Ročník 58. / leden 2019 / ZDARMA / www.cesbrod.cz

Českobrodský

ZPRAVODAJ

Co nového

8

Významné projekty

Ze společnos

17

Dětské skupiny

Ze sportu

30

Stav projektu TJ Liblice

Z knihovny
Knihohrátky adventní a vánoční

31

2

Co nového

Českobrodský zpravodaj
leden 2019

Novoroční třídění
V prvním úvodníku nového roku se obvykle dočtete, co nás v nadcházejících měsících nejen v našem
městě čeká. Stejně jako v osobním životě i na městě bychom si přáli, aby byl nový rok 2019 nejméně
stejně tak dobrý jako ten starý, spíše však, aby byl ještě o něco lepší. Zkraje roku pociťujeme očekávání,
zvědavost, možná i slabé napě . Někdo si na sebe a své slabos uplete bič v podobě předsevze a pak si
jím delší či kratší dobu dává do těla. V každém případě jde o dobrou příležitost uklidit si v hlavě i na stole
a utřídit si myšlenky a osobní či pracovní plány. Na úrovni města je takovým tříděním a tříbením diskuse
a rozhodování o prioritách pro další volební období, kterému se nová rada i zastupitelstvo věnují intenzivně od svého zvolení. Každoročně je představuje rovněž schvalování rozpočtu, který vyjadřuje co a za kolik
chceme letos ve městě realizovat a kolik peněz na to budeme mít.
Letos máme před sebou nejen realizaci velkých inves čních záměrů, které jsou již vyprojektovány a téměř
na spadnu (nová školní jídelna, parkoviště B+R), ale opět se musíme pus t do přípravy nových projektů,
abychom měli na co žádat o evropské a národní dotace. Nejen proto, že projektová příprava je často časově
náročnější než samotná stavba, ale i proto, že štěs na poli dotací přeje připraveným. Proto je v návrhu rozpočtu vedle řady jiných věcí opět pamatováno na nesmírně důležitou položku projektové dokumentace.
Přelom loňského a nového roku je také ve znamení změn v oblas parkování. Úprava režimu v centru
města spočívající ve změně systému parkovacích karet a ceníku placeného stání měla za cíl snížit počet
aut, která na náměs celodenně zabírají cenný společný prostor. Dotkla se bez výjimky i úředníků a zastupitelů. Změnu režimu parkování na Škvárovně rada města odložila na jaro. Jsme si vědomi, že ne pro
všechny občany jsou změny komfortní. Rád bych Vás ujis l, že výhrady čás obyvatel centra i Škvárovny
nejen vnímáme, ale bereme na ně ohled a vážíme si jich. Rozhodně nám reakce občanů na naše kroky
nejsou lhostejné. Je ale těžké nalézt takové řešení, které bude vyhovovat každému. Proto by výsledek měl
být rozumným kompromisem.
Také rok 2019 ukrývá kulaté výročí, a to 30 let od sametové revoluce v roce 1989. Osmdesátý devátý začal
lednovým Palachovým týdnem. Přes všechny těžkos můžeme od té doby nejen říkat a psát, co chceme,
ale také svobodně studovat, cestovat, podnikat, sdružovat se, dýchat čistší vzduch, volit, koho chceme
a zvolené kri zovat. Věřím, že pro většinu z nás jde po 30 letech o věci nejen samozřejmé, ale i nepostradatelné. A to by mohl být důvod k oslavě.
Přeji Vám v novém roce pevné zdraví a mnoho úspěchů a štěs
Tomáš Klinecký
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Krátce z města
Starosta města Vás zve na čtvrté jednání Zastupitelstva města Český Brod, které se koná ve středu
23. 1. 2019 v 18.00 hodin v obřadní síni radnice,
nám. Husovo 70, Český Brod. Na programu je zejména schválení rozpočtu města na r. 2019 a rozpočtového výhledu na léta 2020 – 2022. Zastupitelstvo bude dále projednávat například prodeje
bytových jednotek v Mozartově ulici, sportoviště
při ZŠ Tyršova, studii překonání silnice I/12 nebo
aktualizaci Programů podpory sportu, kultury
a volného času. Důležitým bodem programu
bude projednání způsobu provozování vodovodů a kanalizací v našem městě po roce 2020.
Město Český Brod vyhlásilo výběrová řízení na
obsazení pracovní pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu (zejména pro přestupkovou agendu). Lhůta pro podání
přihlášky je do 30. 1. 2019 do 11.00 hodin. Podrobnos k tomuto i k dalším vyhlášeným výběrovým řízením najdete na úřední desce.
Pedagogové a studen českobrodského gymnázia zpracovali do moderní textové podoby publikaci Český Brod v éře 1. republiky. Za základ
posloužily dva svazky ručně psané kroniky města z let 1914 – 1938. Publikace je ke stažení na
webu města.
Rada doporučila schválit rozpočtové opatření
č. 4, jehož obsahem byla úprava položek invesčních výdajů dle skutečné potřeby. Na jednání
17. 12. 2018 zastupitelstvo města schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019, které
pla do schválení rozpočtu na další kalendářní
rok. Rozpočtové provizorium po přechodnou
dobu omezuje hospodaření s finančními prostředky města. Tato praxe umožňuje vycházet při
schvalování rozpočtu ze skutečného stavu financí v právě skončeném roce.
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Rada na jednání 12. 12. 2018 projednala peci čás obyvatel Škvárovny pro nařízení
č. 10/2018 a současně omezila platnost nařízení a ceníků upravujících parkování na centrum
města. Schválila také pravidla pro vydávání parkovacích karet. Zřízení rezidentního parkování
pro obyvatele Škvárovny rada města odložila na
jarní měsíce. Rada dále souhlasila s podáním žádos o dotaci na zateplení pavilonů E a F nemocnice a budovy městského úřadu č. p. 56 v Českém Brodě a určila gesce jednotlivým členům
takto: Ing. Milan Majer - oblast zajištění pitné
vody a dopravy, Ing. Filip Ulík - oblast veřejného
prostoru, Tomáš Charvát - oblast školství a vzdělávání, Mgr. Pavel Janík - sport a volný čas, Bc. Jiří
Stuchl - místní čás , Bc. Jakub Nekolný - finance,
životní prostředí, Mgr. Tomáš Klinecký - majetek
města, sociální věci.
Rada rovněž dovolila členy a předsedy některých
komisí rady, které jsou jejím poradním orgánem.
Zbylí předsedové komisí budou navrženy přímo
členy komisí z jejich řad a dovoleni dodatečně.
Zastupitelstvo rozhodovalo o 4 větších projektech, z nichž schválilo pokračování v projektu rekonstrukce kuchyně a vybudování jídelny v č. p.
1099, neschválilo studii parkovacího domu
v areálu ZZN a stáhlo body týkající se přístavby
ZŠ Žitomířská a vybudování nové MŠ Kollárova, přičemž k posledním uvedeným se vrá na
lednovém jednání. Zastupitelstvo také vydalo
změnu č. 1 územního plánu města, která se týká
areálu bývalého ZZN a uložilo radě zpracovat
a předložit bytovou poli ku města .
V minulém vydání Českobrodského zpravodaje
byla chybně uvedena výše poplatku za odpad
na rok 2019. Správná výše poplatku za komunální odpad je stanovena na 600 Kč. Za chybu se
omlouváme.

KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 19. února 2019 od 16.00 zveme všechny dě a jejich rodiče nebo
prarodiče na odpolední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky,
vstup zdarma.
Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 12. 12. 2018
1. Žádost o slevu z nájmu – H. Z.
2. MŠ Sokolská - žádost o čerpání fondu, změna závazných ukazatelů rozpočtu
3. Doporučení schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019
4. Doporučení schválení rozpočtového opatření č. 4
k rozpočtu na rok 2018
5. Schválení vydání Nařízení města o stanovení maximální ceny služeb spojených s nájmem hrobového místa
6. Pe ce pro nařízení č. 10/2018
7. Nařízení města č. 13/2018 kterým se vymezují oblas
města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace
užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu
8. Změny Ceníku za stání silničních motorových vozidel
na vymezených místních komunikacích
9. Pravidla pro vydávání parkovacích karet
10. Tržní řád č. 14/2018
11. Povodňová komise města Český Brod - změna členů
12. Pro povodňová opatření - Smlouva o výpůjčce movitého majetku
13. Odkoupení pozemku (M.M. a V.M.)
14. Prodej čás pozemku v k.ú. Štolmíř (M.F.) – staženo
15. Bezúplatný převod pozemků (Tuchorazská ul. ÚZSVM)
16. Prodej bytové jednotky č. 1382/4 Štolmířská 1382
17. Prodej bytové jednotky č. 1394/10 ul. Mozartova 1394
18. Prodej bytové jednotky č. 1394/7 ul. Mozartova 1394
19. Prodej bytové jednotky č. 1394/8 ul. Mozartova 1394
20. Prodej bytové jednotky č. 1394/1 ul. Mozartova 1394
21. Prodej bytové jednotky č. 1394/3 ul. Mozartova 1394
22. Český Brod - Nové vodní zdroje NV1 a NV2- Smlouva
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě - 1 odběrné místo
23. Nové vodní zdroje NV1 a NV2 - Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení služebnos inženýrské sítě - Středočeský kraj
24. Nové vodní zdroje NV1 a NV2 - Smlouva o o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene - Státní pozemkový úřad
25. „Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici
Pod Velkým vrchem2“ - Dodatek č. 1 k SoD
26. VZ Živá zahrada - Regenerace školní zahrady
27. Podání žádos o dotaci na zateplení pavilonů E a F
nemocnice, budova č.p. 1311 v Českém Brodě
28. Podání žádos o dotaci na projekt „Zateplení budovy
městského úřadu č.p. 56 v Českém Brodě“
29. Architektonická studie návrhu stavebního objektu:
Parkovací dům P+R v areálu ZZN
30. Informace o postupu přípravy nové MŠ Kollárova
31. Stavební úpravy budovy č.p. 1099
32. Víceúčelové hřiště ve Štolmíři
33. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor mezi Městem Český Brod a Regionální muzeum v Kolíně p. o.
34. Dodatek k nájemní smlouvě ev. č. 166/2005/OSM ANESAN s.r.o. – staženo
35. Dodatek k nájemní smlouvě ev. č. 201500090/OR
Česká laboratorní s.r.o.
36. Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání ev. č. 201500024/OR - Nemocnice Český
Brod s.r.o.

37. Prominu pokuty za nedodržení dílčího termínu (etapy) při zhotovení díla Regulační plán MPZ Český Brod
dle smlouvy o dílo 201700041/OR
38. Hodnocení žádos o zařazení do akcí města Český
Brod na rok 2019 – staženo
39. Programy podpory sportu, kultury a volného času aktualizace dokumentů pro rok 2019 – staženo
40. Přije finančního daru
41. Zajištění sociálních pohřbů
42. Určení gescí členů rady města
43. Volba předsedů a členů komisí Rady města
44. Jednací řády výborů
45. Odměny vedoucích pracovníků MěÚ
46. Žádost SK Český Brod o prodloužení termínu dokončení inves ční akce
47. Informace o projektové činnos dle stavu 11/2018
48. Revokace usnesení č. 384/2018 o výběru dodavatele
VZ Úpravy ve dvoře č.p. 56, Český Brod
49. Veřejnoprávní smlouva - dotace ze Středočeského
kraje
Body projednávané Zastupitelstvem města 17. 12. 2018
1. Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu na rok
2018
2. Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok
2019
3. Prodej bytové jednotky č. 1394/1 ul. Mozartova 1394
4. Prodej bytové jednotky č. 1394/8 ul. Mozartova 1394
5. Prodej bytové jednotky č. 1394/7 ul. Mozartova 1394
6. Prodej bytové jednotky č. 1394/10 ul. Mozartova
1394
7. Prodej bytové jednotky č. 1394/3 ul. Mozartova 1394
8. Prodej čás pozemku v k.ú. Štolmíř (M.F.) - staženo
9. Prodej pozemku v k.ú. Doubravčice
10. Bezúplatný převod pozemků (Tuchorazská ul. ÚZSVM)
11. Odkoupení pozemku (M.M. a V.M.) - staženo
12. Jednací řády výborů
13. Žádos o zařazení do akcí města Český Brod na rok
2019 – staženo z programu
14. Programy podpory sportu, kultury a volného času aktualizace dokumentů pro rok 2019 – staženo z programu
15. Stavební úpravy budovy č.p. 1099
16. Architektonická studie návrhu stavebního objektu:
Parkovací dům v areálu ZZN
17. Souhlas s přípravou inves ční akce Přístavba ZŠ Žitomířská – staženo z programu
18. Informace o postupu přípravy nové MŠ Kollárova
– staženo z programu
19. Veřejnoprávní smlouva - dotace ze Středočeského
kraje
20. Souhlas s přije m dotace na spoluúčast pro TJ Slavoj
Český Brod
21. Revokace usnesení určení počtů členů Finančního výboru a dovolba jeho členů
22. Vydání změny číslo 1 ÚP Český Brod
23. Navýšení příspěvku Svazu měst a obcí České republiky
24. Bytová poli ka města
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Dě věnovaly dětem dárky k Vánocům
Do takové akce se v letošním předvánočním čase zapojily pracovnice odboru sociálních věcí. Cílem projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické s názvem „Krabice od bot“ je potěšit dě z potřebných rodin
vánočními dárky.
Radost dětem udělají jiné dě , jimž dospělí pomáhají připravit jejich krabici od bot. Tu společně
naplní dětskými dárky, zabalí jako hezký vánoční
dárek a označí š tkem s věkem a pohlavím dítěte.
Takto zabalenou krabici je třeba předat na sběrné místo, kterých je za osm let trvání projektu již
více po celé naší republice. Sběrná místa provozují
dobrovolníci na vlastní náklady. Jsou tedy všude
tam, kde se našel někdo, kdo měl odvahu do akce

