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Nálepky
V posledních měsících a týdnech postoupily po letech práce na řadě zásadních koncepčních dokumentech města, které mohou ovlivnit podobu našeho města na dese le dopředu, do fáze, kdy se k nim mají
příležitost vyjádřit vlastníci dotčených nemovitos , ale i další občané města. Je přirozené, že soukromé
zájmy jsou tu konfrontovány s vyjádřením zájmu veřejného, zájmy jednotlivců se zájmy skupiny. Obojí
jsou oprávněné a prostřednictvím práva se mají projednat, posoudit a dospět do podoby, která op málně
vyús do vítězství významné většiny. To, že města mají svou územně plánovací dokumentaci (územní plán,
územní studie, popřípadě regulační plány některých lokalit), má rozvoji pomáhat, a ne ho blokovat. Přesto
stále častěji budeme čelit otázkám, jak v jednotlivých lokalitách uchovat dostatek zeleně, poskytující s n
v parných dnech i mikroklima ckou vláhu, co dělat proto, abychom vodu, která když už občas naprší, udrželi co nejdelší čas v terénu, jak s ní šetrně hospodařit, jak se bezpečně a svobodně pohybovat po městě
na kratší vzdálenos i jiným způsobem než osobním vozem. Jak využít i v našem městě alterna vní zdroje
energie. Tyto i řada dalších výzev, které budeme muset postupně, možná s rostoucí naléhavos řešit, se
nejspíš bez rozumné míry regulace neobejdou. Řada dalších dokumentů, pokud je dokážeme dobře hájit
a vysvětlovat, může zůstat v podobě doporučení (manuál reklamy, manuál veřejného prostoru, definující
mj. standardy uličního prostoru a další).
Tuším, že nás čeká období, kdy bychom se měli pokusit nejen diskutovat, ale v nejrůznějších rozvojových
problema kách si prohlubovat své znalos o zkušenos odborné veřejnos , akademické obce a čerpat
je i v městech, která inova vní řešení už vyzkoušela a mají s nimi vlastní dobrou praxi. A nemusí jít jen
o řešení, která se hodí do Vídně, Prahy či Brna. Často zmiňovanou výhodou našeho města je jak blízkost
metropole, tak i blízkost kontaktu s okolní přírodou. Tento benefit bychom si měli uchovat a dále ho využívat a rozvíjet. Zasadit novou alej, pohnout s revitalizací parku či hřbitova, obnovit meandr říčky či potoka
nebo dokonce celý rybník může být výzvou i pro spolky, školy či rodiny. Nejde jen o sázení. V prvních letech, kdy se stromy a další zeleň ujímá, bychom ji mohli prospět i při zálivce. Všude to ž nedosáhnou ruce
a technika technických služeb či městských lesů.
Pokusme se od povrchního nálepkování, co všechno je zlo (plánování, regulace, studie), jednak prohloubit
své argumenty, ale zkusme také formovat jednotlivce i skupiny ke konkrétní pomoci. Jistě k tomu mohou
pomoci nejen komise, výbory, pracovní skupiny, ale i například sociální sítě.
Aleš Kašpar
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Krátce z města
V pondělí 13. 5. 2019 proběhlo v KD Svět veřejné
projednání návrhu regulačního plánu MPZ a jejího okolí za účas zpracovatele Ing. arch. Myšky
a dne 22. 5. 2019 proběhlo další veřejné setkání
na téma Liblické předměs - Cukrovar. O obou
tématech a vyjádření vedení města k projednávání regulačního plánu podrobněji v článku
uvnitř čísla.
Rada města 15. 5. 2019 doporučila a zastupitelstvo 5. 6. 2019 schválilo rozpočtové opatření č. 3
k rozpočtu města na rok 2019, závěrečný účet
města, účetní závěrku za rok 2018 a Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o zajištění povinné
školní docházky s 13 spádovými obcemi. Součás
závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkumu
hospodaření města auditorem se závěrem, že při
přezkumu hospodaření města za rok 2018 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Rada města
dále schválila účetní závěrky a výroční zprávy příspěvkových organizací (s výjimkou škol).
Rada města rozhodla o pořízení projektové
dokumentace na měření úsekové i okamžité
rychlos na silnici I/12 v k. ú. Český Brod a uložila odboru rozvoje vypracovat návrh rozdělení
areálu ZZN za účelem jeho dalšího využi . Rada
města také na základě otevřeného výběrového
řízení jmenovala vedoucí odboru sociálních věci,
Bc. Mar nu Fejfarovou, DiS.
Zastupitelstvo i rada města rozdělily v rámci
Programu č. 1 z Fondu sportu, kultury a volného
času částku 1,5 mil. korun na podporu celoroční
činnos 12 sportovním, kulturním a zájmovým
organizacím a v rámci Programu podpory ak vit
v sociální oblas částku 650 s. korun 9 organizacím na podporu rodiny, preven vních, terénních ak vit, podporu seniorů a dalších sociálních
ak vit. Na obnovu fasád v městské památkové
zóně zastupitelstvo města rozdělilo 6 žadatelům
celkem 300 s. korun.
Voleb do evropského parlamentu se v Českém
Brodě ve dnech 24. 5. 2019 a 25. 5. 2019 zúčastnilo 30,10 % oprávněných voličů. Podrobné výsledky naleznete na webových stránkách města.

Českobrodský zpravodaj
červen 2019

3

Ani v letošním roce nebude stanoven koeficient
daně z nemovitos (2 – 5), jehož určení je v pravomoci zastupitelstva a nebude tak zvýšena daň
z nemovitos .
Skončily práce na nové komunikaci v ulici Na
Bělidle a začíná výstavba parkoviště B+R u nádraží a přístavba odborných učeben. Pokračuje
oprava fasády hlavní budovy radnice (č. p. 70)
a rekonstrukce ulice Pod Velkým Vrchem. Chystá
se také výstavba vodovodních řadů v několika
ulicích a výměna V+K v ulici Moravská. Více informací v tomto čísle.
Investor projektu na území bývalého cukrovaru
předložil návrh změny územního plánu, zastupitelstvo však pořízení této změny neschválilo
a požaduje její přepracování. Jedná se mj. o počet pater, množství zeleně, parkování aut v ulicích nebo v domech a obecně o parametrech
a vzhledu veřejných prostranství.
Proběhly zápisy do základních a mateřských škol
v Českém Brodě. Do ZŠ Tyršova bylo nově přijato 71 dě do 1. tříd a 5 dě do 6. třídy, do ZŠ
Žitomířská 74 budoucích prvňáčků a 15 budoucích šesťáků z okolních malotřídních škol. Do MŠ
Kollárova bylo přijato 29 dě , do MŠ Sokolská
39 dě a do MŠ Liblice bylo přijato 18 dě .
Se souhlasem zastupitelstva se připravuje transformace Městské knihovny, informačního centra
a KD SVĚT do jedné příspěvkové organizace. Formálně dojde k rozšíření zřizovací lis ny knihovny
a během následujících měsíců k výběrovému řízení na nového ředitele.
V souvislos s plánovanou, zejména bytovou
výstavbou, a s nutnos posílit celoměstskou infrastrukturu (zajištění pitné vody, odkanalizovaní, školství, doprava, další veřejná vybavenost)
rada města i zastupitelstvo schválily zásady pro
poskytování příspěvků na infrastrukturu, jehož
úhradou dle příslušné smlouvy bude podmíněn
souhlas města s konkrétní stavbou.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 15. 5. 2019
1. Schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu 2019
2. Doporučení schválení uzavření smlouvy s TJ Slavoj smlouva o zápůjčce
3. ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní závěrky za
rok 2018 a schválení a rozdělení HV za rok 2018
4. Městská knihovna - schválení účetní závěrky za rok
2018 a schválení a rozdělení HV za rok 2018
5. Technické služby Český Brod - schválení účetní závěrky
za rok 2018 a schválení a rozdělení HV za rok 2018
6. MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní závěrky za
rok 2018 a schválení a rozdělení HV za rok 2018
7. ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok
2018 a schválení a rozdělení HV za rok 2018
8. ANNA - sociální služby - schválení účetní závěrky za rok
2018 a schválení a rozdělení HV za rok 2018
9. MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěrky za rok
2018 a schválení a rozdělení HV za rok 2018
10. MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní závěrky za
rok 2018 a schválení a rozdělení HV za rok 2018
11. Nájemní smlouva - byt Krále Jiřího č. p. 202, Český Brod
12. Darování čás pozemku (M. a E. P.)
13. Záměr na změnu rozsahu nájmu Point Med s.r.o.
14. Záměr na prodej lesního stroje Grejdr Hercules
15. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1382/6 Štolmířská 1382
16. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1382/10 Štolmířská 1382
17. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1382/12 Štolmířská 1382
18. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor
určených k podnikání - budova č. p. 507, Žižkova ulice, Český Brod - staženo
19. Vyhlášení záměru na prodej areálu koupaliště - staženo
20. Prodej čás pozemku v k.ú. Český Brod (J. K.)
21. Prodej pozemků v k.ú. Český Brod (Betonárka) - staženo
22. Prodej bytové jednotky č. 1394/11 ul. Mozartova
1394
23. Úsekové měření na silnici I/12 v k.ú. Český Brod
24. Dodatek č. 2 ke SoD č. 201800203-OR Dopravní stavby Bohemia, Stavební úpravy komunikace Na Bělidle
25. Informace o získání příspěvku z rozpočtu SFDI na projekt „Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana
Kouly, Český Brod“
26. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s ČZU v Praze
27. Pozemkové úpravy v areálu ZZN
28. Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
29. Pravidla pro nakládání s opuštěným hrobovým zařízením
30. Informace - Informace - Technické služby Český Brod
- nákup zametacího stroje SCARAB Minor M25H
31. Informace - informace - Smlouvy na nebytové nájmy,
nájmy a pachty pozemků, výpůjčky pozemků a nebytových prostor
32. Informace - zápis z komise ŽP ze dne 8. 4. 2019
33. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů rady
města a další informace
34. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj,
stavebnictví a dopravu ze dne 6. 5. 2019
Body projednávané Radou města 29. 5. 2019
1. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 3
k rozpočtu 2019
2. Doporučení schválení Závěrečného účtu Města Český
Brod za rok 2018
3. Doporučení schválení Účetní závěrky Města Český
Brod za rok 2018

4. Zrušení veřejnoprávní smlouvy a vrácení dotace
2 mil. Kč
5. VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky
6. ZŠ Tyršova - převod z RF do fondu majetku a souhlas
s jeho čerpáním
7. ZŠ Žitomířská - převod z RF do fondu majetku a souhlas
s jeho čerpáním
8. Smlouva o prodeji smrkové kula ny s ŠLP Kostelec n. Č. l.
9. Nařízení města Český Brod č. 3/2019
10. Ceník č. 4/2019 k nařízení č. 3/2019
11. Prodej bytové jednotky č. 1197/11 ul. Masarykova
12. Prodej bytové jednotky č. 1127/8 ul. K Dolánkám
13. Revokace - Prodej bytové jednotky č.1256/30 v ul.
Palackého
14. Prodej čás pozemku v k.ú. Klučov u Českého Brodu)
15. Pronájem čás pozemku (FILM HUNTERS)
16. Žádost společnos Pilulka Lékárny a. s. o prodloužení
výpovědní lhůty
17. Vyhlášení VZ Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO
- 2. etapa
18. Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část B, C, F, H“
- provedení vodovodních přípojek k nemovitostem
a jejich financování
19. Smlouva o budoucím převodu technické infrastruktury VN, PH, ABL
20. VZ Stavební úpravy budovy č. p. 1099
21. Dodatek č. 2 ke SoD č. 201800203-OR Dopravní stavby Bohemia, Stavební úpravy komunikace Na Bělidle
22. Odstranění staveb na pozemcích parc. č. st. 437, 560,
561 a 562
23. VZ Přístavba odborných učeben ZŠ Tyršova Český
Brod výběr dodavatele
24. PD změny stavby před dokončením a dokumentace
provádění stavby č. p. 507
25. Poskytnu finančních prostředků na rekonstrukci
a opravy fasád nemovitos v MPZ města Český Brod
v roce 2019
26. Změna územního plánu - Liblické předměs
27. Souhlas s podáním 2 žádos ZŠ Žitomířská 885 o dotaci z MAS Pošembeří
28. Přidělení finančních prostředků z Programů podpory
sportu, kultury a volného času - Program č. 1
29. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory
ak vit v sociální oblas pro r. 2019
30. Výroční zprávy příspěvkových organizací s výjimkou
základních a mateřských škol a městské policie
31. Výroční zpráva Městské policie Český Brod za rok 2018
32. Zásady pro poskytování příspěvků na infrastrukturu
města
33. Transformace IC a KD Svět
34. Jmenování vedoucí odboru sociálních věcí
35. Prodloužení smlouvy o poskytování poradenských
služeb v oblas ochrany osobních údajů
36. Informace - Zápis z jednání komise bezpečnos
8. 4. 2019
37. Informace - Zápis z jednání Komise pro školství konané dne 9. 4. 2019
38. Informace - Zápis komise RMPZ per rollam ze dne
23. 4. 2019
39. Informace - Zápis komise sport a volný čas 29. 4. 2019
40. Informace - Zápis z jednání kulturní komise 6. 5. 2019
41. Informace - Zápis z jednání komise pro místní čás ze
dne 25. 3. 2019
42. Informace - Zápis z jednání komise pro místní čás ze
dne 15. 5. 2019
43. Informace - Víceúčelové hřiště s UMT -TJ Liblice - inves ční příspěvek 2019
44. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů rady
města a další informace
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Veletrh sociálních služeb a den rodiny v Českém Brodě
Čtvrtek 16. 5. 2019 patřil v Českém Brodě akci Den rodiny a veletrhu sociálních služeb. Čtvrteční ráno
působilo při pohledu na oblohu docela sabotérsky vůči všem přípravám, nápadům a ak vitám zapojených
organizací. I přes nepřízeň počasí nakonec prezentovalo svoji činnost deset poskytovatelů sociálních služeb
a dalších organizací. Veřejnost se mohla seznámit se službami těchto organizací: Domov ANNA sociální
služby pro seniory, Zvoneček Bylany, LECCOS, Spirála pomoci, Život plus, Prostor plus, Vodící psi srdcem,
Centrum péče Doubrava a Domov Clementas Mlékovice.
Zúčastněné organizace pojaly představení své
činnos s invencí a nápaditos . Například Spirála
pomoci i přes možné riziko deště vystavovala venku polohovací postel se zvedákem a na schodech
před informačním centrem bylo možné si vyzkoušet fungování schodolezu. Život plus ve svém stánku ukazoval, jak fungují tlačítka sňové péče. Kdo
se zastavil u stánku organizace Prostor plus, mohl
si názorně představit na vystavených sběrných nádobách, kolik injekčních stříkaček se vymění ročně
uživatelům drog v Českém Brodě a okolí. ANNA,
sociální služby pro seniory nabízela tvořivou dílnu, v níž si bylo možné vyrobit nádhernou řezanou svíčku. Tým LECCOS se postaral o výtvarnou
dílnu, taneční vystoupení a soutěže. A kdo si chtěl
vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, mohl si projít labyrint u organizace Vodící psi srdcem.

