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Co nového

Od hodin až k plánu
Jistě jste zaznamenali, že nám nejdou kostelní hodiny. Byly vypnuty, protože se Římskokatolická farnost
nebyla schopná dohodnout s městem na jejich provozu. Údržba hodin stojí 2.300 Kč měsíčně, což je necelých 27.600 Kč ročně. Na město byl doručen první návrh dohody o provozu a údržbě věžních hodin, který
byl pro město nevýhodný, a rada jej jednomyslně zamítla. Návrh dohody mimo jiného předpokládal, že se
město zaváže v případě poruchy na své náklady zajis t opravu a tyto kroky podnikne do dvou týdnů.
My máme hájit zájmy města, nikoliv dalších ins tucí, proto jsme takovouto dohodu přijmout nemohli. Římskokatolická farnost chápe, že se jedná o její soukromý majetek, ale zároveň se domnívá, že jde
o veřejnou službu, která úzce nesouvisí s posláním farnos . I z tohoto důvodu je město připravené se na
provozních nákladech podílet. Musí se však chovat ke všem stejně. Máme zpracované programy podpory
neziskových organizací a finančně podporujeme různé projekty (například obnovy fasád v centru města).
Ale nezavazujeme se starat se o cizí majetky.
Aniž by byla celá situace dojednaná, tak se hodiny zastavily. Nejde o moc dobrý vstup do dalších jednání.
Město se podobnými kroky ale nenechá nahnat do kouta ani od tak významné ins tuce, jakou Římskokatolická farnost beze sporu je.
Další významnou záležitos , která hýbe městem, je proces schvalování regulačního plánu městské památkové zóny. Na městě převládl názor, že bychom neměli výrazným způsobem zasahovat do osobního
vlastnictví a velká část kontroverzních věcí z návrhu mizí. Dále jsme se dohodli, že regulační plán bude
respektovat platný územní plán. Důvodem je i financování přípravy plánu z dotace a jeho přije do konce
letošního roku. Prostě není ani čas se zabývat změnou územního plánu, navíc kvůli v některých případech
nereálným plánům.
Jakub Nekolný

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ
Českobrodský zpravodaj je periodický sk územně samosprávného celku. Vydává Město Český Brod (IČO: 00235334) ve spolupráci s ICM.
Před skovou přípravu, sk a inzerci zajišťuje firma Profi- sk
group s.r.o., e-mail: vebr@profi sk.cz, tel.: +420 775 905 717.
Řídí redakční rada ve složení: Jakub Nekolný, Aleš Kašpar, Zdenka Bočková, Eva Vedralová, Michaela Vomáčková, Tomáš Klinecký, Petra Ištvániková a Filip Ulík.
Titulní strana: Letní škola pedagogů
foto: archiv města
Adresa redakce:
Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod
Tel.: 321 612 115, Fax: 321 612 116, e-mail: cbz@cesbrod.cz,
www.cesbrod.cz
Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše uvedenou adresu nebo osobně předejte na podatelně MěÚ v budově na náměs Arnošta z Pardubic čp. 56, Český Brod.

Upřednostňujeme autorské příspěvky v elektronické podobě a fotografie přijímáme ve všech formátech, oddělené od textu. Texty
procházejí jazykovou a redakční úpravou. Za jejich obsah ručí autor příspěvku, obsah nemusí vyjadřovat názory redakční rady.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků, případně jejich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu tulků, vyžaduje-li
to celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané příspěvky, fotografie, případně kresby se nevracejí.
Fotografie, pokud není uvedeno jinak, archiv ČBZ a města.
Zpravodaj vychází 11x ročně a je doručen zdarma do všech
schránek v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradech. Zpravodaj je možné rozesílat i mimo Český Brod a městské čás , pokud zájemce uhradí poštovné.
----------------------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 10639
Tisk: Profi- sk group s.r.o., (IČO: 26868954),
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Toto číslo vyšlo v září 2019 v nákladu 3 100 ks.
Uzávěrka pro říjnové číslo je v pondělí 7. 10. 2019.

Krátce z města
Od 19. 8. 2019 do 6. 9. 2019 jsme prováděli
dotazníkové šetření zaměřené na téma parkování na sídliště Jahodiště. Výsledky ankety budou zveřejněny na setkání s občany 23. 9. 2019
od 18.00 hodin, v klubovně Tenisu Český Brod.
Podněty občanů poslouží k vypracování koncepční studie sídliště, která bude součás žádos o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj
ze Státního fondu rozvoje bydlení v programu
Regenerace veřejných prostranství na sídliš ch,
kde chce město získat finanční podporu na regeneraci zmíněné lokality.
Město Český Brod opakovaně požádalo Úřad
práce Kolín o posily naší městské police. Úkolem
asistentů prevence bude především dohlížení na
bezpečnost dě během cesty do školy a zpět.
Pokračuje oprava fasády radnice včetně výměny
oken na nám. Husově č. p. 70. Stavba by měla
být hotova do konce tohoto roku.
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V návaznos na usnesení Zastupitelstva města Český Brod č. 19/2019 ze dne 23. 1. 2019 město Český
Brod vyhlásilo Výzvu k podávání žádos o dotace
na rok 2019 v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod. Výzva byla určena na
podporu inves čních a neinves čních akcí NNO,
přičemž alokovaná částka pro Program č. 3 činila
500.000 Kč pro inves ční akce a 500.000 Kč pro
neinves ční akce. Sešlo se celkem 8 žádos . Výběrová komise navrhne rozdělení alokované částky
mezi jednotlivé žadatele a svůj návrh postoupí radě
a zastupitelstvu města k finálnímu rozhodnu . Po
vydání usnesení zastupitelstva budou výsledky dotačního řízení zveřejněny na webu města.
O víkendu 21. a 22. září oslavíme tradiční českobrodské posvícení. V centru města uvítáme
atrakce a lunaparky Třískových a v sobotu se od
20.00 hod. můžete těšit na tradiční ohňostroj
i posvícenskou zábavu pořádanou T. J. Sokol
Český Brod. V kostele sv. Gotharda bude 20. září
mše svatá a 22. září nedělní mše svatá.

Za poskytnu pohlednice ke zveřejnění v Českobrodském zpravodaji děkujeme panu Štanglerovi.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 21. 8. 2019
1. Rámcová dohoda s O2 Czech Republic a.s.
2. Žádost nemocnice Český Brod s.r.o. o proplacení
nákladů podhledy - staženo
3. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostor k podnikání ev. č. 201500024/OR - Nemocnice Český
Brod s.r.o.
4. Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v areálu nemocnice v budově č. p. 282, ulice
Žižkova, Český Brod - gastroambulance
5. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě (ČD)
6. Pacht pozemků v k.ú. Štolmíř
7. Pacht pozemků (za školou) - staženo
8. Pacht pozemku v k.ú. Kostelec nad Černými lesy
9. Prodej pozemků v k.ú. Český Brod (Betonárka)
10. Prodej bytové jednotky č. 340/6 ul. Komenského
11. Prodej bytové jednotky č. 1382/12 Štolmířská 1382
12. Prodej bytové jednotky č. 1382/5 Štolmířská 1382
13. Prodej bytové jednotky č. 1382/6 Štolmířská 1382
14. Informace o stavu možnos napojování vodohospodářské infrastruktury
15. Informace o projektu Nové vodní zdroje NV1a
NV2, přivaděč do města
16. Informace o projektu Navýšení kapacity ČOV
nad 10 000 EO
17. PD Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího
vodojemu Český Brod - Dodatek č. 1 k SoD
18. Výběr dodavatele DPS Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu

19. Český Brod, ul. Tuchorazská - výměna vodovodu a splaškové kanalizace - Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice se Středočeským
krajem - staženo
20. Výběr dodavatele VZ „Liblice u Českého Brodu, ul. U Hřiště - Rekonstrukce oplocení mul funkčního hřiště TJ Liblice“ - staženo
21. Výběr dodavatele Pasportu vč. geode ckého
zaměření a PD „Oprava severní strany hřbitovní
zdi ve městě Český Brod“
22. Změny (edice 2) při realizaci díla Celková oprava fasády MU Český Brod, nám. Husovo 70
23. Posunu termínu dokončení realizace projektu
„Regulační plán MPZ Český Brod“
24. Úkol z RM - Připravit a předložit do RM veřejnou zakázku na aktualizaci Generelu V+K
25. Úkol z RM Prověřit vlastnictví stavidel a hradítek (u pivovaru a u cukrovaru) a dotační možnos opravy a závěr předložit jako informaci do
jednání rady.
26. Informace - Zápis komise RMPZ 4 2019 per rollam
27. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
rady města a další informace
28. Záměr na pronájem nebytových prostor
v budově č. p. 507 vlevo od hlavního vchodu
předem určenému zájemci Nemocnice Český
Brod s.r.o.

PROTIDLUHOVÉ PORADENSTVÍ
Každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci od 12.00 do 17.00 hodin počínaje 14. 10. 2019 se bude
poskytovat v zasedací místnos v přízemí radnice na Husově náměs č. p. 70 služba pro dluhového poradenství. Poskytovatelem poradenství bude nezisková organizace RUBIKON
Centrum, z. ú. Služba je bezplatná.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
V návaznos na předchozí semináře konané ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou
v Praze bude Virtuální univerzita tře ho věku pokračovat v PC učebně MěÚ Český Brod, nám.
Arnošta z Pardubic 56 i letos. Vždy od 9.00 do 11.00 hodin.
Téma semináře Barokní architektura v Čechách se koná: 2. 10.; 16. 10.; 30. 10.; 13. 11.; 27. 11.; 11. 12.
Téma semináře Kouzelná geometrie se koná: 9. 10.; 23. 10.; 6. 11.; 20. 11.; 4. 12.; 18. 12.