jít a dotáhl přípravy až do konce. Aktuální seznam
sběrných míst včetně kompletních informací, najdete na stránce www.krabiceodbot.cz.
Sběrná místa zajišťují sběr dárků a jejich následnou
distribuci potřebným, a to buď přímo do rodin,
nebo prostřednictvím farnos , sociálních odborů
obecních úřadů, nízkoprahových center, azylových
domů, organizací pomáhajícím rodinám v nouzi
apod. Přebytky ze sběrných míst dosud vždy rozdělovalo centrální sběrné místo v Praze.
Rok od roku je větší snaha dárky vybrané v určité
oblas i v této oblas rozdat. V loňském roce se na
sběrném místě v Říčanech sešlo přes 500 krabic,
ale jenom část z nich bylo možné rozdat v blízkém
okolí. V letošním roce nás oslovila jedna z dobrovolnic z Říčan, která se na projektu podílí spolu
s manželem, s nabídkou rozdat připravené dárky
dětem z potřebných rodin v našem městě a okolních obcích. Sociální pracovnice tak mohly potěšit
třicet dě , pro které je vánoční dárek vzácnos ,
i dě , které vyrůstají mimo vlastní rodiny.
Tato akce se těší mezi rodinami s dětmi veliké oblibě a každým rokem přibývá nadšenců, kteří se
chtějí do akce zapojit.
Mar na Fejfarová,
pověřená vedením odboru sociálních věcí

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Miroslava Spálenková, paní Štěpánka Nováková, paní Jarmila Malá,
paní Ludmila Burešová, pan Vladimír Černý.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Komunitní plánování na Českobrodsku – ohlédnu m za rokem 2018
Město Český Brod realizuje od začátku roku 2018 projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území
ORP Český Brod financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Město komunitně plánuje od roku 2008, doposud byly veškeré činnos hrazeny z rozpočtu města. Díky podpoře z EU
je možné tyto ak vity rozšířit, získat nové analýzy či vytvořit nové výstupy, například vydat nový katalog
sociálních a návazných služeb a zřídit webový portál sociálních služeb.
Záměrem tohoto projektu je rozšířit proces komunitního plánování
sociálních služeb na celé území
obce s rozšířenou působnos
a zvýšit informovanost veřejnos
o sociálních službách.
Jak již bylo uvedeno, komunitní plánování má
v Českém Brodě již dese letou tradici. Nejenom
sociálními službami se zabývají tři pracovní skupiny, pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním
pos žením, Rodina, dě a mládež a skupina Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením,
které se pravidelně scházejí a řeší různé aktuální
otázky v sociální oblas . V rámci komunitního plánování se například podařilo v roce 2018 iniciovat
rozjezd Českobrodské dopravy pro seniory či otevřít studium Virtuální univerzity tře ho věku.
V roce 2018 se každá pracovní skupina sešla celkem třikrát a ke konci roku 2018 proběhlo společné setkání těchto skupin.
A jaké jsou výstupy komunitního plánování za rok
2018 v rámci projektu?
- Uskutečnily se individuální schůzky se zástupci
obcí se zaměřením na sociální situaci v dané obci
a záměry obcí v této oblas .
- Bylo zrealizováno dotazníkové šetření potřebnos
sociálních služeb na celém území ORP Český Brod.

- Přírodovědeckou fakultou UK byla zpracována
prognóza vývoje obyvatelstva města Český Brod
i území ORP Český Brod (výstupy jsou zveřejněny
na h ps://www.cesbrod.cz/item/demografickeprognozy).
- V listopadu 2018 byl uspořádán vzdělávací seminář ke komunitnímu plánování pro členy pracovních skupin a pro poskytovatele sociálních služeb.
- Je připraven návrh struktury webového portálu
sociálních služeb.
- Je připraven návrh letáku s přehledem sociálních
služeb.
Proces komunitního plánování není jen o scházení pracovních skupin a vytváření plánu pro určité
časové období. Jeho smyslem je umožnit všem,
kteří mají zájem, vyjádřit se k potřebám v sociální
oblas a poté společně hledat řešení, které bude
reálné z hlediska rozpočtových možnos . Kdo by
měl zájem o bližší informace, může se obrá t na
koordinátorku komunitního plánování Janu Tůmovou, email: tumova@cesbrod.cz.
Jana Tůmová, odbor sociálních věcí
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Tak mi to spočtěte...
„Posláním od začátku do konce budiž hleda a naléza způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili,
žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivos , vědomí marné práce.“, napsal
Jan Amos Komenský.
Výměna zkušenos s osvědčenými i novými formami vyučování v matema ce na 1. a 2. stupni ZŠ je
náplní setkávání Pracovní skupiny pro rozvoj matema cké gramotnos , která vznikla v rámci projektu Sdílené rados a stras škol ORP Český Brod.
Skupina se sešla v roce 2018 čtyřikrát. Poslední
dvě setkání byla věnována hrám v matema ce.
Pedagogové potvrzují, že dě hry v matema ce
baví, osvojují si při nich potřebné učivo, procvičují
je, což je dobrý základ pro rozvoj matema cké gramotnos . Odborná definice praví: „Matema cká
gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matema ka ve světě, dělat
dobře podložené úsudky a proniknout do matema ky tak, aby splňovala jeho životní potřeby
jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého
občana.“

schopnost spolupráce (nevidí na vlastní příklad),
organizace a další dovednos .
Více informací o projektu Sdílené rados a stras
škol ORP Český Brod najdete na webové stránce
h ps://skoly-orp-cb.eu nebo na Facebooku skolyceskobrodska.
PhDr. Alena Bauerová, koordinátorka rozvoje
vzdělávání v ORP Český Brod

Jednu takovou hru s názvem Násobilka s pantomimou si můžete vyzkoušet sami se skupinou žáků:
žáci se rozdělí na 2 nebo více malých skupin po cca
4 členech. Učitel nalepí každému na záda lepicí papírek s příkladem (např. 40:5, 12:3, 5x12 apod. –
složitost příkladů závisí na věku žáků). Žáci nesmějí
mluvit, mohou si ukazovat či jinak pantomimicky
ztvárnit výsledek příkladů a jejich úkolem je seřadit se ve skupince do řady podle výsledků příkladů
od nejnižšího po nejvyšší. Tato hra tedy rozvíjí také

MÁTE RÁDI HISTORII ANEB CHCETE SE DOZVĚDĚT NĚCO VÍC O MĚSTSKÉ ČÁSTI LIBLICE?
V měsíci listopadu vyšla kniha „Liblice od počátku po současnost“. Tato kniha mapuje nejen historii samotné obce,
ale zachycuje i drobné osudy rodů a rodin, které zanechaly
své stopy v průběhu dějin obce. Zároveň je možné se v knize
dočíst o historii jednotlivých domů, zjis t, které spolky působily v obci a které zde působí dnes. Část knihy je věnována
i legionářům z 1. světové války a můžete „navš vit“ i zajímavá místa Liblic.
Knihu je možné zakoupit v samoobsluze potravin „U Markových“ v Liblicích Ve Staré vsi.
Ivana Havlínová
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Významné projekty realizované v roce 2018
Hlavní náplní Odboru rozvoje je zpracování projektů ve všech jeho fázích včetně zpracování studií, rozpočtů atd. Jaké byly stěžejní projekty města přináší náš přehled, kde uvádíme zaokrouhlené částky.
Efekt pro Český Brod 2017
Rekonstrukce veřejného osvětlení v městských částech Liblice a Štolmíř.
Realizace: 2017-2018
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Náklady: 5.275.000 Kč
Výše dotace: 1.529.000 Kč
Spoluúčast: 3.746.000 Kč
Nízkoprahový klub v areálu nemocnice
Rekonstrukce budovy v areálu nemocnice na NZDM
Klub Zvonice.
Realizace: 2018
Poskytovatel dotace: IROP
Náklady: 5.954.000 Kč
Výše dotace: 5.107.000 Kč
Spoluúčast: 847.000 Kč
Odbahnění a revitalizace návesního
rybníku Štolmíř
Odbahnění rybníka, úprava hráze, břehů a zachování čás litorálu.
Realizace: 2017 - 2018
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj, Ministerstvo zemědělství
Náklady: 3.465.000 Kč
Výše dotace: 1.000.000 Kč + 1.681.000 Kč
Spoluúčast: 784.000 Kč
Renovace pískovcového památníku padlých
a hrobu rudoarmějců
Kompletní renovace Pietního památníku padlých
v první světové válce a Válečný hrob rudoarmějců.
Realizace: 2018
Poskytovatel dotace: Ministerstvo obrany
Náklady: 294.000 Kč
Výše dotace: 231.000 Kč
Spoluúčast: 63.000 Kč
Stavební úpravy radnice č. p. 1 – 1. etapa – IC
Rekonstrukce vstupní chodby a pravého křídla přízemí budovy včetně vybudování kanceláří a radnič-

ního sálu, technického zázemí. Dále příprava rozvodů pro další etapy projektu.
Realizace: 2018
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Náklady: 8.060.000 Kč
Výše dotace: 874.000 Kč
Spoluúčast: 7.186.000 Kč
TS – Popelnice na tříděný odpad do domácnos
Nákup popelnic na tříděný odpad do jednotlivých
domácnos v Českém Brodě.
Realizace: 2018
Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
Náklady: 831.000 Kč
Výše dotace: 706.000 Kč
Spoluúčast: 125.000 Kč
Územní studie města
Zhotovení 4 územních studií zaměřených na veřejná prostranství a 2 územních studií zaměřených na
veřejnou dopravní infrastrukturu.
Realizace: 2017 - 2018
Poskytovatel dotace: IROP
Náklady: 1.631.000 Kč
Výše dotace: 802.000 Kč
Spoluúčast: 829.000 Kč
Oprava zdi, vrátek a márnice na hřbitově ve Štolmíři
Realizace: 2018
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství
Náklady: 378.000 Kč
Výše dotace: 263.000 Kč
Pro povodňové opatření města a ORP Český Brod
Zpracování digitálního pro povodňového plánu pro
město a ORP Český Brod + 13 obcí a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi.
Realizace: 2017 - 2018
Poskytovatel dotace: MŽP
Náklady: 12.530.000 Kč
Výše dotace: 8.770.000 Kč
Spoluúčast: 3.760.000 Kč
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POUZE Z ROZPOČTU MĚSTA

Úprava kamerového systému
Náklady: 298.000 Kč

Celková oprava sociálních zařízení v ZŠ Žitomířská
č. p. 885
Náklady: 2.208.000 Kč

Nové kabelové rozvody VO na sídliš
Náklady: 740.000 Kč

Stavební úpravy komunikačních prostor budovy
č. p. 282
Náklady: 23.980.000 Kč
Oprava chodníku Na Parcelách
Náklady: 1.486.000 Kč
Veřejné osvětlení Žitomířská - Štolmíř
Náklady: 324.000 Kč
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Předláždění chodníků v ul. Pod Velkým vrchem
Náklady: 1.049.000 Kč
Rozšíření VO v ulici Rokycanova
Náklady: 157.000 Kč
Odvlhčení budovy č. p. 56 a č. p. 282
Náklady: 293.000 Kč
Mgr. Hana Dočkalová,
vedoucí odboru rozvoje

Oprava hřbitovní zdi v Českém Brodě
Náklady: 293.000 Kč

ROZŠÍŘENÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU
Od loňského roku mohou zájemci o vyřízení nejčastěji poptávaných agend odboru dopravy
a odboru vnitřních věcí, jako je například registr dopravy, evidence obyvatel nebo vyřízení občanských a cestovních dokladů, využívat na www. rezervace.cesbrod.cz online rezervace. Od
10. 1. 2019 se služby rozšiřují o možnost rezervace svatebního obřadu a to na h ps://svatby.
cesbrod.cz/, kde se zájemci dozví také všechny informace potřebné k uzavření manželství.
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Vánoční svátky v Anně
Perníčková dílnička, na které se zdobí perníčky pro Adventní průvod světýlek, je první předvánoční akcí
v Domově. Společná práce seniorů a druháků ze třídy paní učitelky Horové měla za výsledek nejen krásně
nazdobené perníčky, ale i příjemně strávené dopoledne pro všechny zúčastněné.
Na začátku Adventu nás navš vily dě z klubu Zvonice, a bylo to moc milé setkání. Dě a senioři si povídali o tom, jak se slavily Vánoce dříve, a jaké zvyky
se ještě dodržují dnes. Druhá část setkání byla zpestřená promítáním z různých akcí, které dě tento
rok absolvovaly. Nakonec dě rozdaly seniorům
vánoční přání a malé dárečky, a my jsme na oplátku
darovali dětem hrníčky z naší keramické dílny.

