhodnější místo byl památník 10. výročí vzniku republiky v městském parku, kam chceme
situovat část říjnových oslav 100. výročí samostatného
státu. Na jednání dne 18. 7. 2018 vybrala rada dodavatele opravy fasády a sta ckého zajištění portálu
čp. 70, který je první etapou celkové opravy fasády. Na
celý novorenesanční plášť je zpracován projekt. Rada
také vybrala dodavatele renovace válečného hrobu
a památníku obětem světových válek v hodnotě 238
s. korun. Jedná se o památníky u horní školy a na
městském hřbitově. Ve zmíněné budově čp. 1 byla
rozhodnu m rady stanovena další místnost k uzavírání manželství a v září se zde bude konat první jednání
zastupitelstva po dlouhých 168 letech.

V městském parku proběhla výměna herních prvků.
Byla instalována nová věž se skluzavkou a dvěma šplhacími rampami a dvojhoupačka se sedátky pro malé
dě . Oba prvky jsou z velké čás zkonstruovány z akátového dřeva přirozených tvarů, dopadové plochy jsou
naplněny kačírkem o velikos 4 - 8 mm s cer fikátem
jejich vhodnos pro dětská hřiště.

Městská delegace navš vila začátkem července německé partnerské město Köngen, kde jednala o rozšíření spolupráce se zastupiteli města pod vedením starosty pana O y Ruppanera. Köngen je Českému Brodu
podobný nejen polohou u metropole (Stu gart), ale
i problémy, které tamní samospráva řeší. Další příležitos pro vzájemné setkání jsou oslavy vzniku republiky,
na které jsme pozvali některý z köngenských hudebních souborů. Vedení města také 12. 7. 2018 navš vilo
skautské tábory v Kácovci a na Samechově a poděkovalo zástupcům obou skautských středisek nejen za
nápaditost, s jakou připravují táborový program, ale
i za celoroční práci pro své svěřence i pro blaho našeho
města. Ještě jednou díky moc, vážíme si toho!

Na začátek září připravujeme několik veřejných projednání, některá spojená se slavnostním otevřením
nových prostor. 3. 9. 2018 to bude otevření nového
informačního centra, 4. 9. 2018 diskusi na náměso náměs s arch. Pavlíčkem a vedením města,
5. 9. 2018 veřejné projednání parkování na Škvárovně,
6. 9. 2018 vernisáž výstavy Šlechta ve službách Masarykovy republiky v Galerii Šatlava a 10. 9. 2018 otevření hlavní budovy nemocnice po rekonstrukci. Vždy od
18.00 hod., více plakáty uvnitř čísla.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Zastupitelstvem města 6. 6. 2018
1. Schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu Města Český
Brod na rok 2018
2. Schválení Závěrečného účtu Města Český Brod za rok 2017
3. Schválení Účetní závěrky Města Český Brod za rok 2017
4. Schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost 2018
5. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory ak vit v sociální oblas pro r. 2018
6. Přidělení finančních prostředků z Programů podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 1
7. Prodej čás pozemku v ulici V Lukách
8. Prodej čás pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu (P. a M.M.)
9. Odkoupení pozemku v ulici Jiřího Wolkera
10. Bezúplatný převod čás pozemku (MŠ Kollárova)
11. Pravidla priva zace bytového fondu v majetku Města Český
Brod č. 4 - STAŽENO
12. Pravidla priva zace č. 5 BD Mozartova
13. Prodej obsazené bytové jednotky Suvorovova 59/5
14. Český rybářský svaz, místní organizace - inves ční příspěvek
15. Žádost obce Tismice o zřízení úsekového měření
16. Vnitřní předpis upravující zásady používání výpočetní techniky
města Český Brod
17. Informace - Zápisy z jednání finančního výboru
18. Informace - Zápis z jednání kontrolního výboru
19. Analýza možnos provozování vodohospodářské infrastruktury
města Český Brod
20. Poskytnu finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitos v MPZ města Český Brod v roce 2018
21. Informace - Prezentace možnos výběru zpracovatele projektové dokumentace na novostavbu MŠ Kollárova
22. Informace - Koncepce vzhledu města, vizuální manuál
23. Zajištění veřejného pořádku a čistoty v městských parcích
24. Smlouva o budoucím o bezúplatném převodu veřejné dopravní
a technické infrastruktury (Na Ku lce)
25. Sdílené rados a stras škol III
26. Informace - Systém zveřejňování smluv
Body projednávané Radou města 13. 6. 2018
1. ANNA ČESKÝ BROD - Žádost o souhlas s čerpáním z inves čního
fondu
2. Výpověď ze smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - TMobile Czech Republic a.s.
3. Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
4. Dodatek č. 28 k pojistné smlouvě o pojištění majetku UNIQA
5. Odkup prodejního stánku v areálu nemocnice Český Brod
6. Podání žádos o dotaci na vybudování sociálních bytů
7. Vyhlášení VZ Český Brod, Kollárova - Vjezd a zpevněná plocha
technického areálu města - STAŽENO
8. Opakované vyhlášení VZ Stavební úpravy komunikace Na Bělidle,
Český Brod
9. Smlouvy o spolufinancování ak vit projektu „Sdílené rados
a stras škol III“ s jednotlivými obcemi ORP
10. Smlouva o spolufinancování Sdílené rados a stras škol III se
společnos Region Pošembeří o. p. s.
11. Informace - Spolupráce s HZS Stč. kraje
12. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví ze dne 14. 5. 2018
13. Modernizace Pultu centrální ochrany
14. Zavedení podporované dopravy pro seniory v Českém Brodě
/senior taxi/

Body projednávané Radou města 27. 6. 2018
1. Nařízení města Český Brod č. 3/2018 o omezení stání nákladních
motorových vozidel na území města Český Brod a jeho čás Liblice a Štolmíř
2. Souhlas s podnájmem bytu
3. Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp. 282 servisní smlouva výtahy KONE
4. Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp. 282 Dodatek č.2 k SoD
5. Vyhlášení záměru - pacht pozemků v k.ú. Klučov
6. Odkup pozemku v k.ú. Český Brod (B+R)
7. Vyhlášení VZ Český Brod, Kollárova - Vjezd a zpevněná plocha
technického areálu města
8. VZ_Český Brod - renovace válečného hrobu a památníku obětem
světových válek
9. 1. etapa - Stavební úpravy čp. 1 Dodatek č. 2 k SoD
10. Výběr dodavatele stavby „Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým vrchem 2“
11. Vyhlášení záměru na výpůjčku nebytových prostor pro LECCOS
o.s. - budova č. p. 508 pro NZDM
12. Smlouvy na pronájem nebytových prostor - MSC-NET s.r.o.
13. Český Brod-víceúčelové hřiště
14. Informace - Zápis kulturní komise z 11. 6. 2018
15. Informace - zahraniční partnerství a spolupráce českých municipalit
16. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
17. Souhlas se zahraniční pracovní cestou
18. Hřiště Na Vyhlídce
19. Vybavení interiéru budovy na č.p. 1 – I. etapa - Dodatek č. 1
k SoD
Body projednávané Radou města 18. 7. 2018
1. Podnájemní smlouva ke komunálním volbám M´am´aloca, o.p.s.
2. Nájemní smlouva ke komunálním volbám se SOŠ Liblice
3. Stanovení úřední místnos k uzavírání manželství v přízemí čp. 1
4. Nájemní smlouva a dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní
smlouvě byt č. 9, Štolmířská 1382, Český Brod
5. ZŠ Tyršova - souhlas s čerpáním fondu majetku
6. ZŠ Žitomířská - uložení odvodu z fondu majetku
7. Vyhlášení záměru - pacht pozemků v k.ú. Štolmíř
8. Ukončení nájmu pozemku (R.D.)
9. Výběr dodavatele VZ „Stavební úpravy komunikace Na Bělidle,
Český Brod“
10. Výběr dodavatele VZ „Oprava fasády a sta cké zajištění vstupního portálu čp. 70 – 1. etapa“
11. Odměny ředitelům příspěvkových organizací města (TS, MK,
ANNA)
12. Vnitřní předpis upravující zásady ochrany osobních údajů
13. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní plánování a stavebnictví ze dne 11. 6. 2018
14. Žádost o změnu dispozičního řešení pronajatých prostorů v čp.
507 - STAŽENO
15. Obecný souhlas s užíváním bytové jednotky č. 340/6, Český
Brod
16. Uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - 2 odběrná
místa (areál nemocnice)
17. Informace - Český Brod - informace o cenách, resp. kalkulaci
vody pitné a odvedené roku 2017
18. Výběr dodavatele VZ „PD Intenzifikace ČOV Český Brod“
Body projednávané Radou města 18. 7. 2018
1. Dodatek č. 1 ke SoD č. 201800031/OR Stafiko, NZDM čp. 508
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Informační centrum v novém
Informační centrum poskytuje své služby v původních, nyní nově zrekonstruovaných prostorech v přízemí
budovy čp. 1. Model „Tři v jednom“ spojuje nabídku turis ckého, městského informačního centra a informačního centra pro mládež.
IC je do konce srpna ve zkušebním provozu a má
novou otevírací dobu a trochu jiná pravidla prohlídek českobrodského podzemí (viz tabulka pod článkem). Bonusem letošních prázdnin jsou prohlídky
podzemí zdarma, které jsou v letošním horkém létě
hojně využívané, protože v podzemí se návštěvníci
díky teplotě 16 – 19 stupňů opravdu zchladí.
Ze stávajících služeb byla zrušena služba zasílání
zpráv faxem, ostatní služby jako kopírování, laminace, přístup na internet apod. zůstaly beze změny. Veřejnos i úřadu bude k dispozici radniční sál,
který přivítá své první návštěvníky při slavnostním
otevření infocentra a veřejném setkání na Fóru
města 3. 9.
Krásný historický prostor je nově určen i svatebním obřadům, kdy druhou možnos stále zůstává
vstupní část podzemí. Součás IC jsou zrekonstruované i prostory městské galerie Šatlava, ve kterých
od září do konce října proběhne výstava pořádaná
k 100. výročí vzniku republiky: Šlechta ve službách
Masarykovy republiky.
Informační centrum pro mládež Český Brod se ve
složení místostarosta Pavel Janík a Zdenka Bočková koncem června v Plzni zúčastnilo celostátního
setkání výměny zkušenos informačních center
pro mládež. Dvoudenní setkání se uskutečnilo ve
Středisku volného času Radovánek a mělo opravdu nabitý program od výměny zkušenos ICM po
krajích, po řadu workshopů: Mar na Karlíka na
téma Média, Popularizace vědy pro mládež, Lenky
Šlechtové – lektorky a trenérky komunikačních do-

vednos , Střetu generací v ČR a vliv nastupující generace, Téma propojení volného času, vzdělávání
a nabídky práce, Coaching – rozvoj komunikačních
schopnos a dovednos na práci v ICM. Podvečer
byl věnován návštěvě Techmánia Science Centra
včetně 3D planetária. Centrum je opravdu zajímavé a zaujme nejen dě a mládež, ale pobaví a poučí se i dospělí návštěvníci, vřele doporučujeme.
Z dalších červnových ak vit IMC bylo promítání
ekologického filmu v KD SVĚT pod názvem A Plasc Ocean , které proběhlo ve spolupráci s pořadateli Setkání s filmem ve Zvonici a ak vit Promítej
i ty. Film poskytla bezplatně společnost Greenpeace a to i z toho důvodu, že si zjišťuje, zda město
třídí odpad. Pochválili, že Český Brod se v třídění
odpadů drží na předních místech. Film zhlédlo téměř 90 převážně mladých diváků, kteří se utvrdili
v názoru, že třídit má smysl.
OD 1. 8. 2018 NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí
08.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
úterý
08.00 - 11.00, 12.00 - 16.00
středa
08.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
čtvrtek
10.00 - 11.00, 12.00 - 16.00
pátek
10.00 - 11.00, 12.00 - 16.00
sobota (květen - září)
11.00 - 16.00
neděle (květen - září)
11.00 - 16.00
V době státních svátků je v IC zavřeno. V průběhu
svatebního obřadu v radničním sálu je provoz IC
omezen.
Zdenka Bočková, ICM Český Brod

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Marta Pazdercová, pan Vladimír Švejcar, paní Zdeňka Šmoldová,
pan Jan Jasenovský, paní Alena Vondráčková, paní Drahomíra Šafaříková,
pan Ivan Kratochvíl, paní Zdeňka Lehká, paní Zdeňka Břečková,
paní Jarmila Bělová, pan Ladislav Jenšovský, paní Anna Jozífová,
pan Bohuslav Břečka, pan Josef Vyčítal.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Uzávěrka fotografické soutěže „Brody v Brodě“ se blíží
Fotostředisko Havlíčkův Brod pořádá již šestý ročník fotografické soutěže pro širokou veřejnost se zaměřením
na města, která mají v názvu „Brod“. Projekt navazuje na předchozí úspěšné ročníky a je realizován za ak vní
pomoci a účas měst Havlíčkův Brod, Český Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod, Železný Brod a Kraje Vysočina.
V letošním ročníku jsou dány tyto tři soutěžní kategorie:
Krásy města
Život ve městě
Potoky, řeky, lávky, mosty
Ze soutěže bude vytvořena kolekce nejlepších 30
až 40 fotografií a tato putovní výstava bude postupně ke zhlédnu ve všech zúčastněných městech během roku 2018 a 2019. Vzhledem k tomu,
že vystavené fotografie jsou amatérská díla široké

veřejnos a fotografie je v současnos nejrozšířenější tvůrčí činnost, bývají tyto výstavy hojně navštěvovány.
Podrobné podmínky soutěže najdete na www.
fotobrody.cz, přes tyto stránky můžete zasílat
své fotografie do soutěže. Uzávěrka soutěže je
30. 9. 2018.
Květa Lutnerová,
Fotostředisko Havlíčkův Brod

V LETNÍCH MĚSÍCÍCH POZOR NA VOSÍ HNÍZDA!
Během letních měsíců se mohou objevit v kontejnerech na tříděný odpad vosí hnízda. Jedná se zejména o kontejnery na nápojové kartony a sklo. K těmto kontejnerům přistupujte
raději zboku a zprudka otevřete víko, abyste zjis li, zda v něm není hnízdo. Pokud vosy objevíte, informujte nás, prosím, co nejdříve. Likvidaci zajišťuje dera zátor pan Petr Jedelský,
tel.: 602 416 755, email: dera zace@websnadno.cz.
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Nový vizuální manuál veřejných prostranství
Po několika letech diskusí a příprav má město připravený ke schválení nový vizuální manuál veřejných
prostranství. Autorem manuálu, jehož poje vychází z obdobného, leč podstatně obsáhlejšího dokumentu
Ins tutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, je městský architekt Jiří Pavlíček. Manuál bude předložen ke
schválení na příš jednání zastupitelstva.
Téma veřejných prostranství bývá občas zužováno pouze na problema ku městského mobiliáře
(osvětlení, lavičky, koše, zastávky), ale záběr nového dokumentu je podstatně širší. V první čás je
upraveno správné uspořádání uličního prostoru,
a to pěších i pojízdných ploch, cyklis ckých opatření, zeleně a umístění stromů a parkovacích míst,
potřebné šířky i odstupy. Formou přehledných ilustrací i příkladů dobré a špatné praxe z Českého
Brodu i odjinud jsou v manuálu představena třeba řešení tzv. sdíleného prostoru bez motorového
provozu, klidných a zklidněných ulic a samozřejmě
ulic za žených motorovou dopravou. V našem
městě nalezneme jak příklady špatné, tak příklady
dobré a nadčasové (Mozartova). Další kapitolou
jsou povrchy veřejných prostranství, kde manuál
navrhuje rozdělení na čtyři oblas : historické centrum uvnitř někdejších hradeb, ostatní čás města, parky a rekreační oblas a místní čás (Liblice
a Štolmíř). Například pro chodníky v historickém
centru je doporučena velkoformátová kamenná
dlažba s minimem spár, v parcích naopak měkké
a propustné povrchy typu mlat či válcovaný štěrk.
Jak jsem psal na začátku, samostatnou čás manuálu je kapitola mobiliář. Mobilář je vlastně městský
nábytek. Jde opět jak o umístění (například správná orientace laviček), tak materiály a povrchy, také
s rozlišením pro jednotlivé druhy prostoru. Městský
architekt doporučuje černošedou barvu kovových
prvků a dřevo v přírodní úpravě, přičemž u jednotlivých druhů mobiliáře je vždy několik ukázek

