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Co nového

Jaký duben, takový říjen
Duben je první opravdu jarní měsíc. Rychlost, s jakou se příroda v našem městě probouzí, mě každoročně překvapí. Třeba městský park. K rados z hezkého počasí ale posledních několik let připojujeme přání, aby také více
pršelo. Duben má podle lidových pranos k v plnění tohoto úkolu zvláštní postavení. Tak třeba: Mokrý duben,
hojnost ovoce. Nebo: Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. Anebo věštecky: Jaký duben, takový říjen.
Nezbývá než si přát, aby to bylo letos s vodou veselejší a abychom se nemuseli za déšť přimlouvat v každém
druhém úvodníku.
S příchodem jara se společenské a sportovní ak vity přesouvají z krytých sálů a tělocvičen do přírody a veřejného prostoru. I letos město částkou 500.000 Kč podpoří desítky sportovních a kulturních akcí pořádaných
českobrodskými spolky. Letos se nám sešlo 66 žádos , o několik více než v roce 2018. Naprostá většina z nich by
měla být i letos alespoň částečně uspokojena.
Jednou z každoročních jarních ak vit je také kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko, do níž se i v našem městě zapojila řada dobrovolníků. Uklízelo se v lesích i podél vodních toků a cest. Všem dobrovolníkům patří obrovský dík.
Ožívá ale nejen příroda a spolkový život. Zřejmě i vlivem vysokých cen nemovitos začínáme pociťovat zvýšený
zájem investorů, kteří by rádi v našem městě realizovali bytové projekty. Aktuálně je v jednání několik takovýchto záměrů, z nichž největší je plán na výstavbu v areálu bývalého cukrovaru (až pro 3000 lidí) ale třeba i přestavba bývalého areálu firmy An co (pro 300 lidí). Pomocí nástrojů územního plánování i jednáním s investory se
snažíme docílit vhodné podoby projektů tak, aby co nejlépe zapadly do současné podoby našeho města. Nové
domy by měly odpovídat okolí, parkování by mělo být řešeno uvnitř staveb, pamatováno musí být i na zeleň
a veřejnou vybavenost. Projekty ovšem přinesou i nemalé náklady na posílení technické infrastruktury a školských zařízení celého města. Ty bude muset město uhradit. Proto chceme, aby se investoři na těchto nákladech
podíleli ve formě příspěvku, který budou hradit městu buďto podle podlahové plochy bytů anebo podle počtu
ekvivalentních obyvatel. Uvažujeme o tom, že tento příjem by následně šel do zvláštního fondu infrastruktury,
z něhož budou hrazeny velké inves ce celoměstského významu.
V tomto čísle jsme se rozhodli o sknout jako zvláštní přílohu hlavní výkres návrhu regulačního plánu městské
památkové zóny s pozvánkou na veřejné projednání, které se koná v pondělí 13. 5. 2019 od 18.00 hodin v KD
Svět. Na zadní straně je o štěna celá tzv. výroková část. Chceme, aby se s návrhem mohli všichni občané seznámit
a využít případných opravných prostředků. Prosím, nepřehlédněte 7 denní lhůtu (běží od konání veřejného projednání) pro podání pouze písemné námitky či připomínky pro tomuto návrhu. Regulační plán MPZ je sice pro
budoucí vývoj města důležitý dokument, ale do práv vlastníků by měl zasahovat jen v nezbytně nutné míře.
Tomáš Klinecký
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Krátce z města
Ve dnech 24. 5. 2019 a 25. 5. 2019 se konají volby do Evropského parlamentu. Volební místnospro jednotlivé okrsky naleznete na obvyklých
místech. Volební lístky s jednotlivými kandidujícími subjekty budou doručovány do domácnos
(do 21. 5.), případně budou k dispozici v podatelně městského úřadu a poté i ve volebních
místnostech. Do úřední obálky budeme vkládat
1 hlasovací lístek vybraného volebního uskupení, na němž půjde zakroužkovat nejvýše 2 kandidáty, kterým dáváme tzv. preferenční hlasy.
Podrobnos v článku uvnitř čísla.

V jarních měsících se dokončují úpravy menší
nemocniční zahrady u pavilonu G (bývalé porodnice). V rámci této akce byl sanován plot, zřízena
cestní síť, upraveny trávníky a vysazeny kvě ny.
Vše doplňují originální dřevěné lavičky.

Od 3. 5. 2019 opět začínají pravidelné páteční
Českobrodské farmářské trhy na náměs Arnošta z Pardubic. V prodeji budou produkty regionálních zemědělců a výrobců uzenin, cibuloviny,
sazenice, řezané kvě ny a rukodělné výrobky.

Avizované veřejné projednání návrhu Regulačního plánu městské památkové zóny a jejího okolí
pro Český Brod zpracovaného Ing. arch. Jaromírem Myškou (je přílohou tohoto čísla) se pro
předpokládaný velký zájem přesouvá do sálu
KD Svět, kde v pondělí 13. května 2019 od 18.00
hodin rádi přivítáme všechny zájemce.

Rada města na jednání 13. 3. 2019 jmenovala
novou vedoucí finančního odboru, Ing. Šárku
Jedličkovou. Rada dále souhlasila s podáním
žádos o dotaci na akci Singltrek v Dolánkách,
o němž jsme podrobně psali v minulém čísle. Na
jednání dne 27. 3. 2019 rada opětovně vyhlásila veřejnou zakázku na vybudování parkoviště
B+R u nádraží (pro jednostopá vozidla), vybrala
dodavatele opravy fasády budovy čp. 70 a doporučila zastupitelstvu přijmout finanční podporu
z ministerstva kultury ve výši 1,6 mil. korun, která by měla letos jít v plné výši na tuto akci.
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Probíhají jednání s Českými drahami, a. s. a se
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, o využi a případném převodu některých
pozemků v okolí nádraží pro potřeby města.
Součás byla i nabídka na využi prostor 1.
a 2. patra nádražní budovy, plochy okolo nákladové rampy nebo využi bývalé vlečky do ZZN.

V rámci Programu č. 2 z Fondu sportu, kultury
a volného času posuzovala výběrová komise
žádos o podporu celkem 66 sportovních a kulturních akcí od 17 spolků. Jedná se zejména
o sportovní soutěže, turnaje, workshopy nebo
příměstské tábory.

Na přelomu března a dubna provedla KSÚS
opravu kanalizačních šachet v ulici Jana Kouly,
která přinesla částečnou uzavírku krajské silnice u nákupních center. Technické služby Český
Brod také provedly opravy výtluků na místních
komunikacích na území města a zahájily čištění
místních komunikací, k němuž se během května
přidá i správce komunikací v majetku kraje.

Pořadatel fotografické soutěže Brody v Brodě,
na které spolupracují všechny české i moravské Brody, vyhlásil nové soutěžní podmínky
7. ročníku. Všechna díla musí být odevzdána do
30. 9. 2019, 24.00 hod. Soutěží se ve třech kategoriích: „A“ Krásy města, „B“ Život ve městě,
„C“ Urbex a stavby 21. Stole .

Zápisy do všech českobrodských mateřských
škol se konají ve dnech 2. až 3. 5. 2019. Formuláře nutné k zápisu budou ke stažení na webových
stránkách školek, případně k osobnímu vyzvednu . Vyplněné formuláře se budou přijímat v MŠ
Sokolská a MŠ Kollárova ve dnech 2. 5. 2018 od
10.00 do 15.00, 3. 5. 2018 od 10.00 do 13.00
a v MŠ Liblice dne 2. 5. 2018 od 8.00 do 15.00
hod. Více informací na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 13. 3. 2019
1. Smlouvy s Povodím Labe - Brod přes Šemberu
v Dolánkách
2. Nájemní smlouva se SOŠ Liblice - volby do Evropského parlamentu 2019
3. Nájemní smlouva s M´am´aloca, o.p.s. - volby do
Evropského parlamentu 2019
4. TS Český Brod - souhlas s odpisem pohledávek
5. TS Český Brod - souhlas převodem mezi fondy
organizace
6. Prodej bytové jednotky č. 1256/30 v ul. Palackého
7. Prodej bytové jednotky č. 340/5 ul. Komenského
8. Prodej bytové jednotky č. 1197/10 ul. Masarykova
9. Prodej bytové jednotky č. 1394/2 ul. Mozartova
1394
10. Prodej bytové jednotky č. 1382/7 Štolmířská
1382
11. Prodej bytové jednotky č. 1382/4 Štolmířská
1382
12. Prodej bytové jednotky č. 1382/9 Štolmířská
1382
13. Prodej bytové jednotky č. 1382/1 Štolmířská
1382
14. Prodej bytové jednotky č. 1382/3 Štolmířská
1382
15. Prodej bytové jednotky č. 1382/2 Štolmířská
1382
16. Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužících
k podnikání ev. č. 201600142/OR 1. Pilulka Lékárny a. s.
17. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1394/11
ul. Mozartova 1394
18. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1382/5
Štolmířská 1382
19. Singltrek v Dolánkách - žádost o dotaci
20. Jmenování vedoucí finančního odboru
21. Schválení Výroční zprávy, která se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím za rok 2018
22. Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Sokolská
a MŠ Kollárova do výzvy Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování - Šablony
II. pro MŠ a ZŠ
23. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne
4. 3. 2019
24. Informace - Zápis z komise ZM a MA21 ze dne
28. 2. 2019

25. Informace - zápis komise RMPZ
26. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
rady města a další informace
Body projednávané radou města 27. 3. 2019
1. Anna - souhlas se zapojením do výzvy MAS Region Pošembeří
2. Prodej bytové jednotky č. 1382/11 Štolmířská
1382
3. Odkup pozemku v k.ú. Český Brod (pod P+R ČD,
Český Brod)
4. Zrušení VZ „Parkoviště B+R v nákladové čás
nádraží“
5. Výběr dodavatele VZ „Celková oprava fasády
MÚ Český Brod, nám. Husovo 70“
6. Změna č. 2 Územního plánu Český Brod
7. Dodatek č. 1 ke SoD č. 201900004/OR na akci
Úpravy ve dvoře č. p. 56
8. Státní finanční podpora v programu regenerace
MPR a MPZ v roce 2019
9. Snížení příkonu v areálu ZZN
10. Česká pošta, s. p. - prodloužení vyhrazené parkování
11. Informace - Zápis z jednání komise bezpečnos
ze dne 4. 3. 2019
12. Informace - Zápis z 1. jednání Komise životního
prostředí ze dne 6. 3. 2019
13. Informace - Plnění úkolu - Informace o projektech OR k 21. 3. 2019
14. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
rady města a další informace
15. Informace - Zápis z jednání komise pro místní
čás
16. Složení hodno cí komise na dotace na fasády
v MPZ v Českém Brodě

Co nového
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Veletrh sociálních služeb poprvé v Českém Brodě – 16. 5. 2019
Jde o přehlídku poskytovatelů sociálních služeb, která proběhne v rámci kampaně Den rodiny. Podstata
této akce by se dala charakterizovat slovy: „Všechno, co jste potřebovali vědět o sociálních a souvisejících
službách, ale nevěděli, kde se zeptat“. Smyslem prezentace je seznámit občany s obsahem dostupných poskytovaných sociálních služeb a lidsky jim přiblížit danou oblast. Nikdo neví, kdy se může dostat do nějaké
nepříznivé sociální situace nebo kdy bude potřebovat zajis t pomoc někomu blízkému.
Samotná přehlídka sociálních služeb se uskuteční
16. 5. 2019 od 10.00 do 17.00 hodin. Stánky s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb se budou
nacházet v horní čás náměs Arnošta z Pardubic,
kde si bude možné například prak cky vyzkoušet
různé kompenzační pomůcky. Představí se zde 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. Prezentaci doplní
informační kampaň na téma pěstounské péče, kdy
návštěvníkům nabídneme diskusi k tomuto tématu
a informační materiály.
Doprovodný program bude probíhat v informačním
centru města i v přilehlém parku a bude zaměřen
na všechny věkové kategorie. Od 10.00 hodin si budou moci senioři vyzkoušet v informačním centru
půlhodinové cvičení na židlích. V tuto dobu bude

také otevřena mezigenerační tvořivá dílna, kterou
povedou žáci s pedagogy ze ZŠ a PŠ Český Brod. Zapojit se do tvoření bude možné až do 12.00 hodin.
Po hodinové přestávce si budou moci návštěvníci
ověřit zábavnou formou stav své pamě . Mezi 13.
a 14. hodinou bude otevřen kurs trénování pamě
spojený se vzpomínáním vedený Klárou Cingrošovou, která tyto kursy pro seniory organizuje v Brandýse n. L. Na tento ochutnávkový kurs naváže zážitkový program v délce 90 minut pod názvem „Jak
vidím svět, když nevidím - přijďte nahlédnout tam,
kam zrakem nahlédnout nelze“ pod vedením Pavly Kovaříkové, nevidomé matky dvou malých dě
a lektorky organizace Rozhledna.
Pro dě je připraveno mnoho zábavných her
a soutěží, budou se moci vyřádit na skákacím hradu, závodit na koloběžkách a zasoutěžit v různých
disciplínách. Od 16.15 hodin zahraje návštěvníkům
kapela Pancake Cake ze zdejšího gymnázia.
Čtvrtečním programem Den rodiny a veletrh sociálních služeb nekončí. V pátek 17. 5. 2019 můžete navš vit od 18.00 hod zdejší KD Svět a shlédnout oceňovaný film Domácí péče. Vstup bude bezplatný.
Jana Tůmová, odbor sociálních věcí

Ukázka práce spolku Vodící psi srdcem

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Zdeňka Grösslová, paní Marie Kapičková, paní Miloslava Varvažovská,
paní Iva Pospíšilová, paní Květoslava Chocholoušová, paní Emilie Blažková,
paní Růžena Černovská, paní Jitka Votápková, paní Elsa Vomáčková,
paní Alena Baumannová, paní Hedvika Váňová, paní Marta Macková,
pan Josef Homola, paní Jiřina Šašecí, paní Božena Mejstříková,
paní Zdeňka Firbasová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Aktuální informace o dění v naší obci teď nově i ve vašem
mobilním telefonu – prostřednictvím aplikace Česká Obec
Město Český Brod se nedávno zapojilo do projektu Česká Obec. Jde o mobilní aplikace a jednotné místo,
na kterém občané českých obcí a měst získají rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí.
Zeptala jsem se proto projektového manažera České Obce pana Davida Jedlinského, k čemu konkrétně
aplikace slouží?
Mobilní aplikace Česká Obec, je přímo propojena
s vaší radnicí, která vás tak o dění v Českém Brodě
může informovat okamžitě. Aplikace navíc pracuje
s obrázky, videi, textem a externími odkazy. Najdete tu důležité kontakty na vaši obec. Zároveň aplikace pracuje i s kalendářem ve vašem mobilním
telefonu, takže si např. upoutávky na kulturní akce
ve městě můžete do kalendáře přímo ukládat.
A jak je tedy možné začít mobilní aplikaci využívat?
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré
telefony (tablety) s operačním systémem Android
nebo iOS (iPhone). Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení:
• ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, kterou rozkliknete
a ve vyhledávači zadejte Česká Obec,
• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte
instalovat,
• po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém horním rohu najdete znaménko „+“,
po kliku na něj se zobrazí žluté pole s nápisem
„Přidat Obec“, po kliknu na něj můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce, které chcete
sledovat, dále je můžete řadit v závislos na tom,
která obec má být první nebo druhá m, že danou obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů,
• dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled
obcí“, zobrazí se obec, kterou jste si přidali, pokud je obec zapojená do projektu Česká Obec,
zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec je
prázdná pouze s upozorněním, že s námi nespolupracuje.