K Vánocům patří také hudba. Vánoční koncert klasické hudby v podání Zdeňky Mudrové je tradiční
předvánoční akcí. Klien už paní Mudrovou dobře
znají a vždy se těší na její zpěv a hru na housle. Zpestřením v období vánočních písní a koled byl koncert
Šimona Pečenky s názvem Lékořice. Senioři si mohli
nejen poslechnout známé písně Václava Neckáře,
ale dozvěděli se i mnoho zajímavos z jeho života.

Předávání mikulášské nadílky pro nás pravidelně
zajišťují deváťáci ze ZŠ Tyršova. Je to vždy dojemné,
senioři i dě prožívají tato setkání velmi intenzivně. Děkujeme moc všem dětem, za čas, trpělivost,
písničky a úsměvy, které věnovaly našim klientům.

Nic nepotěší seniory více než vystoupení dě . Rodinné centrum Kos čka připravuje pro naše klienty
předvánoční pořad již několik let. Pestrý program
se skládal z tanečních i hudebních prvků v podání
dě v různém věku. Moc děkujeme dětem za krásné odpoledne!

V předvánočním čase jsme uspořádali také dvě besedy. První, s názvem Magie svíček, připravila ergoterapeutka paní Krutská a druhá beseda o zdravém
životním stylu se konala ve spolupráci s organizací
Leccos a přednášející paní Horáčková si povídala se
seniory o tom, jak životní styl ovlivňuje náš způsob
života.

Vánoční besídka proběhla v tradičním duchu, nechybělo občerstvení, vánoční koledy a dárkové balíčky.
Milým překvapením pro seniory byla krásná vánoční přáníčka od žáků druhých tříd ze ZŠ Žitomířská.
Poslední předvánoční akcí bylo sobotní zpívání skautů z Kouřimi. Vánoční koledy a písně nejprve zazněly
pro posluchače v knihovně a poté skau zahráli také
ležícím seniorům na pokojích. Děkujeme skautům
nejen za přinesené Betlémské světlo, ale hlavně za
čas, vlídnost a energii, kterou seniorům předali.
Fotografie ze všech vánočních akcí si můžete prohlédnout na www.domov-anna.cz
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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V Liblicích mi otevřeli okno do světa
Mirek Houska absolvoval SOŠ v Liblicích v roce 2015 a v současné době studuje na VŠ technické a ekonomické v Českých Budějovicích obor Ekonomika podniku se zaměřením na čínské trhy. Mirek se k nám rád
vrací a tak jsme ho trochu vyzpovídali, aby se s námi podělil o zajímavé zkušenos .
Jak se líbí v Českých Budějovicích?
Jsem tam spokojený, dá se říci, že skutečnost předčila moje očekávání. Škola nabízí spoustu příležitos pro zahraniční studijní pobyty nebo praxe a to
mi vyhovuje.
Měl jsi vždycky v plánu vyrazit „do světa“?
Snil jsem o tom odjakživa, ale odvahu mi dodala až
účast v mezinárodním projektu v rámci programu
Comenius tady v Liblicích. Do té doby jsem si to
nedovedl představit. Pak jsem vyjel do partnerské
školy v tureckém Trabzonu, bydlel jsem v rodině imáma, musel jsem komunikovat v anglič ně.
Všechno bylo najednou přirozené a snadné, jakoby
se mi otevřelo pomyslné okno do světa.
Využil jsi zkušenos z Comenia po příchodu na VŠ?
Hned v prvním ročníku jsem se zapojil do projektu
v dánském Koldingu, ale nejdřív jsem musel sehnat
další čtyři spolužáky, kteří potřebovali trochu „postrčit“, protože na střední škole se s ničím podobným nesetkali.
V čem projekt spočíval?
Jedna dánská firma na výrobu obuvi společně
s místní univerzitou pořádala tzv. Interna onal Business Week. Během týdne jsme museli připravit
nový výrobek od návrhu přes propagaci až po odbyt. Taková spolupráce je oboustranně prospěšná:
studentům přináší cennou zkušenost práce v mezinárodním týmu a firmám spoustu inova vních
nápadů.
Jak u vás funguje program Erasmus?
Škola zajišťuje studijní pobyty i praxe v zemích EU
i mimo EU (např. Turecko, Čína). V tomto školním
roce jsem strávil zimní semestr na praxi na Maltě.
Kromě toho pomáhám jako dobrovolník zahranič-

ním studentům, kteří k nám v rámci Erasmu přijíždějí. Staral jsem se třeba o Maročana a Rusa.
Co jsi dělal na Maltě a jak na tebe působila?
Pracoval jsem v obchodě s lokálními potravinami.
Většinou jsem byl v kanceláři (např. jsem zadával
do počítače zboží včetně čárových kódů), někdy
jsem prodával, což bylo zábavné a rozšířil jsem si
díky tomu anglickou slovní zásobu.
Malta je nádherná a rád bych se tam ještě někdy
vrá l. Nadchla mě Vale a a její architektura, příroda, historie i přátelš lidé. Měl jsem štěs , že Vale a byla v roce 2018 vyhlášena evropským městem kultury, takže jsem se dostal do míst, která
jsou jinak nedostupná.
Děkujeme za rozhovor, držíme palce do finiše bakalářských studií a přejeme mnoho dalších inspiravních cest.
Marie Radiměřová, SOŠ Liblice
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Tradice betlémů
První jesličky postavil v italské vesničce Greccio
v roce 1223 Giovanni Bernardone, známý jako svatý
Fran šek z Assisi. V poustevně v horské jeskyni postavil žlab, založil ho krmivem a přivedl k němu oslí-

ka a vola. Sem pozval v noci 24. prosince vesničany
z širého okolí a sloužil zde štědrovečerní půlnoční
mši. První český betlém představili veřejnos jezuité v roce 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze. Byl
první v Čechách, ale i v celé střední Evropě. Betlém
měl velký úspěch, a tak se zvyk stavět jesličky stal
nejrozšířenějším vánočním zvykem až do 19. stole, kdy ho vystřídal v oblibě vánoční stromek.
Betlém se skládá z figurek Ježíška v jeslích, Marie
a Josefa, oslíka, vola, pastýře s ovečkami, které doplňují tři postavy králů, mudrců z Východu.
Petra Kaiferová, Petra Baladránová

Výstava betlémů v Českém Brodě
Ve vánočním čase proběhl již 10. ročník tradiční
výstavy betlémů na ochoze kostela sv. Gotharda.
Betlémů se letos sešlo tolik, že výstava byla poprvé ve dvou místnostech. K vidění byly betlémy
různých velikos a materiálů: dřevěné, keramické,
plastové, papírové, ale třeba i betlém perníkový od
rodiny Gajdoš kovy z Českého Brodu nebo slaměný od Dobromily Pilné z Kamenického Šenova. Velmi zajímavý byl také betlém Tomáše Hájka z Úval,
vytvořený z různých druhů dřevin.

Stěžejní čás výstavy byla sbírka betlémů Miloše
Němce z Českého Brodu, který betlémy nejen sbírá, ale i je sám vyřezává. Unikátní jsou především
betlémy miniatury – v lískovém nebo kokosovém
ořechu. Betlém v lískovém ořechu byl dokonce
oceněn v roce 2009 jako nejmenší betlém vyřezaný ze dřeva v ČR. Byl vytvořen řezbářskou technikou a za použi běžných nástrojů. Schránka betléma má na výšku 26 mm a nejvyšší postava svatého
Josefa měří 12 mm.

Návštěvníci mohli obdivovat krea vní nápady žáků
českobrodských škol i škol z blízkého okolí. Mezi velmi
oceňované patřil betlém z burských oříšků, vyrobený
žáky ze Základní školy a Prak cké školy Český Brod.

Všem tvůrcům a vystavovatelům patří velké poděkování.
Petra Kaiferová, Petra Baladránová
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Klub Ku lka
Ráda bych vás seznámila s projektem na otevření Klubu Ku lka a s paní Ivetou Librovou, hlavní koordinátorkou projektu, které jsem položila několik otázek k činnos klubu. Projekt byl zrealizován přes MAS
Region Pošembeří z OP Zaměstnanost z opatření Sladění rodinného a pracovního života, reg. č. projektu:
CZ.03.2.65/0.0/16_047/0009266.
Co Vás přimělo k tomu otevřít Klub Ku lka?
Hlavním důvodem otevření Klubu Ku lka bylo podpořit rodiče, kteří jsou pracovně vy ženi, a jejich
dě , které již z kapacitních nebo organizačních
důvodů nemohou navštěvovat školní družiny. Klub
Ku lka je také družinou, která se postará o dě
v době po ukončení školního vyučování a zároveň
umožňuje dětem navštěvovat zájmové a sportovní
kroužky probíhající v areálu Na Ku lce.
Kde se Klub Ku lka nachází?
Klub je umístěn v hlavní budově sportovního areálu Na Ku lce v Českém Brodě. V lednu se přesuneme do nově zrekonstruovaných prostor, které lépe
vyhovují dětskému hraní. Stávající prostory ale budeme pro jejich velké přednos i nadále využívat.
V jaké době mohou dě Klub Ku lka navštěvovat?
Dě mohou navštěvovat klub celý týden nebo pouze ve vybrané dny v týdnu, kdy rodiče mají delší
pracovní dobu nebo pokud dítě navštěvuje nějaký
kroužek na Ku lce. Klub je otevřen každý všední
den až do 18.00 hod.
Pro koho je Klub Ku lka určen?
Klub je určen pro dě 1. stupně ZŠ pracujících rodičů, kteří řeší otázku nevyhovující provozní doby
školní družiny a zároveň složitou organizaci převodu dě na kroužky do areálu Na Ku lce.
Jak Klub Ku lka funguje a kdo se o dě postará?
Dě si vyzvedne náš vychovatel po vyučování nebo
družině v ZŠ a odvede je na oběd a poté do našeho
klubu. Organizaci jsme přizpůsobili každý den počtu dě a době, kdy jim končí vyučování. Pro dě
je připraven pestrý program, a to tvoření, vyrábě-

ní, hry, pohybové ak vity, ale i relaxační činnos .
Klademe důraz hlavně na pohyb, který je v tomto
věku klíčovým faktorem pro správný vývoj a zdraví dě . Umožňujeme dětem, aby si volný čas užily
pohybem na čerstvém vzduchu v areálu nebo při
sportovních hrách v tělocvičně. Dě si zvládnou
také připravit úkoly do školy. Odpoledne dě přechází na sportovní kroužky na Ku lce. Pokud je
to organizačně možné, převádíme dě i na další
kroužky např. do ZUŠ.
Jaké další ak vity dě čekají v Klubu Ku lka?
V době prázdnin chystáme pro dě otevřít dva turnusy příměstských táborů.
Děkuji paní Librové za příjemný rozhovor. Více informací o aktuálním dění klubu najdete na www.
skbrod.cz.
Samira Goldšmídová, Region Pošembeří, o.p.s.
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Českobrodskému gymnáziu je letos 100 let
Abychom tuto skutečnost ještě více upřesnili, pak s nástupem do nového školního roku 2019 – 2020 nastane ta správná chvíle k tomu, abychom se pus li do řádných oslav. Než ten okamžik nastane, musíme ještě
dokončit spoustu úkolů.
Aktuálně se ve škole naplno rozebíhají práce
hrazené z operačního programu životní prostředí (OPŽP), které lze shrnout pod název „Snížení
energe cké náročnos budovy Gymnázia Český
Brod“. Konkrétně se jedná o 8 oblas , které zahrnují výměnu okenních a dveřních výplní, výměnu
střešní kry ny, provedení hydroizolací a sanaci
spodní stavby, repasi kamenného soklu, zateplení
k nevytápěným prostorům a také přípravu půdní
vestavby, realizaci vzduchotechniky (VZT) a s m
spojenou rekuperaci. Nakonec bude nově vyřešena i soustava hromosvodů. Úkolů je to hodně,
to uznáváme a musí být všechny hotovy koncem
září tohoto roku. Přesto jsme ještě zkusili dojednat s naším zřizovatelem, aby nám poskytl finanční
prostředky na kompletní opravu oplechování naší
školní věžičky. Zdá se, že ruka Páně bude otevřena
a při oslavách bychom měli mít věž zbrusu nově
pokrytou měděným plechem.
Pro podzimní setkání abiturientů hodláme také
vydat slavnostní almanach, ve kterém by mělo
být přiloženo také DVD s co nejširším přehledem
vývoje maturitních tabel, která ve škole poc vě
uchováváme od samého počátku našeho ústavu.
Do konce školního roku 2019 ve škole odmaturuChybějící tabla pro vydání souborného přehledu
ročník
1934/1931
1927/1935
1931/1939
1933/1941
1934/1942
1936/1944
1938/1946
1939/1947
1940/1948

tř.
8A
8A
8A
8B
8A
8A
8A
8A
8A

TŘÍDNÍ UČITEL
Jindřich Macoun
Emil Hromádka
Alois Tuček
Marie Klenková - Kuchařová
Augustin Hnátek
Jaroslav Vařečka
Karel Hubička
Karel Hubička
Josef Matěcha
Schwarzová
1947/1951 8A F.a Miloslav
Kruml
1949/1953 8A Jiřina Lukášová
1950/1953 8A Jaroslav Hrubý
1956/59 11A Bohumíra Sedláková
1956/59 11B Helena Kadeřábková
1957/60 11A Jaroslav Pelikán
1957/60 11B Josef Loskot
1958/61 11A Anežka Víchová
1959/1962 3A Klotilda Chválová
1961/1964 3A Jaroslav Pelikán
1961/1964 3B Helena Kadeřábková
1962/1965 3B Josef Podrabský
1962/1965 3C Eva Benhartová
1963/1966 3A Bohumil Nepovím
1963/1966 3B Helena Kadeřábková
1963/1966 3C Ladislav Tománek

ročník
1964/67
1964/67
1965/1968
1965/1968
1966/1969
1966/1969
1967/70
1967/70
1968/71

tř.
3A
3C
3A
3B
3B
3C
3A
3C
3A

TŘÍDNÍ UČITEL
Věra Kubecová
Věra Strnadová
Bohumil Nepovím
Josef Podrabský
Ivana Burešová
Ladislav Tománek
Ilona Bartošová
Helena Kadeřábková
Josef Němeček