a jeden doporučený typ laviček, košů a kontejnerů, zastávek, cyklostavů, květníků, mříží na stromy,
pítek, zahrazovacích sloupků nebo informačních
prvků. V manuálu máme také návod, jak by mohly
vypadat předzahrádky, stánky nebo jiná zařízení
pro služby, která veřejná prostranství oživují. Do
této doby byla finální podoba úkolem konkrétního
projektanta, přičemž mobiliář byl vybírán spíše ad
hoc. O podobný dokument jsme se opřít nemohli.
Rychlé sjednocení v příš ch několika letech není
reálné, to je nad finanční možnos města. Cílem
však je při všech dalších rekonstrukcích a úpravách
držet jeden styl a k jednotnému poje se alespoň
začít přibližovat.
Konečně, poslední kapitolou je reklama ve veřejném prostoru, kde má město možnost přijmout
obecně závaznou vyhlášku a umisťování velkoplošné reklamy, minimálně v některých částech města,
regulovat. Pokud reklamu v ulicích chceme, měla
by být umístěna alespoň na k tomu určených plochách a ne na každé volné fasádě. Manuál samotný bude závazný jen pro samosprávu a příspěvkové
organizace, pro projektanty by byl informa vním
podkladem s m, že míra závaznos se odvíjí od
vztahu záměru k samosprávě. Ve vztahu k veřejnos by měl manuál funkci informa vní, čemuž
odpovídá i celkem zábavné poje , ne zcela obvyklé
u ostatních koncepčních dokumentů. V tom vidím
jeho nespornou výhodu.
Tomáš Klinecký, místostarosta
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Rekonstrukce historické radnice čp. 1 aneb „zpátky domů“
Jak jistě každý návštěvník našeho náměs zpozoroval, zahájilo město Český Brod v prvních letošních měsících důkladnou a zároveň nesmírně citlivou rekonstrukci budovy historické radnice čp. 1, spojenou i s rehabilitací jejich prostor a jejich veřejného oživení. Tato rekonstrukce byla nutně rozdělena do několika etap
a snad bude probíhat i v následujících letech, chce se říci po podzimních komunálních volbách.
Během první etapy bylo zrekonstruováno staro/
nové sídlo informačního centra v přízemí a především po vybourání novodobých příček a různých
„přílepků“ vznikl nádherný reprezentační sál s působivou renesanční klenbou. A právě v tomto sále
se v září letošního roku uskuteční po takřka 170 letech opět zasedání sboru českobrodských konšelů
– posledního zastupitelstva města v tomto volebním období. Doslova se chce říci, že městská samospráva se po dlouhé odmlce vrací domů. Starobylá
radnice získává zpět svoji historickou funkci, zahájenou zde ve 14. stole . Veřejnost je srdečně zvána.
Přípravné administra vní práce na rekonstrukci čp.
1 byly zahájeny už dva roky před začátkem vlastních
stavebních úprav. Jejich součás bylo i vypracování
podrobného stavebně-historického průzkumu celé
historické budovy, který společně vypracoval Ing.
arch. Jan Pešta – skutečný pojem mezi českými památkáři – se mnou, Vladimírem J. Mrvíkem. Tento průzkum musel být většinově nedestruk vní,
ovšem během stavebních prací v přízemí proběhl
i archeologický průzkum a analýza zdiva pod omítkami. Všechny tyto výzkumy postupně přinesly
zcela nové poznatky a složily zajímavou mozaiku
o vzniku a stavebním vývoji budovy.
Budova historické radnice čp. 1 v Českém Brodě
byla vedle kostela sv. Gotharda v minulos vždy nejdůležitější stavbou ve městě. Radnici si vybudovali
místní měšťané ještě v předhusitském období, nejpozději za vlády Václava IV. (1378-1419). Ve stejné
době je radnice poprvé zmíněna i v písemném prameni, konkrétně k 20. dubnu 1402. Za stavu současných poznatků patří českobrodská radnice čp.
1 nejen mezi nejstarší radniční budovy v Čechách,
ale dokonce je v prostředí poddanských měst za m
nejstarší známá! Ukázalo se ovšem, že současná budova musela vzniknout ve dvou základních fázích.
V první, patrně za vlády Václava IV. či možná dokonce už Karla IV., byla postavena menší radniční budova, pravděpodobně s vchodem a hlavním průčelím
napro dnešním masným krámům a domu čp. 12
– tento předsunutý vchod dodnes tvoří mohutný
rizalit na severní straně. Druhá stavební fáze proběhla kolem roku 1547. Během 16. stole prožíval

Český Brod období svého největšího rozmachu, což
se pochopitelně odrazilo na přestavbě všech veřejných staveb ve městě. Tehdy podle současných
poznatků nechala městská rada k původní go cké
radnici přistavět na jihu celý nový objekt na půdorysu cca 23x19 m. Objekt byl nepodsklepený. Zda měl
patro nelze v současné době zjis t. Tento objekt
zabírá dnešní centrální chodbu v přízemí a právě
rekonstruované prostory informačního centra.
Zásadní přelom ve stavebním i historickém vývoji
českobrodské historické radnice přichází s reorganizací, resp. budováním státní správy v roce 1850.
V rámci těchto změn se musela městská správa ze
své vlastní radnice vystěhovat a budovu od 1. června 1850 předat jako sídlo nového okresního soudu.
V následujících letech byla budova upravena pro
potřeby soudu. Při nich bylo vybudováno mohutné
schodiště do patra (původně se do patra vstupovalo z vnějšku) a také nová šatlava, dnešní galerie.
Bohužel byla ale tehdy odstraněna původní městská šatlava v patře a také nádherná renesanční
síťová či hřebínková klenba s hvězdovitým vzorem
v původní radní síni v prvním patře.
PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.
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Podporovaná doprava pro seniory Český Brod zahájí provoz od září
Město Český Brod s cílem zlepšit kvalitu života seniorů a osob se zdravotním pos žením zavádí od 3. září
2018 novou službu, kterou je podporovaná doprava těchto osob na vybraná místa ve městě Český Brod.
Služba bude určena pro osoby starší 65 let a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení,
kteří mají bydliště v Českém Brodě a jeho místních
částech. Tito občané ji budou moci využít v pracovních dnech v době od 6.30 do 14.30 hodin k přepravě na následující místa na území města Český
Brod: lékařské ordinace a lékárny, úřady, obchody,
poskytovatelé sociálních služeb, hřbitovy, pobočka
České pošty, pobočky bank a pojišťoven, železniční
stanice Český Brod.
Cena za jednu jízdu bude 15 Kč, přičemž jednou
jízdou se rozumí cesta tam. Zpáteční jízda bude
zpoplatněna jako další jízda. Přepravu je nutné si
objednat minimálně 1 den před plánovanou jízdou
v pracovních dnech v době od 7.00 do 17.00 hodin
na telefonním čísle 603 216 669. Využívání služby
bude omezeno na 10 jízd v měsíci na osobu.

Přepravní služby bude možné využívat na základě
průkazu, který bude vydávat od 27. 8. 2018, tedy
týden před spuštěním samotného provozu služby,
odbor sociálních věcí (kancelář č. 24) Městského
úřadu Český Brod v úředních hodinách. Průkaz se
vydává bezplatně na počkání po předložení občanského průkazu případně průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Pokud se chcete dozvědět další informace o službě
Podporovaná doprava pro seniory Český Brod (tzv.
senior taxi), můžete zavolat na tel. č. 730 870 953
nebo napsat email na tumova@cesbrod.cz.
Věříme, že tato služba, kterou město podpoří ze
svého rozpočtu, bude pro občany užitečná a že
jim pomůže se snadněji dopravit na místa, kam
potřebují.

Dotazníkové šetření – Potřebnost sociálních služeb
na území ORP Český Brod
Město Český Brod realizuje od ledna 2018 dvouletý projekt pod názvem Komunitní plánování sociálních
služeb na území ORP Český Brod (reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/16_063/0006587) financovaný z Operačního
programu Zaměstnanost.
Smyslem komunitního plánování je zajis t dostupnost sociálních služeb. Prak cky to znamená zjis t
potřeby obyvatel v sociální oblas v daném území
a porovnat je s nabídkou již fungujících sociálních
a návazných služeb a vytvořit tak odpovídající síť
sociálních služeb respektující potřeby obyvatel v návaznos na finanční možnos státního i místního
rozpočtu. Pro Český Brod není plánování sociální služeb žádnou novinkou, realizuje ho již od roku 2008.
Přílohou tohoto vydání je dotazník. Po jeho vyhodnocení město obdrží vodítko, jak by měly vypadat
a fungovat sociální služby ve městě. Dotazování je
anonymní, získané odpovědi budou zpracovány
souhrnně.
Dotazník je možné vyplnit v štěné podobě a odevzdat jej do 15. 9. 2018 na jednom ze sběrných

míst: Informační centrum města, Městská knihovna, vrátnice domova pro seniory ANNA, čekárny
prak ckých lékařů.
Dotazník bude také možné vyplnit on-line, jeho
elektronickou verzi naleznete na webu města
www.cesbrod.cz.
PŘEDEM DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SI NAJDOU ČAS
A DOTAZNÍK VYPLNÍ.
Jana Tůmová, odbor sociálních věcí,
tel.: 730 870 953, email: tumova@cesbrod.cz
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Instalace solárních světel v Žitomířské ulici do Štolmíře splněna
Pracovníci Technických služeb Český Brod instalovali na přelomu měsíce června a července letošního roku
9 světelných bodů nových solárních světel podél komunikace do Štolmíře. Jedná se o solární světla modelu
SNSTY-230, který tvoří solární panel se zabudovanou lithiovou baterií, opatřeného prostorovým čidlem a časovačem intenzity osvětlení. K tomuto zařízení byl taktéž instalován přídavný solární panel o výkonu 50W.
Technické služby Český Brod se podílely na instalaci těchto světel již v roce 2016 společně s dodavatelem, firmou Deawbridge v Úvalské ulici v Říčanech a čás Pacov. Jedná se o místní komunikace
v obytné zóně. Právě na základě zkušenos byla
tato světla opatřena přídavným solárním panelem,
aby výkonnost zařízení byla i v zimním období po
celou noc, kdy není dostatek světla a slunečního
svitu pro nabíjení.
První solární světlo bylo instalováno v Českém Brodě právě u železničního viaduktu směrem do Štolmíře, kde bylo po celý rok zkoušeno. Také v areálu
TS Český Brod můžeme jedno toto zařízení zhlédnout při vstupu do firmy. Nyní bylo instalováno
dalších 9 světelných bodů směrem do Štolmíře,
které nahradily původní světla.
V Českém Brodě jdeme cestou obměny starých
světel za LED lampy, sodíková světla a nyní částečně solární světla. Tyto změny byly započaty v roce
2008. Solární světla jsou určena především pro
cyklostezky, ale také do prostorů, které nechceme
narušit ukládáním kabelů do země a většími zásahy do přírody. Náklady na pořízení se snižují především o výkopové práce a použi kabelů.
Důležité je taktéž zatřídění jednotlivých komunikací. V současné době zkoušíme v Českém Brodě spe-

ciální, k přírodě šetrné, světlo s filtrem modrého
světla. Toto chytré pouliční osvětlení snižuje díky
filtrům intenzitu modrého světla, které není v noci
přirozené a narušuje biorytmus lidí, zvířat a rostlin
a místo něj vydává přirozenější žluté světlo. Zároveň v nočních hodinách sví na 20 % a naplno
rozsvěcuje pouze fotobuňku, takže se uspoří i na
jeho provozu. V květnu roku 2018 byla tato světla
instalována a slavnostně uvedena do provozu jako
první v Evropě v obci Jesenice na nové cyklostezce
za přítomnos ministra životního prostředí Richarda Brabce. Český Brod a jeho TS toto světlo zkouší
právě nyní, na začátku ulice Roháčova u křižovatky s ulicí Tuchorazskou. Díky spolupráci s firmou
Drawbridge z Jesenice můžeme být druzí v Evropě
právě při zkoušení tohoto zařízení. Vývoj jednotlivých světel jde mílovými kroky dopředu a my chceme být u toho.
Ing. Miroslav Kruliš,
ředitel Technické služby Český Brod

Téma měsíce
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Volby - svátek demokracie
Vážení, říká se a snad nejen říká, že volby jsou svátkem demokracie. První říjnový víkend letošního podzimu
nás čekají volby do zastupitelstva našeho města. Proto téma měsíce prázdninového dvojčísla věnujeme
právě nastávajícím volbám.
Položil jsem lídrům volebních uskupení, která se
rozhodla ucházet o hlasy voličů několik otázek:
1. Co považujete za posledních 10 let za nejcitelnější zlepšení pro život občanů města? (můžete
popsat až 4 projekty či ak vity)?
2. Město se snaží svůj rozvoj od roku 2007 plánovat podle strategického plánu.
Myslíte si, že je to dobrý nástroj pro řízení města
(v čem spatřujete jeho přednos a kde jsou podle vás jeho slabiny)?
Strategický plán Českého Brodu je koncipován
na 15 let (do roku 2022). Měl by se v nadcházejícím období zpracovat nový SP?
Pokud ano, mělo by to být obdobným způsobem
či podstatně jinak a podle vás jak?
3. Co městu nejvíce chybí a na co by se mělo
v období do roku 2025 nejvíce zaměřit (můžete stručně popsat až 4 priority a pokuste se je
seřadit podle důležitos 1. jako tu zcela nejpodstatnější)?
4. Jaké formy komunikace o problémech, potřebách a přáních občanů města považujete za nejlepší a jak je chcete konkrétně využívat?
Jejich odpovědi jsme seřadili podle abecedy názvu
volebních stran, za něž kandidují.
Ing. Aleš Kašpar

se povedl jen díky
hlasování zastupitelů
za ANO 2011. Také
víme, jak se hlasovalo
při schválení rekonstrukce v bývalé nemocnici. Teď jen, co
s areálem ZZN udělat,
aby byl využitý. Parkoviště tam stále není
a čas běží.
2. Strategický plán asi nějaký smysl má. Jde jen
o to najít a stanovit si priority. Možná by se mělo
méně plánovat, i když chápu, že při jednání
o dotacích existence Strategického plánu přináší
další body.
O tom, zda dělat plán na další období ať rozhodne - a jistě správně - nové zastupitelstvo.
3. Co městu možná chybí? To jistě každý kandidující subjekt dá do svého volebního programu.
Volební program ANO 2011 bude zveřejněn po
prázdninách.
4. Formy komunikace jsou podle mého nastaveny
dobře, až na jednu oblast. Tou myslím anonymní, mnohdy až urážlivé příspěvky na Diskuzním
fóru - otázky na zastupitele. Tady bych navrhoval
zavést nutnost registrace. Přece každý, kdo má
nějaký svůj názor, se nebude stydět pod příspěvek podepsat. A jak bych konkrétně využíval formy komunikace? Já osobně asi jako odsud. Na
dotazy odpovídám obratem.

Za MO Český Brod ANO 2011 odpovídal Václav Hájek
1. Snad by se mělo spíše hodno t volební období,
tedy 4 roky? Povedlo se realizovat mnoho dobrých projektů, ale někdy se vše nepodařilo, jak
mělo.
Nemyslím, že za zdařilé projekty má zásluhy jen
současné vedení. Je to zásluha těch rozumných
zastupitelů, kteří v konkrétním případě hlasovali pro dobrou věc. Třeba nákup areálu ZZN

Závěrem bych také vyslovil dotaz. Kdo je autorem
otázek, které nám zde byly kladeny?

Za Českobroďák SNK odpovídal Bc. Metoděj Málek
1. Nejviditelnějším zlepšením jsou veškeré práce v oblas nádraží, kdy se podařilo realizovat
záchytná parkoviště a celkově upravit veřejné
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prostranství, včetně
rekonstrukce KD Svět.
Jen je škoda, že není
zpracována strategie
s delším časovým výhledem. Některé projekty hasí požáry, jako
je rekonstrukce školní
jídelny, výdejna v nemocnici a další. Projekty jsou povedené,
ale realizované pod
hou tlaku občanů
nebo hrozící kri cké
situace. Kdyby všichni zvolení zastupitelé šli za
stejným cílem, přineslo by to zajisté mnohem
více úspěšných projektů.
2. Je to velmi dobrý nástroj, kdy město může plánovat realizace projektů a zároveň k tomu vázat
finanční prostředky. Vedení města však přeskakuje v jednotlivých projektech podle toho, jak
se jim zlíbí a tak se na některé plánované akce
nedostane. Příkladem je služebna městské policie, kterou naše uskupení prosazuje již od roku
2011, a dodnes z uvedeného nebylo realizováno
nic. Ačkoliv na služebně panovala shoda napříč
celým poli ckým spektrem. Ke SP by se mělo
přistupovat zodpovědněji. V období, na které je
plánován, by se měl SP dodržovat, bez ohledu
na to, kdo je zrovna v našem městě u moci.
Je vhodná aktualizace SP a doplnění detailnějších informací o jednotlivých projektech včetně
financování. Dnes je téměř u každého projektu
napsáno “rozpracován” a dle priorit aktuálního
vedení města se k němu napíše “přesunuto na
další období”. K efek vnějšímu využívání SP by
leckdy postačil zdravý selský rozum.
3. Český Brod má i městské čás Liblice, Štolmíř,
Zahrady a tak by měl vytvářet podmínky pro
lepší život všech obyvatel spadajících do působnos obce.
4. Nejpřínosnější jsou veřejná setkání s občany,
kde mohou představitele vedení města čerpat
inspiraci od přítomných občanů, i případné problémy s nimi ihned řešit.

