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Únor bílý, pole sílí!
Nejen naši moudří předci nám sdělují, že by letos mohla být dobrá úroda. Též by bylo více než záhodno,
aby se několikaletým suchem podlomená půda pomalu začala vzpamatovávat a vyčerpané vodní podzemní zdroje začaly postupně doplňovat. Na podzim loňského roku vyvrcholil nepříjemný stav, kdy obyvatelé
Zahrad i dalších městských čás pocí li dopady sucha na vlastní kůži, když jim ve větší míře začaly vysychat jejich studně.
Město si je těchto problémů vědomo a připravuje k realizaci několik velkých vodohospodářských staveb. Asi
největší z nich je osazení technologií dvou nových vodních zdrojů v Zahradech, vybudování úpravny vody
a nového přivaděče až do Českého Brodu. Dále připravujeme rekonstrukci městského vodojemu s vybudováním nové druhé komory a m snížení rizika, že bychom se díky technickým problémům mohli ocitnout bez
akumulace vody. Další akcí je i doplnění vodovodní sítě do ulic města, kde za m obyvatelé nemají možnost
se připojit na obecní vodovod. Všechny tyto stavby bychom chtěli vybudovat v horizontu čtyř let.
Kroky, které se nyní chystáme učinit, ovlivní budoucnost našeho města na několik desítek let dopředu.
V souladu s platnou legisla vou dbáme a i nadále budeme velmi dbát na zasakování dešťové vody do
země, tam kde je to možné, abychom udrželi dešťovou vodu v městské zástavbě. Mnohdy nám to ž
taková voda rychle uplyne či se vypaří. Mimochodem na toto téma proběhl nedávno v radničním sále
seminář zabývající se smysluplným hospodařením s dešťovou vodou. Zde prezentovanými doporučeními
se chce naše město řídit, adaptovat se na změnu klimatu, účelněji chránit pro suchu a záplavám, ale také
decentralizovat systém odvádění dešťových vod.
Jak jistě víte, v Českém Brodě funguje jednotná kanalizace jak pro splaškové, tak i dešťové vody ús cí na
čis rnu odpadních vod v Liblicích. Po vyčištění je voda vypouštěna do Šembery. Avšak při projektování
rekonstrukce Žižkovy ulice se nově počítá s oddělením kanalizací, aby jen splašky šly na čis rnu a dešťová
voda pak byla zasakována nebo případně odtekla do koryta naší říčky. Postupně by se na tento systém
mohly napojovat další a další ulice.
Prostě, pojďme se přestat na dešťovou vodu dívat jako na vodu odpadní či případně jako na problém
a pojďme ji brát jako cennou komoditu. V budoucnos se nám to může pozi vně vrá t v podobě minimalizace nega vních vlivů stále častějších výkyvů počasí. Každý může začít u sebe. Nezbavujme se dešťových
vod, pojďme je využít ku prospěchu nás všech.
Přeji Vám v novém roce pevné zdraví a mnoho úspěchů a štěs
Jakub Nekolný
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Krátce z města
Zastupitelstvo města na jednání 23. 1. 2019
schválilo rozpočet města na rok 2019 a rozpočtový výhled na léta 2020 - 2022. Předpokládané příjmy v roce 2019 činí 248,3 mil. Kč, výdaje
246,2 mil. Kč, z toho 92,6 mil. Kč tvoří výdaje inves ční. Zastupitelstvo dále souhlasilo s provozováním vodohospodářského majetku i po roce
2020, kdy vyprší smlouva 1. SčV, a. s., formou
tzv. oddílného modelu a souhlasilo se zajištěním výběru provozovatele pomocí koncesního
řízení. Zastupitelstvo také souhlasilo s přípravou
inves čních akcí přístavba ZŠ Žitomířská, výstavba nové MŠ Kollárova a realizací akce sportovní
areál při ZŠ Tyršova a prvních dvou etap akce
přechod přes silnici I/12.
Rada města na jednání 16. 1. 2019 mimo jiné
souhlasila s podáním žádos o dotaci na obnovu pomníku Prokopa Holého z fondu kultury
a obnovy památek Středočeského kraje. Rozpočet na akci je 938 s. Kč. Rada také souhlasila
s podáním žádos o dotaci na zateplení budovy č. p. 760 (budova ZŠ Tyršova pod Domovem
ANNA) z operačního programu životní prostředí.
Rozpočet této akce je 8,8 mil. Kč.
Město vyjádřilo jednomyslným usnesením zastupitelstva a dopisem starosty podporu zachování
existence Střední odborné školy v Liblicích, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. O budoucnos školy bude hlasovat zastupitelstvo kraje na
jednání 18. 2. 2019. Rada kraje navrhuje školu
sloučit s jednou z kolínských středních škol.
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Město v současné době zpracovává regulační
plán městské památkové zóny. První návrh, jenž
je nyní upravován, je uveřejněn na webových
stránkách města v sekci odbory/odbor stavební a územního plánování. Návrh po zapracování
připomínek ze společného projednání a dalších
změnách bude předložen k veřejnému projednání, které je předběžně plánováno na duben
t. r. Poté budou mít dotčení vlastníci možnost
podávat námitky, o nichž následně rozhodne zastupitelstvo města.
Město Český Brod vyhlásilo výzvy k podávání žádos o dotaci k těmto programům:
– Program podpory ak vit v sociální oblas ,
lhůta pro podání žádos je od 11. 3. 2019 do
15. 4. 2019, termín vyhodnocení žádos je do
30. 6. 2019. Alokovaná částka je 650.000 Kč.
– Program podpory sportu, kultury a volného
času, Program č. 2, podpora tradičních akcí
města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města, lhůta pro podání žádos je od
1. 3. 2019 do 29. 3. 2019. Alokovaná částka je
500.000 Kč.
– Program na rekonstrukci a opravy fasád nemovitos v městské památkové zóně Český Brod,
uzávěrka příjmu žádos je 1. 4. 2019. Vyčleněno je 300.000 Kč.
Podrobnos ke každé výzvě naleznete na webu
města v sekci dotační programy.

Obdrželi jsme zprávu z EKO-KOMU, a.s. o množství odpadu z obalů, které naše město vytřídilo
v období od 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. Jedná
se o 140 tun recyklovatelného odpadu, z čehož
největší část představuje papír (71 tun) a plasty
(35 tun). Odměna za celkové množství v uvedeném období činí 281.247,50 Kč. Třídit se vyplácí!
Zastupitelstvo schválilo další z řady pravidel
priva zace bytů postavených za podpory státní
dotace, a to Pravidla priva zace č. 7, týkající se
bytových domů v ulici Kounická. Jedná se o převody jednotek do vlastnictví nájemců.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 2. 1. 2019
1. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1197/10 ul. Masarykova
2. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1197/11 ul. Masarykova
3. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1198/11 ul. Masarykova
4. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1382/1 Štolmířská 1382
5. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1382/7 Štolmířská 1382
6. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1382/11 Štolmířská
1382
7. Záměr na prodej bytové jednotky č. 340/5 ul. Komenského
8. Záměr na prodej bytové jednotky č. 340/6 ul. Komenského
9. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1127/7 ul. K Dolánkám
10. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1127/8 ul. K Dolánkám
Body projednávané Radou města 16. 1. 2019
1. Rámcová smlouva na kancelářské a hygienické potřeby na
rok 2019 - MěÚ
2. Snížení stavu holubů v Českém Brodě
3. Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy 2021 - 2030
4. Studie odtokových poměrů - Smlouva o spolupráci mezi obcemi
5. Doporučení schválení rozpočtu města Český Brod na rok
2019
6. Doporučení schválení Střednědobého rozpočtového výhledu
na 2020-2022
7. Městská knihovna - souhlas s podáním žádos o grant
8. Guardia Broda Bohemicalis z.s., žádost o prodloužení termínu realizace projektu
9. Revokace usnesení č. 177/2018 ze dne 30. 5. 2018
10. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1382/3 Štolmířská
1382
11. Prodej bytové jednotky č. 1394/12 ul. Mozartova 1394
12. Prodej bytové jednotky č. 1394/6 ul. Mozartova 1394
13. Prodej bytové jednotky č. 1394/5 ul. Mozartova 1394
14. Prodej bytové jednotky č. 1394/9 ul. Mozartova 1394
15. Prodej bytové jednotky č. 1394/4 ul. Mozartova 1394
16. Prodej bytové jednotky č. 1198/10 ul. Masarykova
17. Prodej bytové jednotky č. 1198/11 ul. Masarykova
18. Pravidla priva zace č. 7 BD Kounická
19. Revokace usnesení č. 393/2018 - záměr na změnu rozsahu
nájmu ANESAN s.r.o.
20. Žádost o snížení nájmu nebytových prostor v č. p. 25 - M´am´aloca, o. p. s.
21. Dohoda o narovnání s Nemocnicí Český Brod s.r.o.
22. Obnova pomníku Prokopa Holého - žádost o dotaci
23. Sportovní areál při ZŠ Tyršova, č. p. 760
24. Podání žádos o dotaci na projekt „Zateplení budovy č. p.
760, v Českém Brodě“
25. VB - GasNet, s.r.o., rekonstrukce MS Palackého
26. Hodnocení žádos o zařazení do akcí města Český Brod na
rok 2019
27. Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace dokumentů pro rok 2019
28. Jmenování členů hodno cí komise Programů podpory sportu, kultury a volného času pro období 2018-2022
29. Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování
30. Povolení vyhrazeného parkovacího místa
31. Smlouva „Léčivé divadlo“ ANASTASIA
32. Smlouva - Vypsaná fixa
33. Smlouva divadelního představení „Žena, která uvařila svého
manžela“
34. Smlouva o realizaci divadelního představení Bláznovy zápisky
35. Smlouva o realizaci recitálu Karla Plíhala
36. Vystoupení hudební skupiny „Michal Pavlíček a Monika
Načeva“
37. Odpovědný poli k a komise Zdravého města a MA21
38. Výroční zpráva ZM a MA21 za rok 2018 a Roční plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 2019

39. Jmenování nového člena redakční rady Českobrodského
zpravodaje
40. Změna platových výměrů ředitelů PO
41. Pověření k exekučnímu vymáhání pohledávky za společnosMedi-agency s. r. o.
42. Program podpory ak vit v sociální oblas
43. Informace - Ověřovací studie překonání silnice I/12
44. Informace - Přehled uzavřených smluv o zřízení věcného
břemene
45. Informace - Příprava na transformaci IC a KD
46. Informace - Zápis z jednání komise sportu a VČ
47. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
48. Narovnání vlastnických vztahů v ulici Žitomířská x Komenského
49. Volba dalších členů komise bezpečnos
Body projednávané Zastupitelstvem města 23. 1. 2019
1. Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2019
2. Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu na 20202022
3. Způsob provozování VHM v majetku města Český Brod po
roce 2020
4. Dohoda o narovnání s Nemocnicí Český Brod s.r.o.
5. Prodej bytové jednotky č. 1394/6 ul. Mozartova 1394
6. Prodej bytové jednotky č. 1394/4 ul. Mozartova 1394
7. Prodej bytové jednotky č. 1394/12 ul. Mozartova 1394
8. Prodej bytové jednotky č. 1394/9 ul. Mozartova 1394
9. Prodej bytové jednotky č. 1394/5 ul. Mozartova 1394
10. Prodej bytové jednotky č. 1198/10 ul. Masarykova 1198
11. Prodej bytové jednotky č. 1198/11 ul. Masarykova
12. Prodej bytové jednotky č. 30 v č. p. 1256 ul. Palackého
13. Pravidla priva zace č. 7 BD Kounická
14. Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování
15. Žádos o zařazení do akcí města Český Brod na rok 2019
16. Program podpory ak vit v sociální oblas
17. Programy podpory sportu, kultury a volného času - aktualizace dokumentů pro rok 2019
18. Sportovní areál při ZŠ Tyršova, č. p. 760
19. Souhlas s přípravou inves ční akce Přístavba ZŠ Žitomířská
20. Informace o postupu přípravy nové MŠ Kollárova
21. Ověřovací studie překonání silnice I/12
22. Činnost kontrolního výboru
23. Narovnání vlastnických vztahů v ulici Žitomířská x Komenského
24. Navýšení kapacit parkování u nádraží - Klučovská
25. Informace - Projekt Liblické předměs
26. Informace - Střední Odborná škola Liblice
Body projednávané Radou města 30. 1. 2019
1. Souhlas s podnájmem bytu
2. Ukončení nájemní smlouvy
3. Smlouva o souhlasu s provedením stavby pozemního objektu
„Český Brod, ul. Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku, východní strana“ - Povodí Labe
4. Smlouvy o souhlasu se zřízením stavby pozemního objektu
„Český Brod, ul. Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku, východní strana“ - ŘSD
5. VB ČEZ Distribuce, a.s. - Palackého, TS, kNN, kVN
6. VB - GasNet, s.r.o., rekonstrukce MS Český Brod - Za Drahou
7. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1382/2 Štolmířská 1382
8. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1394/2 ul. Mozartova
1394
9. Záměr na prodej bytové jednotky č.1256/30 v ul. Palackého
10. Smlouva - divadelní představení „Dva nahatý chlapi“
11. Smlouva - divadelní představení „Shirley Valen ne“
12. Osobnos roku 2018
13. Žádost o zařazení do akcí města 2019 - Mgr. Váňa
14. Zřízení komise pro školství
15. Informace - Plnění úkolů RM a další informace
16. Uzavření nové smlouvy o snížení početního stavu holubů
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Osvětový seminář měl úspěch
Radniční sál č. p. 1 prošel ve čtvrtek 17. 1. 2019 zátěžovou zkouškou. Na semináři Smysluplné hospodaření
s dešťovou vodou se pohodlně usadilo přes 40 účastníků z řad našich úředníků a zastupitelů, zastupitelů
okolních obcí i z řad široké veřejnos . Všem bylo od počátku jasné, že se dané téma musí řešit v širších
souvislostech a vzájemně spolupracovat na efek vních řešeních.
Odborník na vodohospodářské stavby Ing. Jiří Vítek
představil principy udržitelného rozvoje měst a obcí z hlediska územního plánování, rozvoje a změny
klimatu. Dále se věnoval pojmům jako je adaptace
na změnu klimatu, hospodaření s dešťovou vodou, decentrální systém odvodnění, modrozelená
infrastruktura, prevence pro záplavám a suchu
aj. Zaměřil se také na inspiraci ze zahraničí, kde
mají v tomto směru daleko více zkušenos . Dalším
příkladům dobré praxe a konkrétním možnostem
v obcích i ve městech v oblas zlepšení hospodaření s dešťovou vodou se věnovat arborista David
Hora, DiS., který seminář uzavřel. Prezentace ze
semináře je zveřejněna na webu města.

