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Uvolňování
Přesně před dvěma měsíci dorazila epidemie COVID-19 a s ní spojená omezení také do Českého Brodu. Od
prvotní naděje, že nás nemoc mine, jsme se díky obrovskému nasazení občanů a firem, kteří zajišťováním
ochranných pomůcek a pomoci ostatním zastali nepřipravenost státu, přenesli do stavu, kdy máme to
nejhorší snad za sebou. Přesněji řečeno, nejhoršímu, co nás po zdravotní stránce mohlo potkat, jsme se
díky včasné reakci vyhnuli. To vše i zásluhou odpovědného přístupu naprosté většiny občanů, kteří respektovali pravidla a chovali se ohleduplně. Všem Vám patří velké poděkování. Nyní jsme ve fázi netrpělivého
čekání na návrat k normálnímu životu. Pozvolné uvolňování restrikcí provází uvolnění napě a nervozity
umocněné jarním počasím. Avšak stále nevíme, jak se virus zachová a jestli nás nečeká pověstná druhá
vlna epidemie, pokud přestaneme být opatrní a ohleduplní. Nejtěžší pravděpodobně bude vyrovnat se
s ekonomickými dopady, které několikatýdenní zmrazení života přineslo a zřejmě ještě přinese zaměstnancům, firmám i obcím. Věříme, že i tuto fázi nakonec všichni společně zvládneme.
Hodně se v poslední době mluví o tom, že krize spus hlubší změny ve společnos . To se říká při každé
krizi a obvykle je to tak trochu napůl. Většinou si v krizi alespoň na chvíli uvědomíme naši zranitelnost, což
je dobrý předpoklad i pro řešení možná ještě většího průšvihu, kterým jsou změny klimatu. Bezpochyby
po koronaviru pokročí elektronizace, více budou využívány dálkové přístupy, on-line schůzky a práce na
home oﬃce. Ale bez osobního kontaktu se ani v budoucnu neobejdeme. Dalším výsledkem by mohla být
podpora lokální ekonomiky. Také v Českém Brodě se zamýšlíme nad m, jak pomoci místním firmám nejen přečkat nejisté údobí. Chtěli bychom, aby se místní firmy hlásily do veřejných zakázek a chtěli bychom
také, aby místní producen a živnostníci našli více zákazníků přímo v místě. Proto od konce května spoušme novou podobu českobrodských trhů pod názvem Českobrodská tržnice, kde by měli dostat prostor
nejen zemědělci, ale všichni podnikatelé, kteří nabízejí výrobky nebo služby.
Jak jsme psali v dubnu, město čekají úsporná opatření. I proto, abychom dopady epidemie umenšili, nechceme šetřit na inves cích do rozvoje města. Letos jde především o projekty podpořené dotací a před
námi jsou další zásadní vodohospodářské a školské projekty, které by nás mohly posunout o velký kus
cesty dopředu.
Za vedení města Vám přeji hodně zdraví
Tomáš Klinecký
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Krátce z města
V dubnu dále pla la opatření k omezení přenosu nákazy COVID-19, ale začalo jejich postupné uvolňování.
O podstatných změnách pravidelně informujeme na
webu i facebooku města.
Byli jsme úspěšní s další žádos o dotaci, tentokrát
u Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci chodníku v ulici Zborovská, východní strana.
Celkové předpokládané náklady jsou 3,2 mil. Kč, z toho dotace je 1,8 milionu Kč. Kromě nových chodníků
v délce přes 360 metrů vzniknou čtyři přechody pro
chodce mezi jednotlivými úseky a autobusová zastávka. Hotovo by mělo být příš rok. Město také získalo
dotaci ve výši 919.698 Kč ze Státního fondu rozvoje
bydlení na výměnu kabelů pro osvětlení na sídliš .
Celkové náklady akce jsou 1,6 mil. Kč. V tomtéž úseku
je plánováno i osazení úsekového měření.
Stále funguje ak vita „Českobrodský dobrovolník“,
která zajišťuje pomoc seniorům a dalším potřebným.
V poslední době se dobrovolníci zaměřují na výrobu 3D
š tů podle Josefa Průši. Podařilo se vyrobit několik desítek š tů, které byly zdarma distribuovány do nemocnice, technickým službám, poště, Domovu pro seniory
Anna a lékařům. Potřebujete-li pomoci zajis t nákup
základních potravin, doručení léků či knih z knihovny,
volejte na číslo 313 034 222 od pondělí do pátku od
8.00 do 16.00 hod., v naléhavých případech kdykoli,
anebo pištE na email dobrovolnici@cesbrod.cz.
Letošní filipojakubskou noc (čarodějnice) poznamenal
nejen zákaz shromažďování většího počtu osob, ale
také sucho, kvůli kterému hasiči vyzvali k opatrnos .
K žádné mimořádné událos ve městě nedošlo.
Připomínáme všem milovníkům cyklis ky, že na nově
vybudovaném parkoviš B+R u vlakového nádraží jsou
umístěny cykloboxy, stojany a pumpa na kola. Najdete zde také i automat na duše, který je pod patronaci
místní firmy s širokým sor mentem pro cyklisty a automobilisty AutoMotoVelo.
S účinnos od 27. 4. 2020 vláda zrušila krizové opatření, kterým rozhodla o dočasném zrušení parkovacích
zón. I v Českém Brodě proto začala znovu pla t pravidla rezidentního a placeného parkování na vymezených místních komunikacích, včetně první hodiny
zdarma v centru a dvou hodin zdarma na Škvárovně
s parkovacím kotoučem.
Na městském úřadě se sešly návrhy na novou budovu MŠ Kollárova. Následovat bude jednání výběrové
komise, která by měla určit vítěze. Vybraný architekt
novou školku vyprojektuje. Odhadované náklady jsou
asi 55 mil. Kč.
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Městské lesy Český Brod nabízejí palivové dřevo z kůrovcové těžby s novou, sníženou cenou. Jehličnaté
palivové dřevo je za 700 Kč/sypaný prostorový metr
včetně DPH! Kompletní ceník naleznete na webových
stránkách města.
Rada města stále jedná formou videokonference. Na
jednání dne 8. 4. 2020 vybrala dodavatele kuchyně
pro nemocnici v budově č. p. 507 a opětovně vyhlásila zakázku na vybudování přechodu pro chodce v ulici
Jana Kouly (křižovatka u ZZN). Rada také vyhlásila zakázku na výměnu 33 kusů oken v budově č. p. 1, která je podpořena dotací z ministerstva kultury částkou
607.000 Kč. Celkové náklady jsou 1,4 mil. Kč.
Rada města na jednání 22. 4. 2020 doporučila zastupitelstvu souhlasit s přije m dotace na opravu pomníku
Prokopa Holého a rovněž souhlasila s centrálním nákupem elektrické energie pro město a jeho příspěvkové organizace na roky 2020 – 2021 prostřednictvím
komoditní burzy a určila vítězem poptávky společnost
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. V souvislos s opravou povrchu čás Žitomířské jednala o vybudování dvou přechodů pro chodce, a to u muzea
a horní školy.
Na základě četných dotazů informujeme, že Středočeský kraj a KSÚS zahájily výměnu povrchu čás ulice
Žitomířská od křižovatky s Komenského ulicí. Jedná se
o komunikaci II/245 a akce navazuje na předloňskou
výměnu povrchu na průtahu Štolmíří. Nový povrch
by měl být méně hlučný. Současně proběhla jednání
o zahájení rekonstrukce Žižkovy, I. etapa (spodní část
a část Komenského), která by ve spolupráci s krajem
měla začít již v příš m roce.
Rada města v rámci snahy o ekologicky citlivější způsob hospodaření vyjádřila nesouhlas s aplikací látky
STUTOX II. na pozemcích ve vlastnictví města a doporučila zastupitelstvu vyjádřit nesouhlas s jeho aplikací na celém katastru města. Látka zajišťuje hubení
přemnožených hrabošů polních, ale ohrožuje i řadu
dalších zvířat včetně chráněných dravých ptáků nebo
domácích zvířat.
Bylo zhotoveno nové oplocení asfaltového hřiště v Liblicích. Po dokončovacích pracech bude otevřeno pro
veřejnost. Hotová je po výměně vodovodu a kanalizace, rekonstrukci plynovodu a rekonstrukci chodníků a vozovky další část ulice Pod Velkým vrchem. Po
inicia vě místních občanů byl následně přehodnocen
počet parkovacích stání. Dokončena je také přístavba
odborných učeben v hlavní budově ZŠ Tyršova. Více
v článku uvnitř čísla.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 8. 4. 2020
1. ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním rezervního
fondu
2. Schválení uzavření smlouvy na provedení kontroly k ověření účetní závěrky za rok 2020
3. Schválení uzavření smlouvy na provedení přezkumu hospodaření za rok 2020
4. Aktualizace ceníku palivového dřeva
5. Povodňová komise města Český Brod - nový člen
6. Jmenování členů hodno cí komise Programu
podpory ak vit v sociální oblas 2020
7. Odvolání člena a volba dalších členů komisí
8. Informace o možnos podání žádos o dotaci na
vybudování „Dvouřadé aleje u hřbitova v Českém Brodě“
9. Souhlas s přije m dotace na projekt „Český Brod
- Výměna kabelů NN pro VO“
10. VB - ČEZ Distribuce a.s. - Zahrady kNN, p. č. 885
11. VB - GasNet, s.r.o. Přeložka STL plynovodu Nové Mexiko
12. VZ Výměna oken č. p. 1, II. etapa
13. Zrušení VZ Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod III.
14. Výběr dodavatele: „Vybavení gastroprovozu
v č. p. 507“
15. Zřizovací lis na pro novou PO - zajištění školního stravování
16. Bezúplatný převod čás pozemku v k.ú. Český
Brod (ksus)
17. Prodej pozemku v k.ú. Doubravčice (M. V.)
18. Prodej bytové jednotky č. 1393/13 v ul. Kounická 1393, Český Brod
19. Prodej bytové jednotky č. 1393/16 v ul. Kounická 1393, Český Brod
20. Prodej bytové jednotky č. 1393/17 v ul. Kounická 1393, Český Brod
21. Prodej bytové jednotky č. 1393/19 v ul. Kounická 1393, Český Brod
22. Prodej bytové jednotky č. 1393/21 v ul. Kounická 1393, Český Brod
23. Prodej bytové jednotky č. 1393/22 v ul. Kounická 1393, Český Brod
24. Prodej bytové jednotky č. 1393/14 a nebytové jednotky č.1393/26 v ul. Kounická 1393, Český Brod
25. Prodej bytové jednotky č. 1393/15 a nebytové jednotky č. 1393/28 v ul. Kounická 1393, Český Brod
26. Prodej bytové jednotky č. 1393/23 a nebytové jednotky č. 1393/25 v ul. Kounická 1393, Český Brod
27. Prodej bytové jednotky č. 1393/24 a nebytové jednotky č. 1393/27 v ul. Kounická 1393, Český Brod