Na veletrh sociálních služeb navazovaly další ak vity určené především rodinám s dětmi, pro které
byly připraveny závody na koloběžkách nebo v přebalování panenek. Po vyřádění se v soutěžích bylo
připraveno interak vní cirkusové představení pro
dě , teenageři si mohli užít vystoupení studentské
kapely Pancake Cake z gymnázia. Navečer měli rodiče možnost účastnit se v KD Svět další inspira vní rodičovské kavárny na téma Spolu s dětmi každý
den.
Veletrh sociálních služeb a Den rodiny nabídl mnoho zajímavých ak vit pro všechny věkové kategorie. Vzhledem k jeho pestros a nápaditos je škoda, že se ho neúčastnilo více lidí.
Jana Tůmová, odbor sociálních věcí

Nechyběl doprovodný program, který probíhal
v infocentru a přilehlém parčíku. Dopoledne si
senioři mohli vyzkoušet cvičení na židlích. Rovněž
byla otevřena mezigenerační tvořivá dílna, kterou
vedli žáci s pedagogy ze zdejší Základní a Prak cké
školy. Odpoledne měli návštěvníci možnost ověřit
si zábavnou formou stav své pamě na kurzu trénování pamě spojeného se vzpomínáním anebo
mohli navš vit zážitkově vzdělávací program přibližující život nevidomých.

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Jiřina Zárubová, pan Bohumil Kratochvíl, paní Eva Kmochová,
pan Emil Grulich, pan Oldřich Rezek, paní Miroslava Pospíšilová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Připravovaná akce: Doplnění vodovodní sítě Český Brod - čás B, C, F, H
Město Český Brod získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí na doplnění vodovodní sítě
ve městě. Z celkových nákladů 5,830 mil. Kč bez DPH (7,054 mil. Kč vč. DPH) činí dotace cca 3,780 mil.
Kč. Jedná se konkrétně o provedení propojení vodovodních řadů na stávající vodovodní řady, či výstavbu
nových vodovodních řadů a to v ulicích Na Křemínku, V Lánech, U Dráhy, Na Prutě, Tovární, Polomská,
Jungmannova a v ulici Nábřežní.
Stavební práce byly vysoutěženy a s realizační firmou CE-DA servis, s.r.o., V Zahradách 855, 281 51
Velký Osek, IČO: 06184502 je podepsána smlouva o dílo. Předpokládaný termín zahájení prací je
v průběhu června 2019, ale o konkrétních termínech budou obyvatelé jednotlivých ulic ještě přesněji informováni osobně, nebo přímo letákem do
schránky domu.
V rámci stavby budou vybudovány nové vodovodní
řady, na které se vlastnící jednotlivých nemovitos
mohou se svými přípojkami napojit. Povrchy komunikací a chodníků budou uvedeny do původního stavu v rozsahu zemních prací - rýh. V průběhu
provádění prací bude omezen vjezd do nemovitos, ale pěší přístup bude zachován.
Většina vlastníků nemovitos má zájem na vybudování vodovodní přípojky ke svým nemovitostem. Někteří mají již zpracovanou projektovou
dokumentaci, někteří si jí teprve nechávají zpracovávat a žádají o územní souhlas na stavebním
úřadě. K územnímu souhlasu bude třeba uzavřít na
pozemcích ve vlastnictví města Smlouvu budoucí
o zřízení věcného břemene (služebnos ) a to za
jednorázovou náhradu. Těm vlastníkům, kteří se
doposud nerozhodli nebo odmítají vybudování
vodovodní přípojky ke své nemovitos , bychom
doporučovali zvážení této jedinečné příležitos
zhodno t svou nemovitost a zajis t její napojení
na vodovodní řad.
Po konzultaci s jednotlivými vlastníky nemovitos
převládá požadavek na provedení veřejných čásjednotlivých vodovodních přípojek v průběhu

vlastní realizace stavby „Doplnění vodovodní sítě
Český Brod - Část B, C, F, H“. Detaily tohoto řešení byly navrženy k rozhodnu Radě města, která
na svém 11. řádném zasedání ze dne 29. 5. 2019
projednávala navrhované varianty financování
veřejných čás vodovodních přípojek pro vlastníky nemovitos městem Český Brod. Rada města
doporučila Zastupitelstvu města souhlasit s alterna vou vybudování veřejné čás vodovodních
přípojek těm vlastníkům nemovitos , kteří uhradí
paušální náklady na vybudování veřejné čás jejich
vodovodní přípojky.“ Zastupitelstvo města se bude
mto doporučením rady města zabývat na svém
6. řádném zasedání dne 5. 6. 2019. Výše paušální
částky i další podmínky budou teprve upřesňovány
a dotčení vlastníci budou písemně informováni.
Všechny občany, které omezíme v průběhu realizace, žádáme o pochopení a součinnost v průběhu stavby. Zástupce města Český Brod, či zástupci
zhotovitele s Vámi budou komunikovat, proberou
s Vámi Vaše dotazy a budou vše upřesňovat.
Ing. Petr Čermák, odbor rozvoje
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Drak přiletěl do Českého Brodu a učil dě třídit odpad
ICM tentokrát pozvalo Karlovarské hudební divadlo s představením Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak
pozřel Karla. Jde o vzdělávacího programu na podporu třídění a recyklace společnos EKO-KOM se zaměřením na malé diváky.
Byla upršená středa, když se ránem ke KD SVĚT vinuly pestrobarevné opláštěnkované stonožky dě ,
aby zhlédly pokračování pohádky O Balynce, dobrém štěně z minulého roku. Psí detek v Balynka
zavítal do Českého Brodu i letos, ovšem tentokráte
musel vyšetřit, co to dělá rámus v Kvě nové ulici.
A byl to čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak, který se nakonec ukázal být hodným i užitečným.
Na hodinách bylo teprve osm hodin, když první diváčci zaplnili svým hlaholem foyer v předsálí
a oklepávali dešťovou vodu z pláštěnek. Jako dokonalé souznění lze nazvat souhru herců Divadla

Dě a českobrodské divadelní techniky. Dvakrát
plný sál dě z mateřinek i ze škol základních se tak
dočkal plnokrevné divadelní inscenace s latentním
obsahem z environmentální říše. Je tomu tak, dě
v Českém Brodě rády a dobře třídí. Pohádka je posílila ve snaze a přesvědčení a hlasitý třídící chorál
halalí tralalí zněl městem i po odjezdu souboru do
dalšího místa konání představení, kterým byly hodinu jízdy vzdálené Vo ce.
Kristýna Sklenářová

NABÍDKA PRÁCE
Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, přijme od 1. 9. 2019 učitele/učitelku AJ
a VV. Město Český Brod má v současné době byt k pronájmu, který je v případě zájmu novému učiteli/učitelce k dispozici. Další informace budou poskytnuty v ředitelně školy nebo na
tel. 602 373 396.
NABÍDKA PRÁCE
ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory, Žitomířská 323, Český Brod přijme pracovníka/pracovnici na pozici: UKLIZEČKA. Charakteris ka pracovní pozice: úklid pokojů klientů
a společných prostor v Domově pro seniory, jednosměnný provoz, platové zařazení: 2. platová třída, pracovní poměr na dobu určitou, po 1 roce na dobu neurčitou. Nástup možný ihned, nebo dle dohody. Informace: Ing. Lucie Hovorková, ředitelka, tel. 321 623 330,
733 120 036, e-mail: hovorkova@domov-anna.cz nebo Hana Kolková, vedoucí provozního
úseku, tel. 321 622 257, 733 120 041, e-mail: kolkova@domov-anna.cz.
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Jak je to s vodou?
Městem se začaly šířit fámy, že je v Českém Brodě nedostatek pitné vody, a přesto se plánuje masivní bytová výstavba. Jak je to tedy doopravdy. Faktem je, že se po několika posledních suchých a teplých letech
snížila hladina podzemní vody a v některých lokalitách došlo k vysychání studní. Zdroje pitné vody města
však ohrožené nejsou. Pro stávající počet obyvatelstva je vody dostatek a máme dokonce zdroje pitné vody
pro dalších cca 1 500 tzv. ekvivaletních obyvatel.
To však pro další plánovaný rozvoj nestačí, když
cílový stav obyvatel města by měl dosáhnout počtu kolem 10 000 obyvatel. Město vybudovalo 2
nové vrty v Dolánkách. Na jejich osazení technikou
a vybudování nového vodovodního přivaděče je
zpracovaná projektová dokumentace, s kterou teď
žádáme o patřičná povolení. Celá stavba by měla
stát kolem 90 miliónů korun. To není malá částka
a nemůže být hrazena pouze z rozpočtu města.
Předpokládáme, že část peněz získáme z dotací
a další část od všech investorů, kteří se rozhodnou
stavět své rodinné a bytové domy na území města.
Za mto účelem již na minulém zasedání schválilo
zastupitelstvo města Zásady pro poskytování příspěvku na infrastrukturu města.
Horší stav je s odkanalizovanou vodou. Zde jsme
i po intenzifikaci čis rny odpadních vod na horní
hranici její technologické kapacity. Přesto i zde je
situace řešitelná, kdy změnou technologie a rozdělením jedné nádrže na dvě čás se zařazením
dalšího stupně nitrifikace dosáhneme na novou
kapacitu čis rny s cílovou hodnotou 13 500 ekvivalentních obyvatel. I na tuto úpravu se zpracovává projektová dokumentace, a jelikož se jedná
již o čis rnu větší velikos , budeme potřebovat
povolení od krajského úřadu. Také tato inves ční
akce nebude levná, a proto město potřebuje, aby
se developeři a další noví stavebníci podíleli svými
příspěvky a na budování potřebné, a to nejen vodohospodářské infrastruktury.

Závěrem bych rád čtenáře ujis l, že se snažíme
svá rozhodování promýšlet a neponechat město
živelnému rozvoji, bez zajištění základních potřeb
a zhoršením životních podmínek pro stávající obyvatele.
Jakub Nekolný
foto: Jakub Červenka

Co nového

Českobrodský zpravodaj
červen 2019

9

Škola v areálu nemocnice se dočká zahrady
V těchto dnech je projekt Regenerace školní zahrady – Živá zahrada v plném běhu. Realizace byla v červenci 2018 podpořena z Národního programu Životního prostředí ve výši 500.000 Kč, přičemž celkové náklady
jsou vyšší než byly odhadovány, a to 793.775 Kč. Součás projektu je i zpracování plánu pěstební péče,
proškolení zaměstnanců základní školy a následná celoroční údržba a následná péče po dobu 3 let.
Projekt zvelebí blízké okolí ZŠ Žitomířská v areálu
nemocnice o rozloze 1 600 m2, na které v době
přebudování nemocničního objektu na školu nebyly finanční prostředky. Realizace projektu přinese výsadbu nových stromů, keřů a trvalek, záhonů
i bylinkové zahrádky, kompost i dubové koryto na
vodu. Velkým přínosem je také vybudování venkovní učebny, která přinese žákům i pedagogům
nové možnos ve výuce. Pedagogové rádi využijí
možnost venkovního vyučování, od zahrady očekávají, že jim umožní různé hravé formy výuky, z pohledu dě samostatné objevování. Prostředí zahrady bude možné využít i na pořádání workshopů.
Projekt by měl být dokončen do listopadu 2019.