• obce sledujete přeje m prstu po displeji vlevo
či vpravo.
Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což zabere
minimální místo v pamě vašeho mobilního zařízení. Na nové událos vás upozorní prostřednictvím
no fikací (upozornění) a na váš požadavek si načte
pouze vybraný příspěvek, který vaše město zadá.
Je tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům.
… a doufám, že se mobilní aplikace stane nedílnou
součás vaší obce.
Děkujeme za rozhovor.
Petra Ištvániková, PR manažerka

SDÍLEJTE ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ A DALŠÍ TISKOVINY
Čtete rádi Zpravodaj? Odebíráte magazíny nebo časopisy a neukládáte si vý sk? Rušíte starou knihovnu a nevíte kam s knihami? Přečtený Zpravodaj nebo jiné noviny a časopisy můžete odevzdat v IC nebo spolu s knihami odložit v hale před městskou knihovnou a umožnit
dalším zájemcům jejich přečtení.

Co nového
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek
24. května 2019 a v sobotu 25. května 2019.
Obecné informace k volbám do Evropského parlamentu jsou k dispozici na internetových stránkách
Ministerstva vnitra:
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx
Informace pro voliče zapsané v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu v Českém Brodě
O voličský průkaz je možné požádat v lis nné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky voliče do 17. 5. 2019 do 16.00
hodin, osobně do 22. 5. 2019 do 16.00 hodin na
ohlašovně (nám. Arnošta z Pardubic 56, přízemí,
číslo dveří 4).
Odkaz na životní situaci Vydávání voličských průkazů, ověření zápisu v seznamu voličů na webových
stránkách města:
h ps://www.cesbrod.cz/item/vydani-volicskehoprukazu/category/ostatni/group/zivotni-situace
Informace pro občany jiného členského státu EU
než České republiky o možnos zapsání do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
v Českém Brodě
Voliči jiného členského státu než ČR, kteří chtějí ve
volbách hlasovat, musí požádat o zápis nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do

seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, termín podání žádos byl do 14. 4. 2019
do 16.00 hodin, žádost se podává na ohlašovně
(nám. Arnošta z Pardubic 56, přízemí, číslo dveří
4). Musí být splněna podmínka, že občané jiných
členských států EU mají trvalý nebo přechodný pobyt v Českém Brodě nejméně od 10. dubna 2019.
Při podání žádos se občan jiného členského státu
EU prokáže platným průkazem totožnos . Podpis
se úředně neověřuje.
Mgr. Klára Uldrichová, MPA,
vedoucí odboru vnitřních věcí
foto: mvcr.cz, info.cz
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Co je regulační plán obce?
Obsah regulačního plánu je stanoven vyhláškou
o územně analy ckých podkladech. O pořízení
regulačního plánu rozhoduje zastupitelstvo příslušné obce z vlastního podnětu, z jiného podnětu,
na žádost fyzické nebo právnické osoby. Regulační
plán vychází zejména z podmínek stanovených pro
příslušnou plochu v územním plánu (pokud byl pro
obec vydán), případně v zásadách územního rozvoje.
Pro zpracování regulačního plánu je závazný územní plán. Obec v územním plánu vymezí plochu
a stanoví, že v této ploše bude vydán regulační
plán, tzn., že se v této ploše nebude vydávat individuální územní rozhodnu . Tento regulační plán
si schvaluje obec, jde tedy o určitý způsob přenosu
územního rozhodování, a to ze stavebního úřadu
na obec. V rámci územního plánu jsou pak stanoveny podmínky pro pořízení regulačního plánu

a pro jeho vydání, které jsou zadáním regulačního
plánu.
Regulační plán se také vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu.
Regulační plán Městské památkové zóny Český Brod
Územní plán Český Brod, který nabyl účinnos dne
26. 1. 2017, předepsal pořídit pro plochu městské
památkové zóny a jejího okolí (0,409 km2) regulační plán. Cílem je podrobnější řešení funkčního,
prostorového, este ckého a dopravního stavu centra než stanovuje územní plán. Zadání regulačního
plánu bylo schváleno současně s územním plánem
v prosinci 2016. I v tomto případě se město rozhodlo pro pořízení regulačního plánu využít dotačního tulu z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 3. Byla podepsána smlouva
se zpracovatelem s termínem dokončení do 30. 8.

Co nového
2019. Celková cena je 532.400 Kč, spoluúčast města je 10 %.
Postup schválení zadání regulačního plánu je o něco složitější, je obdobný jako u územního plánu.
Návrh regulačního plánu musí být nejprve projednán s dotčenými orgány a dotčenými obcemi na
tzv. společném jednání.
Pořizovatel doručí návrh regulačního plánu veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může
každý u pořizovatele uplatnit písemně připomínky
k návrhu regulačního plánu. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
Na základě stanovisek a připomínek je návrh RP
poté upraven a následně na veřejném projednání
projednán s veřejnos .
Veřejnost může k návrhu regulačního plánu podat námitky nebo připomínky, nejpozději však do
7 dnů ode dne veřejného jednání, pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem následně vypracuje návrh rozhodnu o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí dotčeným
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orgánům a vyzve je, aby k návrhu do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Poté je návrh upraven
a předložen zastupitelstvu k vydání. Regulační plán
je vydán opatřením obecné povahy. Teprve doručením opatření obecné povahy 15. dnem vyvěšení
na úřední desce je regulační plán účinný.
Ustanovení o nahrazení územního rozhodnu regulačním plánem z podnětu pla 3 roky ode dne
naby účinnos , není-li v něm v odůvodněných
případech stanovena lhůta delší, nejdéle však 5
let; doba platnos může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního plánu
v době jeho platnos .
Zpracování Regulačního plánu MPZ a jejího okolí
Český Brod vyvolává potřebu Změny č. 2 ÚP Český
Brod. Pro vydání Regulačního plánu MPZ a jejího
okolí Český Brod musí být pořízena Změna č. 2 ÚP
Český Brod, kde budou zapracovány změny, které
vyplynuly z pořízení Regulačního plánu MPZ a jejího okolí Český Brod. Regulační plán bude vydán po
vydání Změny č. 2 ÚP Český Brod.
Ing. Radana Marešová,
odbor stavební a územního plánování

KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 14. května 2019 od 16.00 zveme v rámci 4. ročníku
osvětové kampaně Týden rodiny oﬄine všechny dě a jejich
rodiče nebo prarodiče na odpolední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky, vstup zdarma. Těšíme se
na vás, čtení sluší každému!
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 22. 3. 2019 byly mezi občany města Český Brod přivítány místostarostou města
Mgr. Tomášem Klineckým tyto dě :
Lucie Sekulová, Dominik Chábera, Agáta Klára Boudová, Radek Gábor, Dominik Dadaj, Sebas an Hnida, Šimon Líbal, Adéla Vokounová, Šimon Vosecký, Jan Kolář, Tamara Skálová, Jan
Šindelář, Lukáš Rašek, Jakub Randík, Benedikt Burián a Erik Rind.
Další vítání plánuje matrika uspořádat v září tohoto roku. Přihlášeným dětem přijde pozvánka
na adresu uvedenou v přihlášce, kterou je možné stáhnout na našich webových stránkách
nebo se obrá t telefonicky, e-mailem nebo osobně na kancelář matriky sídlící v přízemí budovy č. p. 65 na náměs Arnošta z Pardubic.
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XXIII. ročník českobrodského okruhu — Memoriál Otakara Jeníka
a VII. ročník značkového srazu motocyklů BSA, 1. května 2019
Okruh Českobrodský je závod historických vozidel s historií sahající až do roku 1934, kdy se jel vůbec první
ročník a následné ročníky se jely jako neoficiální příprava strojů a pilotů na slavných 1000 mil československých.
Současný závod navazuje na tuto tradici a startuje
v pravé poledne z českobrodského náměs . Jede
se převážně v okolí Českého Brodu, často po původní tra a vyhlašuje se pro stroje do r. v. 1960
jako jízda pravidelnos na dvě kola. Celková délka
tra je cca 80 km.

Startovné činí:
• vozidla do r. v. 1945 pla 250 Kč při platbě předem nebo 300 Kč při placení při přejímce,
• vozidla r. v. 1946 až 1960 pla 350 Kč při platbě
předem nebo 400 Kč při placení při přejímce,
• mladší vozidla jen po dohodě s pořadatelem.

Po skončení závodu proběhne v místní sokolovně
vyhlášení vítězů s předáním pohárů a cen a také
každý obdrží pamětní list se svou startovní fotografií a upomínkovou plaketu.

Přejímka vozidel se koná dne 1. května 2019 od
7.30 do 10.30 hodin na Husově náměs v Českém
Brodě. Vozidla účastníků musí být v dobrém technickém stavu a vybavena doklady opravňujícími je
k provozu na pozemních komunikacích. Jízdy se
účastní každý na vlastní náklady a nebezpečí.
Pořadatelé, Město Český Brod a sponzoři zvou odvážné sportsmeny a zvídavé diváky na jedinečnou
podívanou.
Petra Ištvániková, PR manažerka

POZVÁNKA NA KŘEST NOVÉ KNIHY STAROBYLÝM
ČESKOBRODSKEM MEZI VÝROVKOU A ŠEMBEROU
V rámci závodu veteránů se 1. 5. 2019 od 10.00 hodin na Husově
náměs uskuteční křest a autogramiáda nové knihy Jana Řehounka.
Nymburský spisovatel, publicista a znalec regionu středního Polabí
Jan Řehounek tentokrát odbočil od Labe po jeho přítoku – Výrovce, aby čtenářům přiblížil turis cky dosud téměř neobjevený kus
země, obecně známý jako Českobrodsko. Protože jde ale o území
sevřené toky Výrovky a Šembery, říká se mu Pošembeří. Doufáme,
že se spolu s autorem, zaníceně zaujatým historií a krásami tohoto
kouta středních Čech, vydáte stejně nadšeně po tajemných stezkách Pošembeří.

Co nového
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Instalace a obnova dopravního značení ve městě
Značení se rozděluje na svislé a vodorovné dopravní značení. Může být taktéž stálé nebo dočasné. TS Český
Brod se starají o toto dopravní značení ve městě vyjma průjezdových komunikací, které jsou v majetku Středočeského kraje a ve správě Správy a údržby silnic, cestmistrovství Český Brod, které sídlí v ulici Jatecká.
Jedná se o ulice Klučovská, Zborovská, Tuchorazská,
Žižkova, Palackého, Suvorovova, Jungmannova,
Jana Kouly, Prokopa Velikého, Žitomířská a Bylanská, Školní, Ls bořská, v Liblicích. Taktéž jde o ulici
Českobrodská, která pro ná Štolmíř. Instalace dopravních značek se provádí pouze na základě rozhodnu o umístění odboru dopravy v součinnos
s dopravním inspektorátem Policie ČR v Kolíně.
Obnova svislého dopravního značení většinou souvisí s vandalismem. Vodorovné dopravní značení
zahrnuje nástřik přechodů pro chodce, vodící čáry,
vyhrazená místa pro zásobování, pro invalidy, zákazové prvky stání. Obnova se provádí dle plánu
a potřeby. Cílem je obnovu provádět ze 2/3 plastovým nástřikem, který má trvanlivost 5 i více let,
a ze tře ny bílou kvalitní barvou. Každý rok se provádí tento nástřik dle potřeby a kvality dopravního
značení vždy za příznivých klima ckých podmínek
ve dvou fázích: v květnu – červnu a v srpnu – září.
Také v letošním roce dojde k opravě vodorovného
značení pracovníky TS Český Brod.
Přechodné svislé dopravní značení se instaluje zejména v době krátkodobých nebo dlouhodobých
uzavírek, při opravě povrchů vozovek, kanalizačních

vpus , čištění komunikací, ale taktéž při tradičních
akcích jako je posvícení, oslava adventu, při akcích
organizovaných městem. Zmínka zde byla i o vandalismu některých občanů, kteří si z dopravního
značení dělají terče a značky demolují. Nakonec
i toto zapla me všichni ze svých daní. Každopádně
přeji občanům, aby tyto prvky dopravních značek
co nejvíce ulehčovaly život ve městě a aby jich byl
co nejmenší počet.
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb
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Co nás limituje v třídění odpadu ve městě
Většina občanů ve městě skvělým způsobem třídí odpad. Technické služby jim společně s vedením města
vytvářejí odpovídající podmínky. V roce 2011 byl zaveden svoz bioodpadu, v roce 2013 svoz tex lií a šatstva, v roce 2015 svoz plechovek a fritovacího oleje, v roce 2018 svoz plastů a papíru z domácnos . Ve
městě je dostatečný počet kontejnerových stání na tříděný odpad včetně podzemních kontejnerů. Již čtvrtý
rok funguje sběrný dvůr v Liblicích pro občany Českého Brodu zdarma.
A výsledky se dostavují. Více vytříděného odpadu
znamená více peněz od firmy EKO-KOM a dalších
firem (Elektrovin, Asekol, Ekolamb, atd.), které
slouží právě ke snížení nákladů pro svoz a likvidaci
odpadu. V roce 2018 byla výše příjmů od těchto
firem a prodeje surovin (papíru, fritovacího oleje,
tříděného skla) 1,7 mil Kč. Napro příjmům musíme brát také náklady na rozšířený a nadstandartní
svoz odpadu, mzdy pracovníků a ceny za suroviny,
které musíme pla t. Největší položkou je směsný
a objemný odpad, jehož výši mohou svým tříděním
právě ovlivnit občané našeho města. Jeho výše se
od roku 2009 snižuje opro vytříděným komoditám (170 kg na jednoho občana za rok 2018). Tím
také zapla me méně poplatků za uložení tohoto
odpadu na skládce v Radimi.
Co nás však v této činnos limituje? Je to především neznalost některých lidí, kteří si zřejmě nejsou jis , co přesně patří do jednotlivých nádob
různých barev. A také schválnost a lhostejnost. To
se již několikrát projevilo při svozu bioodpadu z domácnos , kde někteří občané dokáží zahrabat do
hnědé nádoby mrtvá zvířata, hadry, ryby v igelitovém sáčku, ale i kamení. Tímto chováním ohrožují
nejen poškození drahé techniky příspěvkové orga-

nizace města, zařízení kompostárny v Radimi, ale
i výši poplatku pro občana na příslušný rok.
Jedná se o jednoduchou matema ku. 10 tun bioodpadu svezeného do kompostárny znamená
1.800 Kč. 10 tun znečištěného bioodpadu díky
nezodpovědným občanům znamená 9.500 Kč do
skládky komunálního odpadu. Tím se zvyšují náklady, které ovlivní výši poplatku na následující roky.
Proto neustále zveřejňujeme na stránkách TS Český
Brod, ale i ve Zpravodaji správný obsah kontejnerů
různých barev. Do žlutých kontejnerů na plasty,
černých kontejnerů s červeným víkem na tetrapaky, dokáží občané uložit různé originální předměty
z domácnos . Zaměstnanci TS nacházejí odložený
objemný odpad u kontejnerových stání, který patří
na sběrný dvůr. Ten se také odváží a někdo ho musí
zapla t v konečném výsledku. A to je občan Českého Brodu v rámci zvýšeného poplatku.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zodpovědným občanům za poc vé třídění odpadu a jeho
správné uložení do jednotlivých nádob, případně
na sběrný dvůr v Liblicích.
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb
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Jaká je budoucnost rozvoje našeho města?
Touto otázkou se již řadu let zabývá vedení města, které se snaží o vyvážený rozvoj napříč všemi oblastmi.
Do roku 2022 udává směr Strategický plán schválený zastupitelstvem města v prosinci 2007, který nás
čeká v nejbližších letech vyhodno t a aktualizovat. Do klíčové oblas KO9: Řízení rozvoje, správa města
a spolupráce zmíněného dokumentu patří mimo jiné i veřejná setkání, která slouží například k představení
nových projektových záměrů a k diskuzi s občany.
Veřejné setkání v radničním sále 1. 3. 2019 poskytlo prostor pro představení tří rozvojových studií
území města, které byly vypracovány v souladu
s územním plánem. Laicky řečeno: územní studie
navrhují, kde budou nová veřejná prostranství
a jaké bude jejich využi . Mají sloužit jako podklad
stavebnímu odboru při vydávání územních rozhodnu v souladu s územním plánem. Studie jsou zveřejněny na webu města v sekci Územní plán.
Po úvodním slovu místostarosty Mgr. Tomáše Klineckého představila Ing. arch. Jana Langerová
územní studii lokality Jahodiště. Ing. arch. Jaromír
Myška se po té věnoval lokalitě Západ. Jako tře
na řadu přišel městský architekt Jiří Pavlíček, který zastoupil autorku studie Kounické předměs
Ing. arch. Danielu Štegerovou.
Po krátké přestávce proběhla diskuze, během níž
architek osvětlili například řešení skladby plánované zástavby nebo nejvhodnější umístění dalších
kapacit školních zařízení. Vedoucí odboru rozvoje
Mgr. Hana Dočkalová nas nila další nutné kroky města, které se připravuje na předpokládané
zvýšení počtu obyvatel z hlediska zajištění zdrojů
pitné vody a velikos čis rny odpadních vod v nejbližších letech.
Petra Ištvániková, PR manažerka