Co nového
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Povinné čipování psů
Poslední novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. přinesla poměrně zásadní změnu pro chovatele psů.
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa pro vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Podle novely musí být štěňata označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování pro
vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít
pouze starší psi v případě, že jsou označeni jasně
čitelným tetováním, které bylo provedeno před
3. červencem 2011. Označení psů mikročipem
provádějí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni
vykonávat veterinární léčebnou a preven vní činnost a jsou registrovaní u Komory veterinárních
lékařů ČR.

nastat s provozem jednotné celostátní databáze
– registr čipů,” vysvětlil strážník městské policie Jan
Svoboda a dodal. „V budoucnu očekáváme úsporu
nákladů za odchyt psů a jejich umístění v psích
útulcích. Městská police Český Brod odchytává cca
30 psů ročně a výdaje na odchycené psy jsou mezi
30 – 35.000 Kč za rok. ”
Petra Ištvániková, PR manažerka
Zdroj: www.svscr.cz
Ilustrační foto: www.radaveterinare.cz

Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je
sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete.
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi
120 – 450 Kč a závisí na typu čipu. Co se jeho aplikace týče, veterinární lékaři si za ni účtují 300 – 550
Kč. Životnost čipů se odhaduje na 25 let. Za psa bez
označení bude hrozit ve správním řízení uložení
pokuty ve výši až 20.000 Kč.
„Čipování přinese řadu výhod. Zaběhnutý pes se
rychle vrá k majiteli a při odcizení psa se snáze
prokáže jeho vlastnictví. Díky čipům bude lepší
průkaznost iden ty psa a snadnější monitoring
chovu psů. V neposlední řadě čipování usnadní
dohledatelnost majitele v případě nutnos pos hu za týrání zvířat, umožní kontrolu psů při prodeji, usnadní situace kontrolních orgánů při po rání
množíren. Majitelům přinese snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských
států již povinné čipování psů pla ). Nevýhodou
mohou být náklady za čipování. Další úskalí může

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Věra Šormová, paní Jaruška Vosecká, paní Miroslava Kučerová,
paní Marie Nováková, paní Zdenka Chybná, paní Alena Novotná,
pan Václav Novotný, paní Marie Klápšťová, paní Hana Sixtová,
pan Ing. Fran šek Janík, paní Věra Košatová, pan Anton Fehér,
paní Naděžda Pecková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Společně jsme vpluli do nového školního roku
– Letní škola pedagogů ORP Český Brod
Předposlední prázdninový týden jsme již tradičně prožili společně s pedagogy z mateřských a základních
škol z ORP Český Brod. Pátého ročníku Letní školy pedagogů (LPŠ) se zúčastnilo 85 účastníků a 13 lektorů.
Celých pět dní jsme se potkávali nejen v Českém Brodě, ale i ve Vrátkově a v Kozojedech.
Protože stále pla „ve zdravém těle zdravý duch“,
tak jsme každé ráno začínali dobrovolným zdravotním cvičením či ranní jógou. Poté jsme se rozjeli do
různých míst konání seminářů, která byla vybrána
podle obsahu výuky. Na programu byly například
venkovní hry nebo výtvarná technika li z betonu.
Ti z nás, kteří zvolili seminář Principy života, mohli
při práci ve skupinách využít i krásy přírody kolem
Kozojed. Při drama zaci pohádky o Perníkové chaloupce byla jako již tradičně spousta smíchu. Očekávání naplnily i další semináře jako Finanční řízení
školy, Malá technická univerzita, Virtuální svět očima dě a další.
Hodnocení jedné z účastnic Ing. arch. Lindy Pačesové
z organizace Dokolečka – centrum pro rodinu, z. s.:
Jaký přínos měla LŠP pro Vaši práci?
LŠP je nejen milým setkáním s lidmi podobného smýšlení, ale také příležitos , jak se dozvědět
o různých možnostech sebevzdělávání v oblas
výuky. Nabídka kurzů a seminářů je velmi pestrá.
Každý si vybere téma, které ho opravdu zajímá. Výhodu je, že své nově získané dovednos může brzy
využít v praxi.
Co bylo pro Vás osobně na LŠP největším přínosem?
Výběr témat, setkávání s jinými lidmi ze stejného
oboru, sdílení zkušenos , prak cké dovednos
pro práci. Těžko říct, co bylo největším přínosem,
protože možnost zdarma se vzdělávat, vybírat mezi
skvělými lektory a semináři a naladit se tak na
nový školní rok, je pro nás výborná nabídka, která
se nedá vynechat!

Co byste vzkázala organizátorům LŠP?
Velký dík za přípravy Letních škol. Klobouk dolů za
opravdu výbornou volbu témat kurzů a seminářů,
hladký průběh, úžasná místa konání i skvělé stravování. Energie do toho všeho vložená je opravdu
viditelná a námi účastníky velmi oceňovaná. Vážíme si toho. Pečlivá příprava pak přináší opravdu
kladnou zpětnou vazbu. Ze srdce věřím, že se Vám
to vrá ve spokojených pedagogických pracovnících v našem ORP.
Podrobnou nabídku a témata jednotlivých seminářů najdete na webu projektu „Sdílené rados a stras škol ORP Český Brod III” (reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647)“, který je
financován z rozpočtů EU, ČR a města Český Brod
h ps://skoly-orp-cb.eu/.
Velký dík patří všem ak vním účastníkům naší letní
školy i celému realizačnímu týmu, který se s úsměvem staral o hladký a bezstarostný průběh.
Rádi bychom vás pozvali na další připravované
akce v průběhu školního roku, které najdete na
uvedených webových stránkách.
Ing. Lucie Tlamichová,
za realizační tým LPŠ

Co nového
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Regulační plán Městské památkové zóny Český Brod
– stav po veřejném projednání
Dne 13. 5. 2019 proběhlo veřejné projednání návrhu Regulačního plánu městské památkové zóny Český
Brod (dále jen Regulační plán). Podrobný výklad provedl projektant Regulačního plánu Ing. arch. Jaromír
Myška. Do 20. 5. 2019 měl každý možnost podat k Regulačnímu plánu připomínky, vlastníci nemovitos
námitky. Celkem bylo pořizovateli doručeno 226 námitek a připomínek.
V jedné z námitek byla vznesena námitka podjatos na vedení Města Český Brod a na Odbor stavební a územního plánování, jehož součás je úřad
územního plánování, který je pořizovatelem Regulačního plánu. Námitka podjatos byla společně
s veškerou dokumentací postoupena nadřízenému
orgánu, tj. Krajskému úřadu Středočeského kraje,
který námitku podjatos zamítl s odůvodněním, že
na pořizování územních a regulačních plánů se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
V současné době pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou města, vyhodnocuje
výsledky projednání, zpracovává s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnu o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí dotčeným
orgánům a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od
obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se
za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.

se městská památková zóna mohla rozvíjet, aniž by
ale byly hluboce narušeny vlastnické vztahy.
Na základě rozhodnu zastupitelstva města o námitkách bude návrh Regulačního plánu upraven, předložen zastupitelstvu ke schválení a vydán opatřením
obecné povahy. Teprve doručením opatření obecné
povahy 15. dnem vyvěšení na úřední desce bude Regulační plán účinný. Lhůta pro pořízení Regulačního
plánu je 4 letá. Pokud tedy do 4 let nebude Regulační plán schválený a účinný, bude možné vydat rozhodnu o změně v území i bez Regulačního plánu.
Ing. Radana Marešová,
vedoucí odboru stavebního a územního plánování

Rozhodování o námitkách a vyhodnocování připomínek není jednoduchým procesem a je třeba
vždy zvážit všechna pro a pro . Regulační plán je
závazný dokument, podle kterého bude napříště
rozhodovat stavební úřad a památková péče. Na
jedné straně pomyslných vah jsou zájmy města
a na druhé straně jsou práva vlastníků nemovitosv památkové zóně. Najít takové řešení, aby obě
strany vah zůstaly v rovnováze, není vždy jednoduché a je třeba hledat vhodný kompromis tak, aby

NABÍDKA PRÁCE
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice oborného referenta odboru
dopravy a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu v Českém Brodě. Jeho agenda zahrnuje zejména agendu silničního správního úřadu: administrace a výkon státní správy
ohledně uzavírek, objížděk, zvláštního užívání a dopravního značení. Lhůta pro podání přihlášky je 25. 9. 2019, 11.00 hodin. Adresa pro podání přihlášky: MěÚ Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod, k rukám tajemníka Ing. Aleše Kašpara, obálku nutno výrazně
označit: „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení referent ODŽU“. Další podrobnos na úřední desce
nebo na www. cesbrod.cz.
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První rok provozu Českobrodské dopravy pro seniory
Českobrodská doprava pro seniory má za sebou první rok fungování, tato služba začala být k dispozici
pro seniory nad 65 let a osoby se ZP žijící v Českém Brodě a jeho místních částech od září 2018. Impulsem
pro zřízení této služby bylo zkvalitnění podmínek života seniorů ve městě, její zavedení bylo také jedním
z opatření v Komunitním plánu sociálních služeb na období 2017-2019. Počátky vzniku služby nebyly lehké,
jelikož se nedařilo nalézt odpovídajícího provozovatele a výběrová řízení se musela opakovat. V posledním
výběrovém řízení byla vybrána firma Taxislužba Kostelec nad Č. l. & Český Brod, která nabídla k dopravě
automobil značky Volkswagen Sharan.
Pro využívání služby je třeba si zajis t průkazku.
Tento doklad je vydáván bezplatně a na počkání na
odboru sociálních věcí, na základě předložení občanského průkazu. Občané, kteří mají omezenou
pohyblivost, se mohou nechat při vyřízení průkazky zastoupit někým z rodiny či známých nebo je
možné, aby je pracovnice odboru sociálních věcí
navš vila v místě bydliště a průkazku jim vydala na
místě. Za rok fungování služby bylo vydáno celkem
164 průkazů. Nejvíce průkazů bylo vydáno před
spuštěním provozu dopravy a dále během 3 měsíců jejího provozu. Služba je dotována z rozpočtu
města a senior pla 15 Kč za jednu jízdu. Počet jízd
je omezen na 20 v měsíci.

přepravu (celkem 94 osob) je nejvíce těch, kteří
službu využili 1 až 5krát (40 osob). Osob, které cestovaly touto dopravou 6 až 10 krát bylo 15 a osob
s četnos jízd od 11 do 20 jízd bylo 17. Město má
ze strany seniorů na zavedení této služby pozi vní
ohlasy a proto bude jeho zájmem tuto službu zachovat i pro další roky.
Jana Tůmová, odbor sociálních věcí

eskobrodská doprava pro seniory
Poēet jízd: záƎí 2018 - srpen 2019
Poēet jízd

Dle vyhodnocení dosavadního fungování služby
je zřejmé, že služba je prospěšná. Svědčí o tom
narůstající počet jízd. První měsíc provozu, tedy
v loňském září bylo uskutečněno 50 jízd, 110 v říjnu 2018, tedy více než dvojnásobný nárůst. Navyšování počtu jízd pokračovalo i v dalších měsících,
svého vrcholu za m dosáhlo v červnu 2018, když
bylo zrealizováno 207 jízd. V období letních prázdnin došlo logicky k určitému poklesu jízd.
Nejčastěji je služba využívána k dopravě k lékařům
a k zajištění nákupu. Četnost využívání služby je velmi různá, někteří ze seniorů
využívají službu pravidelně
několikrát v měsíci a někteří
spíše sporadicky. Určitá část
seniorů si pořídila průkazku
pro případ budoucího využívání přepravy, avšak službu
za m nevyužila. Těchto osob
je z celkového počtu vydaných průkazů 40 % (62 osob).
Z osob ak vně užívajících
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eskobrodská doprava pro seniory
Poēet uživatelƽ dle ēetnosti jízd: záƎí 2018 - srpen 2019
Poēet uživatelƽ
nad 100 jízd
91- 100 jízd
81- 90 jízd
71 - 80 jízd
61 - 70 jízd
51-60 jízd
41-50 jízd
31 -40 jízd
21-30 jízd
11-20 jízd
6-10 jízd
1-5 jízd