28. Český Brod - Vyhodnocení provozu vodohospodářského majetku za rok 2019
29. Dodatek č. 3 k servisní smlouvě programového
vybavení Codexis
30. Finanční podpora projektu SK Český Brod:
„Rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště na
Ku lce“
31. Informace - Návrh opatření ke zvýšení efek vity řízení úřadu
32. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace
Body projednávané Radou města 22. 4. 2020
1. Prodej čás pozemku (J. R. a M. R.)
2. Prodej bytové jednotky č. 1393/18 v ul. Kounická 1393, Český Brod
3. Odvolání pro rozhodnu o umístění stavby RD
na parc. č. 182/26 v k.ú. Štolmíř
4. Žádost o odložení úhrady příspěvku na infrastrukturu (V. P.)
5. Český Brod, Stavební úpravy komunikace
a chodníků v ulici Pod Velkým vrchem - Dodatek
č. 1 k SoD
6. Dodatek č. 2 ke Sod č. 201900287 Berdychová
- Rekonstrukce oplocení mul funkčního hřiště
TJ Liblice
7. Vyhlášení VZ „Český Brod, ul. Hřbitovní - Oprava
hřbitovní zdi, strana severní“
8. Výběr dodavatele VZ „Nové přechody pro chodce v ulici Žitomířská, Český Brod“
9. Záměr na výpůjčku movitého majetku na B+R
- vyhodnocení
10. Ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Městská knihovna p. o.
11. Nákup elektřiny pro město a jeho příspěvkové
organizace na následující období
12. Zadání urbanis cké studie Sportovně rekreačního areálu Ku lka
13. Obnova pomníku Prokopa Holého - přije dotace za Stř. kraje
14. Dohoda o inves ční příspěvku na infrastrukturu - mikropivovar Štolmíř
15. Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku
- Základní škola a Prak cká škola, Český Brod
16. Schválení přílohy č. 1 ke zřizovací lis ně CVIK
(Centrum vzdělávání, informací a kultury)
17. Informace - Zápis z jednání komise životního
prostřední ze dne 20. 2. 2020
18. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace
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Změny v českobrodských školách
Květen se stává významným měsícem prak cky pro všechny městské školy.
Rada města se po uvolnění situace spojené s koronavirovou pandemií rozhodla od 18. května znovu
otevřít všechny mateřské školy za dodržení přísnějších hygienických předpisů a doporučení. Ještě
před m provedla tato předškolní zařízení průzkum, ze kterého vyplynulo, že se do školek chystá vrá t přibližně polovina dě . To nám umožňuje
otevřít všechny mateřinky, i když někde bude nutné
upravit provozní dobu a k plnému provozu se školy dostanou pravděpodobně až na přelomu května
a června. Do Liblic se navíc bude muset dovážet jídlo, protože kuchyň ve střední odborné škole zůstane zavřená zřejmě až do konce školního roku.
Od 11. května se vrá li do škol též žáci devátých
tříd, aby se připravili na přijímací zkoušky na střední
školy. Do škol také míří všechny třídy prvního stupně, avšak zde je docházka do škol dobrovolná. Škola bude spíše fungovat jako družina, kde na menší
skupiny dě budou dohlížet vychovatelé. Ti budou
dětem pomáhat s úkoly, které jim prostřednictvím
vzdáleného přístupu zadají učitelé. Tím bude zachován rovný přístup ke vzdělání jak pro dě ve školách,
tak i těch, které se budou vzdělávat z domova. Možným propojením skupin ve školách s dětmi doma je
i případná videokonference. Distančním způsobem
se budou i nadále učit žáci na druhém stupni základních škol a také studen škol středních.
Ke změně dochází též ve vedení dvou českobrodských škol. Na ZŠ Tyršova končí ke konci července ve funkci pan ředitel Mar n Dušek. Konkurzní
komise doporučila radě města jmenovat jeho nástupce a rada o novém řediteli s největší pravděpo-