14

Co nového

Českobrodský zpravodaj
duben 2019

Informační centrum zahajuje víkendový provoz
Přízemí budovy pod městskou knihovnou poskytuje nejen příjemné klima a ducha historické budovy, ale
hlavně zázemí pro poskytování informací a služeb. Mezi hlavní činnos našeho městského informačního centra, člena Asociace turis ckých center (ATIC) a informačního centra pro mládež (ICM) patří propagace města, poskytování informačních služeb turistům i obyvatelům, zajišťování služeb a městských kulturních akcí.
Informační centrum se v srpnu loňského roku přestěhovalo zpět do budovy č. p. 1 do nově zrekonstruovaných, přízemních prostor pod městskou
knihovnou. Od května do září jsou služby IC k dispozici i o víkendu.
Informační centrum nabízí a zajišťuje:
• informace o českobrodských historických památkách
• informace o kulturním, sportovním a společenském dění na území města a v jeho okolí
• informace o místních službách
• prohlídky českobrodského podzemí
• py na výlety po městě, jeho okolí a regionu
• informace o dopravních spojích
• prodej lístků v sí Ticketportal
• prodej vstupenek pro KD SVĚT sí GoOut
• prodej map, turis ckých publikací a upomínkových předmětů
• možnost připojení na internet
• kopírovací služby, laminace, scan
• zprostředkování výstav v galerii Šatlava
• pořádání kulturních a společenských akcí města
• distribuci Českobrodského zpravodaje
• ucelené informace pro dě a mládež rozdělené
do jednotlivých oblas , dle metodiky ICM
• pronájem sálu KD SVĚT na kulturní, hudební
a vzdělávací pořady
• pronájem radničního sálu v č. p. 1 ke komerčním
nebo vzdělávacím účelům
• sběrná služba plakátů pro firmu Rengl

Kromě našeho podzemí je historie budovy odhalena v nově vzniklém radničním sále č. p. 1. s nádhernými go ckými stropními oblouky a v zrekonstruovaných prostorách galerie Šatlava. Zveme Vás
na návštěvu, až půjdete okolo, přijďte třeba jen tak
nahlédnout, nechte se provést podzemím nebo
navš vte některou z výstav v naší galerii. Těšíme
se na Vás!
Zdenka Bočková, IC Český Brod

PROVOZNÍ DOBA INFOCENTRA
od 05 – 09/2019

PROVOZNÍ DOBA PODZEMÍ
od 05 – 09/2019

pondělí 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
úterý
8.00 - 11.00, 12.00 - 16.00
středa 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
čtvrtek 10.00 - 11.00, 12.00 - 16.00
pátek
10.00 - 11.00, 12.00 - 16.00
sobota 11.00 - 16.00
neděle 11.00 - 16.00
V době státních svátků je v IC zavřeno.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
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Parkovacích míst ve městě je stále nedostatek
Po diskusích z konce loňského roku jsme se na jaře vrá li k tématu parkování v centru města, na Škvárovně
a v okolí nádraží. Nařízení obce a ceník parkování za m pla jen pro parkoviště P+R a pro náměs . V době uzávěrky tohoto čísla není znám výsledek veřejného setkání s občany Škvárovny, které se bude konat
v úterý 9. 4. 2019.
V rámci komplexní studie dopravy v klidu z roku
2014 bylo spočítáno, že na náměs je parkovacích
míst 239. K tomu je potřeba připočítat 240 (nově
postavených) stání na parkoviš ch P+R a další
desítky míst na parkoviš ch u obchodních center
a v širším centru města, včetně záchytného parkoviště u zrcadla (jde o celkem 7 parkovišť). Přesto
jsou tato parkoviště po většinu dne plná a auta
stojí na Škvárovně i v centru. Velkou část míst zaplní dojíždějící občané okolních obcí, kteří pokračují
vlakem do Prahy. Přestože město nové možnos
kde parkovat stále hledá (ZZN, pozemky Českých
drah, pozemky cukrovaru), v minulos se opakovaně potvrdilo, že nová parkovací místa vždy přitáhnou další vozidla. Každé takové místo také vyžaduje
větší nebo menší inves ci z městského rozpočtu.
Zmíněná studie z roku 2014 doporučila v centru
města zvýšit „obrátkovost“ parkování neboli zkrá t
průměrnou dobu stání aut. To bylo smyslem změny ceníku karet i ceníku placeného stání v prosinci
2018 a je smyslem chystaného zavedení 1. hodiny parkování na náměs zdarma. Tento krok měly
v programu některé poli cké subjekty s cílem srovnat podmínky živnostníků v centru s nákupními
středisky a m podpořit podnikání v centru města.
Jsme přesvědčeni, že náměs by nemělo sloužit
k celodennímu parkování. Nemá smysl, aby zde
parkovali zaměstnanci úřadu, škol nebo obchodů,
pokud zákazník nebo klient nemá s autem kde zastavit. Vzhledem k legisla vním požadavkům však
nelze kombinovat režim parkovacích automatů
s režimem s parkovacími kotouči (jde o dvě různé
dopravní značky). Chceme taky, aby řidič nemusel
nejdříve pro lístek k automatu, ale mohl si co nejrychleji vyřídit své věci. Proto od poloviny tohoto
roku plánujeme vymezit prostor, kde bude umožněno pouze parkování s parkovacím kotoučem
v délce maximálně 1 hodiny (zdarma) a na zbývajícím prostoru ponechat současný režim.

Lokalita Škvárovna je trochu jiný případ nežli náměs . Ze všech čtvr asi nejvíce odnáší jinak pozi vní trend přestupování cestujících z auta do
vlaku. Přispělo i zavedení pražských modrých zón.
Na začátku byly s žnos občanů a také problémy
s průjezdnos ulic pro technické služby a pro složky
IZS. Vedení města nyní předložilo upravený návrh
na zavedení rezidentního parkování, kde reziden
budou mít parkovací karty cenově odstupňované
podle počtu vozidel (první karta 50 Kč, druhá karta
500 Kč, 3. karta 5.000 Kč). Na vymezeném území
by měl pla t zákaz stání a zůstal by také současný systém jednosměrek. Systém by měl být navíc
doplněn o možnost parkovat ve čtvr 2 hodiny
zdarma tak, aby na místě mohla zaparkovat vozidla
návštěv, zákazníků, řemeslníků, pečovatelek apod.
Otázkou je, zda někde přidat ještě možnost placeného stání (parkovací automaty) či nikoli. Režim
bude projednán na setkání s občany 9. 4. 2019.
Výsledek v době uzávěrky ještě neznáme.
Už jsme vícekrát psali, že smyslem rozhodně není
získat příjem do rozpočtu, ale omezit na přijatelné
množství počet aut v ulicích. Ani počet vydaných
rezidentních karet nemůže být neomezený. Kdyby tomu tak bylo, lidé by byli právem naštvaní,
že ani s parkovací kartou ve své ulici nezaparkují.
Domníváme se, že zavedení rezidentního parkování na Škvárovně by mělo předcházet chystanému
zpoplatnění parkovišť P+R ve výši 10 nebo 20 Kč za
den (dnes je zde parkování zpoplatněno až při překročení doby 12 hodin), aby se řidiči nepřesunuli
v ještě větším počtu právě na Škvárovnu.
Tomáš Klinecký, místostarosta
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Pohádková noc
Na 29. březen se velice těšili téměř všichni žáci naší třídy 3. A ze ZŠ v Tyršově ulici. Čekala nás to ž pohádková noc a spaní ve škole. V ten samý den se též uskutečnil již několikátý ročník Noci s Andersenem.
Na pohádkové nocování ve škole jsme se těšili
i proto, že nás čekal večer plný zábavy, her a čtení
pohádek Hanse Chris ana Andersena. Večer jsme
zahájili v místní knihovně, kde pro nás paní knihovnice připravily poutavé a v pné vyprávění o knihách Ester Staré a hry jimi inspirované. Následně
jsme pracovali ve skupinkách, kdy každá skupinka
měla za úkol najít dle indicií nám dobře známé pohádky. Další úkoly se ukrývaly v obálkách, museli
jsme správně sestavit část textu pohádky. Nakonec
nás čekal úkol nejzajímavější. Dle vlastní fantazie
jsme měli vymyslet svůj vlastní konec pohádky.
Některé nově vymyšlené závěry pohádek byly tak
v pné, že by z nás měla jistě radost i paní spisovatelka Ester Stará. Se všemi úkoly jsme se statečně
poprali, za odměnu jsme si poslechli jeden zbrusu
nový příběh z knihy Šedík a Bubi a ochutnali jsme
dobrůtky, které paní knihovnice již tradičně připravují.

Dobrůtky od našich maminek a ta nků na nás čekaly i po návratu do školy. Navečeřeli jsme se a pohádkový večer pokračoval různými hrami, prací
ve skupinkách nebo dvojicích. Řešili jsme tajenky,
hádanky, kvízy, odpovídali na otázky, hledali jsme
chybějící slova v textu pohádek. Dozvěděli jsme se
také nové informace ze života H. CH. Andersena,
skládali jsme obrázkové puzzle a podle složených
obrázků jsme hádali názvy Andersenových pohádek. Společné čtení pohádky Císařovy nové šaty
nás rozveselilo, naopak pohádka Děvčátko se sirkami nám vehnala slzy do očí.
Pak už nás čekalo to opravdové spaní ve škole. Po
celé třídě jsme si rozložili karimatky, zavrtali se do
spacáků a při pohádce Ošklivé káčátko jsme pomalu usínali a sladce spali až do rána.
Dana Tůmová a žáci 3. A, ZŠ Tyršova
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Jarní dílnička s dětmi
Dílničky s dětmi patří mezi nejoblíbenější akce v Domově a pořádáme je většinou čtyřikrát do roka. Mezigenerační setkávání přináší pozi vní vjemy jak seniorům, tak i dětem, které se tak přirozeně seznamují
s chováním a myšlením starých lidí.
Dlouhodobě spolupracujeme s paní učitelkou Reginou Horovou ze Základní školy Tyršova, která
k nám dochází v současné době již s druhou třídou
v pořadí. A tak jedno dopoledne koncem března
zaplnilo veselé švitoření dě chodby našeho Domova. Senioři se dlouho těšili na „své“ dě , neboť
k nám docházejí již druhým rokem, a tak se dobře navzájem znají. Dě už se krásně naučily, že při
práci musí babičkám a dědečkům pomáhat a je
radost pozorovat jejich společné povídání během
tvoření. Programem Jarní dílničky byla výroba nápaditých a jednoduchých kuřátek, která si každý
mohl ozdobit malováním, nalepenými kuličkami

z krepového papíru, nebo barevnými peříčky. Pod
vedením ergoterapeutky paní Pickové všichni svůj
výrobek zdárně dokončili a na závěr proběhlo společné focení.
Ještě jednou děkujeme paní učitelce i dětem, že
věnují čas našim seniorům a těšíme se na další dílničku, která je naplánována na červen.
Fotografie z Jarní dílničky si můžete prohlédnout
na www.domov-anna.cz.
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka Domov ANNA
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Gál to dal do Galerie K
Galerie K Vás zve na další vernisáž v pátek 17. května od 18.00 hodin. Účast máte povinnou, pokud rádi
sledujete populární večerníček Žížaláci či stále tvrdíte, že klasický kinofilm je mnohem lepší než digitál.
Galerii K do posledního místa zaplní tvorba rodiny Gálů – Jaromíra a jeho vnuka Matyáše.
Jaromír Gál je výtvarníkem, který se autorsky od
námětu po zpracování postav podílel na mnoha
animovaných filmech. Populární byly kreslené seriály Bugo a Pikola, největší ohlas stále provází Žížaláky. Postavičky z plastelíny jsou schopny každou
patálii vyřešit proměnou svého těla. Několik sérií,
patřících do zlatého fondu Večerníčků, je také nejúspěšnějším českým projektem pro dě v zahraničních televizích.
Tvorba Jaromíra Gála se nezaměřuje jen na dě .
Perokresby vždy obsahují spoustu humoru a skrytých narážek. Podobně jako jeho žena Eva Galová
Vodrážková (zásadně s krátkým A) tvořil filmové
plakáty, kvůli kterým by sběratelé možná i vraždili.
Matyáš Gál se kromě své architektonické praxe věnuje analogové fotografii, třeba na fotoaparátech
Yashica. Většinou používá barevné kinofilmy s ba-

revným podáním odlišným od dnešního digitálního
zpracování. Vybírali jsme fotky se skrytými detaily,
dopravními značkami a továrnami.
Těšíme se na Vás na vernisáži, výstava potrvá do
poloviny června.
Pavel Fuchs, Galerie K
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Věk nehraje roli
LECCOS pro Annu je název našeho projektu, který má za cíl podpořit ak vitami NZDM Klub Zvonice a RC
Kos čka mezigenerační souži v našem městě. Již řadu let spolupracujeme s místním domovem pro seniory.
Díky tomuto projektu, podpořeného Nadací Jistota Komerční banky, můžeme tuto spolupráci dál rozvíjet.
Dě z NZDM Klub Zvonice navštěvovaly Domov
ANNA, který v našem městě nabízí sociální služby
pro seniory, nepravidelně několikrát ročně. Strávily
zde s babičkami a dědečky vždy příjemné odpoledne společným povídáním, hraním her, ale i sdílením
životních zkušenos . Ve výše zmíněném projektu,
který běží již od dubna 2018, navš vili dě a pracovníci NZDM seniory už šestkrát. Každé setkání se
neslo v jiném duchu, ale vždy proběhlo povídání na
téma, které bylo právě aktuální – prázdniny, různé svátky a tradice, cestování… Někdy sportovali
a uspořádali společný turnaj v ruských kuželkách,
jindy si o sportu jen povídali. Při posezení, které
bylo vždy doplněné malým občerstvením, došlo
téměř pokaždé na vzpomínání, jaký byl život dříve
a jaké je to dnes. Někdy se společně velmi nasmáli,
jindy cí li upřímné doje . Při každém setkání dě
pouštěly fotografie a videa, které „nasbíraly“, při
jejich ak vitách v klubu, výletech a dalších výjezdech. Každý takový film či sled mnoha fotografií
dě babičkám a dědečkům odprezentovaly a povyprávěly, co všechno při těchto činnostech a spo-