Téma měsíce
Za ČSSD odpovídal Ing. Evžen Pospíšil
1. Nádraží, KD Svět, BIO
odpad, obchody v ul.
Jana Kouly.
2. a) SP je předpokladem pro získávání
dotačních tulů. Aktuálně se však jedná o trhací kalendář
– když se to hodí, tak
se rozhodnu opírá
o SP a když ne, tak
jako by tu nebyl.
b) Ano. Odbory úřadu, občani, spolky atd. předloží projekty a cíle a poté několik kol veřejné debaty o důležitos jednotlivých projektů a cílech.
3. Chybí to, co měla i současná koalice s rozhodujícími posty (starosta [ODS], místostarostové [SNK-ČBZ, TOP 09], tajemník [KDU-ČSL]) ve
svých prioritách, ale s ohledem na jiné vlastní
zájmy nijak nerealizovali:
1) Kvalitní pitná voda a koupání
2) Doprava (křižovatka u ZZN, obchvat, podchod
pod I/12, komunikace, chodníky)
3) Zlepšení školství; sportoviště určená pro veřejnost (=ne jako nyní)
4) Vylepšení sociálních a zdravotních služeb
– jasná koncepce budoucího stavu; nemocnice
se širokým množstvím zdravotních služeb. Nový
dům pro seniory. Sociální služby s dojezdem
domů.
4. Veřejná jednání zastupitelstva a projednávání
dělat i v místních částech. Výsledkem projednávání musí být, co lze zlepšit hned, co do měsíce.
Ne jako nyní, kdy se několik měsíců nic neděje.
Musí být snahou problém vyřešit. Dále i ankety,
ale i s otevřenými otázkami, tak, aby mohl občan
sdělit svůj názor. Je třeba, aby projednávání byla
ještě ve chvíli, kdy jde něco změnit.
Není možné, aby měsíce nefungoval web města
s usneseními rady města a zastupitelstva, či aby
se zveřejňovaly smlouvy i s ročním zpožděním
– TAK NEVYPADÁ OTEVŘENÝ ÚŘAD.

Téma měsíce
Za KSČM odpovídal Václav Korec
1. Velmi dobře byla provedena úprava prostor
před nádražím ČD. Zasluhovala by to i křižovatka
u Hospodářského družstva. Pozi vně lze hodno t přebudování kina na kulturní dům. Účelné
bylo zřízení základní školy v areálu nemocnice,
rozšíření vodovodní sítě, rekonstrukce veřejného osvětlení a zřízení sběrného dvora.
U této otázky mě zarazilo stanovené období
10 let (funkční doba tajemníka města). Chyběl
mi dotaz, co se za uvedené období nepovedlo
(dlouhé průtahy s řešením nemocnice a polikliniky).
2. Jsem rád, že plánování, které bylo po roce
1989 zavrhováno, bylo i v Českém Brodě vzato
na milost. Ukazuje se, že bez něj nemůže dojít
k účelnému rozvoji města. Samozřejmě že plán
je potřeba upravovat dle aktuálních skutečnos
a možnos .
3. Řešit dopravní situaci ve městě. Parkování na
Škvárovně, sídliš a stále ještě u nádraží.
Rozšířit počty míst v mateřských školách.
Zabývat se bezpečnostní situací v parku u Pivovar-ského rybníka a na stezce k bývalému parkoviš . Je třeba zvýšit dohled městskou policií.
Pokračovat v úpravách městských komunikací
a chodníků (silnice do Zahrad).
4. Navrhoval bych k závažným problémům svolávat
samostatná veřejná setkávání, případně vypsání
obecního referenda. Je chybou, že jednání městského zastupitelstva končí v pozdních večerních
hodinách, kdy již pozornost zastupitelů je nízká.
Účelné by bylo, kdyby před jednáním zastupitelstva docházelo k tzv. pracovním setkáním zastupitelů. Jako nejúčinnější formu komunikace
považuji osobní setkávání s lidmi.

Za ODS odpovídal Bc. Jakub Nekolný
1. Město se postupně mění ze šedé noclehárny
na příjemný prostor s množstvím ak vních lidí,
kterým jejich okolí není lhostejné. Nejde jen
o nádraží, školy, nové ulice, vodovody, zeleň
a podobně, ale celkově o naše město, ve kterém
společně žijeme. Mějme u každé změny vždy na
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pamě , že musí sloužit lidem.
2. Strategický plán je
důležitý, abychom si
uvědomili, jaký rozsah prací nás čeká. Ne
všechny cíle se však
podařilo či podaří naplnit, proto bychom
se měli věnovat přípravě plánu dalšího.
Avšak žádný plán nemůže být dogmatem, neboť šedá je teorie a zelený strom života.
3. Jestliže se město chce rozvíjet, pak musí zabezpečit nejen dostatek vody či míst ve školách,
věnovat se dopravě včetně parkování, ale také
nerezignovat na kul vaci veřejného prostoru (kvalitní veřejné budovy či prostor pro pěší
a cyklisty).
4. Nesmí jít jen o předávání informací občanům,
ale o vytvoření partnerství. Proto je důležité
zjišťovat názory a přání občanů pomocí různých
anket a dotazníků a hlavně s nimi udržet osobní
kontakt. Velmi se nám osvědčila veřejná projednávání na konkrétní témata.

Za Pro Brod odpovídal Ing. Jaroslav Petrásek
1. Určitě rozsáhlé rekonstrukce budov škol a školek, vybudování nových prostor školy, družiny
a jídelny.
Zkvalitnění prostranství okolo nádraží s možnosparkování.
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Rekonstrukce KD Svět a současná nabídka kulturních pořadů a akcí.
Rekonstrukce brodských ulic a chodníků, moderni-zace veřejného osvětlení a výsadba nové
zeleně.
2. SP je pomocníkem, který dává prostor k vyjádření zájmů významných skupin ve městě. Jeho
naplňování by se ale mělo častěji veřejně probrat s občany.
Do roku 2022 jde jen o jedno volební období. Je
tedy čas o něm určitě začít hovořit. Příš SP by
se ale měl trochu zjednodušit, aby byl pro lidi
srozumitelnější.
3. Jednoznačně voda. Je třeba připravit se na budoucnost – viz letošní léto. Prioritou a samozřejmos je vystrojení nových vrtů, přivaděč pitné
vody i dostatečná kapacita čis rny. A rozhodně
i zadržení vody v krajině a využi srážkové vody.
Kvalitní prostředí a počet míst ve školách včetně
prostoru pro tělesnou a enviromentální výchovu, výuku uměleckých oborů a zaměření se na
naši vlastní historii.
Podstatné vylepšení stavu ulic a chodníků, veřejných prostranství i jejich údržby a intenzivní péči
o památky.
Rozšířenější zdravotnická péče s omezením dojíždění do Kolína či Říčan. Bohužel, zde mají hlavní slovo zdravotní pojišťovny.
4. Určitě využívat stávající způsoby - webové stránky, FB, ankety i veřejná setkání. Mám rád i osobní setkání u kávy či piva. Zde se kolikrát člověk
dozví víc než z ankety.

Téma měsíce
ODVÁŽNĚJŠÍ ve vizi
a DŮSLEDNĚJŠÍ při implementaci. Jednotlivé implementační
body nejsou dle plánu
vytvořeny či hotovy
včas a m brzdí i kroky následné.
b) Dle mého názoru je nutné dohnat
ztracené a zpožděné
body. Důležitější však
než dlouhodobý plán jsou dokumenty navazující krátkodobé a střednědobé např. akční plán
(5 let). Bohužel, provázanost akčního plánu
s dlouhodobou strategií není v Českém Brodě
v pořádku.
3. V návaznos na výše zmíněné je prioritní zaměřit se na řízení a implementaci Vize ze strategického plánu. Rozdělení kompetencí v Radě města
a naplňovat i kontrolovat jednotlivé body. Dobře
si rozvrhnout priority a síly na celé období tak,
aby nedocházelo k prodlevám, zpožděním a přetěžování. Obecnými prioritami pro rozvoj města
jsou: Infrastruktura; Doprava; Občanská vybavenost; Otevřenost radnice
4. Důležitější než forma je způsob a obsah sdělení. Je důležité veškerá svá rozhodnu ovlivňující
život občanů podrobit veřejnému mínění a je
jedno jestli to bude přes web, FCB, osobně či
článkem ve Zpravodaji.

Za TOP 09 a nezávislí Český Brod odpovídal
Mgr. Tomáš Klinecký
Za STAN odpovídal Bc. Jiří Stuchl
1. Období posledních 10 let bylo v kontextu celého Českého Brodu velmi překotné. Jsem rád, že
se město přizpůsobilo dotační poli ce EU a dokázalo vyčerpat rela vně dost peněz ze všech
dotačních tulů. Projekty, které považuji za důležité, a které možná nejsou ani tak vidět, jsou:
parkoviště u nádraží, podchod pod nádražím
a projekty v areálu nemocnice.
2. a) Strategický plán je velmi dobrý nástroj pro
řízení rozvoje města. Z mého pohledu bych byl

1. Podařilo se vyřešit některé problémy, které nás
léta žily. Za nejdůležitější považujeme okolí nádraží a parkoviště P + R. Dalším projektem byla
nová budova pro I. stupeň základní školy v nemocnici. Co není vidět, je vodovodní a kanalizační síť, kde bych zmínil vodovod a kanalizaci ve
Štolmíři, Na Vyhlídce a Pod Velkým vrchem.
2. Strategické a akční plánování je osvědčeným
nástrojem. Mělo by vyjadřovat co nejširší shodu v pohledu na směřování města. Je to ale živý
dokument, který se nesmí stát dogmatem ani

Téma měsíce

„obranou“ radnice před nápady a inicia vami
občanů. Jako každý dokument pochopitelně
stárne. Protože současný strategický plán je 11
let starý a prošel jednou aktualizací, je nový strategický plán nutnos . Chceme, aby se na něm
podílelo co nejvíce lidí.
3. Nejdůležitější je systémová obnova majetku
města - vodovodů, kanalizace, ulic, chodníků
a budov. Tato ak vita musí směřovat také do
místních čás . Druhou prioritou je zázemí základních a mateřských škol a školního stravování. Tře je doprava a parkování. Je třeba zahájit
projekční práce na obchvatu, upravit tři klíčové
křižovatky (u Karmy, ZZN a Penny) a uvolnit náměs od dlouhodobého parkování, nejlépe vybudováním parkovacího domu. A čtvrtou prioritou jsou desítky drobných zlepšení, která téměř
nic nestojí.
4. Každá forma komunikace, tedy zpravodaj, web,
facebook, veřejná projednávání, ankety nebo
par cipa vní rozpočet má svoji cílovku. Je dobře, když se lidé ak vně zajímají a snaží se kroky
města ovlivňovat.

Za SNK Zájmy Českého Brodu odpovídal
Mgr. Pavel Janík
1. Realizaci 96 projektů v hodnotě 425 milionů Kč,
včetně dotací, které naplňovaly 10 klíčových oblas Strategického plánu rozvoje města.
Výrazně je to vidět na přednádraží a KD Svět, vodohospodářské infrastruktuře, rekonstrukcích
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škol, jídelen, podpora NNO se projevila na sportovní infrastruktuře, dále se opravily památky,
některé silnice, otevřel se nový sběrný dvůr,
město třídí odpad a ve městě probíhá kolem 60
akcí za rok.
2. a)10 klíčových oblas se realizuje prostřednictvím dvouletého akčního plánu, v němž jsou již
projekty a dílčí akce z generelů či koncepcí daných SP. Rozpočet města pak reaguje na podpořené projekty. Bohužel to takto funguje na 80 %
a z hlediska evidence na 70 %.
b) Spojit některé klíčové oblas a důsledněji naplňovat koncepční materiály. SP důsledně propojit s řídícími nástroji města (Lotus Notes, Ginis
apod.). Pověřit komise rady města přípravou
dané oblas . Tajemník musí důsledněji kontrolovat plnění úkolů.
3. Schválením územního plánu a následně územních studií dojde k nárůstu obyvatel, pro něž je
třeba souběžně prioritně řešit infrastrukturu:
vodohospodářskou, školskou, dopravní, sportu
a volného času.
4. Na jednání zastupitelstva, veřejná projednávání
i Fórum města nechodí mnoho lidí. Nejvíce se
dozvíme od svých voličů v přímém kontaktu. Facebook či Diskuzní fórum na webu jsou pla ormou prezentace činnos města na druhé straně
souhrnem rad a požadavků občanů, ale nejsou
o spolupráci a místem pro řešení problémů.
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Ze společnosti

Léto v Domově Anna
V červnu jsme opět po roce přivítali dobrovolníky z firmy Covidien – Me ronic, kteří k nám do Domova
jezdí již několik let. Celodenní program, který si pro seniory připravují, je opravdu pestrý - například hraní
kriketu, hmatový kvíz, skládání obrázků, čichový kvíz. Ve zbývajícím čase nám dobrovolníci dokonce natřeli
lavičky na zahradě.
Hned další den se tři seniorky s doprovodem vypravily do Domova seniorů v Benátkách nad Jizerou na
Olympijské hry. Různé soutěže, hudební i taneční
představení zaplnily celé odpoledne a každý účastník dostal na závěr i malý dárek.
Koncem června se náš Domov tradičně účastní
výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad
Labem. Letos byly všechny přihlášené výrobky
opravdu krásné a povedené. Společná práce našich klientů „Kozlíci z keramiky“ dokonce vybojovala jednu z hlavních udělovaných cen.
Již šestým rokem pořádáme vždy dvakrát Českobrodské hrátky, v červnu pro naše klienty a v září
pak pro klienty z blízkých Domovů seniorů. Také
letos čekalo na naše seniory devět různých stanovišť, například kulinářský koutek, nápojový kvíz,
výtvarná dílna, šipky, nebo třeba poznávání bylinek. Po jejich absolvování jsme se všichni sešli
v Kazetovém sále u dobrého jablečného koláče,
který dopoledne upekly tři klienty s paní Krutskou.
Letošní ročník Českobrodských hrátek byl zpestřený skvělým vystoupením mažoretek ze Sokola
Český Brod pod vedením paní Veselé. Děkujeme
také studentům gymnázia, kteří nám pomáhali při
doprovodech klientů v průběhu akce.
S hezkým vystoupením přišly za našimi klienty dě
z Rodinného centra Kos čka. Hodinka naplněná
zpěvem, tancem i hrou na různé hudební nástroje
vykouzlila úsměvy na tvářích seniorů. Také koncert muzikantů z VIOLY OLOMOUC je vždy zárukou
skvělého zážitku. Známé lidové písničky, které kli-

en znají a mohou si je zazpívat, jim vždy zpříjemní
čas prožitý v Domově.
Letní měsíce v Domově patří také sportovním turnajům, neboť kuželky a pétanque si senioři velmi
oblíbili a rádi je hrají.
Čtvrtý ročník červencového výletu zaměstnanců s dětmi do zábavního parku Mirákulum si dě
skvěle užily. Důvodem bylo hlavně krásné počasí,
takže si dě mohly poprvé vyzkoušet Vodní svět.
Snažíme se také stále zlepšovat prostředí v Domově a nová pergola na zahradě je toho důkazem.
V letošních parných dnech je opravdu hojně využívána. I vnitřní nádvoří dostálo nemalých změn.
Nové posezení je dalším příjemným koutkem pro
seniory i jejich návštěvy.
Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout na
www.domov-anna.cz
Lucie Hovorková, ředitelka
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Jak šprech me německy III
aneb českobrodš gymnazisté v Bochumi
A zde je pokračování z minulého čísla Zpravodaje...
Od 23. dubna do 4. května jsme strávily s mojí
spolužačkou Annou 2 týdny v Bochumi. Bochum
je město na západě Německa, které je velmi mulkulturní, 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.

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
foto: wikipedia.org, pixabay.com

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

ČESKOBRODSKÉ POSVÍCENÍ
Tradiční i netradiční pouťové atrakce, stánky s občerstvením a drobným zbožím budou
opět patřit českobrodskému posvícení v historickém centru našeho města ve dnech 19. 9.
– 24. 9. 2018. V sobotu 22. 9. 2018 v 15.00 hodin se rozezní harmoniky při sousedském posezení v Oranžové zahradě, ve 20.00 hodin nebude chybět na náměs ohňostroj. V neděli
23. 9. 2018 v 9.30 hodin se koná mše svatá v kostele sv. Gotharda.
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Začátek nového školního roku ve farnos
Drazí přátelé, s koncem prázdnin se blíží začátek nového školního roku, který je pro naši farnost také začátkem nového pastoračního roku. Kromě různých pravidelných ak vit, které v září začnou (např. výuka náboženství), bychom rádi připravili i některé programy, které mohou být pro širší veřejnost. K již zaběhnutým
nabídkám, jako jsou např. občasné koncerty, Noc kostelů, či živý Betlém, bychom rádi připojili další událos .
V první řadě bychom se rádi připojili, či trochu rozšířili událos , které se v našem městě již konají.
První a již velmi blízkou událos je posvícení. Plánujeme, že jedno odpoledne otevřeme farní zahradu a zajis me zde program, který by lidem mohl
posloužit k odpočinku a vzájemnému setkání. Protože posvícení je oslavou posvěcení kostela (proto
přijíždějí kolotoče…), rádi bychom pomohli lidem,
aby v těchto dnech kostel navš vili (vždy si říkám,
že je zvláštní, když něco či někoho slavíme, a na
oslavence zapomeneme). A to nejen m, že kostel
o víkendu otevřeme, ale také m, že bychom tam
připravili pro dě hru, která jim kostel představí
a jejímž splněním získají „volňásek“ na některou
z atrakcí.
Rovněž uvažujeme o tom, zda můžeme s pomocí
města rozšířit adventní setkání, či zde začít zavádět
tradici oslavy poutě (první víkend v květnu).
V loňském roce jsme začali s pořádáním pátečních
dětských odpolední (dále PDO), a v této ak vitě
chceme pokračovat. Na každý první pátek (od října) připravujeme tema ckou hru, na kterou jsou
zvány všechny dě prvního stupně. Druhý a čtvrtý
pátek bude dnem skupinek (např. divadelní a hudební skupinka). Tře pátek bude věnován nějaké-

mu tématu, kterému bude věnována také rukodělná dílnička. A případný pátý pátek bude věnován
hrám. Začátek PDO je vždy v 16 hod.
Další nabídkou, se kterou bychom rádi přišli, je
nabídka tema ckých programů pro školy. Žijeme
v zemi, která má křesťanské základy. A protože se
domníváme, že základní povědomí o křesťanství
patří k základům vzdělání, rádi bychom školám pomohli a nabídli programy, které některé křesťanské tradice představují – kromě Vánoc a Velikonoc,
by to byla také možnost programu o sv. Václavovi,
sv. Mikuláši, o dušičkách, nebo také o Desateru,
či Písmu svatém.
Chtěli bychom se ale zaměřit také na dospělé a nabízet jednotlivé přednášky o daných tématech také
jim. Jednou za měsíc bychom uspořádali večer na
konkrétní téma. Zaměřovali bychom se nejen na
Biblický základ, ale také na katolickou tradici.
Věřím, že v následujících měsících bude mnoho
příležitos k vzájemným setkáním. Již nyní se na
ně těším. S přáním dobrého vstupu do nového
školního roku.
R. D. Mar n Sklenář
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Českobrodská vzduchovka 2018
Dne 25. 8. 2018 od 13.30 hod. se za českobrodskými hradbami v Šafaříkově ulici uskuteční další ročník
tradiční soutěže ve střelbě ze vzduchové pušky určené pro všechny věkové kategorie amatérských střelců
ze vzduchové pušky, českobrodská vzduchovka.
Zapsat se do soutěže bude možné na místě cca od
12.00 hod. Startovné pro dospělého střelce činí
50 Kč. Pravidla a střílené disciplíny soutěže zůstávají stejné jako v předchozích ročnících. Střílí se na
vzdálenost dese metrů z volné ruky a otevřených
mířidel.

chovky je možné i pro dětskou kategorii. K soutěži
samotné bude přidružen jako každý rok i menší doprovodný program.