1
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1
5
17
15
40

Co nového

Českobrodský zpravodaj
září 2019

9

Jak třídit odpad v Českém Brodě
V Českém Brodě již dlouhodobě funguje třídění a svoz odpadů. Občané mají několik možnos , jak jej třídit
a kam ukládat.
Nejvyužívanějším typem je mobilní svoz a tzv. hnízda na tříděný odpad. Směsný komunální odpad
sváží Technické služby každý lichý týden dle rozpisu
ulic (www.tsceskybrod.cz/pravidelny-svoz-odpadu)
a bioodpad každý sudý týden. V době od května
do listopadu je bio sváženo každý týden. Obyvatelé rodinných domů mají dále možnost svozu plastů
a papíru. V technických službách si mohou zdarma
vyzvednout popelnice na plast a bioodpad. Koncem roku 2019 budou k dispozici i nádoby na papír
z nově získané dotace. Svoz papíru probíhá každou
lichou středu a plast je svážen každý sudý čtvrtek.
Po celém Českém Brodě, Štolmíři, Liblicích a Zahradech je umístěno celkem 72 tzv. hnízd na tříděný
odpad, kde jsou kontejnery na papír, plast, tetrapaky, sklo. Na většině sběrných míst jsou také nádoby na plechovky, jedlý olej a tex l.
Sběrný dvůr v Liblicích v ulici Průmyslová (vedle
čis čky odpadních vod) má otevřeno v úterý od
14.00 do 18.00 hodin, středa a pátek od 13.00 do
17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 16.00 hodin. Zde
mohou občané Českého Brodu, Zahrad, Štolmíře
a Liblic ukládat zdarma veškeré elektrospotřebiče,
objemný odpad (čalouněný nábytek, koberce, tvrdé
plasty atd.), polystyren, dřevo, větve a veškerý bioodpad, stavební odpad, pneuma ky, železo a kovy,
nebezpečný odpad (barvy, lepidla, rozpouštědla,
motorové oleje atd.), zářivky a žárovky, baterie, tonery, tex l a také papír, plasty a tetrapaky. Nově je
možné do sběrného dvora ukládat i teploměry.

Do sběrného dvora nelze uložit odpad, který obsahuje dehet, tj. lepenky, asfaltové nátěry atd. Dále
zde není možné ukládat odpad s obsahem azbestu
(tj. i eternit), autodíly a autovraky, injekční stříkačky a jehly, léky, kal ze sep ků a žump. Tyto odpady
je možné předat pouze specializovaným firmám.
Více informací o možnostech uložení tohoto odpadu najdete na stránkách Technických služeb Český
Brod www.tsceskybrod.cz/sberny-dvur.
Na Sběrné místo v ulici Palackého 339 je možné
odkládat pouze určité druhy odpadů v menším
množství – papír, plasty, sklo, plechovky, bioodpad,
tonery, baterie, zářivky a žárovky, drobný elektroodpad a tex l. Toto sběrné místo je otevřené každý
všední den od 6.00 – 14.30 hodin.
Sběrný dvůr i sběrné místo v areálu TS přijímají
pouze menší objemy odpadu. Pro větší množství
odpadu je potřeba objednat si kontejner. Ale i odpad v kontejneru musí být vytříděný. Není možné
do kontejneru naházet suť, lednici, sedačku apod.
Každý druh odpadu se vozí na jinou skládku, případně se předává oprávněné firmě k dalšímu zpracování a recyklaci.
Děkujeme všem občanům, kterým není lhostejné
prostředí, ve kterém žijeme, a velmi ak vně se zapojují do třídění odpadů.
Ing. Miroslav Kruliš, Technické služby Český Brod
Foto: Jakub Červenka
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Vodohospodářský majetek města bude mít nového provozovatele
Během roku 2020 by mělo naše zastupitelstvo vybrat vhodného kandidáta na provoz vodovodů a kanalizací v majetku města Český Brod. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek půjde o veřejnou soutěž
režimu koncesního řízení, na jejímž zadání v současné době pracuje odbor rozvoje ve spolupráci s firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Město Český Brod v rámci projektu Doplnění vodovodní sítě Český Brod realizuje výstavbu nové vodohospodářské infrastruktury, která je spolufinancována z prostředků Evropské unie v Operačním
programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020 (dále jen projekt OPŽP). Důvodem
pro vyhlášení koncesního řízení je blížící se termín ukončení platnos stávající nájemní smlouvy
a současně povinnost zajis t výběr provozovatele
dle podmínek OPŽP v termínu vázaném na kolaudaci projektu OPŽP.
Provozování vodohospodářské infrastruktury ve
vlastnictví města Český Brod je v současné době
zajištěno na základě Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Český Brod s provozovatelem 1. SčV,
a.s. a to do na dobu určitou, s ukončením účinnos
k 31. 12. 2020.

S novým provozovatelem vodohospodářského
majetku bude uzavřena smlouva od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2028. Předmětem koncesní smlouvy bude
zajištění bezpečného a plynulého provozování
vodohospodářského majetku města Český Brod,
přičemž by měl nový provozovatel zajis t garanci
za zlepšování kvality poskytovaných vodohospodářských služeb, zabezpečit dlouhodobou udržitelnost stavu vodohospodářského majetku generováním potřebného objemu finančních zdrojů na
jeho obnovu a zajis t sociálně přijatelné ceny pro
vodné a stočné, včetně garancí za dlouhodobou
stabilitu této ceny.
Petra Ištvániková, PR manažerka
Foto: Jakub Červenka
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Poděkování za podporu při rekonstrukci kostela
Drazí obyvatelé Českého Brodu, možná jste zaregistrovali, že v měsíci srpnu a v prvních týdnech měsíce
září byl kostel sv. Gotharda zavřený. Důvodem byla oprava elektroinstalace v kostele.
Byl to nutný krok k tomu, abychom mohli do kostela instalovat nové osvětlení (doposavad trčely
žárovky ze zdi, respek ve stará elektroinstalace
byla již v havarijním stavu). A rovněž jsme chtěli započít úpravu ochozu kostela, se kterým počítáme
pro pořádání různých výstav a dalších kulturních
programů. Při této příležitos jsme také opravili
opadané čás omítky a vymalovali kostel.
Protože farnost není schopna takto rozsáhlou opravu ufinancovat, obrá li jsme se, a ještě se obracíme
na různé možné sponzory. Do začátku září přispěli
různí často anonymní dárci částkou přes 350 síc
korun. A některé firmy nás již podpořily např. slevou na stavebním materiálu, jeho darováním, či
další pomocí. V současné době jsme schopni zaplat pořízení nové elektroinstalace, omítnu kostela
a jeho vymalování. Rovněž již máme peníze na část
ozvučení a snad i první reflektory. Další finanční
prostředky se ale hodí k tomu, abychom jak ozvučení, tak osvětlení dokončili. Jednotlivé reproduktory a sví dla je ale možné již osazovat postupně.
Chtěl bych mto poděkovat všem štědrým dárcům,
protože bez nich by oprava nemohla takto pokračovat. Byl jsem opravdu mile překvapen štědros
některých lidí a jejich ochotou pomoci. Chtěl bych
poděkovat také městu Český Brod, které nám vyšlo
vstříc a dalo výzvu k podpoře opravy na své stránky, aby se tak o opravě mohlo dozvědět více lidí.
Rádi bychom na podzim připravili nějaký program,
který by prostory představil a který by byl především poděkováním všem sponzorům a dárcům.
A rovněž bychom rádi v prostorách ochozu brzy
připravovali programy pro širší veřejnost.

Kostel sv. Gotharda stojí v našem městě již skoro
devět stole . Byly to generace našich předků, které svou štědros a svým úsilím kostel opakovaně
budovaly a opravovaly. A my se k nim můžeme
v tuto chvíli připojit a nechat tak odkaz naší doby
dalším generacím. Když se podíváme do vitráží,
můžeme vidět i jména jednotlivých rodin, které se
svou štědros zapříčinily o tuto dominantu našeho
města. Myslím, že i v dnešní době můžeme takový
odkaz zanechat a při štědros dárců opravit třeba
i některé čás interiéru (obrazy, sochy…) a opatřit
informační tabulkou, která jména dárců (ať jmenovitě, či firmu, nebo také i pod anonymním vyjádřením) uchová dalším generacím.
Ještě jednou všem ochotným děkuji a přeji vám
požehnané podzimní dny.
R. D. Mar n Sklenář,
Římskokatolická církev Český Brod
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LECCOS o prázdninách
Jak je naším zvykem, tak vás vždy v záříjovém čísle Českobrodského zpravodaje informujeme o tom, co
jsme v LECCOSu prožili o prázdninách a co plánujeme do konce roku. Jsme rádi, že naše služby hojně využíváte a vidíme, že jsou v našem městě i širším regionu potřeba.
V NZDM Klub Zvonice v Českém Brodě i v Poděbradech jsme měli v trochu omezeném režimu
otevřeno i o prázdninách. Kromě tradičního vodáckého tábora na řece Otavě proběhly v obou
klubech příměstské tábory, na kterých jsme si užili
spousty zábavy při ak vitách v klubu, ale také na
výletech například do Vodního světa v Kolíně nebo
na Lasergame. Ještě v září chystáme pro dě pobyt v Chorvatsku. Hned od začátku tohoto školního
roku máme pro dě a mládež ve věku od 6 do 20
let otevřeno v obou klubech. Otevírací dobu najdete na našem webu www.leccos.cz/zvonice.
V Rodinném centru Kos čka jsme v průběhu prázdnin uspořádali dva turnusy příměstského tábora
a jeden týdenní tábor u řeky Sázavy. Společně s dětmi jsme si v příměstských táborech užili spousty výletů, soutěží a her a nechybělo ani tradiční přespání s večerním programem. Na Sázavě byla hlavním
tématem tábora etapová hra Pobřežní hlídka. Dě
každý den plnily dvě všestranně zaměřené zkoušky
a tema cky se vztahující k vodě. Počasí nám přálo, takže plánovaný výlet po řece na ra ech jsme
uspořádali hned dvakrát. V RC Kos čka od počátku
září probíhají pravidelné dopolední programy pro
společné trávení času rodičů s dětmi. Rozvrh volnočasových a vzdělávacích kurzů pro dě i pro dospělé se naplno rozjede 7. října. Chystáme pro vás
opět vzdělávací semináře. První proběhne hned
27. 9. na téma Znakování s miminky. Všechny podrobné informace o programu centra najdete také
na jeho webu www.leccos.cz/kos cka.
Naše další programy, především sociální služby
pro rodiny s dětmi, služby pro pěstouny probíha-