lečných akcích zažily. Projekt bude zakončen akcí,
na které představíme film, který v rámci této roční
spolupráce vznikl. Vše připravujeme, ale podrobnější informace o této akci, která bude určena také
široké veřejnos , naleznete včas na našem webu.
Projektu se zúčastnilo také naše Rodinné centrum
Kos čka, respek ve dě z různých kroužků RC, které pod vedením lektorek nacvičily především hudební, ale také taneční vystoupení. Domov ANNA
navš vili dvakrát, v čase Vánoc a Velikonoc. Došlo
také na společné vyprávění o tradicích těchto svátků a společné tvoření.
Děkujeme Nadaci Jistota KB, která naše ak vity na
podporu mezigeneračního souži podpořila. Další informace o projektu najdete na našem webu
www.leccos.cz.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s.
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Podlipanky orchestrální
Stejně jako jaro postupně rozkvétá ky cemi korun, rozkvétá nám pod rukama program letošních hudebních slavnos v kraji pod Lipany. Stejně jako po všechny předchozí roky spojí svou inspirací různé generace
i různé žánry. I letošní ročník má svébytné poselství pro publikum. Je jím tvorba orchestrální.
V pátek 31. května odstartuje ostrý program slavnos koncertem souborů naší Zušky konaném
v č. 65, v Úvalech. I komorní smyčcový orchestr Archi Kolín bude zastupovat nejmladší uměleckou generaci. Letos si ho přijeďte poslechnout 1. června
do kostela sv. Andělů strážných v 17.00 v Kostelci
nad Černými lesy.
Baroko i modernu uvede v neděli 2. června v kostele sv. Havla ve Štolmíři od 17.00 pardubický soubor Barocco sempre giovane. Na programu jsou
skladby J. S. Bacha, F. I. Tůmy, P. Hindemitha, O. Respighiho a B. Bri ena. Nesmírně poutavý a náročný
program podpoří dlouhodobé ak vity, které směřují k postupné záchraně štolmířského kostela. I letos bude největší část z vybraného dobrovolného
vstupného směřovat na tento účel. Věříme, že kvalitní program přitáhne i vaši pozornost a podpoří
štědrost dosavadních i budoucích dárců a bude pro
ně i poděkováním.
Do dalšího, již zvelebeného historického prostoru,
to ž do smické románské baziliky, vás pozveme
na koncert Ensemble Mathesius 9. června v 17.00.
Ani letos nebude chybět hudební experimentování.
V pivovarských sklepech v Českém Brodě vystoupí
soubor Bardolino v pondělí 10. června v 19.00 v pořadu „Kolem světa za 80 minut“.
Komornější charakter bude mít vystoupení houslisty Leoše Čepického a violoncellisty Michala Kaňky
v sále staré fary v Tuklatech 16. června od 17.00.
Dalším magnetem bude nepochybně koncert v českobrodském kostele sv. Gotharda. 21. června od
19.00 zde vystoupí Barokní orchestr pražské konzervatoře pod vedením Jakuba Kydlíčka.

Program hudebních slavnos bude provázet i řada
dalších tradičních akcí.
Ptáte se na finále slavnos ? 23. 6. od 18.00 Vox
Bohemica a naši hosté uvedou Te Deum Antonína
Dvořáka a Requiem od Maurice Duruflé v rozsáhlém symfonickém obsazení hlasů i instrumentů, že
vás na koncert pozveme do velmi vzácných prostorů sedlecké katedrály v Kutné Hoře. V příš m vydání zpravodaje popíšeme další podrobnos .
Tomáš Charvát, ředitel ZUŠ a Aleš Kašpar,
předseda rady Vox Bohemicalis, z.s.
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Přespání a motokáry LGM
V pátek 15. 3. jsme se sešli v klubovně, abychom… Ale co já bych Vám vyprávěl? Svůj zápis o akci udělali
kluci z družin LG i Medvědů.
Adam Boháč (LG): Je pátek 15. 3. a družiny Medvědů a LG mají přespání. V pátek večer jsme hráli
spoustu společenských her a koukali jsme se na
film, k večeři nám vedoucí připravili speciální špagety. Museli jsme jít brzy spát, jelikož ráno jsme
vstávali chvíli před sedmou hodinou. V sobotu
jsme si dali lahodnou snídani, kterou nám připravily maminky, a šli jsme na vlak. Když jsme dorazili
do Kutné Hory, šli jsme asi 10 minut k areálu, kde
byly motokáry. Na motokárách byla strašná sranda a všichni jsme si to užívali. Nejlepší však bylo,
když si dávali závod vedoucí. Vyhrál Vládík, který je
zkušený řidič a všem ukázal, jak se to dělá. Výpravu jsem si náramně užil stejně jako všichni ostatní
a už teď se těším na další výpravu.
Tomáš Coubal (M): Všichni jsem se sešli v pátek večer. Do večeře byl volný program. K jídlu byly špagety. Pak jsme hráli hry a před spaním jsme koukali
na Pata a Mata. Druhý den jsme vstávali brzo ráno.
Museli jsme si zabalit a jít na vlak. Jeli jsme to ž
na motokáry do Kutné Hory. Cesta vlakem utekla
celkem rychle a na místě jsme byli půl hodiny pře-

dem. Byly tam prolézačky, takže jsme se nenudili.
Po chvilce nás pus li dovnitř. Rozdělili jsme se na
pět skupin, a pak vypukl závod. Střídali jsme se
po dese minutách. Po dvou kolech závodů všech
skupin jeli vedoucí. Vyhrál Vláďa. Po svačině jsme
jeli zpátky do klubovny pro věci. Myslím, že se akce
všem líbila. Těším se na další.
Milan Rollo, Psohlavci 14
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Kuličkiáda aneb vítání jara 2019
Konečně je tu jaro! Letošní zima byla sice fajn, i sněhu jsme si užili spoustu, ale teď už jsme se těšili na
první jarní sluníčko. A abychom příchod jara náležitě oslavili, uspořádali jsme na první jarní den tradiční
Kuličkiádu. Letos nám přálo i počasí, sluníčko hřálo, a tak jsme se ve středu 20. 3. v odpoledních hodinách
sešli v parku i v náležitém jarním ustrojení – holky v sukních, kluci v kraťasech. A nebylo nás málo – park
obsypalo celkem 62 hráčů ze všech našich oddílů.
Kdo šel tou dobou kolem parku, se asi divil, co se tam
děje, a mnozí se na náš přišli i zblízka podívat. Park
se to ž proměnil v hromadu malých „mravenišť“.
Rozdělili jsme se do osmi menších skupinek, každá
skupinka si vyhloubila svůj důlek, shlukla se kolem
něj a začal kuličkový turnaj. Vítězové jednotlivých
skupin poté postoupili do finálového boje, ve kterém získali jako odměnu nové kuličky (skleněnky).
A jak se kuličky hrají? Každý hráč má pět svých
kuliček. Soutěžící nejprve nahází všech pět svých
kuliček ze startovní čáry směrem k důlku. Čára je
vzdálena 7,5 metrů, a tak se trefit co nejblíže důlku není vůbec snadné. Po odházení všech kuliček
účastníky zápasu se kuličky dopravují do důlku
cvrnkáním. Cvrnkáním (cvrnknu m, cvrnkem) se
rozumí pohyb pouze jednoho prstu jedné ruky
(hráč se smí kuličky dotknout pouze mto prstem).
Hráči se střídají ve hře vždy po jednom cvrnknu ,
a to bez ohledu na to, zda kulička zasáhne důlek.
Vítězem hry se stává soutěžící, který má všechny
své kuličky umístěny v důlku.

Kdo si nepřinesl kuličky vlastní, dostal od nás půjčené, ale většina hráčů si přinesla svoje zásoby.
A tak se sešla celá plejáda kuliček; kuličky skleněnky všech možných barev, kuličky duhové, i staré
dobré hliněnky. Cvrnkali jsme téměř až do večera.
V závěru dne dostal každý hráč za odměnu nějakou
sladkost a každé děvče čekalo překvapení – dostaly
jsme to ž každá kvě nu a jako dárek krásné barevné gumičky do vlasů.
A abychom celou dobu nebyli jen shrbení nad kuličkami, zahráli jsme si ke konci i několik oblíbených
her. Celé odpoledne nám tak rychle uteklo a rozhodně to byla parádní zábava.
Tak až nás třeba za rok zase potkáte v parku cvrnkat kuličky, nestyďte se a přidejte se k nám, kuličky
vám rádi půjčíme.
Radka Novotná a Jana Machorková,
za skautské středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod
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Turis cké závody v Dolánkách
Po „zimním spánku“ nám opět začala závodní sezóna. Konkrétně sezóna turis ckých závodů. O turis ckých závodech neboli turisťácích, jak je interně nazýváme, jsme už mnohokrát psali, takže pravidelný
čtenář už ví, ale přeci jen alespoň krátké vysvětlení pro ty doposud nezasvěcené.
Turis cký závod je outdoorový terénní závod (běh)
jednotlivců v délce 2 – 6 km rozdělený podle věkových kategorií. Trať je vyznačena fáborky (kromě
úseku, který se běží s buzolou podle zadaných azimutů), a je na ní umístěna řada kontrolních stanovišť, které je nutno splnit pokud možno bez chyb
a co možná nejrychleji. Za špatně splněné úkoly se
závodníkovi přičítají trestné minuty, které se připočítávají k celkovému času na tra .

Celým závodem nás krom pěkného počasí doprovázela i dobrá nálada všech závodníků i organizátorů. V letošní závodní sezóně na nás čekají čtyři závody Českého poháru a věříme, že se naši členové
dostanou i na mistrovství České republiky a snad
i na Mezinárodní mistrovství (Česko x Slovensko).
Držte našim závodníkům palce a třeba vás budeme
moci informovat o našich úspěších i v těchto nejvyšších kolech.

V sobotu 23. března jsme se v Brodě stali pořadateli II. závodu Středočeského krajského poháru
v turis ckém závodě. Závod jsme uspořádali v Dolánkách, závodní trať vedla terénem v přilehlých
lesích, žádné nudné rovinky, ale hezky pořádně
z kopce a do kopce.

Za skautské středisko
Ing. Ládi Nováka Radka Novotná
a Jana Machorková

Kromě závodníků z Českého Brodu se závodu zúčastnili ještě závodníci z oddílu Skaut Týnec a TOM
KČT Kralupy nad Vltavou. Celkem odstartovalo
75 závodníků, a to včetně kategorie těch úplně
nejmenších dě – ty jsme ale do lesa neposlali samotné, v této kategorii jde s dětmi na trať i dospělý doprovod.
Počasí bylo navzdory původní nepěkné předpovědi
slunečné a i díky tomu závod probíhal bez sebemenších problémů a nepříjemnos .
Závodníci, kteří již doběhli do cíle,
se mohli vyhřívat na louce na sluníčku, opéct si buřty, zahrát hry, a brzy
odpoledne jsme dospěli k vyhlášení
vítězů. Na stupních vítězů stanulo
celkem i osm účastníků z Českého
Brodu. Bronzovou příčku ve svých
kategoriích obsadily Barbora Hejduková a Denisa Kratochvílová. Na
stříbro ve svých kategoriích dosáhli
Kristýna Ševčíková, Alžběta Vodičková a Jan Vašina. A pro zlato si ve
svých kategoriích došli na stupně vítězů Nikola Blechová, Petr Roubíček
a Jana Machorková.
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Víte, co znamená zkratka ÚSES?
Územní systém ekologické stability je prvkem k posílení ekologické stability krajiny. Provázanost těchto
prvků pak má pozi vní dopad na okolní přeměněnou krajinu a zlepšuje přirozený genofond krajiny a podporuje její druhovou rozmanitost.
Region Pošembeří nabízí jednotlivcům, organizacím a obcím 10 mil. Kč k financování výsadeb podporujících ekologickou stabilitu krajiny.
Obnovou, zakládání a propojování přírodních krajinných a sídelních struktur v návaznos na územní
podmínky s podporou Operačního programu životní prostředí.
Česká republika donedávna patřila mezi evropské
(a m i světové) průkopníky v teorii i praxi vytváření ekologické sítě. Po čtyřice letech od definování teore ckých východisek je dobře zmapovaný
stav přírody a krajiny, vymezena kostra ekologické
stability a z většiny iden fikované (i když místy
problema cky) segmenty ekologické sítě. Ekologickou síť v České republice tvoří soustava vzájemně propojených území, kde jsou na různém stupni
chráněny a hodnoceny mj. ekologicko-stabilizační
funkce, o něž je diferencovaně pečováno (významné krajinné prvky, skladebné prvky ÚSES, zvláště
chráněná území všech kategorií, evropsky významné lokality, ptačí oblas apod.). Ekologickou síť je
třeba pojímat celostně.