1968/71

3B Zdeňka Jirešová

1995/1999 4A Jan Benák

1968/71
1969/73
1972/76
1973/77
1973/77
1974/78
1976/80
1977/81
1978/1982
1978/1982
1979/83
1981/85
1983/1987
1983/1987
1984/88

3C
4C
4A
4A
4B
4B
4A
4A
4B
4C
4A
4A
4B
4C
4A

1994/2000
1998/2002
1998/2004
2000/2004
2005/09
2006/2010
2003/2011
2008/2012
2005/2013
2006/2014
2008/2016
2012/2016
2009/2017
2010/2018
2014/2018

Libuše Řezníčková
Ivana Tonarová
Hana Müllerová
Květa Benediktová
Ivana Tonarová
Ilona Bartošová
Libuše Řezníčková
Pavel Janík
Helena Procházková
Jaroslav Hrubý
Josef Němeček
Václava Nekolná
Miroslava Vostruhová
PhDr. Marta Sudová
Josef Němeček

ročník
1985/89
1986/90
1987/1991
1989/93
1990/94
1991/95
1992/96
1992/96
1992/97

tř.
4B
4A
4A
4B
4A
4A
4A
4B
5A

6A
4A
6A
4A
4A
4A
8A
4A
8A
8A
8A
4A
8A
8A
4A

TŘÍDNÍ UČITEL
Pavel Janík
Jan Hujo
Helena Procházková
Zdeňka Kubánková
Pavel Janík
Václava Nekolná
Hana Králová
Jitka Kamínková
Josef Němeček

Teplý
Josef Němeček
Jana Jebavá
Jan Benák
Benešová Jaroslava
Ježková Libuše
Kudrnáčová Magda
Benák Jan
Vladimír Raba
Josef Volvovič
Vladimír Raba
Benák Jan
Kudrnáčová Magda
Markéta Kallupová
Benák Jan

je celkem 177 tříd. Za celou dobu historie školy
se dvakrát stalo, že se dvě paralelní třídy domluvily a vytvořily jedno tablo s větším počtem žáků.
Mohli bychom tedy sesbírat 175 maturitních tabel.
V některých letech si třídy vytvářely vedle tabla
oficiálního i tabla kreslená. K dnešnímu dni máme
k dispozici celkem 107 tabel, z toho jsou 3 kreslená. Rádi bychom vás požádali o spolupráci, protože
tabla, která za m ještě nemáme, mají určitě naši
absolven ve svých sbírkách v přefotografované
podobě. Pomozte nám, prosíme, získat tato doma
uložená tabla k digitalizaci. Rádi bychom je při
oslavách předložili na chystaném DVD a podali tak
historii školy netradičním způsobem. Budeme vám
vděčni za pomoc a spolupráci.
Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia
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Školní výlet do Míšně
Den po vánoční akademii se někteří žáci z tercie, kvarty, kvinty a prváku vypravili na celodenní výlet do
Německa. Letos jsme navš vili saské město Míšeň.
Protože je Míšeň proslulá výrobou porcelánu,
první místo, které jsme navš vili, byla místní manufaktura, která se jeho výrobou zabývá. Nejprve
jsme si prošli muzeum, které mapovalo výrobu
porcelánu od počátků ve vzdálené Číně až po nejmodernější možnos . Následně jsme se dozvěděli,
jak se takový porcelán vyrábí, co je k jeho výrobě
potřeba a kolik vrstev nátěru se musí nanést, aby
vznikl pravý míšeňský cibulák. Přesto jsme nedokázali pochopit ceny v závodní prodejně.

Následovala procházka historickým centrem města, včetně zámku Albrechtsburg s go ckou katedrálou. Tato procházka byla zakončena návštěvou
vánočního trhu, kterým je Německo známé.
Když jsme dostatečně promrzli, nastoupili jsme do
autobusu, jenž nás odvezl k baroknímu zámku Moritzburg, v němž se natáčely Tři oříšky pro Popelku.
Zrovna zde byla výstava, zabývající se touto pohádkou a byl zde k vyzkoušení model Popelčina střevíčku. Jelikož nikomu z nás neseděl, tak jsme se vrá li
k autobusu a vydali se zpět do Českého Brodu.
Ondřej Lesák, tercie, Gymnázium Český Brod
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Děkujeme, že pomáháte s námi
LECCOS, zapsaný spolek působí v našem městě již 18 let. V Českém Brodě a dnes i v širším regionu Středočeského kraje, na Kolínsku, Poděbradsku i Říčansku, poskytuje sociální služby a ak vity ve prospěch rodin
s dětmi, dě a mládeže. Provozuje vám jistě dobře známé Rodinné centrum Kos čka a Nízkoprahové zařízení pro dě a mládež Klub Zvonice v Českém Brodě a také v Poděbradech. Poskytuje další sociální služby:
sanaci rodin, sociálně ak vizační služby pro rodiny s dětmi, služby pro pěstounské rodiny, terénní služby
pro dě a mládež.
Organizuje programy primární prevence pro žáky
místních základních škol, pořádá besedy a semináře, další akce pro veřejnost. LECCOS od svého
založení stále roste a pracuje na rozvoji a kvalitě
svých služeb. Služby, o které svoji nabídku rozšiřuje,
volí dle potřeb regionu a především nabízí pomoc
a podporu tam, kde je to opravdu potřeba. Je to nejen díky profesionálnímu týmu pracovníků, ale především díky podpoře řady donátorů, firemních dárců i dárců jednotlivců, dobrovolníků a příznivců.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří
nás v roce 2018 podporovali a pomohli nám v kvalitním naplňování našeho poslání. Velký dík patří
donátorům našich projektů: Ministerstvu práce
a sociálních věcí, Středočeskému kraji, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které naše
služby financují ze státního rozpočtu i z evropského sociálního fondu, městům Český Brod, Poděbrady i Kolín a dalším finančním partnerům, kteří
pomohli některé z projektů dofinancovat, a to
Nadační fond Terezy Maxové, Nadace ČEZ, Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota, Net4Gas, Ac va
spol. s r.o., Jatky Český Brod a. s., Stavební firma
Václav Novák, Region Pošembeří, o.p.s.
Velké poděkování patří všem návštěvníkům letošní
Benefice pro LECCOS a samozřejmě firmám, dárcům a dobrovolníkům, kteří akci podpořili. Za léta

činnos nás v naší neziskové a veřejně prospěšné
činnos podpořila celá řada převážně místních firemních i drobných dárců, dobrovolníků, příznivců
i partnerů. Každé takové pomoci si velmi vážíme
a jsme za ni velmi vděčni. Seznam těch, kterým bychom rádi poděkovali, je velmi dlouhý, do tohoto
článku se samozřejmě všichni nevejdou, ale budete-li ch t, můžete do seznamu dárců a podporovatelů nahlédnout na našem webu www.leccos.cz.
Na konci našeho výčtu poděkování bychom rádi
všem našim podporovatelům a Vám, čtenářům
Českobrodského zpravodaje, popřáli pevné zdraví
a úspěšný a šťastný rok 2019!
za LECCOS, z. s., Dita Nekolná
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Dětské skupiny v Českém Brodě: La Palomita a Na Sadu
Pro mnohé z obyvatel Českého Brodu a okolních vesnic již žádná neznámá, přesto si dovolíme naše dvě
dětské skupiny ještě jednou představit.
Dětská skupina je alterna vní službou péče
o předškolní dě . Dalo by se říci, že supluje soukromé školky. Díky menšímu kolek vu dě nabízí
možnost zaměření se na individuální potřeby dě .
A stejně jako v klasických mateřských školách lze
za uhrazené školkovné vydat potvrzení k daňovému zvýhodnění.
Naše organizace M‘am‘aloca, o.p.s. provozuje dětské skupiny dvě: La Palomitu na náměs Arnošta
z Pardubic v Českém Brodě a Na Sadu v ulici Ke
Škole ve Štolmíři.
La Palomita
Přijímáme dě cca od 22 měsíců. Plenky, dudlík,
dětské láhve či nejrůznější talismany nejsou překážkou. Maximální denní počet dě je 12, na každých 6 dě připadá 1 vychovatelka. O dě je pečováno v souladu s Plánem péče a výchovy, rozvíjí
se jemná i hrubá motorika, fyzická zdatnost, samostatnost, hygienické návyky, fantazie, grafomotorika. A co je nejdůležitější, hrajeme si celý den.

jedinečnost, krea vita, fantazie, jemná i hrubá
motorika, fyzická zdatnost. Při každodenních hrách
i běžných činnostech se seznamují s environmentální výchovou, trvale udržitelným rozvojem, učí
se respektu k sobě navzájem i respektu ke krajině,
přírodě.
Pokud byste chtěli vědět více informací nebo
rovnou přihlásit své dě k docházce, kontaktujte Terezu Stuchlovou (tel.: 723 345 766, e-mail:
tereza.stuchlova@mamaloca.cz). Po telefonické
dohodě si lze též domluvit prohlídky obou skupin.
Na jaře také chystáme dny otevřených dveří. Data
budou zveřejněna v únorovém Zpravodaji. Novinky
a fotografie můžete též sledovat na facebookových
stránkách. Ty si můžete prohlížet i v případě, že
nejste na facebooku registrovaní (ve vyhledávači
zadejte La Palomita, případně Na Sadu).
Tereza Stuchlová

Na Sadu
Do venkovské dětské skupiny přijímáme dě od
3 let, protože je kombinací lesní a klasické školky.
Dě tráví mnoho času venku na rozlehlé zahradě
nebo v přírodě, užívají si její krásy a taje, zkoumají a pozorují změny během celého roku. Dě jsou
vedeny k samostatnos , podporována je jejich

HLEDÁME PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
Základní škola a Prak cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359 přijme
pedagogické pracovníky na pozice:
- učitel/učitelka 1. stupně základní školy,
- učitel/ka ZŠ dle par. 16, odst. 9,
- asistent/ka pedagoga v ZŠ a SŠ dle par. 16, odst. 9,
- učitel předmětu Člověk a svět práce v ZŠ a SŠ dle par. 16, odst. 9.
Nástup možný od března 2019, nebo dle dohody, pracovní poměr je možný i na částečný úvazek. Zájemci zašlou CV na adresu zsaprsceskybrod@seznam.cz nejlépe do 15. 2. 2019.
Bližší informace na tel. 321 622 300.
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Vánoční výprava vlčat a světlušek
Letos jsme již tradičně vyrazili společně s oddílem světlušek na vánoční besídku, ale pojali jsme ji netradičně jako terénní výšlap.
V sobotu 15. 12. jsme ráno odjeli autobusem směr
Kozojedy. Již od rána sněžilo, a tak jsme se těšili
na tu správnou vánoční atmostéru. Z kozojedského
kopce jsme sešli do Dolánek k údolí Šembery kolem pozůstatků hradiště Šember a dál pokračovali
podél toku Šembery. Sníh napadaný na louky v Dolánkách přímo vybízel k hrám, tak jsme se na chvíli
zastavili a ve vydupaných ces čkách ve sněhu si za-

hráli na babu. Mezi m část vedoucích vyrazila napřed a na louce pod Tuchorazí nám rozdělali oheň,
na kterém jsme si opekli buřty. Pořádně jsme se
ohřáli a ozdobili stromek ovocem a zeleninou, abychom nadělili něco i lesním zvířátkům.
Cesta do klubovny utekla rychle a my jsme už za
chvíli rozbalovali dárky, které jsme našli v klubovně pod stromečkem. Za poslechu vánočních koled
jsme vypili čaj a snědli donesené cukroví, ještě než
si nás přišli vyzvednout rodiče.
Fotky z vánočních besídek našich oddílů stejně
jako fotky a informace o Betlémském světle, které
jsme jako každý rok přivezli do Brodu, najdete na
www.skaut7.cz.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod,
Jan Jelínek
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Pampelišky a Ještěrky v JumpParku
V sobotu dopoledne jsme jely na výlet do JumpParku v Praze na Jarově. Na místě jsme musely shlédnout
instruktážní video, a pak hurá do akce.
Když jsme vešly, nemohly jsme uvěřit vlastním
očím. Bylo zde tolik možnos ! Nejprve jsme šly
vyzkoušet „molitanovou jámu“. Molitany „hrózně“
smrděly! Zpočátku jsme se trochu bály do jámy
skočit, ale jakmile jsme to zkusily, začalo nás to bavit. Molitany pořád smrděly…
Pak jsme šly lovit netopýry na horolezeckou stěnu.
Netopýři byli všude! Stačilo je ale zaplácnout a oni
vybouchli – boom. Neměli šanci. Všechny jsme je dostaly. Když už nám netopýři stačili, vyzkoušely jsme
nafukovací matraci, kde jsme metaly hvězdy, stojky,

kotrmelce. Kačka nějak nemohla trefit směr, a vždy
se vykutálela z matrace. Také jsme hrály 3D vybíjenou a vymyslely si novou hru. Trampomráz. Zkuste si
zamrznout ve vzduchu! Na závěr jsme využily trampolínovou místnost, kde se dalo odrážet prak cky
všude. Na podlaze, na stěně, jen ve vzduchu to nešlo.
Zkoušely jsme salta, skok na vyvýšenou plochu, běhy
a většinou jsme se při tom všemožně rozplácly.
Dopoledne jsme si skvěle užily.
Ještěrky, Psohlavci 14.

STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE URČENÉ ŽÁKŮM
SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Základní škola a Prak cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359 přijímá pro školní rok 2019/2020
ke studiu střední školy určené žákům se speciálními vzdělávacími potřebami:
- obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/01 Prak cká škola jednoletá
- obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/02 Prak cká škola dvouletá
Podmínky přije : ukončení povinné školní docházky, doporučení školského poradenského
zařízení (PPP, SPC), lékařské potvrzení přihlášky o zdravotní způsobilos , předpoklad pro dokončení studia doručení přihlášky na adresu školy do 28. 2. 2019 (pro 1. kolo přijímacího
řízení), termíny pro další kola přijímacího řízení dle vyhlášení na webu školy
Ke studiu obou oborů střední školy mohou být přijímáni i žáci končící školní docházku v nižších ročnících s ukončenou povinnou školní docházkou, žáci/absolven jiných středních škol,
či zájemci o studium do 26 let v současné době mimo oblast vzdělávání (s přiznaným ID,
evidovaní na ÚP apod.) Přijímací zkouška se nekoná.
Podrobnější informace na:
www.zsaprsceskybrod.wz.cz, kontakt: zsaprsceskybrod@seznam.cz, tel. 321 622 300.
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Adventní čas ve škole
Závěr roku 2018 byl u nás ve škole, jak už se stalo tradicí, plný akcí kulturních i sportovních.
Celý měsíc prosinec jsme ve škole zasvě li Adventu a blížícím se Vánocům. Nejprve celou školou
proběhli čer doprovázející Mikuláše s anděly.
Některé dě měly tak trochu namále, ale nakonec
se i nepořádníci, zlobidla a ostatní hříšníci z čertovských spárů vykoupili, když slíbili svoje polepšení
a navrch přidali nějakou písničku nebo básničku.
Hned týden nato jsme přivítali první návštěvníky
na tradiční vánoční výstavě. Účast byla opravdu
hojná, a tak jsme měli všichni velkou radost, že
se naše vlastnoručně vyrobené vánoční dekorace,
přáníčka, keramika nebo perníčky líbí. Už poosmé
jsme si i letos pozvali do školy naše kamarády z jiných škol okresu, abychom si zasportovali na Vánočním turnaji v přehazované. Letos jsme poprvé
uspořádali turnaj nejen pro žáky základní školy, ale
také pro studenty střední prak cké školy. Sportovní den jsme si všichni společně užili, pomyslnou
třešničkou na dortu pak bylo vítězství našich družstev v obou turnajích.
Těsně před vánočními prázdninami jsme se pak
ještě sešli všichni v tělocvičně jednou, tentokrát to
bylo na vánoční akademii, na které se představily
všechny třídy a téměř všichni žáci školy se svým vystoupením. Na pódiu se střídal tanec, zpěv, cvičení, básničky a scénky, zpívali jsme společně koledy.
Všechna vystoupení byla moc hezká a tak zaslouženě sklízela potlesk přítomných diváků. Celým
programem provázeli žáci IV. prak cké třídy, kteří
navíc prokládali jednotlivá vystoupení soutěžními
hádankami s vánoční téma kou. Pod společným
vánočním stromečkem jsme našli spoustu knížek,
her, stavebnic, sportovního vybavení a dalších pomůcek, kterými si budeme moci zpestřovat výuku

ve třídách. Obrovský společný dárek, který nešel
přesunout do tělocvičny pod stromeček, na nás
čeká v suterénu. Je to úplně nová terapeu cká
a relaxační místnost Snoezelen.
Ještě jsme si užili u menších vánočních stromečků
ve třídách třídní besídky a pak už nás čekaly vytoužené Vánoce.
Žáci ZŠ a PrŠ Český Brod
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Návštěva vánoční Olomouce
V posledním prosincovém týdnu se naše třída vydala na poznávací výlet až do hanácké Olomouce. Cestovali jsme vlakem a měli jsme tak možnost posoudit kvalitu různých dopravců. Svezli jsme se to ž s Českými
drahami, ale také vlakem Leo Expressu. Obě cesty byly fajn, rychle nám utekly, ale přeci jen v Leo Expressu
jsme dostali malé občerstvení, a tak asi o malý kousek nakonec u nás vyhrála zpáteční cesta s „Leem“.
Cílem naší cesty však nebylo hodno t kvalitu českých dopravců, ale poznat jedno z krásných moravských měst. Prošli jsme se celým historickým centrem Olomouce, minuli jsme několik historických
budov Univerzity Palackého, podívali jsme se na
nádhernou katedrálu sv. Václava, kostel sv. Michala a nahlédli jsme do kostela sv. Mořice. Na Horním
náměs v Olomouci nás zaujala Arionova kašna,
sloup Nejsvětější Trojice a hlavně orloj, který je
úplně jiný než ten pražský a před kterým postávalo
mnohem méně turistů než v Praze. V poledne jsme
si poslechli zvonkohru s písní „Ó řebíčku zahradnický“ a „Daleká šeroká je cesta po Olomóc“ i se
závěrečným kokrháním kohouta. Vánočním trhem
jsme se prošli kolem hezké 3D mapky historického
centra Olomouce na Dolní náměs , kde jsme obdivovali nejen Neptunovu kašnu, nejstarší kašnu ve
městě, ale hlavně dřevěný betlém.
Na chvilku jsme se potom zastavili v nákupním
centru, abychom se občerstvili na další cestu, a za
necelé půl hodinky už jsme šli parkem, abychom
navš vili moderní budovu Přírodovědecké fakulty,
kde jsme si uvnitř prohlédli modely planet, Mléčné
dráhy a různých fyzikálních jevů. Nejzajímavější asi
bylo Foucaultovo kyvadlo, které je zavěšené v nejvyšším 5. patře budovy a visí středem skleněného
schodiště až do přízemní vstupní haly. Tento obrovský model dokazuje to, že se naše planeta Země
otáčí kolem své osy. Pak jsme se ještě prošli studentským městečkem, kde jsme narazili na graﬃ

„Plačící T. G. Masaryk“ známého street artového
umělce, který si říká ChemiS. Pak už to bylo jen
kousek k olomouckému hlavnímu nádraží, ze kterého jsme se unavení, ale spokojení nechali odvézt
zpět domů.
Žáci IV. Pr, ZŠ a PrŠ Český Brod
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Vánoce 2018 v ZŠ Tyršova
Jako každý rok se deváté třídy naší Základní školy Tyršova v Českém Brodě rozhodly, že uspořádají mikulášskou besídku s nadílkou jak na budovách naší školy, tak v penzionu Anna.
Ráno, těsně po zvonění, jsme se převlékli do již
připravených kostýmů a upravili svůj zevnějšek.
Někdo byl anděl, někdo čert, dva z nás se převlékli
za Mikuláše. Když jsme byli hotoví, přišly si pro nás
naše učitelky, které nás po celý den doprovázely.
V každé třídě nejdříve Mikuláš přečetl jména hříšníků, kteří měli zarecitovat básničku nebo zazpívat krátkou písničku. Někteří slíbili, že se polepší.
Všichni byli odměněni sladkostmi.

ním paní učitelky Spurné, jež nás vyučuje hudební
výchovu. Většinou se na zpívání sejdeme v sokolovně, letos jsme zpívali na schodech a chodbách
školy. Rozloučili jsme se s rokem 2018 a vzájemně
si popřáli hodně zdraví a štěs v roce 2019.
Veronika Škarohlídová, Eliška Drbohlavová,
Karolína Čechová a Nela Snášelová, ZŠ Tyršova
Foto: Ľubica Spurná, ZŠ Tyršova

Potom jsme se přesunuli do penzionu Anna, kde
jsme postupně navš vili všechny pokoje obyvatelů, přinesli jim nadílku, popřáli jim hodně štěs ,
zdraví a aby se všichni pořád usmívali. Byli velice
milí a pro nás to byl skvělý zážitek. Jsme moc rádi,
že jsme se této akce mohli zúčastnit.
Další tradicí na naší základní škole je zpívání vánočních písní a koled, které si připravují žáci pod vede-

Seminář k projektu Škola v pohybu
Na konci minulého roku se dě ze ZŠ Tyršova zúčastnily semináře pro projekt Škola v pohybu, který zajišťuje
Fotbalová asociace České republiky (FA ČR). Semináře v Nymburku se zúčastnilo 70 okresních trenérů mládeže,
kteří mají projekt Škola v pohybu na staros . Seminář vedli přední trenéři dě a mládeže FA ČR. Projekt Škola
v pohybu míří směrem ke zvýšení úrovně tělesné výchovy na základních školách, především na prvním stupni.
Není zaměřen pouze na fotbal, zaměřuje se především na všeobecnou sportovní přípravu dě
a vychází z projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Hodina pohybu navíc, na kterém
se fotbalová asociace zásadně podílí. Celkem 26
žáků z druhých tříd ZŠ Tyršova se zúčastnilo jedné
z ukázkových hodin, při kterých si užili 60 minut plných sportu pod vedením trenéra Michala Blažeje.
O tom, jak je hodina bavila, svědčily jejich výrazy
ve tvářích, pořádně promočená trička i chuť pokračovat ve sportování i po ukončení hodiny. Na závěr
jim dlouze zatleskali všichni účastníci semináře.
Společně s paní učitelkou Jitkou Zounarovou jsme
doprovodily dě na tuto akci do Nymburka. Sama
v rámci družiny vedu hodinu sportovní všestrannos . V ukázkové hodině jsme viděli především to,
jak pracovat s velkým počtem dě pod vedením
jednoho učitele. Všechny dě byly neustále zapojené do činnos , samy si volily tempo i způsob

provedení činnos . A všechny bez rozdílu tělocvik
bavil, což je velmi zásadní pro jejich další vývoj. Pohyb by měl být v budoucnu nedílnou součás jejich
životů, kde má nezastupitelnou roli.
Zbývá dodat, že v případě zájmu si mohou školy
pozvat akci Škola v pohybu přímo do svých tělocvičen a hodin.
Zuzana Majerová, ZŠ Tyršova
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Regensburg
Výlet do Regensburgu jsme zahájili v brzkých ranních hodinách. Vyjeli jsme lehce po 6. hodině ranní a cesta trvala okolo 4 hodin.
První zastávkou byl památník Walhalla, ze kterého
byl nádherný výhled na Dunaj. Podívali jsme se
do hlavní síně Walhally, kde byly nádherné busty
panovníků, hudebníků a jiných významných osobnos . Potom jsme se autobusem přesunuli do centra Regensburgu a následujících 6 hodin jsme se
pohybovali mezi nádhernými památkami, jako je
např. katedrála sv. Petra nebo kamenný most, který je nejstarším mostem v Německu. Kousek od katedrály sv. Petra byly krásné vánoční trhy, kde jsme
mohli ochutnat vyhlášené regensburské klobásky,
dětský punč, palačinky a podobné pochoutky. Výlet jsme zakončili nakupováním vánočních dárků
v obchodním centru Donau. Od obchodního centra jsme šli zpět k centru, kde na nás čekal autobus, který nás odvezl zpět do Českého Brodu. Výlet
hodno m kladně a vůbec nelituji, že jsem jel.
Adam Janeček, 8. B

Bylo to super. Díky panu průvodci jsme se dozvěděli spoustu zajímavos o Regensburgu. Nejvíc mě
zaujal dóm sv. Petra. Měli bychom to ještě několikrát zopakovat.
Eliška Majerová, 8. B
Žáci 8. tříd ZŠ Tyršova
Foto: Tereza Langová, ZŠ Tyršova

V Regensburgu se mi moc líbilo. Velmi mě zaujal
památník Walhalla. Většina z nás jsme si zde udělali fotku a poté ji dali na instagram . Moc se mi
líbily i trhy, protože jsem se zde dobře najedl.
Tomáš Sonnini, 8. B

Exkurze do Mladé Boleslavi
V polovině prosince 2018 jsme se my, žáci devátých tříd z Myšárny, sešli před školou a v 8.00 jsme vyjeli
autobusem na exkurzi do továrny v Mladé Boleslavi.
Po příjezdu na místo jsme byli velmi udiveni nad
velikos celého areálu firmy Škoda. Na recepci
jsme dostali žluté ves čky a sluchátka. Poté jsme
vyjeli autobusem přímo do továrny, kde se vyrábí
auta značky Škoda. Prošli jsme lisovnu, výrobní pás,
bylo tam velké teplo. Viděli jsme i zaměstnanecké
kuchyňky, které byly čisté a moderně zařízené.
Po prohlídce jsme opět vyjeli autobusem zpět
k recepci, kde nás čekala ještě prohlídka muzea
Škoda. Mohli jsme obdivovat různé dopravní
prostředky, od jízdních kol přes motocykly až po
automobily. Po návštěvě muzea jsme odevzdali
půjčené vybavení a poté jsme se vydali do mladoboleslavského nákupního centra, kde jsme měli
dlouhý rozchod. Ten jsme využili k obědu a k nákupům vánočních dárků.