dobnos rozhodne ve středu 20. května. Ke změně na postu ředitele dochází i na českobrodském
gymnáziu, kde ke konci školního roku končí pan
Ivo Kocum. Zde teprve 28. května proběhne druhé kolo konkurzního řízení a návrh na jmenování
nového ředitele bude předložen radě kraje patrně
v červnu. Oběma pánům ředitelům patří velké poděkování za práci, kterou pro naše školy odvedli.
Nově je do jednání zastupitelstva navrženo i zřízení
příspěvkové organizace města Školní jídelna Český
Brod. Do této organizace bude v případě schválení nejprve zařazena nově budovaná školní kuchyně
v areálu nemocnice včetně velké jídelny pro druhý
stupeň a a k ní se připojí již fungující jídelna v areálu nemocnice určená pro první stupeň základních
škol. Následně by v průběhu roku 2021 měla být od
ZŠ Žitomířská oddělena školní jídelna ve Smetanově
ulici a také začleněna do nově vzniklé „jídelny“. Toto
nové zařízení by mělo mít dostatečnou kapacitu pro
obsloužení všech městských školních zařízení.
Jak jistě víte i ze stránek zpravodaje, potýkají se
naše základní i mateřské školy s nedostatečnou kapacitou svých prostor. Proto město přistoupilo ke
zpracování studie dostavby ZŠ Žitomířská, kterou
jsme vám představili v předminulém čísle. Též byla
uspořádána vyzvaná soutěž na rekonstrukci MŠ Kollárova, kde jsme obdrželi čtyři návrhy. Ty byly předloženy hodno cí komisi k posouzení. O výsledku
této soutěže vás také budeme brzy informovat.
S kapacitou souvisí i informace o průběhu zápisů
do prvních tříd základních škol. V příš m roce obě
naše základní školy otevírají po třech prvních třídách. I přes veškerou snahu však nebylo možné
uspokojit všechny žadatele a žáky z některých obcí,
jako je například Hradešín či Přišimasy. Ani u žadatelů o umístění do mateřských škol není situace
o moc lepší a i zde musely být některé dě odmítnuty. Proto je i kvůli dalšímu rozvoji města a regionu nezbytné zajis t navýšení kapacity základních
i mateřských škol.
Jakub Nekolný
Foto: zahranicni.ihned.cz
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Živá zahrada u neživé opuštěné školy
Tak by se dala popsat atmosféra na zahradě základní školy Žitomířská v areálu nemocnice, kde v loňském
roce vznikl projekt Živá zahrada navazující na přestavbu pavilonu infekce na ZŠ.
Projekt byl podpořen z Národního programu Životního prostředí částkou ve výši 500.000 Kč. Celkové
náklady v částce téměř 800.000 Kč se rozprostřely
do následujících tří let. Díky plánu pěstební péče
a následné celoroční údržbě zahrady o rozloze
1 600 m2 se letos na jaře osázely záhonky trvalek
i bylinek, zvelebily ces čky a přibylo i posezení pro
venkovní výuku. Pro ni slouží také naučné panely
s druhy rostlin, stromů i kamenů.
Celý nemocniční park čeká ještě na další proměny.
Již nyní je však volně přístupný a může v nelehké