V komplexní návaznos území nezastavěných na
zastavěná hraje důležitou roli sídelní zeleň zapojením přírodních nebo přírodě blízkých prvků do
struktury sídel.
Regenerace zeleně v zastavěném území obcí
Regeneraci prak cky veškerých prvků sídelní zeleně včetně jejich regenerace a údržby je možné
financovat s podporou OPŽP, a to s cílem zajis t
vyšší kvalitu života v sídlech zapojením přírodních
nebo přírodě blízkých prvků do struktury sídel:
Zakládání/obnova funkčně propojených ploch
a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch): zakládání a obnova ploch
a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými,
skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo
ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace
funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
jako součást realizace zeleně obnova a zakládání
doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blíz-

Ze společnosti
kého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních
biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných
terénních sníženin, čás vodních toků, drobných
retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují
retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují
odtok srážkové vody), jako součást realizace zeleně
opatření na podporu biodiverzity.
Regenerace zeleně v nezastavěném území
na nelesní půdě
Zakládání na orné půdě
• plošné výsadby stanoviště vhodných stromů
a keřů
• zakládání travních společenstev s roztroušenou
výsadbou dřevin
• zakládání extenzivních sadů starých a krajových
odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění
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Doplnění
• rozšíření existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin
• rozšíření existujících prvků o remízy, liniové výsadby, obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin
• založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů
S podporou OPŽP je možné podpořit zakládání
a dosadby ÚSES - biocenter (plochy přírodního prostředí s vyšší ekologickou hodnotou), biokoridorů
(liniové prvky přírodních ekosystémů propojujících
biocentra) na třech úrovních a interakčních prvků
(izolované segmenty vyšší ekologické hodnoty).
Pro konkrétní záměry i obecné informace k podpoře výsadeb se na mne neváhejte obrá t.
Hana Vrbovcová, Region Pošembeří o.p.s.,
tel. 775 798 959, vrbovcova@posemberi.cz

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Státní oblastní archiv v Praze a Podlipanské muzeum v Českém Brodě vás zvou na výstavu přibližující Českobrodsko v průběhu třice leté války. Výstava ČESKOBRODSKO BĚHEM STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ
A ČESKÉ VÁLKY je v Podlipanském muzeu otevřena pro všechny milovníky historie do 29. 9. 2019.
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Zábavné a kouzelnické odpoledne ve školní družině
Končící zimu jsme si společně s dětmi z družiny při ZŠ Tyršova zpříjemnili zábavnými akcemi s pozvanými
baviči.
Prvním byl finalista soutěže Česko Slovensko má
talent, pan Zdeněk Polach s Matýskem. Dě ho
dobře znaly, proto byly na jeho vystoupení doslova
natěšené. A pan Polach, jedinečný český břichomluvec, je opravdu nezklamal. S příchodem Matýska je napínal do poslední chvíle. Nejprve jim vyprávěl o své cestě soutěží, o zážitcích s Matýskem,
připravil si pro ně soutěže a krkolomné cviky, po jejichž splnění dě dostaly sladkou odměnu. A když
mohly konečně vzbudit spícího Matýska a spatřit
ho na vlastní oči, byly to odpoledne nejšťastnější.
Sokolovnou se střídavě ozýval hlas pana Polacha,
Matýska a bouřlivý smích dě i dospělých. Při
pohádce o Karkulce, která byla popletená podle
přání Matýska a kde místo vlka měla vystupovat
kačenka, jsme se všichni smíchy neudrželi. V pné
kočkování břichomluvce a Matýska jako by nebralo
konce, ale jelikož každá legrace jednou skončí, začal se loučit i Matýsek. Mohutný potlesk a mávání
nemělo konce, a tak jsme se alespoň s Matýskem
a panem Polachem všichni vyfo li.

různými obrázky, se šátky, s nafukovacími žížalami,
které jedl, vytahoval předměty z rukávu, klobouku,
z nosu i z uší. Některá kouzla jsme sledovali se zatajeným dechem, při jiných jsme se srdečně smáli.
Posledním číslem bylo vykouzlení živého králíčka,
kterého si dě mohly pohladit. Nakonec nás kouzelník učil kouzlo s obrácením palců u ruky, ale ne
všem se to podařilo. Prostě kouzelníci nejsme, ale
v říši kouzel jsme byli rádi.
Vychovatelky ŠD, ZŠ Tyršova
foto: Renata Krulišová, ZŠ Tyršova

Druhý bavič, kterého jsme do Českého Brodu pozvali, byl kouzelník Reno, vlastním jménem Stanislav Šindelář. Předvedl nám část svého kouzelnického umění. Jelikož se specializuje výhradně na
dětské publikum, které dobře zná, lehce nás strhl
do své magie, takže jsme vlastně kouzlili společně
s ním. Vymýšlel si pro nás kouzla s kartami, míčky,

X. ČESKOBRODSKÝ FLER JARMARK
Srdečně Vás zveme na již X. ročník Českobrodského fler jarmarku, který se koná opět společně
s Okruhem Českobrodským (výstava a závod veteránů). Ve středu 1. 5. 2019, 9.00 – 14.30 hodin v Oranžové zahradě u fary, Husovo náměs 78. Přijďte se inspirovat, pokochat, nakoupit
originální autorské výrobky od regionálních i přespolních tvůrců - šperky, dekorace, dřevěné
a kožené výrobky, módní doplňky, keramika, výrobky pro dě , dámské a dětské oděvy, přírodní kosme ka, něco pro mlsné jazýčky, dobroty od regionálních nadšenců a mnoho dalšího. Nejen pro dě budou opět připraveny krea vní dílničky. Vstupné bude opět dobrovolné.
Vybírat se bude na šes letého Matýska z našeho regionu, který trpí spas ckou formou DMO.
Výtěžek půjde na jeho neurorehabilitační program Axon pod záš tou Konto Bariéry. Těšíme
se na Vás v první májový den.
Jana Rašková za organizátorky Českobrodského Fleru
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Českobrodská pečeť 2019
V neděli 17. března 2019 uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod 26. ročník silničního běhu na 10
kilometrů Českobrodská pečeť.
V loňském roce, po příznivých jarních podmínkách
při Pečecké desítce s teplotou 11 °C, přišlo týdenní
ochlazování, které gradovalo právě při našem závodě, krajina byla pokryta sněhem a teplota 4 °C
pod nulou. To se podepsalo na účas , na start se
postavilo 123 běžců.
Letos bylo vše naopak a počasí nám bylo příznivě
nakloněno. Při vlastním závodě bylo polojasno
s příjemnou teplotou 16 °C a i díky tomu od autokempu u Podviničního rybníka odstartovalo 187
běžců – 131 mužů a 56 žen. Závodníci absolvovali
tradiční trasu běhu po silničce pro proudu potoka Šembery na obrátku v Dolánkách a zpět do cíle
u autokempu.
Jako první proběhl cílem Damián Vích, startující za
TJ Dukla Praha, v čase 32:41 min., před Vojtěchem
Podjuklem (SK Hranice) z Prahy. v čase 32:51 min.,
Janem Švadlenkou (LAWI Stars Mladá Boleslav)
z Bítouchova u Bakova nad Jizerou – 33:26 min., Tomášem Mar nkem (Atle ka Stará Boleslav) z Přerova nad Labem – 33:47 min. a Tomášem Šťastným
(KERTEM) z Prahy – 35:03 min. V ženských kategoriích byla stejně jako loni nejrychlejší Barbora Jíšová (Eleven run team) z Malé Skály, s časem 37:35
min. Za ní se na stupních vítězů umís ly Tereza Zuzánková (AC Turnov) z Jablonce nad Nisou – 38:42
min. a Barbora Havlíčková ze Svoje c – 39:20 min.
Z českobrodských běžců byl nejrychlejší Radek
Skála, který s časem 39:58 min. obsadil v kategorii
Muži 50 - 59 let 2. místo; mezi ženami byla nejrychlejší Eva Babicová, která s časem 42:53 min. obsadila 4. místo v kategorii Ženy do 34 let.

Po doběhu čekalo závodníky v jídelně autokempu
občerstvení, čaj, domácí perník a bábovka. Krátce
po poledni byly vyhlášeny výsledky. Finanční ceny
převzalo pět nejrychlejších mužů a tři nejrychlejší
ženy v absolutním pořadí. Následovalo vyhlášení
nejúspěšnějších závodníků v jednotlivých kategoriích, věcné ceny, včetně tradičních pamětních hrnků závodu, převzalo prvních pět běžců v kategorii
mužů do 39 let a první tři závodníci v dalších čtyřech kategoriích mužů a ve čtyřech kategoriích žen.
Nejrychlejší závodníci v jednotlivých kategoriích si
ze stupňů vítězů odnášeli i českobrodská trička, věnovaná městem.
Závod se konal i díky finančnímu příspěvku města
Český Brod. Ke zdárnému průběhu akce přispěla
pomoc Městské policie Český Brod.
Výsledky a fotografie ze závodu jsou na www.triathloncb.ic.cz.
Ing. Václav Čokrt,
oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod
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Barbora Školová je vícemistryní ČR
Druhý březnový víkend proběhl jeden z nejdůležitějších aerobikových závodů v České republice, Mistrovství
ČR a Czech aerobic Open.
Nejmladším závodníkům klubu Corridoor se dařilo
nad očekávání dobře. Kategorii 9 – 11 let ovládla
Anežka Fryaufová. Druhé místo a m i stříbrná
medaile putovala také do Corridooru a to Barboře
Školové, která trénuje v Českém Brodě. Pro Báru to
byla první zkušenost na závodech první výkonnostní třídy, a proto tento fantas cký úspěch, v který
jsme ani nedoufali, nás velmi potěšil a mo voval.
Obě dívky se potýkaly s obrovskou konkurencí
a tak medaile z takto pres žního závodu je velmi
ceněnou odměnou. V závodu Czech Aerobic Open,
v konkurenci 95 závodnic ze 14 zemí světa obsadila
moc pěkné 26. místo.

movými kolegyněmi pod hlavičkou T. J. Sokol Český Brod - Corridoor tým. Má tedy na pilno nejen
v týdnu, ale i o víkendech. Někdy nastanou situace,
kdy musí zvládnout dva závody v jednom víkendu.
Navíc byla zařazena do širšího reprezentačního
výběru aerobiku České gymnas cké federace. Což
sebou nese kromě jiného i povinnost účastnit se
společných soustředění a campů. Všechny tyto příjemné povinnos Barborka i díky podpoře rodiny
výborně zvládá, moc jí gratulujeme a přejeme hodně úspěchů a rados z aerobiku.

Bára se kromě singlové sestavy věnuje i kategorii
sportovních týmů, kde závodí společně se svými tý-

Eliška Strakošová

Více informací i fotografií na www.corridoor.cz
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Jan Koula – nejvýznamnější českobrodský rodák? (1. část)
Českobrodské občany, jejichž zásluhy, význam a sláva přesáhly hranice našeho města, bychom patrně
spočítali na prstech jedné ruky. Zcela jistě ale mezi nimi nebude chybět místní rodák a ve své době velmi
uznávaný architekt, akvarelista, etnograf, archeolog, historik, fotograf, designér, muzejník, návrhář, pedagog, restaurátor, znalec a sokol, profesor Jan Koula.
Pokud se vám zdá, že profesí, které jsem zde vyjmenoval, je nějak mnoho, musím vás ujis t, že zde nejsou zdaleka všechny. Pan profesor Jan Koula toho
s hl za svůj život tolik, že by to vydalo na deset životů. A protože právě v květnu to bude přesně sto let
od jeho úmr , je čas na to, abychom si významné
dílo i osobu prof. Kouly připomenuli. A ruku na srdce: kdo z nás o něm víme víc než to, že je po něm
pojmenována ulice vedoucí od „nádražky“ k Lidlu?
Mnoho nás asi nebude a to je velká škoda, protože
Koulou se Český Brod může chlubit dodnes. Stopy
jeho architektonické činnos jsou patrné nejen
v Českém Brodě, ale i v Praze, Plzni či Písku a stopy
jeho dalších, výše vyjmenovaných činnos , dodnes
oslovují nejen odborníky po celé republice. Pojďme
si tedy společně připomenout život a dílo jednoho
z nejvýznamnějších českobrodských rodáků.
Jan Koula se narodil v Českém Brodě 9. února 1855
jako syn řezníka Fran ška Kouly a Karolíny, rozené

Bednaříkové. Po absolvování První české reálky
v Praze studoval v letech 1872-77 na Českém polytechnickém ústavu (dnes ČVUT), následně na Akademii výtvarných umění ve Vídni a v roce 1878 nastupuje na Českou školu technickou jako asistent.
Již o dva roky později je jmenován docentem, v roce 1885 mimořádným profesorem a v roce 1897
řádným profesorem architektonického tvarosloví
a ornamentálního kreslení. V letech 1902-1903 je
dokonce rektorem dnešního ČVUT.
Věnujme se nejdříve Koulově profesní činnos , tedy
architektuře. Koula se účastnil řady architektonických soutěží, mezi jinými např. úpravy Vlašského
dvora v Kutné Hoře, divadlo ve Slaném, přestavba
Staroměstské radnice, rekonstrukce kláštera sv.
Anežky České, Reprezentační dům hl. města Prahy a mnohé jiné. Samozřejmě zdaleka ne vše bylo
nakonec realizováno. Mezi jeho nejznámější nerealizované projekty určitě patří návrh velkolepého
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„Letenského průkopu“, spojujícího Letnou se Starým městem. Od návrhu z roku 1897 tato myšlenka
celých patnáct let v různých variantách ležela na
stole pražského magistrátu, až zůstala nerealizována a my dnes mto místem projíždíme letenským
tunelem.
Ze staveb navržených Koulou, které realizovány
byly, nelze na prvním místě nepřipomenout naši
sokolovnu, realizovanou v roce 1884. Dodnes se
řadí mezi nejkrásnější sokolovny v republice a její
kvalitu dokazuje i fakt, že byla jako jedna z mála
sokoloven v zemi prohlášena kulturní památkou.
Z českobrodských staveb jmenujme ještě budovu
II. Základní školy v Tyršově ulici, jejíž levá polovina
(původně Masarykova měšťanská škola chlapecká)
byla podle Koulova návrhu postavena v roce 1883.
Architektonicky velmi zajímavou je i Koulova vlastní
vila v Praze-Bubenči a vila sousední, navržená pro
významného českého sochaře Stanislava Suchardu. Podobně lze hodno t i novorenesanční dům
jednoho z předních básníků, představitele „májovců“, Antonína Heyduka, postavený v Písku. Za
zmínku rovněž stojí i novobarokní domy v Pařížské
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ulici a Staroměstském náměs v Praze, či rozsáhlé
úpravy Staroměstské radnice a sousedního domu
„U minuty“. Rozsáhlé úpravy provedl Koula i v budově Strakovy akademie, kde dnes sídlí Úřad vlády.
Profesor Koula je ale také autorem pražského Čechova mostu či pavilonu Maroldova panoramatu
bitvy u Lipan. A mezi velmi zajímavé projekty patří
i sgrafitová výzdoba fasády plzeňské radnice, dodnes se řadící mezi nejhezčí radnice v republice.
Věřím, že ačkoliv jsme za m pouze nahlédli do
života a díla profesora Jana Kouly, vzbudil tento
významný českobrodský rodák váš zájem. Pokud
je tomu opravdu tak, rád bych vás pozval do Západočeského muzea v Plzni, kde o jeho díle právě
probíhá velká a velmi zajímavá výstava s názvem
„Jan Koula – vlas mil a novorenesančník“. Na tuto
výstavu pořádá město Český Brod dne 8. května
pro zájemce autobusový zájezd a její zhlédnu
vřele doporučuji všem, protože opravdu stojí za to.
O profesoru Koulovi si budeme samozřejmě povídat i v příš m čísle ČBZ.
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Detek vem ve světě informací
V letošním školním roce jsme se již podruhé setkali se 6. třídami českobrodských ZŠ, pro které jsme během
března připravili cyklus pořadů s názvem Detek vem ve světě informací.
V úvodu našeho setkání jsme se velice krátce připomněli letošní 100. výročí vzniku prvního knihovnického zákona, který prezident T. G. Masaryk
podepsal v roce 1919. Jednalo se o naprosto jedinečný zákon na podporu vzdělanos , který měl
zásadní vliv na další vývoj veřejného knihovnictví
v Československu, díky němu má dnes Česká republika nejširší síť knihoven na světě.
Potom jsme se zaměřili na témata detek vní, připomněli jsme si 160. výročí narození anglického
spisovatele, sira Arthura Conana Doyla, a jeho
nejznámější literární postavu, slavného detek va
Sherlocka Holmese. Řekli jsme si něco o Doylově životě, o tom, jakou přítěží mu byla popularita Sherlocka Holmese a přečetli jsme si ukázku
Vražda Sherlocka Holmese z knihy Noc, kdy Frankenstein četl Quijota. Nechyběly ani Holmesovy

charakteris cké rekvizity: čepice, dýmka, lupa
a housle, které si zájemci mohli osobně vyzkoušet.
Představili jsme si Doylův román Pes baskervillský
a žáci vytvářeli svůj originální příběh do prázdných
bublin stejnojmenného komiksu.
V poslední čás pořadu se sami žáci stali detek vy
a společně jsme pátrali po informacích. Tentokrát
jsme se učili vyhledávat knihy v on-line katalogu
naší knihovny a následně je také skutečně nalézt
na regále. Vyhledávání všichni celkem v pohodě
zvládli, velkým oříškem ale většinou bylo abecední
řazení, podle kterého měli žáci knihy najít na regále. Takže … pokračování příště!
Jitka Šrajerová, Městská knihovna Český Brod