Žáci 1. - 3. ročníku ZŠ Žitomířská se mají možnost
zapojit do tvorby nové zahrady kolem jejich školy
již od samého začátku. Pracovníci firmy „Okrasné
zahrady arboris ka s.r.o.“ z Náchoda, která vyhrála
výběrové řízení, je seznamují, jak o bylinky, trvalky
i keře pečovat, aby prostředí kolem školy zůstalo
stále zelené a pěkné. Vypěstované bylinky budou
moci ochutnat, ale i použít na výrobu drobných
dárků. Budeme dětem držet palce, aby nová „živá“
zahrada splnila jejich očekávání.
Ing. Lucie Tlamichová, odbor rozvoje
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Rekonstrukce ulice Tyršova, fasáda č. p. 70
V polovině května 2019 jsme převzali nově zrekonstruovanou část chodníku v ulici Tyršova. Impulzem pro
zahájení těchto prací byla pokládka nové zemní kabeláže v majetku ČEZ Distribuce.
Nechtěli jsme to ž, aby povrch chodníku byl uveden do původního stavu, ale využili jsme této příležitos k provedení sanace spodní stavby radnice
č. p. 70 a provedení opravy omítky zídky radniční
zahrady. Nově byly historizující kamennou dlažbou
přebudovány vjezdy do dvora radnice a vjezd k zázemí Sokolovny sloužící i pro areál Hasičského záchranného sboru.
Na budově městského úřadu č. p. 70 již započaly
práce na celkové obnově fasády spojené s výměnou oken. Na obnovu fasády je zpracován restaurátorský průzkum i restaurátorský záměr a obnova
probíhá podle dokumentace pro provádění stavby.
Práce započaly na severní straně objektu a probíhají za dozoru zástupců z Národního památkového
úřadu. Tyto práce potrvají do října 2019 a z celkových nákladů 6,5 mil. Kč bude částka 1,6 mil. Kč
hrazena z dotace poskytnuté Ministerstvem kultury na regeneraci nemovitých kulturních památek
na území městských památkových zón.
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje
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Stavební úpravy místní komunikace v ulici Na Bělidle
V těchto dnech probíhají dokončovací stavební práce na nově budované místní komunikaci v ulici Na Bělidle. Jedná se o novou jednosměrnou komunikaci o šíři 4,0 m a délky 219 m, v čás s rozšířenou zpevněnou
krajnicí. Povrch vozovky je tvořen zámkovou dlažbou. Na vjezdu do lokality před bránou tenisových kurtů
je osazen zpomalovací práh. Nově bude instalováno svislé dopravní značení. Součás stavebního díla je
vodohospodářské řešení - zbudování uličních vpus s propojem do dvojice nově budovaných vsakovacích
objektů a vybudování dešťové kanalizace se zaústěním do vodního toku Bušinec.
Současně se stavbou komunikace je provedeno
nové řešení napojení na stávající přilehlé chodníky pro chodce v ulici Sokolská, kde je jednostranně
řešeno místo pro přecházení ve stávajícím chodníku pro pěší. Dále byla provedena výměna sekčních
šoupat na stávajícím vodovodním řadu v křižovatce ulic Na Bělidle a Sokolská a výměna uličních
uzávěrů stávajících vodovodních přípojek a zemního hydrantu včetně navrtávacích pasů v ulici Na
Bělidle.
Stavební práce výstavby nové komunikace provádí
společnost Dopravní stavby Bohemia, s. r. o. v hodnotě díla 3.335.000 Kč s DPH, které budou hrazeny
pouze z rozpočtu města. Termín dokončení stavby
je do konce měsíce června 2019.
Ing. Karel Zajíček, odbor rozvoje
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Veřejné projednání regulačního plánu
13. 5. 2019 proběhlo v sále KD Svět veřejné projednání návrhu Regulačního plánu městské památkové
zóny a jejího okolí pro Český Brod. Po úvodním slovu starosty Bc. Nekolného osvětlil Ing. Strnad úřední postup při podávání případných námitek a připomínek ke zpracování předloženého návrhu, které bylo možno
podat písemnou formou do 20. 5. 2019 na MěÚ Český Brod. Dále zpracovatel regulačního plánu Ing. arch.
Myška představil svůj návrh v širších souvislostech. Po krátké přestávce jednání pokračovalo živou diskuzí,
do které se zapojil i městský architekt Pavlíček společně se starostou i místostarostou města.
Dá se říct, že předložený návrh vyvolal v našem
městě vlnu nevole. Dokladem je cca 200 námitek
a připomínek občanů, které se sešly na podatelně
úřadu. U obdobně velkých měst řešících také regulační plán to však není nic neobvyklého. MěÚ obdržel i jednu námitku, která napadla vedení města a pořizovatele regulačního plánu z podjatos .
O této námitce rozhoduje Krajský úřad Středočes-

kého kraje. Do té doby se vyřízení ostatních námitek a připomínek pozastavuje. O vývoji situace Vás
budeme průběžně informovat na webu města.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Vyjádření vedení města k návrhu regulačního plánu
Vážení občané,
v posledních týdnech hýbe naším městem projednávání návrhu regulačního plánu městské památkové zóny a jejího okolí. Dne 13. 5. 2019 proběhlo
veřejné projednání za účas zpracovatele, arch.
Jaromíra Myšky, a 20. 5. 2019 skončila lhůta k podání námitek a připomínek pro tomuto návrhu.
Vedení města vnímá, že návrh, který byl představen
na webu města a který jsme se ve snaze o maximální otevřenost rozhodli o sknout jako zvláštní přílohu dubnového zpravodaje, vyvolal dlouhou řadu
nesouhlasných reakcí občanů a vlastníků nemovitos v centru města. O tom svědčí i počet podaných
námitek a připomínek pro předloženému návrhu
došlých na městský úřad v zákonné 7 denní lhůtě.
Z projednání návrhu vyplynulo, že obyvatelé centra
města považují návrh regulačního plánu za příliš
restrik vní a omezující ve vztahu ke svým vlastnickým právům. V některých případech sehrála svoji
roli i různá nedorozumění či zavádějící informace.
Do velké míry oprávněně nega vně je pociťována
tzv. nepřekročitelná čára zástavby, tedy navržený
zákaz stavět za touto čarou a také různé veřejně
prospěšné stavby „umístěné“ zpracovatelem na
soukromých pozemcích. Dalším horkým tématem,
o němž se intenzivně diskutuje, jsou veřejná prostranství a jejich podoba, zejména pak dopravní
režim na obou českobrodských náměs ch.
Je potřeba říci, že regulační plán je velmi potřebný dokument, který pro vymezenou oblast zpřesní
regula vy stanovené územním plánem. K jeho pořízení jsme se zavázali v územním plánu, který také
obsahuje jeho podrobné zadání. Potřeba regulačního plánu vyplývá i z faktu, že centrum Českého
Brodu je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Cílem dokumentu je zachování historické a urbanis cké podoby města pro příš generace. Plán
dále představuje transparentní pravidla pro veškeré stavební ak vity v centru. Bude vodítkem pro
stavebníky, ochranou pro sousedy a v neposlední
řadě také oporou pro stavební úřad, jak zabránit
nepříjemným excesům, které může vytvořit ekonomický tlak na využi území. Projevy ekonomického
tlaku již vidíme nyní v některých lokalitách plánované bytové výstavby (Malechov). A v neposlední
řadě nám přije regulačního plánu velmi pomůže
při získávání dotační podpory na obnovu kulturních
památek.

Aby mohl být návrh regulačního plánu schválen,
musí obstát v této veřejné debatě. Jak se ukázalo, tak v podobě, v jaké byl zpracován a předložen,
návrh neobstál a musí být přepracován. Návrh
sice neobstál, ale osvědčil se postup, který počítá
s par cipací veřejnos na jeho vytváření. V žádném případě nechceme tzv. protlačit návrh, proněmuž se zvedla velká vlna nesouhlasu. Navíc,
mnohým výhradám je nutné dát za pravdu. Návrh
regulačního plánu chceme výrazně přepracovat
a po té bude následovat nové veřejné projednání. Opakující se námitky bychom rádi zobecnili do
změny, která bude pro vlastníky nemovitos podstatně méně omezující a umožní výstavbu na jejich
pozemcích. Tam, kde to bude možné, budeme veřejnou vybavenost situovat na městské pozemky.
Dojde k vypuštění slepých ulic i k vypuštění navrženého rozšíření Žitomířské ulice, úpravě prostoru
ZZN i posunu kruhového objezdu u Penny. Pokud
jde o dopravní režim v centru, zde se dostáváme
k nepravdivým fámám či nepochopení, která po
městě kolují. Nikdy nebyl, není a nebude plánován
zákaz vjezdu aut na náměs ani zákaz parkování.
Součás návrhu bylo tzv. zklidnění dopravy, tedy
zrovnoprávnění chodců, cyklistů a dalších účastníků provozu s auty. Je jasné, že na dopravě zákazníků jsou závislé všechny provozovny v centru, stejně
tak řada obyvatel využívá auto při návštěvě úřadu
nebo pošty. Proto zcela vylučujeme zavádění zákazu vjezdu a zákazu parkování v centru města. Není
navržena ani redukce zeleně, jak se uvádí v některých připomínkách, ale jen ponechán prostor pro
budoucí projekt rekonstrukce nejcennější čás našeho města, tedy náměs . Přesto chceme vypus t
například možnost zástavby prostoru mezi městským úřadem a sokolovnou.
Za krajně nešťastné bychom pokládali zastavení
prací na regulačním plánu, a to jak z hlediska veřejného zájmu na ochraně území, tak z hlediska
hospodárnos . Věříme, že po vyhodnocení a zapracování všech námitek a připomínek lze dospět
k takové podobě návrhu regulačního plánu, který
bude pro všechny občany, podnikatele, i ostatní
uživatele centra města přijatelný.
Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města
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Jak se vyvíjí studie Liblického předměs ?
Dne 22. 5. 2019 se v obřadní síni radnice odehrálo druhé veřejné setkání s diskuzí na téma Liblické předměs - Cukrovar. Po úvodním slovu místostarosty Mgr. Tomáše Klineckého zástupce investora pan Pavel
Vyplašil za společnost NELI S.P.A., a.s. představil studii zástavby daného území, která má opro prvnímu
lednovém setkání už konkrétnější podobu.
Faktem zůstává, že návrh studie by Českému
Brodu přinesl přes 1000 bytů s cca 3000 novými
obyvateli, v okolí původního sila nově vybudované náměs , obchody, kancelářské prostory, park,
školku, sportovní vyži , i nové pracovní příležitos. To samozřejmě vyvolává další inves ce, jako je
například nový přívod vody nebo zajištění ČOV, na
kterých se již nyní pracuje. Investor počítá s m, že
po získání územního rozhodnu a vydání stavebního povolení projektu řádově do dvou let zahájí
výstavbu, přičemž celý projekt bude rozdělen do 3
základních etap. Samotná výstavba včetně zajištění infrastruktury je za m odhadována na 6 - 12 let.
Od 27. 5. 2019 je zmíněný návrh studie zveřejněn
na webu i FB profilu města všem zájemcům.
S realizací projektu úzce souvisí změna územního
plánu, o kterou investor požádal zastupitelstvo
města Český Brod (bude zasedat po uzávěrce zpravodaje). Na radních bylo návrh na změnu doporučit nebo nedoporučit. 29. 5. 2019 na svém 11. zasedání rada města v souladu s názorem městského
architekta nedoporučila zastupitelstvu schválit
změnu územního plánu, která by umožnila realizaci projektu dle předložené studie na veřejném setkání 22. 5. 2019. Důvodů bylo několik: nedodržení
snižování výšky objektů ve směru k Šembeře, navržené parkování podstatné čás automobilů budoucích rezidentů na ulicích, nikoliv v objektech,
nedodržení požadavku na plně vegetační střechy
bytových domů, nedostatečně řešená veřejná zeleň v lokalitě, nahrazení stávajícího sila novou výškovou budovou, která přesahuje výškové regula -

vy území a jiné. V případě, že zastupitelstvo města
zamítne pořízení změny územního plánu, bude
studie vrácena investorovi k přepracování.
Je jasné, že v souvislos s využi m lokality Liblického předměs čekají naše město významné a nenávratné změny, které nás ovlivní na další desítky let.
Vedení města určitě musí respektovat práva vlastníka pozemků, na druhé straně hledá op mální
řešení, která budou v souladu s rozumným a udržitelným rozvojem města. Už nyní ze situace vyplývá,
že jednání nebudou jednoduchá a výstupy budou
podléhat veřejné kontrole.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Demonstrace za nezávislost jus ce
V úterý 28. 5. 2019 v 18.30 hod. se po celé České republice konaly demonstrace za nezávislost jus ce. Byly
svolány spolkem „Milion chvilek pro demokracii“. Do této akce se zapojilo více než 270 obcí po celé naší
zemi. Český Brod nemohl chybět, a proto se několik nadšenců ujalo organizace celé akce. Bez předchozích
zkušenos jsme se pus li do plánování protestu. Museli jsme se vypořádat s mnoha administra vními
nástrahami včetně záboru veřejného prostranství, ohlášení protestu atd. Dále bylo třeba zajis t pódium,
vy sknout letáky a samozřejmě pozvat českobrodské občany.
Úvodní představení si vzala na starost Barbora
Veselá, která představila celý organizační tým. Následovalo prohlášení spolku „Milion chvilek“, které
přečetl Petr Fořt.
V prvním bloku nás Kateřina Zábel seznámila s kroky současné vlády, která se chlubí populis ckými
gesty, ale po chu provádí razantní škrty v sociální oblas . Patrik Janda ve svém projevu zdůraznil
střet zájmů našeho premiéra a na konkrétních číslech ukázal, že jeho hlavní mo vací je především
zisk jeho firem. O závěr prvního bloku se postaral
farmář Jan Král, který mluvil o konkrétních důsledcích zemědělské poli ky a o neférovém chování
firem skupiny Agrofert.
O duchovní rozměr naše shromáždění rozšířili pan
farář Lukášek a pan farář Sklenář. Na jednom pódiu,
bok po boku, pronesli společnou modlitbu. Po jejich vystoupení nemohlo následovat nic jiného než
Modlitba pro Martu v podání Karolíny Blažkové.

Ve druhém bloku nám krátký pozdrav věnovali zástupci demokra ckých poli ckých stran Českého
Brodu. Musíme vyzdvihnout fakt, že se ve svých
projevech opros li od poli ckých témat. Zvláště
bychom chtěli vyzdvihnout účast českobrodské
ČSSD. Za vědeckou obec promluvil Ondřej Lebeda
a nakonec jsme se dočkali projevů i od těch nejmladších, a to od zástupců středoškolských a vysokoškolských studentů.
Celá akce byla zakončena společným zpěvem státní hymny. Poté lidé v menších hloučcích debatovali
a pokojně se rozcházeli.
Velké díky patří všem občanům Českobrodska, kteří přijeli tuto akci podpořit. Zvláštní poděkování
patří i těm, kteří pomohli s organizací a s programem celého protestu. Jmenovitě děkujeme Petru
Fořtovi, divadlu RePublika, hudební skupině EMA,
kytaristovi Radku Čihákovi, moderátorovi Patriku
Jandovi, Janu Královi, Karolíně Blažkové, Ondřeji
Lebedovi, českobrodským farářům, zástupcům demokra ckých stran (ODS, TOP09, STAN, KDU-ČSL
a ČSSD) a v neposlední řadě zástupcům studentů.
Za organizační tým: Jiří Houžvička ml.,
Kateřina Zábel, Stanislav Svítok, Barbora
Veselá, Pavel Hertl a Gabriela Hertlová,
foto: Jakub Červenka
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100. výročí založení českobrodského gymnázia a pozvánka
na slavnostní setkání absolventů
Vážení a milí občané českobrodš . Využíváme této jedinečné příležitos k oslovení široké veřejnos . Českobrodské gymnázium pořádá první říjnovou sobotu, tj. 5. 10. 2019 slavnostní setkání absolventů. Jistě
i mezi vámi žijí mladší i starší absolven našeho gymnázia a jeho příznivci.
Českobrodské zastupitelstvo rozhodlo
o zřízení městského
gymnázia na jaře
roku 1919 v reakci
na vznik Československé republiky 28. října 1918.
Od slov nebylo tehdy daleko k činům, a tak v život
naše gymnázium vstoupilo již 1. září 1919.
Město tehdy urychleně zakoupilo pozemky pro
stavbu nové školní budovy v klidné vilové čtvr , ale
na kolaudaci bylo ještě nutno několik let počkat.
První studen městského reálného gymnázia nastoupili 1. září 1919 a svou maturitní zkoušku složili
v roce 1927. Od té doby se každoročně opakuje rituál maturitních zkoušek s železnou pravidelnos .
Je pravda, že od doby založení gymnázia došlo
k mnoha proměnám školského i společenského
systému. Současné českobrodské gymnázium má
na co navazovat.
Rádi se hlásíme ke své historii a úcta k tradicím
nám rozhodně není cizí.
V minulých letech jsme frekvenci pravidelných hromadných setkávání všech absolventů navýšili. Bylo
tomu např. na podzim roku 2012, kdy jsme jen tak,
bez jakékoli příčiny (nebylo tehdy žádné „kulaté“
výročí), uspořádali setkání absolventů, abychom
v onen den prezentovali současnou podobu našeho