První disciplína je vedena na klasický vzduchovkový terč po šes ranách. Druhá disciplína je střílena
na menší terč po třech ranách a tře disciplína je
střílena vleže na padací figurky, které jsou bodově
hodnoceny. Nejlepší tři střelci ze základní čás postupují do finále, kde se utkají ve střelbě Ku ptáku.
Tato střelba je vedena na vzdálenost dvacet pět
metrů a účelem je zasáhnout siluetu ptáka co nejblíže k jeho srdci či přímo do něho. Každý ze střelců
střílí tři rány.

Další informace či kontakty naleznete www.brodahr.cz/akce/vzduchovka/

I letos je k soutěži pro dospělé přiřazena juniorská
soutěž, kde své střelecké umění mohou předvést
junioři od šes do čtrnác let. Juniorská soutěž
probíhá za odborného dozoru vedoucího úseku
střelby na daném úseku. Tento vedoucí rozhoduje
o způsobilos mladého střelce a jeho vpuštění do
soutěže. Střílí se dvě disciplíny. Ve stoje na klasický
vzduchovkový terč a vleže na padací figurky.

Mar n Semrád, G.B.B.

Pro nepřízni počasí, potažmo spíše parnému slunci, bude prostor konání střeleb zastřešen a v místě
bude možnost se občerstvit. Pro vítěze jsou nachystány sady medailí, pohárů a každý střelec obdrží originální diplom. Krom cen pro vítěze v obou
kategoriích pořadatel nabízí možnost využít střeliva pro různé druhy vzduchových pušek a v případě
potřeby je možné i zapůjčení klubové vzduchovky
tomu střelci, který by zbraň neměl. Zapůjčení vzdu-

Přijďte si zastřílet, zasoutěžit, podpořit naše českobrodské střelce a užít si hezkého dne za hradbami.

Tímto jste všichni srdečně zváni na českobrodskou
vzduchovku.
Střelbě zdar!
Akci za podpory města Český Brod připravila Guardia Broda Bohemicalis.

20

Českobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2018

Ze společnosti

Prázdniny s LECCOSem a NZDM Klub Zvonice v novém
V LECCOSu to žije i o prázdninách. V Rodinném centrum Kos čka proběhly 2 turnusy příměstského tábora
a další tábor na Sázavě. Na tábor u moře se už pilně připravujeme. A jak jistě víte, tak „naše Kos čka“
slaví 15. narozeniny. Oslavíme je tento rok již poněkolikáté, tentokrát ve společnos koordinátorek, dobrovolníků, příznivců a rodin, které naše rodinné centrum navštěvovaly. Těšte se v pátek 7. 9. od 16 hodin
v M´am´aloce ve Štolmíři. Samozřejmě pro vás máme také připravený rozvrh RC Kos čka na 1. polole
nového školního roku. Najdete ho v inzertní čás tohoto čísla Zpravodaje.
Pěstounské rodiny doprovázíme i o prázdninách
a chystáme pro ně další vzdělávací akce hned na
září. V poradně pro rodiny máme celé prázdniny
otevřeno a nejinak tomu je v NZDM Klub Zvonice.
V poděbradském klubu jsme tu pro dě stejně jako
ve školním roce a připravujeme pro ně jednorázové akce. V klubu v Českém Brodě fungujeme tyto
prázdniny v trochu provizorním režimu díky plánovanému stěhování, ale i přesto zde máme pro dě
otevřeno 4 dny v týdnu. Přestože je příprava stěhování velmi časově náročná, vyrazili jsme s dětmi na
tradiční vodácký výlet na řece Otavě a užili jsme si
tam báječně horký celý týden. Chystáme příměstský tábor a na září opět výlet k moři.
Jak jsme již zmínili, NZDM Klub Zvonice se stěhuje.
Od září nás v Českém Brodě najdete v nově zrekonstruované budově v areálu místní nemocnice. Děkujeme mto Městu Český Brod, že jsme na základě
naší dlouhodobé spolupráce měli možnost podílet
se na projektu na přestavbu nevyužívané budovy
v majetku města. Nově zrekonstruované prostory

bylo možné využít pro potřeby zdravotních či sociálních služeb. Náš nízkoprahový klub, který nabízí
státem registrovanou sociální službu dětem a mládeži od 6 do 20 let, potřeboval takové prostory jako
sůl. Úspěšný projekt podpořilo Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR ve výzvě č. 29 Rozvoj sociálních
služeb z Integrovaného regionálního operačního
programu. Rádi bychom poděkovali také Tělovýchovné jednotě Slavoj Český Brod a SK Český Brod,
která nám před pár lety při hledání nového místa
pro NZDM nabídla k pronájmu prostory v areálu na
Ku lce. V novém klubu budeme mít pro dě otevřeno již od začátku září. Den otevřených dveří pro
širokou veřejnost připravujeme na čtvrtek 26. 9.
od 15 hodin. Provedeme vás prostory nového klubu a připravíme pro vás s dětmi malé občerstvení.
Aktuality k našim akcím a další informace o našich
službách najdete na našem webu www.leccos.cz.
Přejeme vám krásné poslední dny letních prázdnin
a těšíme se na vás v novém školním roce.
společně pracovní tým LECCOS, z. s.
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Během léta bude ve Štolmíři (Český Brod) nově otevřena venkovská dětská skupina Na Sadu – kombinace lesní a klasické školky
Dětská skupina „Na Sadu“ sídlí v ulici Ke Škole ve Štolmíři. Její vybudování a provoz byl podpořen z Evropského
sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_
132/0006726).
Přihlásit k nám můžete dě ve věku od 3 do 5 let
za předpokladu, že alespoň jeden z rodičů je zaměstnaný, zaregistrovaný na úřadu práce, popř. se
ak vně na pracovní trh připravuje a to včetně čerpání mateřské či rodičovské dovolené.
Naše dětská skupina je kombinací lesní a klasické
školky. Dě budou většinu dne trávit venku na rozlehlé přírodní zahradě, kde budou zakládat záhonky a pěstovat zeleninu, ovoce, bylinky. Přirozeně
se seznámí s koloběhem vody, ročními obdobími,
budou sledovat všechny fáze růstu rostlin – od semínka, přes květ, zrání plodů, jejich sběr a následné zpracování. Vedle toho budou při hře objevovat
kouzla a zákou zahrady a přilehlého starého sadu.
Jemnou motoriku procvičí nejen v přírodě, ale i při
řadě tvůrčích činnos ve vnitřních prostorech.
Vzhledem k tomu, že celý tým M’am’alocy ak vně
používá přístup k výchově i vzdělávání „Respektovat a být respektován“ i naše dětská skupina bude
tento model výchovy aplikovat. Vyměnili jsme

mocenský přístup za metodu postrádající agresi,
nabízíme výchovu postavenou na respektu a zodpovědnos , která se nepodřizuje druhé osobě (autoritě), ale řídí se předem nastavenými hranicemi
chování, rozvíjí komunikaci, tvorbu dialogu, argumentů, dítě se stane plnohodnotným partnerem
dospělého. V maximálním počtu 12 dě různého
věku se dě učí vzájemně spolupracovat, pomáhat
si, být ohleduplní, přednést svůj názor, respektovat
se sami navzájem. Program skupiny pružně reaguje
na věk, zájmy dě i aktuální počasí. Dě se stávají jeho ak vními spolutvůrci. Při všech krea vních
činnostech i dalších ak vitách podporujeme fantazii a tvořivost, rozvíjíme individuální schopnos
každého dítěte s důrazem na osobní zkušenost
a bezprostřední prožitek.
Pro více informací kontaktujte Terezu Stuchlovou
(723 345 766, t.sichova@mamaloca.cz).
Tereza Stuchlová,
vedoucí vzdělávacích ak vit M´am´aloca o.p.s.
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Jako v pohádce
Již více jak 40 let se v naší mateřské škole loučíme s předškoláky, jejich místo zaujmou nejmenší a těší se
do „pro ně nové“ školky. Je to stále se opakující cyklus i s každoročním „překvapením“, že populace neklesá
a kapacita školek nedostačuje.
Přesto si tu žijeme jako v pohádce. A nejen my.
Před několika dny vstoupil do třídy elegantně oblečený starý pán a vypadal zmateně. Na dotaz,
zda někoho hledá, odpověděl, že projížděl kolem
a uviděl budovu MŠ, kterou před 43 lety projektoval a jejíž předpokládaná životnost byla 15 let.
Nemohl uvěřit, že budova dosud stojí, aniž by byla
zrekonstruována. Požádal o prohlídku a žasl. Odvezl si z našeho města velký zážitek. Vstoupil do pohádky „Alenka v říši divů“. Já mám tu možnost být
v této pohádce už 40 let, a nejen v této. Stačí pár
kroků na zahradu a rázem se ocitám v pohádce „Císařovy nové šaty“. Ale každá pohádka někdy končí,
je dobré v ní najít ponaučení a začít jednat. 28 let
odkládání stavby nové školky je dost dlouhá doba,
aby se vyřešilo jak, kde a za kolik. Pořád se říká „vše
pro dě “, dopřejme proto dětem po tolika letech
pěknou školku. Kdyby nebyla inspirace, doporučuji
pohádku „O třech prasátkách“.
V pohádkách a příslovích je ukryta velká moudrost.
Kouzla nám nepomohou, a proto záleží na lidech
a jejich rozumu. Město řeší problém s parkováním
aut a zároveň požadavek na novou školku. Každý
den chodím okolo nového parkoviště u nádraží. Přijíždí jedno auto-jeden člověk (cesta autobusem by
znamenala zdržení, domluva více lidí na obsazení
auta je už práce a menší komfort). Za komfort by se
ale mělo pla t. Parkoviště je bez poplatku a uvažuje se o zřízení dalšího, tedy inves ce. Paradox je, že

za pobyt dě ve školce rodiče pla školné a , kteří
se nedostanou, by rádi pla li, ale kapacita nestačí.
A co se týče inves ce do nové školky, hledá se způsob, jak nejvíce ušetřit. Co je pro město přednější?
Ve městě se staví, dě bude přibývat. Se způsobem
výstavby v našem městě bohužel souvisí i ubývání
zeleně. Nevím, zda je v pořádku, že dochází k zástavbě zahrad. Jde o případy, kdy lidé řeší snivou
finanční situaci m, že prodají zahradu u domu.
Místo zahrady jsou dva domy bez zelené plochy. Ve
větším zase výstavba řadových domů bez místa pro
malý park, nebo hřiště pro vyži dě a odpočinek
dospělých.
Místo malého příjemného města, kde se lidé potkávají, komunikují spolu a žijí pospolu, se město
mění v místo, kde budou lidé jen přespávat a parkovat. Stane se Český Brod parkovištěm a noclehárnou pro Prahu?
Vše souvisí se vším, problémy jsou a budou a je jich
hodně. Dě ale musí mít přednost, chystáme jim
budoucnost. Přeji těm, kteří mohou a musí rozhodovat, aby rozhodli dobře.
Potom se tu nám i našim dětem bude žít jako v pohádce.
Květa Pospíchalová, MŠ Kollárova
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Sportovní dny 2. ZŠ Tyršova
Poslední dny ve školním roce jsme trávili sportem.
Zúčastnili jsme se závodů malých dračích lodí pro
ZŠ a víceletá gymnázia, které se odehrávaly v areálu Veslák v Nymburce. Účast byla hojná, zastoupení jsme měli z každého ročníku druhého stupně.

Byla to naše první zkušenost na lodích. Všichni si
závod užili a pobavili se. I když jsme nebyli první,
tak jsme na sebe byli hrdí a pyšní.

Hned následující den byl ve znamení florbalu. Zúčastnily se všechny třídy 2. stupně. Hlediště bylo
plné fandících diváků. Na turnaj se byli podívat spolužáci a kamarádi z prvního stupně. Vše připravili,
organizovali a komentovali chlapci a děvčata z 9.
ročníku. V mezičase pouštěli známé populární písničky. Hráči se snažili ze všech sil dát co nevíce gólů,
ale vždy c li pravidla fair play. Po napínavých a zároveň dlouhých šes hodinách se vyhlašovali vítězové.
Na prvním místě se umís la třída 9. A, na druhém
místě třída 9. B a na tře m místě 7. B, vítězové turnaje, který se odehrál v prvním polole . Bohužel své
vítězství to hráči neobhájili, ale je to pro ně výzva

do dalších turnajů. Hráči i diváci si turnaj užili a těší
se na další v příš m školním roce 2018/2019.

Tereza Nekolná, Petr Kovář, 6. B, ZŠ Tyršova

Valérie Vebrová, 6. A, ZŠ Tyršova
Foto: Tereza Langová, ZŠ Tyršova

Týden čtení dětem
Tento rok se konal již 8. ročník Týdne čtení dětem v České republice. V letošním roce se opět akce zúčastnila
Základní škola Tyršova. Prostřednictvím akce jsme chtěli ukázat, že každodenní čtení dítě pro radost je
nejúčinnější metodou výchovy čtenáře – člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které
je sám schopen dále rozšiřovat.
Během Týdne čtení dětem od 4. do 10. června bylo
rušno i v naší třídě 1. C. Proběhla nejen výtvarná
akce, kde žáci navrhovali záložky do knihy, beseda s p. Brožem o Ondřeji Sekorovi, návrh obálky
k vlastní knize, ale i veřejné čtení pro kamarády z jiných tříd. Dě také připravily úkoly spojené s oblíbenými knihami pro své spolužáky. Všechny dě
s chu četly starším spolužákům, aby ukázaly, jak
se za celý rok naučily číst. Aby nezůstalo jen u čtení, připravily si dě k pohádce O Červené karkulce
krátké loutkové divadlo. Na závěr týdne proběhlo
vyhlášení Největšího čtenáře naší třídy. Vyhrála Janička Hup chová, která během 1. třídy přečetla 12
knih. Vítězka dostala nejen ocenění formou diplomu, ale také knihu, kterou si určitě ráda přečte.
Dětem z 1. C se akce povedly a měly velký ohlas.
Dě si ověřily, že technika čtení je velmi důležitá,
ale je také důležité, co čteme. Protože pravdou je:
„Knihy nám pomáhají být o něco lepšími. Když si
knihu přečte dítě, stane se součás jeho osobnos-

a to mu nikdo nevezme.“ Proto bychom neměli
zůstat jen u týdenní akce, ale knihy by nás měly
doprovázet stále.
Naše škola se zapojila do Týdne čtení již počtvrté
a určitě na naší škole proběhnou v budoucnu i další podobné akce.
Mgr. Jana Vebrová, ZŠ Tyršova
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Pozdrav ze skautského tábora pod Pohoří 7. 7. - 28. 7.
Ahoj mami a ta ,
program je nabitý a pořád je co dělat, tak píšu až
teď.
Jak si užíváte první týdny července? My náramně!
Hned jak jsme dorazili po dlouhé cestě do tábořiště
(někteří odvážlivci dokonce vyrazili už den předem
na kolech), tak jsme si postavili postele a začali se
po skupinkách zabydlovat v tee-pee.
Druhý den se všem dětem i vedoucím představila
liška, která nás pozvala na cestu po stopách Malého prince. To je to ž téma naší letošní celotáborové hry, víte? Cestujeme planetami po stopách
Malého prince a poznáváme spoustu zajímavých
bytos . Na jedné z planet jsme se setkali s astronomem a pomohli mu najít ztracený dalekohled,
jinde jsme zase potkali domýšlivce a nebo dokonce
i businessmana a na jejich planetách museli naši
cestovatelé řešit zapeklité úkoly.
Během těchto dvou týdnů jsme ale s hli i mnoho
dalších ak vit: každoroční Hry bez hranic, olympiádu, stopovačky, dvoudenní výpravu, a také zvelebování našeho tábořiště, aby se nám tu víc líbilo.