Šedík, Bubi – a koho sežral vlk?
V pátek 29. března proběhl devatenáctý ročník celostátní knihovnické akce Noc s Andersenem, naše
knihovna se tradičně připojila Pohádkovým odpolednem s Andersenem a podvečerním pořadem pro třídu
paní učitelky Tůmové.
Letos jsme si jako ústřední téma vybrali knihy
spisovatelky a logopedky Ester Staré, proto jsme
odpoledne strávili s kocourem Šedíkem a růžovou
čepicí Bubi a náš podvečerní program inspirovaly
popletené pohádky z knížky Koho sežere vlk? a zábavná hra s písmenky z knížky Žežicha se neříká.
Během odpoledne dě luš ly obrázkové nebo
slovní kvízy, malovaly papírové čepice a zdobily je
krepovými bambulemi nebo sestavovaly jednoduchý tulipán na špejli, přitom jsme museli ocenit
krea vitu přítomných maminek. Při práci mohli
všichni poslouchat četbu pohádek a také vydatně
ochutnávat připravené slané i sladké dobroty.
Pro třeťáky paní učitelky Tůmové jsme nejdřív
připravili zábavnou hru s písmenky. Dvě družstva
soutěžila, které z nich vymyslí tolik slov od jednoho písmene, kolik jim padlo na kostce, a dojde jako

první do cíle. Sladká odměna čekala samozřejmě
nejen na vítěze, ale i na poražené. Potom dě dostaly tabulku s názvem pohádky, v prostoru celé
knihovny musely nalézt odpovídající pohádkový
symbol a zároveň obálku, která skrývala rozstříhaný text. Ten musely složit a vymyslet originální konec pohádky, který nakonec přede všemi přednesly. Objevili jsme přitom mnoho skrytých literárních
talentů a hodně jsme se společně nasmáli…
Všechny dě , které se zúčastnily pátečního odpoledne nebo podvečera, si domů odnesly záložku
letošní Noci s Andersenem a také dárkový poukaz
pro letošní kampaň Kniha sluší.
Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod
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Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

Jiří Dvořák : Bydlíme!
Jak bydlí zvířata a jak bydlíme my? Zvířata si ryjí nory, lepí hnízda z bláta, pletou pavučiny,
budují složité stavby z jehličí, skládají kameny na sebe. My si stavíme zámky, vztyčujeme
mrakodrapy a spouš me na vodu plující ostrovy. Na první pohled to vypadá, že jsme
úplně jiní. Ale kdo se pořádně podívá, tak jako to udělali autoři této knížky, uvidí, jak moc
jsme se od zvířecích stavitelů naučili a jak jsou si některé způsoby bydlení podobné. Interak vní knížka na čtení, prohlížení a zkoumání s originálními ilustracemi: přes zelenou
fólii uvidíte svět lidí, přes červenou svět zvířat a dohromady... dohromady je to legrace.

Karel Hvížďala: Prostory a dialogy Evy Jiřičné
Portrét významné česko-anglické architektky, jejíž životní osudy nepříznivě ovlivnila německá okupace, komunis cký puč a nakonec sovětská okupace v roce 1968, po které odešla do
Velké Británie. V rozhovorech s novinářem Karlem Hvížďalou Eva Jiřičná prochází své zásadnější realizované stavby a projektuje s ním jeho fik vní dům, m zpřístupňuje čtenáři způsob
svého sofis kovaného vnímání prostoru. Kniha je určena všem zájemcům o moderní architekturu, profesionálům i lidem, kteří by si chtěli pořídit byt nebo postavit dům.

Johana Kroupová: Anglická promenáda
Sbírka ojedinělých psychologických příběhů s prvky noir, krimi a fantasy popisuje různé životní
situace lidí. Povídky jsou situovány do různých prostředí a různých zemí, jejich hrdinové jsou
svým způsobem zvláštní a nacházejí se v těžkých životních situacích nebo stojí na začátku
cesty a neví, jak pokračovat dál. Osamělost je znakem naší doby. Možná i určitá vyšinutost se
stává běžnou součás našich životů. Kde je hranice normálnos a kam až může člověk zajít?
Autorka čerpá mnoho inspira vních momentů ze své praxe psychologa a psychoterapeuta,
nejde ale o skutečné příběhy, ale o psychologii v praxi...

Petr Herynek: České velikonoce
Kniha z oblíbené edice Naše země spojuje povídání o zvycích a tradicích Velikonoc s recepty
na více i méně známé velikonoční pokrmy. Dočtete se, v jakém termínu Velikonoce bývají,
co se jedlo o masopustu, jak se pos lo, proč se vynášela Morana a o původu, podobě a detailech mnoha dalších zvyků. Podle receptů v knize si můžete upéct koláče, jidáše, preclíky či
beránka, můžete si uvařit zelenou polévku, upéct nádivku nebo připravit vaječnou huspeninu. Velká část knihy se věnuje také tvorbě tradičních velikonočních ozdob.

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

Píšete nám
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Senioři
Mají za sebou víc jak desítku let důchodcovského života a v pamě jim vězí dlouhý životu odpovídající zápis.
O tom, co prožili, co bylo dobré a co zlé, drsné, z čeho kolikrát se štěs m vyvázli anebo, co se tehdy stalo a co je dosud ží. Ale tak jako pověstní Naši furian jsou na svou dobu a zkušenos hrdí a většinou o tom rádi vyprávějí.
Jako ta parta seniorů, kteří se scházejí ve vinotéce
v Českém Brodě. Přijdou, posedí, popijí jednu nebo
dvě deci vína a proberou, co bylo a nebylo a co si
myslí, co se děje ve městě i co se odehrává ve světě. Nakonec si popřejí zdraví a rozjedou se domů
buď na kole, nebo schopnější na motokole, na
které nemusí mít odzkoušený řidičák, a na které
jsou docela pyšní.
Některý jde domů pěšky, jako třeba i já. Chodívám
se cestou podívat na basketbal do zdejší sportovní
haly. Býval jsem to ž kdysi rozhodčím basketbalu
v tehdejší krajské soutěži na severu Čech, ale to se
všechno závratně změnilo. Všechno. Nejen ta pravidla hry. Mají tam moderní halu, krásný plavecký stadion a jiné vymoženos , a z krajů se dostali až do vrcholných soutěží. Město, kde jsem žil, zkrásnělo. Ale
mnozí ani netuší, jakou to má váhu, že v těch krajích
na severu se hovoří jenom česky. Bylo to po pětačtyřicátém roce, kdy se košíková začala hrát v Sokole v budově bývalé Turnhally v Jablonci nad Nisou.
Před tréninkem se nejprve cvičilo na nářadí společně s ostatními členy Sokola. Až pak se hrála košíková.
Hráči si pla li příspěvky do Sokola. Jezdilo se vlakem
a za své. Byla ale skvělá parta, někdy i s doprovodem
děvčat a známých. Něco jako vole, vole neexistovalo.
Ale ani posezení u piva nebývalo obvyklé.
Sportovní hala v Českém Brodě byla tentokrát zavřená. Nic se tam nehrálo a správce haly si zaslouženě užíval své volno. Marně bral za kliku chlapec,

kterého jsem odhadl tak na 12 let. Zklamán, obrá l
se na mne a drmolil, že mu ukradli peníze a že hledá, kdo by mu dal 50 korun na vlak, aby se dostal
domů do Kolína. Povídám, zda hlásil krádež na policii? To prý ano, ale nic mně nedali. Říkám, no jo,
ale já jsem, chlapče, důchodce a peněz nemám nazbyt. A kde bydlíš? Prý v tom Kolíně, v Zálabí. A já
na to, že to tam trochu znám, že je tam Okružní
ulice. Říká, tu znám. A kdes ty peníze ztra l? No,
byl jsem u kamarádky. Tam mi to ukradli. A jak se
jmenuješ? Lukáš. A tvoje příjmení? Příjmení? No,
Cézar. Ty jsi Cézar? No, to jsem. A víš, kdo to byl
Caesar? No, to nevím. To byl přece velký vojevůdce. Jo? Přeč si o něm něco a zapamatuj si to.
Zmlkl a pak povídá, stačilo by mně 20 korun. Dojedu do Peček. Tam mám kamaráda a ten mně pomůže.
Dal jsem mu dvacet korun.
Když se to tak vezme, oba jsme se vlastně shodli
na slevě. Spěchal na vlak. Vedle sledoval hovor jiný
občan. Ptali jsme se navzájem. Věřit? Nevěřit? Je
víc takových případů? Neměl jsem tomu klukovi
dát těch 50 korun?
Minulý rok jsem dal mladému bezdomovci taky
dvacet korun. Jak říkal, neměl na mlíko.
Josef Dvořáček, Český Brod

Ukliďme „Pošembeří“
Při jedné rozvážce plakátů jsem v Přistoupimi viděl pozvánku k úklidu místního židovského hřbitova, tak
jsem se ve vzpomínkách vrá l do dětství, Přistoupim byla mým prázdninovým a víkendovým domovem.
Patřil jsem k místní partě, kterou vedl Jirka zvaný
Pedro, bydlel v židovské škole hned vedle židovského hřbitova, kam jsme pořádali výpravy, protože to
pro nás bylo tajemné místo. Staré hroby a nápisy
na nich, vzbuzovaly naši zvědavost.
V neděli 24. 3. 2019 v 9.00 hod. jsme se v počtu
osmi sešli na místě svolané brigády a hned se dali

1. – 31. 5.
1. – 24. 5.
1. 5., 7.30 – 13.00
1. 5., 9.00 – 14.30
1. 5., 9.30 a 11.10
2., 9., a 13. 5., 8.00, 9.00 a 10.00
2. 5., 19.00
3. 5., 8.00 – 14.00
3. 5., 9.00 – 11.00
3. 5., 16.40
4. 5.
4. 5., 9.00 a 10.00
4. 5., 10.00
4. 5., 10.15
4. 5., 10.15 a 17.00
5. 5., 9.00
5. 5., 9.00 a 11.10
5. 5., 17.00
6. 5., 8.00 – 16.30
8. 5., 7.45
10. 5., 8.30 – 11.30
10. 5., 16.45
11. a 12. 5., 9.00
11. 5., 6.00
11. 5., 9.00 – 16.00
11. 5., 9.00 a 10.00
11. 5., 10.00
11. 5., 13:00 – 16:00
11. 5., 17.00
12. 5., 14.00
12. 5., 17.00
13. 5., 18.00
14. 5.
14. 5., 16.00
15. 5., 8.30 a 10.00

Podlipanské muzeum
galerie Šatlava
náměs
Oranžová zahrada
Ku lka
městská knihovna
sokolovna
náměs A z P
RC Kos čka
Ku lka
výlet KČT
tenisové kurty
sportovní hala
Ku lka
hřiště Liblice
tenisové kurty
Ku lka
hřiště Liblice
Oranžová zahrada
zájezd Plzeň
RC Kos čka
Ku lka
tenisové kurty
Polsko
školní jídelna
sportovní hala
hřiště Liblice
areál SOŠ
Ku lka
sportovní hala
Ku lka
obřadní síň MěÚ
výlet KČT
městská knihovna
KD SVĚT

KALENDÁŘ AKCÍ – květen 2019
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Výstava – Kouřimsko a Českobrodsko během stavovského povstání a třice leté války
Putovní výstava fotografií Brody v Brodě 2018
Okruh Českobrodský XXIII. – závod veteránů
Fler Jarmark – X. ročník, originální výrobky, dílničky
Fotbal, kr. přebor st. žáků B, SK Český Brod - FC Mělník/ ml. žáci B, SK Český Brod – FC Mělník
Cesta časem s Albatrosem – cyklus pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ
Miroslav Donu l: Cestou necestou – zábavný pořad One Man show
Farmářské trhy – pravidelný páteční prodej až do 25. 10.
Seminář Očkování, nemoci, zdraví a dě
Fotbal, starší přípravka okresní přebor „A“, SK Český Brod B – SK Sparta Kolín, z.s. B
Pardubice: město a okolí
Tenis, st. žáci „A“ vs. 1. Vestecká sportovní/dospělí „A“ vs. TK Perštýn 1897 Pardubice
Nohejbal, 1. liga mužů, TJ Slavoj Český Brod „A“ – TJ Spartak MSEM Přerov
Fotbal, I. A třída dorostu Skupina C, SK Český Brod – TJ Mnichovice
Fotbal, žáci, TJ Liblice – Břežany II./ TJ Liblice A – Vrdy
Tenis, dorost „A“ vs. F. H. TK Dobřichovice – Středočeská liga tenisu
Fotbal, krajský přebor st. a ml. žáků skupina B, SK Český Brod VOLNO - VOLNÝ LOS
Fotbal, TJ Liblice B – Kozojedy
Efek vní komunikace s rodiči – druhý z cyklu seminářů právního poradenství
Jan Koula: západočeské muzeum v Plzni s doprovodným programem, přihlášky v IC
Bezplatná konzultace se speciální pedagožkou, Mgr. Bc. Hanou Žáčkovou
Fotbal, ml.žáci B, okr. př. „A“,SK Č. B. B - Viktoria Radim/ml.př. SK Č. B. A/B - SK Sparta Kolín B
Tenis, st. žáci „A“ vs. Open Tennis Club/ ml. žáci „A“ vs. LTC Kolín
Nákupní zájezd Kudowa Zdroj, přihlášky v IC
Memoriál prof. Jaroslava Pelikána – 22. ročník šachového turnaje mládeže
Nohejbal, Kr. př. mužů, Č. B. „B“ – Vrdy/1.liga, Č. B. „A“ – TJ DYNAMO ČEZ Č. Budějovice
Fotbal, turnaj mladší přípravka, Liblice
Dopravní den v Liblicích – sportovní a doprovodný program
Fotbal, Divize Muži, Fortuna Divize C, SK Český Brod – TJ Velké Hamry
Nohejbal, Botas dorostenecká liga,TJ Slavoj Český Brod (dorost) — TJ Spartak MSEM Přerov
Fotbal, Muži B, SPORT INVEST I. A třída skupina B, SK Český Brod „B“ – TJ Sokol Luštěnice
Komunitní plánování: regulační plán MPZ a okolí
Přírodní památka Meandry Bo če
Knihohrátky – odpolední živé čtení pro dě
Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla – Karlovarské hud. divadlo pro MŠ/ZŠ/příchozí

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

15. 5., 19:00
16., 20., 27., a 30. 5., 8.00 - 10.00
16. 5., 10.00 – 20.30
16. 5., 10.00 – 17.00
16. 5., 17.30 – 19.30
17. 5., 10.00 – 20.30
17. 5., 16.40
17. 5. a 18. 5., 16.45 a 10.15
18. 5.
18. 5.
18. 5., 9.00
18. 5., 10.00 a 15.00
18. 5., 10.15
18. 5., 12.00
18. a 25. 5., 14.00 a 10.00
18. 5., 17.00
19. 5., 10.00
19. 5., 17.00
20. 5., 19:00
22. 5., 18.00
23. 5., 8.30 – 11.30
23. 5., 19.00
24. 5., 16.45
25. 5., start 6:30 – 10:30
25. 5., 10.00
25. 5., 10.00
25. 5., 10.15
25. 5., 10.15
25. 5., 18.00 – 22.00
25. 5., 19.00
26. 5., 9.00
26. 5., 14.00
26. 5., 15.00
26. 5., 17.00
27. a 31. 5., 17.00 a 16.40
29. - 31. 5.
31. 5., 8.30 – 11.30