Cesta zpátky probíhala bez komplikací a výlet se tak
velice vydařil. Tento výlet nás velice poučil v tom,
abychom se dobře učili a nemuseli pracovat v tak
obrovské továrně, jako je Škoda Mladá Boleslav.
Žáci 9. B, ZŠ Tyršova
Foto: Veronika Škarohlídová, ZŠ Tyršova
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Po stopách Policie ČR
Dne 18. 12. se naše třída IX. A vydala do Policejního muzea v Praze. Aby prohlídka byla ještě zajímavější, dostali jsme od paní průvodkyně pracovní listy, které jsme mohli vyplnit při hledání různých textů a exponátů.
V muzeu jsme mohli najít uniformy současné policie, ale i četnictva, maketu četnické stanice, vývoj
policejních motocyklů a dokonce i místo vraždy.
Dále jsme si mohli přečíst různé případy, ze kterých
nám občas naskakovala husí kůže. Paní průvodkyně nám vyprávěla i některé případy, které jsme
tam nenašli. Pomocí daktyloskopie si někteří z nás
udělali o sk prstu.
Když naše prohlídka skončila, mohli jsme nahlédnout do zahrady (bohužel jen přes sklo), kde byly
vystaveny policejní vozy a vrtulník. Hned vedle
muzea stál kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého

a kdo chtěl, mohl tam nahlédnout. Kostel byl velice
krásný.
Poslední zastávkou naší exkurze bylo Václavské náměs . Tam někteří ještě na poslední chvíli sháněli
vánoční dárky, nebo se jen tak procházeli.
Za celou třídu bych tuto exkurzi hodno la velmi
pozi vně, tedy až na ranní po že s vlakovou dopravou a hodinovým zpožděním.
Bára Kozová IX. A, ZŠ Žitomířská

Závěr kalendářního roku se na naší škole opravdu vydařil
Konec roku přináší mnoho příležitos jak oživit výuku na škole a na konci roku 2018 tomu nebylo jinak ani
na ZŠ Žitomířská.
Na předposlední pátek byl připraven tradiční florbalový turnaj pro žáky druhého stupně. Vzhledem
k rostoucímu počtu tříd se nám nepodařilo turnaj
dohrát v jeden den a finále jsme museli odsunout
až na první lednový pátek roku 2019. Atmosféra
v hlediš i výkony na hřiš byly skvělé. Naši žáci si
turnaj velice užili.
Poslední pátek před vánočními prázdninami patří
vánočním besídkám. Abychom zvedli úroveň besídek, byl panem ředitelem vyhlášen společen-

ský den slovy: “Škola historicky vždy patřila mezi
nejdůležitější ins tuce v městech a obcích. Toto
místo zaujímá škola i v dnešní moderní době. Když
procházím školou, tak si občas připadám jako ve
sportovním oddíle. Žáci chodí v teplákových soupravách a nikomu to nepřijde jako nevhodné oblečení do školy. Vraťme se do dob, kdy učitelé byli
po starostovi obce nejváženějšími osobami a do
škol se chodilo ve slušném oblečení.” Většina žáků
opravdu přišla slavnostně oblečena, tak jim to
snad vydrží i nadále.
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Na začátku roku 2019 jsme se připojili k Tříkrálové
sbírce. Sbírky na jednotlivých budovách uspořádaly učitelky Houšová, Kvapilová a Miškovská se
svými žáky. Vybrané peníze pomohou Domácímu
hospicu Nablízku.
Hodně štěs v novém roce!
Mgr. Kateřina Součková,
zástupkyně ředitele ZŠ Žitomířská

Výtvarné tvoření 2. C a 9. B
Snažíme se podporovat spolupráci mezi spolužáky. K velice oblíbeným projektům patří společné dílny žáků
prvního a druhého stupně.
Starší spolužáci navštěvují mladší a pomáhají jim
s prací. Před vánoci navš vili deváťáci naše druháky a pomáhali jim tvořit vánoční dekorace.
Dne 17. 12. vyrazila 9. B na vánoční dílnu za dětmi
2. C, kde si každý z nás vybral malého kamaráda.
Dě si přinesly skleničku a jablko. Společnými silami jsme vyráběli svícny a zdobili voňavá jablíčka, každý zdobil podle svých představ. V některých
chvílích byli naši malí kamarádi zručnější než my.
Celá třída byla okouzlena vánoční atmosférou, ale
i krásnou vůní Vánoc. Všichni z toho měli dobrý
pocit, i paní učitelky, které na všechno dohlížely.
Na závěr jsme rozdali každému lízátko a my jsme

dostali bonbony. Všem se společný program moc
líbil a už plánujeme další společné vyrábění na
jaře. Budeme vyrábět kuličkovou dráhu a to bude
ještě větší zábava.
Už se těšíme.
Tomáš Černý, 9. B, ZŠ Žitomířská
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Zakončení sokolského roku 2018
Poslední dva měsíce se v sokolovně střídaly akce jako na běžícím pásu. 4. 11. vše začalo Divadelní akademií.
13. 11. se nám rozeběhla pravidelná každoúterní
„Tančírna“ la nsko-amerických tanců, určená všem,
kdo si chtějí tanec třeba jen zkusit a dozvědět se
více. Nejedná se o taneční kurs, ale o hodinu, kde
se můžete naučit něco nového, zjis t postupy a gle “jak na to” nebo si zopakovat či rozvinout své
dovednos . V „Tančírně“ pokračujeme každé úterý
i nyní, a pokud byste o tuto ak vitu projevili zájem,
potřebujete jen pohodlné nebo sportovní oblečení a obuv do sálu, dobrou náladu a ještě v letošní
plesové sezóně se můžete cí t jako taneční “star”.
Mimochodem, víte, že náš lektor Honza Blažek je
bývalým tanečním kolegou Zdeňka Chlopčíka, porotce Star dance? Lektora máme tedy opravdu prvotřídního, přijďte se přesvědčit!.
22. 11. jsme opět pokračovali divadlem, a to úžasným Josefem Dvořákem ve
hře Čochtan vypravuje.
1. 12. proběhl již 5. ročník
Mikulášského turnaje ve
stolním tenisu. Již tradičně
nebyli účastníci jen z Českého Brodu a okolí, ale přijeli i ze vzdálenějších míst: T. J. Sadská, T. J. Sokol
Velim, SK Nová Ves I, T. J. Sokol Klučov, T. J. Sokol
Ostředek. Děkujeme našim sponzorům z Českého
Brodu za jejich materiální příspěvek. Jmenovitě to
jsou: Rybářské potřeby Petr Nemasta Fishing, Herna-bar u Ševčíků, Drogerie pí. Vodrysové, Stavební
firma Václava Nováka, Jatka Sojka Kouřim prodejna Č. B., DM elektro s.r.o. „U Heřtusů“, Řeznictví
uzenářství na Bulánce Aleš Kebort, Briard s.r.o.,
Cukrárna Kašovi, zástupce rodinného pivovaru
Bernard, Keramos pí. Nedvědová, Bü ner s.r.o.,
Pneuservis Jirkalovi, Reality Ing. Petr Šoupal, Novotný s.r.o. Lysá nad Labem.
3. 12. do sokolovny přišel Mikuláš. Tentokrát jsme
akci pojali jako akademii s mnoha ukázkami činnosnašich oddílů. Bylo to trochu jiné, nebylo tradiční
„peklo“ v suterénu, ale vůbec to nevadilo.
6. 12. Mikuláše vystřídaly koledy. Nádherný adventní koncert loketských Roháčů, kde si všichni
přítomni nejen poslechli, ale i zazpívali písničky,
které k tomuto období jednoznačně patří.

8. 12. se k nám přímo z Tyršova domu přestěhovalo „Předvánoční setkání“, tradiční akce Jarka Kučery, které se účastní sokolové ze všech koutů Čech.
20. 12. Sokolský pě boj neboli závod pro dě ve
„sranda disciplínách“. Akci jsme letos oprášili, ale
dali ji zcela nová pravidla právě díky disciplínám, ve
kterých se na žádných závodech nesoutěží.
Rok jsme zakončili 29. 12. také již tradičním turnajem v badmintonu.
Podrobněji na www.sokolbrod.cz.
Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol
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Českobrodská vánoční desítka
V neděli 16. prosince 2018 uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod 26. ročník silničního běhu na
10 kilometrů „Českobrodská vánoční desítka“. Teplota vzduchu v posledních dnech před závodem vytrvale klesala a tak byla účast trochu slabší. V 10.30 hodin zazněl startovní výstřel a 137 běžců (108 mužů
a 29 žen) se od autokempu u Podviničního rybníka vydalo po silničce vedoucí údolím potoka Šembery na
obrátku v Dolánkách a po stejné trase se pak vrá li zpět. Během závodu bylo zataženo, teplota vzduchu
byla - 2°C. První dva kilometry a poslední dva kilometry závodu se běželo po suché silnici. Zbytek trasy
běžci absolvovali po ujetém sněhovém poprašku, na němž to docela klouzalo.
V cíli se jako první objevil Damián Vích, startující
za TJ Dukla Praha v čase 32:59 min., před Milanem
Janouškem (Sokol Kolín) – 33:06 min., Romanem
Pazderou (Sokol Kolín) – 33:32 min., Vojtěchem
Podjuklem (SK Hranice) – 33:58 min. a Tomášem
Mikou (Mika Training Praha) – 34:09 min. V kategorii Muži 40 - 49 let zvítězil Daniel Kupidlovský
(Praha - Stodůlky) v čase 36:03 min. V „padesátnících“ dosáhl nejlepšího výsledku Tomáš Rychecký
(HH Smíchov) – 40:25 min. Kategorii „šedesátníků“
vyhrál Miloš Smrčka (64 let), startující za BK Říčany,
v pěkném čase 38:20 min. a v kategorii nad 70 let
zvítězil Miroslav Říha (Sokol Sadská) – 50:45 min.
Nejrychlejším z českobrodských běžců byl Radek
Skála – 39:52 min.

Po doběhnu se závodníci v jídelně autokempu občerstvili domácím perníkem a horkým čajem nebo
čajem s rumem. Krátce po poledni bylo zahájeno
vyhlášení výsledků. Finanční ceny byly předány
nejrychlejším pě běžcům v celkovém pořadí mužů
a prvním třem běžkyním v celkovém pořadí žen.
Následovalo vyhlášení výsledků v pě kategoriích
mužů a čtyřech kategoriích žen. Věcné ceny, včetně
tradičního malovaného pamětního hrnku závodu,
obdrželo prvních pět mužů v kategorii do 39 let
a nejlepší tři běžci v každé z ostatních kategorií.

Mezi ženami zvítězila Regina Procházková (Spartak Praha 4) v čase 39:11 min. před Mélissou Favre (La Sarraz - Švýcarsko) – 40:42 min. a členkou
pořádajícího oddílu triatlonu Evou Babicovou, roz.
Čokrtovou – 43:40 min. V kategorii 35 - 44 let doběhla první Kamila Skalinová (SK Babice) – 45:00
min a v kategorii 45 - 54 let byla nejrychlejší Katarína Třísková (Praha 6) – 45:04 min. V kategorii
nad 55 let zaběhla vítězka Karla Mališová (SABZO
Praha) čas 48:09 min.

Za pořadatele Ing. Václav Čokrt

Závodníků z Českého Brodu a závodníků startujících za českobrodské kluby bylo pouze sedm (6
mužů a 1 žena), dalších 23 běžců (18 mužů a 5 žen)
pak přijelo z okruhu do 12 km od města.

Kompletní výsledky a fotografie ze závodu jsou
umístěny na internetových stránkách oddílu triatlonu www.triathloncb.ic.cz

galerie Šatlava
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2. 2., 9.00, 11.00
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14. 2., 17.00

16. 2., 8.30

16. 2., 9.00, 11.00
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16. 2., 19.00
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Poutník: nejlepší příběh Paula Coelha – film, životopisné drama/Brazílie/2014/112 min.