s pracovním názvem Středočeská kotlina - poušť
nebo oáza? Pro starší zájemce chystáme na toto
téma diskusi s odborníkem doplněnou blokem
doprovodných krátkých filmů. Za cíl si klademe
zodpovězení otázek, co pro zlepšení s hospodaření
s vodou může udělat každý z nás.
Petra Ištvániková, PR manažerka

Abychom rozšířili osvětu v dané oblas i mezi zastupitele z okolních obcí, seminář jsme realizovali
ve spolupráci s MAS Region Pošembeří. Společně
ještě na podzim připravujeme dvě výuková promítací dopoledne s besedou pro žáky 2. stupně ZŠ

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
pan C rad Rakušan, paní Věra Skalická, paní Vilma Slaninová,
pan Josef Toman, pan Jaroslav Kněz, paní Marie Benešová,
paní Priska Kanjaková, pan Vladimír Friedmann, pan Jindřich Heinz.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Plánované projekty v letošním roce
Odbor rozvoje pod vedením města stále přichází s novými projekty, které přináší rozvoj města napříč všemi
oblastmi. K řadě z nich jsou zpracovány podklady, jako jsou odborné studie, rozpočty, vydané stavební
povolení, vypracovaný prováděcí projekt... Pro vaši představu přinášíme některé záměry významných projektů, na které jsou zpracovány nebo podány žádos o dotaci. Částky jsou zaokrouhleny.
Parkoviště B+R u nádraží v Českém Brodě
Vybudování nové parkovací plochy, plochy pro stání motorek a plochy pro umístění přístřešků pro
jízdní kola a pro uzamykatelné cykloboxy
Dotace: IROP
Realizace projektu: 2018 – 2019
Celkové náklady: 5.540.000 Kč
Výše dotace: 4.580.000 Kč
Spoluúčast: 960.000 Kč
Podzemní kontejnery ul. Palackého
Výstavba podzemních kontejnerů v ulici Palackého
a nákup popelnic do domácnos na tříděný odpad
Dotace: OPŽP
Realizace projektu: 2018 – 2019
Celkové náklady: 2.500.000 Kč
Výše dotace: 2.100.000 Kč
Spoluúčast: 400.000 Kč
Komunitní centrum v Českém Brodě
Rekonstrukce budovy v areálu nemocnice na Polyfunkční komunitní centrum
Dotace: IROP
Realizace projektu: 11/2018
Předpokládané náklady: 24.500.000 Kč
Výše dotace: 19.317.000 Kč
Spoluúčast: 5.183.000 Kč
Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod
Výstavba nové akumulační komory pro pitnou vodu
a kompletní rekonstrukce stávající akumulační nádoby, výměna stávajícího vodovodního přivaděče
Dotace: OPŽP
Realizace projektu: 09/2018 – 05/2020
Předpokládané náklady: 52.788.000 Kč
Výše dotace: 37.081.000 Kč
Spoluúčast: 15.707.000 Kč
Rekonstrukce čás objektu bývalé nemocnice na
školní kuchyni a jídelnu
Rozšíření stávající jídelny a vybudování nové školní
kuchyně
Dotace: Ministerstvo financí
Realizace projektu: 2018 – 2019

Předpokládané náklady: 48.600.000 Kč
Výše dotace: 34.000.000 Kč
Spoluúčast: 14.600.000 Kč
Prožitkové učení v Pošembeří
Propojení formálního a neformálního vzdělávání
dě a mládeže, vytvoření 21 výukových programů
Dotace: OP VVV
Realizace projektu: 2018 – 2021
Předpokládané náklady: 18.000.000 Kč
Výše dotace: 18.000.000 Kč
Spoluúčast: 0 Kč
Přístavba odborných učeben (čekáme na vyhlášení dotačního tulu)
Pořízení vybavení odborných učeben za účelem
zvýše ní kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích
na ZŠ Tyršova
Dotace: IROP
Realizace projektu: 2017 – 2018
Celkové náklady: 6.000.000 Kč
Výše dotace: 5.400.000 Kč
Spoluúčast: 600.000 Kč
Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě
Doplnění vodovodní sítě v lokalitě Na Křemínku,
ulice Nábřežní, Jungmannova, Polomská, Tovární
Dotace: OPŽP
Realizace projektu: 2017 – 2020
Celkové náklady: 7.520.000 Kč
Výše dotace: 3.780.000 Kč
Spoluúčast: 3.740.000 Kč
Bezpečně po městě
Zvýšení bezpečnos pohybu chodců a dopravy formou rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení
Dotace: IROP
Realizace projektu: 9/2018 – 12/2019
Celkové náklady: 9.600.000 Kč
Výše dotace: 8.640.000 Kč
Spoluúčast: 960.000 Kč
Mgr. Hana Dočkalová,
vedoucí odboru rozvoje
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V Českém Brodě třídíme odpad z pohodlí domova
Díky dotaci, získané v loňském roce, na nákup nádob pro třídění plastů a papíru do domácnos , mohou
občané třídit odpad z pohodlí domova. V listopadu roku 2018 byly vydávány zájemcům nádoby o velikos
240 l na třídění plastu (žluté barvy) a papíru (modré barvy) na základě smlouvy o pronájmu zdarma.
O tyto nádoby je velký zájem, bylo vydáno již 300 ks
nádob modré barvy na papír (dotace činila 300 ks
nádob) a 460 ks nádob žluté barvy na plast (dotace činila 600 ks nádob). Vedení technických služeb
počítá s podáním žádos o dotaci na další nádoby
tak, aby byla uspokojena většina požadavků občanů. Převážně v rodinných domech mají k dispozici
občané města nejen tyto nádoby, ale i nádoby na
bioodpad (hnědé barvy) a tolik nepopulární nádoby na směsný odpad (černé barvy, případně zelené
barvy označené nápisem směsný odpad).
Ani na obyvatele panelových a bytových domů
pracovníci technických služeb nezapomněli. Mají
k dispozici plastové tašky na plast, papír a sklo,
které vydávají technické služby zdarma ve dvou
velikostech.

zahájen v roce 2015 (povinnost v roce 2017) a sběr
fritovacího oleje taktéž ve stejném roce (povinnost
v roce 2020). K dispozici zůstává občanům 85 kontejnerových míst pro uložení plastu, papíru, skla,
tetrapaků, ale i šatstva.
Tato stanoviště se mohou početně zmenšit vzhledem k výdeji nádob do domácnos . Je zde také
sběrný dvůr v Liblicích v Průmyslové ulici pro občany Českého Brodu, Zahrad, Liblic a Štolmíře zdarma. V poplatku 600 Kč pro obyvatele Českého Brodu jsou zahrnuty všechny tyto služby, samozřejmě
i odvoz směsného odpadu z domácnos . Poplatek
za odpad pro občana na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem města. Třídit odpad je nutné, jelikož
se blíží rok 2024 a s ním ukončení skládkování.
JAK TEDY SVÁŽÍME ODPAD?

V rámci získané dotace byly v Českém Brodě rozmístěny další nádoby pro ukládání plechovek (červené barvy) a fritovacího (jedlého oleje) černé
barvy. Tyto nádoby můžete objevit na 37 místech
ve městě v rámci stanovišť kontejnerových míst,
kde jsou řádně označeny samolepkami. Do nádob
na plechovky se nesmí ukládat plechovky od barev
a chemikálií (patří do sběrného dvora), do nádob
na fritovací olej se ukládá olej pouze v plastových,
uzavřených lahvích, nikoli skleněných. Olej se volně vlévat nesmí! Nepatří sem ani olej motorový
(uložení ve sběrném dvoře). Sběr plechovek byl

Směsný odpad
- černé a zelené nádoby po celý rok, 1x za 14 dnů
vždy v lichý týden
Bioodpad
- hnědé nádoby po celý rok, 1x za 14 dnů, vždy
v sudý týden (navíc od května do listopadu každý
týden)
Papír
- modré nádoby z domácnos po celý rok 1x za 14
dnů, vždy v lichý týden
- modré kontejnery 1100 l po celý rok každý týden
vždy ve středu (85 stanovišť ve městě)
Plast
- žluté nádoby z domácnos do 28. 2. 2018 zkušební provoz každý týden vždy ve čtvrtek, od 1. 3.
2019 vždy 1x za 14 dnů vždy v sudý týden
- žluté kontejnery 1100 l po celý rok každý týden ve
čtvrtek (85 stanovišť ve městě)
Děkujeme, že svůj odpad třídíte.
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb
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Využi areálu bývalého cukrovaru
Liblické předměs - Cukrovar bylo předmětem veřejného setkání s občany dne 28. 1. 2019 v radničním
sále č. p. 1. Pan místostarosta Mgr. Tomáš Klinecký všechny přítomné přivítal a předal slovo městskému
architektovi Jiřímu Pavlíčkovi.
Ten představil možné využi této lokality v kontextu na stávající stav města, vyzdvihl potenciál tohoto území a upozornil také na potencionální rizika,
která projekt a osídlení této lokality přinese. Pro
zajímavost zmínil, že při dodržení podlažnos 3 NP
se kapacita území pohybuje mezi 2 000 až 3 500
obyvatel. Pokud se navýší podlažnost na 4 NP, kapacita se zvedne na 3 400 až 4 500 obyvatel. Jako
příklad dobré praxe uvedl rozvoj obce Dolní Břežany, která se před 15 lety potýkala s podobnou
výzvou jako naše město.
Následně architekt Petr Brožek předložil územní
ověřovací studii, kterou město pro tuto oblast nechalo v loňském roce zpracovat. Cílem této studie
bylo najít op mální řešení pro využi bývalého
areálu cukrovaru tak, aby plynule navazovalo na
rozvoj města a jeho stávající i budoucí potřeby
v kontextu s platným územním plánem.
Slovo dostal také zástupce investora pan Pavel
Vyplašil ze společnos NELI S.P.A., a.s. a jeho vize.
Dále pokračoval Ing. arch. Lukáš Tecl z architektonické a projekční kanceláře, který pro investora
studii projektu Liblického předměs - Cukrovar
vypracoval a seznámil s ní publikum. V návrhu se
například počítalo s možnos využi stávajících
budov cukrovaru, s vybudováním nových parkovacích míst a občanské vybavenos , s parkovými
úpravami okolo říčky Šembery a v neposlední řadě
také s výstavbou bytových domů.
Po krátké přestávce přišla diskuze plná dotazů, na
které výše jmenovaní ochotně odpovídali. O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat. Setkání na dané téma nebylo určitě poslední.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Jak si vede Virtuální univerzita tře ho věku v Českém Brodě
Virtuální univerzita tře ho věku v Českém Brodě má za sebou již druhý, úspěšně absolvovaný semestr.
V tomto semestru byly otevřeny dva kurzy, první na téma České dějiny v souvislostech a druhý na téma
Cestování – co jste možná nevěděli.
Téma české historie bylo obdobně atrak vní jako
kurz z prvního semestru, který se zabýval genealogií. Kurz českých dějin navštěvovalo celkem 36
seniorů, tento velký zájem vedl k tomu, že výuka
musela být rozdělena na dvě skupiny. V druhém
kurzu se mohli studující seznámit s teorií cestovního ruchu a lázeňství a také získat prak cké poznatky, které mohou využít pro vlastní cestování.
Počet studentů kurzu Cestování naplnil přesně kapacitu počítačové učebny na úřadě, účastníků bylo
rovných 20.
Úspěšní studen se mohli těšit na slavnostní předání pamětních listů za absolvování kursů, které
studovali v druhém semestru. To se uskutečnilo
dne 28. ledna 2019 v dopoledních hodinách v radničním sále města i s doprovodným programem.
Před samotným předáním diplomů to ž mohli
studen navš vit českobrodské podzemí, kde je

PhDr. Vladimír Mrvík Ph.D. seznámil v krátkos
s historií města a se vznikem a účelem podzemí.
Tímto děkujeme panu Mrvíkovi za jeho zajímavý
příspěvek, který byl určitě obohacením kurzů.
Zúčastněné studenty uvítal místostarosta Mgr. Tomáš Klinecký, který jim také poblahopřál a předal
pamětní listy. Následovalo neformální posezení,
při kterém se řešilo, zda pro výuku univerzity tře ho věku nevyužívat prostory radničního sálu.
V letošním roce pokračuje Virtuální univerzita třeho věku tře m semestrem. Znovu jsou otevřeny
paralelně dva kurzy, České dějiny v souvislostech
II., jež provedou posluchače od začátku husitství až
po dobu osvícenství a kurz Čínská medicína v naší
zahrádce, v němž se posluchači seznámí s různými
druhy léčivých bylin a jejich uplatnění v lékařství.
Z uplynulých kurzů je zřejmé, že seniory tato forma
studia baví a zajímá je. Svědčí o tom nárůst zájemců o studium, v prvním semestru bylo přihlášeno
45 studentů a v druhém semestru 56. Z tře ho semestru máme za m informace o počtu přihlášek
na České dějiny v souvislostech II., kdy se přihlásilo
40 seniorů. Narůstající zájem o studium nás velmi
těší.
Jana Tůmová, odbor sociálních věcí

10

Českobrodský zpravodaj
únor 2019

Co nového

Rozpočet města na rok 2019 je schválen jako přebytkový
Zastupitelstvo na svém prvním letošním jednání 23. ledna schválilo rozpočet na rok 2019. Na inves ce je
v něm vyhrazeno 92, 6 mil. Kč, z čehož větší část by měly pokrýt přijaté dotace.
Po všech úpravách představovaly v roce 2018 plánované příjmy našeho města i s přijatými dotacemi
200,5 mil. Kč a výdaje 219 mil. Kč. Protože rozpočet
je plán a do hry vstupuje celá řada faktorů od výběru daní po úspěšnost čerpání, reálný výsledek se
obvykle ještě mírně liší. Nevyčerpané prostředky
minulého roku ve výši 5,2 mil. Kč budou použity
letos, a to na splátky již schválených inves čních
úvěrů. Fakt, že se skutečný výsledek hospodaření
dozvídáme až na přelomu roku, je jeden z důvodů
zavedené praxe krátkého rozpočtového provizoria,
které pla vždy několik týdnů v lednu.
Letos předpokládáme příjmy 248,3 mil. Kč a výdaje
246,2 mil. Kč, z toho 92,6 mil. Kč jsou schválené
inves ční výdaje. Plánovaný přebytek roku 2019
je ve výši 2,1 mil. Kč. Jak uvedl finanční odbor, do
plánovaných příjmů na rok 2019 se promítají změny daňových zákonů pro rok 2019, novely rozpočtového určení daní (podíl obcí a krajů na daních)
a předpoklad navýšení výběru daní. Jedinou daní,
jejíž výnos ve výši 6,5 mil. Kč jde celý městu, je daň
z nemovitos , pro kterou ani na letošní rok nebyl
schválen navyšující koeficient. Dále jdou městu
správní a místní poplatky a některé sankční platby. Též počítáme s příspěvkem na státní správu ve
výši 21,35 mil. Kč a několika inves čními dotacemi,
které v součtu činí více než 50 mil. Kč. Město také
disponuje prostředky ve fondech, zejména vodohospodářském, kam plyne výnos z nájemného za
provoz VHI.