ly o letních prázdninách v běžném režimu a stejně tak je tomu i ve školním roce. Chystáme také
naše tradiční akce, na kterých se s vámi velmi rádi
potkáme: 12. 10. proběhne již 16. ročník Drakiády,
29. 11. již po osmé BENEFICE pro LECCOS. O našich
ak vitách se víc dozvíte nejen na našem webu, ale
také na našem profilu na Facebooku, který najdete
ještě pod původním názvem naší organizace, tedy
Občanské sdružení LECCOS.
Děkujeme všem donátorům našich služeb: MPSV,
Evropská unie – Evropský sociální fond (Operační
program Zaměstnanost), Středočeský kraj, Město
Český Brod, Město Poděbrady, Město Kolín, Nadace Terezy Maxové dětem, KB Nadace Jistota,
Moneta Money Bank, Net4Gas, s.r.o. Informace
o všech našich donátorech a dárcích najdete opět
na našem webu.
Dita Nekolná, za LECCOS, z. s.
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Zpráva z tábora
Jak se měly na táboře naše holky, to jste se dozvěděli v minulém čísle. A naši kluci?
Záznam deníku vlčáka z chlapeckého tábora 2019.
Den 1:
V neděli 30. 6. jsem přišel na nábor bojových vlčáků
Velkého Immortana, kteří měli postavit Immortanův
předsunutý tábor u kopce Pohoř. Při příjezdu na určené místo už stálo pár stanů, ale museli jsme dokončit další práce, jako třeba udělat si postele, uklidit, a naši důstojníci dodělávali sprchu a další věci.
Den 2:
Další den nás probudili naši důstojníci, že musíme
ven, protože přijíždí Velký Immortan. Přijížděl na
pekelné káře a za sebou vláčel podivnou osobu.
Později jsme se dozvěděli, že to je vězeň, kterého
máme hlídat v našem novém táboře. Kvůli úkolu
jsme museli projít základním výcvikem.
Den už ani nevím jaký, jak rychle to u ká:
Při hlídání vězně jsme zjis li, že Immortanovo vládnu není až tak hezké. Zakázal nám různé zábavné
ak vity, aby nás donu l více pracovat. Tak nám náš
vězeň pomohl udělat vzpouru a osvobodit tábor
od krutovlády Immortana. To jsme zvládli jen díky
spojencům, které jsme potkali a získali je na svoji stranu. Jedním z nich byli třeba hasiči z Mančic,

kteří nám ukázali svoji techniku, kterou jsme si pak
mohli taky zkusit.
Den velké bitvy:
U snídaně jsme se dozvěděli, že na nás táhne Immortan i se svou armádou získat tábor zpátky.
Opevnili jsme se pro válečníkům a připravili se
na boj. Když přišel Immortan, už jsme na ně čekali, začala dlouhá bitva. Ze začátku to vypadalo,
že prohrajeme, ale pak se najednou karta obrá la
a zajali jsme s pomocí našeho kámoše vězně Maxe
Immortana a s ním i spoustu kořis . Večer se zahájily velké hody a získali jsme svobodu.
Matěj Ptáček - Pták,
za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Liblice-Paříž-Londýn
V červnu jsme s naší školou absolvovali výlet nesoucí název “Z Paříže do Londýna”. Nejdříve ale bylo potřeba se do Paříže dostat a tudíž absolvovat 17hodinovou cestu. Naspali jsme jen pár hodin, to nám ale
nebránilo užít si Paříž naplno.
Kolem osmé hodiny ranní už jsme stáli před Lucemburskými zahradami. Kolem Pantheonu, Sorbonny a vyhořelé Notre Dame jsme došli k Louvru,
kde jsme chtěli hlavně uvidět nejslavnější obraz.
Stejný cíl měly i stovky ostatních návštěvníků. Když
jsme se konečně dostali k místnos , kde Mona Lisa
visí, nastalo peklo. V místnos o velikos naší tělocvičny se tlačily davy lidí a všichni si šli pro jediné
- fotku s Monou Lisou. Z mého pohledu to bylo
zklamání, protože hádám všichni si mysleli, že je
větší, přitom měla velikost jako plakát na autobusové zastávce. Takže jsem byl schopen si ji vyfo t
pouze zešikma společně s rukama dalších turistů.
Zbytek galerie byl též vcelku zajímavý, ovšem časem mi začaly všechny obrazy splývat a přestalo
mě to bavit.
Vše zachránila Eiﬀelovka. Třísetmetrová stavba
a dominanta Paříže nám dala pěkné zabrat. Točitá fronta, čítající stovky dalších
turistů, se pohybovala asi stejně
rychle jako při závodu šneků. Po
hodině jsme se konečně dostali
ke kasám a už jsme si to šinuli
k další frontě, tentokrát na výtah. Vyjeli jsme do druhého patra a tam nás čekala další hodinová fronta na tře patro. Když
jsme konečně vystoupili ve třem patře kousek pod vrcholem,
řekli jsem si: “Stálo to za to!” Viděli jsme dokonce i okraj Paříže,
byl to doopravdy úžasný pocit.

Následující den jsme naplnili druhou část výletu “do Londýna”. V Eurotunelu jsme se s autobusem
nalodili na vlak, po půl hodině vyjeli na druhé straně La Manche a najednou jsme jeli vlevo.
Prohlídku Londýna jsme začali v Greenwichi, kde
jsme si vyfo li, jak stojíme jednou nohou na východní a druhou na západní polokouli. Další na
řadě byla pevnost Tower of London.
V restauraci Gourmet Burger Kitchen jsme ochutnali jeden z nejlepších burgerů v životě. O deset
liber chudší a o dvě kila těžší jsme pokračovali na
metro. Bohužel jsme nastupovali ve stanici London
Bridge, nejvy ženější stanici v Londýně. Byli jsme
nuceni se rozdělit, což je první chyba ve všech
hororových filmech. Vše naštěs dobře dopadlo.
Neokradeni a naživu jsme vylezli z podzemí, nastoupili do našeho autobusu, který nás odvezl na

Ze společnosti
“mee ng point” s hos telskými rodinami. Nás
měl na staros černoch, který se nám v rychlos
představil, takže jsme nebyli schopni si zapamatovat jeho jméno. Nasedli jsme k němu do auta a už
tam jsme se perfektně bavili a smáli se. Povídal
nám o tom, jak cestou pokaždé málem přejede lišky, o životě v Londýně a pomáhal nám, když nám
vypadlo nějaké anglické slovíčko. My jsme mu na
oplátku ukázali fotky školy, řekli mu, jak to chodí
u nás a mohli jsme se smíchy potrhat u večeře.
Následující den jsme vyrazili na vyhlídkové kolo
London Eye. Bohužel jsme si nemohli prohlédnout
Big Ben, protože byl schovaný pod lešením a jediné, co bylo vidět, byly hodiny. Tentokrát jsme neviděli okraj Londýna, protože velikost London Eye je
v porovnání s Eiﬀelovou věží zanedbatelná.
V prudkém deš jsme vylezli z kola a prošli kolem Buckinghamského paláce přes Picadilly Circus až k Oxford
Street, kde jsme byli na dvě hodiny rozpuštěni.
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Cestou zpět jsme šli přes Trafalgarské náměs
a metrem, tentokrát bez tlačenic, jsme dojeli k autobusu a vydali se na zpáteční cestu.
Z mého pohledu byl tento výlet neskutečný zážitek. Ačkoliv jsme umírali bolestmi v kilometrových
frontách, snažili se naspat aspoň půl hodiny při
cestě autobusem a báli se, do jaké rodiny v Londýně budeme zařazeni, vše bylo naprosto skvělé.
Při výjezdu do tře ho patra Eiﬀelovky jsme na boles nohou absolutně zapomněli a byli jsme unešeni krásami pařížského panoramatu, přes absenci
spánku jsme byli čilí jako rybičky a rodiny, v kterých
jsme na noc našli útočiště, byly sympa cké.
Těším se na další návštěvy cizích krajin s naší školou a čtenářům radím se aspoň jednou do těchto
dvou měst podívat, protože to stojí za to.
Vojtěch Jiří Mráz, 3. A SOŠ Liblice

UZÁVĚRKA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE „BRODY V BRODĚ“ SE BLÍŽÍ
Fotostředisko Havlíčkův Brod pořádá sedmý ročník fotografické soutěže pro širokou veřejnost
se zaměřením na města, která mají v názvu „Brod“. Projekt navazuje na předchozí úspěšné
ročníky a je realizován za ak vní pomoci a účas měst Havlíčkův Brod, Český Brod, Uherský
Brod, Vyšší Brod a Železný Brod a podpory Kraje Vysočina. V letošním ročníku jsou dány tyto
tři soutěžní kategorie: Krásy města, Život ve městě, Urbex a stavby 21. stole .
Ze soutěže bude vytvořena kolekce nejlepších 30 fotografií a tato putovní výstava bude postupně ke zhlédnu ve všech zúčastněných městech během roku 2019 a 2020. Podrobné
podmínky soutěže najdete na www.fotobrody.cz. Zde jsou k vidění vítězné i všechny soutěžní
fotografie z minulých ročníků. Přes tyto webové stránky můžete zasílat do soutěže své fotografie. Uzávěrka příjmu fotografií je 30. 9. 2019.
NABÍDKA PRÁCE
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice referent společné státní správy a samosprávy - asistent odboru životního prostředí a zemědělství. Agenda zahrnuje zejména výkon administra vních činnos . Činnos jsou zařazeny dle Nařízení vlády ČR č. 222/2010
Sb., pod kódem 2.10.01. Referent společné státní správy a samosprávy. Předpokládaný nástup 1. 10. 2019 nebo podle dohody. Lhůta pro podání přihlášky je 19. 9. 2019 do 10.00
hodin. Adresa pro podání přihlášky:
MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, do rukou tajemníka Ing. Aleše Kašpara. Obálku nutno výrazně označit: „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení asistent odboru
životního prostředí a zemědělství“.
Další podrobnos na úřední desce nebo na www. cesbrod.cz.
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Českobrodská školní
jídelna přiváží zlato
Školní jídelna při Základní škole Žitomírská 885 opět zazářila na pres žní soutěži „KUCHAŘ ROKU 2019“ ve
společném stravování.
Na základě prezenčního kola jsme postoupily mezi
nejlepší desítku z celé republiky v několika kategoriích. Dne 28. 8. a 29. 8. 2019 se konalo velké finále
v Makro-akademii v Praze.
První den soutěžila Iva Fléglová v kategorii bezmasé pokrmy. Odpoledne soutěžící Zdeňka Sklenářová a Romana Opršalová v kategorii střední školy.
V obou kategoriích jsme získaly krásné 4. místo.

rybízovo-brusinkové čatní. Získaly jsme nádherné
1. místo. Máme radost, že jsme reprezentovaly
školu, naší jídelnu a ukázaly, že česká kuchyně je
stejně nejlepší. Dě ji milují. Za ohromného potlesku jsme zatlačily slzy a vrá ly se zpátky tam, kde
má naše práce smysl.
S láskou pro Vás vaří celý tým školní kuchyně.
Romana Opršalová, vedoucí školní jídelny

Druhý den následovala soutěžní kategorie pro základní školy. Zdeňka Sklenářová a Romana Opršalová ohromily porotu svým jídlem a dokázaly, že
česká klasika (moderně, zdravě a chutně) vítězí.
Téma soutěže bylo použít krů prsa a sezónní
potraviny od 1. 7. do 30. 9. Připravily jsme: krů
prsa protýkaná kořenovou zeleninou, zeleninovou
omáčku á la svíčková, špaldové celozrnné knedlíky,
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Svatováclavské střelecké slavnos ve střelbě historickou kuší 2019
Tento rok se uskuteční jedenáctý ročník Svatováclavských střeleckých slavnos ve střelbě historickou kuši.
Soutěž proběhne dne 28. září 2019 na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici.
Soutěž je určena výhradně střelcům z historických
kuší a ručnic a to zcela v duchu střeleckých slavnospozdního patnáctého věku v Čechách.
Zahájení střeleckých slavnos proběhne v 11.00
hod. slavnostní přísahou střelců. Po přísaze samotné soutěžní klání ve střelbě začíná.
Soutěž je rozdělena do tří čás . V prvním kole střílí
všichni přihlášení střelci dvanáct ran na vzdálenost
dvace pě metrů na terč o průměru 40 cm. Ve
druhém kole střílí šest nejlepších z prvního kola,
každý čtyři rány na trámek, kde je účelem zasáhnout vnitřní siluetu přesýpacích hodin na něm
namalovaných. Do tře ho finálového kola se dostávají tři nejlepší. Střílí se po jedné ráně na malovaný terč a to v sedě. Střelby jsou navíc doplněny
o kategorii Přesná replika středoevropské go cké
kuše. Střelci, kteří splňují tato přísná pravidla, střílí
ve vylosovaném pořadí na siluetu ptáka.
Střelecké slavnos jsou jak tomu i bývalo, doplněny o zajímavý doprovodný program. S bojovou
ukázkou se představí městská hotovost a střelci
z ručnic. Hrát bude dobová hudba, představí se
loutkové divadlo, různá řemesla a dílny či středověká kuchyně. Tradičně bude program zaměřen
jak jinak na vývoj střelectví, kde se dozvíte mnoho
zajímavos o vývoji střelných a palných zbraní. Pro
mladší návštěvníky bude přichystána možnost si
vystřelit z malé kuše. V neposlední řadě se můžete
občerstvit v krčmě U vola.