době poskytnout útočiště a prostor pro relax. Doufejme, že se s uvolňováním opatření vlády dě brzy
vrá do školy a zahrada zase ožije.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Další opravená silnice s chodníky
Na částku více jak třech milionů korun se vyšplhaly stavební úpravy komunikace a chodníků v ulici Pod
Velkým vrchem. Nutno podotknout, že peníze šly pouze z rozpočtu města a místní lidé na realizaci projektu
dlouho čekali.
Stavební práce se týkaly úseku od křižovatky ulice
Pod Velkým vrchem s ulicí Slezskou za křižovatku
ulice Pod Velkým vrchem a ulice Moravské před
vjezd k bytovému domu č. p. 1322. Předmětem
stavby byla výměna nevyhovujících zpevněných
ploch chodníků - betonových čtvercových dlaždic
za zámkovou dlažbu a rekonstrukce přilehlé vozovky. Před provedením úprav podkladních vrstev
završených finálním asfaltovým povrchem komunikace byla ještě nutná výměna vodovodních a kanalizačních řadů a rekonstrukce plynovodu. Tyto práce byly provedeny v loňském roce. Po dokončení
projektu byly po stavebních pracech zelené plochy
upraveny, dosypány zeminou a osety travním semenem.

Poslední úsek stavby, do konce ulice Pod Velkým
vrchem, bychom rádi uvedli do komfortnějšího stavu, ale tyto stavební práce nezávisí jen na našem
rozhodnu . Budou svolána jednání i s ostatními
organizacemi jako je například GasNet, s.r.o., které mají umístěny inženýrské sítě v této čás ulice
a ještě neprovedly jejich rekonstrukci.
Ing. Petr Čermák, odbor rozvoje

Po dohodě s ředitelem Technických služeb Český
Brod Ing. M. Krulišem byla vytvořena nová popelnicová stání, která umožní lepší dopravní obslužnost ulice za křižovatkou ulic Moravské a Pod Velkým vrchem před č. p. 1322.

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Irena Runtová, paní O lie Hollasová, paní Anna Kotvaldová,
pan Zdeněk Škorpil, paní Jarmila Prokůpková, pan Jiří Kopecký,
paní Hana Houžvičková, pan Stanislav Čermák, pan Václav Zelenka.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Šemberské stezky
V loňském březnovém čísle zpravodaje jsme vás poprvé informovali o projektu Singltrek v Dolánkách, který měl přinést nové využi lokality městských lesů Dolánky.
Realizaci projektu má dotačně na starost Ing. Lucie
Tlamichová z odboru rozvoje. Zeptala jsem se jí, co
je po roce nového.
„Během roku se nám podařilo ve spolupráci se
spolkem Šemberké stezky (www.semberskestezky.cz), Městskými lesy a odborným vedením Jana
Rejla a Mar na Metelky z Trutnov trails z.s., kteří
mají mnohaleté zkušenos s podobnými projekty,
vybudovat čtyři trasy v celkové délce cca 5 km pro
fandy singltreku. Jsou vhodné i pro začátečníky,
ale adrenalin poskytnou i zkušeným jezdcům. Prostřednictvím MAS Region Pošembeří jsme na projekt získali 100% dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu v částce 878.400 Kč. Kdybychom však měli přesně vyčíslit celkové náklady, dostali bychom se na mnohem vyšší částku. Obrovský
nadšenec a ideový leader, sporťák Pavel Kvasnička
se svými kamarády na projektu odvedli významný
kus práce a nespočet dobrovolně odpracovaných
hodin, které nebyly a nebudou proplaceny. Společně vybudovali spojovací trail, který nebyl podpořen
z dotačních prostředků. Je na místě Pavlovi a jeho
týmu upřímně poděkovat za jejich úsilí a podporu. Bez nich bychom trasy singltreku určitě neměli
v tak dobrém stavu za tak krátkou dobu.“
Pane starosto, prý jste si byl sjezd na kole sám vyzkoušet. Jaké jsou Vaše dojmy?
„Předně bych se chtěl připojit k poděkování a vyjádřit velký obdiv k práci, která byla na Šemberských
stezkách vykonána. Pro cyklisty nejen z našeho
města vznikla velmi zajímavá atrakce, která je provázaná, obsahuje tři sjezdy, jednu stoupací a jednu
propojovací stezku. Ne vše pokryla dotace, a tak
formou brigádnických prací přiložilo ruku k dílu
několik desítek dobrovolníků. Výsledek za to stojí