společného gymnázia a umožnili přátelské setkání
těch, kteří cí ke své škole hlubší vztah. Další velké
setkání absolventů pak následovalo při příležitos
95. výročí založení školy v roce 2014. Ve vydaném
almanachu jsme tehdy reagovali i na 90. výročí otevření stávající budovy gymnázia a také na výročí 70
let od podpisu kapitulace německých vojsk v naší
sborovně. Brali jsme tato setkání jako generálky
v přípravě na velké oslavy 100. výročí v roce 2019.
Sto let od založení našeho gymnázia se naplňuje.
V sobotu 5. října 2019 proto opět pořádáme velké
setkání absolventů napříč generacemi. Pracujeme
na přípravě bohatého kulturního programu, kterým se budou prezentovat naši současní žáci i absolven . Připravujeme také doprovodné akce, které jistě naše absolventy i širokou veřejnost potěší.
Opět nám se vším pomohou naši současní žáci a jejich rodiče ze Společnos přátel gymnázia (SPG).
Školní budova prochází v současnos rozsáhlými
stavebními úpravami, které přinesou tolik potřebné energe cké úspory, ale také budovu omladí
a vrá jí původní vzhled. To, že již máme nová okna
a že je nová střecha před dokončením, určitě nikdo
z vás nepřehlédl. Práce na převlečení školní věžičky
do měděného plechu také rychle postupují, takže
vylepšené panorama střešní krajiny ve městě v nejbližší době určitě potěší i širokou veřejnost.
Na webu naší školy jsou pod odkazem na „Klub
absolventů“, h p://www.gcbrod.cz/index.php?st-

POPOLES PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 1. 6. se uskutečnil již 37. ročník akce PoPoLes. Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům letošního PoPoLesu za jejich podporu, bez níž by se akce takového rozsahu pořádala
jen stěží.
Děkujeme Městu Český Brod a společnostem Billa s.r.o., Dřevostavby My Home – Petr Šimek, Oprava automobilů Jakub Jirkal, Veterinární nemocnice Český Brod, Jatky Tismice s.r.o.,
Klempířství a pokrývačství Pavel Hál, KARMA Český Brod a. s., Sklad nápojů – Petr Marek,
Pneuservis Jirkalovi, Mimo Bohemia a.s. – výroba a prodej pečiva.

Ze společnosti
ranka=klub, k dispozici základní informace o setkání. Z výše uvedené stránky se dostanete i k registračnímu formuláři se samostatným odkazem
h ps://forms.gle/aakXKTXFzPMeQxRBA. Moc vás
prosíme o jeho vyplnění. Pokud jste se právě polekali, že bez elektronické registrace není možné
na setkání přijít, vězte, že rádi uvítáme všechny
lidi dobré vůle – naše absolventy i příznivce, kteří elektronické komunikaci nijak nefandí a vůbec ji
nezvládají. Prostě přijďte.
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mace budeme samozřejmě publikovat i prostřednictvím lokálních médií.
Předem děkujeme za ak vní pomoc a spolupráci
a již teď se těšíme na naše společné setkání na začátku října t.r.
Případné dotazy směrujte, prosíme, na e-mail vyroci@gcbrod.cz
Nenechte si ujít letošní setkání.

Máme zřízený i školní facebookový profil h p://
www.facebook.com/gcbrod.cz.
Chtěli bychom, a to je velmi důležité, všechny naše
absolventy požádat o spolupráci při doplnění databáze archivními fotografiemi, filmy, videi, diapozi vy, zvukovými záznamy a ofotografovanými tably.
V přihlašovacím formuláři odpovězte, prosíme, na
naši poptávku po výše uvedených archiváliích. Můžete-li nám nabídnout cokoli ze svého archivu k digitalizaci, budeme Vám vděčni. Vyplňte, prosíme,
registrační formulář i v tom případě, že se sice sami
nebudete moci akce zúčastnit, ale můžete archiválie k digitalizaci nabídnout. Formulář je připraven
i pro tuto eventualitu.
O tom, že byste rádi poskytli archiválie k digitalizaci, rádi přijmeme informaci i jakýmkoli jiným
způsobem než je elektronický formulář na webu
školy.
Předem Vám děkujeme za pomoc a těšíme se na
spolupráci.
Dále bychom vás rádi požádali o spolupráci při šíření informace i mezi nejstarší abiturienty a nebo
ty absolventy, kteří k elektronickým médiím za m
vztah nezískali.
Vztah k jejich alma mater je ale u většiny z nich vyvinut velmi silně a jistě se rádi zúčastní společného
setkání. Množina těch, které potřebujeme oslovit,
čítá podle našeho odhadu cca 3500 žijících absolventů.
Sledujte, prosíme, informace na našem webu či
facebookovém profilu. Budeme na výše zmíněné
adresy umisťovat ty nejčerstvější informace. Infor-

Z českobrodského gymnázia zdraví
Mgr. Ivo Kocum, ředitel školy,
Kocum@gcbrod.cz , GSM: 607 850 428
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Hospic Nablízku otevřel v nových prostorech
Slavnostní otevření nových prostor na Husově náměs v centru Lysé nad Labem, do kterých se přestěhoval
Domácí hospic Nablízku, proběhlo na konci května. Přijeli zástupci některých měst, která finančně podporují činnost hospice, mezi nimi i starosta Českého Brodu Bc. Jakub Nekolný a další zastupitelé z Nymburka,
Poděbrad a Lysé nad Labem.
Ředitelka hospice Bohumila Urbanová uvítala přítomné v zrekonstruovaných prostorách bývalé pizzerie, jimž vdechla duši výtvarnice Barbora Veselá.
Sama vymalovala prostory, navrhla interiér a nábytek, bez nároku na finanční odměnu. Zahajování
proběhlo ve vstupní hale, která slouží jako sociální
poradna. Poté ředitelka provedla přítomné administra vní místnos a zavedla je do nové půjčovny
zdravotnických pomůcek.

služby 1.800.000 Kč, letos to, díky stoupající poptávce po službách a rozšiřujícímu se týmu hospice, budou asi 3.000.000 Kč. Přestože se hospici od
tohoto roku podařilo dostat do sítě poskytovatelů
sociální péče, velká část služeb za m nemá pokry, protože není hrazena z prostředků zdravotních
pojišťoven. I proto ředitelka děkovala přítomným
zástupcům měst za jejich finanční podporu, která
je pro hospic důležitá.

„V současné době má hospic v péči tři klienty a jednoho jsme doprovodili uplynulou noc. Jsme k dispozici sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. I teď je
jedna sestra na návštěvě našich klientů“ vysvětluje
vrchní sestra Markéta Vaněčková. V uplynulých
třech letech hospicový tým doprovodil více než
osmdesát nevyléčitelně nemocných a jejich rodin.

Setkání proběhlo v příjemné atmosféře a přítomní neskrývali doje , když slyšeli příběhy některých
klientů. Vedle starších lidí, kteří díky péči hospice
mohli dožít doma, to ž služeb využívají i lidé v produk vním věku, rodiče malých dě , ale hospic doprovodil také dva mladé lidi ve věku 15 a 20 let.
„S mnoha pozůstalými rodinami jsme stále v kontaktu,“ uzavřela ředitelka hospice.

„Naším cílem je doprovázet rodiny, aby mohly
zůstat se svými nemocnými doma až do poslední
chvíle, a ten se snažíme plnit,“ říká ředitelka. Za
dobu působení odmítli z kapacitních důvodů jediného klienta, ale zajis li mu srovnatelnou službu
v jiném zařízení. Vrchní sestra dodává, že příspěvek, který rodiny hradí, pokryje jen asi 12 % skutečných nákladů na péči. I proto je hospic závislý
na darech. Mnohé pocházejí od jednotlivců nebo
firem, ale také od měst a obcí (z těch větších např.
Lysé nad Labem, Nymburka, Českého Brodu, Milovic, Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, Poděbrad a Čelákovic). Za mco loni byly náklady na

Kateřina Šťastná, Domácí hospic Nablízku, z.ú.
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Dřevěné sochy
Kdo chodí okolo zahrady Domova seniorů, nemohl si nevšimnout tří velkých dřevěných soch.
Tento rok jsme se rozhodli nějak oživit a zpříjemnit naší krásnou zahradu. Po dlouhých úvahách
jsme opus li myšlenku instalace cvičebních strojů
pro seniory a spíše jsme přemýšleli o něčem, co
by lahodilo oku a celkově vkusně doplnilo tento
prostor.
Začali jsme pátrat po různých zahradních doplňcích, až jsme dospěli k nápadu pořídit dřevěné
sochy. Z několika sochařů, či řezbářů nás nakonec
nejvíce oslovila díla uměleckého řezbáře Radka Kubiny z Kovanic u Nymburka. Když jsme se k panu
Kubinovi následně vypravili, bylo vše jasné. Jeho
dřevěné i pískovcové sochy nám doslova učarovaly
a chtěli jsme dopřát pohled na jedno z těch krásných děl i našim klientům.

Z daru jsme zakoupili obratem nádhernou tmavou
sochu – hlavu ženy, jejíž název je „Prostřílená“ podle stop po brocích ve dřevě.
Další dvě sochy pro nás pan Kubina vyřezal již na
zakázku přímo na místě. Tyto krásné ladné ženy na
svá jména teprve čekají a rozhodnou o nich naši
senioři, kteří jsou z nich nadšeni.
V dalších letech bychom rádi pořídili další sochy,
aby byl celkový dojem z naší zahrady ještě o něco
krásnější.
Fotografie dřevěných soch si můžete prohlédnout
na www.domov-anna.cz
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Mezi vrcholy
Sotva Podlipanské hudební slavnos začaly, už mají za sebou první vrcholky.
Bohatý a pestrý hudební program rozezněl hned na
úvod slavnos Úvaly. Zasloužili se o něj žáci a pedagogové českobrodské ZUŠky, která má již několik let
svoji pobočku právě v Úvalech, a proto již mají i zde
své vděčné publikum. První červnové sobotní odpoledne v Kostelci nad Černými lesy patřilo žákům
a absolventům ZUŠky kolínské. Komorní smyčcový
orchestr Archi velmi citlivě provedl Vivaldiho Sinfonii C dur, drobnější kousky Cacciniho Ave Maria
a Kánon D dur J. Pachebela a také Mozartova Malá
noční hudba nepatřila v jejich podání k ohraným
dílům. K vrcholům úvodní čás slavnos patřil bezpochyby koncert souboru Barocco sempre giovane
– špičkových mladých profesionálních hudebníků
nejen z východních Čech. Dokázali bravurně využít
krásnou akus ku štolmířského kostela a mistrovsky, s neobyčejným nadšením provedli díla barokní, díla mto hudebním stylem inspirovaná, ale i jinou modernu 20. stole . Posluchači zažili doslova
elektrizující atmosféru a odměnili mladé umělce
dlouhým potleskem.

ho hostům. Svými hlasy nás tentokrát povzbudí
smíšený sbor Boleslav z Mladé Boleslavi, čáslavská
Schola a sólisté Eva Müllerová (soprán) a Mar n
Vodrážka (baryton). V symfonickém orchestru
uslyšíte instrumentalisty z nejlepších pražských ansámblů. V nádherném prostoru katedrály Nanebevze Panny Marie a sv. Jana Kř tele v Kutné Hoře
– Sedleci zazní Requiem pro sóla, sbor, orchestr
a varhany (op. 9) Maurice Duruflého a Te Deum
Antonína Dvořáka. Tuto událost si rozhodně nenechte ujít. Velmi srdečně vás na ni zveme v neděli
23. června od 18.00 hodin.
Za podporu slavnos děkujeme všem, kteří se jakkoli zasloužili o jejich přípravu a zdárný průběh.
Zejména pak městu Český Brod a Středočeskému
kraji. Věříme, že také vaše dobročinnost pomůže
formou dobrovolného vstupného k postupnému
zvelebení historického a architektonicky významného prostoru štolmířského kostela sv. Havla.
Tomáš Charvát, Aleš Kašpar