Provozní výdaje ve výši 153,52 mil. Kč odpovídají
rozpočtovému výhledu. První výdajovou položkou
jsou příspěvky zřizovatele technickým službám
(18,3 mil. Kč) a dále školám, školkám, knihovně
a Domovu ANNA, které takto financují zejména
provoz svých organizacích. Dále jde o prostředky na
chod městského úřadu, především platy zaměstnanců, kde dochází k růstu platů dle příslušného
nařízení vlády s dopadem do rozpočtu města.
Poslední přijatý inves ční úvěr byl v roce 2018 použit na pořízení areálu ZZN, přičemž stav závazků
z úvěrových smluv města ke konci roku 2018 činil
45,56 mil. Kč (doporučený limit je 100 mil. Kč).
Roční splátky jsou smluvně nastaveny stabilně okolo 7 mil. Kč (letos 7,3 mil. Kč) tak, aby nezatěžovaly
financování důležitých ak vit.
V inves čních výdajích v celkové výši 96,6 mil. Kč
je naší prioritou dofinancování chystaných velkých
dotačních projektů, zejména rekonstrukce kuchyně a vybudování školní výdejny v areálu nemocnice, parkoviště B+R u nádraží, přístavba odborných
učeben v ZŠ Tyršova a modernizace informačních
systémů městského úřadu. V oblas rekonstrukce
komunikací, které město hradí ze svého, je před
realizací nový povrch v čás ulice Na Bělidle, dále
bude dokončena ulice Pod Velkým Vrchem a vjezd
do areálu ZZN. Připravujeme rekonstrukci chodníků ve Zborovské, Nové, Tuchorazské, Jungmannově, Tyršově a dalších. Pokračuje také postupná
výměna veřejného osvětlení. Letos by také mělo
konečně dojít na opravu fasády hlavní budovy úřadu. Na poli školství by nově mělo začít projektování
nové MŠ Kollárova a přístavby hlavní budovy ZŠ Žitomířská. V oblas vodohospodářského majetku je
před námi obnova vodovodu a kanalizace v Sokolovské, ulici K Dolánkám a pokračuje příprava hlavního přivaděče ze Zahrad.
Tomáš Klinecký,
místostarosta

Ilustrační foto: zasedání zastupitelstva
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Jsou českobrodš holubi skutečně českobrodš ?
Jako již v několika předcházejících letech, i letos město rozhodlo o nutnos snížit stavy holubů žijících
v centru města.
Otázka v nadpisu je nyní zásadním argumentem
pro letošní odstřel přemnožených holubů. S příchodem zimy se na střechách budov okolo náměs
začínají objevovat hejna holubů, kteří na zemědělských pozemcích v okolí Českého Brodu nacházejí
dostatek potravy, převážně kukuřice. Přilétají nejen z blízkého okolí, ale podle pozorování se k nám
stahují i z blízké Prahy. Tito ptáci se z polí s bohatou nabídkou potravy již nevracejí zpět do svých
hnízdišť, ale přidávají se k jedincům, kteří mají ve
městě stálé stanoviště, a vytváří zde velká hejna,
která městu působí problémy. Hygienické, materiální a este cké. Lidé mají na jejich přítomnost
různé pohledy. Pro obyvatele přímo zasažených lokalit jsou však tato hejna obtěžující, neboť se musí
vypořádat se špinavými chodníky, znečištěnými
domy a poletujícím peřím a prachem. Tato skupina
obyvatel města byla se svojí „pe cí“ iniciátorem
rozhodnu vedení města, zda i letos budou holubi
loveni, či nikoliv.
Náš odbor povolil podle zákona o myslivos lov holubů na nehonebních pozemcích. Tento způsob snižování počtů divokých holubů ve městě vždy vyvolá
vlnu nesouhlasu, neboť je mnohými lidmi považován za nehumánní. Ano, jakékoliv usmrcení zvířete
je ve své podstatě nehumánní. Tedy i odstřel holubů. Navíc je doprovázen zvukovými efekty, které
mohou někoho z nás obtěžovat, v některých případech i působit zdravotní problémy. Ovšem je třeba
si položit otázku, zda odchyt do klecí a následné
usmrcení např. kysličníkem uhličitým patří mezi
způsoby humánní. Z logiky věci vyplývá, že nepatří.
Na základě rešerší různých odborných pojednání
i nabídek odborných firem lze vytvořit seznam používaných metod snižování stavů holubů:
1. lapání do klecí s následným usmrcením (plynem,
manipulací šíjí),
2. odstřel (společný lov brokovou zbraní na nehonebních pozemcích nebo individuální lov s použi m vzduchové zbraně),
3. plašení pomocí akus ckých zařízení (omezená
účinná plocha, zvuky nepříjemné i pro veřejnost,
možnost přivyknu ptáků na rušivé zvuky),

4. plašení a lov pomocí dravců chovaných mimo
areál lovu (u některých sokolníků panují obavy
z dezorientace a následného „ulétnu “ dravce,
někdy nízká účinnost tohoto způsobu, holubi si
na dravce zvyknou a počet odlovených kusů odpovídá potravním potřebám dravce),
5. plašení a lov pomocí dravců uměle zahnízděných
v dané lokalitě (účinnost jako u bodu 4),
6. umísťování mechanických zábran na fasády, zasíťování fasád a vnitrobloků (nelze použít plošně,
ne všichni majitelé souhlasí, případně nedisponují dostatečnými finančními zdroji),
7. zřizování obecních holubníků (účinné vůči holubům, kteří v lokalitě žijí celoročně a vyvádějí mláďata; v Českém Brodě se stavy navyšují
v zimním období, tedy obecní holubníky nebudou mít požadovaný efekt, potřebujeme snižovat zimní stavy).
Z výše uvedených důvodů jsme za m došli k závěru, že nejefek vnější je společný lov holubů
brokovými zbraněmi. Abychom si ověřili účinnost
i dalších způsobů, je na náměs instalovaný akuscký plašič, který budeme přemisťovat co nejblíže
k místu hřadování ptáků. Dále jsme oslovili firmy
nabízející odchyt holubů do klecí a požádali je
o předložení cenových nabídek, kde budou platby
probíhat podle počtu odlovených kusů, nikoliv jen
za instalaci klecí. V letošním roce jsme dostali kontakt na chovatele dravců, který by měl zajis t umělé zahnízdění dravců v centru. Popsané alterna vní
způsoby snižování stavů holubů v centru jsme se
snažili projednávat i v předchozích letech, předkládané nabídky však byly ekonomicky nevýhodné
a negarantovaly dostatečnou účinnost. Věříme, že
se nám podaří vyzkoušet i jiné účinné způsoby řešení.
Ing. Ros slav Vodička
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
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LECCOS v novém roce
První měsíce nového roku jsou v neziskových organizacích ve znamení psaní závěrečných zpráv proběhlých
projektů, přípravou nového rozpočtu, psaní nových projektů, ale i rozjezdu již podpořených projektů. Nejinak tomu je i v LECCOS, z. s.
Hned v lednu jsme zahájili nový rok malou oslavou
narozenin Rodinného centra Kos čka. Jeho prostory naplnili rodiče s malými dětmi „až po okraj“
a společně s koordinátorkou a lektorkami oslavili již
16. rok, který tu jsme s našimi službami pro rodiny.
Kromě pravidelných ak vit a kurzů pro dě jsou
v plném proudu přípravy na lyžařský tábor o jarních prázdninách. V NZDM Klub Zvonice bylo pro
dě otevřeno hned od počátku ledna. V klubu
v Českém Brodě i v Poděbradech bylo plno a už se
plánují akce pro tento rok. Dě vzpomínaly na prosincovou vánoční besídku, která přinesla spousty
zajímavých dárků.
Děkujeme firmě Sophia Solu ons, s. r. o. poskytla
finanční dar, za který jsme nakoupili stany a spacáky pro naše každoroční výjezdy s dětmi. V projektu Daruj radost v Českém Brodě (prostřednictvím pla ormy Lepší místo) jsme získali vybavení
našich lékárniček od Lékárny Pilulka.cz, nejen pro

NZDM Klub Zvonice, ale také pro RC Kos čka. Dě
si na besídce také s rados rozbalily dárky z projektu Krabice od bot, kterou v loňském roce opět
uspořádala Diakonie ČCE. Mockrát děkujeme, každá taková pomoc nám velmi pomáhá rozvíjet naše
služby a velmi si jí vážíme.
Ani v ostatních službách nezahálíme. Poradna pro
rodiny jede ve stejném režimu jako v loňském roce,
společně s terénními službami pro rodiny v ob žných situacích. V NZDM pokračují programy primární prevence pro žáky místních základních škol.
Služby a akce pro pěstounské rodiny jsou také již
naplánovány na celý rok. Pokračuje naše spolupráce s obcemi, spolky, neziskovými organizacemi,
školami. Takže, jsme tu pro vás připraveni i v roce
2019. Chcete-li se o nás dozvědět víc, navš vte náš
web www.leccos.cz nebo facebookový profil.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s.
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Velká koule nabaluje (české rčení)
Od konce ledna se konečně rozeběhly tak dlouho očekávané stavební činnos na českobrodském gymnáziu.
Určitě jste si sami všimli, že nastaly výměny všech otvorových výplní. Jako první jsou vidět výsledky u vyměňovaných oken ve 2. patře budovy a podle ohlasů, které se k nám dostávají, jsme snad veřejnost nezklamali.
Okna přesně replikují historické originály.
Fotoreportáže o postupu prací jsou k prohlédnu
v albech na našem školním facebookovém profilu.
Vše postupuje neuvěřitelně rychle a je nutné poznamenat, že jsme za m svědky pouze první čásrekonstrukce školní budovy. Oficiálně nás čeká
ještě 7 dalších nepřehlédnutelných oblas , které
zahrnují 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.
V říjnu loňského roku jsme požádali našeho zřizovatele o financování další velké akce, bez které by
rekonstrukce budovy gymnázia byla neúplná. Od
28. ledna již víme, že usnesením 044-03/2019/RK
ze dne 21. 1. 2019 bylo pro organizaci Gymnázium
Český Brod, Vítězná 616 schváleno poskytnu finančních prostředků na akci 5462 0 10407 – 2019:
Oprava věžičky na budově gymnázia. Prostředky
budou poskytnuty ve výši 2.808.000 Kč jako neinves ční.
Je to jasné, současně s výměnou střešní kry ny
a zateplováním střechy si kolem věžičky našeho
gymnázia postaví v součinnos s pokrývačskou firmou své lešení odborná firma z oboru uměleckého
klempířství a oblékne naši věžičku kompletně do
měděného plechu.
Stávající plechy použité na její kry a obložení za
sto let existence masivně korodují, vzniklými otvory
proniká atmosférická voda do dřevěné konstrukce
věže. Kry věže bylo po celou dobu bez údržby,
a tak nezbývá nic jiného, než provést jeho výměnu. Plechy jsou za hranou životnos , což dokládá
i závazný posudek NPÚ, protože budova je v památkové zóně města Český Brod. Nové oplechování
věžičky Cu plechem musí proběhnout jako samostatná akce ještě před ukončením prací z projektu
OPŽP (nová střešní kry na z bobrovek s Cu oplechováním). Věžička je důležitým architektonickým

prvkem budovy. Je členitá a je na ní použito velké
množství konstrukčních zdobných prvků, ale také
drobné ozdoby, které odpovídají pozdní secesi.
Práce bude nutné provést nejen na střeše věžičky,
ale také na jejích bocích. Práce na výrobě repliky
stávajícího oplechování může provést pouze firma,
která má dostatek zkušenos a dobré reference
v oboru umělecké klempířství. Jiný způsob opravy
než odborné sejmu jednotlivých dosluhujících
plechů bez poškození a výroba absolutně přesné
repliky v odborné dílně není možný. Součás velkého projektu OPŽP je také provedení tzv. „pro holubích opatření“ na konstrukci věže – tj. aplikace
ochranné sítě) Součás věže je také nainstalovaný
systém funkčních věžních hodin a dominantním ciferníkem. Těšíme se, že účastníky oslav 100. výročí
založení našeho gymnázia potěšíme v sobotu 5. října 2019 také nově zrekonstruovanou věžičkou.
Mgr. Ivo Kocum,
ředitel gymnázia
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M‘am‘aloca slaví 15 let
Je to neuvěřitelné, ale je to tak. M‘am‘aloca se zrodila přesně před 15 lety, kdy se skupina tří studentů Západočeské univerzity v Plzni před studijním a expedičním pobytem v jižní Americe rozhodla založit občanské
sdružení. Nechali se inspirovat příběhem českých misionářů Jindřichem Václavem Richterem (zakladatel
redukcí a misií mezi domorodci kmenů Cunivů, Pirů, Jívary, Mananahuy) a Samuelem Fritzem (tvůrce první
podrobné mapy řeky Amazonky) a vydali se po jejich stopách. Pro studenty plzeňské geografie krásný cíl.
Název sdružení měl být neotřelý, jedinečný, melodický a s větším přesahem: M‘am‘aloca, o.s. – na
jedné straně jméno indiána z kmene Cunivů, na
straně druhé (bez apostrofů a s mezerou) Mama loca, tedy bláznivá matka (odkaz na velikou
pestrost záměrů organizace, mnohdy inova vní,
pro někoho „bláznivé“ nápady), zároveň všeobjímající matka (matka příroda, ta, co dává život, láska bez předsudků).
Zpočátku členové M‘am‘alocy (ještě jako studen )
pouze pořádali výstavy a přednášky. Po dokončení
studií ekonomické a regionální geografie a regionálního rozvoje se záměr organizace rozšířil. Pod
občanským sdružením bylo napsáno mnoho zají-