Dnes jsme zakončili celé putování po planetách
návratem na Zemi a krásným táborovým ohněm.
Pro světlušky a vlčata je to závěrečný večer. Zítra už
pojedou s rodiči domů. Poslední týden si tu užijeme
jen se skautkami a skauty. Čeká nás opravdu super, ale náročný program. Například hra s názvem
Piknik u cesty, která se bude hrát 48 hodin v kuse,
při níž se budou skau a skautky v týmech snažit
získat různé věci ze střeženého tábořiště a zároveň
chránit své obydlí v lese a nenechat se vybít KáeNGéčkem (koulí na gumě). Zkrátka, všichni si užíváme parádní tábor. Jo, a vaří se tu výborně, ostatně
jako každý rok.
PS: Už se těším na příš rok.
Anička
Fotky z tábora na: h p://www.skaut7.cz/fotogalerie/2018/category/349-2018
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod
Anička Kašparová
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Mistrovství ČR v Turis ckém závodě
V sobotu 16. června 2018 se do Kralup nad Vltavou sjela špička závodníků v outdoor runningu – turis ckém závodě.
Kralupš turisté přivítali závodníky, kteří si postupně během roku na všech nižších kolech Turis ckého závodu vybojovali postup – a to z celé České
republiky.
Pro přimenu čtenářům: Turis cký závod je outdoorový běžecký závod, při jehož zdolávání potkávají
závodníci na tra řadu kontrolních stanovišť, které
je nutno plnit pokud možno bez chyb a co nejrychleji – za každou chybu to ž přibývají trestné minu-

ty a věřte, tady je každá minuta drahá. Disciplíny:
stavba stanu, odhad vzdálenos , hod míčkem,
plížení, lanová lávka, vázání uzlů, orientace mapy,
azimutové úseky, určování dřevin, turis ckých
a topografických značek, poznávání kulturních památek a přírodních zajímavos .
Mistrovství České republiky probíhalo na Hos bejku a prověřilo připravenost všech 172 závodníků.
Závodilo se ve 14 kategoriích a v jedné z nich jsme
získali první příčku - mistrem republiky v kategorii
mladších žáků se to ž pro letošek stává Petr Roubíček z Českého Brodu!
Nejúspěšnějšími sportovními oddíly pro letošní rok
se staly:
Bílý pohár (mladší a starší žactvo) – KČT Orlová
Červený pohár (dorost a dospělí) - TOM-KČT Kralupy
Pohár starosty města Kralupy nad Vltavou získali
závodníci KČT Orlová.
Z našich účastníků navíc získali Petr Roubíček a Jana Čokrtová-Machorková postup na mezinárodní
mistrovství, které se letos odehraje 22.9.2018
v Oščadnici na Slovensku. Děkujeme jim za skvělou
reprezentaci a držíme palce, ať se na mezinárodním mistrovství umís co nejlépe a hlavně ať si to
pořádně užijí. Protože o tom přeci má sport být 
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod
Jana Machorková a Radka Novotná
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Tábor Vikingů
Život tady na severu nebyl nikdy žádné peříčko. Ale my jsme drsní Vikingové a jen tak něco nás nerozhází.
Jen co skončí tuhá zima, musíte se hned vydat na plavbu do dalekých zemí, to máte samé nájezdy a plenění, jeden se musí otáčet, aby uživil rodinu. Jako dě jsme se vždy těšili na návrat lodí s dárečky.
Jednoho dne se ovšem situace zvrtla. Očekávali jsme návrat krále Olafa a jeho družiny z daleké
Británie a následné oslavy, ale vrá la se jen jediná
loď s několika Vikingy. Od našich válečníků jsme
se dozvěděli, že byli zrazeni proradným králem Richardem, vládcem Británie, a jen hrstce z nich se
podařilo uniknout. Král Olaf byl raněn a bůh Ódin
ho přivítal ve Valhale. Musím říct, že valkýry se mi
moc líbily, už se tam také těším. Olafův syn Ragnar
vznesl nárok na trůn a po jeho korunovaci jsme
hned začali připravovat pomstu.
Nejprve ale bylo třeba posílit řady našich bojovníků.
Tak pro nás skončil čas her a nastal čas výcviku. Byli
jsme rozděleni do skupin a pod vedením starších
válečníků jsme se začali zdokonalovat v různých
dovednostech. Učili jsme se umění orientace, navigace, přeži v neznámém terénu či rozdělávat oheň
v deš . Pekli jsme placky s malinami i se zelím, vařili
kopřivovou polévku dle prastarých receptů kuchařky Agnes. K výcviku mořeplavby jsme používali pravou dračí loď, která kotvila na nedaleké řece.

a nošením takového š tu se jeden řádně zocelí.
Jen ho nesmí nikde zapomenout.
Léto nám uteklo jako voda a brzy jsme byli všichni
pasováni na válečníky. Ještě jsme nacvičili bojový
pokřik, který by nepřátelům vháněl strach do žil,
nechali si zhotovit tetování, získali požehnání od
vědmy a byli jsme připraveni vyplout.
Po dlouhé a stras plné cestě jsme dorazili až ke
břehům Británie. Někteří sice cestou trochu bloudili, hlavně kolem Švédska, ale nakonec všechny
lodě dopluly k cíli. Po krátkém putování jsme dorazili až k pevnos krále Richarda. Nastala krvavá řež.
Královi válečníci bojovali udatně, bránili několik řad
opevnění, ale pro naším berserkům neměli šanci.
Síň Valhaly dnes přivítá mnoho udatných bojovníků. Krále se nám podařilo zajmout živého a výměnou za záchranu svého života nám nabídl prozradit
cestu ke svému pokladu. Domů se tak budeme vracet obtěžkáni zlatem a drahým kamením.
Dnes v noci poteče medovina proudem.

Nejdůležitější ovšem bylo naučit se bojovat, abychom se mohli nepříteli postavit tváří v tvář. Vyrobili jsme si š ty, meče, střelivo a trénovali boj na
blízko i na dálku. Každý Viking ví, že š t správné
velikos může posloužit i jako stůl nebo přístřešek

Milan Rollo, Skautské středisko Psohlavci
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Jak jsem přežil kurz osobního rozvoje
Pondělí (11. června) – vlakem z Prahy do Budějovic, pak z Budějovic do Rožmberka, mezi m nějaké výluky,
cesta trvala celý den, připadal jsem si, jako bychom jeli nejmíň do Chorvatska.
Po příjezdu na ubytovnu jsme utrpěli menší šok.
Ubytovna pamatovala dávné doby a taky byla trochu strašidelná. Večer na pokoji nám učitel vyprávěl o bílé paní Perchtě z Rožmberka, a když odešel,
začalo nám blikat světlo. Začali jsme si googlit něco
víc o Perchtě a světlo začalo zase blikat. V noci jsme
se ani neodvažovali jít na záchod. Museli bychom
to ž projít dlouhou černou chodbou a pak dolů
po tmavých schodech, kde zase blikalo světlo. Po
téhle zkušenos jsme si zakázali po zbytek kurzu
o Perchtě mluvit, Perchta byla prostě tabu. Taky
jsem se bál, že na mě v noci spadne spolužák z horní palandy. Kdykoliv se pohnul, vypadalo to, že se
postel rozpadne. Naše holky posléze nazvaly kurz
Robinsonův ostrov podle té reality show o přeži .
Úterý (12. června) – na ra ech z Rožmberka do
Českého Krumlova.
Pádlovali jsme ze všech sil, ale někteří (nebudeme
jmenovat) se jenom vezli. Někdo jel na ra ech poprvé v životě, trochu jsme se namočili, ale přežili
jsme to. Málem jsme taky přišli o barel s věcmi.
Nějaká jiná škola si ho omylem naložila na svoji loď
a odplouvali pryč! Naštěs jsem si toho na poslední chvíli všimnul a barel jsem zachránil. Pak nám ho
podávali z lodě na loď jako štafetu. Bez barelu bych
ten kurz asi nepřežil, měl jsem tam to ž štangli salámu k večeři...

Středa (13. června) – teambuildingové ak vity,
např. hledání pokladu, podotýkám, že v deš .
Poklad jsme hledali v týmech podle indicií. Najednou jsme zjis li, že se nám ztra l spolužák za docela divných okolnos . Šli jsme to ž po lesní cestě
a on za zatáčkou najednou zmizel, jako kdyby ho
někdo vymazal (že by Perchta?). Tak jsme místo indicií začali hledat kamaráda. Běhali jsme po lesní
cestě sem a tam a volali jsme na něj, ale nikdo se
neozýval. Naštěs to dobře dopadlo, nakonec jsme
našli spolužáka i poklad.
Čtvrtek (14. června) – exkurze v českobudějovickém Budvaru a pak už návrat domů.
Co říct nakonec. Bylo to náročné, ale zároveň to
byla velká sranda. Zažili jsme hodně neobvyklých
situací, ve kterých se dobře projevily různé charaktery: soutěživý, líný, samotářský, kamarádský atd.
Kurz nás stmelil (nikdy na něj nezapomeneme).
Nejlíp to ilustruje tato skutečnost: když jsme jeli
tam, obsadili jsme dvě kupé ve vlaku – holky zvlášť
a kluci zvlášť. Když jsme jeli domů, stačilo nám jedno kupé a moc jsme si to užili.
Tadeáš Poledný, 3. A, SOŠ Liblice
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Sokolovna se už brzy opět otevře cvičení
Prázdniny se nezadržitelně blíží ke svému konci a nový cvičební rok začne co nevidět. Pro nás z vedení Sokola
je srpen měsícem horečných příprav, aby vše fungovalo jak má. Ohlížíme se zpět, abychom měli na co navázat, využíváme volna v sokolovně k opravám i inves cím a plánujeme činnost na dlouhé měsíce dopředu.
Při ohlížení zpět nemůžeme opominout největší
událost sokolstva posledních let, tedy XVI. Všesokolský slet. Spousta fotografií z něj bude zveřejněna na našem webu.
Prázdno v sokolovně se nám tentokrát hodilo
mimo jiné k instalaci předního jevištního osvětlení,
které se ukázalo být nezbytným, chceme-li v sokolovně začít pořádat i divadelní představení. A to my
chceme. Také máme pro paní uklízečky zrekonstruované zázemí. A samozřejmě nesmí chybět nějaká
„velká“ akce, a tak jsme se pus li do další strany
fasády sokolovny.
V sokolovně začneme cvičit od druhého zářijového týdne, tedy od 10. září. Opět odkazuji na naše
webové stránky www.sokolbrod.cz, kde budou
postupně doplňovány aktuální informace včetně
rozvrhu cvičení.
Naši nabídku různých cvičení rádi zpestříme. Proto pokud by někdo z čtenářů ČBZ ovládal nějakou
sportovní ak vitu, kterou by byl schopen a ochoten v sokolovně pravidelně cvičit, rádi se s ním
domluvíme na podmínkách. Ideálně na telefonu
náčelníka 603 429 248.
Svoji činnost opět obnoví i náš Klub sokolských
seniorů se svými pravidelnými měsíčními pořady.
Navš vit je může každý, i když není členem Sokola
a dokonce ani když ještě není senior. Program KSS
najdete mimo webovek také ve výloze drogerie
M. Vondrysové na náměs .

Na podzim i na začátku příš ho roku proběhne
v sokolovně řada kulturních akcí, které budou stát
za to. V září tradiční Posvícenská zábava a v říjnu divadelní představení „Můžem i s mužem“, na které
se už v IC prodávají vstupenky. V říjnu ale zejména
týdenní akce „Oslavy 100 let republiky“. Uvidíte
výstavy, historické artefakty, shlédnete vystoupení a koncerty, navš víte pietní akce, projdeme se
městem, hřbitovem i parkem a mnoho dalšího. Těšíme se, že se do této významné akce zapojí nejen
veřejnost, ale i žáci a studen našich škol, protože
jde o výročí z nejvýznamnějších.
Listopad zahájíme Sokolskou divadelní akademií
a v druhé polovině listopadu přivítáme Divadelní společnost Josefa Dvořáka s jeho úžasným vystoupením „Čochtan vypravuje“. Prosinec je jasný
– Mikulášská pro sokolské dě a krásný vánoční
koncert skupiny Roháči. A po Novém roce opět
bomba – Jaroslav Dušek a divadelní představení
„Čtyři dohody“.
Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Tenisové ohlédnu
Dnes bychom Vás rádi seznámili s m, co se letos dělo na kurtech tenisového oddílu.
Na jaře jako každoročně proběhly soutěže smíšených družstev, ve kterých nás naše „A“ týmy reprezentovaly v nejvyšších krajských soutěžích.

Celkově se tedy jednalo o velmi povedenou sezónu s třešničkou na dortu v podobě postupu dospělých.

Dospělí nakonec po velmi drama ckých zápasech vyhráli krajskou divizi a vybojovali postup
do 2. ligy. Pozi vní je, že všichni hráči mají vztah
k našemu oddílu a jsou nebo byli v minulos našimi kmenovými hráči. „B“ tým skončil na druhém
místě v I. třídě.

V jarních a letních měsících jsme pořádali několik
turnajů kategorií „C“ i „B“. Vrcholem turnajové
čás bylo pořádání krajských přeborů dorostenců.
K vidění byl opravdu skvělý tenis a bylo příjemné
vidět mnoho našich hráčů. Mar n Kratochvíl a Michal Blažek pořádali příměstské tábory, kterých se
zúčastnilo čtyřicet dě . Plně obsazené bylo i letní
tenisové soustředění ve Vodňanech.

„A“ tým dorostu skončil v krajské lize na skvělém
druhém místě a „B“ tým vyhrál I. třídu. „A“ tým
starších žáků skončil v krajské lize na 4. místě a „B“
tým byl v I. třídě na 6. pozici. V mladších žácích
jsme v soutěžích měli dokonce tři týmy. „Áčko“
skončilo v krajské lize tře , „Béčko“ ve II. třídě druhé a „Céčko“ ve III. třídě čtvrté. V kategorii babytenisu v krajské lize náš tým skončil na tře m místě.

22. září se bude konat tradiční Posvícenský koláč
v kategorii mužů i žen. Srdečně zveme všechny
rekreační hráče k účas v turnaji, nebo alespoň
k návštěvě kurtů a k proži hezkého dne v naší
společnos .
Na závěr sezóny se bude konat 5. 10. schůzka závodních hráčů všech kategorií, trenérů a fanoušků,
na které proběhne hodnocení a rozlučka se sezónou.
Závěrem bychom chtěli popřát pevné zdraví a chuť
do hry všem rekreačním i závodním hráčům.
Za oddíl tenisu Zdeněk Pučálka
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Hodnocení sezóny TJ Liblice
S příchodem léta nadešel konec fotbalových soutěží, a proto můžeme bilancovat. Naše A mužstvo zakončilo 5. sezónu v krajské 1. B třídě na desátém místě ačkoliv jsme se v průběhu sezóny chvílema pohybovali i ve
středu tabulky. Nakonec jsme záchranu vybojovali s předs hem jako v minulých sezónách. B tým pokračuje
v působení ve III. třídě na Kolínsku. Sezónu měl náš rezervní tým rozehranou dobře a pohyboval se v popředí tabulky, ale během jara se nepovedlo výsledkově pár zápasů a tým skončil na konečném 8. místě.
V posledních letech se především zaměřujeme na
výchovu mládeže. Aktuálně máme 3 mládežnické
týmy, jež hrají oficiální soutěže, ale také družstvo
těch nejmenších, kteří získávají první sportovní
průpravu. Tým starších žáků hraje kolínský okresní přebor a patřil zde věkově k jedněm z mladších
týmů, takže přestože se kluci snažili, tak skončili
ke konci tabulky. Mužstvo ale získalo cenné zkušenos , které mohou zúročit v dalších letech. Máme
také družstva starší a mladší přípravky. Obě hrají
turnaje v okrese Praha-východ a reprezentují nás
velmi úspěšně – oba patří mezi nejlepší týmy na
turnajích, kterých se účastní. Naší filozofií však
není klást důraz na výsledky, ale především na výchovu a kvalitní sportovní průpravu dě .
Ke konci sezóny u nás také proběhl již tradiční
dětský den, který se tentokrát konal v sobotu
9. června. Počasí nám opět přálo, a tak jsme během slunečného dne přivítali skoro 100 dě a více

jak dvojnásobek jejich rodičů a doprovodu. Na dě
čekaly nejen dovednostní soutěže a disciplíny, ale
také ak vity, které vyžadovaly zapojení krea vity.
Po splnění všech disciplín na dě čekal nafukovací
hrad, kde se mohly vyřádit a nechat tam poslední
zbytky sil. Podle ohlasu všech zúčastněných můžeme tento ročník opět považovat za velmi úspěšný.
Vše, co výše popisujeme, by nemohlo fungovat bez
všech našich členů a dalších lidi, kteří se svědomitě starají o hladký chod klubu. Tímto bychom jim
chtěli za vše, co pro nás dělají, poděkovat. Stejně
tak děkujeme i našim věrným fanouškům, kteří
nás vždy ženou vpřed. Poděkování za neutuchající
podporu samozřejmě patří také našim sponzorům
a Městu Český Brod. Děkujeme a rádi Vás na našem stadionu uvítáme při utkáních nové sezóny.
Jiří Pospíchal,
vedoucí TJ Liblice
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Prázdniny na Slavoji
Závěr školního roku byl pro TJ Slavoj Český Brod doslova nabitý událostmi. Mezi ty příjemné zcela jistě patří
došlé finanční prostředky na akce, činnost či provoz jak z městských programů, tak také z programu Můj
klub MŠMT. Prázdninová soustředění oddílů, příprava na podzimní část sezony a činnost trenérů jsou finančně zajištěny. Z výroční zprávy vyplývá, že tato opatření mají pozi vní vliv na nárůst členské základny TJ.
Přesto ta nejočekávanější dotace na Rekonstrukci
atle ckého stadionu přišla po podpisu Rozhodnu
z 17. 7. 2018 ve středu 24. 7. 2018.
Atle cký stadion byl vybudován počátkem 80. let
20. stole , tehdy poměrně moderní technologií
zhutněné škvárové vrstvy na drenážovaném základu. Stav sportoviště je však poznamenán již téměř
čtyřice letou dobou užívání a částečně i povodní
z roku 2013. V minulých letech byla z dotačních
tulů MAS Pošembeří, vlastních prostředků i za
přispění města Český Brod provedena rekonstrukce zázemí (šaten, sociálních zařízení) a opraveny
sektory pro skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, hod
diskem a hod oštěpem. Tyto sektory jsou nyní vybavené umělým povrchem. V rámci připravované
rekonstrukce dojde k rekonstrukci atle cké dráhy,
sektoru pro skok o tyči, terénním úpravám okolí
a zbudování související infrastruktury (oplocení,
zpevněných ploch, dešťové kanalizace, opěrných
zdí, rozvodů souvisejících inženýrských sí ). Realizace záměru přispěje k uvedení sportoviště do souladu se současnými funkčními a bezpečnostními požadavky. Přecházíme z období „škváry“ do období
s umělým povrchem a menšími nároky na údržbu.
Oddíl atle ky a TJ se mto rovněž obrací na případné dárce, kteří by, třeba i díky vzpomínkám na
chvíle strávené na Ku lce a na základě darovací
smlouvy, zaslali finanční příspěvek na č.ú.: 70017425397349/0800, variabilní symbol 1111.