a pevně věřím, že si jízdu na kole v krásném lesním
prostředí a na velmi zajímavém „kolodromu“ užije
i široká cyklis cká veřejnost, stejně jako jsme si ji
se syny užili my. Také se těším na plánované propojení s terénní základnou ve Vrátkově na druhé
straně údolí Dolánek. “
A kdy bude sigltrek veřejnos volně přístupný?
„Původně jsme měli připravený velkolepý start
18. 4. 2020. Tak jako podobné akce byla bohužel
i tato zrušena. Komunita kolem Šemberských stezek se i tak v době vyhlášeného nouzového stavu
o projektu dozvěděla a to je hlavní. Rozhodli jsme
se proto původní záměr opus t. Troufnu si říct, že
na přelomu května a června bude možné do Dolánek za sportem s kolem vyrazit.“
Co popřát sigltreku v Dolánkách a Šemberským
stezkám? Snad jen sportovce ohleduplné k životnímu prostředí i k sobě navzájem a neutuchající
nadšení při budování dalších tras.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Překvapení pro dě
Téměř rok byl realizován projekt Přístavba ZŠ Tyršova v Českém Brodě podpořený z dotačních prostředků
Integračního operačního programu, Ministerstva pro místní rozvoj. V době koronavirových opatření tak
alespoň stavba nerušila výuku žáků.
V rámci stavby na dvoře školy došlo k vybudování
dvou odborných, plně vybavených učeben, bezbariérového sociálního zázemí a výtahu. Nové učebny přinesou zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Žáci se
budou moci zdokonalovat v komunikaci cizích jazyků, v přírodních vědách, v technických oborech
i v práci s digitálními technologiemi. První stupeň
bude nové učebny využívat v rámci klíčových kompetencí Svět práce a druhý stupeň převážně pro
Prak cké činnos a volitelné předměty.
Celkové náklady stavby a vybavení učeben se vyšplhaly na částku téměř 7.300.000 Kč, přičemž dotační podpora byla ve výši 4.500.000 Kč.

Pevně věříme, že kromě rados žáků a pedagogů
z nových prostor, kde se budou moci dě učit po
menších skupinách, projekt přispěje ke zkvalitnění
výuky zábavnou formou.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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V oživení areálu nemocnice jsme zase o krok dál
Již v minulos jsme vás informovali o projektech a plánech zvelebujících objekty i park v areálu bývalé
nemocnice. Tentokrát se zaměříme na výměníkové stanice, ze kterých se v těchto měsících buduje školní
jídelna s gastroprovozem.
Není žádným tajemstvím, že v posledních letech je
kapacita provozu školní jídelny ve Smetanově ulici
na hraně. Spolu s novou školou pro první stupeň
dě ze ZŠ Žitomířská, která byla zprovozněna díky
rozsáhlé rekonstrukci bývalého nemocničního pavilonu infekce, jsme v roce 2017 spus li alespoň
chod nové výdejny školních obědů. Tyto nově zrekonstruované prostory bývalé prádelny nyní slouží
i pro mladší dě ze ZŠ Tyršova. Nicméně dě ve
školských zařízeních stále přibývá. Musíme počítat
i s masivní výstavbou v lokalitě bývalého cukrovaru, která s sebou přinese nový přírůstek mladých
rodin s dětmi.
Přestavbou nemocniční kuchyně na novou centrální školní kuchyň s celkovou kapacitou 1 300 jídel
a novou jídelnou o rozloze 152 m2 bychom měli
pokrýt poptávku českobrodských škol i do budoucna. I když se nám harmonogram prací v č. p. 1099
trochu zpozdil, na podzim 2020 by měla být stavba hotova. Celkové náklady na výstavbu dosahují
částky 95 mil. Kč. Ministerstvo financí ČR stavbu
podpořilo 60 mil. Kč a 35 mil. Kč bude hrazeno
z rozpočtu města.

Abychom zajis li chod nemocničního stravování,
které má svá specifika a nyní je provizorně zajištěno v č. p. 1099, současně probíhá projekt rekonstrukce prostor v navazující nemocniční budově
č. p. 507. V čás domu byla například lékárna Pilulka. Zde vyroste nová kuchyně a jídelna pro zaměstnance a provoz nemocnice, jejíž provozovatel
bude v pronájmu. Celkové náklady na rekonstrukci
jsou odhadovány na 7,2 mil. Kč. Stavba by měla být
hotova také v září 2020.
Petra Ištvániková, PR manažerka