mavých projektů, a to jak pro spřátelené subjekty,
tak i pro organizaci.
Sídlo sdružení se přesunulo ze západních Čech do
Českého Brodu, kde M‘am‘aloca „vyrostla“ nejvíce.
Díky jejím členům, dobrovolníkům, přátelům, rodině, obyvatelům Štolmíře, městu Český Brod, MAS
Pošembeří, národním i evropským fondům. Postaveno bylo kulturně-environmentální centrum,
veřejná pec na chleba, sdružení uspělo i s několika
mezinárodními projekty (z mnoha např. vzdělávání
obyvatel nad 50 let v oblas informačních technologií, kdy pod značkou Život online vznikla v Kolíně,
Kutné Hoře a Českém Brodě výuková centra, popř.
výuka finanční gramotnos pro malé a střední podniky), uspořádáno bylo mnoho zajímavých koncertů, výstav, workshopů. Následovala transformace
organizace a z občanského sdružení se stala obecně prospěšná společnost, tedy M‘am‘aloca, o.p.s.
Společnost rozšířila svou cílovou skupinu a vedle
dospělých a starších osob se začala věnovat i dětem. Pravidelně jsou pořádány tema cké dílničky
a příměstské tábory. Otevřeny byly také dvě dětské skupiny: La Palomita v Českém Brodě pro dě
od dvou let a venkovská dětská skupina Na Sadu,
kombinace lesní a klasické školky pro dě od tří let.
Dě nabíráme během celého roku. Na jaře (pravděpodobně v květnu) proběhne v obou dětských
skupinách den otevřených dveří.
M‘am‘aloca „dosáhla“ na občanku – a to si zaslouží
oslavu. Ta nás čeká v červnu v rámci Štokfestu….ale
o tom zase někdy příště.
Jiří Stuchl,
M‘am‘aloca, o.p.s.
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Zeptá se nás jaro?
V období, kdy se zima předvádí roman ckými kreacemi i v Pošembeří, musíme být s Voxem bdělí: za čtyři
měsíce musíme mít vypiplaný program dalšího závěrečného koncertu regionálního fes valu Podlipanské
hudební slavnos . Ono se nás to jaro – až bude předávat své otěže létu – zeptat nezapomene: Co tu máte
za nové nápady?
Sám nevím, jak to náš pan sbormistr dokáže, ale
i když by mnohým fantazie docházela, on má v hlavě program na tři sezóny dopředu. Své nápady nám
servíruje pozvolna, abychom se hrou li přiměřeně
a ne všichni najednou, a dokázali se tak průběžně
podpírat. To jak nám nové kusy pomalu lezou do
uší, hlav a hlasivek.
Při studiu náročnějších skladeb (nějak marně pátrám, jaké byly nenáročné) se nám osvědčil model postupného odkrývání. Skoro jako když chystá lačné zákazníky překvapovat novými nápady
například automobilka. Naše pravidelná měsíční
soustředění budeme postupně spojovat s drobnými koncerty v blízkém okolí, kde se vedle zažitých
kusů můžete potěšit částmi z úplných novinek.
Rádi bychom se v nadcházejících sezónách představili v pestros výrazové i žánrové. A tak se znovu rozvlníme v rytmu jazzové Li le jazz mass Boba
Chilco a a vzápě přidáme třeba něco klasiky či
roman smu. Například Dvořákovo Te Deum, Fibichův sladký kus Beatus vir či závažnější Requiem
Maurice Duruflého, které vychází ze starých chorálních nápěvů oděných pestrými a občas monumentálními instrumentálními fantaziemi. A dále
nás čeká obdobně poutavá výzva minimalismu Mírová mše The Armed Man Karla Jenkinse.
Protože v nás ještě stále doznívají barvy a rytmy
skladeb uplynulé sezóny, jsme moc rádi, že na
naše menší i větší koncerty chodíte, že nás podporujete finančně i jinak a s námi i další bohulibé

ak vity a projekty. Některé jsou iniciační – jako
loňská pomoc obnově tuklatské fary, kterou letos
vystřídá pravděpodobně drobnější projekt plaňanský. Vedle nich se chceme věnovat podpoře dvou
projektů, jejichž realizace si vyžádá podstatně delší
čas a soustředění větší energie. Jedná se o rekonstrukci varhan v Kostelci nad Černými lesy a o obnovu kostela sv. Havla ve Štolmíři. Děkujeme jednotlivcům i větším dárcům, obcím a městům, které
program Podlipanských slavnos i činnost našeho
spolku podporují a zejména pak městu Český Brod,
bez něhož by Vox nebyl m, čím je. Snad pla
i opačně, že ani Brod by nebyl bez Voxu, m, čím
je. Těšíme se na další potkání!
Aleš Kašpar
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Ukliďme Pošembeří
16. 3. – 12. 4. 2019 se uskuteční 9. ročník tradiční akce Ukliďme Pošembeří. Akce je ryze dobrovolnická a je
zaměřena na úklid veřejných prostranství v našem regionu Pošembeří. Úklid probíhá ve spolupráci s Českým
svazem ochránců přírody v rámci celorepublikové kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a nepořádek v našem okolí. Každoročně se zapojují obce, školy, školky, neziskové organizace, řada
spolků, firem a jednotlivců. V roce 2018 se zapojilo 75 organizací, 2436 dobrovolníků, z toho 1612
dě do 15 let. Bylo uklizeno např. 199 pneuma k,
kusy starých koberců, kovový odpad, plechovky od
nápojů a barev, oblečení, trekingové hole, ostnatý drát, stojan k prezenční tabuli, matrace, jízdní
kola, čás aut, skříňky, rádio, stavební zbytky, TV,
autobaterie aj.
Připojte se k nám i v roce 2019 a změňte své okolí.
Jak se zapojit? Podívejte se na www.posemberi.cz
– Další ak vity – Ukliďme Pošembeří 2019. Následně napište na email: vraj@posemberi.cz nebo volejte na tel. číslo: 727 946 341. Zde se dozvíte, zda
ve vašem okolí existuje skupina, ke které se můžete připojit nebo můžete udělat skupinu vlastní.
Prospějete m dobré věci.

aj. Hledáme další partnery akce – připojte se i vy!
Můžete se zapojit formou věcných darů, služeb
a finanční podpory zaslané na účet naší organizace: 0435066359/0800.
Zveřejnění výsledků 9. ročníku proběhne v květnu
2019 a o všem vás budeme informovat v průběhu
dubna 2019 na našich webových stránkách.
Bez Vás to nedokážeme. Pojďte s námi do toho!
Gabriela Vraj,
Region Pošembeří o.p.s.

Každoročně nám chybí pytle, rukavice, drobné
odměny pro dě , bezpečnostní vesty, občerstvení

VÝZVY Z IROP
Region Pošembeří informuje, že nyní jsou otevřené tři výzvy z IROP: výzva č. 3 – SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ, výzva č. 4 – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, výzva č. 5 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY, KOMUNITNÍ CENTRA. Více informací naleznete na www.posemberi.cz.
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Pololetní prázdniny ve Strakonicích
V pátek 1. 2. 2019 jsme se brzy ráno sešli, abychom mohli vyrazit na naši tradiční výpravu o pololetních
prázdninách. Tentokrát jsme za cíl své cesty zvolili město Strakonice. Naším víkendovým obydlím se stala
skautská klubovna na břehu Otavy, jen co by kamenem dohodil od Strakonického hradu na soutoku Otavy
a Volyňky. Do klubovny jsme dorazili těsně před obědem, a tak nás hned po vybalení čekaly řízky s chlebem.
Hned po obědě jsme se vydali na hrad, kde proběhla úvodní scénka k tématu této výpravy. Již při
příchodu tu čekal Večerníček, jenž pro nás měl přichystanou jednu ze svých pohádek. Ovšem jakmile
pohádka začala, bylo jasné, že je něco špatně. Pat
a Mat byli šikovní a všechna práce jim šla od ruky,
tak je Večerníček odvolal, aby začal pohádku jinou.
Ale bylo to vždy stejné, Červená karkulka v lese
žádného vlka ani nepotkala, Popelka zapomněla
zapomenout střevíc, Šípková Růženka a Sněhurka
čekaly na polibek od stejného prince a prince zakletého v žabáka zase žádná princezna políbit nechtěla, protože byl jedovatý.
A pak se zjevil viník této pohromy. Zlý čaroděj zaklel pohádky, protože prý již nemohl snášet, jak
dě balamu o opravdovém životě. Podmínky,
které si čaroděj stanovil pro odčarování pohádek,
byly však nemyslitelné. A Večerníček měl jen dva
dny na to, aby pohádky zachránil, jinak by už kletbu nešlo zvrá t. Požádal nás tedy o pomoc a my
neváhali. Vydali jsme se zachránit pohádky!
Během naší pou za záchranou jsme prožili mnohá
dobrodružství. Když nám sojka poradila, kde začít
hledat, prošli jsme celý pohádkový les s ježibabou,
kouzelnými studánkami a háji. Dále jsme prošli
celé Strakonice a v historických stavbách tohoto

města hledali indicie, jež by nám se záchranou pomohly. Také jsme pomáhali zmateným pohádkovým postavám řešit složité úkoly. Mezi pomocí Večerníčku jsme si však našli čas i na vlastní zábavu,
tak někteří vyrazili na prohlídku pivovaru, zahráli si
v blízkém parku DiskGolf, vyráběli a tvořili, nebo se
zabrali do stolních her.
Nakonec jsme to s Večerníčkem zvládli. Podařilo
se nám zlomit černokněžníkovu kletbu a pohádkám vrá t jejich smysl, aby se dětem stále líbily.
Černokněžník sice vyhrožoval, že se vrá , ale byla
to jen planá slova poraženého. Všechno dobře dopadlo a my se mohli s klidným srdcem a rados
z úspěchu vrá t domů vyprávět všechna ta dobrodružství rodičům.
Vojtěch Vyhnal, Psohlavci 14
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Má křesťanská kultura budoucnost?
Drazí přátelé, jako kněz se při různých rozhovorech setkávám s určitými názory týkajícími se pochopitelně
také křesťanství. Jeden z postojů, který je obvyklý a který mě upřímně řečeno překvapuje, je radost dnešní
společnos z úpadku křesťanství. Řekl bych, že si lidé mnohdy neuvědomují, co to ve skutečnos znamená.
Že si neuvědomují, že s úpadkem křesťanství je spojen také úpadek naší západní kultury.
Když uvažujeme o kultuře, je třeba říci, že každá
kultura stojí na několika pilířích – jazyk (myšlení),
právo, morálka, víra… Současná západní kultura
vyrostla na křesťanství, které v sobě snoubí řecké
myšlení, římské právo, biblickou morálku a židovskou/raně křesťanskou víru (pro ni je mimo jiného
charakteris cký kolek vní rozměr – věřit, znamená patřit do společenství/k národu). Všechny tyto
pilíře stojí jako nosníky naší kultury. Odstranění
jednoho pilíře s sebou přirozeně nese odmítnu
i ostatních pilířů. Opouštění křesťanské víry s sebou tedy nese též odmítání řeckého filosofického
myšlení, římského práva a křesťanské morálky.
Můžeme se zamýšlet nad m, co to znamená
v praxi. Tak například můžeme vidět, že základní
termíny, jako pravda, svoboda, osoba, manželství…
už nejsou plodem rozumového hledání, ale výsledkem poli ckého hlasování, respek ve již nejsou
něčím obecným, ale podléhají osobním názorům,
pocitům a emocím. Stěžujeme si na morální úpadek, na to, že se i ve vrcholných patrech poli ky
bezostyšně krade, lže… ale je dobré pochopit, že to
vše je projev nově rodící se kultury, jejímž jedním
z hlavních prvků je „individuální“ víra.
Ano, další rozšířený názor je vyjádření, že jsem věřící, ale nepotřebuji k tomu církev. Tedy vyjádření,
které dělá z víry individuální věc. Nikdo už příliš
nedomýšlí, že hovořit o křesťanské víře a odmítat
církev je absolutní pro mluv. Nejen proto, že se
mohu ptát, odkud tedy o onom křesťanském Bohu
ví, ale také proto, že vyznávat křesťanského Boha
znamená vyznávat Otce. A s vyznáváním Otce je

spojeno také přijímání sourozenců (církve), s nimiž
vstupuji do úzkého vztahu.
Jestliže je jedním z pilířů nově rodící se kultury
individuální víra, pak i další pilíře v sobě obsahují
tuto charakteris ku – individuální myšlení, individuální morálka…
Drazí přátelé, nechci v tuto chvíli projevovat nějakou skleslost, protože pla , že když nebude Evropa
křesťanská, bude zde jiná kultura – neznamená to
zánik civilizace. Jsem si ale jist, že kultura, která se
zde nastoluje, nás šťastnými neučiní a že když se
nad m hlouběji zamyslíme, nikdo bychom takovouto kulturu nevolil.
R.D. Mar n Sklenář,
Římskokatolická farnost Český Brod
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Pololetky Dobruška
Tak jako každý rok, i letos jsme vyrazili se skauty a skautkami na pololetní prázdniny, tentokrát do Dobrušky.
Ve čtvrtek jsme se v půl páté odpoledne sešli na
nádraží, kde jsme naložili lyže a boby do auta,
a vlakem jsme vyjeli do Dobrušky. Do skautské
klubovny, vzdálené asi jeden kilometr od nádraží,
jsme dorazili až za tmy. Povečeřeli jsme, vybalili si,
zahráli si pár seznamovacích her a šli do hajan.

li zajímavos o Dobrušce a jejích obyvatelích, sháněli informace a fo li památky. Zašli jsme i koupit
něco na zub na večer. Po obědě bylo vyhlášení vítězů dopolední pátrací hry po Dobrušce. Odpoledne
trochu pršelo, ale to nám nezabránilo jít na tamní
fotbalové hřiště a hrát hry jako jsou fotbal, „ovečky“ či „evoluce“. Byli jsme celí od bláta, protože
sníh už roztál. Večer byl spíše oddychový. Strávili
jsme ho koukáním na film a pojídáním popcornu.

V pátek brzy ráno jsme se oblékli do oteplováků
a vyrazili na zastávku, ze které nám měl jet skibus.
Ten ale bohužel nejel, a tak jsme si místo toho
udělali procházku po okolí Dobrušky. Cestou jsme
hledali vhodný kopec na odpolední bobování. Odpoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny. První jela
lyžovat a druhá bobovat, i když venku nebylo moc
sněhu. Nu a zjis li jsme, že bobování na lis je také
zábava. I přes únavu a potlučená záda z bobování
jsme si večer zahráli naše oblíbené „židle“ a „parlament“.

V neděli už jsme si jenom zabalili všechny věci, uklidili klubovnu a vyrazili domů. Cesta vlakem uběhla
rychle, a tak jsme už za chvíli stáli na nádraží a přebírali boby a lyže. Nakonec jsme se rozloučili a nezbylo nám nic jiného, než se těšit na další akci.

V sobotu dopoledne jsme vytvořili tří až čtyřčlenné
skupinky a vydali se do města, kde jsme vyhledáva-

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Míša Tvrzníková

Fotky z pololetek najdete na našich stránkách
www.skaut7.cz.
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Mimořádné slovo ředitelky
Milí potenciální žáci a vážení rodiče, vždy do konce ledna zveřejňuje ředitel střední školy kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku. Ani tento rok tomu není jinak. Jiné je ovšem to, že situace naší školy je momentálně nejistá. Rada Středočeského kraje předala návrh na sloučení naší SOŠ Český Brod–Liblice se SPŠS
a Jazykovou školou v Kolíně Zastupitelstvu Středočeského kraje. O naší budoucnos bude rozhodovat 65
členů zastupitelstva v pondělí 18. února 2019. Přihlášky na střední školy pro školní rok 2019/2020 se odevzdávají až do 1. března 2019.
Vážení rodiče, v tuto chvíli děláme vše pro to, aby
ke sloučení nedošlo. Věřím, že na základě již uskutečněných osobních jednáních s krajskými zastupiteli zvítězí čest, lidskost, rozum a spravedlnost
a naše škola bude pokračovat dál.