Další staros pro TJ je řešení problémů s nedostatečnou kapacitou ve sportovní hale v Komenského
ulici (jak pro školní TV, tak i pro činnost oddílů TJ).
Vzhledem k nárůstu členské základny oddílů, počtu žáků místních škol a předpokládanému nárůstu
počtu obyvatel města v následujících letech, je třeba již nyní řešit vznik nových sportovišť.
Výkonný výbor TJ proto na základě pověření valnou hromadou TJ zahájil jednání s potenciálním investorem o výstavbě objektu nové sportovní haly
a venkovních hřišť v lokalitě Na Vyhlídce, kde je
v současnos volně přístupné hřiště v majetku TJ.
O tomto záměru se nyní vede ve městě intenzivní
diskuse. VV TJ uvítá otevřenou a věcnou debatu
o záměrech rozvoje této lokality, včetně finančních
a časových aspektů možné realizace jednotlivých
návrhů. Prohlášení výkonného výboru TJ k současné situaci je k dispozici na webových stránkách
www.tjslavojcb.cz.
Milan Rollo, místopředseda TJ Slavoj
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Mezinárodní soustředění v Itálii
Naše dvě závodnice, Sabina Juránková (AG1 – starší žákyně) a Dominika Herzánová (AG2- juniorka), o letošních prázdninách vyrazily do Itálie na tréninkový camp gymnas ckého aerobiku UEG (European Union
of Gymnas cs). Díky skvělým výsledům na MČR 1. VT ČGF si obě dívky měly možnost vyzkoušet tréninky
pod vedením zahraničních lektorů a po boku konkurence z několika zemí Evropy.
A jak mezinárodní soustředění vnímaly naše závodnice Domča a Sabča?
Na campu se nám nejvíce líbily taneční hodiny
s bývalou závodnici Dorou Hegyi z Maďarska. Každý
den jsme měly různé trenéry a s každým jsme dělaly něco jiného. Bylo tam spoustu dobrých a zkušených závodnic z různých zemi. Asi všechny jsme po
ostatních trochu pokukovaly, co třeba umíme nebo
co bychom se chtěly naučit nového. Na campu
jsme trénovaly nové prvky, měly baletní průpravu,
hodně posilování, učily se správnou techniku prvku… Spoustu jsme si toho odvezly a určitě ty nové
věci zařadíme do tréninku.
Sabču, Domču i další jejich kolegyně teď čeká srpnové 14 denní soustředění v Českém ráji a potom již začínáme pravidelně trénovat a připravovat
se na další sezónu.
Máte doma malého šikulu a chtěli byste zkusit
gymnas cký aerobik? Koukněte na www.corridoor.cz, v Českém Brodě trénujeme pod hlavičkou
Sokola Český Brod - Corridoor tým.
Eliška Strakošová, Corridoor

Z historie
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První světová válka očima vojáků z našeho regionu
Letošní „osmičkový“ rok je přebohatý na různě kulatá výročí. Jedním z nich je sto let od konce 1. světové
války a vzniku Československa.
Toto výročí se na nás valí
ze všech stran a nelze mu
uniknout. Pozadu nezůstává ani naše Podlipanské
muzeum, které na podzim
chystá výpravnou výstavu, prezentující množství
předmětů z doby Velké
války, které sem darovali
jeho přímí účastníci z širšího Českobrodska. Díky
tomu nám najednou vyvstává nejen hutná kapitola z učebnice dějepisu,
ale především řada mikropříběhů konkrétních lidí
a rodin, jejich každodenní staros i způsob, jakým
přečkali (nebo bohužel nepřečkali) dobu války.
Jedním z muzejních předmětů je i cenné album
pečlivě pospaných fotografií, pohlednic a dalších
dokumentů z doby 1. světové války, které shromáždil voják Fran šek Jaroš z nedalekých Lázní
Toušeň. Měl štěs – válku na rozdíl od řady svých
spolubojovníků přežil a na konci roku 1918 se
zdravý vrá l domů. Celé čtyři roky si svůj život na
frontě podrobně dokumentoval a své materiály
později daroval do sbírek českobrodského muzea.
Fran šek byl před rokem 1914 dělníkem v toušeňském cukrovaru. Narodil se roku 1885 v Uhříněvsi
a v roce 1910 se oženil s Annou Barešovou, dcerou
kameníka z Toušeně. Když odcházel do války, měl
už doma čtyřletého syna Jana a dvouletou dceru
Cecilii a samozřejmě ženu, na kterou nyní dolehla
starost o přeži … Několik jeho fotografií bych vám
zde nyní chtěl představit.

Zároveň si dovolím oslovit vás čtenáře s prosbou
o pomoc při přípravě zmíněné výstavy – pokud
máte doma nějaké artefakty na dobu 1. světové
války a byli byste ochotni nám tyto předměty zapůjčit k zdokumentování nebo oskenování, pomůžete tak nejen nám muzejníkům, ale pomůžete tak
vaši rodinnou paměť uchovat i pro příš generace.
Vladimír J. Mrvík

1. 9.
1. 9., 17.00
2. 9., 9.00
2. 9., 10.15
2. 9., 14.00
2. 9., 17.00
3. 9., 10.00
3. 9., 18.00
4. 9., 18.00
5. 9., 18.00
6. 9. – 30. 9.
6. 9., 17.00 a 17.30
7. – 21. 9., 7.00 – 14.00
7. – 8. 9.
7. – 9. 9.
8. 9., 9.00
8. 9., 10.00
8. 9., 17.00
8. 9., 19.00
9. 9., 15.00
9. 9., 17.00
10. 9., 17.00
11. 9., 19.00
13. 9., 10.00
13. 9., 17.00
14. 9. – 30. 9.
14. 9., 8.30 – 11.30
15. 9., 9.30 – 16.30

cyklovýlet KČT
hřiště Liblice
za halou
hřiště Liblice
za halou
hřiště Liblice
radniční sál čp. 1
radniční sál čp. 1
radniční sál čp. 1
obřadní síň MěÚ
galerie Šatlava
galerie Šatlava
náměs
sokolovna
výlet KČT
okolí města
za halou
hřiště Ku lka
KD SVĚT
KD SVĚT
hřiště Ku lka
nemocnice
KD SVĚT
radniční sál čp. 1
Podlipanské muzeum
Podlipanské muzeum
RC Kos čka
hotel Apeyron

KALENDÁŘ AKCÍ – září 2018
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Kounická šlapka, 10 km
Fotbal, TJ Liblice A – Škvorec
Nohejbal, Pohár žen – dvojice
Fotbal, TJ Liblice žáci – Š tarský SK
Nohejbal, liga Play-oﬀ, čtvr inále, Český Brod – Zbečník
Fotbal, TJ Liblice B – Třebovle
Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného IC v budově čp. 1
Fórum města – společné řešení různých oblas života ve městě
Veřejné setkání o náměs na náměs
Veřejné setkání o parkování na Škvárovně
Šlechta ve službách Masarykovy republiky – výstava k výročí republiky
Vernisáž výstavy/přednáška Mgr. Zdeňka Hazdry, autora textů, historika, ředitele ÚSTR
Farmářské trhy – prodej každý pátek až do 26. 10. 2018
Mezinárodní mistrovství ČR tělesně pos žených
Třídenní Jižní Čechy: Strmilov – pěší i cyklo
EHD: Výlet za památkami Českobrodska s Janem Psotou – autobus, přihlášky v IC
Nohejbal, 1. liga žen, utkání o 1. místo v základní čás Český Brod – Vršovice
Fotbal, muži A – Čáslav
Dvě nevěsty a jedna svatba – filmová komedie/Česko/2018/89 min
Ferdinand – promítání rodinného animovaného filmu/USA/2017/108 min
Fotbal, muži B – Pěčice
Slavnostní otevření hlavní budovy nemocnice
Křeslo pro hosta: Hana Křížková – herečka a muzikálová zpěvačka, prodej autorské kuchařky
Seminář ICM: Tři v jednom – výhody a financování spojených služeb a spolupráce
Konec starých časů – vernisáž výstavy
Konec starých časů: 100 let od vzniku ČSR – výstava k výročí republiky
Konzultace s psycholožkou Mgr., Bc. Hanou Žáčkovou
Český Brod 2018 – 16. ročník otevřeného turnaje v rapid šachu

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

15. 9., 10.00 – 17.00
15. 9., 11.00 – 14.00
15. 9., 15.00
15. 9., 17.00
16. 9., 10.15
16. 9., 17.00
17. – 23. 9.
18. 9., 17.00
19. 9., 19.00
22. 9., 9.00
22. 9., 15.00
22. 9., 16.30
22. 9., 20.00
22. 9., 20.00
23. 9., 9.30
23. 9., 14.00
23. 9., 16.30
26. 9., 19.00
28. 9., 9.00 – 12.00
28. 9., 13.30
28. 9., 14.00 a 16.00
28. 9., 16.30
28. 9., 18.00 – 23.00
29. 9., 11.00
29. 9., 15.00
29. 9., 16.30
30. 9.
30. 9., 10.15
30. 9., 16.00

Štolmíř náves
Liblice/SOŠ
za halou
hřiště Liblice
hřiště Liblice
hřiště Liblice
náměs
Café Green
zvonice v parku
tenisové kurty
Oranžová zahrada
hřiště Ku lka
náměs
sokolovna
sv. Gothard
za halou
hřiště Ku lka
KD SVĚT
hřiště Ku lka
hřiště Ku lka
park/Pivovarský rybník
hřiště Ku lka
hřiště Ku lka
hradební parkán
za halou
hřiště Liblice
výlet KČT
hřiště Liblice
hřiště Liblice

Pečení chleba ve Štolmíři
1. Restaurant Day v Liblicích – ochutnávka specialit a setkání sousedů
Nohejbal Play-out extraliga mužů Český Brod – Žatec
Fotbal, TJ Liblice A – Sázava
Fotbal, TJ Liblice žáci – Kouřim
Fotbal, TJ Liblice B – Břežany II.
Českobrodské posvícení – Lunaparky Oto Tříska
Seminář Jak skloubit péči o malé dě s prací s lektorkou Hanou Slobodovou
Setkání s filmem: Měsíc Jupitera, Maďarsko 2017, délka 123 minut
Posvícenský koláč – turnaj ve čtyřhře rekreačních hráčů a hráček
Posvícení na faře – s písničkou, harmonikou a drobným občerstvením
Fotbal, Muži A – Horky nad Jizerou
Tradiční posvícenský ohňostroj
Posvícenská zábava v sokolovně
Mše svatá k příležitos posvěcení kostela
Nohejbal, Dorostenecká liga Play-oﬀ, případné semifinále
Fotbal, Muži B – Mnichovohradišťský SK
Otylka – Divadlo Pavla Trávníčka – komedie z luxusního sanatoria
Oslavy 120 let fotbalu – Ku lka v pohybu
Oslavy 120 let fotbalu – Muži B – Dolnobousovský SK
Svatováclavský běh – 17. ročník běhu pro veřejnost
Oslavy 120 let fotbalu – Muži A – Sla ňany
Oslavy 120 let fotbalu – EŠUS, MEDVĚD 09, WBAND
Svatováclavské městské střelecké slavnos ve střelbě pro historickou kuši
Nohejbal, Play-out extraliga mužů, případná baráž s 1. ligou
Fotbal, TJ Liblice A – Pátek
Sázava – Talmberk – Rataje nad Sázavou
Fotbal, TJ Liblice žáci – Sázava/Ostředek
Fotbal, TJ Liblice B – Plaňany
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Od básničky po bublinu
Závěrečný cyklus literárních besed pro žáky základních škol v letošním školním roce jsme pojmenovali Od
básničky po bublinu aneb Co to vlastně čteme, naším cílem bylo seznámit dě se základním rozdělením
knížek, které čtou, a přiblížit jim různé literární žánry, se kterými se mohou v naší knihovně setkat.
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.

mněli 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.

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, nezapo-

A aby těch sedmiček nebylo málo, zveme všechny
malé i velké posluchače na Sedm prázdninových
čtení.

Jede vláček, jede, pohádky nám veze…
Letošní školní rok jsme už pojedenácté zakončili slavnostním pasováním prvňáčků na malé čtenáře, naše
knihovna se tentokrát stala jednou ze zastávek pohádkového vláčku.
Taková mašinka jezdí podle zvláštního pohádkového jízdního řádu a v každém vagónku veze jednu
pohádkovou postavičku, kterou dě dobře znají.
Naše knihovnické vagónky přivezly také krátkou
větu z pohádkového příběhu, kterou dě jako začínající čtenáři zkusily přečíst, aby naší Písmenkové
královně dokázaly, že jsou s písmenky kamarádi.
Na závěr jsme si všichni poslechli čtenou pohádku
o mašince Hádalce, ze které se nakonec stala mašinka Hádanka.

Naším knihovnickým pohádkovým vláčkem se během června projelo 132 prvňáčků ZŠ Tyršova, Žitomířská a Přistoupim, všichni předvedli krásné čtenářské výkony i znalost pohádek, a proto všichni
mohli dostat svoji pasovací lis nu s tulem Malý
čtenář a jako dárek miniknížku z edice Laskavé
čtení.
Radka Šindelářová,
Městská knihovna Český Brod

Z knihovny
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Vybíráme z knižních novinek

Dobře odtajněný Miroslav Horníček (audiokniha)
K letošnímu 100. výročí narození velkého mistra slova vychází komplet známých, dříve
vydaných, ale i zapomenutých či dosud nikdy nevydaných nahrávek. Miroslav Horníček
je zde představen jako herec, konferenciér, klaun a interpret především vlastních textů.
Výběr obsahuje nikdy nevydané skvosty (např. pásmo Zavinil to bubínek, Nocturné), záznamy her divadla Semafor s Miroslavem Horníčkem v hlavní roli, neznámé verze již dříve
vydaných pořadů a recitály dosud nevydané. Komplet uzavírá koláž Roberta Tamchyny,
sestavená z různých zvukových úryvků, které tvoří jakýsi Horníčkův vlastní životopis.
Jan Holan, Mar n Bartůněk: Ten, kdo jiným jámu kopá
Ruku na srdce, kdo z nás ve svém životě alespoň na chvíli netoužil stát se hrobníkem? Je
v tom jakési morbidní poe čno a na cylindry prý holky fakt le . Navíc člověk potká spoustu
zajímavých lidí, i když toho většinou už moc nenamluví. Změna povolání je ovšem zásadní
krok a tak nabízíme přijatelnější alterna vu: kup si tuhle knihu a staň se díky ní hrobníkem
Jáchymem Ringerem. Určuj jeho kroky napříč Divokým západem, kopej hroby, spřátel se
s mravenečníkem Brandonem, ochutnej zmrzlinu ze sleďů, přidej se k pochybné církvi, bojuj s krvežíznivými Indiány i děsivou byrokracií. Tak do toho, mrtvoly se samy nezakopou!
Vladimír Francev: Padesát příběhů exponátů
Kniha mapuje historii Vojenského technického muzea Lešany, expozice Vojenského historického ústavu Praha, a představuje výběr zajímavých sbírkových předmětů z jeho fondů.
Připomíná vojenskou minulost lešanského kasárenského komplexu od doby 2. světové války do roku 1994, kdy vojáky vystřídali muzejníci, postupně budující expozici dělostřelecké,
automobilní a těžké bojové techniky i všeobecnou historii vojenského muzejnictví v Československu a Česku od vzniku samostatného státu do současnos . Stěžejní část knihy tvoří
příběhy 50 exponátů, které vyprávějí o jejich technické, bojové i muzejní minulos .
Jan Sovák: Příběh života
Sledovat vývoj života na naší planetě během uplynulých milionů let je fascinující zážitek.
Jan Sovák, autor textu i ilustrací, se proslavil stovkami rekonstrukcí prehistorického života,
které tvoří pod vedením paleontologů z celého světa. Je považován za jednoho z nejlepších malířů, kteří se věnují téma ce pravěku. Jeho díla vystavují významná světová muzea,
ilustroval přes 300 knih, vydaných v 15 jazycích, mj. také Crichtonův Jurský park, který byl
inspirací pro filmové zpracování. Původní klasické výtvarné techniky v poslední době obohacuje digitální technologií, a tak dosahuje mimořádné působivos svého díla.