Návštěvník střeleckých slavnos spatří celou řadu
středověkých kuší v akci a seznámí se s různými
typy zařízení pro jejich napínání, jakož i s různými typy hrotů a šipek a dalším příslušenstvím. To
vše jak na sta cké ukázce, tak samozřejmě i přímo
v akci. Veškeré dění je komentováno pritschenmeisterem, středověkým spíkrem, který celé střelecké slavnos uvádí a v pně komentuje.
Přijďte na svatého Václava za českobrodské hradby a podpořte naše brodské střelce. Ti poměří své
střelecké umění se střelci z celé republiky, ale i ze
zahraničí. Tímto jste srdečně zváni do jedinečného
prostoru za českobrodskými hradbami.
Za podpory města Český Brod pořádá Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv miesta Český
Brod.
Broda hrrr a kuším zdar!
Mar n Semrád, Guardia Broda Bohemicalis
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Klub českých turistů o prázdninách
V měsíci červenci a srpnu se brodš turisté vydali vlakem dvakrát do oblas Podzvičinska.
V prvním případě se jednalo o výlet z Nové Paky
do Lázní Bělohrad. Celá trasa byla velmi příjemná.
Vedla jak lesem, tak i přes mý ny či paseky okolo
chat i venkovských stavení. Na mnoha místech se
nám nabízely nádherné výhledy na Sněžku a Černou horu i na půvabnou krajinu Novopacka s hradem Pecka a vrcholem Zvičina. Na konci výletu jsme
navš vili bělohradské Muzeum K. V. Raise. Kdo měl
dostatek sil, prošel si i lázeňský park Bažantnice
a zavítal k rybníku Pardoubek si prohlédnout dřevěné plas ky v jeho okolí. Samozřejmě v samém
závěru jsme se občerstvili v mnoha restauracích
a kavárnách tohoto lázeňského města.
I druhý výlet vlakem končil v těchto lázních. Tentokrát jsme vystoupili ze spěšného vlaku v Ostroměři
a navš vili jsme Muzeum spisovatele Eduarda Štorcha a filmového režiséra Karla Zemana, zdejších
rodáků. Poté jsme pokračovali hodinku klidným
údolím říčky Javorky. Čekal nás i výstup na hřeben
Hořického chlumu. Další naše kroky pak vedly po-

hodlnou cestou do Šárovcovy Lhoty, kde část nastoupila do vlaku směr Lázně Bělohrad. Ti „vejchodi “ pak pokračovali po značených cestách dále
až do centra lázeňského areálu. Okolo 16.00 hod.
jsme se všichni opět sešli na místním nádraží a společně pokračovali zpět do Českého Brodu.
Na oba dva výlety se sešlo vždy okolo 20 účastníků
včetně několika nečlenů našeho odboru. Každý si
mohl zvolit z nabídky délku pěší túry podle svých
schopnos . Počasí nám v obou případech přálo.
Doprava tam i zpět byla pohodlná, bez zpoždění.
Bohužel tropická vedra v letních měsících zapříčinila, že některé plánované akce našeho odboru musely být přeloženy na poslední víkend v srpnu či do
dalších měsíců, nebo jsme si museli přivstat, abychom náš výlet zvládli v dopoledních hodinách.
Ing. Antonín Řezáč,
Výbor odboru KČT Český Brod
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Tenisové jaro a léto
Jarní část tenisové sezóny patří tradičně hlavně soutěžím smíšených družstev. Mimo ně se však ještě hrají
turnaje jednotlivců, včetně okresních a krajských přeborů a na kurtech se odehrálo i několik „společenských“ akcí.
K soutěžím smíšených družstev:
Náš „A“ tým dospělých si ve II. lize vedl velmi statečně a vzhledem k mládí většiny hráčů budou
snad další sezóny ještě lepší. I přes tři vítězství ze
sedmi zápasů však nakonec nejtěsnějším možným
rozdílem sestupujeme do krajské divize. „B“ tým
naopak slavil vítězství v I. třídě a tedy postup do
stejné soutěže – krajské divize.
„A“ tým dorostu skončil na pátém místě a s přehledem si zajis l účast v nejvyšší krajské soutěži i pro
příš rok. „B tým skončil tře v I. třídě.
Také „A“ tým starších žáků hrál klidný střed tabulky a po čtyřech výhrách skončil v nejvyšší krajské
soutěži na čtvrtém místě. „B“ tým hrál I. třídu a nakonec skončil pátý. V této kategorii máme dokonce tři týmy a naše „Céčko“ skončilo ve III. třídě na
krásném druhém místě.
Mladší žáky „A“ jsme letos po rozhodnu trenérů nasadili do I. třídy, kterou naše mužstvo vyhrálo a vybojovalo pro příš rok opět právo hrát krajskou nejvyšší

soutěž. Gratulujeme. Mladší žáci „B“ ve své II. třídě
vyhráli jen jednou a bohužel sestupují do třídy III.
Babytenisté nestačili ve své skupině jen na Mladou
Boleslav a obsadili krásné druhé místo.
Během jara se také hrály kolínské okresní přebory.
Zde jsme dosáhli těchto úspěchů:
Mezi mladšími žáky prohráli až ve finále čtyřhry
Petr a Jan Hrabánkovi. Starší žákyně vyhrála Karolína Boučková. Mezi staršími žáky prohrál až ve
finále Jan Ledvina a ve finále čtyřhry dvojic Matěj
Losman a Maxmilián Mareš. Okresní přebor dorostu i okresní přebor mužů měl stejného vítěze,
Davida Kubelku.
Ještě o patro výše jsou krajské přebory a i zde jsme
měli úspěchy:
Starší žáky vyhrál Fran šek Bouček. Také zde mají
krajské přebory dorostu i krajské přebory mužů
stejného vítěze, Jana Pučálku.
21. 9. 2019 se od 8.30 bude v tenisovém areálu konat tradiční turnaj dvojic o „Posvícenský koláč“ v mužské i ženské kategorii.
Zveme všechny zájemce.
12. 10. 2019 proběhne stavba přetlakové haly. Všichni, kteří mají zájem přijít pomáhat, získají podrobné
informace u správce.
Od dubna do září je v provozu občerstvení „Na tenise“ od 17.00 – 21.30,
každý den kromě soboty, kde se
hlavně v pátek konají různé zajímavé
akce. Informace o nich i jiné tenisové informace sledujte na www.facebook.com/tenisbrod, nebo www.
tenis-cbrod.cz.
Příjemný závěr léta a příjemný podzim všem a na shledanou na tenise.
Zdeněk Pučálka za oddíl tenisu
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Povodně na Šembeře
Říčku Šemberu dnes většinou vnímáme jako nevinný potůček, líně tekoucí Českým Brodem, znásilněný do
nepřirozeného koryta. V minulos ovšem protékala zvláště v oblas kolem pivovaru v mnoha meandrovitých záhybech a dokázala dát o sobě patřičně vědět, bohužel i včetně obě na životě.
První detailní popis jejího rozvodnění pochází ze
srpna 1598, kdy „29 sousedům veliké škody na
domích zdělala, takže některým na větším díle
domové se obořily, sklepy zří ly a jiných ještě pomalu se boří. Z těch povodní v městě branou, jenž
Kouřimská slove, násilným vody vystoupením a do
domův, sklepův, komor, lochův, spilek, pivovarův
... item na předměs Kouřimském též 29 domův
pobořeno a vyvráceno tak, že co voda do gruntu
nepobořila a neodnesla, to se samo již zbořilo a až
posavad boří. Z těch sousedův někteří k žebrotě
přivedeni jsou“.
Velmi barvitě pak popisuje dnes už těžko představitelnou katastrofu v 19. stole Alois Lang v pamětech, dnes uložených v Podlipanském muzeu. Dovolím si citovat: To bylo asi kolem let 1860. V tu dobu
také někteří navrhli otci, aby na Šembeře připravil
místo, kde by se mohli chodit vykoupat, což otec
také udělal, a za teplých letních dnů bylo na zahradě dos známých, kteří jeden na druhého čekali až
se vykoupe. Poplatek pla li za jednou vykoupání
dobrovolně, ale vždy 10 kr. … Netrvalo však toto živoby dlouho; rok 1865 učinil tomu všemu konec.
Bylo tehdáž dlouho velké sucho, a parno schlo, aniž
by správně odkvetlo, takže byl strach z velké bídy.
Až tu v červnu se dalo do deště a velkých průtrží
mračen, což učinilo našemu jaksi spokojenějšímu
živoření konec a nastaly doby hrozné. V tu dobu
byly v Dolánkách rybník za rybníkem, které patřily
k černokosteleckému panství. Rybníky se jmenovaly: první největší Podviňák, druhý Tuchorazák,
pak Mrzák, Řešeto a Stodola. Z těchto pě rybníků
dovedli panš užitky brá , však aby je spravovali
a m chránili obyvatelstvo vůkol, o to se nestarali.
A výsledek byl katastrofální. Poslední rybník, který
byl nejslabší, se protrhl, voda plným proudem vtrhla do Řešeta, který se také strhal, a nyní již šla zkáza
rychlým tempem kupředu. Doma se nic nevědělo,
zahrada byla právě přichystána na nějakou slavnost, jak tehdy se říkalo výlet, stoly rozestaveny,
ubrusy na nich a vše co k tomu patřilo, když tu přijede někdo na zpěněném koni a prohlašuje „rychle
od vody se stěhujte, u kejte ať zachráníte aspoň