Chorvatsko, filmová místa (Vinnetou) – promítání KČT: zážitky z cest Honzy Firbase

Basketbal, U15 dívky, nadregionální liga BK Brandýs nad Labem

Atle cké závody v kryté běžecké dráze (60 m překážek, 60 m, dálka, výška)

PhDr. Jan Frolík, Csc. — přednáška Zajímavos z historie a archeologie Českého Brodu

Planeta otázek a odpovědí — cyklus pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

Kambodža – promítání KČT: zážitky z cest Dany Kyselové (1. část)

S Miládkou do Vrátkova

Bláznovy zápisky (N. V. Gogol) – skvělé divadelní představení jednoho herce, hl. r. Jan Přeučil

Tančírna la nsko – amerických tanců (cha-cha, samba, jive, rumba)

Planeta otázek a odpovědí — cyklus pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

Basketbal, U15 dívky, žákovská liga Basket Slovanka – Litoměřice

Gruzie a Arménie – promítání KČT: zážitky z cest Dany Kyselové (2. část)

Basketbal,U15 dívky, žákovská liga Basket Slovanka – Děčín

Basketbal, U15 dívky, nadregionální liga Jablonec nad Nisou

Sokolské ohlédnu (1887 – 2017) za Všesokolským sletem v Českém Brodě

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

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

1. – 28. 2.

KALENDÁŘ AKCÍ – únor 2019

Musichall Liďák

cyklokroužek KČT

sportovní hala

KD SVĚT

sokolovna

KD SVĚT

městská knihovna

sportovní hala

sportovní hala

domov Anna

KD SVĚT

cyklokroužek KČT

sportovní hala

městská knihovna

KD SVĚT

KD SVĚT

kavárna U Madony

19. 2., 20.00

17. 2., 8.55

17. 2., 10.00

17. 2., 15.00

17. 2., 19.00

18. 2., 19.00

19. 2., 16.00

23. 2., 9.00, 11.00

23. 2., 13.00

23. 2., 14.00

23. 2., 15.00

24. 2., 7.08

24. 2., 11.00

25. a 28. 2., v 8.00, 9.00 a 10.00

27. 2., 8.30 a 10.00

27. 2., 19.00

27. 2., 19.00

Koncert: Eliška Sýkorová a Choue e – šansony

Anastasia – léčivé divadlo a setkání s hosty looperem P. Kee a RNDr. Annou Struneckou, DrSc.

Dvanáct měsíčků – Divadélko Romaneto uvádí úsměvnou pohádku, pro ZŠ a volně příchozí

Planeta otázek a odpovědí — cyklus pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

Basketbal, U17 chlapci, nadregionální liga SKB Strakonice

Zabíječka v Popovicích a exkurze do pivovaru, průvodce Bohuslav Břečka

O křišťálovém srdci – CziDivadlo Praha uvádí pohádku pro dě 3 – 11 let

Kambodža – promítání KČT: zážitky z cest Dany Kyselové (2. část)

Basketbal, U17 chlapci, nadregionální liga Sršni Sokol Písek B

Basketbal, U12 mix, krajský přebor BK Brandýs nad Labem

Knihohrátky — odpolední živé čtení pro dě , vstup volný

Karel Plíhal – folkový recitál, děkujeme vyprodáno! Nevhodné pro dě do 12 let

Koncert Klasika Viva: Kvarteto Apollon – klasika a jazz (housle, viola, violoncello)

Avengers: Infinity War – akční film/dobrodružný/fantasy/sci-fi/USA/2018/149 min.

Basketbal, U15 dívky, žákovská liga Basket Slovanka – ŠBK Sadská

Za Valentýnem do Prahy, průvodce Bohuslav Břečka

Rybářský ples — XIV. ročník, bohatá tombola, k tanci i poslechu hraje TOX
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Stav projektu „TJ Liblice – víceúčelové hřiště s UMT“
Zhruba před čtyřmi lety jsem do zpravodaje psal o potřebě TJ Liblice mít další kvalitní tréninkové plochy
a případně i regulérního hřiště pro přípravky. Připravili jsme proto tehdy po „papírové“ stránce vše potřebné,
projektovou dokumentaci, stavební povolení, územní rozhodnu , a provedli i výběr dodavatele. Několikrát
jsme žádali MŠMT o dotaci, mnohokrát jsme žádali další subjekty o spolufinancování. Neúspěšně. ALE!
V září 2018 jsme na základě naší žádos dostali od
MŠMT dopis, kde nás vyzvali, že jsme se s ohledem
na nečerpání dotací ze strany jiných úspěšných žadatelů dostali „nad čáru úspěchu“. Tedy zda máme
zájem a zda jsme schopni projekt hřiště s umělým trávníkem zrealizovat do konce roku 2018. Po
velkých diskusích a zvažování pro / pro jsme se
rozhodli, že do toho jdeme. Nicméně klíčová byla
role Města Český Brod, coby spolufinancujícího
subjektu. Zástupci Města Český Brod se k projektu
hřiště s umělým trávníkem postavili velice vstřícně
a konstruk vně. Rozhodnu m zastupitelstva jsme
dostali závazný příslib spolufinancování zčás pro
rok 2018 a zbytek pro rok 2019. Rozjel se i poměrně hek cký kolotoč dodání veškerých dokumentů
vyžadovaných MŠMT. Zejména doložení schopnosufinancovat zbytek nákladů nad rámec dotace
a nutnost provedení nového výběrového řízení
byla velice náročná. Zde jsme požádali o pomoc
společnost eNova on, s.r.o, která za nás administrovala výběr dodavatele.
Nicméně vše se za podpory našich členů, celého
výboru, trenérů a vedoucích mládeže, za podpory
zástupců Města Český Brod povedlo. Zrealizovali jsme úspěšně výběr dodavatele. Tendr vyhrála
společnost Linhart s.r.o., ze Staré Boleslavi. Dodali
jsme veškerou dokumentaci a čekali na rozhodnu
MŠMT o registraci dotace. I to jsme obdrželi, včetně povolení realizovat část projektu v roce 2019,
a stavba se rozjela.

Nyní jsme zhruba v polovině. Není to sice moc
vidět, hodně práce je pod zemí, ale už se plocha
hřiště zřetelně rýsuje. Pohled na upravenou plochu, kde hřiště bude umístěno, dává tušit, že hřiště
i oplocení bude pěkné a rozhodně to podpoří další rozvoj nejen oddílu, ale i zvedne to vybavenost
kvalitním sportovištěm na území města. Získáme
m velice kvalitní herní a tréninkovou plochu, další
prostor, kam za nepříznivého počasí budeme moci
odklonit trénování na přírodní trávě. Projekt by
měl být dokončen v první polovině letošního roku
a určitě vás budeme informovat, až bude vše hotové. Děkuji mto všem za dosavadní i za budoucí
podporu při realizaci.
Ing. David Hybeš, předseda TJ Liblice, z.s.

Z knihovny

Českobrodský zpravodaj
leden 2019

31

Knihohrátky adventní a vánoční
S našimi dětskými čtenáři a jejich dospělým doprovodem jsme se při Knihohrátkách setkali poslední listopadové úterý, těsně před nadcházejícím Adventem, společně jsme si četli a poslouchali ukázky z nových
dětských knih.
Nejdřív jsme si představili obrázkovou knížku Haló,
haló paní Kočko, jednoduchý příběh o myších brášcích plný napě , chytlavých říkanek a zároveň poselství o hodnotě přátelství, které překoná všechny
nesnáze. Potom jsme se seznámili s malým Oskarem, společně jsme poznávali barvy a kreslili obrázkové dopisy jeho dosud nenarozenému bráškovi Theovi podle knížky Povím to pastelkami.
I když venku za m žádný sníh nenapadal, my jsme
si zimu alespoň trochu přiblížili knížkou Tanec sněhové vločky, příběhem o chlapci, který pozoruje
sněhové vločky a objevuje jejich krásu a nekonečnou pestrost. Jako zábavnou mezihru dě doplňovaly zimní veršované říkanky, na magne cké tabuli
zasněžily bílými vločkami zelený smrk a sestavily
hned dva sněhuláky. Závěr patřil říkadlům a veršovaných pohádkám Fran ška Hrubína nebo pohádkovým hádankám Jiřího Žáčka, nezapomněli jsme
samozřejmě ani na předvánoční mlsání.
Ve čtvrtek 20. prosince venku poletovaly sněhové
vločky, takže naše vánoční Knihohrátky byly stylově zasněžené, abychom mohli naladit tu správnou
sváteční atmosféru, napečené perníčkové vločky
jsme také průběžně ochutnávali…

Začali jsme příběhem o vánočce, která se bála, aby
se nespálila v troubě, a přitom jsme procvičili naše
čichové buňky poznáváním vůní, které k vánocům
patří. Se zvědavou hvězdou Klárou jsme nakoukli
do lidských domečků, potom dě pověsily barevné
hvězdy na náš papírový vánoční stromeček.
Další hvězdu jsme hledali s husou Lízou, která si
chtěla ozdobit svůj vánoční strom. Prohlédli jsme
si také velkoformátové leporelo, ve kterém jsme
si připomněli, co všechno se může dít o Vánocích.
Kromě toho dě doplňovaly krátké rýmované
básničky a cinkaly na zvonečky společně se zajíčkem, který chtěl probudit jezevčího kluka Ště nku.
Rozloučili jsme se zpěvem koledy Pásli ovce Valaši
a přáním pohodových svátků.
Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod
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Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

Andor Šándor: Planeta Země, kruté místo k ži
Generál v záloze a bezpečnostní znalec Andor Šándor v mládí velel pěšákům, později v hodnos vyššího důstojníka sloužil jako diplomat a vedl vojenskou tajnou službu, projel celý svět
s výjimkou Antark dy a umí o něm vyprávět. Nabízí čtenářům příběhy, které změnily chod
dějin, někdy doslova osudově, a hledá v nich paralely, protože kolem nás je stále nějaké nebezpečí. Ve třinác kapitolách knížky defilují světové veličiny od carevny Kateřiny Veliké až
po maršála Radeckého, od Usámy bin Ládina až k Donaldu Trumpovi. Autor vypráví barvitě
o bolestech světa, o bídě nešťastných i velikos mocných...
Milena Holcová: Já nic, já Mohamed
Troufalý portrét zakladatele islámu. Příběh Mohameda, jedné z klíčových postav světového
kulturního dědictví, je vyprávěn srozumitelně, korektně a zábavně pro dospělé, s návodem,
jak jej případně převyprávět pro dětské posluchače. Při líčení Mohamedových osudů čtenáři porozumí základním principům, zásadám a zákonům islámu nebo se v kostce seznámí
s obsahem Koránu. Autorka vyvrací některé mýty, používané islamofily i islamofoby, to vše
přístupnou formou, v kapitolách plných napě a zvratů. Nedocenitelná knížka pro mul kulturní poznávání všech generací, pro všechny vnímavé a inteligentní čtenáře.
Miloš Chlouba: Na začátku byl rýč
Víte, kdo byli lovci rostlin, kde se vzalo zahradní kolečko nebo proč se stal patronem všech zahradníků mnich Fiakre? Vychutnali jste si někdy pestrobarevnost češ ny v botanickém názvosloví? Slyšeli jste o rostlinách, jako je píchoš, boubelka či kokoška? A víte, proč bychom měli postavit pomník včelám a žížalám? Laskavé a humorné povídání o zahradničení asi nejvíce potěší
každého, kdo alespoň trochu podlehl této krásné vášni, protože pozorování souvislos mezi
světem rostlin a lidí je mnohem zábavnější, než by se na první pohled mohlo zdát. A víte, co
bylo na začátku? Na začátku byl rýč!
Mar n Šinkovský: Městečko Ky ce
Městečko Ky ce na první pohled vypadá jako typické místo v moravských Sudetech, většina lidí
o něm ani neví. Když sem přijedou novináři Karel a Jaromír Erbenové a ubytují se v hotelu Zlatý
kolovrat, probudí se hluboko ukryté zlo a tajemství vyplouvají na povrch. Igor Vasrman utrhne
hlavu svému malému synovi, šéf autobazaru se jmenuje Mácha a jeho zaměstnanec Vrba sekerou rozčtvr svou nevěrnou ženu, mladý lesník oplakává lilii, kterou zabila jeho matka, a na místním hřbitově je hrob zasypaný květy mateřídoušky… Temný příběh z naší současnos , originálně
ilustrovaný autorem.