Žákům, kteří u nás začnou ve školním roce
2019/2020 studovat, jako ředitelka školy garantuji individuální přístup, zajímavé formy vyučování,
osobnostní rozvoj, podporu, přátelské klima a vzájemnou spolupráci.

Vážení žáci, velice si ceníme vašeho zájmu studovat
na naší škole. V souvislos s výše uvedenými skutečnostmi vás a vaše rodiče žádám o spolupráci,
podporu a trpělivost. V současné době přijímáme
přihlášky do prvního ročníku, které s jistotou potvrdíme 19. února 2019. Věříme, že 18. února odstartujeme nový začátek naší školy a budeme pokračovat v naplňování naší nové vize a koncepce.

Věřím, že se rozhodnete správně a vyberete školu,
která c morální hodnoty, žáky staví na první místo, umí zabezpečit kvalitní vzdělání a žáka respektuje jako rovnocenného partnera.
Děkuji vám všem za podporu a trpělivost.
Ing. Darina Doškářová,
ředitelka SOŠ Český Brod-Liblice

VÍTĚZNÝ OBRÁZEK KAMPANĚ KNIHA TI SLUŠÍ 2019 JE Z ČESKÉHO BRODU
Když jsme v loňském roce vypisovali pro dětské čtenáře naší knihovny výtvarnou soutěž
o nejnápaditější obrázek s rybí tema kou, vůbec nás nenapadlo, že by jedna z těchto prací
mohla uspět v rámci celé naší republiky. Obrázek deví leté Míši Kurkové, velmi šikovné a nadané dívenky a samozřejmě pilné čtenářky, byl ale natolik originální, že jsme poprosili její
maminku, jestli by ji nepřihlásila do soutěže o nejhezčí obrázek s knižní tema kou, kterou vyhlásil Svaz českých knihkupců
a nakladatelů pro letošní kampaň Kniha sluší. Ve středu 6.
února byly zveřejněny výsledky, Míšin obrázek zvítězil a bude
vy štěn na letošním dárkovém voucheru kampaně. Míše moc
blahopřejeme k úspěchu, máme z něj opravdu velkou radost.
Pokud byste chtěli vidět originál obrázku, visí na čestném místě v naší knihovně, přijďte se podívat!
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Základní a Prak ckou školu zaplavili užiteční „baterkožrou “
Vážení a milí čtenáři, chtěla bych vám vyprávět o tom, co se stalo za zdmi naší školy. Na začátku roku jsme
se ve škole dozvěděli o soutěži ve výrobě baterkožroutů vyhlášené společnos Recyklohraní, o.p.s. v rámci
školního recyklačního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Soutěž oslovila téměř všechny žáky
i pedagogy, a tak se ve většině tříd začalo navrhovat z čeho a jak si toho svého polykače vybitých baterií vytvořit. Fantazie neznala mezí. Učitelé i žáci zapojili svou představivost a rychle začali vznikat třídní
baterkožrou . K výrobě byly použity různé materiály: krabice, tex lie, papír, plasty, polystyren, žárovky,
baterky…, inu, co koho napadlo a co kdo našel.
Všichni žáci i učitelé se pak sešli před pololetními
prázdninami na společném slavnostním ukončení 1. polole . Tradiční pololetní setkání spojené
s odměňováním nejlepších žáků a výherců různých
školních soutěží bylo tentokrát navíc zpestřeno
školní přehlídkou všech vytvořených baterkožroutů. Někteří jsou milí, někteří vyhlížejí strašidelně,
jsou malí, velcí, širocí i tencí, zkrátka každý je originální. Všechny třídy si daly záležet a výsledek
opravdu stojí za to.

Když jsem viděla ten zástup různých kontejnerků
a strašidýlek určených pro sběr baterií, inspirovalo
mě to k napsání tohoto článku. Co je na tom celém
pro nás tak důležité? Je to fakt, že baterkožrou
nemají za úkol pouze zdobit třídy. Jejich hlavní úkol
je úplně jiný. Mají to ž hlavně chránit naši planetu
před zaplavením odpadem. Mají za úkol shromažďovat vybité baterie proto, aby bylo možné z nich
zpracovat, co jen zpracovat půjde, aby staré baterie nezamořovaly naši krásnou Zemi a také, aby se
nemusely vyčerpávat zbytečně přírodní zdroje. Jejich úkol je opravdu veliký.
Chtěla bych mto za celou naši školu, která se
k této problema ce postavila čelem, oslovit i vás
čtenáře s návrhem, jestli byste si u vás ve škole,
doma nebo v práci nechtěli také chovat alespoň
jednoho takového malého baterkožrouta. Je nenáročný, chý, potřebuje jen občas nakrmit použitými bateriemi. Je to zábava, kterou alespoň maličko
pomůžete ulehčit naší planetě.
Lenka Nemazalová,
Základní škola a Prak cká škola, Český Brod
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Pololetní florbalový turnaj na ZŠ Tyršova
Každým rokem se na naší základní škole pořádá turnaj ve florbalu, kterého se zúčastňují všechny třídy
druhého stupně. Je to celkem devět tříd, necelá stovka hráčů.
Každá třída si zvolí svůj tým asi dese hráčů, barvu
dresů a název týmu. Celou akci letos organizovala
třída 9. A za podpory učitele tělocviku Jana Kropáčka, který převzal nad turnajem sportovní dozor
a vykonával zároveň i funkci rozhodčího. Dalšími
rozhodčími byli Honza Vašina, Petr Doležel a Bára
Rudlofová z 9. A.
Ráno 29. ledna 2019 před osmou hodinou jsme se
sešli v hale TJ Slavoj, vysvětlili jsme si pravidla a začalo se. Museli jsme sehrát kolem 40 zápasů a zabralo to celé dopoledne. Každý zápas trval 6 minut,
družstva byla smíšená a sportovní nasazení obrovské. Krátce po poledni bylo rozhodnuto.

Nejlepší tým? Družstvo třídy 8. B pod vedením kapitána Honzy Přikryla. Ve stejném složení vyhráli
turnaj před rokem jako sedmáci. Nejlepší střelec
gólů turnaje? Filip Saska z 8. B. Nejlepší hráčka?
Romana Brzáková z 8. A. Nejlepším hráčem byl Vašek Jirkovský ze 7. C. I všem ostatním hráčům patří
velká pochvala za vytrvalost a sportovní výkony,
třídě 9. A děkujeme za organizaci, pořadatelskou
činnost a závěrečný úklid haly. Už se těšíme na
příš turnaj, který se odehraje na konci školního
roku!
Silvie Thomesová, ZŠ Tyršova
foto: Veronika Brychová, ZŠ Tyršova

OZNÁMENÍ O ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN FÚ
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Brodě oznamuje rozšíření
úředních hodin z důvodu podávání přiznání k dani z příjmů ve dnech 25. 3. - 29. 3. 2019
od 8.00 do 17.00 hodin a 1. 4. 2019 od 8.00 do 18.00 hodin. Informace a skopisy k daním
z příjmů naleznete na www.financnisprava.cz, informace záložka „Daně „ skopisy „Daňové
skopisy“ nebo www.daneelektronicky.cz.
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Lyžařský výcvik
Jako každoročně se 7. třídy těšily na lyžařský výcvik. I letos jely z naší školy dva lyžařské kurzy. Nejdříve
7. A se svým třídním učitelem Kropáčkem, p. uč. Pluhovskou a „nesmrtelným“ p. uč. Boháčkem.
V druhém kurzu byly dě ze 7. B a 7. C. Tento kurz
odjel v sobotu 19. 1. s p. uč. Spurnou (třídní 7. C),
p. uč. Pokornou, p. uč. Duškovou, p. uč. Boháčkem
a „přítelem našich lyžařských kurzů“ panem Alešem Kašparem.
Naši severní sousedé mají takové krásné rčení:
„Když cestují andělé, nebe to zařídí“. A zařídilo

šest dní modré oblohy, sluníčko a skoro metr sněhu. Už při příjezdu na Benecko nás vítalo sluníčko
a hotel Kubát se mohl pochlubit m, co má na reklamní tabuli - hotel s nejkrásnějším výhledem na
Benecku. Skutečně je vidět nádherně Ještěd a hodně v dáli Trosky.
Hned v sobotu odpoledne dě obuly boty na běžky a hurá do stopy. Pravda, začátky byly těžké, ale
můžeme hrdě prohlásit, že na konci výcviku každý
běžky slušně ovládal a sjel bezpečně velký kopec.
Nedílnou součás našich lyžařských výcviků jsou
večery plné her a tanců. Dě zjis ly, že i bez mobilu a televize se dá žít, dokonce si můžou spolu
povídat, bavit se při hrách i tancích a vůbec utužovat kolek v.
To nejdůležitější nakonec, všichni jsme přežili ve
zdraví a bez úrazu - dě i učitelé.
Za učitele Jana Dušková, ZŠ Tyršova
foto: Ľubica Spurná, ZŠ Tyršova
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Výlet na Správu úložišť radioak vního odpadu
Dne 31. 1. 2019 se naše třída 9. B vydala na exkurzi na Správu úložišť radioak vního odpadu do Prahy.
Z Českého Brodu jsme vyjížděli v 8.30. Na Masarykovo nádraží jsme přijeli okolo 9.00. Přednáška
začínala v 9.05 a trvala zhruba hodinu, tedy do
10.05. Povídání bylo zajímavé a plné nevšedních
informací. Dozvěděli jsme se, kde všude se ukládá
radioak vní odpad, že elektrárna Dukovany bude
fungovat do roku 2065. Pomocí detektoru záření
jsme zjis li, kolik a kterého záření je v místnos .
Bylo to velice zajímavé. Na konci přednášky zbyl
čas na dotazy.

Po skončení hry jsme dostali od paní učitelky pololetní vysvědčení a šli se naobědvat do Palladia.
Poté jsme se přesunuli na Masarykovo nádraží a ve
14.01 odjeli zpět do Českého Brodu. Exkurze byla
fajn a těším se na další.
Jiří Krčmář 9. B, ZŠ Žitomířská

Potom jsme se občerstvili a přesunuli na nedaleký
bowling, dárek od paní učitelky a asistentky. Bowling začínal v 11.00 a hráli jsme také zhruba hodinu. Rozdělili jsme se na družstva po čtyřech, hrály
i paní učitelky. Soutěžili jsme o pytlík bonbónů, kdo
nahraje nejvíce bodů. Nejlepší byl Leoš. Užili jsme
si plno legrace, mnozí se projevili jako vynikající
hráči bowlingu.

Debrujáři na Ledové Praze
V pátek o pololetních prázdninách jsme se ráno vydali s paní učitelkou Kaiferovou na akci Ledová Praha.
Nejdříve jsme zamířili do Poštovního muzea, kde bylo přes 13 000 poštovních známek z celého světa.
Jako další jsme navš vili několik židovských synagog. Pinkasova synagoga nás neuvěřitelně fascinovala, na zdech byly jmenné seznamy českých a moravských Židů, kteří zahynuli za nacismu.
Po obědě a odpočinku v KFC jsme pokračovali. Nejvíce se nám líbilo v Galerie Ocelových Figurín, kde
jsou sochy z recyklovaných kovových čás . Kovové
figuríny jsou inspirovány postavami z pohádek, hu-
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Muzea pražských pověs a strašidel a do Českého
muzea hudby.
Výlet jsme zakončili komentovanou procházkou
s názvem Tajuplnými průchody Starého Města.
Pan průvodce nám ukázal spoustu zajímavých zákou a nechyběly ani místní historky. Po prohlídce
jsme běželi na vlak. Byl to opravdu skvělý zážitek.
Všechna muzea měla náplň, smích nechyběl, ale
někdy jsme měli až slzy v očích, ať už rados nebo
smutkem.
Vendy Spáčilová a Zuzana Horská,
Klub debrujárů, ZŠ Žitomířská

Lyžák 2019
V letošním roce zorganizovala naše škola 2 lyžařské kurzy v Rokytnici nad Jizerou. Počet účastníků kurzů
stále roste, letos jich bylo 64, a to nás velice těší. A jaký byl jeden z letošních kurzů očima účastníka?
LVVZ aneb lyžařský výchovně vzdělávací zájezd začínal každý den stejně. Budíček v 7.30, úklid pokojů
a bodování. Po bodování se šel celý kurz nasnídat
a připravit na dopolední výcvik na sjezdových lyžích. Dopolední výcvik trval cca 2h a 30 minut a začínal pěším výstupem na Sachrovku, kde byly vleky.
Kolem poledne jsme se vrá li do chaty a následoval oběd. Po obědě byl polední klid, který nikdo
z nás nedodržel.
Na odpolední výcvik jsme chodili na běžecké lyže
většinou ke kapličce. Na běžkách stála spousta lidí
poprvé. Po každé, co jsme se vrá li z odpoledního výcviku, jsme se umyli, převlékli a navečeřeli.
Na večerní program se těšil celý kurz. Každý večer
začínal přednáškou na různé téma, které se týkalo
hor, např. o bezpečnos a chování na sjezdovkách.
Jeden večer si připravil pan učitel Jan Ka a před-

nášku o cestě po Norsku, kterou absolvoval v červnu 2018. Každý večer ukončil zábavu pokoj, který
měl na starost večerní program.
Lyžák jsme si moc užili, naučili jsme se spoustu nových a zajímavých věcí a spousta z nás doufá, že si
lyžák zopakujeme.
Sabina Bartošová, 7. C, ZŠ Žitomířská
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Jak na Nový rok, tak po celý rok?
Pokud bude pla t toto úsloví, nasadil náš cyklokroužek na začátku roku 2019 laťku pěkně vysoko.
Již konec loňského roku byl velmi zajímavý. Poslední schůzka v roce 2018 spojená s nadílkou měla
velký úspěch, netradiční způsob rozdávání dárků,
losováním, sklidil velký aplaus. Předsilvestrovský
vlakový zájezd podle spodního toku Sázavy, byl též
zdařilý, výlet se nám moc líbil, tento druh zájezdů
budeme určitě opakovat. V Sázavě v hospůdce
U Libora jsme ochutnali jeho skvělý domácí chléb.
V osmi jsme spořádali celý bochník.
Na Nový rok jsme měli sraz na náměs v Českém
Brodě u sochy Prokopa Velikého. Sešlo se nás cca
40, kde jsme se vyfo li a na kolách jeli jako každý rok do Třebestovic k panu Růžičkovi. Někteří
jeli delší trať do Kerska. Počasí bylo příjemné, jen

na zpáteční cestě nás překvapil silný vítr. Zpáteční
cestu jsme ukončili u přátel, kteří nám připravili
ovarová kolena.
Na Tři krále jsme si vymysleli pěší výlet do Tuchoraze. U jedné milé kamarádky jsme si opekli špekáčky a posilnili se teplým gročkem.
Po Novém roce se opět scházíme každé úterý na
naší základně, kde plánujeme naše výlety.
Doufám, že celý rok 2019 bude stejně úspěšný jako
rok minulý.
Sláva Břečka
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Hledá se mladý jachtař či jachtařka
Jach ngu se věnuji už od mých 7 let a stále mě to baví. Kdo by řekl, že už to letos bude 9 let. Spoustu z vás
asi neví, co to jach ng je. Jach ng je závodní ježdění na malé či velké plachetnici.
Já osobně jezdím na menší plachetničce lodní třídy
Cadet. Na této lodi jezdí dva lidé od 7 do 17 let.
Máme 2 stálé plachty a jednu, kterou vytahujeme,
jen když fouká určitý vítr. V oddíle je spousta báječných kamarádů, které mám moc ráda. Naši lodní
třídu vedou 3 prima trenéři, kteří nás připravují na
každovíkendové závody. Na závody jezdíme po celé
ČR, ale i do zahraničí. Nejčastěji navštěvujeme sousední země jako je Polsko a Německo, kde máme
hodně kamarádů. Občas se ale podíváme i dál,
třeba do Francie, Belgie, Holandska nebo Maďarska. Předloni jsme o letních prázdninách byli v Nizozemsku, loni v Německu na MS v jach ngu. Byla
spousta zábavy a všem se nám tam líbilo.

