Ročník 57. / listopad 2018 / ZDARMA / www.cesbrod.cz

Českobrodský

ZPRAVODAJ

Co nového

6

Adventní průvod světýlek

Co nového

8

Ustavující zastupitelstvo

Ze společnos

20

Oslavy stole republiky

Píšete nám
Miroslav Stárek

37

2

Českobrodský zpravodaj
listopad 2018

Co nového

Staronové vedení města a nikoliv kosme cká změna
Komunální volby jsou za námi a ustavující zastupitelstvo také. Na první pohled by se mohlo zdát, že je vše
při starém a jede se dál. Není to tak úplně pravda. Lidé si do zastupitelstva města zvolily 9 nových tváří
z celkového počtu 21. Také městská rada doznala významné změny, když se z více jak poloviny obměnila.
V tomto čísle se dočtete, s jakými prioritami vstupují jednotliví radní do nového volebního období.
V uzavřeném koaličním prohlášení se však spolupracující strany dohodly na třech základních prioritách.
Těmi se stalo vzdělávání a důraz nejen na zajištění dostatečné kapacity mateřských a základních škol, ale
také na kvalitu těchto ins tucí či jejich materiálové vybavení. Pozornost by měla být zaměřena ale i na doprovodné záležitos , jako jsou školní stravování, mimoškolní ak vity a v neposlední řadě i zajištění prostor
pro sportování organizovaných i neorganizovaných dě a mládeže.
Druhou prioritní oblas se pak stala voda. Čili zajištění dostatečných zdrojů vody, její akumulace v moderním vodojemu a zajištění zásobování kvalitní pitné vody do jednotlivých domácnos . Podobně se chce rada
města věnovat i odkanalizované vodě a jejímu vedení ús címu na dostatečně dimenzované čis rně odpadních vod. Nesmíme zapomenout ani na ochranu před povodněmi a pokusit se zadržet i vodu v krajině.
V neposlední řadě je mezi prioritami uveden veřejný prostor. Pod m si můžeme představit všechna veřejně přístupná prostranství, chodníky, ulice, náměs a jejich vybavení městským mobiliářem. Ambicí města
je například sjedno t jednotlivé cedule, odpadkové koše či veřejné osvětlení. Veřejný prostor by měl sloužit hlavně pro lidi a nikoliv pro auta, avšak nikdo nechce umrtvit například centrum města zákazem vjezdu
automobilům. Omezovat se bude postupně hlavně dlouhodobé parkování aut. Zvláštní přístup si zaslouží
hlavně centrum města včetně městských památek, městské parky a areál ZZN.
Volby nám také přinesly několik odchodů. Po dvou volebních obdobích skončil ve funkci místostarosty
Mgr. Pavel Janík. Jestliže jsem na začátku psal o 9 nových zastupitelích, tak je logické, že stejný počet
zastupitelů své posty neobhajoval či neobhájil. Na tomto místě bych chtěl dva z nich osobně jmenovat.
V zastupitelstvu skončili po dvace čtyřech letech bývalý starosta pan Jaromír Fischer a po dvace letech
bývalý radní Mgr. Fran šek Janík. Touto cestou bych chtěl všem „bývalým“ a možná i budoucím poděkovat za práci, kterou odvedli pro naše město. Pevně věřím, že i nadále se budeme vídat a nejen diskutovat
o budoucnos našeho města.
Jakub Nekolný
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Krátce z města
Na
ustavujícím
zasedání
zastupitelstva
31. 10. 2018 složili slavnostní slib nově zvolení
zastupitelé a poté následovala volba starosty
města, místostarosty a členů rady. Zvoleni byli
také předsedové finančního a kontrolního výboru. Více uvnitř čísla.
Rada města ještě ve starém složení dne
27. 9. 2018 vybrala vítěze veřejné zakázky na
dodávku 960 ks popelnic a 2 ks vanových kontejnerů. Popelnice na plast a papír pro domácnos bude možné si vyzvednout od 26. 11. 2018
v areálu TS Český Brod (více v tomto čísle). Rada
také schválila nový tržní řád, jímž mimo jiné rozšířila seznam tržišť o hřiště a okolí veřejné pece
ve Štolmíři a hřiště v Liblicích, kde bude možné
prodávat hlavně farmářské a řemeslné produkty,
a rozhodla o podání žádos o dotaci na vybudování zázemí pro pedagogicko-psychologické
poradenství a tréninkové pracoviště v budově
bývalého ředitelství nemocnice.
TJ Liblice za pomoci a spolupráce s Městem Český
Brod uspělo s žádos o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště s umělým trávníkem. Jde o dlouhodobý záměr spolku, přičemž několik předchozích pokusů nevyšlo. Celkové předpokládané
náklady jsou 4,7 mil. Kč, z toho zhruba polovinu
pokryje dotace z ministerstva školství a zbývající
prostředky poskytne vedle spoluúčas žadatele
také město. Termín dokončení je 30. 4. 2019.
Město chce ještě opravit oplocení sousedního
asfaltového hřiště a zpřístupnit je pro veřejnost
a v plánu je také oprava střechy kabin.
V rámci oslav 100 let republiky proběhl pestrý program ve dnech 20. – 28. 10. 2018. Více
o oslavách uvnitř v čísle.
Na jednání 10. 10. 2018 rada města vybrala
zhotovitele rekonstrukci čás chodníku Tyršova
a sanace spodní čás objektu radnice č.p. 70 za
cenu 856.603 Kč a vyhlásila zakázku na úpravy
dvora č.p. 56, které předcházejí rekonstrukce
další čás přízemí této budovy (podatelna, služebna městské policie).
Zveme Vás na druhé jednání Zastupitelstva
města Český Brod, které se koná ve středu
28. 11. 2018 od 18.00 hodin v obřadní síni radnice č.p. 70, nám. Husovo.
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Rada také stanovila výši nájemného za provozování vodohospodářského majetku na pro rok
2019 na 9 mil. Kč. Z výnosu z nájemného, které
plyne do vodohospodářského fondu, jsou hrazeny opravy a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů ve městě. Cenu vody na rok 2019
bude mít na programu jednání zastupitelstva
28. 11. 2018. Zastupitelstvo také bude na některém z příš ch jednání rozhodovat o budoucím
modelu provozování vodovodů a kanalizací od
roku 2021.
Po dalším veřejném projednání schválila rada
na jednání 24. 10. 2018 nařízení města a ceníky
týkající se parkování na náměs , na Škvárovně
a v ZZN. Na Škvárovně bude zřízena zóna zákazu zastavení a parkování bude možné jen s parkovací kartou vystavenou na nemovitost. Část
dlouhodobého parkování na náměs (úředníci,
zastupitelé) bude přesunuta do ZZN tak, abychom náměs uvolnili pro tzv. rychloobrátkové
parkování. A konečně, byly upraveny ceny placeného stání, které mají zvýhodnit krátkodobé
parkování. K cenám parkovacích karet a ceníku
placeného stání se rada města ještě vrá .
Pokračují jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic
o úpravách křižovatky na silnici I/12 u Benziny.
Brzy by mělo dojít ke snížení rychlos na 70 km/h,
změnám v odbočování a dalším úpravám vedoucím ke zvýšení bezpečnos . Dlouhodobě je v plánu úsekové měření na celém kri ckém úseku a dále vybudování osvětleného místa pro přecházení
s ostrůvkem a přejezdem pro cyklisty.
Bylo vyhlášeno prvních několik záměrů na prodej bytových jednotek v bytovém domě v Mozartově ulici současným nájemcům podle zastupitelem schválených pravidel priva zace.
V zásadě obdobný postup očekáváme v případě
bytových domů Štolmířská a Kounická a několika
nástaveb, které byly také postaveny na přelomu
sícile za pomoci státní dotace.
20. 10. 2018 proběhlo slavnostní ukončení projektu Odbahnění a revitalizace návesního rybníka ve Štolmíři za účas hejtmanky Středočeského kraje. Projekt stál 4,1 mil. Kč, většina byla
financována z dotace ministerstva zemědělství
a kraje. I na pomalém napouštění rybníka se
projevuje současný nedostatek vody.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 10. 10. 2018
1. Městská knihovna - schválení ceníku poplatků a služeb
na 2019
2. Nařízení města Český Brod č. 7/2018 o placeném stání
silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Českém Brodě
3. Smlouva o poskytnu technického zařízení a instalace
systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů.
4. Odkup čás pozemku v k.ú. Český Brod (ul. Jiřího Wolkera)
5. Prodej obsazené bytové jednotky č. 1 v č.p. 1127 ul.
K Dolánkám
6. Prodej obsazených bytů Suvorovova 59
7. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN - ul. Ve Staré Vsi Liblice
- 12RD
8. Prodej vozidla ŠKODA OCTAVIA II 1,6 MPI AMBIENTE.
9. 1. SčV, a.s. - pronájem vodohospodářského majetku
a výše nájemného pro rok 2019
10. Vyhlášení VZ Úpravy ve dvoře č.p. 56
11. Výběr dodavatele VZ „Rekonstrukce čás chodníku
ul. Tyršova od budovy radnice po vjezd HZS včetně
a sanační práce spodní stavby budovy radnice č.p. 70
ze strany ul. Tyršova“
12. Smlouva o dílo Parkovací dům v areálu ZZN
13. Smlouva s ČEZ
14. Informace - 1.SčV, a.s. - Dohody o rozdělení vloženého kapitálu
15. Informace - Znalecké posouzení stavebně technického
stavu objektu: Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71
16. Informace - Zápis z jednání kulturní komise 24. 9. 2018
17. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
Body projednávané Radou města 24. 10. 2018
1. Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných
pro povodňových opatření na území ORP Český Brod
2. Pověření zastupitele přijímáním prohlášení o uzavření
manželství formou občanského sňatku
3. Žádost o revokaci usnesení
4. ANNA ČESKÝ BROD - Žádost o souhlas s čerpáním inves čního fondu
5. Souhlas s podnájmem bytu
6. Změna smlouvy o budoucí kupní č. 9/2002 ze dne
23. 1. 2002
7. Prodej bytové jednotky č. 1394/1 ul. Mozartova 1394
8. Prodej bytové jednotky č. 1394/5 Mozartova 1394
9. Prodej bytové jednotky č. 1394/7 ul. Mozartova 1394
10. Prodej bytové jednotky č. 1394/10 ul. Mozartova
1394
11. Uzavření Smlouvy o nájmu pozemků v období realizace
stavebního objektu „Propustek na polní cestě P7 v k.u.
Štolmíř“ na čás pozemků ve správě Povodí Labe
12. Prodej pozemku v k.ú. Doubravčice
13. Bezúplatný převod pozemků v ulici Tuchorazská
14. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Poříčany
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 201800198/OR
16. Dodatek č. 4 ke SoD č. 201800209-OR ELTODO OSVĚTLENÍ, Snížení energe cké náročnos osvětlovací soustavy Český Brod
17. 1. SčV, a.s. - Dodatek č. 12 ke Smlouvě o pronájmu
a komplexním provozování vodovodů a kanalizací
v majetku města Český Brod

18. VB - Obec Tismice - splašková kanalizace
19. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN, kVN, dem TS - Klučov
20. VB - ČEZ Distribuce, a.s. - kNN Rokycanova
21. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro Povodí
Labe na akci - Propustek na polní cestě P7 v k.ú. Štolmíř
22. VZ - Podzemní kontejnery v ul. Palackého, Český Brod
výběr dodavatele
23. Příkazní smlouva na administraci VZ Stavební úpravy
č.p. 1099 v Českém Brodě pro potřeby ZŠ
24. Český Brod - Nové vodní zdroje NV1 a NV2 - Smlouva
o náhradě za omezení užívání silnice se Středočeským krajem
25. Smlouva o dílo na Studii parkovacího domu P+R
v ZZN
26. Záměr na výpůjčky nebytových prostor pro Regionální muzeum v Kolíně
27. Smlouva o poskytování služeb Elektronické pečetění
a časová razítka
28. Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory GIS
29. Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitos v rámci veřejně prospěšných prací
30. Schválení počtu zaměstnanců úřadu
31. Nařízení města Český Brod č. 8/2018
32. Nařízení města Český Brod č. 9/2018
33. Nařízení města Český Brod č. 10/2018
34. Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
35. Pravidla pro vydávání parkovacích karet
36. Vydání nařízení o placeném parkování
37. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj
a stavebnictví ze dne 1. 10. 2018
38. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnos
inženýrské sítě - paní Kamila Hronová - Nové vodní
zdroje NV1 a NV2
39. Vyhlášení záměru - výpůjčka pozemků v obci a k.ú.
Český Brod (areál koupaliště)
Body projednávané Zastupitelstvem města 31. 10. 2018
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání
zastupitelstva města
2. Schválení programu jednání
3. Určení způsobu volby starosty, místostarosty (ů), rady
města a inicia vních a kontrolních orgánů zastupitelstva města
4. Volba návrhové komise
5. Schválení jednacího řádu zastupitelstva města
6. Schválení volebního řádu
7. Volba volební komise
8. Určení počtu místostarostů a určení funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění/neuvolnění
9. Volba starosty města
10. Volba místostarosty či místostarostů města
11. Určení počtu členů rady města
12. Volba členů rady města
13. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
14. Volba předsedy finančního výboru
15. Volba předsedy kontrolního výboru
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Jak funguje Českobrodská doprava pro seniory
V září 2018 odstartoval provoz nové služby pro seniory nad 65 let a osoby se ZP žijící v Českém Brodě a jeho
místních částech s cílem usnadnit a zkvalitnit život těmto skupinám obyvatelstva.
Tato služba pod názvem Českobrodská doprava pro
seniory umožňuje dopravit se za částku 15 Kč na vybraná místa v Českém Brodě, především k lékařům,
na úřady a do obchodů. Službu, která je dotována
z městského rozpočtu, provozuje Taxislužba Kostelec nad Č.l. & Český Brod. Pro samotnou dopravu
je používán automobil značky Volkswagen Sharan,
který je opatřen značkou Českobrodská doprava
pro seniory. Přepravce využívá při dopravě různé
pomůcky např. otočný sedák do auta, které mají
seniorům usnadnit nástup a výstup do vozidla.
K využívání služby je třeba disponovat zvláštní
průkazkou, kterou vydává na počkání a bezplatně
odbor sociálních věcí. Nejde o žádný zbytečný administra vní krok, průkazka zjednodušuje přepravci evidenci uskutečněných jízd, městu poskytuje
přehled o zájemcích o službu a uživatel nemusí
řidiči poskytovat své osobní údaje. Občané, kteří
mají po že dostavit se na úřad a požádat o průkazku kvůli snížené pohyblivos , se mohou při vyřízení
průkazky nechat zastoupit nebo je navš ví pracovnice odboru sociálních věcí v jejich domácnos
a průkazku vyřídí přímo na místě. Za dva měsíce
fungování služby bylo vydáno celkem 89 průkazek.