Kompletní přehled nových knih za měsíc červen a červenec 2018 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Městská policie Český Brod
Co si pamatujeme, tak se brodš strážníci nikdy netěšili příliš velké oblibě. Kri ka dlouhodobě směřovala především na to, že většinou jen vybírají pokuty na náměs a měří rychlost. Českobroďák po svém vzniku začal veřejně kri zovat nedostatečnou činnost strážníků v ulicích a způsob jejich práce. Zároveň si ale uvědomujeme,
že pokud chceme po městské policii uspokojivé výsledky, tak jim musíme vytvořit vhodné podmínky pro výkon
služby, která není mnohdy jednoduchá. Problema ku městské policie jsme ihned po volbách vzali na půdu
zastupitelstva a chtěli jsme začít plnit náš volební program - bod Bezpečnost. Jak myslíte, že to dopadlo?
Již v roce 2014 Českobroďák na zasedání zastupitelstva navrhl přestěhování městské policie do jiných
vhodných prostor. Tyto měly být v rámci náměs ,
viditelně označené světelnou cedulí Městská policie, okamžitě přístupné občanům, kteří potřebují
jakoukoliv pomoc, všem na očích, což je důležité
i z prak ckých, preven vních či kontrolních důvodů! Tento návrh byl odsouhlasen, panovala všeobecná shoda mezi zastupiteli.
Usnesení zastupitelstva jsou pro město závazná.
Bohužel po celé čtyřleté volební období nebylo
město schopno městskou policii nikam přestěhovat. Takže nadále strážníci zůstávají „schovaní“
v nevyhovujícím prostoru v 1. patře budovy městského úřadu, který je po 17. hod zamčený, zkuste
se na někoho dozvonit či dobouchat. Považujeme
to za výsměch občanům města a je to ukázka toho,
jak se vedení města řídí přijatými usneseními svých
zastupitelů. Stěžovat si není kam.
Dále jsme velice ak vně spolupracovali na Koncepci městské policie. Podařilo se nám do ní vyloženě
protlačit zásady správné ak vní služby strážníka
městské policie, principy fungování městké policie
K příspěvku „Městská policie Český Brod“ připojuje stručnou reakci vedoucí odboru rozvoje
Mgr. Hana Dočkalová
Vybudování nové služebny městské policie je součáscelkové rekonstrukce budov městského úřadu pracovně nazvané „kulový blesk“. Kulový blesk proto, že
město nemá na náměs k dispozici vhodné prostory
k okamžitému přestěhování. Pro městkou policii je
třeba uvolnit a upravit kanceláře v přízemí budovy
čp. 56, které doposud užívalo informační centrum
a informační centrum přesunout jinam. Chceme-li,
aby budoucí služebna vyhovovala moderním nárokům a nepředstavovala pouze řešení tzv. naoko,
byla by rychlost na úkor kvality. Pisatel ví, že práce
odstartovaly opravou knihovny a odboru dopravy,
teď je hotové nové IC s radničním sálem v budo-

apod. Obsáhlá koncepce je sice napsána, ale na
způsobu služby zdejších strážníků se dosud nic nezměnilo. Pěší hlídky nejsou téměř vůbec vidět, vozidlo MP v pozdějších nočních hodinách zamčené
za vraty úřadu, veřejný pořádek se prak cky neřeší,
ak vita na kamerovém dohledu minimální... nicméně starosta a místostarostové jsou s prací strážníků dlouhodobě spokojeni! Výdaje na MP jsou přitom pro rok 2018 cca 8 mil. korun. Strážníci a jejich
práce musí být vidět! Jak jste spokojeni vy?
Českobroďák SNK
vě čp. 1 (knihovna). Pokračovat budeme přízemím
čp. 56, přičemž je ale nutné zachovat provoz všech
agend úřadu a přístup na jednotlivá pracoviště. Úřad
nelze na delší dobu zavřít. Proto je rekonstrukce rozdělena na etapy, během kterých se některé agendy
přestěhují do náhradních prostor. Například vstup
do budovy čp. 56 bude muset být dočasně veden ze
dvora. Projektová dokumentace na rekonstrukci budovy čp. 56 je hotová a všichni zájemci do ní mohou
po domluvě na odboru rozvoje nahlédnout, aby si
uvědomili rozsah a logis ckou náročnost stavebních
prací. Na webu jsme také zveřejnili vizualizace. Do
nové služebny bude přemístěn i kamerový dohled,
kde by v budoucnu sloužil tzv. operační důstojník. To
vyžaduje nové kabelové rozvody. Vyčlení–li zastupitelstvo dostatek prostředků v rozpočtu na rok 2019,
další etapa této akce začne v roce 2019.
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Fámy kolem haly
dovolte nám, abychom se také vyjádřili ke kauze
plánované stavby sportovní haly. Naše strana si
vždy vážila osobní inicia vy a soukromého vlastnictví. Z tohoto důvodu i z důvodu potřebnos
dalších cvičebních prostor v našem městě podporujeme plán na výstavbu haly na hřiš u základní
školy. Tělocvičny na základní škole Žitomířská nebo
v gymnáziu nejen že nejsou schopné pojmout další
žáky a studenty, ale již ani neodpovídají potřebám
sportování v 21. stole . Českobrodská sportoviště neumožňují další rozvoj halových sportů, jako
jsou florbal, basketbal, volejbal či házená. Stávající
sportovní hala je plně naplněna. Podobně bez další
haly není možné v našem městě uspořádat národní a mezinárodní turnaje ani soustředění ve zmíněných sportech. Proč má stát hala u školy a ne na
Ku lce je evidentní. Protože v dopoledních hodinách by sloužila pro potřebu školních dě a odpoledne pro jednotlivé oddíly. Na Ku lce by bylo velmi složité pravidelně naplnit dopolední dobu právě
kvůli poměrné vzdálenos od škol. Proč nemá stavět město tělocvičnu v dostavbě základní školy?
Město má spousty rozjednaných projektů, jako je
zajištění dostatečného zásobování vodou, rekonstrukce Žižkovy ulice či právě dostavba základní
školy Žitomířská, které budou stát nemálo peněz.

V případě, že halu bude stavět soukromý investor,
město se může soustředit pouze na dostavbu školy
pro potřeby nahrazení učeben v dosluhující budově Chanos a rozšíření kapacity školy kvůli nárůstu
počtu dě . Limitující je i výše možné dotace, která
činí maximálně 30 mil. Kč, vše ostatní musí jít z rozpočtu města. Uvítali jsme i vstřícný krok TJ Slavoj.
Jednota ustoupila od prodeje pozemku a rozhodla
se jej na investora převést jen v případě, že bude
nová hala zkolaudována do roku 2025. Budeme se
snažit investora přesvědčit, že by bylo ve veřejném
zájmu dobré na takto exponovanou budovu uspořádat architektonickou soutěž, aby v místě vznikla
kvalitní a zajímavá stavba. Plně chápeme obavy
sousedů z možného nárůstu dopravy. Také v tomto
případě bychom se nebránili využít některé okolní
pozemky na parkování nejen pro halu, ale také pro
potřeby základní školy. Tím bychom mohli vyřešit
i chodník mezi Českým Brodem a Štolmíří. Závěrem bychom chtěli zopakovat, že Český Brod další
sportovní halu potřebuje a velmi si vážíme faktu,
že se podařilo sehnat investora.
Milan Majer a Jakub Nekolný
– kandidá ODS do zastupitelstva
města Český Brod

Místní komunikace a chodníky
V našem městě je plno ulic, na které by se občanovi a návštěvníkovi hodil terénní vůz místo osobního vozu.
O silnicích v místních částech Štolmíř (vyjma nově budované okresní silnice), Liblice a Zahradách snad ani
nemluvě – ty jsou pro opravdové motokrosové nadšence pravým rájem.
Dále nalezneme plno ulic, které nemají chodníky, takže chodci jsou přímo ohrožováni automobily. Již dlouho se vedou debaty o těch nejnebezpečnějších – při

cestě ze Štolmíře k základní škole, na výjezdu z Brodu
k pekárně na Klučov, na silnicích ke kolínské hlavní silnici I/12 jak ve směru z města, tak ze Zahrad.
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V letošním rozpočtu je na místní komunikace
přidělena částka 5 mil Kč. Necelé 3 mil. Kč bude
stát dlouhé desítky let neřešená ulice Na Bělidle.
Nemohu však pochopit, jak je možné, že z těchto peněz se bude hradit parkoviště pro úředníky
města v areálu bývalého ZZN. Přesněji řečeno na
výjezd a vjezd do tohoto areálu ze spojky Kollárova
– Sportovní. Tato ulice je využívána také jako parkovací plocha a kdo vozí či doprovází dě do ZUŠ
v budově bývalého divadla J.K. Tyla ví, že i v současnos jde někdy o zdraví dě – zvláště když tato
ulice taktéž nemá žádný chodník (zejména pátky
odpoledne jsou dost exponované) . Opravdu bude
za peníze určené na místní komunikace vhodné,
když se do již nabitého odpoledního provozu přidají desítky aut našich úředníků?
Kdo z Vás má ten komfort, že jim zaměstnavatel
zajišťuje parkování? Když jsou pro to vhodné podmínky, tak proč ne, ale ne na úkor veřejných prostředků a už vůbec ne s rizikem zvýšeného ohrožení
bezpečnos našich dě . Rada města by měla tuto
realizaci ještě zvážit. Nehledě na to, že zpevňovat

Píšete nám
nyní plochy areálu ZZN, když není jasná představa
o budoucím využi , není moudré.
Zápis z rady města Český Brod ze dne 27. 6. 2018,
kde bylo rozhodnuto o realizaci: h p://bit.ly/zapisZZN (bod. č. 7)
Text usnesení rady města:
205/2018 Vyhlášení VZ Český Brod, Kollárova - Vjezd
a zpevněná plocha technického areálu města
Rada města
I. vyhlašuje - veřejnou zakázku na stavební práce:
Český Brod, Kollárova - Vjezd a zpevněná plocha
technického areálu města v souladu s předloženými přílohami.
II. jmenuje - členy hodno cí komise výše uvedené
VZ ve složení: členové: Bc. J. Nekolný, Ing. K. Zajíček, J. Sahulová, Mgr. H. Dočkalová, Ing. M. Kruliš, náhradníci: Mgr. T. Klinecký, Ing. Š. Jedličková,
A. Kašpar, L. Farkasová.
Ing. Mar n Janků

ANO 2011
V minulém čísle našeho časopisu jsem si přečetl informaci o založení dalšího uskupení, které se zapojí
v letošních komunálních volbách. Co k tomu říci? Přeji jim úspěch.
Také ANO 2011 se v letošním roce objeví na kandidátce do zastupitelstva města. Sestavení kandidátky nebylo vůbec jednoduché. To moc dobře ví
každý, kdo se mto problémem zabýval. Zdá se,
že veřejnost ztrácí o práci v zastupitelstvu zájem.
Mělo by nás všechny zajímat, co se kolem nás děje
a kam město směřuje.
Místní organizace ANO 2011 má kandidátku kompletní. Věříme, že nabídneme občanům jinou alterna vu. S programem se Vám rádi po prázdninách
představíme. I my máme zájem, aby se naše město
stále více stávalo naším domovem a ne jen místem

na přespání. Bez Vás to ale nedokážeme.
Byli bychom rádi, kdyby se k nám připojili další
spolupracovníci a zájemci o členství v našem Hnu. Pokud tedy máte zájem, místní organizace ANO
2011 je Vám otevřena. Na stránkách ANO 2011 najdete kontakt na místní organizaci v Českém Brodě
a můžete psát, nebo i telefonovat.
Na shledanou u voleb v říjnu.
Václav Hájek, předseda místního předsednictva
MO ANO 2011 Český Brod
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KƚǇůŬĂͬŝǀĂĚůŽWĂǀůĂdƌĄǀŶşēŬĂ
WƽǀŽĚŶşēĞƐŬĄŬŽŵĞĚŝĞ:ĂƌŽŵşƌĂƎĞŚŽǀĠŚŽ͕ŬƚĞƌĄŶĄƐǌĂǀĞĚĞĚŽůƵǆƵƐŶşŚŽ
ƐĂŶĂƚŽƌŝĂ͕ǀĞŬƚĞƌĠŵŵĄďŽŚĂƚĄƉĂŶŝēŬĂKd|>/ǌŚƵďŶŽƵƚ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϱϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϯϬϬ<ē͘
EĞũƐŽƵƐƚĞũŶĠͲũĂŬĚşŬǇƚĞŽƌŝŝƚǇƉƽƉŽƌŽǌƵŵĢƚĚĢƚĞŵŝƐĂŵŝƐŽďĢ
/ŶƐƉŝƌĂƚŝǀŶşŬĂǀĄƌŶŽƵƉƌŽƌŽĚŝēĞsĄƐƉƌŽǀĞĚĞDŐƌ͘aĄƌŬĂDŝŬŽǀĄ͕ĂƵƚŽƌŬĂ
ƐƚĞũŶŽũŵĞŶŶĠŬŶŝŚǇ͘<ŶŝŚĂďƵĚĞŶĂŵşƐƚĢŬǌĂŬŽƵƉĞŶş͘
sƐƚƵƉǀŽůŶǉ͘
<ĚŽŶĞƉůĄēĞŶĞŶşĞĐŚͬ^ƚĂŶĚͲƵƉĐŽŵĞĚǇͬ>ƵŬĄƓWĂǀůĄƐĞŬ
KŶĞŵĂŶƐŚŽǁƐƉŽĚƚŝƚƵůĞŵĞƓŝ͕ĂůŬŽŚŽůĂZŽĐŬĂŶĚƌŽůů
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϱϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϯϬϬ<ē͘
:ŽƐĞĨ<ůşŵĂ͗:ĂŬƚŽǀŝĚşŵũĄ͍ͬŬŽŵƉŽŶŽǀĂŶǉƉŽƎĂĚ
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϬϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϮϱϬ<ē͘
ĂƌďŽƌĂDŽĐŚŽǁĂΘhŶŝƋƵĞYƵĂƌƚĞƚͬǌƉĢǀĂēŬĂͬƉŝĂŶŝƐƚŬĂ
WƎĞĚƐƚĂǀşŵŝŵŽũŝŶĠƐǀƽũĚĞďƵƚtĂŝƚŝŶŐĨŽƌdŚĞtŚŝƚĞZĂǀĞŶ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϯϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϮϳϬ<ē͘
<ƌŬŽŶŽƓƐŬĠƉŽŚĄĚŬǇͬŝǀĂĚůŽWŽŚĄĚŬǇͬWZKE:D
ŝǀĂĚĞůŶşǌƉƌĂĐŽǀĄŶşŬƵůƚŽǀŶşŚŽǀĞēĞƌŶşēŬƵƉƌŽĚĢƚŝŽĚϱůĞƚ͘
:ĞĚŶŽƚŶĠǀƐƚƵƉŶĠϭϱϵ͕Ͳ<ēŬǌĂŬŽƵƉĞŶşǀŶĂƓĞŵ/ŶĨŽĐĞŶƚƌƵ͘
^ƉŽůƵͬ^ƚƵĚŝŽ,ĂŵůĞƚ
ŵŽƚŝǀŶşƉƎşďĢŚŽĚǀŽƵŽďĚŝǀŽǀĂŶǉĐŚŝǌĂƚƌĂĐŽǀĂŶǉĐŚǎĞŶĄĐŚ>şĚĢĂĂƌŽǀĠ
ĂĚŝŶĢDĂŶĚůŽǀĠĂŶĂƓĞŵēĞƐŬĠŵŶĄƌŽĚƵ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϴϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϭϯϬ<ē͘

<ĂǀĄƌŶĂŽƚĞǀƎĞŶĂǀǎĚǇŚŽĚŝŶƵƉƎĞĚƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶşŵ;ŬƌŽŵĢŬŝŶĂͿ͘
WƎĞĚƉƌŽĚĞũĂƌĞǌĞƌǀĂĐĞ͗/͕ŶĄŵ͘ƌŶŽƓƚĂǌWĂƌĚƵďŝĐϭ͕ĞƐŬǉƌŽĚ͘
KŶůŝŶĞǀƐƚƵƉĞŶŬǇ͗ǁǁǁ͘ŐŽŽƵƚ͘Đǌ͘ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛĐĞƐďƌŽĚ͘Đǌ͘