Slavnos následně zamíří do Kouřimi, Tismic,
Plaňan, znovu do Úval, sklepů českobrodského pivovaru, Tuklat.
O předposledním červnovém hudebně prodlouženém víkendu slavnos vyvrcholí trojicí událos
v Českém Brodě, Kouřimi a Kutné Hoře. 21. června
určitě přijďte na koncert orchestru Pražské konzervatoře pod vedením Jakuba Kydlíčka. Svatojánská
sobotní noc vás pak čeká v kouřimském skanzenu.
Poslední koncert letošních slavnos bude opět
patřit českobrodskému sboru Vox Bohemica a je-
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Pouť ke Gothardce
Jako každý rok, i letos oslavila naše farnost svátek patrona Českého Brodu, sv. Gotharda, jehož den připadá na 5. květen. Letos byla událost o to slavnostnější, že 5. květen připadl na neděli a do Českého Brodu
po loňské návštěvě biskupa Václava Malého letos zavítal biskup Zdeněk Wasserbauer, který zde zároveň
udílel svátost biřmování.
V loňském roce byla ve farnos obnovena pěkná
stará českobrodská tradice, kdy na svátek sv. Gotharda chodili místní měšťané v procesí ke kapličce
tohoto světce u říčky Šembery, aby vyprosili svému
městu požehnání, a především déšť a obecně dobré počasí pro svou úrodu (je to ž patronem pro
krupobi ). I letos jsme pouť uspořádali, tentokrát
už v sobotu, v předvečer Gothardova svátku. Nutno poznamenat, že sv. Gothard se tentokrát činil
– po obdobích kon nuálního sucha a stále více
mizející vody z našich polí a zahrádek nám nadělil vytrvalý déšť. Málokdy vidí člověk tak rozzářenou tvář dospělého člověka, jak rozzáření byli naši
zemědělci. Pršelo celé odpoledne – skoro jsem si
říkal, že s m deštěm mohl světec ještě počkat do
zítra. Protržená obloha odradila řadu farníků, kte-

rým se z vyhřátého sobotního gauče moc do deště
nechtělo. Nakonec se nás sešlo dvanáct – číslo sice
neveliké, ale dvanáct je v Bibli číslem plnos , takže nás vlastně bylo přesně akorát. A to i vzhledem
k prostoru krásně opravené kapličky. Od 18 hodin
uvnitř odsloužil administrátor farnos P. Mar n
Sklenář mši svatou a vzhledem k deš jsme se my
poutníci vtěsnali také dovnitř kaple a celou ji zaplnili, doslova „tělo na tělo“. Říkal jsem si, po jak
dlouhé době se zde asi slaví mše – po šedesá letech? Po sto? Po ještě delší době? Už se to patrně
ani nedá zjis t, ale zážitek to tedy opravdu byl.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat Technickým
službám Český Brod, především p. řediteli M. Krulišovi, který zařídil posekání trávy a náletové vegetace v okolí kaple a obnovil přístupovou cestu. Zdejší
prostředí je velmi krásné zelené zákou a láká
k příjemné víkendové procházce či běžecké trase.
Pokud nebudete vědět, co s načatým odpolednem,
určitě využijte možnos projít se tudy podél Šembery do Liblic.
Jako historik si ještě na závěr neodpus m pár slov
o historii kapličky pro případné zájemce: Kaplička
byla postavena roku 1727 nákladem zdejšího zámožného měšťana Jana Albrechta Šentála z Kerska. Zvláštní úlohu v lokální tradici hrála kaple i díky
sousední studánce, neboť až do 19. stole se zde
údajně odehrávalo slavnostní udílení měšťanství
každému novému měšťanovi Českého Brodu, který
zde byl symbolicky pod dohledem patrona města
sv. Gotharda pokropen vodou ze studánky.
Vladimír J. Mrvík
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PoPoLes 2019
V sobotu 1. 6. se v Dolánkách opět uskutečnil tradiční Pochod Pohádkovým Lesem – PoPoLes, a to již jeho
37. ročník. Letos PoPoLes krásně vyšel přímo na den dě . Ono nám to vlastně letos vyšlo všechno na jedničku, ale vezměme to postupně.
Pohádkový les byl návštěvníkům otevřen od 12 hodin. Abychom návštěvníkům trochu zpříjemnili čekání ve frontě před startem, tak jsme opět pohádkově obsadili i tento prostor tzv. předstartu. Letos
dětem čekání zpestřovali pestrobarevní trolové
v podání našich skautek, s nimiž si dě mohly malovat nebo zahrát různé hry.
Na startu byli návštěvníci tradičně orazítkováni
a hurá do pohádkového lesa. Ten letos obsadilo
15 pohádkových stanovišť. Na každém z nich čekala
dě nějaká disciplína a po prokázání své zručnos ,
hbitos , chytros nebo odvahy získaly dě odměnu. Hned za startem dě vítali Jů a Hele a dě hbitě
proskakovaly roztočeným lanem. V lese pak mohly
potkat Sněhurku s trpaslíky, Pata a Mata, Červenou
Karkulku s vlkem, pohoupat se společně s Malou
čarodějnicí a havranem Abraxasem, zdolat tradiční
lanovou lávku nad roklí s pomocí Krakonoše, Anče,
Kuby a hajného, nebo si zavolat z kouzelného sluchátka Macha a Šebestové. Cca. tříkilometrovou
terénní trasu procházeli malí i velcí návštěvníci statečně, a tak na ně po zdolání dalších úseků čekala
také Frozen a její ledové království, princezna ze
mlejna společně s vodníkem i čer kem, Rumcajs
s Mankou a Cipískem, motýl Emanuel a jeho Maková panenka a nechyběli ani Křemílek a Vochomůrka se svou pařezovou chaloupkou.
V posledním úseku trasy pomáhali účastníkům
PoPoLesu překonat cestu přes potok hastrmani.

Cestou do cíle nikdo nemohl minout líného Honzu
na peci, a toho by dě minout ani nechtěly, jelikož právě u Honzy se letos rozdávaly ty nejkrásnější odměny – huňa plyšáci, které jsme dostali
sponzorským darem od společnos Billa. V cíli už
znavené výletníky vítala Beruška s Ferdou mravencem, kteří dětem rozdávali výtečné buřty, a pak už
následoval zasloužený odpočinek, opéct buřta, dát
si limonádu, trochu posedět, ulevit unaveným nohám a hurá domů.
Letos nám obzvlášť přálo počasí a ruku v ruce
s ním šla i dobrá nálada. Na PoPoLese jsme přivítali
celkem 1262 návštěvníků, z toho 657 dě . I přes
vysoký počet návštěvníků ale panovala pohodová atmosféra, lidé se na sebe usmívali, a věřte, to
dovede dodat energii i nám pořadatelům a všem
notně znaveným pohádkám.
Chtěli bychom poděkovat našim sponzorům, městu Český Brod za podporu, všem našim členům
a kamarádům, kteří nám pomohli PoPoLes opětovně uspořádat, a také všem rodičům a dětem, kteří
na PoPoLes dorazili a svým přátelským přístupem
nás zase nakopli do příprav dalšího ročníku.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Radka Novotná, www.skaut7.cz
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Svojsíkův závod (tentokrát z pohledu závodníků)
V sobotu 27. 4. se uskutečnil po dvou letech opět Svojsíkův závod. To je závod skautů a skautek, který se
koná každé dva roky, a jehož vítězové základních kol postupují přes kola krajská až do celorepublikového
finále. Základní kolo, kterého jsme se zúčastnili, se konalo přímo v Českém Brodě a tema cky se týkalo
husitského období, s Janem Žižkou z Trocnova jsme bojovali pro Zikmundovi. Pořadateli bylo českobrodské středisko Psohlavci, a jelikož počasí skautům a skautkám velmi přálo, přijelo sem z okresu Kolín 16
holčičích hlídek a 9 chlapeckých hlídek.
Hned po startu si pro nás pořadatelé připravili escape game neboli únikovou hru. Celou ji úspěšně
vyřešili jen skau z Českého Brodu ze střediska Ládi
Nováka s názvem závodní hlídky Ufo. Taky aby ne,
vždyť jsme shodou okolnos postřehy potřebné
pro únikovku trénovali ani ne měsíc předem na velikonočních prázdninách. Jako druhou disciplínu na
nás čekal úkol na naši paměť a hledání ve městě
Český Brod. Závodnici museli zjis t například, jak
se jmenuje zvon ve zvonici, nebo jaké číslo popisné
má cukrárna M+Z Kašovi a řadu dalších. Z parku na
náměs Prokopa Holého nás pořadatelé poslali do
Doliny, kde byla disciplína v přepalování provázku.
Skau a skautky si na tomto stanoviš většinou
připravili třísky nebo hobliny, aby se oheň vůbec
dal rozdělat.
Přesuneme se na konečné disciplíny, které byly rozmístěny tak, že závodníci obkroužili skoro celý Český Brod. Poslední disciplína byla brnkačka hlavně
pro vodní skauty, úkol byl to ž přeplout rybník pro
tajnou zprávu, a zase zpět. Vyhlášení, které bylo
mírně opožděno, nakonec dopadlo dobře i přes
mírný déšť. Tento závod ovládli v kategorii skautů
obě střediska z Českého Brodu. Vítězi jsme byli my,
závodní hlídka Ufo ze střediska Ládi Nováka, Psohlavci hned na druhém místě, a tak Český Brod
postupuje v zastoupení dvou hlídek do krajského

kola Svojsíkova závodu. A i naše skautky bodovaly, v silné konkurenci 16 závodních hlídek obsadily
Máty 6. a Pampelišky 13. místo.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Petr Roubíček, www.skaut7.cz

24

Českobrodský zpravodaj
červen 2019

Ze společnosti

Výprava LGM do Kácovce
V polovině května jsme vyrazili na výpravu do Kácovce. Z důvodu rekonstrukce železniční tratě a špatné
dopravě jsme se rozhodli, že pojedeme auty. Cesta utekla jako voda a jako vždy jsme začali ubytováním.
Po ubytování jsme si na prvním nástupu vyslechli
potřebné instrukce a následoval první program.
Vyzkoušeli jsme si chůzi po slackline. Potom následovalo opékání špekáčků v táborovém kruhu.
Večer jsme hráli společenské hry a hluboko po půlnoci jsme šli spát.
V sobotu ráno po snídani od maminek (moc toho
nebylo) jsme se rozdělili do tří skupin a obdrželi
jsme mapy a buzoly a vyrazili na procházku po okolí. Navš vili jsme Křížek, nejvyšší bod v okolí Velkonáč, obec Zdebuzeves, svoznici a Modříny. Cestou
jsme se naučili pracovat s mapou a buzolou. Na
Velkonáči nám Adam a Bedy vyprávěli o historii
hory Blaník, kterou jsme viděli dalekohledem nedaleko města Vlašim. Před jedinou krátkou přeprškou jsme se schovali v autobusové zastávce.
Po návratu z výletu nám Roman a Hanička udělali
výborné langoše. Po poledním klidu jsme vyrazili
do sezení LG, které od letního tábora bude i útočištěm Medvědů. Potom jsme trénovali stavbu stanů.
Následoval další program s mapou a buzolou. Tentokrát už jsme byli schovaní pod střechou, protože začalo pršet. Po svačině proběhla velká soutěž
v manuální zručnos .
Večer nemohlo následovat nic jiného než dlouho
očekávané grilování. Toho se ujmul s vervou sobě
vlastní sám Bedy. Množství masa a dalších potravin
bylo nakoupeno s velkou rezervou. I tak se stalo,
že to do nás padalo, jak do bezedné studny. Kolem

osmé hodiny bylo jasné, že budeme muset zajet
do Vlašimi pro další maso. Čekání na další chod
jsme strávili na louce, kde jsme hráli nenáročné
pohybové hry. Jedna z nich se jmenovala „Přeskoč,
co nejvíce ležících kamarádů v řadě“. Z těchto her
bývá Pája většinou šedivý. Večer jsme hráli náš oblíbený poker.
V neděli ráno pršelo a byla poměrně velká zima.
Proto jsme měli budíček až po deváté. Po balení
a úklidu jsme si vyzkoušeli udělat na plynových vařičích svoji vlastní polévku. Jednu česnečku a druhou gulášovku. Polévka se nám podařila a zároveň
jsme to měli jako přípravu na krajské kolo Svojsíkova závodu. Po polívce následoval další chod v podobě párků. Pak už nám zbývalo jenom přesunout
baťohy na vozík a při závěrečném nástupu stáhnout vlajku ze stožáru. Příště to musíme dát za úkol
někomu jinému než Honzovi, který vlajku strhnul
i s vodícím lankem. Co říci závěrem? Výprava se
povedla a těšíme se na další.
Pavel Rollo, Psohlavci 14

Ze společnosti

Českobrodský zpravodaj
červen 2019

25

Naše květnová putování za poznáním
My žáci v Základní a prak cké škole jsme velmi rádi, pokud se můžeme učit také mimo budovu školy.
Získáváme tak poznatky přímo v praxi, můžeme si hodně věcí prohlédnout vlastníma očima, nebo si také
vyzkoušet přímo sami. To se nám podařilo v měsíci květnu několikrát, za což jsme byli moc rádi.
Měsíc květen už začíná být většinou takový spíše
letní měsíc, ve kterém se dají pořádat exkurze do
terénu a přitom si užívat pěkného počasí. První
takovou příležitost jsme měli hned začátkem května, kdy jsme se vypravili vlakem do pražské ZOO.
Tak byla pro některé z nás trochu adrenalin cesta
vlakem, metrem a autobusem až před bránu ZOO
v Troji. Za krásného počasí jsme tam mohli pozorovat zvířata, která se po dlouhé zimní a předjarní
pauze zase dostala do venkovních prostor v ZOO,
které jsou sama o sobě moc krásná. Pozorovali
jsme oblíbené slony, velké želvy, žirafy a množství
další zvířat. Jen surikaty a náš „chráněnec“ komba
ušatá se nám tentokrát tak nějak schovávali. Přesto jsme si den moc užili, poznali jsme kromě života zvířat také množství rostlin, které v ZOO také
najdete.

nos , a také jaký je rozdíl mezi ní a těmi soukromými. Známe všechny stanice České televize i to,
co na nich můžeme sledovat. Nejlepší část exkurze
nás čekala ve vnitřních útrobách ČT, kdy jsme mohli navš vit několik studií, mohli jsme si vyzkoušet
práci s kamerou, čtecím zařízením a zahráli jsme
si také na moderátory zpráv. Účastnili jsme se také
natáčení pořadu Kouzelná školka, nahlédli jsme do
dílen, kde se připravují kulisy a kostýmy do pořadů
ČT. V Galerii ČT jsme pak ještě navš vili krásnou
interak vní výstavu „Filmohrátky s ČT“, kde jsme
si zahráli hry, kvízy, vyfo li jsme se v kostýmech
filmových pohádek nebo také s CML (pro neznalé
– Centrálním Mozkem Lidstva ze seriálu Návštěvníci). Pak už jsme se jen vyfo li a procházkou téměř
letní Prahou za krásného počasí jsme se přesunuli
k nádraží a jeli plni nových zážitků domů.

Hned druhý den jsme se autobusem vypravili do
Šestajovic, kde je známá Svíčkárna RODAS. Tam
jsme se pro změnu seznámili s m, jak se vyrábějí
mýdla a svíčky, obojí jsme si také mohli vyzkoušet
vyrobit a vzhledem k tomu, že hned následující neděli byl Den matek, vyrobili jsme si krásné dárečky
pro naše maminky.

Teď nás čeká učení, zkoušení a boj o pěkné známky, ale také ještě několik sportovních soutěží a výlet a pak už se budeme těšit na prázdniny.