Ze společnosti

Českobrodský zpravodaj
květen 2020

11

Ohlasy na distanční výuku
Výuka na dálku běží na všech typech škol a nejinak je tomu i na SOŠ v Liblicích. Doufáme, že vás zaujmou
názory z druhé strany (aneb jak vidí distanční studium studen ).
Distanční studium mě vyhovuje víc, hlavně díky
tomu, že vše můžu dělat v klidu bez stresu a netlačí mě čas, když končí vyučovací hodina. Jako
asociálovi se mi líbí, že ne-musíme pracovat ve
skupinkách a nikdo práci nedělá za mě. Přijde mi
víc přehledné, když mám napsáno po bodech, co
přesně mám dělat, vyznám se potom v učivu mnohem lépe. Aneta
Distanční studium hodno m tak na půl. Někdy je
fajn dělat úkoly, kdy se mi zachce a můžu si udělat
pohodlí a v klidu se soustředit. S hám věci, které
bych za normálních okolnos nes hla a mám víc
volného času. Někdy ale látku dostatečně nechápu
a nevím si rady. Už bych chtěla do školy. Chybí mi
někteří spolužáci a někdy i učitelé. Adéla
Distanční studium je pro mě absolutní blbost. Jsem
zvyklý se všechno naučit ve škole, a proto mám extrémní problém se učit doma. Jediná výhoda je, že
nemusím dojíždět. Momentálně bych ale radši dojížděl přes celou republiku, než být pořád zavřený
doma. Aleš
Distanční studium je velmi dobré, beru to jako
možnost vyzkoušet si práci z domova - jestli by mi
vyhovovala. Lenka
Pro mě je distanční studium výhodné. Přístup učitelů je výborný,
nejlepší je pan učitel Ransdorf,
s kterým mám pořád konzultace
ohledně programování. Úplně
mě to pohl lo, vytvořil jsem hru,
kterou jsem si už dříve představoval. Studium mi vyhovuje, protože když dostanu úkol, tak zkrátka sedím u počítače sám, nikdo
mě neovlivňuje a donu mě to se
něco naučit. Samozřejmě je trochu problém, když něco nevím,
že se hned nemůžu zeptat, tak
jako ve škole. Ale celkově mě to
baví a líbí se mi, že děláme skoro
samé prak cké věci. David

Je to velká zkouška pro nás, vidíme, jak silnou
máme vůli a jestli dokážeme pracovat samostatně,
je to ob žné a stresující, rozhodně bych se raději
připravovala ve škole. Štěpánka
Ať si učitelé nemyslí, že budeme dělat úkoly sami...
Josef
Distanční studium mi celkem vyhovuje. Snažím se
splnit každý úkol sama a na testy chodím včas. Naučilo mě to disciplíně, celé dopoledne věnuji výuce
a maturitním otázkám. Vzhledem k tomu, že nechodíme do školy, mám mnohem více času na své
koníčky. Co se týká konzultačních hodin, myslím,
že by bylo lepší a rozhodně bezpečnější účastnit se
jich přes Skype místo chození do školy. Jana
Jsem spokojená, že škola používá Moodle, kde můžeme vidět kolik % práce máme hotové, kalendář
s termíny odevzdání i upozornění. Jsem ráda i za
online hodiny na Skypu. Jediné, co bych uvítala, by
bylo to, kdyby se učitelé více domluvili na termínech odevzdávání úkolů. Občas se stane, že spoustu úkolů z různých předmětů máme odevzdat v jeden den. Nikola
studen SOŠ Liblice
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Program Kulturního domu Svět
Svět se pro nás pomaličku otevírá, ale proza m má takové kapacitní omezení, které nás nu program na
květen a červen přesunout na druhou polovinu roku. Níže je přehled přesunů. Vstupenky zůstávají v platnos i v roce 2021.
U akcí, které nelze přesunout a je třeba je produkčně zrušit, přednostně nabízíme kulturní poukázky
v hodnotě celkové vstupného na zrušenou akci.
Věříme, že si v plánovaném programu vyberete
adekvátní náhradu a zároveň peníze určené na
kulturu již zůstanou v oběhu. Což pomůže alespoň
trochu stabilizovat umělce, kteří nám předešlá léta
dělali radost. V případech, kdy kulturní poukázka
není pro Vás přijatelná, vracíme vstupné.

Dne 3. 5. proběhl z Kulturního domu Svět první streamovaný koncert vážné hudby prostřednictvím sociálních sí od Klasika Viva pana Romana Janků a na
15. 5. je nachystán další, tentokrát divadelní streaming mladického divadla Neškvor a jejich hry Narozeniny mého kamaráda. Odkaz na toto představení
budeme sdílet na sociálních sí ch, jelikož tentokrát
nebude on-line přenos probíhat z Českého Brodu.
Přejeme všem hodně sil a těšíme se na Vás

Prosíme, zaregistrujte se na stránkách www.cvik.
info k odběru kulturního newsle eru, kterým Vás
budeme informovat o finální podobě změn a hlavně
startu nebo chcete-li restartu kulturního stánku.

Toto divadelní představení proběhne bez fyzické
přítomnos diváků, ale bude přenášeno z jiného
místa přes sociální sítě ve stejném čase a datu.