KD SVĚT
městská knihovna
město
RC Kos čka
KD SVĚT
město
Ku lka
Ku lka
Štolmíř
výlet KČT
sportovní hala
sportovní hala
hřiště Liblice
Štolmíř
sportovní hala
hřiště Liblice
sportovní hala
hřiště Liblice
KD SVĚT
KD SVĚT
RC Kos čka
KD SVĚT
Ku lka
okolí města
Lipská hora
tenisové kurty
Ku lka
hřiště Liblice
Podlipanské muzeum
KD SVĚT
tenisové kurty
sportovní hala
KD SVĚT
hřiště Liblice
Ku lka
výlet KČT
RC Kos čka

Dva nahatý chlapi – divadelní komedie M. Zounar, M. Kraus, vyprodáno
Cesta časem s Albatrosem – cyklus pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ
Den rodiny – fes val NNO a sociálních služeb s programem
Den otevřených dveří
Inspira vní kavárna: Spolu s dětmi každý den s Mgr. Alexandrou Kecovou
Den rodiny – fes val s programem a promítáním filmu Domácí péče v KD SVĚT
Fotbal, St.a ml. př. okr. př. „A“, SK Č. Brod B – Červené Pečky/ SK Č. B. A – SK Konárovice
Fotbal, Ml. př. okr. př. „A“, SK ČB. B – Č. Pečky/ Dorost, I. A tř. C, SK Č. B. VOLNO - VOLNÝ LOS
Veřejné pečení chleba, Restaurant Day a košíkářská dílna
Lysá nad Labem – Milovice
Nohejbal, Krajský přebor mužů, TJ Slavoj Český Brod „B“ – Jizerní Vtelno
Nohejbal, 1. liga žen, TJ Slavoj Český Brod – TJ Útěchov z.s.
Fotbal, žáci, TJ Liblice – Ratboř/Bečváry
Veřejné pečení chleba, Restaurant Day a košíkářská dílna ve Štolmíři
Nohejbal, 1. liga mužů, TJ Slavoj Č. Brod „A“ – Areál Club Zruč-Senec/ TJ Avia Čakovice „B“
Fotbal, TJ Liblice A – Bílé Podolí
Nohejbal, 1. liga žen, TJ Slavoj Český Brod – TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice
Fotbal, TJ Liblice B – Tismice
Křeslo pro hosta: Zlata Adamovská – setkání z populární českou herečkou
Veřejné setkání – Nová čtvrť Cukrovar
Babi, dědo, pojďte si hrát!
Michal Pavlíček & Monika Načeva – akus cký koncert, průřez tvorby
Fotbal, Ml. př. okr.př. „A“, SK Č. B. B – Sokol Zásmuky/ SK Č. B. A – FŠ Velký Osek
Krajem bitvy u Lipan – 37. ročník dálkového pochodu a cykloturis cké jízdy
Bitva u Lipan s Guardia Broda Bohemicalis, komentovaná bitevní ukázka v 15.00 hodin
Tenis, dospělí „A“ vs. LTC Pardubice – II. liga tenisu
Fotbal, Dorost, I. A třída dorostu Skupina C, SK Český Brod – Sparta Kutná Hora
Fotbal, žáci, TJ Liblice – Volárna
Muzejní noc
Tísňové volání – filmový Thriller / Dánsko / 2018 / 85 min, hit loňského roku
Tenis, dorost „A“ vs. Sportclub Řevnice – Středočeská liga tenisu
Nohejbal, Botas dorostenecká liga, TJ Slavoj Český Brod (dorost) – T. J. Sokol Holice
Čertoviny – Pohádka / Česko / 2017 / 101 min
Fotbal, TJ Liblice B – Pečky B
Fotbal, St. př. okr. př. „A“, SK Č. B. A – FC VELIM/ SK Č. B. B – Sokol J. Lhota
Třídenní výlet Hostýn a okolí (5)
Bezplatná konzultace s právničkou, Mgr. Evou Zhřívalovou
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do boje s břečťanem, marný boj skončil po třech
hodinách. Čekalo nás občerstvení, které zajis la
paní starostka, opečené buřty nám moc chutnaly.
V pondělí jsme měli v úmyslu opékat buřty na
„útulně“ u Štolmíře, ale špatné počasí nám to překazilo. Příš rok v rámci „ Pošembeří“ útulnu uklidíme a pak dojde i na opékání buřtů.
Sláva Břečka

Připravované akce:
20. 4., 6.25 – Vzpomínka na Svatojánské proudy,
10 km pěšky
24. 4., 10.00 – Tlustovousy Mariina Studánka,
Úvalská rozhledna, 30 km kola
1. 5., 10.00 – Třebestovice, 20 km kola
3. 5., 8.08 – Beroun – Rado n, 30 km kola
8. 5., 10.00 – Český Brod – Škvorec, 30 km kola
18. 5., 7.25 – Praha – Prčice, 75 km
25. 5., 9.00 – Krajem bitvy u Lipan, 45 km kola

Jak to chodí v Českém Brodě
V poslední době dostávám dotazy k okolnostem mého odchodu z městského úřadu. Pro ty, které tato věc
zajímá, bych se tedy vrá l o pár let zpět.
V r. 2012 mi bylo po 6 letech na správě majetku
nabídnuto přejít od října na pracoviště krizového
řízení. Asi jsem překvapil, ale já jsem výzvu přijal.
Následně jsem byl jmenován do funkce bezpečnostního ředitele. A, ač se to jistě nečekalo, do
prosince 2013 jsem dokázal získat zvláštní odbornou způsobilost na úseku krizového řízení.
Následovala velmi zajímavá práce, kdy neustále
přibývaly různé agendy, které nikdo nechtěl.
Začala se konečně na úřadě řešit požární ochrana
a bezpečnost zdraví při práci. Následovala oblast
zákona shromažďovacího, hlášení pořádaných akcí
na veřejných prostorách města, práce zvukaře v KD
SVĚT a mnohé další činnos . Mimořádné odměny
jsem dostával minimální, nebo většinou žádné.
V roce 2014 jsem kandidoval jako č. 2 ve volbách za
ANO 2011. Tehdy jsem dostal od pana tajemníka
kárné opatření za to, že jsem v pracovní době vložil na diskuzní fórum města výzvu pro vítěze voleb,
aby se dohodli na spolupráci. Následně jsem se
pro udělení odvolal s ohledem na Lis nu základních práv a svobod. Odpověď jsem již nedostal.
Čas přinášel stále další agendy - naposledy jsem
dostal na starost výstražný informační systém.
V průběhu let jsem absolvoval 4 hloubkové kontroly /kraj a HZS/, vždy bez nega vního výsledku.
Blížily se komunální volby 2018. V červnu si mne
zavolal pan starosta a řekl, že pokud bude pokračovat má volební kampaň na městském úřadě, dojde
ke změnám ještě před volbami.
I když jsem si nebyl vědom, že bych nějakou kampaň dělal, pochopil jsem, že to bylo malé vyhro-

žování. To, když pan uvolněný místostarosta v ten
samý den chodil s podpisovými archy pe ce nezávislých po úřadu, kampaň dle pana starosty nebyla.
Ze strany ANO 2011 byla kampaň vedena slušně
a byl jen jediný vážný incident, kdy byl zjištěn trhač plakátů na sídliš , /k mému překvapení to byl
kandidát do zastupitelstva za ODS, kterého jeden
z mých kolegů kandidátů odhalil a věc byla šetřena
policií/. První pracovní den po volbách mi pan starosta za přítomnos pana tajemníka poblahopřál
k získání mandátu a pak mi oznámil, že se pozice
bezpečnostního ředitele ruší. Své rozhodnu si
nechali posvě t usnesením rady a následovala výpověď. A tak jsem tedy k 31 prosinci 2018 po 12
letech skončil. Předávací protokol mé agendy měl
23 stran. Na štěs pro mne jsem výpověď dostal
již v říjnu, takže jsem nemusel ve volbách získaný
mandát složit, protože jako bezpečnostní ředitel
bych zastupitelem být nemohl. Je jasné, že se jednalo o akt osobní msty. Podotýkám, že za celou
dobu šes let jsem neměl žádné výtky k práci od
vedení, ani od nadřízených orgánů.
Od 1. ledna 2019 jsem jeden rok a 9 měsíců před
důchodem rozšířil řady zájemců o práci. Stále ale
zůstávám zastupitelem, jsem také v kontrolním
výboru a jsem připraven pomáhat řešit problémy
obyvatel našeho města. Děkuji všem předem za
náměty k řešení. ANO 2011 bude důraznou opozicí tomuto starému novému vedení města. Tak to
chodí v Českém Brodě.
Václav Hájek, člen zastupitelstva města, člen
komise pro bezpečnost a IZS rady Středočeského
kraje, předseda MO ANO 2011 Český Brod,
e-mail: mo.cesky.brod@anobudelip.cz
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Dolánky z doby minulé (část 1)
Jak to vlastně bylo s „černou stavbou“ mostku přes Šemberu mezi velkou a malou loukou u chat v Dolánkách.
Přehled vzpomínek z vyprávění našich dědů a rodičů a později po druhé světové válce již z našich
znalos a zkušenos pro ty, kdo neměli možnost
se se skutečnostmi seznámit a aby lidé věděli, že je
vše o dobrém vztahu lidí k sobě a vlídnos zástupců
a úředníků k občanům, které zastupují a hlavně když
starší jsou již ve vysokém věku nebo nemocní.

poskytnuté pozemky pla t městu nájem a město
pak prostřednictvím příslušného nadlesního a pana hajného opravovalo příjezdovou cestu a dřevěný most. Pokud pak hajný potřeboval pomoc
od chatařů například při sklízení sena, při sázení
stromků, vždy se přišel dohodnout a chataři díky
vstřícnému chování města rádi pomohli.

Vraťme se ve vzpomínkách do doby 1. Republiky,
kdy se vedení města Český Brod rozhodlo nabídnout
občanům pronájem pozemků na výstavbu rekreačních objektů v překrásném lesním údolí v Dolánkách
u rozces silnic Český Brod Zahrady, Doubravčice,
Kostelec nad Černými lesy (tzv. Triangl).

Tak vše pokračovalo i přes 2. světovou válku a po
válce, i když na určitou dobu přešla správa lesa pod
ŠLP v Kostelci nad Černými lesy a později opět na
město Český Brod. Jednou, když začal most dosluhovat, dokonce město prostřednictvím pana hajného vyjednalo postavení nového s vojenskou posádkou, která v té době sídlila v Přehvozdí v oboře.
Vojáci opravu mostu udělali v rámci cvičení, ale
nevydržel tak dlouho jako po důkladných opravách
lesními zaměstnanci, kteří nosnou konstrukci dělali
z dubových klád o větším průměru. Ti, kteří ještě
žijí, si rádi zavzpomínají na nadlesního pana Havla, pana hajného Komárka, Duška, Bartoše a další,
kteří rádi chataře navš vili a pohovořili o zkušenostech z lesa neb někteří chataři zde žili od jara
do pozdního podzimu nepřetržitě.

Nabídnuté pozemky se nacházely u velké a malé
louky, které spojoval dřevěný obslužný most městských lesů přes potok Šemberu, který používali
hajní k příjezdu na sekání trávy, odvoz sena, zavážení krmiva do krmelců lesní zvěři, na zavážení sazenic lesních stromků pro vysázení pasek po těžbě
dřeva. To vše se dělo za pomocí koňských potahů.
Občané Č. Brodu s rados přijali nabídku na pronájem pozemků včetně možnos použi příjezdové
cesty od silnice a dřevěného mostu pro zavážení
materiálu na postavení chat. A tak začali chataři za

Jana Moravcová
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ǀĚŽƉƌŽǀŽĚƵŶĞǌĂƉŽŵĞŶƵƚĞůŶĠWĂǀůşēŬŽǀǇŬǇƚĂƌǇ͘
sƚŽŵƚŽƉŽũĞƚşŶĞũůĠƉĞǀǇǌŶşǀĂũşƐŝůŶĠƚĞǆƚǇ:ĄĐŚǇŵĂdŽƉŽůĂ
WƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϴϬ<ē͕ŶĂŵşƐƚĢϯϯϬ<ē

Ϯϱͬϱͬϭϵ͗ϬϬ

dşƐŸŽǀĠǀŽůĄŶş
dŚƌŝůůĞƌͬĄŶƐŬŽͬϮϬϭϴͬϴϱŵŝŶ
ĄŬůĂĚŶşǀƐƚƵƉŶĠϴϵ<ēͬ^ƚƵĚĞŶƚŝ͕ƐĞŶŝŽƎŝĂĚĢƚŝĚŽϭϱůĞƚϲϵ<ē

Ϯϲͬϱͬϭϱ͗ϬϬ ĞƌƚŽǀŝŶǇ
WŽŚĄĚŬĂͬĞƐŬŽͬϮϬϭϳͬϭϬϭŵŝŶ
ĄŬůĂĚŶşǀƐƚƵƉŶĠϴϵ<ēͬ^ƚƵĚĞŶƚŝ͕ƐĞŶŝŽƎŝĂĚĢƚŝĚŽϭϱůĞƚϲϵ<ē
<ĂǀĄƌŶĂŽƚĞǀƎĞŶĂǀǎĚǇŚŽĚŝŶƵƉƎĞĚƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶşŵ;ŬƌŽŵĢŬŝŶĂĂƉŽŚĄĚĞŬͿ
WƎĞĚƉƌŽĚĞũĂƌĞǌĞƌǀĂĐĞ͗/͕ŶĄŵ͘ƌŶŽƓƚĂǌWĂƌĚƵďŝĐϭ͕ĞƐŬǉƌŽĚ
KŶůŝŶĞǀƐƚƵƉĞŶŬǇ͗ǁǁǁ͘ŐŽŽƵƚ͘ĐǌŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛĐĞƐďƌŽĚ͘Đǌ

Akustický
koncert

Michal
Pavlíček &
Monika Načeva
3UĤĜH]WYRUE\0LFKDOD3DYOtþNDD0RQLN\1DþHY\LDNWXiOQt
VNODGE\YGRSURYRGXQH]DSRPHQXWHOQp3DYOtþNRY\N\WDU\
9WRPWRSRMHWtQHMOpSHY\]QtYDMtVLOQpWH[W\-iFK\PD7RSROD

23/5/2019 19:00 hodin

PŘEDPRODEJ 280 Kč, NA MÍSTĚ 330 Kč
INFOCENTRUM, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 1
FACEBOOK.COM/KDSVET
WWW.GOOUT.CZ - ONLINE VSTUPENKA

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

DEN RODINY

"ESKÝ BROD

"TVRTEK 16. 5. 2019

RadniĞní sál, nám. Arnošta z Pardubic 1, "eský Brod
10:00 - Ranní rozcviĞka pro seniory
13:00 - CviĞení pamĭti pro seniory
14:15 - Jak vidím svĭt, když nevidím - pƥijĥte nahlédnout tam, kam
zrakem nahlédnout nelze - zážitkový program
(nutné se pƥedem pƥihlásit: hladikova@cesbrod.cz)

Doprovodný program pod širým nebem v centru mĭsta
10:00 - 16:00 - Veletrh sociálních služeb - pro všechny generace
14:15 - 15:00 - Závod na kolobĭžkách
15:00 - 15:45 - Uspi si mĭ, pƥebal si mĭ! - soutĭž pro dospĭlé
16:00 - Cirkus Žlutá Karamela - interaktivní pƥedstavení, cirkusová
show pro dĭti od 3 do 10 let a všechny, co mají rádi legraci (u zvonice)
17:00 - TaneĞky dĭtí z RC KostiĞka (pƥed infocentrem)
17:15 - Pancake cake - studentská kapela z Gymnázia "eský Brod
Výtvarná dílna, skákací hrad, tetování a zaplétání copánkǙ,
fotokoutek, pivo, limo, opékání buƥtǙ...