žeš nás sledovat na facebooku (Czech cadet class),
podívat se na naše webové stránky www.4sail.cz
nebo www.mujcadet.cz nebo rovnou kontaktovat
naše trenéry a přijít si jach ng vyzkoušet naživo.
Já osobně pevně doufám, že touto cestou najdu
nového kosatníka nebo kosatnici, abych mohla
pokračovat v tomto báječném koníčku i další sezónu. Pokud jsem tě oslovila, neváhej mě po dohodě
s rodiči kontaktovat na nebo na e-mailu lucy.halova@seznam.cz.

Je to finančně i časově dost náročný sport, ale myslím, že to za to stojí. Jezdíme v jakémkoliv počasí,
podmínkou je ale samozřejmě vítr. V loňském roce
jsme měli 17 posádek, bohužel jsme se ale museli
rozloučit s našimi nejlepšími kormidelnicemi, které
jsou už na tuto lodní třídu moc staré.
V současné době nám chybí menší dě ve věku
7 – 10 let, které jsou pro nás moc důležité. Na lodi
se věnují plachtě, které se říká kosatka, proto se jim
říká kosatníci. Kdyby se tenhle sport zalíbil, mů-

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE S ANDERSENEM
V pátek 29. března od 12.00 do 16.00 zveme všechny dě do městské
knihovny na zábavné Pohádkové odpoledne s Andersenem, čeká na vás
čtení, tvoření a vaření s kocourem Šedíkem a růžovou čepicí Bubi z knížky
spisovatelky Ester Staré. Vstup a materiál zdarma.
Těšíme se na vás, čtení sluší každému!

Lucie Hálová
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Pojď poznávat planetu a nebuď pořád na netu
Toto heslo jsme nezvolili náhodou. Kdyby člověk mohl létat jako muška a být u všech dětských chvilek, asi
by toho moc nenalétal.
Ani jsme si nevšimli, kdy přišla ta změna, ale dě
mají v ruce mobil, tablet či klávesnici mnohem
častěji, než bychom si přáli. Mobil se stal velmi
pevnou součás jejich života. A tak dá mnohem
více práce mo vovat je, aby ho na chvíli odložily,
vylezly z postele, křesla či gauče a šly něco skutečně tvořit, vymýšlet, hýbat se, prožívat. A když se to
podaří, dě na všechny elektronické přístroje moc
rády zapomenou.
Každý rok pořádáme sportovní příměstské tábory,
tak aby se dě hýbaly přirozeně při hrách, aby si
vyzkoušely základy různých sportů. A nejlépe, aby
u nich zůstaly. Ne že by to znamenalo, že elektronické přístroje vymění za sport úplně. To je v dnešní době cíl značně nerealis cký. Ale každý dobrý
návyk se počítá a zúročí.

Každý rok přidáváme na Ku lce
novou pohybovou
ak vitu. Samozřejmě hrajeme fotbal,
letos už dokonce
v osmi mládežnických týmech od
těch pě letých až
po nác leté. Ve
všeobecných sportovních přípravkách
máme dalších více jak 60 dě , pořádáme sportovní tábory a od září nově také družinu pro dě , od
konce školního vyučování až do doby, než přejdou
na tréninky či si je vyzvednou po práci rodiče. I zde
je přirozený pohyb běžnou součás . Je radost pozorovat, že dě baví úplně stejné hry, co bavily nás,
když jsme byli v jejich věku. Dejte dětem prostor
a myšlenku a oni se jí chy jako klíště. „Budeme
hrát na schovku“. A vykouzlíte úsměvy od ucha
k uchu, dě pobíhají od stromu ke stromu a mobily
leží opuštěné v tašce.
Velmi děkujeme Městu Český Brod, Středočeskému kraji, Operačnímu programu Zaměstnanost
a MAS Pošembeří, že nám pomáhají naši vize realizovat.
Za SK Český Brod
Iveta Librová
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Kam letos za poznáním...
s Klubem českých turistů
V sobotu 26. 1. 2019 měl odbor Klubu českých turistů Český Brod výroční členskou schůzi, na které jsme
zhodno li starý rok 2018 a současně jsme schválili plán akcí a výletů na rok 2019. Na letošní rok plánujeme
uskutečnit na 40 akcí. Jedná se o pěší turis ku v okolí Českého Brodu, dále výlety do větších měst zlevněným vlakem. Jednodenní výlety autobusem jsou směrovány do vzdálenějších míst. Letos jsou naplánovány
rovněž dva výlety třídenní. Jeden je na Moravu, Hostýn a okolí, v rámci druhého výletu chceme poznat
České Švýcarsko. Každá akce má svého zodpovědného vedoucího a zástupce, pěší trasy jsou odstupňovány
od 5 až do 15 km, takže si každý vybere podle svých schopnos .
Plán jednotlivých akcí najdete ve vývěsce na budově Městské knihovny u informačního centra. Je
zveřejněn v každém čísle Českobrodského zpravodaje a rovněž na internetových stránkách Města
Český Brod. V zimním období se pravidelně setkáváme v penzionu Anna při promítání snímků z domova a z ciziny.
Abychom výlety na tři dny udělali atrak vnějšími,
podle možnos jeden večer organizujeme ochutnávku vín, hudbu místní kapely apod. Samozřejmě
cestou navš víme historická místa, jako je například Říp a další přírodní zajímavos : Pravčickou
bránu, Tiské skály a další místa.
Součás plánu akcí je Českobrodská 50, již 53. ročník. Všech akcí se mohou zúčastnit i nečlenové.
Zájemci o cykloturis ku v našem odboru neměli
v minulém roce ve svém kolek vu žádného člena,

který by absolvoval školení vedoucího turis ky
v roce 2018, a tak se jejich činnost v rámci Klubu
českých turistů omezila jen na plánované akce odboru, a bude tomu tak i v roce 2019.
Členové turis ckého oddílu stárnou, oddíl má
přibližně 100 členů. Klub má poměrně dobře našlápnuto s množstvím akcí, přesto se obracíme
na začínající důchodce i mladší zájemce, zda by
nechtěli posílit naše řady v organizování výletů.
Končit s prací a co bude dál, to je otázka, na kterou
si každý důchodce musí odpovědět. Oddíl turis ky
nabízí začínajícím penzistům program, jak naložit
s volným časem. Výhodou organizovaných akcí je
úrazové pojištění.
Ing Vladimír Mar nek,
Výbor odboru Klubu českých turistů Český Brod

galerie Šatlava
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2. 3., 9.00 a 11.00

2. 3., 14.00

6. a 20. 3., 9.00

9. 3., 9.45

9. 3., 14.00

9. 3., 18.30

10. 3., 11.00

11. 3., 17.00
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městská knihovna

PC učebna

ulice města

Pošembeří

12. a 13. 3., 9.40 a 7.45

13. a 27. 3., 9.00

13. 3., 9.20 – 11.15

16. 3. – 12. 4.

Ukliďme Pošembeří — 9. ročník dobrovolnické akce

Masopustní průvod 8. ročník — průvod městem, karneval, rozloučení s basou

Virtuální univerzita tře ho věku — České dějiny a jejich souvislos II.

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

11., 14., 18. 3., od 8.00, 9.00 a 10.00 městská knihovna

Inspira vní kavárna na téma Výchova bez poražených

Basketbal, muži, Středočeská basketbalová liga, BK Český Brod – BC Kolín B

Basketbal, muži, Středočeská basketbalová liga, BK Český Brod – Basketbal Pečky

Promítání KČT: Pikardie, Normandie a Bretaň (1. část), Václav Misterka

Cyklokroužek : Mukařov — Jevany, společný výlet a oběd na statku, vedoucí Bohuslav Břečka

Virtuální univerzita tře ho věku — Čínská medicína v naší zahrádce

Promítání KČT: Ze zahraničních cest – Itálie, Jan Firbas

Basketbal, U13 chlapci, krajský přebor, BK Český Brod – BA Nymburk

Jarní prázdniny s RC Kos čka

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. – 31. 3.

KALENDÁŘ AKCÍ – březen 2019

sportovní hala

sportovní hala

KD SVĚT

sportovní hala

autokemp

okolí města

městská knihovna

městská knihovna

KD SVĚT

KD SVĚT

KD SVĚT

městská knihovna

městská knihovna

KD SVĚT

městská knihovna

KD SVĚT

KD SVĚT

16. 3., 8.30

16. 3., 9.00 a 11.00

16. 3., 19.00

17. 3., 9.00 a 11.00

17. 3., 10.30

19. 3., 17.00

20. a 27. 3., 11.00, 8.00 a 10.00

21. 3., od 8.00, 9.00 a 10.00

21. 3., 8.30 a 10.00

21. 3., 19.00

23. 3., 16.00

25. 3., 8.00

25. 3., 9.30

25. 3., 19.00

29. 3., 16.00

30. 3., 19.00

31. 3., 15.00

Hledá se princezna — Animovaný rodinný film/Fantasy/Komedie/Ukrajina/2018/85 min

Jan Palach — filmové drama/Životopisný/Historický/Česko/Slovensko/2018/124 min

Pohádkové odpoledne s Andersenem — čtení, tvoření a vaření se Šedíkem a Bubi

Žena, která uvařila svého manžela — v pná černá komedie, vyprodáno děkujeme!

Tuze hladová housenka – cyklus pořadů pro dě MŠ Liblice

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

Povídaní o pejskovi a kočičce — pro dě /rodiče uvádí Nezávislá divadelní scéna SemTamFór

Karel Voříšek: Štěs se dá naučit aneb můj život bez strachů a bez rohlíků

Jak se Honza učil čarovat — pohádkový muzikál Divadla Pohádka, pro MŠ/ZŠ a volně příchozí

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

Detek vem ve světě informací — cyklus pořadů pro žáky 6. tříd ZŠ

Cyklokroužek: Vítání jara se Světlanou, vedoucí Bohuslav Břečka

Českobrodská pečeť – 26. ročník silničního běhu na 10km pro dospělé

Basketbal, U13 chlapci, krajský přebor, BK Český Brod – BC Kolín

Vypsaná fiXa — akus cký koncert

Basketbal, U 15 dívky, nadregionální liga, BK Český Brod – USK Praha B

Atle cké závody v kryté běžecké dráze
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Péče o duši v českobrodské nemocnici
– před 60 lety odešly řádové sestry
Po roce 1989 došlo v naší zemi k obnově a rozvoji mnohých ak vit, které byly v době vlády komunis cké
strany zrušeny nebo utlumeny. Mezi ně patří také kaplanská duchovní služba. Dnes už asi nikoho nepřekvapí, že své kaplany má armáda a že na kaplana narazíte v každé věznici. S určitým zpožděním se etablovala psychospirituální péče také v českém zdravotnictví, především ve velkých nemocnicích, jako je např.
nemocnice v Motole nebo v Olomouci. Roku 2011 byla založena Asociace nemocničních kaplanů (ANK)
a o dva roky později také Katolická asociace nemocničních kaplanů (KANK).
V českobrodské nemocnici (Nemocnice Český
Brod, s.r.o.) kaplan působí od roku 2011, a to díky
vstřícnos tehdejší vrchní sestry a díky ochotě tehdejšího zastupujícího ředitele MUDr. Petra Blažka.
Věnuje se převážně rozhovorům a duchovnímu
doprovázení pacientů na oddělení LDN, k zas žení
bývá přímo v budově zpravidla každé pondělní dopoledne, dále pak na telefonu (kontakt je na webové stránce nemocnice).
Péče o duši v místní nemocnici má ovšem mnohem
delší tradici a také více podob. Už hned po založení
Okresní nemocnice v dubnu 1905 na žádost městské rady přišly z Prahy řádové sestry. Konkrétně to
bylo šest členek Kongregace milosrdných sester sv.
Karla Boromejského (ano, to jsou ty „boromejky“,
které mají dnes nemocnici v Praze Pod Petřínem