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

Píšete nám
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V Českém Brodě nadělovali předvánoční RADOST
Český Brod, 20. prosince 2018 – Neobvyklá lokální akce s názvem Daruj RADOST probíhala v Českém Brodě
od 23. listopadu do včerejšího dne. Lidé mohli navrhnout osobnost či společnost s příběhem, který dělá
jejich město m, čím je. Buduje to, co na něm mají rádi. Činnos a příběhy, zdánlivě samozřejmé a běžné, mnohdy veřejně nekomunikované. Přesně takové příběhy obyvatelé z Českého Brodu zasílali po dobu
pouhého 1 týdne a po dobu dalšího 1 týdne vyjadřovali podporu nominovaným příběhům, lidem a jejich
činům, k čemuž měl každý k dispozici 3 hlasy.
Nejvíce veřejné podpory získala Olga Kupcová, učitelka 4. třídy,
která po předání dárku řekla: „Jsem z toho
opravdu dojatá. Dělám
přece normální věci, dělám je ráda a srdcem, tak
jak to dělá kdokoli jiný. Moc mě ta podpora překvapila.“ Daruj RADOST v Českém Brodě je společným
projektem pla ormy Lepší místo, lékárny Pilulka
v Českém Brodě a města Český Brod. Jeho smyslem bylo ocenit před Vánoci právě ty „malé velké“
příběhy, které dělají životy lidí i měst lepšími.
„K nám do lékárny chodí hodně lidí, známe jejich
příběhy, jejich práci, a tak když nás oslovili z Lepšího
místa, že by tyto příběhy sesbírali a nechali veřejnost vybrat, které z nich jsou pro ně ty nejdůležitější, rádi by je ocenili a poděkovali za ně, přišlo nám
automa cké podpořit je našimi produkty“, říká lékárnice Hana Hadravová. Lékárna Pilulka daruje pro
první 3 příběhy produkty až do výše 50.000 Kč.
Na dalších dvou místech se umís l příběh Adrianky
a jejich rodičů manželů Kiliánových, které pro změnu navrhla a podpořila celá komunita přilehlé obce
Hradešín. A tým pracovníků sdružení Leccos, který
ve městě pracuje s dětmi, mládeží a jejich rodiči.
„Zprvu jsem nevěřil, že se lidé zapojí, přestože
myšlence, že radost dělá radost, jsem velmi naklo-

něn. Nakonec se zapojilo přes 5 % obyvatel Českého Brodu, což je přesně ta společensky ak vní část,
která utváří atmosféru našeho města a vytrhává
ostatní ven ze špatné nálady a stresu. Mám radost,
že se udělala spousta rados “, říká Jakub Nekolný,
starosta Českého Brodu.
Organizátoři z Lepšího místa k akci uvedli: „Pro nás
je to směr, jak dělat města lepší, zviditelňovat příběhy a naplňovat potřeby lidí, jenž města utvářejí,
a to propojováním ak vních lidí s firmami a městy.
Pilulka.cz je první online lékárna, která dokázala
s naším přispěním udělat skutečnou oﬄine radost.
A to nás těší.“
Sledujte: www.lepsimisto.cz/darujradost, h ps://
www.facebook.com/lepsimisto/
Petr Steklý
Foto: Michala Kubíčková
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Český Brod podpořil vodicí psy
POMÁHÁME NEVIDOMÝM VIDĚT SRDCEM!
Spolek Vodicí psi srdcem z.s. (www.vodicipsisrdcem.cz) je nezisková organizace, jejím cílem je
podpora osob s těžkým zrakovým handicapem.
Hlavním projektem spolku je výchova a výcvik vodicích psů pro nevidomé, dále i následný servis po
předání psa klientovi. Všechny naše ak vity směřují k lepší integraci zrakově pos žených občanů
do společnos zdravých lidí.
Jednou z našich ak vit jsou i pravidelná cvičební
setkání, kde si naši klien (majitelé již vycvičených
vodicích psů) procvičují dovednos svého čtyřnohého parťáka a to přímo v běžném městském
provozu.
V letošním školním roce se tato cvičební setkání konají v Českém Brodě. Díky vstřícnos pana starosty,
který nám umožnil užívat jako zázemí pro naše klienty krásné prostory v budově č. p. 1, můžeme bez
problémů trénovat. Velice si toho vážíme.
Nebude tedy žádnou vyjímkou, že zaregistrujete
v ulicích Českého Brodu mnohem častěji větší pohyb nevidomých se svými psími pomocníky.
Pravidelné procvičování dovednos vodicího psa
je velmi důležité pro spokojený a šťastný život celé
dvojice – nevidomý a jeho vodicí pes!
Děkujeme Vám za tuto možnost!
Pokud i Vy máte rádi pejsky, můžete je mít na očích
každý den. Stačí, když si zakoupíte náš charita vní
kalendář, který je plný krásných fotek. Koupí kalendáře podpoříte výchovu a výcvik vodicích psů pro
nevidomé. Moc všem děkujeme, kalendáře je možné zakoupit na e-shopu www.vodicipsisrdcem.cz
Štěpánka Tůmová, místopředsedkyně spolku
vodicí psi srdcem, z.s., www.vodicipsisrdcem.cz,
tel: 776 122 672

Píšete nám
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Zábava

35

Českobrodský zpravodaj
leden 2019

GALERIE ŠATLAVA
ČESKÝ BROD

VÝSTAVA
NÁVRHŮ A MODELŮ

ČESKÝ BROD

OČIMA STUDENTŮ
ARCHITEKTURY

7.1. - 31.1.2019
RADNIČNÍ SÁL
NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC 1
ČESKÝ BROD

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ

NOVÁ ČTVRŤ
"CUKROVAR"

28.1.2019, 17:30
Využití areálu bývalého cukrovaru
představí městský architekt
Ing. Arch. Jiří Pavlíček
Prostor bude i pro Vaše dotazy a náměty
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MĎSTO ÿESKÝ BROD
OTEVÍRÁ VE
SPOLUPRÁCI
S ÿESKOU
ZEMĎDĎLSKOU
UNIVERZITOU

VIRTUÁLNÍ
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TġETÍHO
VĎKU
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TÉMATA KURZĩ
ÿESKÉ DĎJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II
První pĢednáška 30.1.2019 od 9-11 hodin
(celkem 6 pĢednášek)
ÿÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE
První pĢednáška 6.2.2019 od 9-11 hodin
(celkem 6 pĢednášek)
MÍSTO KONÁNÍ: poĀítaĀová uĀebna MďÚ
ÿeský Brod, námďstí Arnošta z Pardubic 56
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:
tel. 730 870 953, email: tumova@cesbrod.cz

URÿENO SENIORĩM VE
STAROBNÍM DĩCHODU
A INVALIDNÍM
DĩCHODU
PġIHLÁSIT SE JE MOŽNÉ
AŽ NA PRVNÍ
PġEDNÁŠCE 30.1.2019
NEBO 6.2.2019
Poplatek: 200 KĀ za
semestr

ZAJÍMAVOSTI
Z HISTORIE
A ARCHEOLOGIE
ČESKÉHO BRODU
14.2.2019 V 17:00

PhDr. JAN FROLÍK CSc.
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CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

ZPRAVODAJ
náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: tře týden v měsíci
formát: A5, průměrně 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 %

Dovolte mi, abych Vám popřál
v tomto roce pevné zdraví, štěstí
a spokojenost v osobním
i profesním životě.
Obracejte se na mě s důvěrou
i v roce 2019

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

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

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
Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou
technikou. Tel.: 606 527 091
Rodina s dětmi koupí v Českém Brodě dům se
zahradou. Dům může být i starší, v technickém
stavu vhodném k bydlení, v ceně do
cca 5.000.000 Kč. Nebo příp. stavební pozemek
do cca 2.000.000 Kč. Upřednostníme jednání
s přímým majitelem. T.: 722 745 139.
PEDIKÚRA až do domu - základní mokrá pedikúra
pro seniory 190,- Kč, ostatní 240,- Kč + (doprava
60,- Kč). Nabízíme i kadeřnické služby. Půjčovna
společenských a svatebních šatů.
Kontakt 702 429 238

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

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



StĢední  škola-Centrum odborné pĢípravy
technickohospodáĢské, Praha 9,
Podďbradská 1/179
CESTA KE VZDĎLÁNÍ
VZDĎLÁVACÍ NABÍDKA
pro školní rok 2019/2020
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Mechanik elektronických zaĢízení se zamďĢením
na zabezpeĀovací techniku
Elektromechanik pro zaĢízení a pĢístroje

(26-52-H/01)

ElektrikáĢ - silnoproud
ElektrikáĢ – silnoproud (26-51-H/02)

AutoelektrikáĢ

Í
M

Mechanik opraváĢ motorových vozidel

AutoelektrikáĢ

(26-57-H/01)

Elektronika silniĀních vozidel a automobilová diagnostika
Mechanik elektrotechnik

(26-41-L/01)

Mechanik elektronik – organizaĀní a výpoĀetní technika
Mechanik elektrotechnik

(26-41-L/01)

Mechanik silnoproudých zaĢízení
Mechanik elektrotechnik

(26-41-L/01)

U

Elektrotechnika se zamďĢením na energetiku

R

Farmaceutický chemik

I

Kontrola kvality potravin

T

VeĢejnosprávní Āinnost

A

Management obchodu a služeb

Elektrotechnika

Chemik operátor

Chemik operátor

(26-41-M/01)

Elektrotechnická zaĢízení
Provozní elektrotechnika

(28-42-L/01)

Elektronické systémy
automobilĪ

(28-42-L/01)

VeĢejnosprávní Āinnost

Ekonomika a podnikání

Provozní elektrotechnika

(68-43-M/01)

(63-41-M/01)

KONTAKT

(26-41-L/52)

PROJEKTOVÉ
INTERAKTIVNÍ

Podďbradská 1/179, Praha 9
WWW.COPTH.CZ
266 039 304 a 266 039 359

dny otevĢených dveĢí

Výuka probíhá na adresách:
Podďbradská 1 a 12 (Praha 9)
Pod Balkánem 599 (Praha 9)

5. 12. 2018
9. 1. 2019
13. 2. 2019

STġEDY 14-18 hodin

(26-41-L/52)

N
Á
S
T
A
V
B
A

Dny otevĢených
dveĢí

STġEDY 14-18 hodin
17. 10. 2018
7. 11. 2018
21. 11. 2018
SOBOTY 8-12 hodin
8. 12. 2018
5. 1. 2019
19. 1. 2019
9. 2. 2019



StĢední  škola-Centrum odborné pĢípravy
technickohospodáĢské, Praha 9,
Podďbradská 1/179
CESTA KE VZDĎLÁNÍ
VZDĎLÁVACÍ NABÍDKA
pro školní rok 2019/2020
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KrejĀí

(31-58-H/01)

Výrobce kožedďlného zboží
KadeĢník

(69-51-H/01)

Zlatník a klenotník
Umďlecký rytec

Í
M
A
T
U
R
I
T
A

Fotograf

(32-52-H/01)

(82-51-H/03)

(82-51-H/09)

(34-56-L/01)

Kosmetické služby

(69-41-L/01)

NÁSTAVBA

Podnikání

(64-41-L/51)

KONTAKT
Podďbradská 1/179, Praha 9
WWW.COPTH.CZ
284 080 401 a 284 080 405
Výuka probíhá na adrese:
NovovysoĀanská 5/501 (Praha 9)

Dny otevĢených dveĢí
STġEDY 14-18 hodin

7. 11. 2018
9. 1. 2019

SOBOTA 8-12 hodin

19. 1. 2019

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

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

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

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

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

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/CE
Náplň práce:
• vyřizování objednávek
• vytváření zakázek a zadávání do
informačního systému
• sledování stavu skladu hotových
výrobků
• příprava dodacích listů a faktur
• komunikace s dodavateli a centrálou
v Rakousku a zahraničními dodavateli
• vedení docházky zaměstnanců
• organizační činnost
• možnost služebních cest a zaškolení
v zahraničí

Požadujeme:
• minimálně SŠ ukončené maturitou
popř. VŠ vzdělání výhodou
• komunikativní znalost AJ
(+ NJ velkou výhodou)
• praxe v oblasti administrativy
či podobné pozice
• velmi dobrá znalost MS Office
• dobré organizační schopnosti
• pečlivost a komunikativnost

Nabízíme:
• atraktivní ohodnocení dle zkušeností
a znalostí, nástup možný ihned, nebo
dohodou.
• příspěvky na stravování (dotované
stravné)
• zdarma občerstvení na pracovišti
• zázemí stabilní mezinárodní
společnosti
• výuka cizích jazyků (AJ + NJ)
• další individuální firemní benefity

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

Mgr. Petra Němcová, notářka se sídlem v Českém Brodě
PŘIJME ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
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
• Ochota po 1 roce práce složit odborné tajemnické zkoušky
Mzda: dohodou
Své životopisy spolu s fotografií prosím posílejte na nemcova@notarsky-urad.cz

Almeco, s.r.o., Škvorecká 1803, Úvaly
přijme do svého rozšiřujícího se kolektivu
řidiče dodávkového vozu.
Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, aktivní přístup
k práci, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost.
Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení,
stravenky a dobrý pracovní kolektiv.
Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail: info@cokolady.cz

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

NABÍZÍME:

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

Vepřovou kýtu bez kosti – 89 Kč/kg
Vepřovou kotletu s kostí – 79 Kč/kg
Vepřový jazyk – 45 Kč/kg

ceny jsou platné od 21. 1. do 2. 2. 2019
na prodejně v Českém Brodě

Váš specialista na First Minute
→ Tisíce zájezdů za nejvýhodnější ceny
→ Exotika → Lyžařské zájezdy
→ Poznávací zájezdy

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