kaři nebo jak se dostat nejenom o Dušičkách na
hřbitov. Také mohou dopravu využít pro obstarání
nákupu či vyřízení věcí na úřadech. Velký význam
má tuto služba pro občany bydlící v okrajových
částech města bez jakékoliv veřejné dopravy jako
je třeba Škvárovna či Mexiko. Provoz dopravy pro
seniory je pozi vně vnímán jak ze strany uživatelů i provozovatele. Samozřejmě vzhledem k tomu,
že jde o novou službu, vznikají různé podněty, jak
službu nastavit. Jedním z nich je navýšení limitu
omezení počtu jízd za měsíc. Dle schválených pravidel může senior službu dopravy využít na 10 cest
v měsíci. Praxe ukazuje, že v některých případech,
kdy je nutná častá návštěva lékaře, je toto omezení
počtu jízd pro seniora svazující.
Město Český Brod má v záměru tuto službu dále
podporovat a rozvíjet, podpora senior dopravy patří mezi jeden z programových bodů Programového prohlášení koaličních stran pro volební období
2018 – 2022.
Jana Tůmová, odbor sociálních věcí

Lze konstatovat, že mezi seniory vzrůstá zájem
o tuto službu. Za první měsíc provozu bylo uskutečněno celkem 50 jízd. V druhém měsíci, říjnu už
šlo o více než stoprocentní nárůst jízd, přepravce
zrealizoval celkem 111 jízd. Nejčastěji je služba
využívána k dopravě k lékaři a k zajištění nákupu.
Ohlasy na tuto službu mezi seniory jsou pozi vní.
Nyní již nemusí přemýšlet, jak si zařídit cestu k lé-

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Zdenka Kapalová, paní Valerie Kuchařová, paní Helena Drábková,
pan Josef Boruta, paní Miloslava Zadinová, paní Soňa Wretzelová,
paní Miroslava Vosecká, pan René Trinkl, pan Stanislav Jireš,
paní Ludmila Jirkalová, pan Rudolf Rybár, paní Stanislava Malíková,
paní Miroslava Aschenbrennerová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
t.
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Adventní průvod světýlek trochu jinak
Adventní průvod světýlek se koná v našem městě letos již po čtrnácté. Jak víme, v počátku byla akce zaměřena převážně na místní rodiny s dětmi, avšak během řady let dosáhla velké obliby a zpravidla ji navš ví
stovky lidí a to napříč generacemi.
Stejně tak jako tomu bylo v předchozích letech,
ani letos nechceme návštěvníky zklamat monotónnos programu, a proto jsme přepravili několik
změn. Nebude to změna trasy průvodu s lampiony
se zhasnutým pouličním osvětlením nebo doprovod a svit loučí městské gardy či tradiční rozdávání
voňavých perníčků. Změnou bude scénář akce. Videomapping například nahradí několik světelných
projekcí promítaných na architektonicky zajímavé

budovy podél trasy. Doplní je divadelně ztvárněné scénky s anděly i zpěvy dě místní ZUŠ. Dalším
novým bodem programu je andělská pošta pro
nejmenší před čp. 1, kde mohou dě nechat andělům svůj dopis Ježíškovi. (Dopis je přílohou tohoto
čísla). Reakcí na dlouhé fronty u občerstvení u kostela sv. Gotharda je zajištění několika stánků s prodejem teplých nápojů a dalších dobrot v přilehlém
parčíku také před čp. 1. od 15.00 hodin. U stánků nebude chybět možnost posezení pro besedu
s přáteli a koše s ohněm, kde se může každý ohřát.
Největší překvapení však bude čekat u zvonice
a vánočního stromu, kam jste všichni první adventní neděli 2. prosince srdečně zváni. Doufáme, že
se Vám letošní průvod bude líbit a společně si pod
rozsvíceným vánočním stromem popřejeme poklidný advent a krásné Vánoce.
za realizační tým Petra Ištvániková
foto: Jakub Červenka
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Brody v Brodě 2018
V polovině října se sešla odborná soutěžní porota z jednotlivých Brodů, aby vyhodno la a ocenila letošních
500 zaslaných soutěžních fotografií.
Předseda poroty: Lubomír Maštera, Havlíčkův Brod:
Ing. Eva Nigošová, Český Brod: Zdenka Bočková,
Uherský Brod: Elen Sladká, Markéta Gajdůšková,
Vyšší Brod: Karel Troják, Železný Brod: Lucie Chvalinová. V letošním roce cenu získali dále uvedení
autoři fotografií, všem oceněným i účastníkům děkujeme za propagaci našeho města. Slavnostní zahájení putovní výstavy proběhlo ve čtvrtek 8. 11. 2018
v Havlíčkově Brodě a u nás bude vystavena v dubnu
a květnu 2019 v galerii Šatlava. Na vernisáži proběhne vyhodnocení našich zástupců v soutěži.
Kategorie Krásy města
1. místo: Petr Hála - Západ nad městem,
2. místo: Miroslav Kodrle - Titanic
3. místo: Jana Králová - Náměs
Kategorie Život ve městě
1. místo: Lenka Rázlová - Taneček s Onderem
2. místo: Petr Hála - Má nejmilejší
3. místo: Květa Lutnerová - Chvíle pohody
Kategorie Potoky a řeky
1. místo: Stanislav Novotný - Na hraně
2. místo: Jaroslav Jonáš - V záplavě chlorofylu
3. místo: Jana Stanková - Zrcadlení

Jana Stanková - Zrcadlení

Kategorie Soutěžící do 20 let
1. místo: Yang Cai - Model na zastávce
2. místo: Daniel Pospíchal - Život v ulici
3. místo: Daniel Pospíchal - Ptáci nad mostem
Cena předsedy poroty:
Jan Volný - Večer na Sázavě
Cena města Havlíčkův Brod:
Vladimír Kunc - Havlíčkobrodský půlmaraton
Cena města Český Brod:
Petr Pelech - Hradby a zvonice
Cena Města Uherský Brod:
Kateřina Mahďáková – Synchronizace
Cena města Vyšší Brod:
Jaroslav Jonáš - Bronzový pohár mé Řeky jihu
Cena města Železný Brod:
Václav Kroupa - Malý Rynek.
Podrobné informace o soutěži i přehled zaslaných
fotografií najdete na h p://www.fotobrody.cz/
Zdenka Bočková, IC Český Brod

Jana Králová - Náměs

VÁNOČNÍ KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Ve čtvrtek 20. prosince od 14.00 hod. zveme všechny dě a jejich rodiče nebo
prarodiče na odpolední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky,
VSTUP ZDARMA.
Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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První zasedání Zastupitelstva města Český Brod
31. říjen patřil v KD Svět prvnímu zasedání Zastupitelstva města Český Brod. Odehrálo se bez velkých emocí a za účas zástupců i sympa zantů jednotlivých volebních stran a široké veřejnos . Ke slavnostní náladě
přispěla státní hymna, která zazněla hned na úvod.
Podle již zveřejněných výsledků komunálních voleb
nebylo navrhované složení rady města žádným překvapením. Bc. Jakub Nekolný obhájil post starosty
a Mgr. Tomáš Klinecký místostarosty. Dalšími radními byli zvoleni: Tomáš Charvát, Mgr. Pavel Janík,
Ing. Milan Majer, Bc. Jiří Stuchl a Ing. Filip Ulík.
Dovolila jsem si každému z nich položit následující
otázku: „Co je pro Vás zásadní prioritou na postu
radního města Český Brod pro nové volební období?“
Bc. Jakub Nekolný (ODS)
Osobně prioritu vidím v dalším budování dobrého
týmu. Bez kvalitních a odborně zdatných spolupracovníků bychom nikdy nedokázali to co doposud
a také bychom se nemohli postavit novým výzvám,
které před námi ještě stojí. Město je složitý organizmus různých a kolikrát i pro chůdných problémů a zájmů a jen výkonný a spolehlivý kolek v

vám pomůže se v něm orientovat. Pevně věřím,
že takové lidi ve svém okolí mám a moc jim za to
děkuji.
Mgr. Tomáš Klinecký (TOP 09 a nezávislí)
V každé ze společných koaličních priorit (voda,
vzdělávání, veřejných prostor), máme před sebou
několik velkých a nákladných projektů. Vodojem
a přivaděče, jídelna, školka i přístavba školy, Žižkova ulice. Vedle toho ale musíme naplánovat, včas
připravit a systema cky realizovat i středně velké
akce typu opravy dalších ulic a chodníků. Na to
chceme vyčlenit pevnou část prostředků a každý
rok opravit některé chodníky nebo alespoň jednu
ulici. Je dobře, že pro naplňování našich priorit
máme v nově zvolené radě města schopné odborníky jak z veřejného, tak ze soukromého a neziskového sektoru. Věřím, že v odborném zázemí městského úřadu bude mít celá rada dobrého partnera.
A totéž pla i naopak.
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Tomáš Charvát (Pro Brod/BEZPP)
Spolupráce v teamu pracovitých lidí, které znám,
ve prospěch města. Vedle všech úkolů, které nás
čekají, bych se rád osobně zaměřil na oblas rozvoje školství a kultury. Je zde opravdu hodně co řešit,
například kapacita škol na všech stupních, nedostatek učitelů, podmínky pro vzdělávání….atd..

tě s umělou trávou, kdyby na místě hřiště u horní
školy stála velká sportovní hala a kdyby existovalo
cyklo i pěší spojení do Zahrad bez nutnos přecházet státní silnici I/12. Ak vní kroky, které nás těmto cílům přiblíží, myslím m dokončená projektová
dokumentace, rozjeté stavební řízení apod., budu
považovat také za úspěch, ale za úspěch menší.

Mgr. Pavel Janík (Sdružení nezávislých kandidátů
– Zájmy Českého Brodu/BEZPP)
Disciplína... Nikoli ta o slepé poslušnos , ale zodpovědnos naplňovat Strategický plán prostřednictvím akčního plánu, plánu hlavních úkolů a to
vše sdílet na lotusech a neměnit svá předsevze ze
dne na den. Rada má 7 členů a měla by být týmem,
nikoli diváky pro rozhodnu uvolněných radních.
Mrzí mne, že opět více jak 50% občanů nepřišlo
k volbám, takže naše reprezentace není většinová,
ale programová, tedy že chceme realizovat naše
cíle. Ať se tedy nevolící občané nediví, že to není
podle jejich představ, kam město směřuje.

Bc. Jiří Stuchl (Starostové a nezávislí/BEZPP)
Jako radní je pro mne prioritou naplnit v největší
možné míře koaliční prohlášení. Mou gescí budou
příměstské čás , proto se budu snažit o jejich rozvoj. Chtěl bych využít své zkušenos pro hlavní oblas - voda, vzdělání i veřejný prostor.

Ing. Milan Majer (Občanská demokra cká strana/
BEZPP)
Mou prioritou je snažit se více využít potenciál
konkrétních lokalit pro rozvoj sportu, dalších volnočasových ak vit a celého města.
Konkrétně? Například obrovským úspěchem by
pro mě bylo, kdyby na konci tohoto volebního období bylo na místě bývalého koupaliště velké hřiš-

Ing. Filip Ulík (TOP 09 a nezávislí)
Priority jsme jako koalice vyjádřili třemi véčky:
Voda, Vzdělávání a Veřejný prostor. Postarat se
o vodu a podmínky pro vzdělávání považuji za nezbytnost, o které snad není nutné nikoho přesvědčovat. Proto připomenu tře véčko. Chci se zasadit o to, aby se změnilo k lepšímu naše náměs ,
a aby se dostal život do dosud uzavřeného areálu
po ZZN.
Petra Ištvániková, PR manažerka
foto: Jakub Červenka
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Novinky z odboru rozvoje:
přehled podaných a úspěšných žádos o dotaci
Jedním z cílů projektové kanceláře na odboru rozvoje je získat pro město co nejvíce finančních prostředků
z evropských i národních dotačních tulů. Proto pravidelně podáváme žádos do vyhlašovaných výzev,
z nichž samozřejmě některé vyjdou na prázdno. Nyní se však urodilo, a tak na příš rok máme v plánu
několik větších projektů a další jsou stále ve hře. Jejich přehled Vám nyní předkládáme.
Prvním velkým projektem pro příš rok je parkoviště B+R u nádraží lokalizované vpravo za vyústěním podchodu na Škvárovnu. V jeho rámci bude
vybudováno stání pro jednostopá vozidla zahrnující 6 přístřešků pro kola, 10 stanovišť pro motorky,
5 stání pro invalidy a 4 cykloboxy. Celkově jde tedy
o 80 parkovacích míst pro kola. Dále bude doplněn
chodník na parkoviště a opraven plot. Součás budou také tří stožáry veřejného osvětlení s kamerovým systémem. Celkové náklady jsou 5,3 mil. Kč,
z toho 4,6 mil. Kč pokryje dotace.
Druhou velkou inves ční akcí, jejíž zahájení předpokládáme v roce 2019, je doplnění vodovodní
sítě v Českém Brodě. Jedná se o vybudování nových vodovodních řadů v lokalitě Na Křemínku,
v ulicích Na Prutě, Nábřežní, Jungmannova, Polomská a Tovární. S ohledem na podmínky dotace
dojde k uvedení do provozu patrně až v roce 2020.
Celkové náklady projektu jsou 5,7 mil. Kč, z toho
3,8 mil. Kč bude podpořeno z Operačního programu Životní prostředí. Z tohoto operačního programu je rovněž podpořeno vybudování podzemních
kontejnerů v ulici Palackého u věžáku. Jde o 6 podzemních nádob na směsný i tříděný odpad v celkové předpokládané hodnotě 2,4 mil. Kč. Cílem je
jednak zvýšení podílu tříděného odpadu, jednak
zlepšení kvality bydlení a snížení počtu současných
plastových nádob.
Město také podalo opakovanou a nyní úspěšnou
žádost o dotaci na přístavbu odborných učeben
v budově ZŠ Tyršova (tzv. Myšárna). V rámci tohoto
projektu by měla být realizována přístavba budovy
ve vnitrobloku zahrnující jednu odbornou učebnu
v každém patře. Celkové náklady činí 6 mil. Kč, z toho dotace by měla činit 5,4 mil. Kč. V rámci projektu „Regenerace školní zahrady - živá zahrada“
budeme s podporou Státního fondu životního prostředí realizovat úpravu pozemku školy v sousedství budovy I. stupně v areálu nemocnice. Součás
jsou terénní úpravy, výsadba stromů, keřů a dalších
rostlin a úprava trávníku. Celý prostor by měl být
později využíván pro výuku a pobyt dě v přírodě.