Mgr. Petr Steklý, KD Svět
KVĚTEN
7. 5. Křeslo pro hosta: Prsatý muž Josef Formánek
– přesunuto na 19. 10. 2020 v 19.00
15. 5. Narozeniny mého kamaráda – nahrazeno
streamingem
14. 5. Ivan Hlas trio – zrušeno bez náhradního termínu
21. 5. Na stojáka: Stand Up Comedy – přesunuto
na 8. 10. 2020 v 16.00 a 19.00
26. 5. Vagamundos – přesunuto na 14. 9. 2020
v 17.00 a 20.00
28. 5. Brejle/Komedie Jiřího Císlera – přesunuto
na 24. 9. 2020 v 19.00
31. 5. Perníková chaloupka – přesunuto na 4. 10.
2020 v 15.00
ČERVEN
1. 6. Pokáč koncert – přesunuto na 22. 9. 2020
v 19.00
1. 6. Křeslo pro hosta: Petr Štěpánek – přesunuto
na 7. 12. 2020 od 19.00
9. 6. Přísně tajné aneb za vším hledej ženu – přesunuto na 19. 11. 2020 v 19.00
11. 6. Mixle v pixle: Vypsaná fixa – přesunuto
na 8. 11. 2020 v 15.00
17. 6. 19.00 filmové promítání Program iShorts
– proza m zůstává v programu beze
změny
19. 6. Poslední ze žhavých milenců – přesunuto
na 11. 2. 2021 v 19.00
21. 6. Matěj a čer – přesunuto na 17. 1. 2021
v 15.00
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Pořád jsme tu pro vás
Téměř dva měsíce (v době uzávěrky tohoto čísla) trvá nouzový stav kvůli koronavirové pandemii. Na začátku jsme se učili, jak v této mimořádné a nové situaci fungovat. Museli jsme pozastavit naše sociální
služby v terénu, uzavřít pro klienty NZDM Klub Zvonice i Rodinné centrum Kos čka. Služby, u kterých to
bylo možné, jsme začali co nejdříve poskytovat alespoň po telefonu či on-line a jsme jsme připraveni pomoci každý den.
Rodinám poskytujeme telefonické poradenství,
distribuujeme roušky i desinfekční prostředky. Velkou čás naší práce je distribuce potravin potřebným rodinám. Díky potravinové bance můžeme
vyhovět všem klientům, kteří tuto službu opravdu
potřebují.
Pro dě a mládež, klienty NZDM Klub Zvonice
v Českém Brodě i v Poděbradech jsme byli na
telefonu, ale také on-line. Druhý květnový týden
se již chystáme s našimi pracovníky do terénu.
Doprovázení pěstounů jsme museli omezit na
kontakt po telefonu, ale poskytujeme jim aktuální informace ohledně problema ky pěstounské

péče a snažíme se je připravit na situace, které
je mohou potkat v této výjimečné době. Jsme
připraveni naše služby plně obnovit hned, jak to
bude možné. V Rodinném centru fungujeme stále
on-line u kurzů a programů, které to dovolují. Již
jsme naplánovali letní tábor na Sázavě a nabízíme
také společnou rodinnou dovolenou v Krkonoších.
Pevně věříme, že i tyto prázdninové akce se nám
podaří uspořádat.
Dle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí
a jeho plánu o uvolnění opatření budeme moci od
11. května opět obnovit naše sociální služby v terénní formě.
Všechny aktuální informace najdete nejen na webu
www.leccos.cz, ale také na našich facebookových
a instagramových profilech.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s.
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Tržnice Pošembeří otvírá i pro vás
I u nás v MAS Region Pošembeří se snažíme reagovat na situaci s nemocí COVID-19 v naší zemi a rádi bychom podpořili místní ekonomiku, zejména podporou nákupu produktů a služeb od českých výrobců.
Ke konci dubna 2020 jsme zahájili kampaň na podporu menších a středních podnikatelů formou bezplatné on-line inzerce na h p://trzniceposemberi.cz,
kde je možné sdílet informace a prezentovat nabídku služeb a výrobků z regionu Pošembeří a blízkého okolí. Záměrem je podpoření lokálních producentů a služeb a propojení nabídky a poptávky
v regionu.
Na webových stránkách pracujeme a příspěvky
začínáme postupně vkládat. Příspěvek si můžete
vložit i sami, my jej schválíme, případně upravíme
a následně zveřejníme. Pokud něco vyrábíte nebo
poskytujete služby, tak neváhejte a kontaktujte

nás. Pokud někoho takového znáte, prosíme, řekněte mu o nás. Inzerentovi v on-line Tržnici Pošembeří bude zároveň nabídnuta možnost se zdarma
účastnit na trzích, které budou od konce května
opět otevřeny v Českém Brodě.
O možnos podobných trhů s účas trhovců z Pošembeří ve městě Úvaly jednáme. Zároveň je možné v každé naší obci spatřit informační leták s názvem „POŠEMBEŘÍ SOBĚ!“.
Ing. Šárka Pučálková,
Region Pošembeří o.p.s.