Pak jsme měli s exkurzemi chvíli půst a hlavně jsme
se učili v lavicích, abychom si to vynahradili poslední květnové pondělí, kdy jsme se vypravili do České
televize. Exkurze to byla moc pěkná, dozvěděli jsme
se hodně informací o historii televize, už víme, co
to znamená veřejnoprávní televize, co je její povin-

Žáci ZŠ a PrŠ Český Brod
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Bubnování v kruhu
Jako každoročně pozvala naše škola bubeníka skupiny Groove Army, aby zapojil žáky naší školy do hry na
africké bubny a perkusní hrací roury s názvem Boomwhackers. Tato ak vita je pro dě velmi přínosná.
Všechny dě si tak mohou vyzkoušet své hudební schopnos i melodičnost a rytmus.
Čtvrtečního dopoledního programu se zúčastnili
žáci 5. - 9. tříd. Program probíhal v místní sokolovně, která byla do posledního místa zaplněna. Přestože dě bylo opravdu hodně, zvládl pan Pavel za
pomoci zvonce zorganizovat celé představení.
Žáci byli opravdu ak vní. Všichni měli svůj hudební
nástroj. Barevné rozlišení trubek napomáhalo ke
střídání tónů a rytmů. Také velikos bubínků byly
různé. Zápal do hry byl obrovský. Po půl hodině hry
na bubínky si mnohá děvčata i chlapci hladili roz-

bolavěné ruce, ale nepolevovali. I my učitelé jsme
byli překvapeni profesionalitou lektora. Přidávali
jsme se potleskem.
Takové školní ak vity jsou zdařilé. Pro dě jsou zábavné. Všichni se těšíme na podobné akce v příšm roce.
Mgr. Jana Kolářová, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Ľubica Spurná, ZŠ Tyršova

Neuschwanstein není Neuschwanstein
Ve dnech 21.-22. 5. zavítala 2. Základní škola Tyršova do německy mluvících zemí. Konkrétně do Německa,
ve kterém žáci 2. stupně navš vili známý bavorský zámek Neuschwanstein, solný důl Berchtesgaden a jezero Königssee, a Rakouska, kde žáci navš vili jezero Gosausee. Na dvoudenním zájezdu žáky doprovázely
paní učitelky Adamovičová, Langová a Kokešová.
Z Českého Brodu jsme vyrazili v brzkých ranních
hodinách za nepříznivého počasí, které bohužel
přetrvalo i za hranice České republiky. Během prvního dne v Německu jsme navš vili pohádkový
zámek Neuschwanstein, nacházející se ve spolkové
zemi Bavorsko. Tímto zámkem se nechal inspirovat
známý americký filmový producent a režisér Walter „Walt“ Disney. Po prohlídce zámku jsme přejeli
do rakouského města Gosau, kde jsme měli zařízený nocleh v gasthofu Gosauschmied.

kterým se tyčí Dachstein, druhá nejvyšší hora Severních vápencových Alp. Po této jezerní zastávce
jsme přejeli hranice zpět do sousední země Německo.

Druhý den po vydatné snídani jsme byli připraveni
na solný důl v Berchtesgadenu a na jezero Königssee v Německu. Před m jsme ale měli možnost
zastavit se u rakouského jezera Gosausee, nad

Po alpské jezerní kráse jsme zavítali do solného
dolu ve městě Berchtesgaden. Jelikož jsme měli
před návštěvou solného dolu čas, využili jsme příležitost poznat blíže toto německé městečko. Před

Nejprve jsme se projeli elektrolodí po nejhlubším
a nejčistším německém jezeře Königssee. Loďka
nás dopravila na nedaleký poloostrov Hirschau,
kde jsme si prohlédli poutní kostel sv. Bartoloměje
a prošli se po břehu jezera.

Ze společnosti
zahájením samotné prohlídky dolu jsme si oblékli
funkční pracovní montérky. Poté jsme sedli na vláček, který nás zavezl do útrob dolu. V dole jsme
si mohli vyzkoušet prudkou dřevěnou skluzavku,
kterou horníci využívali k přepravě mezi šachtami.
Prohlídka byla ukončena jízdou na voru po solném
jezeře s laserovou show.
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Do Českého Brodu jsme se vrá li v pozdních večerních hodinách.
I přes deš vé počasí jsme si zájezd velice užili.
Bc. Michaela Kokešová, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Tereza Langová, ZŠ Tyršova

Hrou pro AIDS
V měsíci květnu se žáci osmých a devátých tříd ze ZŠ Tyršova vydali do Otevřeného klubu Céčko DDM
Kolín, kde byl pro ně připraven interak vní program s názvem Hrou pro AIDS. Zábavnou formou jsme se
zabývali vážnou věcí – nemocí AIDS. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, zároveň jsme se i zasmáli
při plnění úkolů.
Sešli jsme do podzemí budovy, tam si nás převzali
vedoucí programu a rozdělili nás do skupin. Měli
jsme procházet pě různými stanoviš s úkoly
a zajímavostmi z oblas prevence nemoci AIDS.
Na prvním stanoviš jsme si měli vymyslet příběh
postavy, která onemocněla touto zákeřnou nemocí. Na druhém stanoviš jsme se dozvěděli vše
o používání kondomu. Asi nejvíce nás zaujalo tře
stanoviště, kde jsme hráli pantomimu. Měli jsme
předvádět třeba flirtování, zlomené srdce apod.
Na čtvrtém stanoviš jsme se dozvěděli informace
o ženské an koncepci, jak se používá a jaké jsou
ceny jednotlivých produktů. Na posledním stano-

viš jsme řešili různé zajímavé otázky související se
sexualitou dnešního člověka.
Od každého stanoviště jsme si odnášeli určitý počet bodů. Na konci se sečetly všechny body a byli
vyhlášeni vítězové. Před odjezdem domů jsme dostali malé dárky a shodli jsme se na tom, že jsme
se poučili i pobavili. To vše v krásném prostředí
a s milými lektory. Děkujeme za tento den.
T. Palusková a K. Formanová, 8. B, ZŠ Tyršova
foto: Mgr. Petra Adamovičová, ZŠ Tyršova

Podlipanské muzeum

galerie Šatlava

Pod Kopcem Pohoř

Kácov

Ku lka

výlet KČT

městská knihovna

Štolmíř

výlet KČT

Soběšín

Ku lka

1. 7. – 31. 8.

1. 7. – 23. 8.

1. – 20. 7.

1. – 13. 7.

8. – 12. 7., 15. – 19. 7.

10. 7.

10. 7. a 17. 7., 14.00

13. 7.

20. 7.

21. – 27. 7.

22. – 26. 7.,

Změna programu vyhrazena pořadatelem.
Více na www.cesbrod.cz
Českobrodský zpravodaj
červen 2019

Příměstský tábor: Pojď poznávat planetu, nebuď pořád na netu – všeobecné sporty

RC Kos čka: letní tábor na Sázavě (6 – 15 let) – zaměření na pohyb a zážitky

Chocerady – Stříbrná Skalice

Veřejné pečení chleba a košíkářská dílna ve Štolmíři

Sedm prázdninových čtení – živé čtení pro všechny dě , které se budou doma nudit

Z Nové Paky do Lázní Bělohrad

Příměstský tábor: Pojď poznávat planetu, nebuď pořád na netu – všeobecné sporty

Letní tábor skautského střediska Psohlavci 14 Český Brod

Letní tábor skautského střediska 07 Český Brod

Malujeme pro radost – kolek vní výstava obrazů sdružených výtvarníků

Výstava – Kouřimsko a Českobrodsko během stavovského povstání a třice leté války

KALENDÁŘ AKCÍ – červenec/srpen 2019

městská knihovna

areál ZZN

Ku lka

výlet KČT

městská knihovna

Štolmíř

výlet KČT

Ku lka

Ku lka

Č.B./Vrátkov/Kozojedy

hradební parkán

24. 7. a 31. 7., 14.00

3. – 6. 8., 21.00

5. – 9. 8.

7. 8.

7. 8., 14. 8. a 21. 8., 14.00

10. 8.

17. 8.

17. 8.

19. – 23. 8., 26. – 30. 8.

19. 8. – 23. 8. 2019

24. 8.

Českobrodská vzduchovka 2019 – soutěž určená pro amatérské střelce ze vzduchové pušky

Letní škola pedagogů Českobrodska 5. ročník – v rámci realizace projektu Sdílené rados …

Příměstský tábor: Pojď poznávat planetu … – všeobecné sporty a poslední týden fotbal

Brod 1995 - hudební fes val

Letním Polabím: Kostomlaty nad Labem

Veřejné pečení chleba a Restaurant Day ve Štolmíři

Sedm prázdninových čtení – živé čtení pro všechny dě , které se budou doma nudit

Údolím Javorky z Ostroměře do Lázní Bělohrad

Příměstský tábor: Pojď poznávat planetu, nebuď pořád na netu – všeobecné sporty

Filmové léto: Kinematograf bratří Čadíků – vstupné dobrovolné, výtěžek na charitu

Sedm prázdninových čtení – živé čtení pro všechny dě , které se budou doma nudit
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Výlet do Anglie
Paní učitelka nám zorganizovala výlet do Anglie. Vyrazili jsme tedy od školy v neděli 12. 5. odpoledne, jeli
jsme celou noc a ráno kolem 9.00 jsme dorazili na místo.
První den v Anglii patřil hlavnímu městu, tedy Londýnu. Celý den jsme se procházeli a viděli spoustu zajímavých věcí. Nejdříve nás paní průvodkyně
vzala na London Eye (celá jízda trvala asi 45 minut),
potom jsme navš vili různé katedrály, královské
paláce, a dokonce nám ani neuniklo střídání stráží.
Ubytování bylo u rodin v Oxfordu.
Druhý den dopoledne začaly 3 vyučovací hodiny
anglického jazyka ve škole v Oxfordu. Odpoledne
nás autobus dovezl na Stonehenge a následně do
města Salisbury, kde jsme navš vili jednu z nejstarších a nejkrásnějších katedrál. Večer následoval
opět návrat do rodin.
Tře den, tedy ve středu, probíhala dopoledne znovu výuka anglič ny a odpoledne byla procházka po
městě Windsore. Viděli jsme nejdražší chlapeckou
univerzitu v Anglii, roční studium činí kolem 1,5 milionu korun. Na této univerzitě studovali oba dva
současní britš princové; William a Harry. Večer
následovalo poslední přespání v rodinách.
Čtvrtý den proběhly naše závěrečné hodiny anglič ny, tudíž náš program zahrnoval i zábavné

hry. Celé odpoledne jsme strávili ve městě Oxford.
Navš vili jsme Christ Church, kde se natáčel Harry Po er. Před m než odjel autobus zpět, dostali
jsme příležitost si něco koupit. Autobus vyjížděl
z Oxfordu zhruba ve čtvrt na šest a zpět do Českého Brodu dorazil následujícího dne kolem páté
hodiny večerní. Většina z nás už kolem pátečního
odpoledne byla dos unavena, protože cesta trvala skoro 24 hodin.
Návštěva Anglie se nám moc líbila, velice jsme si ji
užili a klidně bychom jeli znovu. Měli jsme možnost
mluvit anglicky a vidět spoustu zajímavých památek.
účastníci zájezdu ZŠ Žitomířská

Ze společnosti
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Sportovní den
Dne 31. 5. se naše třída IX. A rozhodla zorganizovat pro 1. stupeň sportovní den, který byl uspořádán ke Dni dě .
V naší škole jde o dlouholetou tradici a my jsme se
ji rozhodli neporušovat. Pod vedením našich dvou
spolužaček, které mimo jiné tuto akci zorganizovaly, jsme se společně pus li do práce. Čekalo nás
celkem sedm tříd, pro které jsme museli vymyslet
různorodá stanoviště. Jakmile bylo vše vymyšleno,
mohl se den uskutečnit.

Na dě čekal basketball, překážková dráha, bludiště, skákání v pytli, skákání přes švihadlo, cvičení
a štafeta. Po ranním nástupu se dě rozběhly po
všech stanoviš ch. Všichni jsme se tak trochu báli,
jak to bude probíhat a co nás čeká. Naštěs vypadaly dě šťastně a užívaly si vše, co jsme pro ně
připravili. Jak říká staré pořekadlo: “Jak málo stačí
k dětské rados .”
Za celou naši třídu ještě jednou gratulujeme vítěznému týmu, který ukázal, že síla třídního ducha je
nepřekonatelná.
Ještě jednou pochválím dě za to, že s námi ochotně spolupracovaly a vydržely to s námi.
Bára Kozová, IX. A, ZŠ Žitomířská
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Jaro a léto v LECCOSu
Ve zpravodaji vás pravidelně informujeme o ak vitách naší organizace LECCOS, z. s. Rozšiřujeme služby
každým rokem dle potřeb v našem městě i širšího regionu. Dnes působíme nejen v Českém Brodě, ale také
na Kolínsku, Poděbradsku a Říčansku.
V NZDM Klub Zvonice v Českém Brodě i v Poděbradech máme pro dě stále otevřeno 4 dny v týdnu,
podnikáme jednorázové i pobytové akce, hrajeme
Ligu férového fotbalu, navštěvujeme seniory v Domově ANNA. Zúčastnili jsme se sběru potravin Potravinové banky, ale také Dětského dne v Poděbradech, kde jsme představili především služby NZDM
v Poděbradech. Naši pracovníci také pravidelně 1x
za 14 dní vyrážejí za dětmi do terénu.
V Rodinném centru Kos čka také nezahálíme.
V květnu, v rámci Dne rodiny, jsme otevřeli dveře široké veřejnos na tradiční akci Přijďte pobejt
aneb „Den otevřených dveří“. V rámci programu
Dne rodiny a Veletrhu neziskových organizací jsme
uspořádali soutěže a představili taneční ak vity
dě z RC Kos čka a z pěstounských rodin, které
doprovázíme. Stále nabízíme nepravidelný program pro seniory s vnoučaty pod názvem Babi,
dědo pojďte si hrát! Úspěšný je náš Kurz ši pro
dospělé. Jsme také moc rádi za ak vity maminek,
které na konci května uspořádaly charita vní bazárek dětského oblečení a hraček, jehož výtěžek
podpořil neziskovou organizaci Apolinářská nedonošeňátka, z. s.
Ve službách pro pěstouny dnes doprovázíme více
než 30 pěstounských rodin. Na jaře jsme uspořádali dva jednorázové semináře. Téma Dědictví,
darování, exekuce – práva pěstouna vedl zkušený