10:00 - 12:00 - Den otevƥených dveƥí v RC KostiĞka
10:00 - 16:00 - Den otevƥených dveƥí v Pedagogické poradnĭ
17:30 - 19:30 - Inspirativní kavárna nejen pro rodiĞe v KD SV2T
- téma Spolu s dĭtmi každý den - Mgr. Alexandra Kecová

PÁTEK 17. 5. 2019

10:00 - 17:00 - Den otevƥených dveƥí v NZDM Klub Zvonice
- areál nemocnice, Žižkova 508
18:00 - Domácí péĞe - oceŴovaný film pro všechny generace v KD SV2T
- vstupenky na místĭ, promítání zdarma

REGULAÅNÍ
PLÁN
M%STSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
A JEJÍHO OKOLÍ PRO ESKÝ BROD

PONDÑLÍ
13. 5. 2019, 18:00
SÁL KD SV%T
KRÁLE JItÍHO 332
ESKÝ BROD

NA VEtEJNÉM SETKÁNÍ VÁS ZPRACOVATEL
REGULANÍHO PLÁNU ING. ARCH. JAROMÍR MYŠKA
PROVEDE ZÁM%RY A OPATtENÍMI, KTERÉ POSLOUŽÍ
KE SMYSLUPLNÉMU ROZVOJI NAŠEHO M%STA
A JEHO ZÁSTAVBY V M%STSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓN%.
NÁSLEDOVAT BUDE DISKUZE.
EKÁ NA VÁS I MALÉ OBERSTVENÍ.

NOVÁ ÍTVRĠ
"CUKROVAR"

MÜÚ Íeský Brod
obėadní síĉ
nám. Husovo Îp. 70

22. 5. 2019, 18:00

Zástupce investora Pavel Vyplašil, NELI S.P.A.
a projektant Ing. arch. Lukáš Tecl pėedstaví aktuální studii
a harmonogram nové výstavby. Zodpoví také Vaše dotazy.
Pėipraveno bude i drobné obÎerstvení.

DRUHÉ
VEĖEJNÉ
SETKÁNÍ

"ESKOBRODSKÉ
FARMÁ¨SKÉ TRHY
3. 5. - 25. 10. 2019
KAŽDÝ PÁTEK
8:00 - 14:00 HODIN
NÁM2STÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC
Ğerstvé ovoce a zelenina
voŴavé sýry
uzenáƥské lahǙdky
sirupy, šƺávy
oƥechy, med a koƥení
cibuloviny a sazenice
ƥezané kvĭtiny
proutĭné zboží
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ÿeká na vás:
ɔɔɔɔ
Jízda zruĀnosti
LukostĢelba
ChĪdochĪze
Segway
HasiĀská stĢíkaĀka

Spolek pĜátel obce Liblice poĜádá

11.5.2019
DOPRAVNÍ DEN
V LIBLICÍCH
OD 13:00 DO 16:00
v areálu StĢední odborné školy
v Liblicích
Vstupné dobrovolné
HELMY A KOLA S SEBOU
Obþerstvení zajištČno

Elektrická autíĀka
ɔɔɔɔ

Uvidíte:
ɔɔɔɔ
Co všechno umí
policejní psi 14:30
HasiĀské auto
Andula
ɔɔɔɔ

Vyzkoušíte:
ɔɔɔɔ
Jízdu
popeláĢským
vozem i na koni

PAVEL HELAN (Petr Bende, TRIO)
„...kdyby existoval iBƽh....“

Farnost eský Brod Vás zve:
kostel sv. Jakuba, Kounice
pátek 17. kvĢtna 2019 v 19 hod
pƎedprodej vstupenek IC eský
Brod (nebo na místĢ):
300 Kē, (dĢti a senioƎi 200 Kē)

Finalista soutĢže „esko Slovensko má talent“
(pƎípadný výtĢžek koncertu bude vĢnován na opravu oltáƎe)

)RWEDORYêNOXE
6.ýHVNê%URG 9iVVUGHþQČ]YHQD


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

ͣZŽǌǀŽũŵůĄĚĞǎĞũĞŶĂƓĞŬůşēŽǀĄƉƌŝŽƌŝƚĂ͞

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






ŬƚĞƌǉƐĞŬŽŶĄŶĂ<ƵƚŝůĐĞͲƐƚĂĚŝŽŶƵǀĞƐŬĠŵƌŽĚĢ͗










ƷƚĞƌǉϮϯ͘ϰ͘ϮϬϭϵŽĚϭϳ͗ϬϬŚŽĚŝŶ
WƎŝŚůĄƐŝƚƐĞŵƽǎĞƚĞĚŽǀƓĞĐŚƚǉŵƽŝďĢŚĞŵƌŽŬƵŶĂƉƌĂǀŝĚĞůŶǉĐŚ
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<ůƵďĞŵŽƌŐĂŶŝǌŽǀĂŶĠēŝŶŶŽƐƚŝ




DŝƐƚƌŽǀƐŬĄƵƚŬĄŶşĂŬǀĂůŝƚŶşƚƌĠŶŝŶŬŽǀǉƉƌŽĐĞƐ



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










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




Program,eskýBrod,kostelsv.Gotharda
17:00 - 17:05 Zahájení - vyzvánČní zvonu
17:05 - 18:00 Hra pro dČti
18:00 - 18:30 Cyklus "Liturgický rok v þeskobrodské farnosti" - 1. þást: doba adventní
19:00 - 19:40 Komentovaná prohlídka kostela
20:00 - 20:45 ýtení z Bible - Rudolf Kvíz, varhanní improvizace - Petr ŠtČpán
21:00 - 21:20 Zahrada Mariánská - þtení z knihy Julia Zeyera
21:20 - 23:00 Prostor pro modlitbu, meditaci, ztišení

LiturgickýrokǦtematickýokruhvybranýmikostely«eskobrodskéfarnosti
18.00 ýeský Brod – adventní doba
18.45 BĜíství – vánoþní doba
19.30 Kounice – liturgické mezidobí
20:15 ŠtolmíĜ – postní doba
21.00 PĜistoupim – velikonoþní doba
21.45 Tismice – Panna Maria
V každém kostele probČhne povídání o dané þástí liturgického roku doplnČné o hudbu nebo zpČv
charakterizující toto období. V pĜípadČ zájmu je nutné se nahlásit na adrese: farnostbrod@seznam.cz, abychom
mohli zajistit dopravu.

Do letošního roþníku jsou zapojeny všechny kostely naší farnosti:
BĜíství, Bylany, ýeský Brod, Kounice, LstiboĜ, PoĜíþany, PĜistoupim, Rostoklaty, ŠtolmíĜ, Tismice

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 %

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

Otevírací doba:
Po – So 9 – 18, Ne 9 – 13
Tel.: 736 765 346
www.zahradnictvilimuzy.cz
PRODEJ HRNKOVÝCH KVĚTIN PŘÍMO OD PĚSTITELE
NA VÍCE NEŽ 2000 m2 PRODEJNÍ PLOCHY:
Široký sor ment balkonových a záhonových kvě n:
pelargonie, petunie, surfinie, Million Bells, begonie,
fuchsie, verbeny, bacopy, bidens, afrikány, voskovky
a další letničky.
Dále bohatý sor ment trvalek, skalniček,
okrasných trav, sadby jahod a zeleniny.

JUDr. Pavla Pĝíkopová
Kafin reality

WZKDsa/EDKs/dK^d
WK,K>1sa,KKDKs
ƐůƵǎďǇƉƌŽŶĂƓĞŬůŝĞŶƚǇǌĚĂƌŵĂ
^ZKhD/d>EK^dĂ:/^dKd
ŶĞũǀǇƓƓşƉƌŽĚĞũŶşĐĞŶĂŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ
ƌǇĐŚůĠǀǇƉůĂĐĞŶşŬƵƉŶşĐĞŶǇ
ďĞǌƉĞēŶĄƷƐĐŚŽǀĂƉĞŶĢǌƵŶŽƚĄƎĞ
ŬǀĂůŝƚŶşƉƌĄǀŶşǌĂũŝƓƚĢŶşƉƌƽďĢŚƵƉƌŽĚĞũĞ

s|a1DEhsa1EDKs/dK^d/
W>dE|DWKZE^ds1D

dĞů͗͘ϳϳϱϴϵϰϰϮϭ
ĞͲŵĂŝů͗ŬĂĨŝŶΛƐĞǌŶĂŵ͘Đǌ

Odborná instalace úsporných
švédských tepelných čerpadel
NIBE pro rodinné domy.
Návrh, dodávka
montáž, záruční
a pozáruční servis

Kotlíková dotace až 127.500 Kč.
Systém vzduch - voda a země - voda.
Topný faktor až 5,15.
Záruka až 10 let na kompresor.
Úspora až 70% nákladů na vytápění.
Pracuje do teploty -25 °C.
Nabídka zdarma.
Telefon: 777 283 009 / 777 283 003
Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

esel

®

www.tc-nibe.cz

JIŽ 12 LET MĚNÍM SVÉ SLIBY
V REALITY.
Pro své klienty hledám nemovitosti
v Českém Brodě a okolí
(byty, domy, pozemky).
Pokud právě vy přemýšlíte
nad prodejem či pronájmem
své nemovitosti, můžete se
s důvěrou obrátit na mě.
PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO
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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

VISCOSTAR

5 let

ZÁRUKA

60°C

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

AKCE
1+1

potah BAMBOO prošitý
s PES vláknem
– gramáž 200 g/m2

vrchní proﬁl:
viscoelastická - líná pěna ORANGE;
spodní proﬁl:
antidekubitní deska ze značkové
pěny ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti
Tuhost:
Nosnost: Výška: 16/20/24 cm
měkčí strana – OOOPP do 130 kg
tvrdší strana – OOOOP

9.520 Kč

Jaro v novém
Pro chvíle, na kterých záleží

NÁBYTEK
Černokostelecká 555/15,
251 01 Říčany
Po-Pá 9.00 – 18.00,
So 9.00 – 13.00
tel: 323 602 684, www.nabytekpraktik.cz
e-mail:nabytek@nabytekpraktik.cz

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

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA
přijme do pracovního poměru
VÝHRADNĚ INVALIDY
na vrátnici v Úvalech.
Nástup ihned nebo dle dohody
Kontaktujte nás prosím:
A. Reslerová – 724 235 695, Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.
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

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

www.slp.cz

Středisko okrasných a lesních
školek Jevany, Školní lesní podnik
v Kostelci nad Černými lesy
Neváhejte a navštivte naši okrasnou školku
v Jevanech. Již je připravena nabídnout vám k jarnímu
sázení nádherné rostliny, které zkrášlí vaše zahrady.
Na letošní jaro jsme pro vás přichystali kolekci
roubovaných jehličin, různobarevných a zakrslých
jedliček, boroviček a smrčků, a spoustu jiných
okrasných rostlin z vlastní produkce, ovocné stromky
od kolegů ovocnářů a také novinky od kolegů
z českých i zahraničních školek.
Udělejte si radost nad různobarevností jehličnatých
dřevin a krásou rašících listnatých keřů a stromů. Potěšte
se květy, které čekají v zavřených pupenech, a u ovocných
dřevin se můžete za čas těšit z jejich plodů.
Na ploše 7000 m2 nabízíme:
• ovocné stromky (jabloně, hrušně, slivoně, višně, třešně, meruňky a broskvoně, i ve sloupovitých
a mini tvarech)
• drobné ovoce (angrešty, rybízy, maliny, ostružiny a také kanadské borůvky, muchovníky, rakytníky)
• vřesovištní rostliny (rododendrony, azalky, vřesy, vřesovce aj.)
• popínavé rostliny (klematisy, vistárie, jedlé aktinidie, břečťany a přísavníky)
• prostokořenné i kontejnerované růže (polyantky, čajovky, anglické a pnoucí)
• traviny, trvalky a skalničky kvetoucí na jaře a v následném období
• široký sortiment jehličnatých a listnatých stromů a keřů v kontejnerech i balech a v různých
velikostech
• bahenní a vodní rostliny do jezírek
• kvetoucí rostliny do truhlíků (muškáty, petunie, surfínie a jiné)
• doplňkové zboží jako jsou substráty, hnojiva, chemické prostředky na ochranu rostlin, květináče,
keramiku, kůly a zahradnické nářadí
Otevřeno máme celoročně, listopad až březen od 8.00 do 15.00;
duben až říjen od 8.00 do 17.00 hodin. Sobotní prodej od 9.00 do 12.00 hodin.

Akce pro veřejnost v Okrasných a lesních školkách na rok 2019
Velikonoce (výzdoba, věnečky, pletení pomlázek) – sobota 13. 4. 2019 (9.00–15.00)
Dny otevřených dveří (ukázky výroby-řízkování, roubování, přesazování, vyzvedávání, komentovaný
výklad, občerstvení) – pátek 10. 5. a sobota 11. 5. 2019 (oba dny 9.00–17.00)
Úroda léta (letní plody – ochutnávky, zpracování) – sobota 27. 7. 2019 (9.00–15.00)
Opékaní špekáčků (občerstvení špekáčky na ohni) – sobota 21. 9. 2019 (9.00–15.00)
Dlabání dýní, Dušičky (dýně, věnečky, výzdoba) – sobota 12. 10. 2019 (9.00–15.00)
Těšíme se na shledanou

AKCE
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Mgr. Petra Němcová, notářka se sídlem v Českém Brodě

PŘIJME na výpomoc ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
– na částečný úvazek, 20 hod. týdně
Popis práce:
administrativní práce, přípravné a dílčí práce v dědické a notářské agendě
Požadavky:
• SŠ vzdělání s maturitou
• samostatnost, pečlivost, odpovědnost, spolehlivost, schopnost pracovat v týmu, velmi dobrá
znalost ČJ, znalost PC – wordu, příjemné vystupování, komunikativnost
Mzda: dohodou
Své životopisy spolu s fotografií prosím posílejte na nemcova@notarsky-urad.cz

Kvalitní 2. stupeň ZŠ je správná
volba pro vaše dítě i alternativa
víceletého gymnázia.

Zveme vás na dny otevřených dveří:
25. 4. a 14. 5. 2019 vždy od 16:00 hodin
Po domluvě máte možnost navštívit ukázkovou hodinu 5. třídy

Menší třídy s klidnou partnerskou atmosférou
Kvalitní všeobecná příprava pro další studium
Kritické myšlení jako základ vlastního názoru
Prezentace, diskuze, projektové vyučování

www.zs-vetrnik.cz

NABÍZÍME:

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

Vepřovou kýtu bez kosti – 95 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 75 Kč/kg
Vepřové koleno zadní – 65 Kč/kg

ceny jsou platné od 23. 4. do 4. 5. 2019
na prodejně v Českém Brodě