Celkové náklady projektu jsou 700 s. Kč, z toho
500 s. Kč z prostředků dotace.
Velkou inves cí, která nás čeká, je vybudování
nové výdejny a rekonstrukce stávající kuchyně
v areálu nemocnice. Na této inves ci by se mělo
podílet ministerstvo financí částkou zhruba 60 mil.
Kč z celkových 85 mil. Kč z dotačního programu
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálních škol v okolí velkých měst.
Dále má město zpracovanou dokumentaci na novou komoru vodojemu a rekonstrukci toho stávajícího. Na financování této akce chceme využít
výzvy z národních zdrojů ministerstva zemědělství.
Z celkových nákladů cca 50 mil. Kč by dotace mohla činit zhruba polovinu.
S ohledem na možnost podat žádost o dotaci přibližně na přelomu března a dubna město v současné době nechává zpracovávat dokumentaci na
výstavbu parkovacího domu v areálu bývalého ZZN.
Parkovací dům by měl být umístěn v prostoru tzv.
starého sila vedle železničního podjezdu v ulici Zborovská a jeho kapacita by měla být cca 200 vozidel.
Měl by sloužit jak pro potřeby centra města, tak parkování u nádraží. Parkovací dům by měl být postaven tak, aby bylo možné jej v budoucnu přestavět
pro jiné účely. Odhadované náklady jsou 100 mil.
Kč, přičemž z dotace by mělo být pokryto 90 %.
Tomáš Klinecký, místostarosta
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Naše cesta do historie
Těsně před 100. výročím vzniku Československa jsme se vypravili za poznáváním historie vzniku Československa do Úval, kde byl přistaven Legiovlak. O událostech předcházejících vzniku naší republiky a o významu československých legií jsme se učili v hodinách dějepisu, a také jsme se o nich dozvěděli na výstavě
Konec starých časů v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Byli jsme tedy zvědaví, co nového se ještě
můžeme dozvědět a jak takový legionářský vlak vypadá.
Když jsme přišli k vlaku, ujal se nás průvodce v legionářském stejnokroji a sdělil nám, jak naše prohlídka bude vypadat. Zpočátku jsme byli trochu zaražení, protože náš průvodce byl Slovák a měli jsme
trochu obavu, zda mu budeme rozumět. Poprosili
jsme, zda může mluvit pomaleji a pak už bylo vše
v pořádku. Na začátku jsme zhlédli krátký film o legionářích v Rusku a o jejich cestě po Transsibiřské
magistrále v letech 1918 – 1920. Film byl zajímavý,
ale mnohem více jsme se těšili na samotnou prohlídku jednotlivých vagónů. Dozvěděli jsme se, že
vlak je poskládán ze zrekonstruovaných vagónů,
ve kterých legionáři tehdy opravdu žili a bojovali.
Dokonce jsme se o tom mohli sami na vlastní oči
přesvědčit v jednom z vagónů, který byl poškozený
od střel.

vářský vagon s obráběcí dílnou, štábní vagon pro
plánování operací, velitelský vůz, krejčovský vůz
a plošinový vůz s polní kuchyní. Na konci Legiovlaku jsme se dočkali toho nejzajímavějšího – byl
to obrněný vůz, který byl po zuby vyzbrojený kulomety. Ve všech vozech byly dobové fotografie
a předměty, které tehdy legionáři používali. Některé z nich jsme si mohli vzít do ruky a prohlédnout.
Celou prohlídku jsme zakončili v prodejním voze,
kde jsme si koupili pamětní předměty, různé naučné publikace o legionářích a na památku jsme
zde mohli získat i o sk legionářského razítka. Naše
cesta do historie se nám moc líbila a všem ji doporučujeme.
Žáci druhého stupně ZŠ
a PrŠ Český Brod, Žitomířská

Postupně jsme si prohlédli ubytovací vůz, kterému
se říkalo těpluška, polní poštu, zdravotní vůz, ko-

RYBÍ DRAHOKAMY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Originální výtvarné práce dětských čtenářů městské knihovny, dě ze
třídy paní učitelky Vebrové, ze čtenářského kroužku a školní družiny
ZŠ Tyršova si můžete prohlédnout od listopadu 2018 do ledna 2019
ve vstupní hale městské knihovny. Na výstavu bude navazovat stejnojmenný cyklus literárních pořadů pro žáky základních škol.
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Filmová noc 2018
Ve čtvrtek 25. října se i u nás na gymnáziu slavilo založení Československé republiky, a to formou filmové
noci s celovečerním tématem osudových osmiček.
Do celoměstských oslav 100. výročí založení Československé republiky, jsme se zapojili formou, která
je nám blízká, a to pořádáním filmové noci. Filmový klub na našem gymnáziu pořádá takové akce již
7. rokem a stalo se to u nás tradicí. Obvykle bývají
zařazeny do lednového programu školy. V tomto
školním roce jsme pořádání akce předsunuli z pochopitelných důvodů již na konec října. Akce byla
tema cky zaměřená na tzv. osudové osmičky, tedy
roky končící číslicí osm, roky, ve kterých se staly významné událos , které ovlivnily směřování našeho
národa. Konkrétně jsme se věnovali letopočtům
1918, 1938, 1948 a 1968.
Naše pozvání přijalo několik zajímavých hostů.
Mezi ně patřil pan Vladimír Jakub Mrvík, profesor
na našem gymnáziu a historik. Dále pan Václav
Žák, šéfredaktor časopisu Listy, který v roce 1977
podepsal Chartu 77, a paní Jarmila Frej chová, novinářka, která napsala knihy o roce 1958 a 1968.
Celým večerem jsem zúčastněné prováděla já,
spolu s mým spolužákem, také sep mánem, Michaelem Ransdorfem. Začali jsme rokem 1918
a během večera jsme měli možnost projít spolu
historii Československé republiky a našeho národa. Pouštěli jsme si krátká videa a filmy související
s různými událostmi zmíněných let a následně debatovali s hosty, a to až do půlnoci. Krom těchto
hlavních bodů programu byla k vidění malá výstava
dobových fotografií. Po celou dobu byl k dispozici
výborný bufet, který připravila další naše spolužačka, Anička Mrázková. I tam jste se mohli vrá t

třeba o 100 let zpátky. Měli jsme dokonce možnost vidět, jak tehdy vypadaly uniformy legionářů.
V programu byla zařazena pěvecká vsuvka. Několik
studentek secvičilo pár dobových písní, které nám
za doprovodu klavíru zazpívaly. Na závěr jejich vystoupení zazněla i česká hymna, ke které se připojili i všichni přítomní.
Mám radost, že se nám akce vydařila. Doufám, že
si z toho každý odnesl alespoň nějakou zajímavou
myšlenku nebo podnět pro zamyšlení. Také doufám, že filmová noc nebyla jen oslavou, ale byla
v ní alespoň částečně obsažena i myšlenka národní sebereflexe. Domnívám se, že právě tyto oslavy
k tomu byly nejlepší příležitos . Na závěr bych ještě chtěla poděkovat panu prof. Volvovičovi a také
všem, kteří pomohli s přípravou. Zvláštní poděkování náleží našim hostům i všem, kteří se přišli
podívat. Třeba se uvidíme na další filmové noci
– tentokráte v lednu.
Anna Králová,
studentka sep my na gymnáziu v Českém Brodě
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Papíroví draci létají i v bezvětří
15. ročník Drakiády proběhl na „horním“ hřiš u ZŠ Žitomířská. Tradiční odpoledne pro rodiny s dětmi plné
her, zábavy a pouštění draků pořádají LECCOS, z. s. společně s Junákem - střediskem Psohlavci a s podporou Města Český Brod a jeho Informačním centrem pro mládež.
Ani na tento ročník Drakiády se nám nepovedlo
„objednat“ větrné počasí. Přesto, že ve vzduchu
byl klid, nepohnul se ani list, vyletělo spousty draků velmi vysoko. Bylo těžké vybrat v soutěži O draka, který vyle nejvýš, jen 3 nejlepší.
Soutěžit se svými draky přišlo více než 80 dě .
Kromě „dračích“ soutěží jsme pro dě připravili
12, převážně sportovních disciplín. Tradičně zatloukaly hřebíky, střílely z luku, házely míčky na cíl,
prolézaly tajemným tunelem. Netradičně třídily
drahokamy podle barev a na čas, házely šipkami
na cíl či vyzkoušely speciální dřevěné lyže. Odmě-

nili jsme hodnotnými
cenami dě , kterým
drak vylétl nejvýš. Bez
odměny nezůstaly dě ,
které přinesly nejkrásnější doma vyrobené
draky. Drobnou odměnu získali všichni malí
návštěvníci, kteří se
zúčastnili připravených
disciplín.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří drobným startovným přispěli do dlouhodobé veřejné sbírky na
podporu ak vit NZDM Klub Zvonice. Velké poděkování patří také všem dobrovolníkům a Městu Český
Brod, které akci podpořilo z dotačního programu 2
– Podpora tradičních akcí města, vybraných forem
práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory. Do fotogalerie z Drakiády můžete nahlédnout
na webu www.leccos.cz.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA JEHLIČNATÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA V SUROVÉM STAVU
A DÉLKÁCH 2,5 12 m
Vzhledem ke kůrovcové kalamitě, která zasáhla i naše městské lesy, dovolujeme si Vám nabídnout mimořádnou nabídku na koupi palivového dřeva v surovém stavu, tedy nezpracovaného za výhodnou cenu. Jedná se převážně o smrkové dřevo kromě kula ny, to znamená
surové kmeny (špičky) stromů o průměru 20 – 7 cm, dále pak nahnilé oddenkové kusy a nebo
kmeny s trhlinami, převážně výsušnými. Aktuální cena je tedy 800 Kč/m3 s DPH (m3 = plnometr). Cena je uvedena na odvozním místě v lese, je nutné tedyy
ještě připočítat dopravu kamionem, popřípadě vlastní. Pokud se jedná o dopravu lesnickým klanicovým kamionem,,
je množství naloženého dřeva 15-25 m3. Cena za tuto
dopravu je cca 120 Kč/m3 do vzdálenos 10 km a bude
připočtena k ceně dříví. Pokud bude vlastní doprava, je
množství na dohodě. Ceník palivového dřeva je ke staženíí
na webových stránkách města. Kontakt: 723 469 064
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Dovádění Na Sadu
Rozzářené dětské obličeje, všudypřítomný smích a brebentění, objevování kouzel přírody, společná dobrodružství, podpora fantazie a krea vity, hry venku i uvnitř – to je venkovská dětská skupina Na Sadu ve
Štolmíři – kombinace lesní a klasické školky.
Dětská skupina Na Sadu sídlí v ulici Ke Škole 130 ve
Štolmíři. Otevřeno máme každý všední den, včetně
prázdnin.
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. Jednotné školkovné činí až do konce března 2019 pouze
1.850 Kč/měsíc plus stravné.
Dě tráví většinu dne venku na rozlehlé přírodní
zahradě, kde budou zakládat záhonky a pěstovat
zeleninu, ovoce, bylinky, a v jejím okolí – v polích,
lukách, na hřiš , v blízkos místních chovatelů domácích zvířat. Přirozeně se seznamují s koloběhem
vody, ročními obdobími, sledují všechny fáze růstu

rostlin – od semínka, přes květ, zrání plodů, jejich
sběr a následné zpracování. Učí se být odpovědné
za své chování a postupně přijímat drobné povinnos – to vše pomocí her a zábavy.
Vedle toho cvičí i jemnou motoriku, a to nejen
v přírodě, ale i při řadě tvůrčích činnos ve vnitřních prostorech nebo v prostorech Kulturně-environmentálního centra M’am’aloca.
Učíme se navzájem spolupracovat, pomáhat si, být
ohleduplní, přednést svůj názor, 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.
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, tereza.stuchlova@mamaloca.cz).
Tereza Stuchlová

VÝDEJ NÁDOB DO DOMÁCNOSTÍ PRO UKLÁDÁNÍ PLASTU A PAPÍRU ZDARMA
Od 26. 11. 2018 se budou vždy v pracovní době od 6.00 do 14.20 hodin (11.00 - 12.00 hodin
přestávka na oběd) vydávat v areálu TS Český Brod v Palackého ulici v hlavní budově v přízemí
(2. dveře vlevo) nádoby o velikos 240l žluté a modré barvy pro uložení plastu a papíru do rodinných domů v Českém Brodě, Liblicích, Zahradech a Štolmíři. Kontakt: pí Kovářová, 725 461 804,
lenka.kovarova@tsceskybrod.cz nebo pí Dubová, 734 443 736, dubova@tsceskybrod.cz. Nádoby budou vydány zájemci zdarma po předložení občanského průkazu a sepsání smlouvy o pronájmu. Vývoz popelnic bude okamžitě zahájen vždy ve středu svoz papíru, ve čtvrtek svoz plastů.
Nádoby vyndávat v den svozu vždy v 6.00 hodin.
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Podzimní prázdniny a Rychlé šípy
Na podzimní prázdniny jsme letos vyrazili do Prahy. Čekal nás nabitý program a akce spojené s oslavou
výročí 100 let republiky.
Po ubytování nás z pobíhání vyrušil příchod Rychlých šípů. Sešli se ve své klubovně při přípravě
dalšího číslo svého časopisu TamTam. Pochopili
jsme, že potřebují pomoct se získáváním tajných
informací ze S nadel. Každý tým si vyrobil odznaky, abychom se mohli zamíchat mezi hochy ze
S nadel. Prvním naším úkolem bylo vydat se po
stopách ježka v kleci, který se objevil namalovaný
na zdi. Cestou nás pronásledovalo i Bratrstvo kočičí
pracky. Po překonání řady ob žných úkolů se nám
povedlo získat ježka na chvíli do svého držení. Večer jsme si pus li film Záhada hlavolamu, abychom
věděli, co nás ještě čeká.
Druhý den jsme se vypravili do bazénu a do víru
velkoměsta. Doufali jsme, že počasí by mohlo odradit dostatek lidí od návštěvy vojenské přehlídky na
Evropské třídě. Bohužel tomu tak nebylo. Propracovali jsme se do místa, kde jsme mohli vylézt na
volnou zídku a konečně viděli vojenskou techniku.
Cestou jsme s úsměvem na tváři rozdávali kolemjdoucím trikolóry. Také holky, které se vypravily na
slavnostní ohňostroj v centru, se dokázaly vyhnout
největší tlačenici a přišly nadšené.
Večer Rychlé šípy vydaly nový TamTam. Jak se ukázalo, podařilo se Mirkovi Dušínovi přinést ze S nadel část deníku Jana Tleskače. Tam se dočetl, jak
se dá ježek vyndat z klece. Ukázalo se, že plánek
na létající kolo, který v něm byl ukryt, podlehl do
značné míry zkáze. Museli jsme tedy zapojit svou
fantazii a pokusit se o rekonstrukci jeho vynálezu.
To se nám podařilo a závěrečné pokusy o let nás
dost pobavily.