právník, druhý seminář s psycholožku na téma Setkání dvou osobnos , dospělého a dítěte. V květnu
proběhl také víkendový vzdělávací pobyt na Vysočině, na kterém se sešlo 23 pěstounů z 16 rodin
z celé České republiky, dě přijelo 15 a historicky
nejmladšímu účastníkovi byly pouhé dva měsíce.
Spousty práce máme také v sociálních službách
pro rodiny s dětmi a sanaci rodin. Tyto služby v posledních letech nabízíme také na Říčansku a Kolínsku. Na jaře jsme v projektu Spolupráce v oblas
SPOD dopracovali novou metodiku, která podpoří
zkvalitnění a zefek vnění služeb, poskytovaných
v rámci pověření k výkonu SPOD v naší a dalších
organizacích.
Na léto jsme připravili několik táborů – 2 příměstské a týdenní tábor na Sázavě s RC Kos čka.
V NZDM plánujeme vodácký tábor i příměstský
v Českém Brodě a v Poděbradech. Stále hledáme
nové sociální pracovníky/pracovnice do NZDM, ale
také do sociálních služeb pro rodiny s dětmi. Podrobnější informace naleznete na našem webu.
Děkujeme také za přízeň našim donátorům, dárcům a příznivcům, jejichž seznam najdete také na
našich webových stránkách www.leccos.cz
Dita Nekolná, PR manažerka
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Liblič studen v roli asistentů
Občanské sdružení M’AM’ALOCA není třeba dlouze představovat. Funguje už 15 let a v regionu Českobrodska patří k nejak vnějším. Jedním z jeho četných vzdělávacích programů je oblíbený IT klub pro seniory
– Život online, který pomáhá seniorům ovládnout počítač a vše, co s ním souvisí.
Lekce probíhají každou středu v budově Ceropu
v Kolíně a každé úterý v Informačním centru v Českém Brodě.
Liblič studen začali v těchto kurzech pomáhat
jako asisten lektora a navázali tak na dřívější
tradici komunitních ak vit školy, když podobou
výpomoc poskytovala klientům českobrodského
Domova Anna. Pavlína Fridrichová, Hanka Kotková, Bára Machková a David Červeňák jsou čtyři
studen 2. ročníku oboru Informační technologie
na SOŠ v Liblicích, kteří by se s vámi rádi podělili
o své zkušenos .
V čem spočívala vaše asistence?
BM: V kurzu jsme byli 2 studen na 8 seniorů. Obcházeli jsme kolem jejich stolů a nabízeli pomoc.
Někteří si nás zavolali bez problémů, jiní se ostýchali.
PF: Pomáhali jsme třeba s adaptací operačního systému, který měli senioři na svých noteboocích, aby
byl kompa bilní s operačním systémem lektora,
nebo jsme jim radili s konkrétními požadavky vyhledávání na internetu, např. jak se dostat z Kolína
do ZOO v Liberci.

Co vás nejvíce překvapilo?
BM: Když jsme se účastníky kurzu postupně sblížili,
vyšlo najevo, že z nás měli zpočátku obavy. Obávali
se to ž, že budeme nepříjemní a namyšlení a nakonec byli příjemně překvapení naší vstřícnos ,
takže to překvapení bylo vlastně oboustranné.
HK: V některých momentech se senioři chovali
stejně jako my, třeba když soutěžili o samolepky.
Jednomu pánovi bylo líto, že nezískal samolepku
jako jeho sousedka a tak prosil lektora, aby mu
zadal nějaký lehčí úkol, aby měl taky šanci. Imponovalo nám, jak pečlivě si zapisovali poznámky do
deníčků.
PF: Někteří senioři by prý naši asistenci ocenili při
jakémkoliv kontaktu s elektronikou, ta představa
„asistenta pro technické záležitos “ je nadchla.
Co vám práce asistenta přinesla?
DČ: Zažili jsme skvělý pocit být někomu užiteční,
předat mu naše znalos a pomoci mu. Připadali
jsme si důleži a těšilo nás, když nás účastníci kurzu chválili. A chválili nás často.
Marie Radiměřová, SOŠ Český Brod - Liblice
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Žáci vybojovali 2. místo na Mistrovství České republiky
Tře víkend v květnu proběhlo v Karlových Varech Mistrovství České republiky v nohejbalu mladších žáků.
V sobotu bylo na programu klání dvojic, kam bylo přihlášeno 19 týmů a v neděli šampionát trojic s počtem
13 týmů.
První den náš klub reprezentovali dvě dvojice Jan
Bálek, Michal Červenka a Richard Baloun, Antonín
Blažek. Začátek turnaje doprovázelo velmi chladné počasí a značná nervozita našich hráčů. Dvojice Blažek, Baloun nakonec těsně nepostoupila ze
skupiny a druhá dvojice Bálek, Červenka vypadla
ve čtvr inále posledním možným bodem ve tře m
setu. Vzhledem k tomu, že se letos žákům dařilo
na všech pohárových turnajích umís t na stupních
vítězů, byli samotní hráči z jejich předčasného vypadnu velice zklamání. Českobrodský trenér Lukáš Červenka si posteskl: „Musím konstatovat, že
sobota pro nás nebyla úspěšná. Kluci byli neuvěřitelně nervózní a mně se je nepodařilo uklidnit tak,
aby byli schopni předvést to, co opravdu umí. Bylo
důležité zvednout klukům náladu a uklidnit je před
trojicemi“.
Do neděle jsme měli přihlášenou jednu trojici (Bálek, Červenka, Blažek a střídající Baloun). Hned do
prvního zápasu jsme dostali jeden z nejsilnějších
týmů, „Modřice B“, v jejichž sestavě byl vítěz dvojic z předchozího dne. Utkání bylo poznamenáno
nervozitou a zklamáním ze soboty, ale nakonec
kluci urvali vítězství ve třech setech. Ze skupiny
postupovali jako první. Ve čtvr inále jasně dominovali nad celkem Karlových Varů B (10:2, 10:5).
V semifinále se Žďárem nad Sázavou se o našem
postupu do finále rozhodlo až ve tře m setu. Ve
finále nás čekalo družstvo Modřic „A“, které jasně dominuje letošní sezóně. Jejich smečař Michal
Svoboda, herně převyšuje ostatní hráče a předvádí
parády, na které jsme zvyklí spíše u extraligových

hráčů než u 11 letého kluka. První set jsme začali
dobře a dokázali jsme držet krok se soupeřem do
stavu 5:5, tam jsme udělali první chybu a už jsme
rozjeté Modřice nedokázali ani přibrzdit. Druhý
set byl výsledkově až moc krutý. Michal Svoboda
bavil diváky svými neskutečnými údery, na které
jsme neměli obranu. Nedělní klání m pádem bylo
u konce.
Konečné pořadí MČR trojic žáků: 1. Modřice „A“,
2. Český Brod, 3. Žďár nad Sázavou.
Práce s mládeží nám začíná přinášet ovoce a příslib
kvalitního nohejbalu i v budoucích letech.
Chtějí i vaše dě vyzkoušet zajímavý sport ve fajn kolek vu? Pošlete je na nohejbalové kurty za sportovní
halou! Tréninky dě jsou v pátek od 17.30 hod. Případně se ozvěte na: nohejbal.ceskybrod@email.cz
Nohejbal TJ Slavoj Český Brod
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Memoriál prof. Jaroslava Pelikána
Na paměť významné osobnos českobrodského šachu se konal 11. května již 22. ročník turnaje mládeže.
Prof. Jaroslav Pelikán se věnoval mládeži, organizoval pro ni mnohé turnaje, dosáhl výborných výsledků
a stal se tak příkladem pro další generace.
Do školní jídelny při ZŠ Žitomířská přijelo v sobotu
11. května 66 chlapců a dívek. Bojovalo se o poháry, medaile, diplomy a věcné ceny, ale i o body
do konečného pořadí Základního kola regionu
SD-Polabí pro postup do finále Krajského přeboru
mládeže. Soutěž organizačně zajis li a o její bezproblémový průběh se postarali spolu s pisateli
těchto řádků členové šachového klubu ŠK Český
Brod Mgr. Jan Fiala, Ing. Ivan Koudelka, Ing. Miroslav Saur, MUDr. Ondřej Šedivý a Ing. Miroslav
Urban. Poděkování patří také městu Český Brod za
podporu turnaje.
Vítězem kategorie mladších žáků se stal Tomáš
Sedmihradský (ŠK Spartak Čelákovice) před Davidem Ocelákem a Vladyslavem Stefanivem (oba ŠK
Joly Lysá nad Labem). Natálie Skolková z KŠ Říčany
1925 získala cenu pro nejlépe umístěnou dívku.
Cenu pro nejmladšího účastníka si odnesla sedmiletá Eliška Křížová z ŠK JOLY Lysá nad Labem.
Mezi staršími žáky získal 1. místo Antonín Pešek
(ŠK Spartak Čelákovice), druhý byl Daniel Kubíček
(ŠK Spartak Čelákovice), na 3. místě skončil Tomáš
Dejmek (DDM Kolín). V této kategorii byla mezi
děvčaty nejlepší Karina Müllerová z Čelákovic.
Kategorii juniorů ovládl Kryštof Pechánek (ŠK Spartak Čelákovice) před Vítem Štěpánkem (MDDM
Úvaly) a Tomášem Grumlem z DDM Kolín.
V silné konkurenci si dobře vedli i českobrodš
žáci a žákyně. V kategorii mladších žáků se umís -

li: Adéla Burianová na 11., Jaroslav Plachý na 17.,
Tibor Hrebíček na 22. a Josef Plachý na 39. místě.
Adéla Burianová a Tibor Hrebíček si zajis li v kategoriích do 12 a 10 let právo účas ve finále Krajského přeboru mládeže. Mezi staršími žáky obsadil
Daniel Balšánek 10. a Lukáš Dlabal 12. místo.
Při pohledu na umístění našich hráčů v turnajových tabulkách musíme brát v úvahu i to, že v soutěži hráli jak ostřílení borci, tak i , kteří se královské hře věnují teprve několik měsíců. Budeme
rádi, kdyby turnaj podní l zájem o šachy v řadách
českobrodské mládeže. Všichni zájemci, kteří se
chtějí naučit hrát šachy nebo se v nich zdokonalit,
jsou vítáni. Můžete se přihlásit nebo se jen přijít
podívat na úterní nebo páteční trénink pro mládež
- od 17 hodin v kazetovém sále domova ANNA (Žitomířská 323). Více informací se dozvíte na www.
sachyceskybrod.cz.
Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný,
ŠK Český Brod
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Pomozte nám rozhýbat město
– 3. ročník Města v pohybu druhý týden v září
Jak na to? Už teď si do kalendáře můžete zapsat termín od 9. do 15. 9. Město v pohybu a určitě si zvýrazněte termín 14. 9., velké finále Na Ku lce.
Rozhýbat město, kde sportuje početná část populace, není úkol nesplnitelný. My jsme si ale pro letošní ročník dali za cíl zapojit i nesportovce. Na co
se tedy můžete těšit?

Celý týden budou probíhat projektové dny pro dě
z prvního stupně základních škol, propojíme pro ně
pohyb a výuku. Ve čtvrtek se potkají Brody v Brodě
nejen při atle ckých kláních.

Minulý ročník sklidila obrovské nadšení jak dě ,
tak jejich rodičů podvečerní „procházka“ po městě
– HON na ŠIROKA. Místní skau jsou velmi akční,
Široko se zjevil jak z čistého nebe a stejně rychle
zmizel. Abychom ho našli, museli jsme projít město a splnit mnoho v pných i naučných úkolů. Od
minulého ročníku tak například přesně vím, kde
v Českém Brodě roste platan, a moje dě vědí, i jak
vypadá.

A na závěr v sobotu vás čeká na Ku lce série otevřených minitréninků různých sportů. Pokud ještě
nevíte, jaký sport je pro vaši ratolest ten nejlepší,
budete mít jedinečnou příležitost si jich na jednom
místě vyzkoušet víc. V mezidobí se můžete podívat,
jak to jde těm, co už nějakou dobu trénují. Na své
si přijdou i naši senioři, máme pro ně připravené
cvičení v parku, ale i ukázku chůze s hůlkami, nordic walking. V příš m čísle si nenechte ujít detailní
program. Pohybu jistě málo nebude.

Jedno odpoledne bychom rádi „roztančili náměs “.
Snad se přidají školáci, úředníci i návštěvníci. Čím
víc nás bude, m bude větší legrace a menší stud.
Snad nás v tom nenecháte samotné. Hned poté
budete moct navš vit v infocentru sérii odborných
přednášek např. jak na záda bolavá od věčného sezení u počítače.