životy. Otec tomu nechtěl věřit, pravé se koupal
v koupališ pan okresní soudce, šel mu to oznámit
a chtěl tahat prkna, jimiž bylo koupaliště obehnáno, aby voda měla volný průchod, však utrhl jich
jen pár a voda byla zde. A ne snad pomalu, nýbrž
valila se vlna přes jeden metr zvýše a byla by málem strhla otce do koryta potoka. V té výši se valila
ne snad v potoce, nýbrž po celé šířce zahrady a brala vše, co jí do cesty přišlo. Průměrná výše vody,
co se hnala přes zahradu, byla as 180 cm. Všecko
hos nské zařízení bylo odplaveno ostatní zničeno,
ani jedna zdravá židle se nenašla, všecky stromy
provaleny neb aspoň nahnuty s kořeny zdviženými
a zem na nich odplavena. Zachránit nebylo možno
nic, jen kravka byla včas vyvedena z chléva a koníček, což bylo odvedeno výše na Malechov. Slepice
plavaly po vodě a některé se zachránily na půdě,
kam i matka s dědečkem Gründlerem se uchýlila
s dětmi, každý na svoji polovičku domu. Tu dědeček na ně volal, aby šli k němu, že tam je to klenuté a spíše odolá nárazům, i přešli k němu a m si
zachovali životy, po nějaké chvíli voda podemlela
taras, zbořila jej a za ním šla polovina domu, jež
byla již chatrná a nyní, když podemlety i základy,
sesula se. V tu dobu ještě matka nevěděla, kde je
otec. V jakém rozechvění mysle se nacházela, lze si
pomysli i vzhledem k tomu, že byla v očekávání
svých těžkých chvil. Tu však vynořil se z vln otec,
jen ruce a hlava byla vidět, dostal se nešťastně ze
zahrady proudem vod až k dřevěným schodům na

Z historie
půdu, které, sotva nahoru se vyšplhal, voda vzala.
Byly to hrozné chvíle, které nestačí pero ani vypsat,
které já jsem pravda nezažil, nebyl jsem ještě na
světe, ale dle vyprávění své matky, bylo to něco, na
co se nezapomíná. Tak trvala voda celý den a celou
noc, až ráno začala opadávat a teprve k večeru se
dostali na prámech lidé k nim, kde je naložili, vyvezli výše na Malechov a tam byli opatřeni teplým
a suchým šatstvem a jídlem. Že nezapla l to žádný
smr , děkova jen tomu, že otec i matka byli v nečasech otužilí a strádání zvyklí. Po povodni nebylo
co a v čem vařit, vše voda vzala i poslední hrneček,
nebylo kus šatu na převlečení, co voda nevzala,
bylo promáčeno a bahnem pokáleno. Všude bahna, na dvoře ve světnicích, co zůstalo nezbořeno,
na půl metr vysoko, stoly, židle, postel rozbity,
peřiny pod bahnem, skříně rozlámané ležely jedna přes druhou, šatstvo, prádlo, zkrátka vše pod
bahnem, na které se nesmělo stoupnout. Zkrátka
zkáza úplná. Jak rodičům bylo, může každý soudný
člověk pochopit. Podobných rodin však bylo více.
Hned druhý den uspořádal pěvecký sbor, úředníci a otcovi známí sbírku, takže mohli všichni první
dny, do čeho se obléci a měli také co jíst, ovšem
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vařit doma nemohli, to obstarávali dobří sousedé.
I něco na penězích se sešlo. Hned druhý den, jak
voda opadla, poslala obec zástup dělníků, kteří
uklízeli z místnos a ze dvora bahno a vozili ho na
zahradu. Tato byla také v hrůzném stavu. Vzhledem k tomu, že potok byl křivolaký, zanesl se brzy
senem, dřívím z lesa a různým haraburdím kdekoli
vodou urvaným tak, že hlavní proud vody se změnil
a šel rovnou přes zahradu, porazil a odnesl vrata
domovní, což se stalo i u protějšího souseda Rady
a tamtudy přes dvůr za zahradu na luka, kdež se
voda rozlila po celé šíři od dráhy až k Bylanům.
Velmi tragická byla potom ještě povodeň v červnu
1889. Voda tehdy vystoupala v Jungmannově ulici
až do výše takřka dvou metrů (!) a vyžádala si dokonce život sedmadvace letého vojáka O o Lueﬀa
ze Štýrského Hradce, který společně s dalšími vojáky z českobrodských kasáren (čp. 282) pomáhal
zachraňovat místní obyvatele. Na jeho počest pak
byla na rohu Jungmannovy ulice umístěna pamětní deska, dnes uložená v muzeu.
PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D.
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Z knihovny

Sedm prázdninových čtení
Během letošního léta jsme se již pošesté každé středeční odpoledne setkávali s dětskými i dospělými posluchači při sedmi prázdninových živých čteních.
Všichni si přišli poslechnout pohádkové, napínavé
a poučné příběhy o světě kolem nás nebo veselé básničky a hádanky, které jsme pro ně vybrali z dětských
knih. Již tradičně jsme dvakrát přivítali účastníky příměstských táborů RC Kos čka, během Cestohrátek
dě navš vil oblíbený Krteček. Nechybělo obrázkové
čtení, ani kreslení obrázků a něco dobrého do bříška.
Kromě toho jsme pro všechny zájemce připravili
prázdninovou hru, při které jsme si ještě jednou

připomněli letošní 70. výročí založení nakladatelství Albatros. Na každém z našich sedmi prázdninových čtení dě mohly získat hrací kartu a sbírat
razítka za splnění sedmi jednoduchých zábavných
úkolů. Na posledním srpnovém čtení si všichni
svoji vyplněnou hrací kartu vyměnili za originální
dárky, které nám laskavě poskytlo přímo nakladatelství Albatros.
Jitka Šrajerová, Městská knihovna Český Brod

TÝDEN KNIHOVEN 2019
Městská knihovna v Českém Brodě nabízí:
Knihovna pro celou rodinu – každý nově registrovaný dospělý čtenář má možnost přihlásit
své dě do městské knihovny zdarma, od pondělí 30. září do pátku 4. října 2019
Tri us a e-knihy – přecházíme na nový knihovnicky systém Tri us s moderním on-line katalogem, nabízíme novou službu půjčování e-knih, pondělí 30. září 2019
Knihohrátky – zveme vás na odpolední živé čtení pro dě a jejich dospělý doprovod, úterý
1. října 2019 od 16.00, vstup volný
Dveře knihovny dokořán – přijďte si prohlédnout naše knihovnické kroniky a ochutnejte
dobroty z naší knihovnické kuchyně, středa 2. října 2019 od 7.30 do 18.30, vstup volný
Kluci z mraveniště – pro dě z mateřských škol připravujeme cyklus malých pohádkových čtení a hraní, od pondělí 30. září do čtvrtka 24. října 2019, každé pondělí a čtvrtek dopoledne
Čerte, nezlob se! aneb Peklo v knihovně – přidejte se k naší výtvarné akci, jakoukoli výtvarnou technikou ztvárněte nejkrásnější, nejzajímavější, nejoriginálnější postavu čerta a pomozte nám vytvořit malé knihovnické Peklo, od 30. září do 30. října 2019, všechna díla budou od
listopadu 2019 vystavena ve vstupní hale městské knihovny
Čtení sluší každému!
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Vybíráme z knižních novinek

Veronika Homolová Tóthová: Máma milovala Gabčíka
O Jozefovi Gabčíkovi se toho napsalo hodně, ale o Anně Malinové se nepíše nikde.
A přitom byla pro Jozefa životně důležitá, zapomnělo se na ni neprávem, jen proto, že
se nezachoval výslechový protokol gestapa. Veronika Homolová Tóthová, spoluautorka
bestselleru Mengeleho děvče, se rozhodla připomenout Annin příběh i kvůli její dceři
Aleně. Ta jako malá přišla o mámu a dlouho netušila, kdo byli její skuteční rodiče, kteří
zapla li za svou účast v odboji cenu nejvyšší.
Leona Šťávová: Nezlob!
Kniha plná nápadů na ak vity s dětmi od 1 do 5 let doma i venku, s pomůckami
a materiály, které obvykle máme k dispozici a nepotřebujeme pro ně běžet do
obchodu. Mnohdy potřebujeme své dítko zastavit a něčím zabavit. Aby nepadalo,
nematlalo se a nepolykalo divné předměty. Neu kalo a neječelo. Proto musí být
rodič neustále připraven k akci a mít po ruce tento zásobník padesá odzkoušených ak vit, které může začít dělat v podstatě ihned. A věřte, že zažijete zábavu,
poučení i hezké společné chvíle...
Patrik Ulrich: Jiří Hubač
Celovečerní filmy Babí léto, Fany a Učitel tance, seriály Sanitka a Dobrá voda, televizní
filmy Ikarův pád, Tažní ptáci a Nezralé maliny, všechny spojuje postava Jiřího Hubače.
Tato kniha ho představuje nejen jako scenáristu a drama ka, ale také jako člověka.
Prostřednictvím rozhovorů s jeho rodinou a kolegy poznáváme mimořádně pracovitého a pilného tvůrce, vzorného manžela a ta nka, ale také celoživotního obhájce
pravdy. Biografie Jiřího Hubače je doplněna řadou fotografií z jeho filmových projektů i ze soukromého archivu rodiny.
Fran šek Nepraš: Cornwell a Daphne du Maurier
Život přední britské spisovatelky 20. stole Daphne du Maurier je nerozlučně spojený s jihozápadem Anglie, s regionem Cornwall. Kniha čtenáře seznamuje s jejími
pozoruhodnými osudy, jejími knihami i s místy, kde žila a kde se odehrává většina
jejích napínavých příběhů. Daphne du Maurier vyrůstala v Londýně, ale v Cornwellu, mezi svéráznými potomky Keltů, v nádherné krajině u moře s divokým pobřežím,
na němž se tyčí roman cké skály, se zrodilo její dílo, které dodnes zná celý svět.
Kompletní přehled nových knih měsíce srpen je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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O regulaci Šembery II.
Dopátrat se podstatných informací není nikdy jednoduché. Navíc dokázat je správně vyhodno t a dát do
souvislos . Úvodní materiál mi do rukou přihrála šťastná náhoda, o to pracnější bylo získat potřebná data
k jeho nadstavbě. Možná se dnes ledacos dá vyhledat na internetu, avšak v jádru věci je stále nejcennějším zdrojem komunikace s lidmi, která přinejmenším naznačí správný směr. Mnohé mi tak objasnila Vodní
kniha č. 122, uložená v SOKA Kolín. Ve skutečnos se nejedná přímo o knihu, ale o soubor chronologicky
zakládaných, většinou rukopisných dokumentů.
Jako doplněk 1. etapy nechali Lichtenštejnové ještě uskutečnit úpravu krátkého úseku Šembery nad
svým cukrovarským stavidlem a m byla jejich akvita vyčerpána. Dedikované finance patrně také,
neboť předešlý projekt byl nákladný. Jejich nejdůležitější zájmy byly zajištěny a další opatření tak přešla na bedra města Český Brod. To také hned v roce
1902 začalo podnikat první kroky v podobě geometrického zaměření a vypořádání pozemků. Jednalo
se převážně o zahrady, louky a role s ovocnými stromy. Paralelně probíhala příprava úvodní projektové
dokumentace. Žádost, podepsaná úřadujícím starostou Viktorem Weidenhoﬀerem, byla doručena
na c. k. okresní hejtmanství v Českém Brodě dne
28. 8. 1902, podáním č. 2305. Ediktální řízení bylo
stanoveno k datu 25. 5. 1903, přičemž veškeré plány byly k nahlédnu na Městském úřadě. Jednalo
se o termín, do kterého mohli „zájemníci“, uplatnit své námitky a připomínky. Doplněný projekt byl
posléze vrácen na hejtmanství ke dni 16. 9. 1903.
Městská rada souběžně na patřičných místech usilovala o přidělení adekvátní finanční podpory. Tehdejší starosta měl dobré kontakty i ve Vídni.
Související akcí bylo zřízení tzv. „nádržky“, později
pojmenované jako Pivovarský rybník a její připojení na městskou vodárnu, která se nacházela jen
opodál, u mostu do Podskalí. Český Brod se již tehdy potýkal s nedostatkem vodních zdrojů. Původně
se tedy jednalo o vodárenskou nádrž, což dnes zní
jen těžko uvěřitelně. Na dobovém snímku ze sbírek Podlipanského muzea lze mimo jiné rozpoznat
věž bývalé vodárny. Jedním z největších oponentů
této čás plánu byl klučovský mlynář Adolf Burian,
který měl obavy, aby snad nepřišel o potřebný dostatek vody pro svou živnost. K němu se postupně
přidali další mlynáři z Poříčan a Třebestovic.
Souhlas k provedení regulace, signovaný někdejším
hejtmanem Schentzem, byl vydán 20. 11. 1904,
v rozsahu od kilometru 0.0, ohraničeným mostem
a silnicí na Tuchoraz, směrem ke státní silnici černokostelecké, ke stavidlu u cukrovaru, v celkové