V pondělí ráno jsme se pod vedením Mirka Dušína
pus li do boje v různých sportovních disciplínách.
Byla to prověrka před další náročnou výpravou do S nadel. Po takovém výkonu nám vyhládlo a tak knedlíky se svíčkovou mizely rychlos nevídanou. Na odpolední program jsme vyrazili opět do města. Dračice
a Tygříky zlákala Toboga. Ostatní holky šly do ZOO.
Lvi, Gepardi a Medvědi si šli prohlédnout Legiovlak.
Orli vyrazili na Vyšehrad a k hrobu A. B. Svojsíka.
Po večeři nás čekala noční výprava do S nadel.
Společně jsme dojeli až k Rozdělovací třídě a po
skupinách jsme začali trousit do té tajemné čtvr .
Do úzkých uliček pomalu padala mlha a sychravým
večerem se všechny zvuky podivně nesly. Za každým rohem jsme čekali Vonty. Ohlíželi jsme se přes
rameno, zda nás pajdavým krokem nepronásleduje
tajemný zámečnický mistr M. S úlevou jsme se po
získání všech indicií vraceli zpět do známých míst.
Poslední den pro nás učitelé a mistři hostující školy připravili ukázky toho, co se zde učí. Děvčata si
vyzkoušela práci v kadeřnictví, naši nejmladší výrobu svíček, mladší kluci stavěli ze solární stavebnice a starší kluci si vyzkoušeli osazování a letování
elektroniky.
Na konec dorazily opět Rychlé šípy s dobrými zprávami ze S nadel. I díky naší pomoci se podařilo
ovlivnit volbu velkého Vonta správným směrem.
Daly nám drobné dárky za pomoc a pak vyrazily
vstříc novým dobrodružstvím.
Psohlavci 14, Petra a Vláďa Coubalovi
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Máme rádi zvířata
Předškoláci z MŠ Český Brod - Liblice se v říjnu zapojili do druhého ročníku eduka vního projektu „Máme
rádi zvířata“ pořádaného Státní veterinární správou pro více než 300 mateřských škol v celé republice.
Veterinární lékařky přijely za dětmi, aby jim zábavnou formou přiměřenou jejich věku předaly informace
o zásadách správného chování ke zvířatům.
Záměrem bylo seznámit předškoláky s ochranou
zdraví zvířat a péčí o jejich pohodu. Zároveň poukázat na to, že ne o všechna zvířata je dobře postaráno. Společně si připomněli, co vše potřebuje
zvíře chované v domácím prostředí a jak se k němu
správně chovat. Nejvíce pak dě zaujala diskuze
o nebezpečí, které může nastat při ponechání zvířátka v autě odstaveném na sluníčku.
Při zábavných úkolech s omalovánkami si zopakovaly názvy zvířat a jejich rozdělení na zvířata hospodářská, volně žijící, cizokrajná a zejména domácí
mazlíčky. Postřeh i zrak si ve skupinách procvičily
při hledání rozdílů na obrázcích pejsků. Dále shlédly prezentaci na interak vní tabuli, kde byla na fotografiích pro porovnání vyobrazena zvířata zdravá
i zanedbaná. Mezi důležité informace, o kterých
veterinární lékařky s dětmi hovořily, patří postup
komu a jak nahlásit týrání zvířat.

dá v budoucnu předcházet řadě problémů, které
veterinární inspektoři každoročně při kontrolách
podmínek v chovech zjišťují.“
Eduka vní projekt finančně podpořilo Ministerstvo
zemědělství a pro všechny školky je účast zdarma.
Dě na závěr přednášky obdržely od veterinárních
lékařek drobné výukové a upomínkové předměty
za příkladnou spolupráci. My s dětmi děkujeme za
příjemnou atmosféru přednášky a užitečné informace pro malé i velké posluchače.
Radka Kvízová, MŠ Český Brod - Liblice

Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád k projektu
uvedl: „Vštěpovat dětem již od raného věku zásady správného chování ke zvířatům považujeme za
velmi důležité. Věřím, že díky prevenci a edukaci se

HLEDÁME PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb se sídlem v Českém Brodě, Pod Malým vrchem 1378, hledá pracovníky v sociálních službách pro Domov pro osoby se zdravotním
pos žením. V případě zájmu o zaměstnání se hlaste osobně, popř. strukturovaný životopis
a mo vační dopis zasílejte na e mailovou adresu: zvonecekbylany@seznam.cz, tel.: 321 671 001, 731 615 649
(volejte v pracovní dny). Nástup: 1. 11. 2018, případně
dle dohody. Více informací v inzertní čás Zpravodaje.
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Podzim v MŠ Liblice
První říjnový týden v liblické mateřské škole, ve třídě nejmladších dě , probíhal v duchu přírody, lesa a lesních skřítků.
Díky příznivému počasí, které se letos mimořádně
vyvedlo, mohly dě trávit spoustu času v přírodě.
A to především v areálu SOŠ, kde mohly využít
veškerých přírodnin ke své tvořivos a plnit různé
úkoly, které jim lesní skřítek přichystal.
Smrkovníček, který žije a stará se o přírodu kolem
naší školky, dě celou dobu pozoroval a nakonec
se jim štědře odměnil sladkostmi a obrázky svých
kamarádů, Borovníčka, Jeřabinky, Jedlinky.
Díky němu se dě naučily rozeznávat jehličnaté
stromy od listnatých. Plody těchto stromů dětem
posloužily k výrobě domečků pro lesní zvířátka
a skřítky.
A nejen to, dě také poznaly, že les je domovem
spousty zvířat. Pokud se tedy vydáme navš vit les,
musíme se tam chovat jako na návštěvě, což dětem nedělalo vůbec problém. Jejich ohleduplnost
a opatrnost vůči lesním tvorům byla okouzlující.
S velkým nadšením dě přivítaly ak vitu „Stezka
naboso“, kde si mohly, doslova na vlastní kůži vy-

zkoušet, co zvířátka cí pod tlapkami. První část
probíhala v ponožkách, a nejodvážnější, kterých
byla většina, prošli trasu opravdu naboso.
To už jsme se ovšem přemís li do naší třídy, kde
si dě mohly vyzkoušet i různé výtvarné techniky,
a také práci s keramickou hlínou. To vše s tématem
podzimní přírody.
Bohužel největším problémem, nejen v našem
okolí, se staly poházené odpadky od „velkých nepořádníků“, jak dě samy označily nezodpovědné
spoluobčany.
A to byl i závěrečný úkol od našeho skřítka Smrkovníčka. Pomoci les vyčis t.
Samozřejmě s velkou opatrnos a pod dohledem
dospělých, dě sbíraly připravené odpadky. Dokázaly vnímat prostředí s velkou intenzitou a zápalem
pro splnění důležitého úkolu.
Hrdě si poté odnášely připravené odměny a doufejme i ponaučení, že je důležité pečovat a ochraňovat naši přírodu.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat našim dvěma
asistentkám, které přispívaly nejen pomocí, ale
i nápady a tvořivou rukou ke zdárné realizaci tohoto tématu.
Mar na Mihálová, MŠ Liblice
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Šemberská dvanáctka
Jako každý rok, i letos se uskutečnil závod jménem Šemberská 12, a to již jeho 37. ročník. Tento rok se však
dos odlišoval od let předešlých, kdy bylo vlhké, většinou až deš vé, pochmurné podzimní počasí a sešel se
nás vždy menší počet. Letos tomu bylo jinak. 13. sobotní říjen se vyvedl překrásně. V ten den proběhlo startem i cílem závodu přes 50 soutěžních dvojic z různých skautských středisek. Závodu se zúčastnili zástupci
ze 7. i 14. střediska z Českého Brodu, také k nám dorazili vodní skau z Kolína i zástupci ze Starého Kolína.
Závod se skládá z několikakilometrového běhu v terénu proloženého nástrahami přírody a závodníky
cestou čeká 12 úkolů, který musí hravě zvládnout
každý skaut. Pak už jen záleží na tom, kdo co umí
a jak dobře je připraven, kdo zvládne plnit úkoly
nejrychleji, neztra se v lese a má toho správného bojového a soutěživého ducha. 11 stanovišť je
každý rok stejných a to dvanácté, označované jako
stanoviště ‚Y‘, je tajné a každý rok originální. Letos

se na tajném stanoviš plnila střelba z foukaček.
Mezi ta známá stanoviště patří stavba stanu, vysílání zprávy v morseově abecedě, šplh na laně, sekání a š pání dřeva, orientace mapy/běh lesem po
azimutech, překážková dráha, zatloukání hřebíku,
střelba ze vzduchovky a každoročně závodníky nejvíce a nejdéle potrápí rozdělání ohně a přepálení
“ohnivzdorného provázku”.
Letos bych to za sebe zhodno la díky hojné účasi díky počasí jako jeden z nejhezčích závodů za
poslední roky. A to i přesto, že po dlouhých letech
naše středisko neobhájilo vítězství, a o pouhé body
si tak putovní pohár na rok převzalo brodské středisko Psohlavci. Vítězům gratulujeme a za rok se
o putovní cenu s vervou popereme zas. Děkujeme
všem zúčastněným a těšíme se zase příš rok.
Za skautské středisko
Ing. Ládi Nováka Vanesa Mar ncová
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Výprava světlušek do Kostelce
Jedno říjnové sobotní ráno jsme se setkaly na nádraží a vyrazily autobusem z Českého Brodu do Kostelce
nad Černými lesy. A kdo? No přeci banda malých světlušek a jejich vedoucích.
Po příjezdu jsme se vydaly z náměs , kde stavěl
autobus, do klubovny, ve které jsme byly ubytovány. Během cesty jsme si zahrály pár her na
rozehřá . Následně jsme s holkami hrály pár běhacích her a pak šly na dřevo. Jídlo jsme vařily ve
společném kotlíku na ohni. Po obědě měly holky
čas pro sebe – vybalit si, popovídat si. Poté jsme
se všechny sešly ve společné místnos a pus li se
do výroby dalekohledů. Následovala svačina, kde
si holky naplnily bříška a pak hra venku. Předem
jsme si prošly území, kde se bude hrát, vysvětlily
pravidla a seznámily světlušky s bezpečnos a, co
dělat pokud se něco stane. Ve hře musely chytat
zvířata běhající po areálu, což byly ale samozřejmě ve skutečnos jejich vedoucí - roverky. Po
návratu z venku jsme musely vyhradit půl hodiny
v programu na uklízení nejen po vytváření, ale i po
poledním klidu. Pak jsme si daly večeři. S nádobím
pomáhaly holky, tudíž se my poněkud protáhlo.
Na závěr dne jsme si zahrály několik her a zazpívaly pár písniček. Následovalo čištění zubů a uložení
děvčat do postele.

Ráno si světlušky po čištění zubů zabalily a pomohly s finálním úklidem klubovny. Po dalším sbírání
dřeva holky pomohly s jeho lámáním, a poté jsme
si opekly špekáčky. Pochutnaly jsme si nad naším
obědem a už se pomalu blížil odjezd domů.
Na závěr akce jsme ve skupinkách stavěly domečky
pro skřítky, vyrobené jen z věcí, které se nacházejí
v lese. Cestu domů jsme si prodloužily jedním neplánovaným přestupem, ale vše proběhlo v pořádku. Poté už jen zbývalo odevzdat světlušky na nádraží rodičům. Už teď ale plánujeme nějakou další
výpravu 
Fotky z akce najdete na webu www.skaut7.cz
Za skautské středisko
Ing. Ládi Nováka Klárka Dohányosová
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Český Brod důstojně oslavil stole republiky
Ve dnech 20. – 25. října proběhly v našem městě oslavy 100. výročí vzniku naší republiky. Na jejich zajištění
se podílela řada subjektů, ale hlavní organizační hu nesl Sokol společně s městem. Svým dílem přispěla
obě místní skautská střediska, Československá obec legionářská, českobrodské gymnázium, Základní umělecká škola, společnost Tamtam development a Agentura Roman Janků.
Program oslav byl více než bohatý a jeho snad jedinou „pihou na kráse“ bylo, že se ho zúčastnilo
méně českobrodských občanů než by si tak významné výročí zasloužilo. Jako by si někteří vůbec
neuvědomovali, že za náš současný klidný život
mohou právě událos tehdejší těžké doby a statečnost našich předků...
Hlavní program se odehrál v sobotu 20. října v sokolovně. Zahájen byl slavnostním nástupem sokolské věrné gardy, praporečníků pořádajících organizací a legionáři v dobových uniformách. Účastníky
poté přivítal náčelník českobrodského Sokola Jaroslav Petrásek, starosta města Jakub Nekolný a vůdce 14. skautského střediska Josef Ležal.
Po ukončení slavnostního ceremoniálu se již naplno rozběhl připravený program a tak mohli účastníci shlédnout ukázky vystoupení sokolských oddílů včetně skladeb, kterými nás Sokol reprezentoval
na letošním XVI. Všesokolském sletu. Jednotlivé
bloky skladeb střídaly přednášky o historii Sokola,
československých legiích a životě obyvatel v období 1. světové války. Ve volném čase měli návštěvníci možnost shlédnout zajímavou výstavu pojednávající o některých osudových okamžicích naší
republiky, malí i velcí luš t kvízy z období české
státnos či se zúčastnit autorského představení
krásné knihy o sokolských krojích. Žáci ZUŠ nám
nejen zatančili, ale také zahráli a zazpívali v rámci
hodinového koncertu.

Jedním z vrcholů oslav bylo slavnostní odhalení
nových soch gryfů na střeše sokolovny. Pro tuto
příležitost mohl každý z návštěvníků napsat „vzkaz
budoucím generacím“, který byl následně vložen
do měděného pouzdra a spolu s památnou prs
z bojiště u Zborova vložen náčelníkem Sokola do
jedné z odhalených soch. Na střechu k sochám
spolu s ním vynesla plošina Technických služeb
i pana faráře Cigánka, který požehnal nejen novým
sochám, ale i celé sokolovně.
Vrcholnou tečkou programu byl večerní nádherný
koncert světově proslulého Filharmonického komorního orchestru s dech beroucím předvedením
skladeb Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.
O nedělním večeru 21. října se zájemci potkali na
českobrodském hřbitově, kde proběhla komentovaná přednáška u hrobů našich občanů, kteří se
v 1. světové válce zúčastnili bojů o republiku.
Od pondělí do středy byla sokolovna otevřena
školám a také veřejnos . Žáci a studen obou našich základních škol i gymnázia se v pravidelných
intervalech střídali v prohlídce instalované výstavy.
Jako bonus měli možnost shlédnout vzácný film
o Českém Brodě z roku 1927 a porovnat, jak se
naše město za 91 let změnilo. V závěru návštěvy
došlo na otázky moderátora k tématu, které odhalily znalos přítomných. I když leckteré odpovědi
byly správné, šlo o pouhé jednotlivce a většinou se
vědomos žáků i studentů k tématu historie naší
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republiky ukázaly být velmi nedostatečné. Měli
bychom se nad mto jevem zcela vážně zamyslet,
protože neznat svoji vlastní historii může v budoucnu vést k opakování chyb s vážnými následky...
Odpoledne patřila sokolovna veřejnos . Paradoxně největší zájem byl v odpoledni posledním. A je
možná opět k zamyšlení skutečnost, že návštěvníky
byli pouze občané starších generací, mladší ročníky
v tyto dny sokolovnu obcházely obloukem.
Ve čtvrtek 25. října se zástupci města a spolupořádajících organizací sešli v městském parku u pomníku T. G. Masaryka, ke kterému byla položena
slavnostní ky ce, proneseny projevy starosty města, Junáka a Sokola a také Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Výbor dobré vůle byl naším
partnerem při vysazení „stromu svobody“, který
by nám všem měl 100. výročí vzniku ČSR připomínat. Na závěr si všichni přítomní společně zazpívali
celou československou státní hymnu. Sázení „stromů svobody“ proběhlo i v městských čás ch Štolmíř a Liblice. Ve Štolmíři vysadili strom v parčíku
u pomníku padlých a výsadbě předcházela poutní
mše svatá v kostele sv. Havla. Liblič vysadili svůj
památný strom u kapličky Panny Marie.
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Čtvrteční večer patřil filmové noci a „Osmičkám“,
komponovanému pořadu, který v prostorech tělocvičny připravili studen gymnázia. Večer se zajímavými hosty, promítáním a debatujícími účastníky skončil až v pozdních nočních hodinách.
„Osmičky“ byly i závěrečným pořadem českobrodských stoletých oslav. Oslavy to byly důstojné, dobře připravené a od účastníků byla často slyšet slova chvály. To nás, organizátory, samozřejmě těšilo
nejvíce, protože příprava této akce byla opravdu
náročná. Proto mi na závěr dovolte velmi poděkovat všem, kdo se na jejich realizaci podíleli.
Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod
foto: Jiří Dvořák, Petra Ištvániková
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Říjen v Domově seniorů
Měsíc říjen byl v Domově seniorů doslova nabitý různými akcemi.
Počátkem října se konal šestý ročník Českobrodských
hrátek, kdy jsme přivítali hosty ze sedmi Domovů
seniorů. Po akčním vystoupení děvčat z oddílu aerobiku se již senioři vydali plnit úkoly na jednotlivá
stanoviště, například pétanque, kuželky, výtvarný
a kulinářský koutek, nápojový kvíz a další. Na závěr
obdrželi všichni účastníci Pamětní list, drobné dárky
od našich klientů a také od Města Český Brod.
V prvním říjnovém týdnu proběhla Dílnička s dětmi ze 2. B. ZŠ Tyršova. Jednoduché sovy ze šišek
a vaty se líbily dětem i seniorům. Zábavné a tvůrčí
dopoledne bylo moc příjemné a v Domově bylo
zase jednou veselo.
Den otevřených dveří pořádáme v rámci Týdne
sociálních služeb a návštěvníci se mohli seznámit
s prostředím Domova a prohlédnout si výrobky
klientů.
Ve spolupráci se z.s. LECCOS jsme také uspořádali
v Domově besedu na téma Finanční gramotnost.
Lektorka seznámila účastníky s m, jak reklama,
média a lidé v naší blízkos ovlivňují náš vztah k penězům a také jak se bránit nevýhodným půjčkám.
Turnaj v člověče nezlob se je tradiční podzimní
akcí v Luxoru Poděbrady, a naši klien se jí účastní moc rádi. Tentokrát naše družstvo vybojovalo
druhé místo.
Jeden z posledních slunečných dnů jsme využili
k uspořádání podzimního grilování, neboť je to vel-