Marcela Chuchlová
foto: ilustrační

Z knihovny
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Knihohrátky v Týdnu rodiny oﬄine
V úterý 14. května jsme pozvali dě a jejich „dospělácký“ doprovod na další pořad z cyklu Knihohrátky
aneb S knížkou do pohádky, tentokrát proběhl jako součást kampaně Týden rodiny oﬄine, kterou jsme se
jako knihovna rozhodli podpořit.
Týden rodiny oﬄine je spojen s Mezinárodním
dnem rodiny, který si připomínáme každoročně 15.
května, organizuje ho nezisková organizace Rodina
oﬄine, která se zabývá osvětou v oblas používání
a ovládání moderních technologií, poukazuje na
jejich rizika a zabývá se správným uživatelským
přístupem, zejména u dě . Do kampaně mohou
přihlásit své akce pro veřejnost základní i mateřské
školy, knihovny, mateřská centra a další organizace, které splní podmínku, že jejich ak vity budou
oﬄine, tedy bez použi mobilů, tabletů nebo počítačů.
Na úvod našeho setkání jsme si ještě jednou připomněli 70. výročí založení nakladatelství Albatros,
z jeho nejnovější produkce jsme dětem představili

knížku Slavnost obrů, která formou pohádkového
příběhu zachycuje, jak se dě cí vedle dospělých
a co zažívají mladší sourozenci vedle starších. Potom jsme z Hrubínova Špalíčku vybrali pět krátkých veršovaných pohádek, za pomoci přítomných
maminek jsme si je kolek vně zarecitovali a dě
ke každému pohádkovému příběhu našly a složily
překrásné ilustrace Jiřího Trnky.
Následoval příběh holčičky Julinky, která si za pomoci svých zvířecích kamarádů založila ve svých
odložených hračkách „jedlou“ zahrádku a vypěstovala si nejrůznější zeleninu a koření. Tři voňavé kuchyňské bylinky jsme připravili na ukázku, všichni
si je mohli očichat a potom hádat, o jaké bylinky
se jedná. Navíc jsme z nich upekli slané bylinkové
krekry, které jsme společně ochutnali.
Závěr patřil obrázkovému čtení z knížky Nejznámější lidové písničky, několik z nich jsme si potom
s pomocí dětského hracího piánka všichni společně zazpívali.
Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod

SEDM PRÁZDNINOVÝCH ČTENÍ
Městská knihovna zve všechny dě , které se budou o prázdninách nudit, na sedm prázdninových živých čtení, ve středu 10. července, 17. července, 24. července, 31. července, 7. srpna,
14. srpna a 21. srpna 2019, vždy od 14.00 hod, vstup volný.
Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

Marek Epstein: Srabáček
Říkají mu sice Srabáček, ale když zmizí plyšovému prasátku jeho milovaná kamarádka kačenka
Kčenka, a s ní i miminko a celá rodina, je z něj najednou neohrožený hrdina. Srabáček se vydává na dobrodružnou cestu za záchranou Kčenky a své rodiny. Parťákem mu je vypelichaný, ale
zkušený papoušek Žako. Po cestě plné napínavých a humorných příhod se dostávají konečně
na místo činu – do chalupy pod věží, co vypadá jako raketa, aby na poslední chvíli zasáhli
a zabránili neštěs … Nebo je to nakonec všechno jinak? Originální příběh pro dě od 7 let
a jejich velké dospělé.
Zuzana Růžičková, Wendy Holden: Sto zázraků
Životní osudy světoznámé klavíristky, cembalistky a pedagožky Zuzany Růžičkové v podání britské
novinářky Wendy Holden nás provedou více než půlstole m života této legendy české klasické
hudby. Kniha přibližuje výjimečnou ženu, která za 2. světové války prošla několika koncentračními
tábory a zažila nelehká 50. léta, ale navzdory všem těžkostem se jí spolu s manželem, hudebním skladatelem Viktorem Kalabisem, podařilo svou celoživotní lásku k hudbě spojit s úspěšnou
mezinárodní kariérou. Natočila přes třicet dlouhohrajících desek a její působení na světových
koncertních pódiích jí vyneslo přezdívku první dáma cembala.
Michal Bystrov: Příběhy spadlé pod stůl (a zametené pod koberec)
Historie ve spojení s literaturou, pozapomenuté, zajímavé a někdy podivné osudy spisovatelů
a jejich literárních děl. Autor nabízí např. pravděpodobné vysvětlení záhadné smr Edgara Allana
Poea a obhajuje údajného defraudanta a pozdější spisovatelskou hvězdu O. Henryho. Líčí poslední cestu tvůrce detek vních povídek Jacquese Futrella na lodi zvané Titanic, s pozoruhodným
výsledkem rekonstruuje návštěvy Jeroma Klapky Jeroma, Marka Twaina, Alexandra Dumase staršího a Fjodora Michajloviče Dostojevského na českém území. Knížka, která vznikla z čiré zvědavos , chce čtenáře strhnout, pobavit - a také trochu vyděsit.
Tomáš Vaňourek, Lukáš Socha: Zikmund 100
Dva mladí muži si plní svůj klukovský sen, vydávají se po stopách asijské cesty Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky a dnešníma očima hledí na stejná místa, jako kdysi před šedesá lety jejich
slavní předchůdci. Fo , natáčejí, baví se s lidmi a zjišťují, jak moc se svět změnil. Vzdálenos se
zkrá ly, internet znamená nevyčerpatelnou studnicí informací a mobily umožňují nepřetržitý
kontakt s celým světem, dobrodružství ale nezmizelo. Mladí cestovatelé si musí i dnes nacházet
cestu k srdcím lidí, získat si jejich důvěru a přátelství. A stejně jako tenkrát, zrazuje technika,
docházejí peníze a každý den přináší neuvěřitelná překvapení...

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

Píšete nám
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Dolánky z doby minulé část 3
Když po minulé těžbě dřeva přes provizorní panelový brod zůstala cesta od hráze k mostu poškozena, chataři cestu opravili a zainvestovali - 18.000 Kč
štěrk, 5.000 Kč doprava, 2.000 Kč rozhrnu . (Pan
hajný poslal 2m kubické hlinitého písku a nikdo si
nepostěžoval). Pro informaci musíme ještě vzpomenout, že jeden pan hajný chtěl situaci s mostem
vyřešit postavením betonové konstrukce. Přivezl
k mostu dvě velké betonové skruže a uvažoval o Benešových rámech. Pan hajný ale bohužel odešel,
nebo byl odejit a záměr již město nedotáhlo do konce. Skruže, které ležely u mostu několik mnoho let,
letos (r. 2018) na jaře někdo odvezl (kdo a kam?).
Několik let současně se skružemi u potoka ležely
betonové panely, které měly být použity k vybudování přemostění potoka. Panely měly být položeny na březích potoka, na nich měly být položeny
ocelové traverzy a povrch přemostění měly tvořit
železniční pražce. Město dodalo panely, ale na traverzy a pražce se však prý nedostávaly finance.
Velká škoda je, že město, když zřizovalo naučnou
stezku z Č. Brodu na Hradiště Na zámkách za pomocí evropských dotací, nezařadilo mostek u chat
do projektu, protože stejně turisté chodí přes most,
po cestě kolem chat ke studánce na malé louce,
kde se napijí výborné vody a pokračují po úzké
lesní stezce podél Šembery až k památníku u „Knížecích dubů“ za silničním mostem na Kostelec

nad Černými lesy, místo aby se brodili vytyčenou
trasou po velké louce v půl metru vysoké a mokré
trávě. Za silničním mostem pak pokračují po stezce
na Hradiště.
Myslíme si, že by mělo vedení města Český Brod
vědět, že když došlo díky bohu k ukončení spalování tvrdého dřeva v Dolánkách (duby, buky, jasany,
habry) v milířích na dřevěné uhlí. Za silničním mostem na Kostelec nad Černými lesy, chataři zajis li
zřízení elektrické přípojky od milířů až do chat. Pomohli brigádně zajis t výkopy, podtunelování silnice, zajištění v té době nedostatkových bílých cihel
včetně dopravy, výkopy a vyzdění domků pro elektroměry, po položení kabelů rozvodnými závody
pak zahrnu výkopů a předání prací rozvodným závodům. Spalování tvrdého dřeva v milířích bylo sice
ukončeno, ale do módy přišlo spalování tvrdého
š paného dřeva v kotlích pro vytápění domácnos .
A tak i dále mizí z Dolánek listnaté porosty (duby,
buky, jasany, habry). Nově vysazených je v porovnání se smrky a borovicemi mnohem méně. Výsadba modřínů není patrná. Ty krásné staré smíšené
porosty mizí a nová výsadba v pruzích není zdaleka
tak odolná jako smíšený les. Jen stále nevíme, zda
dřevo z cer fikovaného lesa hoří v domácích kotlích
lépe než hořívalo kdysi z necer fikovaného lesa.
Jana Moravcová

HLASUJTE PRO SVÉ „ÍČKO“
Redakce KAM po Česku a ATIC ČR připravili další ročník pres žní internetové ankety „Informační centrum roku 2019“. Anketa proběhne v době od 21. 6. do 31. 8. 2019 a stejně jako
v minulých letech nabídne široké laické i odborné veřejnos možnost preferovat „své“ TIC
v daném kraji, a následně tak i v celé České republice.
GARÁŽ
Potřebovali jsme doma vyklidit prostor (stěhování, parkování...) a zbavit se spousty pro nás již
nepotřebných ale užitečných věcí. A tak jsme uspořádali 25. 5. „garážový výprodej“ na Škvárovně. Jsme rádi, že se našlo dost zvědavých a statečných sousedů, kteří nám přišli pomoct.
Děkujeme všem, kteří si něco odnesli a dají tak věcem druhý život. No a obzvlášť děkujeme
sousedům za dobrovolný finanční příspěvek či dobrůtky, které přinesli. Mnozí z návštěvníků
zmiňovali, že by se jim samotným doma takové „sousedské vyklízení“ hodilo a tak jen doufáme, že se třeba podobná akce v budoucnu bude opakovat a potkáme se u někoho z vás.
Všem děkujeme. Pilátovi
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Semínkovny jsou iniciativou, která vznikla na podporu svobodného sdílení osiva,
semenaĜení a pĜírodního zahradniþení.
Od dubna 2019 je v provozu Semínkovna v MČstské knihovnČ ýeský Brod.
Semínkovna bude umístČna vedle vstupních dveĜí a bude veĜejnČ pĜístupná v rámci
provozní doby knihovny.
Provozní doba
PondČlí --Úterý
8:00 - 11:00
StĜeda 7:30 - 11:00
ýtvrtek --Pátek
8:00 - 11:00

12:00 - 17:30
12:00 - 15:30
12:00 - 18:30
12:00 - 17:30
12:00 - 15:30

Máte dotaz/ pĜipomínku? Napište na: zeraajik@email.cz nebo skalka@centrum.cz
Další informace najdete na https://seminkovny.wordpress.com/

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: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019
Data expedice: 18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 17. 5., 14. 6., 16. 8., 13. 9., 18. 10., 15. 11., 13. 12. 2019
poslední aktualizace: 10. 1. 2019

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

TAXISLUŽBA
Kostelec nad Černými Lesy
a Český Brod
Jezdíme 5, 7 a 9 místnými
vozy značky VW a Škoda.

Již 11 liet
s Vám

telefon: 602 346 796
www.taxikostelec.cz
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DŝůŽǀŶşĐŝ ĚŽďƌĠ ŬĄǀǇ͕
ǌĂēĄƚŬĞŵ ēĞƌǀŶĂ ũƐŵĞ ŶĂ ,ƵƐŽǀĢ ŶĄŵĢƐơ ŽƚĞǀƎĞůŝ ŶŽǀǉ ŽďĐŚŽĚ ƌŶşēŬŽ͘
:ƐŵĞ ƌŽĚŝŶŶĄ ƉƌĂǎşƌŶĂ ŬĄǀǇ͕ ŬƚĞƌŽƵ ǀǇďşƌĄŵĞ ǌ ĐĞůĠŚŽ ƐǀĢƚĂ͘ EĂũĚĞƚĞ Ƶ ŶĄƐ
ŶĞũĞŶ ϭϬϬй ƌĂďŝĐƵ ǌ :ŝǎŶş ŵĞƌŝŬǇ ŶĞďŽ ĨƌŝŬǇ͕ ĂůĞ ƚĂŬĠ ŶĂƓş ƐŵĢƐ ŽŚĞŵŝĐĂ͕
ŬƚĞƌŽƵ ƚǀŽƎş ďƌĂǌŝůƐŬĄ ĂƌĂďŝŬĂ Ă ŝŶĚŝĐŬĄ ƌŽďƵƐƚĂ ǀ ƉŽŵĢƌƵ ϴϬ͗ϮϬ͘ sĞĚůĞ ēĞƌƐƚǀĠ
ǌƌŶŬŽǀĠ ŬĄǀǇ͕ ŬƚĞƌŽƵ ǀĄŵ ǀ ƉƎşƉĂĚĢ ƉŽƚƎĞďǇ ŝ ŶĂŵĞůĞŵĞ͕ ŶĂďşǌşŵĞ ŬĄǀƵ Ɛ ƐĞďŽƵ͕
ůĞƚŶş ƐƉĞĐŝĄůǇ͕ ĚŽŵĄĐş ůŝŵŽŶĄĚǇ ŶĞďŽ ƚĂŬĠ ĚĄƌŬŽǀĠ ůŝŬĠƌǇ ŽĚ >ŝŬĞƌŝĂ <ŽƵƎŝŵ͘
WƎŝũěƚĞ ŽĐŚƵƚŶĂƚ ŶĂƓŝ ŬĄǀƵ ŶĂ ,ƵƐŽǀŽ ŶĄŵĢƐơ ϳϰ͊

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
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia
+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109

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

Bydlím tu s Vámi!
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Doporučte mě
nu ve výši 10%
w.rkbohemia.cz
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prodej, obdržít
naleznete na na
ny
mě
od
ní
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k zís
Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

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

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

NOVOU SKLUZAVKU!
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SLEVA AŽ 30 %
NA POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Tuto slevu můžete uplatnit pouze na uvedených kontaktech. Sleva platí do 31. 8. 2019.

Pro více informací nás kontaktujte:
agenturní kancelář Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 27
Mgr. Vladimír Vondrák
M 602 579 873 / vladimir_vondrak@generali.cz
Provozovna zástupce Generali Distribuce a.s., člena Skupiny Generali

Oblíbený internetYHYDĤ°ORNDOLWÞ
 3ĜLSĜHFKRGXRGMLQ¬KRSRVN\WRYDWHOH
GRVWDQHWHLQWHUQHWSRGREX
 YÀSRYÞGQ°OKĲW\ZDARMA
 ,QWHUQHWEH]]¤YD]NXDRPH]HQ°GDW
 3URIHVLRQ¤OQ°VHUYLVQ°SRGSRUD
 $NWLYDÐQ°SRSODWHN]GDUPD

227 023 023

20

LET
S VÁMI

uvtnet.cz

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

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

CHCETE RISKOVAT ZTRÁTU SVÉHO MAJETKU ČI FINANCÍ
POUŽITÍM SMLUV STAŽENÝCH Z INTERNETU?
• Notář je státem pověřená osoba k sepisování veřejných listin.
• Notář zajistí bezpečný prodej nebo převod nemovitosti.
• Notář ochrání váš majetek a finanční prostředky při změně vlastníka nemovitosti. Zaručí bezpečné
uschování peněz a jejich vyplacení. Zařídí zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí.
• Notář založí společnost, zajistí změny v ní, osvědčí valnou hromadu, ...
• Notář je jako jediný oprávněn zapsat přímým zápisem do obchodního rejstříku novou společnost či
změny v existující společnosti. Vyhnete se tak zdlouhavému procesu zápisu přes soud.
• Notář sepíše majetkové smlouvy manželů a snoubenců.
• Notář vám pomůže uspořádat vaše majetkové záležitosti pro případ smrti (závěť, vydědění, ...).
• Notář sepíše notářský zápis jako podklad pro případnou exekuci.
• ...a mnoho dalších právních služeb.
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:
motocykl, moped, skůtr,
také vraky a díly,
tel: 777 589 258

NABÍZÍME:

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

Vepřovou kýtu bez kosti – 99 Kč/kg
Hovězí zadní bez kosti – 199 Kč/kg
Vepřová játra – 25 Kč/kg

ceny jsou platné od 24. 6. do 6. 7. 2019
na prodejně v Českém Brodě