a které se vzorně staraly mj. o prezidenta Václava
Havla v posledních měsících jeho života). Sestry si
v nemocnici zřídily také kapli, která byla zasvěcená
sv. Prokopu, pravděpodobně v souvislos s nedalekou Chotouní, rodištěm tohoto světce. Nově zbudovaná nemocnice měla tehdy kapacitu 108 lůžek,
primářem byl MUDr. O o Polák.
Poslední představenou v Českém Brodě byla sestra
Theodula Bartošová, jejíž fotografii se nám povedlo získat. V našem městě působila deset let až do
14. listopadu 1959, kdy řeholnice na základě výpovědi nemocnici musely opus t. Letos to tedy bude
přesně šedesát let. Podle zachovalého deníku např.
v roce 1951 pracovalo v nemocnici celkem dvanáct
sester (v laboratoři, na interně, na operačním sálu,
na oddělení chirurgie, na gynekologickém oddělení
a také v kuchyni). Boromejky tedy působily v Brodě
přes půl stole , v čase budování a největšího rozkvětu nemocnice, celkem 54 let. Jistě dosud ještě
žijí lidé, kteří jejich péči pamatují.
Marek P. Lukášek,
evangelický farář a nemocniční kaplan
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Tragický konec kata Šimona Buﬀa
Jak známo, Český Brod měl už od středověku výsadu tzv. hrdelního práva, tedy zdejší soud mohl vynášet
i rozsudky smr a nad městem se rozkládalo popraviště – to bylo situováno daleko za posledními domy na
návrší směrem na Tismice, konkrétně na dnešním poli za ulicí Fran ška Macháčka. V roce 1765 císařovna
Marie Terezie reorganizovala systém hrdelního soudnictví a Český Brod o tuto výsadu přišel. Vlastního
kata si ale českobrodš nevydržovali, poněvadž to bylo příliš nákladné. K jednotlivým popravám si pak najímali mistra ostrého meče nejčastěji ze sousedního královského města Kouřimi – a tak do Českého Brodu
někdy zajížděl i kat Šimon Buﬀ.
Kouřimské smolné knihy se bohužel do dnešní
doby nezachovaly, jména některých katů z doby
baroka nám ovšem prozrazují matriky. Nás nyní
bude zajímat, že 29. května 1669 zemřel kouřimský
mistr popravní Jiřík Vala a pohřben byl u hlavního
chrámu sv. Štěpána. Jeho žena ovšem nezůstala
dlouho vdovou a město také potřebovalo nového kata. A tak už 4. listopadu 1669 se žení Šimon
Buﬀ, syn pelhřimovského kata Jakuba Buﬀa, s Marií, vdovou po kouřimském katovi Jiříku Valovi. Za
svědka jim šel místní posel právní (biřic) Jan Hříšek.
Šimon se v Kouřimi usadil a vykonával zde své řemeslo více jak deset let. Na stáří se za ním dokonce přestěhoval i jeho otec Jakub, který zde i zemřel
(10. 11. 1674) a byl pohřben také u kostela sv. Štěpána. V Kouřimi se vyskytuje naposledy roku 1680,
kdy mu 15. října zemřela pravděpodobně na mor
dcera a pohřbena byla opět na hřbitově u děkanského kostela sv. Štěpána na náměs .
A právě zmíněný kat Šimon Buﬀ se stal později
hlavní postavou historického příběhu s tragickým
koncem. V roce 1683 byla v Kasejovicích sťata mečem Kateřina Slouhová, která utopila svoje vlastní dítě. Poté ji ještě bylo srdce probodeno kůlem
a její tělo bylo zakopáno pod šibenicí. Zmíněnou

demonstra vní popravu vykonal právě kat Šimon
Buﬀ, popravčí z jihočeské Blatné, kterému se ovšem
během popravy ztra l kabát a kamizola. Z krádeže
tehdy veřejně obvinil kasejovického biřice Fabiána Růžičku ze známé a rozvětvené české katovské
rodiny. Tak vzniklo otevřené nepřátelství, které se
nakonec stalo oběma aktérům osudovým.
Na podzim (21. října) roku 1683 se v Kasejovicích
odehrával jarmark, na který vyrazil i blatenský kat
Šimon Buﬀ, nemířil ovšem za nákupem. Vzal si
s sebou nabitou ručnici, počkal si, až biřic Růžička
odejde na jarmark a zamířil přímo k němu domů.
Buﬀ se zde choval jako doma - lehl si do Růžičkovy
postele, nabitou zbraň opřel o zeď a čekal. Růžičku
ovšem mezi m varovali sousedé, proto se rozběhl domů, rozrazil dveře a jakmile zahlédl opřenou
ručnici, nezaváhal, a kata Buﬀa s ní zastřelil.
Biřic Fabián Růžička byl následně zatčen, vsazen do
šatlavy (kde před m sám hlídal vězně) a 6. března
1684 byl odsouzen k tvrdému exemplárnímu trestu - měl být přivázán za koně, smýkán až na popraviště a zde vpleten do kola. Jeho tělo pak ani
nemělo být pohřbeno. Růžička se snažil bránit, že
ho kat Buﬀ patrně přišel zastřelit. Než ovšem přišlo
od Apelačního soudu z Prahy povolení k vykonání
rozsudku, Růžička ze šatlavy utekl. Po jeho útěku
byla do šatlavy uvržena jeho těhotná (!) manželka,
které se ovšem také podařilo za několik dní utéct.
Manžele Růžičkovy už nikdo nikdy nevypátral...
Dnes se můžeme už jen domýšlet, zda Růžičkovým
někdo pomohl ze šatlavy utéct záměrně, například
za úplatu nebo jako pomoc v rámci nějaké biřické
„kolegiality“.
PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.
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Z knihovny

Knihovnický zákon v roce 1919...
V loňském roce jsme oslavili 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky, letos si knihovnická
veřejnost připomene stejně kulaté výročí vzniku prvního knihovnického zákona.
Zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovních
obecních, byl navržen s odvoláním na „tradici četby a na potřebu povznést vzdělanost lidu,“ schválen 22. července 1919 Národním shromážděním
a podepsán prezidentem T. G. Masarykem. Měl
dvanáct paragrafů a formou nařízení ukládal obcím
povinnost, aby „na doplnění a prohloubení vzdělanos všech vrstev národa zřizovaly veřejné
knihovny s četbou
vzdělávací, naučnou
i zábavnou, která má
skutečnou hodnotu“.
I když měl z pohledu
současnos
určité
nedostatky, na svou
dobu byl tento zákon velmi pokrokový.
Šel mnohem dál než
jeho západní vzory:
zřizování a udržování
knihoven obcemi bylo
povinné, bylo pamatováno na národnostní menšiny i na kvalitní obsah knihovních fondů (20 % naučné literatury), byly zřizovány čítárny a půjčovny
pro mládež. Půjčováním přenosných knihoven byl
vytvořen zárodek budoucí meziknihovní výpůjční
služby, zřizováním ústředních knihoven byla nastavena metodická pomoc velkých knihoven malým.
První knihovnický zákon měl zásadní vliv na další
vývoj veřejného knihovnictví v Československu ve
20. stole , naši předchůdci jeho prosazením umožnili mimořádný kvan ta vní i kvalita vní rozvoj
veřejných knihoven, který neměl ve většině evropských států obdoby.

vat až do konce března. Na úterý 19. února jsme
naplánovali první letošní Knihohrátky, živé čtení
pro dě a jejich dospělý doprovod.
Poslední březnový pátek zveme všechny dě na zábavné Pohádkové odpoledne s Andersenem a na
setkání s knihami spisovatelky Ester Staré. V rámci své Noci s Andersenem nás vpodvečer navš ví
ještě třeťáci z třídy paní učitelky Tůmové. Během
března se setkáme také s žáky 6. tříd obou českobrodských základních škol, pro které jsme připravili pořad Detek vem ve světě informací. V úterý
9. dubna chystáme další Knihohrátky, na dě z mateřských škol čeká v dubnu cyklus malých pohádkových čtení a hraní Tuze hladová housenka, navš ví
nás malí školáčci z Českého Brodu i okolí.
Na květen a červen připravujeme další cyklus literárních pořadů pro žáky základních škol s pracovním názvem Pohádková abeceda z Albatrosu, zábavnou formou na něm představíme naše největší
vydavatelství knih pro dě a mládež a připomeneme si 70. výročí jeho založení. V úterý 21. května
se sejdeme na posledních předprázdninových Knihohrátkách, v samém závěru června budeme slavnostně pasovat prvňáčky na Malé čtenáře, v červenci a srpnu nebude chybět cyklus středečních
Sedmi prázdninových čtení.
Koncem loňského roku jsme podali žádost o dotaci
Ministerstva kultury ČR na pořízení nového knihovnického systému. Pokud se vše podaří, nabídneme
v průběhu letošního roku našim čtenářům moderní a uživatelsky komfortní vyhledávací a výpůjční
služby, včetně půjčování e-knih.
Těšíme se na Vás, čtení sluší každému!

...a Městská knihovna v roce 2019
Od začátku února probíhá cyklus literárních pořadů Planeta otázek a odpovědí pro žáky základních
škol z Českého Brodu i okolí. Po loňském úspěšném
pořadu o literárních žánrech letos s dětmi objevujeme naučnou literaturu a poznáváme možnos
jejího využi při výuce, společně se budeme setká-

Eva Vedralová,
Městská knihovna Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek

Erik Tabery: Opuštěná společnost (audiokniha)
Šéfredaktor týdeníku Respekt kri ckým pohledem popisuje naši republiku od jejího vzniku až
po současnost, přitom zasazuje dnešní poli cké a společenské událos do historického a evropského kontextu. Popisuje život v době, kdy má jeden lživý příspěvek na sociálních sí ch
větší dosah než systema cká práce inves ga vních novinářů. Demokracie a nezávislost médií
jsou třicet let po listopadu 1989 zpochybňovány a v popředí státu stojí populisté místo morálních a poli ckých vzorů. Kniha získala ocenění Magnesia Litera za rok 2017, jako audioknihu ji
načetli herci Jiří Dvořák a Ivan Trojan.
Václav Cílek a kol.: Ruka noci podaná
Kniha o základech rodinné připravenos na krizi, která možná nikdy nenastane. První část textu vysvětluje, jakou povahu mají lidé, kteří krize přežívají, a jak při tom jednají. Druhá část
se týká prak ckých návodů: jak dezinfikovat vodu, jaký filtr si koupit, jak skladovat potraviny
apod. Při psaní této několik let připravované publikace se sešel vědec, který se roky zabývá
krizovými trendy, inženýr, který v 80. letech v Rakousku navštěvoval kurzy přeži , policista
s mnohaletou službou v ulicích, polárník schopný přejít pěšky napříč Grónskem a člen krizového štábu, který se účastnil povodní a vedl tým Blackout.
Renáta Fučíková a kol.: Dobrých 100
Obrazová encyklopedie zachycuje nejlepší okamžiky posledních 100 let naší země a ukazuje,
že na historii je možné dívat se i z jiného úhlu pohledu. Nabízí výběr událos , vynálezů, děl,
ale i věcí každodenní potřeby, které podporují myšlenku, že máme být na co hrdí. Co rok,
to originální barevná dvoustrana mapující jeden významný prvek. Co dese le , to obecnější
zamyšlení a vys žení ducha doby. Kniha, určená nejen pro starší školáky a mládež, vznikla na
Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni pod vedením autorky, výtvarnice a pedagožky Renáty Fučíkové.
Jan Révai, Pavel Liška, Hynek Bernard: Sí, vole!
Mozaika deníků třech Vandráků, co cestujou po Střední Americe, točí o tom dokument a plní
si sen. Potkávají lidi, divokou přírodu, dávný časy a sami sebe. Jsou špinavý, šťastný, pro vný
a občas je jim smutno, ale ze všeho nejvíc se smějou a dělají si ze všeho legraci. Ze sebe,
z toho, jak padají, nerozumí španělsky, i z toho, že dostali šanci o tom všem teď napsat svoji
velkou knihu. Často po cestě dávají otázky ostatním lidem a někdy dá cesta otázku jim. Jet
podle navigace nebo intuice? Drze nebo bezpečně? Společně nebo sami? Tři úplně jiný palice, tři motorky, tři deníky a tři měsíce na cestě Střední Amerikou.

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

36

Českobrodský zpravodaj
únor 2019

Píšete nám

Cestami vody
Možná málokdo si v dnešní uspěchané době povšimne a potažmo uvědomí, jak bývalo území našeho města
bohaté na malé vodní stavby. Bohužel jsou některé dnes již značně zchátralé či dokonce zaniklé. Na druhou
stranu to také ale dokumentuje, jak naši předkové dokázali účelně využívat i menší vodní toky. Pohříchu
některé excesy zase nesvědčí o tom, že by si je kdovíjak považovali. Ať tak nebo tak, pojďme si udělat společnou procházku, začínající u areálu bývalého pivovaru a zkusme si oživit některá pozapomenutá fakta.
Říčka Šembera má v této pasáži typický nížinný
profil, lemovaný všudypřítomným skalním masivem na pozadí. V horním úseku městského parku
je její proudění nadržováno jezem, kterému ovšem
nikdo neřekne jinak než splav. Zřídkakdo ovšem ví,
k jakému účelu tento vodní předěl vlastně slouží.
Možná budete překvapeni, ale právě odtud, z nadjezí, je vedený přítok Pivovarského rybníka. Jedná
se o promyšlené a dovedně spádované dílo, na
bezmála dvousetmetrové podzemní cestě proložené několika pročišťovacími šachtami. Jak název
říká, rybník využíval pivovar, hlavně v zimě k vytváření potřebných zásob ledu. V letních měsících na
něm svého času fungovaly městské lázně.
Hned pod splavem začínala protáhlá žlabovitá
nádrž, vytvářená dosud existujícím stavidlem pár
kroků pod mostem v Tuchorazské ulici. Ta dříve naplňovala vícero poslání. Na levém břehu ús l do
řečiště široký dlážděný vjezd, v minulos prospěšný například při plavení koní a rovněž dobře sloužil
k přístupu pro veřejný odběr vody. Stávala se i oblíbeným cílem některých rybářů. O pěkného okouna, plo ci nebo lína, kteří sem spluli z hořejších
tůní, tu nebyla nouze. Krátké zastavení a pohled
na pokojně plynoucí hladinu přinášely klid a potěšení a mnohé oko tak na ní utkvělo s upřímným
zalíbením. A komu bylo daleko ke koupališ nebo
k rybníku ¬- občas kluci se tu vyřádili. Popisovaný

stupeň Šembery byl zároveň i další pomyslnou křižovatkou lokálních vodních cest. V té souvislos
nemohu vynechat bývalý potrubní náhon do již
zlikvidovaného Cukrovarského rybníka, který právě tady pod mostem měl vstupní hrdlo.
Samotný Cukrovarský rybník má svůj vlastní příběh. Českobrodský cukrovar (zal. 1868) potřeboval
pro zajištění sezónních procesů dostatek užitkové
vody, řešitelný jedině z povrchových zdrojů. Úplně
původně byl napájený odbočkou nad vzdu m stavidla, jehož torzo míjíme při svých výšlapech podle
Šembery do Liblic. Ta však začala být už před dlouhými dese le mi nadměrně znečišťovaná splašky
nejroztodivnějšího původu. Vedení cukrovaru se
proto rozhodlo k poměrně zásadnímu kroku a pro
nadlepšování stavu a kvality vody zakoupilo na Jalovém potoce ležící rybník Nouzov. Přítok šel starou struhou kolem hospodářské usedlos Tůmov
až k můstku na pravém břehu Šembery, u něhož
byl přehrazen malým jízkem. Odtud pokračoval
nově vyhloubenou odbočnou strouhou, vedenou
nad výškovou úrovní hladiny cílového rybníka,
k domu čp. 307 - Na Regulaci, kde koryto páteřní
městské vodoteče překonával objemnou ocelovou
trubkou. Velmi pozoruhodné řešení. Avšak ani to
nebylo defini vní, protože hlavní svodnice začala
být po létech zatěžovaná odpady z jatek. S kvalitou
vody, natož dokonce s nějakými čis čkami, si v jisté