mi oblíbená akce mezi seniory. Během odpoledne
přišla na canisterapii paní Urbanová se svým psem
Buddym.
V říjnu bylo také završeno celoroční úsilí účastníků
Univerzity III. věku Domova Anna, a to předáváním
Pamětních listů, které proběhlo za přítomnos
starosty Jakuba Nekolného. Letos byly přednášky
zaměřené na Kulturní památky ČR. Je skvělé, že
senioři mají stále chuť dělat něco pro sebe, a tak
přispívají ke své lepší psychické kondici i dobré náladě.
Tento měsíc nás také navš vili dobrovolníci z firmy
Medtronic. Dopoledne hráli dobrovolníci se seniory různé hry, hlavně oblíbené Bingo a odpoledne
přišlo na řadu cestopisné povídání. Nechybělo výborné pohoštění, které pro seniory připravili. Jako
poděkování jsme předali dobrovolníkům alespoň
malý dárek, svíčku z palmového oleje, které vyrábějí klien ve výtvarné dílně.
Po delší odmlce jsme velmi rádi jsme přijali zprávu,
že českobrodská skupina M.A.S.H. opět společně
hraje, neboť jejich vystoupení patří mezi seniory
k nejoblíbenějším. Na počtu účastníků v Kazetovém sále to bylo znát. Děkujeme členům skupiny
M.A.S.H., že zpříjemnili den našim klientům!
Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout na
www.domov-anna.cz
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Osmičky v pohybu
Tak se jmenoval netradiční projektový den ke 100. výročí vzniku Československa, který koncem října zažili
naši studen ve škole.
Není to první projekt, který si v letošním roce škola
pro své i cizí žáky připravila. Už na jaře jsme uspořádali zábavný, vzdělávací a tvůrčí program s názvem Stole republiky, o kterém jsme na stránkách
Českobrodského zpravodaje již informovali v červnu. Ale protože stoleté výročí je opravdu mimořádně významné, zamysleli jsme se nad m, že by bylo
vhodné něco udělat i tento školní rok, a to v týdnu,
kdy budou kulaté oslavy vzniku státu vrcholit.
A jak tedy projekt probíhal? Dopoledne každá třída
zhlédla jeden hraný dokumentární film z cyklu České televize České stole , který se vždy vztahoval
k některému „osmičkovému“ výročí, počínaje vznikem státu 1918, přes událos okolo mnichovské
dohody 1938, komunis cký převrat v únoru 1948
až k invazi vojsk Varšavské smlouvy 1968. Poté studen ve skupinách plnili úkoly z předem připravených pracovních listů. Následně pak žáci vytvářeli
galerii Kdo byl kdo v historii Československa, která
nyní zdobí chodbu školy. Vznikla tak unikátní sbírka
osobnos , které utvářely naší historii v osudových
okamžicích, mezi nimi třeba T. G. Masaryk, E. Beneš, K. Go wald nebo A. Dubček.

Odpoledne bylo věnováno pohybovým ak vitám
v tělocvičně formou různých zábavných disciplín.
Osmičlenná družstva soutěžila např. v paprskovém
běhu se zavázaným šátkem přes oči, hodu na koš,
přetlačované na žíněnkách, ruských kuželkách,
překážkové dráze, přetahování lanem apod.
Žáci se nejen dozvěděli nové informace, ale vyzkoušeli si i týmovou spolupráci a zažili spoustu
legrace.
Mgr. Jaroslav Korselt, SOŠ Český Brod-Liblice

HARRY POTTER A SPOL. V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V městské knihovně se zabydlela vzácná návštěva z Bradavic, autorkou originálních loutek z příběhů Harryho Po era je naše čtenářka, paní Helena Opliš lová,
která nám je dlouhodobě zapůjčila. Poznáte je všechny? Přijďte je pozdravit! Za
všechny naše dětské čtenáře moc děkujeme!
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Šesťáci ve Štefánikově hvězdárně
V úterý 23. října se vydaly obě šesté třídy naší školy na exkurzi do Štefánikovy hvězdárny v Praze. Cesta
vlakem, tramvají i lanovkou rychle utekla, přestupy proběhly hladce a žádného z 51 žaček a žáků jsme po
cestě neztra li. Těsně po deváté hodině jsme již stáli u sochy Štefánika na Petříně a ze dveří hvězdárny nás
zval průvodce ke vstupu na prohlídku.
Na úvod nám v tamním promítacím sále pus li
zajímavý dokument o vesmíru, pak následovala
diskuze a všetečné dotazy žáků (na které přišly odborné odpovědi, samozřejmě…) a pak jsme konečně mohli vystoupat do kopule s dalekohledem. Sluníčko sice ani trochu nespolupracovalo, ale blikající
žárovku na vrcholu Cukráku jsme v dalekohledu
měli možnost vidět všichni. A to ta žárovka byla 16
kilometrů daleko. Pak ještě následovala malá výstavka meteoritů, „odvážní“ z nás mohli zjis t,
kolik kilogramů váží nejen na Zemi, ale třeba i na
Měsíci nebo na ostatních planetách. Pak již nastal
čas k odchodu.

všem chutnal sice nevíme, ale že se exkurze vydařila, to si tvrdit dovolíme.
Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova
foto: Romana Pokorná, ZŠ Tyršova

Od hvězdárny zpátky na zastávku to bylo z kopce, takže jsme lanovku již nevyužili, popojeli jsme
tramvají do centra a nastal čas na nejoblíbenější
část snad všech výletů a exkurzí – rozchod v obchodním centru. Jestli byly nákupy úspěšné a oběd

Výlet šestých ročníků do Legolandu u městečka Günzburg
V letošním roce jsme žáky šestých ročníků přivítali na druhém stupni zábavnou formou, a to zájezdem do
německého Legolandu. Dě měly nejen možnost navázat nová přátelství a upevnit si ta stávající, ale i užít
si den plný atrakcí a zábavy. Abychom si Legoland užili naplno, vyrazili jsme v časných ranních hodinách.
Cesta byla daleká, ale i přesto jsme měli plno energie a síly.
Legoland je malý svět z LEGO kos ček. Našli jsme
zde modely nejznámějších staveb a zajímavos . Viděli jsme například hamburský přístav s plovoucími
loděmi, mnichovské le ště, fotbalový stadion Allianz
arena, model Frankfurtu nebo Berlína s budovou

Reichstagu, známý zámek Neuschwanstein nebo charakteris cké exteriéry Nizozemí, Benátek či Švýcarska.
Užívali jsme si i například safari projížďku mezi
zvířaty z lega, projížďku loďkou džunglí a následný
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sjezd strmým vodním korytem, provazové centrum
a dinopark.
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Množství skluzavek, vodních děl, lunaparkových
atrakcí s téma kou LEGO®, dětských hřišť a prolézaček, vláčků s okružními trasami vyplnily bohatě
čas až do odpoledních hodin, kdy jsme odjížděli
zpět domů. Žáci vyzkoušeli všechny atrakce, které zábavní park nabízí. Největší návštěvnost měly
horské dráhy, kde byla i možnost 3D projekce. Tuto
zábavu dě navš vily i několikrát.
Přivezli jsme si nejen úžasné zážitky a kos čky ze
stavebnice Lega, ale i hračky, plyšové psy a donaty. To vše bylo umocněno nádherným slunečným
počasím.
Mgr. Jana Kolářová, Mgr. Tereza Langová,
Ing. Romana Pokorná, ZŠ Tyršova

Jak jsme slavili 100. výročí založení republiky
28. října naše republika oslavila 100. narozeniny. Tuto událost jsme na naší budově, na tzv. radnici, oslavili
projektovým dnem zaměřeným na naši krásnou malou vlast. Po předchozí domluvě se každá ze čtyř tříd
zaměřila na jinou oblast spojenou s historií naší země, kterou důkladně a dopodrobna prozkoumala. Tomu
samozřejmě předcházelo povídání, obrazová a filmová dokumentace o vzniku Československé republiky
v roce 1918 a okolnostech jejího vzniku.
Ve tře třídě se dě blíže seznámily se všemi prezidenty, kteří řídili v minulos naši republiku, nezapomněly ani na prezidenta současného. Dozvěděly
se zajímavos i o prvních dámách a oblíbených jídlech našich nejvyšších představitelů. Ve dvojicích či
trojicích poté vznikaly krásné prezentace.
Ve čtvrté třídě žáci objevovali kulturní, sportovní,
literární i filmové osobnos naší současnos i minulos . Seznamovali se s jejich životy, díly a úspěchy. Ve skupinách poté tvořili plakáty a myšlenkové
mapy k jednotlivým osobnostem.
V páté třídě se dě zabývaly významnými roky naší
republiky končícími osmičkou. Dopodrobna zjišťovaly okolnos vzniku jednotlivých událos a zkoumaly, jaké následky měly tyto událos pro další
vývoj a život naší země. Z průzkumu pak společně
vytvořily ucelený přehled.
Další pátá třída zabrousila dále do historie a mapovala významné české objevy a vynálezy a jejich
autory v průběhu několika stole . Dě pracovaly
ve dvojicích, hledaly na internetu informace k vy-

nálezcům a objevitelům a jejich převratným dílům.
Následovalo vytvoření karty ke každému objevu či
vynálezu a návrh poštovní známky s danou témakou.
Všichni pracovali s nadšením a vysokým nasazením. Myslím, že kulaté výročí naší vlas jsme oslavili důstojně a se c .
Mar na Hálová, ZŠ Tyršova
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100 let republiky
Oslavy 100 let výročí vzniku Československé republiky probíhají i na naší škole.
Jednotlivé třídy mají za úkol v rámci projektu 100
let republiky připravit během školního roku libovolnou formou prezentaci, která se váže k historii
našeho státu.
Jedna z prvních prezentací proběhla v pátek 26. 10.
na budově Chanos. Třídy 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B,
5. C se na tento den dlouho připravovaly. Předcházela mu návštěva Podlipanského muzea, kde byl
připraven velice zajímavý program.

Každá třída pracovala několik dní na předem vymyšleném úkolu, který prezentovala v pátek po
velké přestávce v tělocvičně. Čekala nás zde módní přehlídka dobových kostýmů a účesů, krátké
seznámení se státními symboly a s historií první
republiky. Velkým překvapením pro nás byl před
samotným zahájením příjezd prvního prezidenta
Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka, který všechny zúčastněné pozdravil a poté
sledoval připravený program. Společně jsme si zazpívali i jeho oblíbenou písničku Ach synku, synku.
Po skončení programu jsme se s panem prezidentem rozloučili, některé třídy se s ním vyfo ly
a dě se vrá ly do svých tříd. Zde pokračoval projekt s třídními učiteli, dě si mohly prohlédnout
chodby, které zdobí různé výukové tabule, vlajky,
portréty známých osobnos , ale i obrázky starých
automobilů a klobouky žen z první republiky. Celou výzdobu vytvořily samy dě . Projekt se vydařil
a díky němu jsme se mohli vrá t do historie a zjist mnoho zajímavých informací.
kolek v učitelek ZŠ Žitomířská
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Adopce zvířat
Naše škola již několik let sponzoruje zvířata v ZOO Praha. Každý rok naši žáci přispívají dobrovolné částky,
které věnujeme na konkrétní zvíře. Vybraná částka se každým rokem zvyšuje. V letošním roce jsme opět
vybrali rekordní částku, která nám umožní přispět na na více zvířat.
Chceme poděkovat všem dětem, rodičům i učitelům, kteří přispěli penězi na obnovení adopce
zvířat v ZOO Praha Troja. Našimi zvířaty jsou pře-

devším kajmanka supí a dikobraz jihoafrický. Díky
vám přetrvává adopce už patnáct let a tento rok se
vybralo neuvěřitelných 8 700 korun. Takovou částku jsme opravdu nečekali, vy máte zásluhu na tom,
že škola adoptovala další zvířátka, která neměla
adop vní rodinu. Jsou to: bažant bronzový, agama
západoafrická a husa labu v tzv. dětské zoo.
Odměnou pro naše žáky jsou akce, které pražská
ZOO pro své sponzory pořádá. A proto tři třídy
vyrazí už 14. listopadu na Den dětských sponzorů
naše zvířecí kamarády pozdravit.
Stali jste se tak i vy součás velké rodiny sponzorů
a adop vních rodičů pražské zoologické zahrady.
A my doufáme, že příš rok dopadne vybírání stejně nebo ještě líp!
Nelly Kratzmannová, Sabina Bartošová,
7. C ZŠ Žitomířská