délce 1,1 km. Navíc obsahoval povolení zřídit nový
rybník na katastrálních pozemcích 62/1, 64 a 65/1.
Zároveň se objevil nejen na pracovním stole starosty, ale i v úředním listu Pražských Novin, neboť
všechny podobné výnosy tehdy podléhaly podmíněnému uveřejnění v sku.
Na časové ose lze z předchozích údajů vysledovat, že příprava i úvodní řízení probíhaly poměrně
rychle. Sice můžeme si myslet o Rakousko-Uherské
úřední mašinerii ledacos, ale většinou šlapala jak
dobře namazaný stroj. O to překvapivěji se najednou zadrhla a legální realizace nabírala čím dál m
větší skluz. Svými protesty a námitkami zde to ž
neustále zasahovali již zmínění mlynáři a v dalším
procesním průběhu, který mezi m eskaloval ke
stále vyšším instancím, to začalo povážlivě skřípat.
K dohodě ohledně rybníka došlo až 20. ledna 1905.
Finální povolení nakonec vydalo c. k. ministerstvo
orby výnosem ze dne 20. 8. 1906.
Jednalo se opět o značné inves ce. Navíc se stavbou souvisely rekonstrukce dvou stávajících mostů.
Prvního na okresní silnici tuchorazské a zejména
druhého dřevěného, na erární silnici černokostelecké na Malechově, který měl být kompletně nahrazen novým železným. V tomto případě se mezi
městem a zemskou správou rozhořel spor o jeho
šíři. Městem navrhovaná světlá šířka mostu byla
7,7 m, s vozovkou 5,1 metrů. Ani to nebylo z dnešního hlediska nijak mnoho. Nadřízená byrokra cká
klika však tvrdošíjně trvala na svém, že prý postačí 4,1 metru a celková šíře také nižší. Bylo to to ž
zase jen o penězích. Ale klobouk dolů! Navýšené
výlohy v částce 2300 rakousko-uherských korun
Český Brod uhradil sám. Zhotovitelem ocelové
konstrukce byla pražská strojírna a mostárna Fanta
& Jireš. Město na sebe vůbec vzalo značné finanční
břemeno, vždyť jenom předpokládané náklady na
regulaci byly vyčísleny na 55 900 korun a rybník na
16 770 korun. Z toho očekávaná subvence měla činit cca 30 % na regulaci a 15% na rybník. Ale to by
bylo na další samostatné pojednání.

Píšete nám
Režie zemních prací byla svěřena českobudějovickým inženýrům Myslivečkovi a Pfefermannovi. Ty
ovšem jaksi „načerno“ započaly již před rokem
1906, což mělo nega vní vliv na výši a výplatu dotací. Stavební postup při regulaci řečiště byl tentokrát odlišný, základy břehů a dno byly vesměs vyloženy lomovým kamenem. Svahy břehů pak klasicky
upraveny drnováním a dose m travou. Bylo také
nezbytné zasypat původní slepá ramena. Zajímavé
je, že Šembera se tehdy klika la v blízkos kostela
Nejsvětější Trojice. Podobně tak prostupovala místy nynějšího rybníka. V rámci stavby došlo také ke
zřízení nového jezu (splavu) u pivovaru. Stavební
dozor nad regulací a hloubeným rybníkem vykonávali c. k. vrchní inženýr Hugo Schwab a následně
od roku 1907 zemský inženýr Václav Čáslavský. Celkový výkon se díky nejrůznějším obstrukcím protáhl do data 13. 5. 1909, kdy bylo celé dílo konečně
zkolaudováno a občané českobrodš si hned z několika důvodů zhluboka oddechli.
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Konečně zůstala zde poslední etapa, od jezu u pivovaru k ús Tismického potoka, jak byl dříve též
nazýván Bušinec. Do dalšího dění zasáhla světová
válka a vytvoření první Československé republiky.
Byly i jiné staros . Dostalo se tak na ni až v počátku
30. let, dle projektu vytvořeného r. 1929 Ing. Josefem Myslivečkem na popud „Vodního družstva pro
regulace vodotečí a meliorace pozemků v katastru českobrodském“ (zal. 15. 11. 1925). Roman ka
posledního úseku městského toku, s hlubokými
přírodními tůněmi, o nichž si dnes můžeme nechat
jenom zdát, tak nenávratně zmizela. Spolu s ní se
zvolna vytra la i rozverná pojmenování některých
oblíbených míst, jako třeba „V pupku“ nebo „V peřinkách“. A té vody také nějak bývalo víc.
Nezastavitelné kyvadlo času se komíhá ze strany
na stranu. Je s podivem, jak minulost poměrně nepříliš dávná upadá v tak rychlé zapomenu .
Pavel Bretšnajdr

Podzimní program cyklokroužku
Podzim patří k nejpříhodnějším obdobím pro nás cyklisty. Ani my nechceme ležet na kanapi a počítáme
s vámi a vaší účas na tomto opravdu bohatém programu.
13. 9. 2019/14.30 hod. – s Maruškou ke studánce
s posezením U Kaštanu – 30 km
18. 9. 2019/7.00 hod. – s Pepou do Litoměřic vlakem
z Lysé nad Labem – 8.17 hod. a zpět vlakem – 75 km
21. 9. 2019/8.30 hod. – Tour de Poděbrady – 50
+ 40 km
25. 9. 2019/10.00 hod. – s Láďou na Sázavu přes
Talmberk - 60km
28. 9. 2019/9.45 hod. – Závody do vrchu – Truba
15 + 2,5 km
5. 10. 2019/9.15 hod. – Českobrodská padesátka
70 km
9. 10. 2019/10.00 hod. – oddechové Jevany 30km
12. 10. 2019/17.00 hod. – Potlach s kapelou Dolánka

19. 10. 2019/8.30 hod. – Nymburský zavírák 40
+ 40 km
Rádi mezi sebou uvítáme další nové příznivce cykloturis ky i elektrokolaře, což není na překážku
– naopak změna je život.
Těšíme se na Vás, přejeme hezký zbytek léta a podzim s mnoha kilometry v nohách.
Informace podají:
Světlana Zipserová – mob. 737 778 514
Slávek Břečka – mob. 702 778 706

městská knihovna

galerie Šatlava

městská knihovna

městská knihovna

městská knihovna

městská knihovna

sokolovna

okolí města

gymnázium

Ku lka

Ku lka

městská knihovna

KD SVĚT

výlet KČT

městská knihovna

radniční sál IC

tenis

Ku lka

hřiště za školou

KD SVĚT

Ku lka

Ku lka

KD SVĚT

sokolovna

1. – 30. 10.

1. – 29. 10.

30. 9. – 4. 10.

1. 10., 16.00

2. 10., 7.30 – 18.30

3. 10., 9.15 a 10.00

4. 10., 19.00 – 23.00

5. 10., start 6.30 – 10.30

5. 10., 12.00 – 20.00

5. 10., 16.00

6. 10., 16.00

7. 10., 9.30 a 10.15

7. a 8. a 10. 10., 8.00 – 12.00

10. 10.

10., 14. a 17. 10., 9.30 a 10.15

10. 10., 19.00

12. 10.

12. 10., 10.15

12. 10., 14.00

12. 10., 19.00

13. 10., 11.10

13. 10., 9.30

13. 10., 15.00

15. 10., 19.00

KALENDÁŘ AKCÍ – říjen 2019

Českobrodský zpravodaj
září 2019

Spiritual Kvintet – koncert folkové legendy, která po 60. letech končí

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru – animovaný film pro celou rodinu

Fotbal, SK Český Brod/SK POLABAN Nymburk, krajský přebor starších žáků skupina B

Fotbal, SK Český Brod/SK POLABAN Nymburk, krajský přebor mladších žáků skupina B

Teroristka – česká černá filmová komedie, hl. r. Iva Janžurová

Drakiáda – sportovní odpoledne a dračí soutěže o hodnotné ceny

Fotbal, SK Český Brod/Š tarský SK, I. A třída dorostu skupina C

Stavba přetlakové haly – pomoc veřejnos vítána

Česká kotlina: poušť nebo oáza – seminář a film s lektorem RNDr. Pavlem Punčochářem, CSc.

Kluci z mraveniště – malé pohádkové čtení a hraní pro dě MŠ Kollárova/Chrást/Chrášťany

Třenická hora: Z Kařezu do Cerhovic

Česká kotlina: poušť nebo oáza – interak vní ekologický seminář pro žáky ZŠ a SOŠ

Kluci z mraveniště – malé pohádkové čtení a hraní pro dě MŠ Sokolská

Fotbal, SK Český Brod „B“/Spartak Průhonice, SPORT INVEST I. A třída skupina B

Fotbal, SK Český Brod z. s./MFK Dobříš, Fortuna Divize B

100. výročí založení českobrodského gymnázia a slavnostní setkání absolventů

Českobrodská padesátka – 53. ročník dálkového pochodu a cykloturis cké jízdy

Kurz tance a společenského chování pro mládež I. prodloužená

Kluci z mraveniště – malé pohádkové čtení a hraní pro dě MŠ Tismice/Tuchoraz

Týden knihoven: Dveře knihovny dokořán – výstava kronik a knihovnická ochutnávka

Týden knihoven: Knihohrátky aneb s knížkou do pohádky – odpolední živé čtení pro dě

Týden knihoven – celorepubliková akce na podporu čtenářství a čtení

Eva Karlíková: Barevné rozmanitos – výstava obrázků a fotografií

Čerte, nezlob se aneb Peklo v knihovně – výtvarná akce pro dě i dospělé

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

Miroslav Donu l: Cestou necestou – show vynikajícího vypravěče a herce
Klub sokolských seniorů: Cvičení na židlích s terapeutkou Ludmilou Rakovou, vstup volný

sokolovna

zájezd Polsko

výlet KČT

Štolmíř náves

Ku lka

KD SVĚT

u Pivovarského rybníka

sokolovna

městská knihovna

radniční sál IC

sokolovna

sokolovna

18. a 25. 10., 18.30 – 21.05

19. 10.