WĄƚĞŬ

ƚǀƌƚĞŬ

^ƚƎĞĚĂ

jƚĞƌǉ

WŽŶĚĢůş

ĚŽƚŽǀĂŶǉƉƌŽŐƌĂŵďĞǌƉŽƉůĂƚŬƵ

ƌŽĚŝēĞƐĚĢƚŵŝǀZ<ŽƐƚŝēŬĂĂǀK͘Ɛ͘DǲĂŵǲĂůŽĐĂǀĞ
aƚŽůŵşƎŝ

ϴ͘ϯϬͲϭϭ͘ϯϬ^d<E1WZKZK/Ez
^ dD/

<ĂǎĚǉƉƌŽŐƌĂŵϱϬ<ē

ƌŽĚŝēĞƐĚĢƚŵŝŽĚϮůĞƚ

ϭϬ͗ϬϬͲϭϬ͗ϰϱ,Zd<z^Ez

ƌŽĚŝēĞƐĚĢƚŵŝŽĚϮůĞƚ

ϵ͗ϬϬͲϵ͗ϰϱs|dsZEZKsE1

ƌŽĚŝēĞĂĚĢƚŝϬͲϲůĞƚ

ϴ͗ϯϬͲϭϭ͗ϯϬsK>E,ZE

ĚŽƉŽůĞĚŶĞƉƌŽĚĢƚŝϯͲϲůĞƚ͕
DŽŶƚĞƐƐŽƌŝƉĞĚĂŐŽŐŝŬĂ͕ƉŽŚǇď͕
ǀǉƚǀĂƌŬĂ͕ŚƵĚĞďŬĂ
ϮϴϬ<ēͬĚŽƉŽůĞĚŶĞ
ƉŽƵǌĞŶĂŽďũĞĚŶĄŶşƉƎŝŵŝŶŝŵĄůŶşŵ
ƉŽēƚƵϯĚĢƚş

ϵ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬa<K><E<Kha<h

ƉŽĚŽŚŽĚĢŽĚϮůĞƚ͕ƉƌŽŐƌĂŵũĂŬŽǀĞƓŬŽůĐĞ͕
ǀŬŽůĞŬƚŝǀƵŶĞũǀşĐĞϴĚĢƚş

ϴ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬ,>1E1 d1ͲŽĚϯůĞƚ

ϭϮϲϬ<ēͬϭ͘ƉŽůŽůĞƚş͖ϭϱϰϬ<ēͬϭ͘ƉŽůŽůĞƚş
ƐƉƎĞǀŽĚĞŵǌĞƓŬŽůŬǇŶĞďŽǌĚƌƵǎŝŶǇ

ƉƌŽĚĢƚŝϱͲϳůĞƚƐĞƐƉĞĐŝĄůŶşƉĞĚĂŐŽǎŬŽƵ

ϭϯ͘ϯϬͲϭϰ͘ϯϬ'Z&KDKdKZ/<

ϭϰ͘ϬϬͲϭϲ͘ϬϬēĂƐǀǇŚƌĂǌĞŶǉŶĂ<d/s/
ǀƌĄĐŵŝƐůƵǎĞď^^Z

ϴ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ/͕ K͕WK:d^/,Zd͊
ͻϮϳ͘ϵ͘ͻϭϴ͘ϭϬ͘ͻϭϱ͘ϭϭ͘ͻϭϯ͘ϭϮ͘ͻ

ϭϰϰϬ<ēͬϭ͘ƉŽůŽůĞƚş
ϭϳϲϬ<ēͬϭ͘ƉŽůŽůĞƚşƐƉƎĞǀŽĚĞŵǌĞƓŬŽůŬǇŶĞďŽǌĚƌƵǎŝŶǇ

ƉƌŽƉƎĞĚƓŬŽůŶşĚĢƚŝĂƓŬŽůĄŬǇĚŽϴůĞƚ

ϭϱ͘ϯϬͲϭϲ͘ϯϬa/<h>/͘
ŬƌŽƵǎĞŬŬĞƌĂŵŝŬǇ

ϭϰ͘ϬϬͲϭϲ͘ϬϬēĂƐǀǇŚƌĂǌĞŶǉŶĂ<d/s/
ǀƌĄĐŵŝƐůƵǎĞď^^Z

ǁǁǁ͘ůĞĐĐŽƐ͘Đǌ

WƎŝŚůĄƓŬǇŶĂũĚĞƚĞŽŶͲůŝŶĞŶĂ
ǁǁǁ͘ůĞĐĐŽƐ͘ĐǌͬŬŽƐƚŝĐŬĂ͊
WŽůŽůĞƚŶĢƉůĂĐĞŶĠŬƌŽƵǎŬǇƐĞŶĞŬŽŶĂũş
ǀĚŽďĢƉƌĄǌĚŶŝŶĂƐƚĄƚŶşĐŚƐǀĄƚŬƽ͘
EĞŶşͲůŝƵǀĞĚĞŶŽũŝŶĂŬ
ƉƌŽďşŚĂũşƉƌŽŐƌĂŵǇǀƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚZ͘

ϭϲϬϬ<ēͬϭϬůĞŬĐş

ŬƵƌǌƓŝƚşƉƌŽƌĂĚŽƐƚ

ϭϵ͘ϯϬͲϮϭ͘ϯϬa/d1E^s1

ϭϮϲϬ<ēͬϭ͘ƉŽůŽůĞƚş͖ϭϱϰϬ<ēͬϭ͘ƉŽůŽůĞƚşƐƉƎĞǀŽĚĞŵĚşƚĢƚĞǌĞƓŬŽůŬǇŶĞďŽǌĚƌƵǎŝŶǇ

ϴϱ<ēͬŚŽĚŝŶĂͻϯϮϬ<ēͬĐĞůĠĚŽƉŽůĞĚŶĞ
ͻϳϱϬ<ēͬϭϬŚŽĚŝŶϮϴϬϬ<ēͬϰϬŚŽĚŝŶ

ϵ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬW>dE,>1E1
WKZE^ds1ͲƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďĂ

ƉŽŬƌŽēŝůş͕ƉƌŽĚĢƚŝŽĚϰĚŽϴůĞƚ

ϭϱ͘ϱϬͲϭϲ͘ϱϬ&>dE///͘

ϭϮϲϬ<ēͬϭ͘ƉŽůŽůĞƚş͖ϭϱϰϬ<ēͬϭ͘ƉŽůŽůĞƚşƐƉƎĞǀŽĚĞŵĚşƚĢƚĞǌĞƓŬŽůŬǇŶĞďŽǌĚƌƵǎŝŶǇ

ϭϰ͘ϰϬͲϭϱ͘ϰϬ&>dE//͘
ǌĂēĄƚĞēŶşĐŝ͕ƉƌŽƓŬŽůŶşĚĢƚŝŽĚϲĚŽϴůĞƚ

ϭϯ͘ϯϬͲϭϰ͘ϯϬ&>dE/͘
ǌĂēĄƚĞēŶşĐŝ͕ƉƌŽƉƎĞĚƓŬŽůŶşĚĢƚŝŽĚϰĚŽϲůĞƚ

ZZZOHFFRVF]

EĄŵ͘ƌŶŽƓƚĂǌWĂƌĚƵďŝĐϭϮ͕ĞƐŬǉƌŽĚ

ƉŽĚŽŚŽĚĢŽĚϮůĞƚ͕ƉƌŽŐƌĂŵũĂŬŽǀĞƓŬŽůĐĞ͕
ǀŬŽůĞŬƚŝǀƵŶĞũǀşĐĞϴĚĢƚş

ϵ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬ,>1E1 d1ͲŽĚϯůĞƚ

ϵ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬW>dE,>1E1
WKZE^ds1ͲƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďĂ

5RGLQQpFHQWUXP.267,ÿ.$5R]YUKSROROHWt

)RWEDORYêNOXE
6.ýHVNê%URG 9iVVUGHþQČ]YHQD


1È%25&+/$3&ģ$'Ë9(.
ǀĞǀĢŬƵŽĚϱ;ϰͿĚŽϭϬůĞƚĚŽĨŽƚďĂůŽǀĠƓŬŽůŝēŬǇĂƉƎşƉƌĂǀĞŬ͕

ͣZŽǌǀŽũŵůĄĚĞǎĞũĞŶĂƓĞŬůşēŽǀĄƉƌŝŽƌŝƚĂ͞

EĂƓĞŵůĄĚĞǎŶŝĐŬĠƚǉŵǇƉƌŽƌ͘ϮϬϭϴͬϮϬϭϵ
hϭϱͲϭϰ^ƚĂƌƓşǎĄĐŝ
;ƌ͘Ϭϰ͕ϬϱͿʹŬƌĂũƐŬǉƉƎĞďŽƌ
hϭϯͲϭϮDůĂĚƓşǎĄĐŝ ;ƌ͘Ϭϲ͕ϬϳͿʹŬƌĂũƐŬǉƉƎĞďŽƌ
hϭϯͲϭϮDůĂĚƓşǎĄĐŝ ;ƌ͘Ϭϲ͕ϬϳͿʹŽŬƌĞƐŶşƉƎĞďŽƌ
hϭϭ^ƚĂƌƓşƉƎşƉƌĂǀŬĂ ;ƌ͘ϮϬϬϴͿʹŽŬƌĞƐŶşƉƎĞďŽƌ
hϭϬ^ƚĂƌƓşƉƎşƉƌĂǀŬĂ ;ƌ͘ϮϬϬϵͿʹŽŬƌĞƐŶşƉƎĞďŽƌ
hϵ DůĂĚƓşƉƎşƉƌĂǀŬĂ;ƌ͘ϮϬϭϬͿʹŽŬƌĞƐŶşƉƎĞďŽƌ
hϴ DůĂĚƓşƉƎşƉƌĂǀŬĂ;ƌ͘ϮϬϭϭͿʹŽŬƌĞƐŶşƉƎĞďŽƌ
hϳĂŵů͘ʹƓŬŽůŝēŬĂ;ƌ͘ϮϬϭϮĂŵů͘ͿʹĢĐŚŽǀŝĐŬĄůŝŐĂ






ŬƚĞƌǉƐĞŬŽŶĄŶĂ<ƵƚŝůĐĞͲƐƚĂĚŝŽŶƵǀĞƐŬĠŵƌŽĚĢ͗










ƷƚĞƌǉϰ͘ϵ͘ϮϬϭϴŽĚϭϳ͗ϬϬŚŽĚŝŶ
ēƚǀƌƚĞŬϲ͘ϵ͘ϮϬϭϴŽĚϭϳ͗ϬϬŚŽĚŝŶ
WƎŝŚůĄƐŝƚƐĞŵƽǎĞƚĞĚŽǀƓĞĐŚƚǉŵƽŝďĢŚĞŵƌŽŬƵŶĂƉƌĂǀŝĚĞůŶǉĐŚƚƌĠŶŝŶĐşĐŚ͊͊͊






<ůƵďĞŵŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶĠēŝŶŶŽƐƚŝ


Ͳ DŝƐƚƌŽǀƐŬĄƵƚŬĄŶşĂŬǀĂůŝƚŶşƚƌĠŶŝŶŬŽǀǉƉƌŽĐĞƐ




Ͳ dƵƌŶĂũĞĂƉƎĄƚĞůƐŬĄƵƚŬĄŶşƐdKWƚǉŵǇ
Ͳ dǉŵŽǀĄƐŽƵƐƚƎĞĚĢŶşĂƉƎşŵĢƐƚƐŬĠƚĄďŽƌǇ
Ͳ <ůƵďŽǀĄĚƌƵǎŝŶĂŶĂƐƚĂĚŝŽŶƵ<ƵƚŝůŬĂ
Ͳ <ƌŽƵǎĞŬƐƉŽƌƚŽǀŶşƉƎşƉƌĂǀŬǇ
Ͳ WƎĞĚƓŬŽůŶşƉŽŚǇďŽǀĄƉƌƽƉƌĂǀĂ
Ͳ ĄŬůĂĚŶşŐǇŵŶĂƐƚŝĐŬĄĂĂƚůĞƚŝĐŬĄƉƌƽƉƌĂǀĂ
Ͳ ^ĞƚŬĄǀĄŶşĚĢƚşƐĨŽƚďĂůŽǀǉŵŝŽƐŽďŶŽƐƚŵŝ
Ͳ >ŝĐĞŶĐŽǀĂŶşƚƌĞŶĠƎŝĂũĞũŝĐŚǀǌĚĢůĄǀĄŶş


 
 










ͣĢƚŝŚƌĂũşǀƚǉŵĞĐŚƉŽĚůĞǀĢŬƵĂƐǀǉĐŚƐĐŚŽƉŶŽƐƚş͞
Informace: http://www.skbrod.cz/
IDFHERRN6.ýHVNê%URG
Kontakty: ,YHWD/LEURYi± VHNUHWiĜ klubu: tel. 602827378
e-mail: iveta.librova@atlas.cz
Stanislav Lindauer ± ãpIWUHQpUPOiGHåHtel. 725097582
e-mail: Lindauers@seznam.cz




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 %

Rádi byste pracovali v úspěšné výrobní společnosti?

PULCO, a.s. hledá pro práškovou lakovnu:
• vedoucího směny • obsluhu práškovací kabiny •
• technologa lakovny • obsluhu chemické předúpravy •
• obslužný personál • skladníka •
724 071 393, 734 171 931

Klučovská 232, Český Brod

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

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

Almeco, s.r.o., Škvorecká 1803, Úvaly
přijme do svého rozšiřujícího se kolektivu

SKLADNÍKA
Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, aktivní přístup
k práci, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost.
Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení,
stravenky a dobrý pracovní kolektiv.
Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail: info@cokolady.cz
Podmínky ochrany osobních údajů v naší společnosti jsou veřejně dostupné
na stránkách www.almeco.cz v sekci GDPR

TANEýNÍ
PRO DOSPċLÉ (15. SEZÓNA)
SOKOLOVNA STRANýICE
S1: Zaþáteþníci

15:15 – 16:50

S2: MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

S3: StĜednČ pokroþilí

18:45 – 20:25

S5: Speciál

20:35 – 22:15

Info: tel: 603 238 090

kurzy
zaþínají
v nedČli
7. 10. 2018

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net
ǤÒ


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

«³ǡ³±
Přípravné kurzy k FCE a CAE, iremní kurzy
â«À«³«À
«ÀâõýÀ
Tel: 723 855 166, 321 695 141
email: aprogress@seznam.cz
www.aprogress.wattest.cz

VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního medu
přímo od včelaře. Množstevní slevy. Přijímáme objednávky na oddělky s F1 matkou. Samota „U Sedmi
větrů“ Štolmíř 99, Český Brod. Tel: 777 913 531
WWW.MEDOVASAMOTA.CZ
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. Půjčovna společenských a svatebních šatů - Akce taneční 2018.
Kontakt 702 429 238

PŘIJMEME SVÁŘEČE do provozovny v Kostelci
nad Černými lesy. Nabízíme práci na PP/DPP
s nástupní odměnou 150 – 180 Kč/h. v čistém,
možnost finančního růstu. Požadujeme vyučení
v oboru nebo praxi, samostatnost a spolehlivost.
Svářečský průkaz výhodou. V případě zájmu
volejte pondělí až čtvrtek od 8 do 15 hodin nebo
pošlete životopis na kulovana@numista.cz

Vyhovuje mi
různorodá práce
na směny a jistota
pravidelné mzdy.

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

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

ROSTEME,
BUĎTE U TOHO!
ACCOUNTING SPECIALIST
ACCOUNTING MANAGER
AR MANAGER
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.

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

PĜijmeme
prodavaþku
do ěeznictví U SojkĤ
v ýeském BrodČ
Informace na tel. 602 551 349

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

MĚSTO PRO ŽIVOT,
NE JEN K BYDLENÍ

PROBUDÍME NÁMĚSTÍ
8. 9. 2018 odpoledne a večer

www.lepsibrod.cz

a nezávislí
Český Brod

Zadavatel: TOP 09; Zpracovatel: TOP 09

POSTAVÍME SE ZA VÁS!

Cenová nabídka platí od 1.8. do 15.9.2018

KOLEKCE v nabíce i další

LEVANDULE

výrobky z kolekce

Z UVEDENÝCH CEN
SLEVA 20 %
sada talířů

5 dílná sada nožů

18 ks, des. t. 20cm,
hl. t. 23cm a měl. t. 27cm
A02563

s nepřilnavým povrchem
A02618

termohrnec s poklicí

mísa v košíku

A03163 1,5 l
A03164 2,5 l
A03165 3,5 l

A11656 30,5 cm 369,-

259,329,419,-

kuchyňská váha digitální
dotyk. LCD display, max. 5 kg
ø 18,5 cm
A13102

A11654
23 cm 339,-

A11652
28cm 459,-

City Long

láhev na olej

340ml, 3ks
A01017 129,-

A00970
500ml 65,-

2 dílná sada
hrnků 360 ml

A00969
250ml 55,-

A05747 155,-

Jana Kouly 1528,
282 01 Český Brod
Otevírací doba:
Po-Ne
8:30 – 19:00 hod.
Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

Při registraci do věrnostního
programu BANQUET CLUB
získáte slevu na další nákupy ve výši 3%
(tato sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží). Slevy se nedají sčítat.

Platí do vyprodání zásob.

JAZYKOVÁ ŠKOLA

CARPINUS
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JŠ Carpinus, Lenka Trnková, 792 322 044, kurzy@carpinus.cz

www.carpinus.cz

www.carpinusprodeti.cz

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

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

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

6HUYLVSO\QRY¿FKVSRWěHELÏı
7HSHOQ£ÏHUSDGODȂPRQW£ŀVHUYLV

Pavel Jordák
Tel: 724 036 610
7LVPLFHÎHVN¿%URG

VODA

TOPENÍ

PLYN

TO NEJLEPŠÍ MASO
NA VÁŠ STŮL

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

NAVŠTIVTE NAŠI PRODEJNU
(A SLEDUJTE
DENNĚ ZAJÍMAVÉ
AKČNÍ CENY NA VYBRANÉ ZBOŽÍ

NABÍZÍME ROZMANITOST VE VÝBĚRU
UZENIN ZARUČENÉ KVALITY