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Z POŠEMBEŘÍ
MAS Region Pošembeří o.p.s. informuje o tom, že v polovině listopadu 2018 otevře 3 výzvy
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ve kterých je možné žádat o podporu projektů.
• Výzva č. 3 MAS Region Pošembeří - IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU 04 bude vyhlášena 19. 11. 2018 ve 14 hod., celková alokace činí 2.780.070 Kč. Podporovanými činnostmi
jsou Vznik nového sociálního podniku, Rozšíření podniku a Rozšíření stávajících nebo vznik
nových podnikatelských ak vit OSVČ.
• Výzva č. 4 MAS Region Pošembeří – IROP SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 03 bude vyhlášena 19. 11. 2018
ve 14 hod., celková alokace činí 5.000.000 Kč se zaměřením na Sociální bydlení.
• Výzva č. 5 MAS Region Pošembeří – IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY, KOMUNITNÍ CENTRA 03a
bude vyhlášena 19. 11. 2018 ve 14 hod., celková alokace 6.120.220 Kč a podporovanými
činnostmi jsou Ak vita Rozvoj sociálních služeb a Ak vita Rozvoj komunitních center.
Více informací k výzvám se zájemci mohou dozvědět na
h p://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/
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Českobrodský basketbal v nové sezoně 2018/2019
Basketbal v Českém Brodě vstoupil v září 2018 do své 86. sezony. Velikost členské základny se rozrostla za
poslední tři roky z 80 na současných přibližně 140 členů do 23 let. Vedle toho existuje i družstvo rekreačního basketbalu, jehož tréninků se v součtu účastní přes dvacet hráčů a hráček.
Sezona začala již tradičně srpnovými soustředěními. Kromě toho oddíl provedl na začátku září
nový nábor do přípravného družstva, kde se pod
vedením Fran ška Tvrze a Kláry Kunešové začalo
věnovat basketbalové průpravě okolo dvace dě .
Předpokládáme, že toto družstvo vstoupí do soutěží v září 2019.
Poprvé do soutěží organizovaných oblas Střední Čechy ČBF vstoupilo smíšené družstvo vedené
Markétou Stejskalovou a Tomášem Horem, které
vloni začalo s hraním turnajové přípravné soutěže
„Šmoulinka“. Družstvo nastupuje pro soupeřům
v chlapecké kategorii U12 a je to pro něj – oprovyrovnaným soupeřům ve Šmoulince - náročné
sousto. Za m pro vyspělejším soupeřům nedosáhlo vyrovnaného výsledku.
O střed tabulky za m hraje družstvo chlapců
v kategorii mladších minižáků U13. Úvodní těsná
prohra týmu na půdě Kondorů Liberec i výrazné vítězství v Mladé Boleslavi pod vedením Petra Mana
a Fran ška Tvrze.

S velkým nasazením pokračují v letošní sezoně
i hráčky z týmu vybudovaného Jakubem Nekolným, který pro letošek doplnila i děvčata z týmu
vedeného do loňské sezony Petrem Fischerem.
Díky spolupráci s klubem Slovanky dívky dle věku
a výkonnos hrají ve třech soutěžích mladších dorostenek U17 a starších žákyň U15 střídavě pod
barvami Slovanky a Českého Brodu.
I díky spolupráci s Basketbalovou akademií Nymburk se v chlapecké soutěži po několika letech obnovilo v Českém Brodě družstvo dorostu U17, kam
se na danou sezonu z Nymburka vrá lo několik domácích odchovanců. Členové týmu trénují a hrají
v Českém Brodě pod vedením Jana Benáka a Jiřího
Malinského. Tým za m suverénně prochází nadregionální soutěží.
Třemi vítězstvími nad Mělníkem, Kralupy a Benešovem začalo letošní ročník Středočeské basketbalové ligy družstvo mužů pod vedením Jiřího Růžičky.
Potvrzuje se, že po tom, co v loňské sezoně týmu
citelně chyběli, až na výjimky, hráči starší střední
generace, se mladí postupně rozkoukali a jejich výkonnostní potenciál roste.
Všem hlavně hodně rados ze hry a hodně elánu
do tréninků. Basketbalu zdar!
Stanislav Šaroch
oddíl basketbalu TJ Slavoj Český Brod
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Tenisový podzim
Prázdniny skončily, ale i tak jsme v areálu tenisového oddílu připravili několik podzimních akcí.
Nejprve jsme se sešli 3. 9. na příjemném posezení
se swingovou kapelou Hudební kroužek, kdy jsme
mohli i ochutnat slovenskou specialitu – cikánskou
pečeni v bulce.
22. 9. se na našich kurtech odehrál tradiční turnaj
rekreačních hráčů „O posvícenský koláč“. Hrát se
začalo kolem 9.00 a úporné boje skončily kolem
16.00. V mužské kategorii se turnaje zúčastnilo devět a v dámské čás pět soutěžících dvojic. Celý turnaj provázel smích a dobrá nálada, a hlavně proto
můžeme turnaj považovat za vydařený. V mužské
čás nakonec zvítězila dvojice Milan Homola, Jan
Pokorný a mezi dámami byly nejúspěšnější Pavlína
Strnadová s Jaroslavou Červenkovou.
5. 10. jsme uspořádali rozloučení s letošní mistrovskou čás tenisové sezóny. Akci jsme pojali
jako setkání všech závodních hráčů, včetně jejich
doprovodů, bez kterých by hrát závodní tenis asi
nešlo. V odpoledních hodinách se vše točilo okolo

nejmladších, kteří si mohli vyzkoušet lukostřelbu,
střelbu ze vzduchovky, lanové centrum nebo skákací hrad. K tomu si sami uspořádali několik tenisových soutěží. V podvečer zahrála hudební skupina
M.A.S.H. a celou akci provázela vůně z opékaného
selátka, které se průběžně spotřebovávalo.
6. 10. se nám úspěšně podařilo postavit přetlakovou halu a následně v ní byl i zahájen provoz. Letos
se nám podařilo, díky spolupráci s našimi partnery
a městem, vyměnit osvětlení za LED, což by mělo
přispět k příjemnějšímu pocitu při hře a snad i k finanční úspoře.
Na konci měsíce října byly zveřejněny tenisové
žebříčky ČR za sezónu 2018. Zde je několik umístění hráčů, kteří letos hráli za náš oddíl:
Dospělí: 81. Slivová Markéta, 155. Pučálka Jan,
338. Takáč Mar n
Dorost: 25. Pučálka Jan, 50. Příhoda Jan,
114. Mareš Vojtěch
St. žáci: 135. Malá Natálie, 140. Belšánová Eva,
178. Fernando Timothy
Ml. žáci: 43. Kopřivová Nikola,
61. Komínek Kryštof, 121. Růžička Jan
I nadále budeme připravovat různé společenské
a sportovní akce pro širokou veřejnost. Tyto i jiné
tenisové informace sledujte, prosím, na h ps://
www.facebook.com/tenisbrod, nebo h p://www.
tenis-cbrod.cz/.
Příjemný podzim všem a na shledanou na tenise.
Za oddíl tenisu Zdeněk Pučálka
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Svatováclavský běh a Běh republiky československé
Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod uspořádal v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka dva
tradiční podzimní běžecké závody.
V Den české státnos , ve čtvrtek 28. září 2018 od
14.00 hodin, se uskutečnil 17. ročník akce „Svatováclavský běh“. Počasí bylo pro sportování jako
stvořené – během závodů bylo skoro jasno až polojasno, teplota se pohybovala v rozmezí od 18 °C
do 20 °C. Byly vypsány běhy ve čtrnác dětských
a mládežnických kategoriích (trasy dle věku od 95
m do 1 950 m), běh „Buď fit“ pro ženy na 1 650 m
a běh na 3 250 m pro 5 kategorií mužů a 3 kategorie žen. Závodů se zúčastnilo 140 běžců – 114
předžáků, žáků a dorostenců (55 chlapců a 59
děvčat) a 26 dospělých (16 mužů a 10 žen), kteří
startovali v nejdelším závodě. Pět závodnic absolvovalo navíc i běh “Buď fit“, jedna mladší žákyně
si zaběhla jako tře závod i běh nejdelší. První
tři v každé kategorii dostali věcné ceny a diplom;
nejrychlejší závodníci v dětských a mládežnických
kategoriích odcházeli ze stupňů vítězů s medailí
na krku. Vítězové všech kategorií byli odměněni
malovaným pamětním hrnkem závodu. Čokoládou
pak byli odměněni všichni závodníci. Na závod přijeli nejen závodníci z Českého Brodu a okolí nebo
z Prahy, ale třeba i běžci z Bakova nad Jizerou, Divišova, Líbeznic, Oskořínka, Benátek nad Jizerou,
Kolína či Nymburka.
V neděli 21. října 2018 od 14.00 hodin se na paměť
100. výročí vzniku samostatného československého státu uskutečnil 17. ročník akce „Běh republiky
československé“. Závody byly vypsány ve stejných
kategoriích jako při Svatováclavském běhu. Během
závodů bylo počasí celkem příznivé; bylo oblačno

až polojasno s teplotou 14 °C. Závodů se zúčastnilo
celkem 159 běžců – v mládežnických kategoriích
startovalo 136 závodníků (65 chlapců a 71 děvčat),
v hlavním závodě na 3 250 m pak startovalo dalších
23 běžců (15 mužů a 8 žen). Někteří z těchto závodníků opět absolvovali více běhů. První tři závodníci
v každé kategorii dostali pamětní trička Běhu Republiky Československé a věcné ceny. V mládežnických kategoriích si první tři závodníci v každé
kategorii navíc odnášeli medaile. Všichni závodníci
byli odměněni čokoládou. Na závod přijeli změřit
své síly nejen běžci z blízkého okolí i z daleka, například až ze Žďáru nad Sázavou, Kladna či Bakova
nad Jizerou.
Na závody finančně přispěli pan Igor Sládek z Prahy a město Český Brod.
Výsledkové lis ny a fotografie jsou na www.triathloncb.ic.cz
Za oddíl triatlonu Ing. Václav Čokrt
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Nabitý měsíc za námi...
Oddíl aerobiku Sokol Český Brod – Corridoor tým věnuje podzim především přípravě na novou sezónu.
Na začátku října jsme vystoupili v Penzionu Anna
a hned o víkendu se v Praze konalo soustředění
pro finalisty MČR II.VT České gymnas cké federace. Účast na této akci si svými jarními výkony vybojovaly závodnice T. J. Sokol Český Brod – Corridoor
tým Aneta Blechová, Barbora Školová, Kristýna Šermauerová, Veronika Vomáčková, Dominika Herzánová a Tereza Strejčková. Soustředění vedl trenér
bulharských reprezentantů gymnas ckého aerobiku Kaloyan Koloyanov a úřadující mistryně ČR
v gymnas ckém aerobiku Barbora Karlíková. Protože celé soustředění probíhalo v anglič ně, holky
si na vlastní kůži vyzkoušely, jak důležité a užitečné
je tento jazyk ovládat. Za sebe mohu říct, že mě
velmi mile překvapilo, jak holky rozuměly a dokázaly na anglicky mluvícího trenéra dobře reagovat.
O týden později jsme vyrazily podpořit Sabinu Juránkovou, která se účastnila 3. kola Poháru federací. Na tomto závodě si mohou poměřit síly nejlepší
závodníci gymnas ckého aerobiku z Čech a Slovenska. Sabče se podařilo předvést bezchybnou
a podle rozhodčích nejlepší sestavu a tak si domu
odvážela zaslouženou zlatou medaili. A hned o dal-

Vystoupení v penzionu Anna

ší týden později odjížděla okusit konkurenci na mezinárodní závod v Bulharsku. Tohoto Světového
poháru seniorů a mezinárodního závodu žáků a juniorů se účastnilo 23 zemí. Sabča Juránková zajela
krásnou sestavu plnou energie, bohužel chybička
v dvojité podmetence se ukázala i ve výsledné
známce 17,7. I přesto se Sabče podařilo porazit 47
závodnic z celého světa.
A o další týden později vyrážely Sabči mladší týmové kolegyně z Českého Brodu Aneta Blechová
a Bára Školová na žákovské soustředění širšího
výběru ČGF do Liberce. Cílem tohoto soustředění
bylo otestovat žákovský výběr ČR.
Na každý říjnový a listopadový víkend máme naplánované společné oddílové akce. Ať už jsou to
závody nebo tréninky a soustředění. Snažíme se co
nejlépe připravit, aby i další sezóna byla opět tak
výjimečná, jako ta letošní.
Eliška Strakošová,
www.corridoor.cz

Sabina Juránková

MYSLIVECKÝ PLES
Myslivecké sdružení Vi ce, z.s. Vás srdečně zve 12. 1. 2019 od 20.00 hod. do sokolovny v Českém Brodě na tradiční Myslivecký ples. K tanci a poslechu hraje ECHO 91 Pavla Doležala.
V programu jsou zařazeny také ukázky myslivecké hudby. Vstupenky na tel. 724 316 420,
603 461 491. Společenský oděv podmínkou.
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Dům čp. 78 v Českém Brodě aneb osudy českobrodské (katolické) fary
Viditelným znamením římskokatolické církve nejsou jen kněží či řádové sestry, nejsou to také jenom kostely
a kaple, pro někoho to mohou být kupříkladu i neonové nálepky ve tvaru rybičky na autech. Pro mnohé
českobrodské je to ale i zdejší fara s přilehlou Oranžovou zahradou. Zamysleli jste se někdy, jak je vlastně
stará a jaké osudy v minulos potkávala?
Původní českobrodská fara byla umístěna
v domě čp. 80 na náměs , tedy jen o dva
domy dál než dnes.
Během třice leté války – konkrétně roku
1628 – fara vyhořela,
od té doby zůstal objekt v troskách (ještě
1724) a roku 1739 přes
něj přešel další požár.
Českobrodš
děkani
tak přišli o střechu nad hlavou. Až do poloviny 18.
stole pak bydleli nejprve v různých pronajatých
měšťanských domech, především ale v dodnes
stojícím malém domku čp. 6 vedle radnice napro
kostelu (dnes sídlo bankovní ins tuce).
Teprve roku 1743 koupila městská rada se svolením
podkomořského úřadu „nemajíce při důchodě zádušním takové mocnos , odkudž by staré bejvalé
děkanství se vystavi dá mohlo ... i s přenesením
městských břemen i pohodlí ujmou a jiný dům
městský koupi “. Koupili tedy dům Antonína Šentála, dnešní čp. 78, a přenesli na něj právo várky
piva ze starého děkanství a staré děkanství pak prodali Antonínovi a Anně Šentálovým za 100 zlatých.
Městská rada následně adaptovala objekt na děkanství a tomuto účelu slouží dům čp. 78 dodnes.
Původně byl objekt pouze přízemní, teprve v letech
1755-56 byly vybudovány dvě místnos v patře.
Tady si dovolím vsuvku s vysvětlením, proč faru
kupovala městská rada. Až do roku 1948 byl to ž
každý farář v postavení zaměstnance své vrchnos .
V Českém Brodě byl tedy děkan v podstatě zaměstnancem města a kostel sv. Gotharda s příslušným
majetkem a zázemím tvořily dnešním slovníkem
jakousi městskou „příspěvkovou organizaci“. Zní to
možná překvapivě, ale skutečně až do nástupu komunis cké diktatury nehospodařila církev sama se
svými kostely nebo polnostmi, ale veškeré účetní
a stavební záležitos padaly na bedra městského
zastupitelstva. Mělo to jistě své výhody i nevýhody, odborně se tento jev nazývá patronátní právo