19. 10.

19. 10.

19. 10., 15.30

19. 10., 16.00

20. 10., start 14.00 a 16.00

20. 10., od 19.00

21. 10., 8.45, 9.30, 10.30

22. 10., 17.00

22. 10., 19.00

23. 10., 15.00

Den turis ckých informačních center: Den otevřených dveří, kvíz + drobné odměny

infocentrum

městská knihovna

KD SVĚT

výlet KČT

Ku lka

Ku lka

Ku lka

Ku lka

KD SVĚT

24. 10., 8.00 – 16.00

24. 10., 9.30

24. 10., 19.00

26. 10.

20. 10., 15.30

26. 10., 10.15

27. 10., 9.30

27. 10., 11.10

31. 10., 19.00

Křeslo pro hosta: Mnislav Zelený Atapana – etnolog, znalec života amazonských indiánů

Fotbal, SK Český Brod/TJ Kunice, krajský přebor mladších žáků, skupina B

Fotbal, SK Český Brod /TJ Kunice, krajský přebor starších žáků, skupina B

Fotbal, SK Český Brod/FK Čáslav „B“, I. A třída dorostu, skupina C

Fotbal, SK Český Brod „B“/TJ Záryby, SPORT INVEST, I. A třída, skupina B

Milovice – Čachovice

Cesty muzikálu: Magda Malá & Bohuš Matuš – duety z těch nejlepších muzikálů

Kluci z mraveniště – malé pohádkové čtení a hraní pro dě MŠ Palomita/Na sadu

Česká kotlina: poušť nebo oáza – Interak vní ekologický seminář pro žáky ZŠ a SOŠ

24. a 25. a 10. 10., 8.00 –12.00 KD SVĚT

Doubravčice nad říčkou Šemberou – beseda se spisovatelem Janem Psotou, autogramiáda

Kluci z mraveniště – malé pohádkové čtení a hraní pro dě MŠ Klučov/Liblice/Poříčany

Koncert Klasika Viva: housle Václav Hudeček, cembalo Mar n Hroch

Běh Republiky Československé – 18. ročník běhu pro veřejnost

Lotrando a Zubejda – muzikálová pohádka Divadelní společnos Artuš, s.r.o., pro dě od 3 let

Fotbal, SK Český Brod z. s./FK Baník Souš z. s., Fortuna Divize B, skupina B

Veřejné pečení chleba, jarmark a košíkářská dílna ve Štolmíři

Pytláckými roklemi (Říčany) – dálkový pochod nebo vlastní trasa

Nákupní zájezd Kudova Zdroj – pořádá autobusová doprava Vladimír Trpálek

Kurz tance a společenského chování pro mládež 2019

Manželství v kostce – div. komedie o věčném souboji mužů a žen (O. Navrá l, Z. Kronerová)

KD SVĚT

17. 10., 19.00

Dě se žlutou hvězdou – cyklus literárních pořadů pro 6. a 7. třídy českobrodských ZŠ

městská knihovna

16. a 22. 10., 7.45 a 8.40
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INFORMANÍ CENTRUM
ESKÝ BROD

kvíz, drobné odmĢny
a bezplatnou prohlídku
podzemí zdarma

Dvojkoncert

Petr

Vondráček

& Knezaplacení
Folková kapela

20/11/2019 19:00 hodin

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

ČESKÝ BROD - KD SVĚT

LECCOS, z. s., Psohlavci 14 a ICM Český Brod
pořádají 16. ročník

DRAKIÁDA
zábavné odpoledne
plné sportovních disciplín
pro malé i větší

Sobota 12. 10. 2019
od 14.00 hod
Horní hřiště u 1. ZŠ

ní e
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ž
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Spo “ soutě ny
ce
čí
a
é
r
n
a „d dnot
o
oh
Startovné
20 Kč

www.leccos.cz
www.psohlavci14.cz
www.cesbrod.cz
Výtěžek ze startovného bude použit na podporu aktivit NZDM Klub Zvonice.

Kdy: ned³le 29.9.2019 od 14:00-17:00
Kde: Sportovní areál na Kutilce, ,eský Brod

Ze života
hmyzu

Fotbal
Basketbal
Florbal

Opi«í a slalomové dráhy Ukázky
sportõ
Jízda na koních

Atletika
Autí«kové dráhy

Stâelba
Formule

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

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

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

Bydlím tu s Vámi!
ČENÍ! t?
OPORU
A ZA D
i nemovitos
oj
edkuji
sv
í
ol
ODMĚatNně
ok
Pokud zprostř
kdo z Vašeho
!
to odměním!

Chce prod
a já Vás za
tní kanceláře
a moje služby
z provize reali
.
Doporučte mě
nu ve výši 10%
w.rkbohemia.cz
mě
ww
od
ch
ká
mě
án
e
str
od
h
e
šic
prodej, obdržít
naleznete na na
ny
mě
od
ní
ká
k zís
Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz

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

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

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

STEHLÍK JIŘÍ

Tuklaty, Hlavní 47
+420 723 614 889

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

ALUFIX Bohemia spol. s r. o. – POZICE
Pro otevřený výrobní závod na výrobu pečícího papíru v Černíkách (u Českého Brodu) hledáme:

ADMINISTRÁTOR/KA
Náplň práce:
• vedení firemních účtů – platební styk v CZK + EUR měně
• kopírování, zakládání a skenování dokumentů
• evidence pošty
• vyřizování objednávek + příprava dodacích listů a faktur
• příprava podkladů pro externí účtárnu – možnost také základního zaúčtování
• komunikace v NJ nebo AJ s dodavateli a centrálou v Rakousku a sesterskými společnostmi v EU
• vedení docházky zaměstnanců
• organizační činnost
Požadujeme:
• minimálně SŠ ukončené maturitou popř. VŠ vzdělání výhodou
• komunikativní znalost NJ nebo AJ
• praxe v oblasti administrativy či podobné pozice
• dobrá znalost MS Office
• velmi dobré organizační schopnosti
• pečlivost a komunikativnost
• základní znalost účetnictví výhodou nikoli podmínkou
Nabízíme:
• atraktivní ohodnocení dle zkušeností a znalostí, nástup možný ihned, nebo dohodou
• příspěvky na stravování
• zdarma občerstvení na pracovišti
• zázemí stabilní mezinárodní společnosti
• stabilní kolektiv

Pracovník/ice úklidu – úklid kancelářských a výrobních prostor – nástup možný ihned
nebo dle dohody.

Pokud Vás zaujala tato nabídka zašlete svůj profesní strukturovaný životopis
na emailovou adresu: alufix@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice.

Obchodní společnost přijme

UKLIZEČKU na pravidelný úklid
Pracovní doba:
od 15 do 19 hodin
Místo výkonu práce: Český Brod
Termín nástupu: říjen 2019
Informace:
MULTITEC Český Brod, tel. 777 686 008

TANEýNÍ
PRO DOSPċLÉ

(16.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANýICE
S1: Zaþáteþníci

15:15 – 16:50

kurzy

S2: MírnČ pokroþilí

17:00 – 18:35

zaþínají

S3: StĜednČ pokroþilí

18:45 – 20:25

S5: Speciál

20:35 – 22:15

Info: tel: 603 238 090

v nedČli
6.10.2019

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

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

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

Oblíbený internetYHYDĤ°ORNDOLWÞ
 3ĜLSĜHFKRGXRGMLQ¬KRSRVN\WRYDWHOH
GRVWDQHWHLQWHUQHWSRGREX
 YÀSRYÞGQ°OKĲW\ZDARMA
 ,QWHUQHWEH]]¤YD]NXDRPH]HQ°GDW
 3URIHVLRQ¤OQ°VHUYLVQ°SRGSRUD
 $NWLYDÐQ°SRSODWHN]GDUPD
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ALBRA, spol. s r.o., distribuční společnost
Havlíčkova 197, 250 82 Úvaly

Přijmeme pracovníka na pozici
řidiče

Přijmeme pracovníka na pozici
asistent prodeje

Práce na hlavní pracovní poměr.

Přijmeme pracovníka na chráněné pracovní místo
na pozici prodavač v prodejně učebnic.

Požadavky na pracovníka:
• čistý trestní rejstřík
• řidičské oprávnění skupiny B
• seriozní a profesionální jednání, spolehlivost,
zodpovědnost a ﬂexibilita
• dobrá komunikační schopnost
• fyzická zdatnost pro rozvoz učebnic po
základních školách
Náplní práce je rozvoz učebnic po hlavním městě
i celé ČR.
Pracovní doba 6:30 – 15:00 hodin.

Nástup možný ihned.
Životopis zašlete na adresu: lukas.dupal@email.cz
nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 728 903 597

Pozice je vhodná pro osoby se zdravotním postižením
1.–3. stupně.
Jedná se o práci na HPP – plný i zkrácený úvazek.
Požadujeme:
• minimální vzdělání ‒ ukončenou SOŠ nebo SOU
• seriozní a profesionální jednání

Nástup možný ihned.
Budeme se těšit na nové kolegy do týmu.
Za společnost ALBRA
Ing. Lukáš Dupal

e
Hledát
práci?

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

Volejte Pavlu 727 903 706
zamestnani@wellpack.cz

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

Koupím JAWA ČZ:
motocykl, moped, skůtr,
také vraky a díly,
tel: 777 589 258

Rychlá PŮJČKA
volejte 724 856 707

VÝUKA ANGLI,TINY
PaEKLADY A TLUMO,ENÍ
•
•
•

«³ǡ³±
Přípravné kurzy k FCE a CAE, iremní kurzy
â«À«³«À
«ÀâõýÀ
Tel: 723 855 166, 321 695 141
email: aprogress@seznam.cz
www.aprogress.wattest.cz

Vykoupím staré knižní pozůstalosti, dobrodružnou lit.
do roku 1948, staré tiskoviny,
sbírky starých pohlednic,
známek, fotografií apod.
731 489 630

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.

NABÍZÍME:

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

Vepřový bok s kostí – 79 Kč/kg
Vepřovou kýtu bez kosti – 95 Kč/kg
Vepřové koleno přední – 39 Kč/kg

ceny jsou platné od 23. 9. do 5. 10. 2019
na prodejně v Českém Brodě