Píšete nám
době hlavu nikdo moc nedělal. V začátku druhé poloviny 60. let byl tak k zásobování téměř dvouhektarové nádrže silnostěnnými betonovými rourami
vybudován přivaděč uložený v zemním krytu levého břehu, na své kilometrové trase vybavený opět
určitým počtem údržbových komor. Díky vyššímu
spádu narostla i obsahová kapacita rybníka a voda
protékající trubkou přes Šemberu v jeho důsledku změnila orientaci do opačného směru. Stejně
tak se obrá l směr průtoku ve strouze, která pak
o pár let později dočasně posilovala napouštění
obnoveného rybníka Chodo na (1971). U zmíněného můstku přitom dalším potrubím překlenula
svodnici od Nouzova. Výroba ve fabrice přetrvala do roku 2003, kdy proběhla poslední kampaň
a městu i Šembeře se konečně ulevilo. Poté, co 10.
září 2005 padla odstřelem jedna z českobrodských
výškových dominant, její tovární komín, docházelo
rok za rokem na demolice následujících objektů.
A spolu s nimi se dostávalo i na rybník, respek ve
na postupný závoz stavební su , spějící k jeho defini vnímu zániku. V současnos z celého komplexu
zbyly neudržované budovy před nádražím, ruina
stavby podél tra , k nebi nehezky trčící silo a omšelá hala uprostřed. To všechno už asi k ničemu.
Tu a tam se však podaří objevit unikátní zažloutlou
fotografii a příběh zas na chvíli ožívá.
K někdejšímu cukrovarskému stavidlu, které po
ztrátě původního účelu začalo podléhat poznenáhlému rozkladu, se chci znovu ale vrá t. Vzhledem
k nadčasovým představám o propojení dřívějšího
průmyslového prostoru a území protějšího břehu
Šembery se mi neodbytně vnucuje přímluva za
záchranu obou rozpadajících se břehových pilířů,
včetně alespoň čás opevňující zdi. Dokud to ještě
jde. Jako částečně zachovaný stavebně technický
artefakt by mohly výhodně posloužit coby základy
pro jednu z případných lávek. Nadto jde o neprávem opomíjenou součást novodobější místní historie. Jen proto, že je takhle stranou?
Na rozlehlých levobřežních pozemcích bylo relavně donedávna možné najít laguny a jámy, kde
se usazovala voda s příměsemi odpadních kalů.
Ta byla posléze vypouštěna do Šembery pouhým
prohrnu m pobřežní hrázky. Jedním slovem hrůza. Dopad takového řešení na životní prostředí si
dokáže představit i naprostý laik. Kupodivu ale
již velmi záhy po útlumu cukrovarnické produkce
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došlo takřka k zázraku, neboť některé odlehlejší
se samovolnými přírodními procesy přetransformovaly v jakási jezírka. Ta se pro svou nepřístupnost stala oblíbených hnízdištěm početné kolonie
racků, kteří tam vyvedli síce mláďat. Dnes jsou již
také zahrnutá.
Pod klenbou bujného porostu, přibližně ve stometrové vzdálenos nad mostem v Liblicích, se na
levém břehu vystavuje očím kolemjdoucích další
vodohospodářské dílo. Podobně jako předchozí je
vystavěné z kvalitních pískovcových bloků, avšak
rozdílné opracování i struktura kamene signalizují
jiné období. Před provedenou regulací tu zabezpečovalo odklon čás proudu Šembery do dvojice
rybníčků v místech nynější solární elektrárny, příslušných k tehdejšímu lichtenštejnskému cukrovaru
(1838 - 1892), prvnímu v širokém okolí a druhému
v celých Čechách. Těsně nad mostem měly náležející odtokové stavidlo, jehož zbytky jsou pátravému
pozorovateli zjevné i nyní. Z funkčního hlediska se
navíc domnívám, že v korytě Šembery tehdy muselo být mezi nimi nějaké tře příčné rozhraní, které
upravovalo výšku vodního sloupce s ohledem na
odbočný nátok. Spodní z nádrží v ještě pozdnějších
létech využívala železnice, konkrétně k doplňování
nádrží parních lokomo v. Můj otec si stále živě vybavuje, jak na křižovatce dnešních ulic Za Drahou
a Cukrovarská v zimě i v létě vypouštěla obláčky
dýmu vodárna s parním čerpadlem, která dodávala vodu k hydrantu na železničním náspu. Podle ní
je jako „Vodárna“ pojmenovaná protější autobusová zastávka. Mimochodem, ten oprýskaný cihlový
domeček tu pořád stojí. A zde se také nacházíme
na konci naší malé virtuální procházky. Jenže jak ji
teď smysluplně ukončit.
Na úplný závěr snad tedy dodám, že pokud vás nějakým způsobem zaujala, bude mi c a potěšením
si s vámi kdykoliv popovídat. Dobrat se kýžených
informací formálními postupy je někdy nemožné.
Popřípadě si celou cestu znovu projít i ve skutečnos a doplnit mozaiku několika těchto poskládaných faktů o jedinečné střípky vašich osobních
pamě . Vždyť veškeré vzpomínky jsou s postupem
času čím dál m vzácnější, pomalu a nezastavitelně ztrácejí obrysy i barvy a den za dnem se zvolna
vytrácejí až kamsi do mlhavého nenávratna.
Pavel Bretšnajdr
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Čtvero ročních dob v Českém Brodě
Cyklus koncertů Klasika Viva láká v březnu na jedinečný večer.
Světoznámá skladba italského barokního skladatele Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob rozezní
českobrodskou Sokolovnu v neděli 24. března od
19.00. Jaro, léto, podzim a zima zazní v podání mimořádné houslistky Lucie Sedlákové Hůlové a souboru Ensemble Lucis. Během večera se můžeme
těšit i na další skvosty barokní hudby, jako je např.
Kánon J. Pachelbela. Vstupenky je možné zakoupit
v Informačním centru, v Drogerii M. Vondrysové
a také online na www.klasikaviva.cz.
V letošním roce připravujeme ještě několik velice
zajímavých koncertů. Těšit se můžeme například na
vystoupení vokálního souboru Ensemble Frizzante,

jednáme o vystoupení jednoho z nejgeniálnějších
mladých klavíristů současnos Matyáše Nováka
a také připravujeme podzimní recitál houslového
virtuosa Václava Hudečka.
Klub přátel Klasiky Viva je směrován na ty, kteří
se chystají chodit na koncerty pravidelně. Po zaplacení příspěvku 100 Kč je zájemcům vystavena
kar čka na jméno. Díky kar čce je možné kupovat
vstupenky na koncerty Klasika Viva se slevou 50 %.
Více informací na webu Klasika Viva nebo v Informačním centru Český Brod.
MgA. Roman Janků

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 od 1. 9. 2019, nebo dle dohody. Pracovní poměr je možný i na částečný úvazek. V případě zájmu zašlete CV co nejdříve na adresu zsaprsceskybrod@seznam.cz.
Bližší informace na tel. 321 622 300.
POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ
Na promítání dokumentárního filmu Poselství Jana Palacha Vás zve Filmový klub Gymnázia
Český Brod v pátek 22. 2. 2019 od 14.00 hodin do tělocvičny gymnázia. Společně se zajímavými hosty budete mít možnost shlédnout snímek režisérky Kris ny Vlachové s dobovými
ukázkami, ze kterých až mrazí, a zapojit se do diskuze na téma Palachovo poselství pro současnost, která bude následovat. Akce je určena zájemcům všech generací.
ŽIVOT ONLINE ANEB IT DOVEDNOSTI NEJEN PRO SENIORY
Po téměř tříleté odmlce zahajujeme opět IT klub pro osoby nad 50 let. Pod značkou Život
online a ve spolupráci s Městem Český Brod budeme od března 2019 otevírat pravidelná
setkání pro zájemce v prostorách stále ještě nového Informačního centra. Setkání budou
trvat 90 min a jsou vhodná pro začátečníky i pokročilé. Dozvíte se, jak poslat email, upravit
fotografii, nakupovat či jak na internetu „surfovat“ bezpečně. Nově bude také téma chytrých telefonů a jejich užívání. Pro více informací kontaktujte koordinátora Davida Žo u,
david.zo a@mamaloca.cz nebo 722 367 893.
OSOBNOST ROKU 2018
Rada města na svém 3. řádném jednání dne 24. 1. 2019 rozhodla o nepřidělení tulu Osobnos roku 2018 žádné z 11 předložených nominací.
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PARTNERS PLES
Tanec a zábava
pro dobrou věc!
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Výtěžek akce poputuje na podporu Skautského
střediska Ing. Ládi Nováka Český Brod.
Termín:
Místo:
Vstupné:

Sobota 6. 4. 2019 od 20 hodin
sokolovna Český Brod
předprodej 150 Kč / na místě 200 Kč

Předprodej na telefonním čísle: 774 900 981 nebo na emailu: lucie.smejkalova@partners.cz

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

Vinotéka
Zlatá Réva
Husovo nám. 63, Český Brod

OPĚT V

ZU
PROVO

od 8. 2.

Vaše oblíbená vína zakoupíte
na nové adrese – Husovo nám. 63
(dříve ovoce, zelenina Adam)
Těšíme se na Vaši návštěvu!
PROVOZNÍ DOBA :
PO – ČT: 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.30
PÁ: 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.30
SO: 8.00 – 12.00

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

ZAH RADN ICTVÍ JAN DL
Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi
Od března zahájen jarní prodej květin

PŘIJMEME PRODAVAČKU

pro maloobchodní prodejnu
v zahradnictví

Kotlíková dotace až 127.500 Kč.
Systém vzduch - voda a země - voda.
Topný faktor až 5,15.
Záruka až 10 let na kompresor.
Úspora až 70% nákladů na vytápění.
Pracuje do teploty -25 °C.
Nabídka zdarma.

• Dobré platové i pracovní podmínky.
• Pracovní doba 9.00 – 17.00 hod.,
mimo sezónu kratší.

Telefon: 777 283 009 / 777 283 003
Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

736 467 959, www.zahradnictvi-jandl.cz

esel

®

www.tc-nibe.cz

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

Bydlím tu s Vámi!
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Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

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

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

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

STEHLÍK JIŘÍ

Tuklaty, Hlavní 47
+420 723 614 889

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

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
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.

ADMINISTRÁTOR/KA
Náplň práce:
• vedení objednávek, příprava podkladů pro
externí účtárnu
• plánování výroby, zadávání objednávek,
vytváření zakázek a zadávání do informačního
systému v NJ
• sledování stavu skladu hotových výrobků
• příprava dodacích listů a faktur
• komunikace s dodavateli a centrálou v Rakousku
a sesterskými společnostmi v EU
• vedení docházky zaměstnanců
• organizační činnost
• možnost služebních cest a zaškolení v zahraničí

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

Nabízíme:
• atraktivní ohodnocení dle
zkušeností a znalostí, nástup
možný ihned, nebo dohodou.
• příspěvky na stravování
• zdarma občerstvení na
pracovišti
• zázemí stabilní mezinárodní
společnosti
• možnost profesního růstu
v poměrně krátkém časovém
rozsahu
• stabilní kolektiv

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.

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

JUDr. Pavla Pĝíkopová
Kafin reality

WZKDsa/EDKs/dK^d
WK,K>1sa,KKDKs
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ŶĞũǀǇƓƓşƉƌŽĚĞũŶşĐĞŶĂŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ
ƌǇĐŚůĠǀǇƉůĂĐĞŶşŬƵƉŶşĐĞŶǇ
ďĞǌƉĞēŶĄƷƐĐŚŽǀĂƉĞŶĢǌƵŶŽƚĄƎĞ
ŬǀĂůŝƚŶşƉƌĄǀŶşǌĂũŝƓƚĢŶşƉƌƽďĢŚƵƉƌŽĚĞũĞ

s|a1DEhsa1EDKs/dK^d/
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dĞů͗͘ϳϳϱϴϵϰϰϮϭ
ĞͲŵĂŝů͗ŬĂĨŝŶΛƐĞǌŶĂŵ͘Đǌ

Výběr základní školy může
ovlivnit celý život...
Zveme vás na dny otevřených dveří,
které se budou konat 21. 3. 2019 od 16:00 hodin

Po domluvě máte možnost navštívit ukázkovou hodinu

Zápisy prvňáčků se budou konat
3. , 8. , 9. a 25. 4., vždy od 16:00 hodin

www.zs.mills.cz

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

e-mail: info@fpinstal.cz

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
PPEDIKÚRA 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

www.fpinstal.cz

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

Nemocnice Český Brod s.r.o.
Žižkova 282
282 02 Český Brod
www.nem-cb.cz

NEMOCNICE ČESKÝ BROD s.r.o.
přijme

VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ SESTRY
POŽADUJEME: vzdělání v oboru, samostatnost,
praxe výhodou
NABÍZÍME: NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 50.000 Kč
• možnost zvyšování a prohlubování kvalifikace na náklady zaměstnavatele
• dotované stravování ve vlastní jídelně
• možnost zkráceného pracovního poměru PDD a DPČ
a výběr služeb
• možnost práce pouze v ranních směnách a úprava
pracovní doby matkám
• možnost práce při studiu
• příspěvek na penzijní pojištění

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE:
email: temrova.lucie@nem-cb.cz, tel.: 774 758 991

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

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

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

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.,
divize ISOVER,
hledá pro svůj závod v Českém Brodě
vhodné kandidáty na pozice:

TECHNOLOG | ÚDRŽBÁŘ-ELEKTRIKÁŘ
ŘIDIČ VZV-STŘÍDAČ
ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZU | STROJNÍK
Nabízíme

Qzajímavou práci v rámci mezinárodní společnosti Qkvalitní zaškolení
Qodpovídající mzdové ohodnocení Qzaměstnanecké výhody, např.: 5 týdnů
dovolené, stravenky, penzijní nebo životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele,
nadstandardní zdravotní péči a další výhody

Strukturovaný životopis pošlete na e-mail: jana.ﬁedlerova@saint-gobain.com,
nebo na adresu

divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
personální oddělení, Masarykova 197, Častolovice 517 50.
Tel.: 494 331 177

Vybrané zájemce budeme telefonicky kontaktovat.

Více informací naleznete na www.isover.cz

NABÍZÍME:

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

Vepřovou krkovici s kostí – 76 Kč/kg
Vepřovou plec bez kosti – 72 Kč/kg
Hovězí přední bez kosti – 159 Kč/kg

ceny jsou platné od 25. 2. do 9. 3. 2019
na prodejně v Českém Brodě