(ius patronatus). Pokud se pak nedostávalo peněz
na opravu kostela, doplácel Český Brod nutnou
částku z městského rozpočtu.
Sluší se také říci pár slov o původu a starších dějinách dnešní českobrodské fary. Dům čp. 78 se
poprvé objevuje v městských knihách roku 1434,
kdy jej českobrodský měšťan Zbožný (ve městě doložen už r. 1421) odkázal své sestře a jejímu synovi.
Asi nejvýznamnějším majitelem domu byl od roku
1527 zchudlý ry ř Přemysl z Vilmanic (z Jilmanic),
který kvůli neudržitelné ekonomické situaci musel
prodat rodinnou tvrz a ves Jilmanice u Kouřimi.
Roku 1531 se dokonce Přemysl uvádí jako místní konšel, což dokládá jeho splynu s městským
prostředím. Přemysl působil v letech 1508-1509
ve funkci hejtmana Černokosteleckého panství.
Zemřel asi roku 1552 a již následujícího léta 1553
se připomíná již jako nebož k. Zajímavé je, že se
uvádí v letech 1536-1552 současně jako měšťan na
Novém městě Pražském.
Ti zvídavější z nás měli už někdy možnost navš vit
farní sklepení. Jedná se o nádherný go cký komplex několika prostor, které bezpochyby lahodí oku
naprostého laika, oko historika či architekta-památkáře pak zažívá velkou blaženost. Ty jsou dnes
nejstaršími zachovanými konstrukcemi domu čp.
78 a také jedinými viditelnými doklady jeho středověkého původu. Pokud byste měli zájem prohlédnout si farní sklepení i vy, můžete využít možnos
v neděli 25. listopadu od 11 hodin.
Vladimír Jakub Mrvík
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Domku, domečku, kdo v tobě bydlí?
Odpověď na tuto otázku jsme hledali v cyklu malých pohádkových čtení a hraní, která jsme v říjnu připravili pro žáčky mateřských škol z Českého Brodu i širokého okolí.
Nejprve jsme si představili knížku Nový domek pro
myšku od Petra Horáčka. Na magne cké tabuli
čekala na dě myška s velkým jablíčkem, které se
nevešlo do jejího domečku, a proto hledala jiný.
Společně jsme navš vili domečky krtka, králíka,
jezevce i medvěda, cestou jsme jablíčko ukusovali,
a nakonec jsme ten správný domeček našli. Když
myška po dlouhé cestě odpočívala ve své postýlce,
přečetli jsme jí i dětem trochu netradiční pohádku
o slepičce a kohoutkovi.

Potom za dětmi přišel pošťák Myšák z knihy Pošťák
Myšák doručuje. Protože měl svoji pošťáckou brašnu plnou dopisů, adresovaných různým pohádkovým postavám nebo zvířátkům, společně s dětmi
jsme mu je pomohli doručit do správných poštovních schránek. Oblíbené obrázkové čtení vyprávělo
dětem o perníkové chaloupce, do které se nastěhovala trochu neobvyklá nájemnice, závěr patřil
tradičně prohlížení knížek a mlsání.
Radka Šindelářová, Městská knihovna Český Brod

galerie Šatlava

SOŠ Liblice

podzemí

Liblice

Český Brod

1. – 17. 12.

1. 12., 10.00 – 15.00

1. 12., 13.00 – 18.00

1. 12., 17.30 – 17.50 a 18.00

2. 12., 17.00
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Planeta země 3000: Myanmar – divoká cesta do Barmské říše, pořad určen pro ZŠ

KD SVĚT

KD SVĚT

RC Kos čka

informační centrum

sportovní hala

sportovní hala

KD SVĚT

domov Anna

sportovní hala

KD SVĚT

Domov Anna

3. 12., 8.15, 10.00 a 11.45

3. 12., 19.00

7. 12., 8.30 – 11.30

8. 12., 9.00 – 13.00

8. 12., 9.00 a 13.00

8. 12., 11.00

8. 12., 19.00

9. 12.

9. 12., 10.00

9. 12., 15.00

11. 12., 14.00

Zdravý životní styl seniorů – beseda

Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa – animovaný film pro dě USA 2016, 107 minut

Basketbal, U 14 dívky, žákovská liga, Basket Slovanka - Ús nad Labem

Promítání KČT – Klub Českých turistů, odbor Český Brod zve na promítání z cest

Kvarteto – česká filmová komedie/Drama/Česko/2017/93 minut, v hl. r. Barbora Poláková

Basketbal, U 15 dívky, žákovská liga Basket Slovanka - Litoměřice A

Basketbal, U 15 dívky, nadnárodní liga Litoměřice B

Vánoční sobotní dílnička pro dě i dospělé, lektorka Jana Dvořáková a výtvarníci

Bezplatná konzultace se speciální pedagožkou Mgr. Bc. Hanou Žáčkovou

Křeslo pro hosta: Jaromír Hanzlík – český divadelní i filmový herec, vyprodáno děkujeme

Rybí drahokamy aneb Rybí vánoce v knihovně — cyklus pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

3., 6., 10., 13. 12., v 8.00, 9.00 a 10.00 městská knihovna

Adventní průvod světýlek a rozsvícení vánočního stromu

Průvod světýlek a slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Liblicích

Mikuláš v podzemí – nadílka s programem pro dě a rodiče, přihlášky nutné!

Adventní čas – dílny s adventní téma kou

Vánoční prodejní výstava mladých výtvarníků

Podlipanské muzeum Konec starých časů: 100 let vzniku ČSR – 100. let od konce 1. světové války

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

1. – 31. 12.

KALENDÁŘ AKCÍ – prosinec 2018

KD SVĚT

RC Kos čka

RC Kos čka

sportovní hala

sportovní hala

sportovní hala

kostel sv. Havla

start autokemp

kostel Panny Marie

KD SVĚT

Domov Anna

RC Kos čka

městská knihovna

kostel sv. Gotharda

kostel sv. Gotharda

kostel sv. Gotharda

kostel sv. Gotharda

kostel sv. Gotharda

12. 12., 19.00

13. 12., 8.30 – 11.30

14. 12., 8.30 – 11.30

15. 12., 9.00

15. 12., 9.00 a 10.30

15. 12., 13.00 a 15.00

15. 12., 16.00

16. 12., 10.30

16. 12., 17.00

17. a 18. 12., 8.30 a od 10.00

17. 12., 14.00 – 15.00

20. 12., 8.30 – 11.30

20. 12., 14.00

24. 12., 16.00

24. 12., 24.00

25. 12., 9.30

25. 12., 15.00

25. 12., 15.00 – 17.00

Tradiční výstava betlémů na jižním ochozu kostela

Živý betlém – tradičně doplněný zpěvem koled

Sváteční mše svatá na Boží hod vánoční

Půlnoční mše svatá

Mše svatá pro dě

Vánoční Knihohrátky – odpolední živé čtení pro dě , vstup volný

Vánoční besídka pro rodiče s dětmi

Vánoční setkání v Domově Anna – vánoční vystoupení dě z RC Kos čka

Byla cesta, byla ušlapaná... netradičně pojatá pohádka výkony divadla Studna

Rybova mše vánoční v Tismicích – Vox Bohemica a přátelé

Českobrodská vánoční desítka – 26. ročník silničního běhu pro veřejnost (muži a ženy)

Česká mše vánoční ve Štolmíři – Jakub Jan Ryba v podání sboru Prážata a Resonance

Basketbal, U13 chlapci, krajský přebor, BK Brandýs nad Labem

Basketbal, U12 mix, krajský přebor, BA Nymburk

Atle cké závody v kryté běžecké dráze – běh na 60 m překážek, běh na 60 m…

Bezplatná konzultace se speciální pedagožkou Mgr. Bc. Hanou Žáčkovou

Babi, dědo, pojďte si hrát! – Vánoční pečení

Bratři Ebenové – vánoční koncert, vyprodáno děkujeme
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Vybíráme z knižních novinek

Luděk Bukač, Fran šek Suchan: Moje hokejové stole
Autobiografie české hokejové legendy, trenéra, který dovedl náš reprezentační tým k tulu mis-trů světa v roce 1985 a 1996. Muž, který pomáhal formovat podobu nejúspěšnější kolek vní hry
u nás, s nadhledem líčí své zážitky od dětského okouzlení štvanickým zimákem a Zábrodského
LTC přes komunis cký převrat, jenž změnil i hokej. V příběhu jeho neobyčejného života se potkává Jágr s Kapkem a Himlem, nátlak StB i NHL šedesátých let. Když zjis l, že svět u ká rychleji,
než je schopen reagovat, dobrovolně odešel a sledoval, jakým silám nezabránil proniknout do
českého hokeje...
J Fišar: Pod Annapurnou svítá modře
Jiří
Hrdinou knihy, která je rozkročena mezi opravdu inspira vní příběh a cestopis, je zdánlivě obyH
ččejný bankovní úředník, který žije svůj spokojený, úspěšný a „nalinkovaný“ život. Ovšem jen do
cchvíle, než se „něco“ stane a on odjede do Himálaje, aby absolvoval 220 km dlouhou pěší pouť
kkolem Annapurny. Cesta a náhodná setkání s lidmi utváří a mění jeho názor na svět, vlastní život
i na ostatní lidi. A vede až k okamžiku, kdy musí volit a vybrat si svoji další životní cestu, otevře
d
další dveře a vstoupí do neznáma? Občas prostě musíte všeho nechat a vylézt na kopec, abyste
vviděli svůj život z jiné perspek vy...
Rudolf Král: Vilém a porouchaný dědeček
Každý z nás si občas trochu vymýšlí. Vilémův děda to ale dělá pořád, a navíc všemu, co říká,
á,
sám věří. Zrovna nedávno se musela celá rodina kvůli jednomu z jeho šílených nápadů přeestěhovat… Máma říká, že je děda porouchanej, možná ho normální svět nebaví, a proto u káá
do toho svého, vymyšleného. Vilém s m musí něco udělat, přibere tedy do party dědečkovaa
psychiatra doktora Pavlíka a bláznivé pátrání po ztraceném rozumu může začít. Poe cký příběh s prvky fantasy a originálními ilustracemi Lukáše Urbánka je obohacen spoustou milých
v pků, které pobaví nejen dě , ale i rodiče!
JJan Š er: Sběratel sněhu
Dominik opatrně sbírá sníh do sáčku, aby v mrazáku uchoval jeho přítomnost. Jenže ta je stejně
prchavá jako život špinavého kluka, kterého Dominik vídá jako zjevení každou noc u postele,
majitelky starého deníku i všech, kteří kdysi obývali budějovický lágr. Tři časové linie, tři generace
a tři různé osudy se prolínají v jeden strhující příběh, v němž se vracejí lidé z dávných dob, prottože minulost zůstala nedořešená… Strhující vyprávění s neuvěřitelně přesným popisem reálií
let 1930, 1956 a 2017, ženské a mužské touhy, lidského chování a kamarádství. Skvělá barvitá
češ na, místy drsná a proto pravdivá.

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

Píšete nám
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Miroslav Stárek (1929 - 2018)
Rádi bychom připomněli památku Miroslava Stárka - volejbalisty, turisty a především skauta.
Miroslav Stárek se narodil 3. listopadu 1929. Dětství prožil na Várečce, kde s partou Várečáků podnikal válečné výpravy pro Podkostelákům.
Chtěl se stát prodavačem obuvi, a protože tehdy
pla lo, že prodavač musí ovládat řemeslo, aby výrobkům rozuměl, šel do učení v Baťových závodech
ve Zlíně, kde se vyučil spodkařem. Ševcovině se
pak věnoval celý život.
Po skončení války jej oslovil skau ng. V 16 letech
vstoupil do skautského oddílu, složil potřebné
zkoušky a již v roce 1949 vedl tábor u Řevničova,
na který pak vždy rád vzpomínal.
Přišla však padesátá léta, zákaz skau ngu a vojenská služba, kterou strávil převážně na Šumavě jako
vidový hláskař. Po vojně se oženil a narodil se mu
syn Mirek. Když se nemohl věnovat skau ngu, věnoval volný čas (kromě rodiny) turis ce a své velké
zálibě - volejbalu.
Když byl v roce 1968 obnoven Junák, vrhl se opět
do skautování. Vedl mladší chlapce - smečku vlčat.
Po dalším zákazu skau ngu v roce 1970 se naplno
začal věnovat volejbalu v TJ Slavoj jako hráč, později i jako trenér a rozhodčí. Dodnes někteří pamatují
legendární větu „tu síť napněte podle Stárka...“,
stejně jako skutečnost, že při soudcování zápasu
raději „zařízl“ českobrodské, než by vzbudil s n
pochybnos o své spravedlivos a nestrannos .
Po další obnově skau ngu po Sametové revoluci
začal znovu ak vně skautovat. Dlouhá léta vedl
skautské středisko Ing. Ládi Nováka, které navrhl pojmenovat po svém vzoru z poválečných let.
I v pokročilejším věku pak byl ak vním v čestném
Svojsíkově oddílu Junáka.
Když v roce 2015 zemřela jeho žena Mařenka, zůstal ve svém domě sám. Byl soběstačný a ak vní,
stále sledoval vývoj volejbalové hry, stejně jako
dění u skautů jak v Českém Brodě, tak v celostátním měřítku. Rodina mu pořídila počítač s internetem, naučil se používat e-mail a skype a vyhledávat si informace, které ho zajímaly. Vždycky říkal,

že všechno podstatné, co v životě potřeboval, jej
naučil skau ng.
Za jeho ak vitu při výchově dě a mládeže především ve skau ngu a ve volejbalovém oddíle mu
bylo v roce 2014 uděleno městem Český Brod ocenění Osobnost roku 2013 v kategorii Celoživotní
přínos městu, kterého si velmi považoval.
Miroslav Stárek - Dědeček navždy odešel letos
7. dubna. Začátkem listopadu by oslavil 89. narozeniny. Jeho odchod byl náhlý a pro všechny překvapivý, ale jsme přesvědčeni, že díky tomu, co
nás naučil a co jsme společně zažili, s námi zůstává
i nadále.
skautky a skau střediska Ing. Ládi Nováka
Pavel Corradini - Korádo
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Sudoku
Ob žnost – středně těžká
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IC ÈESKÝ BROD (321 612 218, 730 870 954)
NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 1
ÈESKÝ BROD
VSTUPENKA ONLINE:
WWW.GOOUT. CZ
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Výstupy

JSTE ZVĚDAVÍ,
KOLIK NÁS
BUDE V ROCE
2050?
PŐEDSTAVENÍ
DEMOGRAFICKÉ
PROGNÓZY

demografické
prognózy města
þeský Brod i území
ORP na období
2018–2050
Pőedstaví
RNDr. Tomáš
Kuÿera CSc.,
vedoucí katedry
demografie a
geodemografie
Pőírodovědecké
fakulty UK

S NÁSLEDNOU DISKUSÍ
RADNIþNÍ SÁL
náměstí Arnošta z Pardubic 1

ÚTERÝ 4.12.2018
OD 17:00 DO 18:00

þeský Brod

Inspirativní kavárna nejen pro rodiēe
Co mƽžeme oēekávat od metody

Rozvoj jazykových dovedností
podle prof. Elkonina
„Když spolu trénujeme, smĢje se.“
Urēí, kolik hlásek má slovo a umí ho zaznamenat.“
„Vnímám, že ve škole to má teě hladší prƽbĢh, je to úleva.“
NapƎíklad takhle mohou mluvit rodiēe dĢtí, které se uēí mnohem snadnĢji ēíst
díky pochopení jazykových mechanizmƽ ētení a psaní metodou prof. Elkonina.
Ta je urēena pro dĢti v pƎedškolním vĢku pƎed vstupem do ZŠ, pro dĢti
s tĢžkostmi ve vývoji Ǝeēi, nebo pro dĢti z cizojazyēného prostƎedí.
Tuto metodu pƎedstaví

v úterý 27. 11. 2018, 17:00 – 19:30
v KD SvĢt, eský Brod
PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD., spoluautorka
publikace Trénink jazykových schopností podle Elkonina. Metodu
praktikuje a stále prohlubuje i díky zpĢtným vazbám od
absolventƽ tréninku fonematického uvĢdomování.
Na akci je možné se pƎihlásit pƎes onͲline pƎihlášku
na webových stránkách www.skolyͲorpͲcb.eu

PoƎádá mĢsto eský Brod v rámci projektu „Sdílené radosti a strasti škol" III, reg. ē.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpoētu
eské republiky, z rozpoētu mĢsta eský Brod a rozpoētƽ vybraných obcí z ORP eský Brod.
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poĜádá dne

1. 12. 2018

od 10.00 do

14.00

hod.

ve StĜední odborné škole v Liblicích

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

Cukrárna Kašovi

Vstupné dobrovolné!

Eliška Sýkorová

Písniýkáěka z üeského Brodu
pěedstaví své nové album Stínohra

22. 11. 2018 od 19:00

www.eliskasykorova.cz

Kavárna U Madony
üeský Brod

"Eliška Sýkorová vydává svou druhou studiovou desku s
názvem Stínohra. Na rozdíl od debutových Vlaštovek (2013)
vystupuje nċkterými skladbami ze škatulky písniýkáěky, která
se solitérsky doprovází na piano a tahací harmoniku.
Tentokrát se nebojí experimentģ jako psaní aranže pro
komorní smíšený sbor, nebo improvizace na jihoindickou
rágu."
FM Zine (8. 3. 3018)

vstupné doporuýené 100,- (na místċ)

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 68 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 proporčně 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
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• 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: 12. 11. 2018

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

Prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna, GARDENA,
Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, řezné kotouče nabeton a ocel
Servis strojů zn. STIHL a OLEOMAC
Prodej a servis strojů VARI, štípače dřeva, štípací sekery, kalače, klíny, násady aj.
BROUSÍME: řetězy do motorových a el. pil (na počkání), žací nože do sekaček, nože do
křovinořezů, zahradní nůžky, nůžky na živé ploty, pákové nůžky na větve a trávu, sekery,
kuchyňské nože a nůžky, kotoučové pily a pily vidio (max. Do 24 hod. I na počkání) aj.
Opravy motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI
Provádíme přestavbu kol na elektrokola

DUBEN – ŘÍJEN
PO – PÁ: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
SO: ZAVŘENO

LISTOPAD – BŘEZEN
PO – PÁ: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
SO – NE: ZAVŘENO

STEHLÍK JIŘÍ

Tuklaty, Hlavní 47
+420 723 614 889

stehlik.zahradales@centrum.cz
www.stehlik-zahradales.cz
www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

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

MATE\SKÁ ŠKOLA ÚVALY – budova Kollárova hledá:

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

OČNÍ ORDINACE
VE VAŠEM REGIONU
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MĎNÍM SVÉ SLIBY V REALITY.
Pro své klienty hledám
nemovitosti v ÿeském Brodď
a okolí (byty, domy, pozemky).
Pokud právď Vy pĢemýšlíte
nad prodejem Āi pronájmem
své nemovitosti, mĪžete se
s dĪvďrou obrátit na mď.
PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

znalecké posudky
energetické průkazy
hypoteční servis
reﬁnancování

Bydlím tu s Vámi!
ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ!
Chce prodat někdo z Vašeho okolí svoji nemovitost?
Doporučte mě a moje služby a já Vás za to odměním! Pokud zprostředkuji
prodej, obdržíte ode mě odměnu ve výši 10% z provize realitní kanceláře!
Bližší informace k získání odměny naleznete na našich stránkách www.rkbohemia.cz.

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

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

e-mail: info@fpinstal.cz

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

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
PODLAHOVÉ STUDIO
DVEŘE A ZÁRUBNĚ
EUROOKNA A DVEŘE

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby
FASÁDNÍ CENTRUM
HUTNÍ MATERIÁL
DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY
REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH
PŘIJMEME ŘIDIČE a SKLADNÍKA – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ C + E
+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109

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

HLEDÁME
NABÍZÍME

∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Moderně vybavenou dílnu
Mladý kolektiv
Zázemí mezinárodní firmy
Placené přesčasy
Pravidelná školení
Pevnou pracovní dobu
Sportovní firemní víkend

SERVISNÍHO TECHNIKA

DO DÍLNY V MODLETICÍCH

OČEKÁVÁME
∞ Elektrotechnické (mechanik/elektronik)
nebo strojírenské vzdělání, nebo automechanik
∞ Znalost práce na PC
∞ Absolvování vyhlášky č. 50/78 Sb.,
paragraf 6 výhodou
∞ Velmi dobré komunikační schopnosti, flexibilita
∞ Řidičský průkaz skupiny B
∞ Chuť učit se novým věcem

Více informací najdete
na www.jungheinrich.cz,
nebo kontaktujte pana
Jozefa Kadlece na 725 800 321,
nebo jozef.kadlec@jungheinrich.cz

ALUFIX Bohemia spol. s r. o. – POZICE
Pro otevřený výrobní závod na výrobu pečícího papíru v Černíkách (u Českého Brodu) hledáme:
TECHNIK/ČKA + MECHANIK/ČKA
výrobních strojů se znalostí elektro + IT
Hledáme technicky šikovné uchazeče na pozici Technik/čka
a mechanik/čka výrobních strojů. Vhodné také pro
ABSOLVENTY
Popis pozice:
• obsluha, kontrola, údržba výrobní linky
• dodržování stanovených objemů výroby
• interní evidence
• pravidelné provádění kontrol kvality
• diagnostikování a řešení veškerých poruch strojů
• spolupráce s kolegy
Požadujeme:
• min. SŠ vzdělání ideálně technického směru v oboru (IT,
mechanik – elektronik, elektrotechnik, mechatronik,
automechanik)
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC – nutná pro
servisování a nastavování výrobních technologií

• praxe se seřizováním a servisováním strojů ve výrobě
výhodou
• pečlivost a šikovnost
• technické znalosti elektro IT
• komunikativnost a manuální zručnost
• elektro vyhláška 50 výhodou
• analytické a koncepční uvažování a smysl pro detail
• nutná znalost AJ na komunikativní úrovni
Nabízíme:
• velmi zajímavé platové ohodnocení
• práce na HPP
• příspěvek na stravování, individuální pracovní odměny
• práci ve velmi moderním pracovním prostředí
• možnost profesního růstu
• technická i jazyková školení
Nástup ihned nebo dle dohody.

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Práce vhodná i pro absolventy
Nabízíme:
• zázemí velké evropské společnosti
• práci na hlavní pracovní poměr
• práci v novém, čistém a příjemném
prostředí
• dotované stravování, stravenky
• zajímavý odměňovací systém
• možnost kariérního růstu
• výuku jazyků
• další firemní benefity

SKLADNÍK/SKLADNICE
Náplň práce:
• obsluha vysokozdvižného vozíku
• manipulace s výrobky
• kontrola výrobků
• příprava k expedici

Náplň práce:
• obsluha strojů ve výrobě pečícího
papíru
• balení výrobků
• kontrola kvality

Požadujeme:
• ochotu pracovat na 2-směnný
provoz
• spolehlivost, zodpovědnost
• manuální zručnost
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní
úrovni výhodou
• praxe ve výrobě výhodou
Nástup ihned nebo dle dohody.

Požadujeme:
• fyzickou zdatnost
• manuální zručnost
• zodpovědnost
• samostatnost
Nástup ihned nebo dle dohody.

PRACOVNÍKA/CI
na úklid kanceláří
• práce na DPP – vhodná pro matky
na MD, studenty, důchodce
• 3 dny v týdnu (cca 3 hod./úklid)
• Pracovní doba dle dohody

Pracovník/ce na údržbu objektu a zeleně – Nástup ihned nebo dle dohody.
Pokud Vás zaujala tato nabídka zašlete svůj profesní strukturovaný životopis
na emailovou adresu: alufix@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice.

se sušičkou Philco PD 8 Crown
za akční cenu

7 777 Kč

is a registered trademark used under licence from Electrolux Home Products, Inc.

ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT

Americká legenda s tradicí 125 let
• DM elektro „U Heřtusů“, Krále Jiřího 20, Český Brod
• telefon ELEKTRO: 774 404 184 • telefon KUCHYŇKA: 775 903 598
• www.dmelektro.cz • facebook: www.facebook.com/dmelektrouhertusu

e
Hledát
práci?

BALENÍ A KOMPLETACE REKLAMNÍCH
PŘEDMĚTŮ VE SKLADU HRAČEK JIRNY
• MZDA 110 Kč čist./hod.
• Pravidelné směny pondělí až pátek
6:00-14:00/14:00-22:00 nebo 22:00-06:00
• Dotované, teplé obědy (20 Kč/ oběd)
• Požadujeme zodpovědnost a spolehlivost
• Fyzicky nenáročná práce
• Garantujeme dlouhodobou spolupráci
• Svozové autobusy z lokalit:
Neratovice, Zeleneč, Jiřice, Kostelec nad Labem, Brandýs nad
Labem, Svémyslice, Dřevčice, Dobré Pole, Kouřim, Ždánice,
Oleška, Kostelec nad Černými Lesy, Krupá, Přistoupim, Český
Brod, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Milovice, Benátecká Vrutice, Lysá
nad Labem, Přerov nad Labem, Mochov, Čelákovice, Nehvizdy

Volejte Pavlu 727 903 706
zamestnani@wellpack.cz

www.wellpack.cz

pečeme s
BANQUETEM

-30%
na uvedené
výrobky

Cenová nabídka platí od 15. 10. do 30. 11. 2018

Kč

119,-

Kč

119,Široký sortiment
pomůcek na pečení

ceny odKč

17,90

ceny odKč

34,90
Jana Kouly 1528,
282 01 Český Brod
Otevírací doba:
Po-Ne
8:30 – 19:00 hod.

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.

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

Platí do vyprodání zásob.

Zvoneþek Bylany, poskytovatel sociálních služeb se sídlem v ýeském BrodČ, Pod Malým
vrchem 1378, hledá pracovníky v sociálních službách pro Domov pro osoby
se zdravotním postižením.
Pracovní náplní je: pĜímá obslužná péþe,
individuální plánování služby klientĤm
role klíþového pracovníka
aktivity s klienty
sociálnČ terapeutická þinnost
Požadujeme:
x

stĜedoškolské, výjimeþnČ základní vzdČlání, kurz pracovníka v sociálních službách
výhodou;

x

klidnou a empatickou osobnost;

x

umČní komunikace, trpČlivost a vstĜícnost ke klientovi;

x

ochotu pracovat ve 12 hodinových smČnách (denní);

x

výpis z rejstĜíku trestĤ;

x

zdravotní prĤkaz.

Nabízíme:
x

pracovní pomČr na dobu urþitou (tĜímČsíþní zkušební doba), s možností prodloužení na
dobu neurþitou;

x

pĜíjemné prostĜedí;

x

platové podmínky dle zákona, vþetnČ pĜíplatkĤ;

x

možnost vzdČlávání v oblasti sociálních služeb;

x

6 týdnĤ dovolené;

x

pĜíspČvek na závodní stravování

x

nástup 1.11.2018, popĜ. dle dohody.

V pĜípadČ zájmu o zamČstnání se hlaste osobnČ, popĜ. strukturovaný životopis a motivaþní
dopis zasílejte na e-mailovou adresu: zvonecekbylany@seznam.cz Tel: 321 67 10 01,
731 615 649 (volejte v pracovní dny).
Termín nástupu: 1.11.2018, pĜípadnČ dle dohody
Zasláním životopisu a dalších materiálĤ zájemce o zamČstnání souhlasí se zpracováním
a uložením poskytnutých údajĤ v organizaci Zvoneþek Bylany, poskytovatel sociálních
služeb, ve smyslu zákona þ. 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, a to výhradnČ pro interní potĜebu a pro úþely náboru. Tento souhlas je poskytován
na dobu neurþitou a mĤže být kdykoli odvolán

SLEVOVÝ KUPON

Sleva až 30 %
na pojištění majetku

Pro více informací nás kontaktujte:
Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 27
Mgr. Vladimír Vondrák, M 602 579 873 / vladimir_vondrak@generali.cz
Tuto slevu můžete uplatnit pouze na uvedených kontaktech. Sleva platí do 31. 12. 2018.

Jedna výplata
nestačí?
Staňte se obchodním zástupcem Providentu
a dostávejte provizi každý týden!

VINOTÉKA
PIZZA & VÍNO
23. – 25. listopadu 2018
Vás zveme na

ZVĚŘINOVÉ HODY
Divočák, jelení, srnčí, bažant
a velký výběr vín...

Těšíme se na vaši návštěvu!

Pracovní dobu si přizpůsobíte časovým
možnostem i rodině a my vám k tomu dáme
školení i klienty. Přidejte se ke stovkám zástupců
Providentu a vydělávejte s úsměvem!

Volejte 844 744 644
nebo jděte na kariera.provident.cz

Jana Kouly 1528, Český Brod, tel. 732 377 260
Provozní doba: PO – NE 9.00 – 20.00

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.

Společnost
AC MARCA Czech Republic s.r.o.
přijme

PRACOVNICE DO VÝROBY
PRÁCE NA VÝROBNÍCH LINKÁCH,
VÝROBA ČISTÍCÍCH
A KOSMETICKÝCH VÝROBKŮ
•
•
•
•

výhodné platové podmínky
na HPP, možnost i brigády
denní a noční směny
moderní pracovní prostředí

• příspěvky na stravování
Kontaktní osoba:

p. Pilný, tel.: 312 301 311-2

AC MARCA Czech Republic s.r.o.
Přišimasy 124, 282 01 Český Brod

NABÍZÍME:

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

Vepřovou kýtu bez kosti – 89 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 65 Kč/kg
Hovězí přední bez kosti – 159 Kč/kg

ceny jsou platné od 26. 11. do 8. 12. 2018
na prodejně v Českém Brodě