Ze společnosti
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S Psohlavci Po stopách... aneb pojď ven!
I přes zastavení skautské činnos v uplynulých měsících jsme my, Psohlavci, rozhodně nezaháleli.
Od samého začátku karantény jsme se snažili zůstat se všemi členy ve spojení alespoň přes internet a vytvářeli pro ně nejrůznější atrak vní hry,
např. foto hádanky Co je to?, kdy každý musel zodpovědět, jaký předmět se skrývá na obrázku, nebo
Borce Psohlavce, o kterém jste se mohli dočíst
v minulém čísle tohoto zpravodaje.
V posledních týdnech, kdy došlo k uvolňování
opatření, jsme přišli s další hrou, kterou nyní přinášíme i vám! Jedná se o interak vní procházku po
Českém Brodě a jeho blízkém okolí, v rámci které
budete hledat na jednotlivých stanoviš ch tzv. QR
kódy. Hra je vhodná pro jednotlivce i rodiny, případně několik kamarádů. Vše, co potřebujete, je
jen mobilní telefon s internetovým připojením.
Udělejte tedy něco pro sebe a pojďte ven! Veškerá
pravidla a zapojení do hry zobrazíte naskenováním
QR kódu.
Přejeme příjemnou zábavu a nashle v cíli!
Honzik & Mar n,
Psohlavci
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Stesk za časů koronaviru aneb těšíme se na tábor
Nazdar světlušky, vlčata, skautky a skau . Co vám budeme povídat, stýská se nám.
Letos nám to jaro začalo nějak pochybně a i tento způsob léta zdá se nám poněkud nešťastný. Ale
nemůže být zkrátka pořád jen zábava a možná
i proto, abychom si té zábavy pro příště víc vážili
a užívali, zažíváme si to teď trochu jinak. Trošku
jako z nějakého sci-fi, objevil se nám tu zákeřnej
koroňák a než dostane na kokos, je svět vzhůru nohama. Za m nikam nesmíme, a to ani do školy, což
byla možná ze začátku zábava, ale teď už to nebaví
snad ani ty největší sígry.
Mezi m jsme přišli o jarní kuličkiádu, velkolepé velikonoční prázdniny v Kaprálově mlýně a první jarní brigády na našem tábořiš Pod kopcem Pohoř.
I Závod světlušek a vlčat, který se koná jednou za
dva roky a na který jste se poc vě připravovali, je
přesunutý na podzim. A taky už víme, že musíme
odpískat letošní PoPoLes, a to je první přerušení po
celých 37 letech. PoPoLes jsme nezrušili ani před
lety během povodní.
Ale nevěste hlavu. My se na vás těšíme a děláme
všechno pro to, abyste se měli na co těšit i vy.
Učíme se pracovat s moderními komunikačními
nástroji a pořádat schůzky alespoň občas on-line.

Teď se chystáme na první brigádu, abychom připravili tábořiště na letošní tábor. Jo, protože tábor
bude! Alespoň my s ním počítáme a ze všech sil
ho připravujeme. Posekat louku, připravit dřevo,
naplánovat celotáborovou hru... To všechno je
v plném proudu a rozhodně se máte na co těšit.
A jaké bude téma tábora? Pche, budete se muset
na tábor přijet přesvědčit sami.
Jo, a spus li jsme vám taky střediskový facebook
a natočili tam pro vás vzkaz, tak na to koukněte mrknout (www.facebook.com/StrediskoIngLadiNovaka).
Radka Novotná,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

Ze společnosti
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Sokol se pomalu probouzí k životu
Tak snad se začalo blýskat na lepší časy! Vláda svým rozhodnu m č. 490 povolila sportovat i v uzavřených
tělocvičnách, tedy i v sokolovnách. Má to sice řadu omezení, mezi které patří i ty, nad kterými člověk jen
krou hlavou, ale vlastně zaplaťpámbu i za ně.
Důležité je, že se 11. května znovu otevřely dveře
sokolovny a my opět cvičíme. Pravda, ne všichni.
Netrénují kontaktní sportovci (např. sebeobrana či
florbal), protože mezi sebou nemohou dodržet povinný rozestup, a z bezpečnostních důvodů také některé oddíly se seniory. Ale i to se snad brzy poddá.
Každopádně žádáme všechny návštěvníky sokolovny o zcela striktní dodržování bezpečnostních
pravidel, dezinfikování rukou, a tam, kde je to třeba, o nošení vlastních podložek. A prosíme také
doprovod našich dětských členů o dodržení zákazu
vstupu do sokolovny.
Co za m zůstává zrušené, to jsou hromadné akce.
Mrzí nás to i proto, že máme pro všechny účastníky připravené velmi pěkné propagační předměty,
například v podobě nových sokolských triček či
pravého sokolského vína, které nikde jinde neseženete. Tak vám je ukážeme alespoň na obrázku.
V minulém čísle jsem psal o náhradním termínu Sokolského plesu, který proběhne 17. října. Bohužel
už ale v žádném náhradním termínu neproběhne
koncert An kvartetu s Dušanem Vančurou (Spirituál kvintet) a Ivo Šmoldasem. Dušan Vančura, mě
velmi blízký člověk, nečekaně zemřel jen pár dnů
před napsáním tohoto článku...

Rušíme, bohužel, i naši Pouť na Lipany. Byli jsme
rozhodnu uspořádat ji i přesto, že byla zrušena
souběžná rekonstrukce historické bitvy u Lipan, ale
situace stále není tak příznivá, jak bychom si přáli.
Jestli z avizovaných akcí v tomto polole proběhne
alespoň v červnu Sokolský zábavný pě boj, sportovní soutěže pro dě v netradičních disciplínách,
ukáže vývoj situace na konci května.
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Jak se nám učí na dálku
Už je to dva měsíce, co jsme opus li školní budovu a těšili se na týdenní jarní prázdniny. Nyní po dvou
měsících, které jsme již prožili mimo školní třídy, se snad všem učitelům, ale i většině žáků po škole stýská.
Jak se nám žije se školou na dálku?
V pátek 6. března jsme se žáky absolvovali projektový den mimo školu v Praze a při návratu jsme
se před nádražím loučili slovy: „Za týden na shledanou zase ve škole“. To jsme se ale pěkně mýlili.
Ve škole jsme se nesetkali a asi jen tak brzy ještě
neuvidíme. Nikdo z nás tak dlouho zavřené školy
opravdu nezažil. Kdyby to tenkrát začínaly letní
prázdniny, už by se dě zase pomalu chystaly do
školy. Ale prázdniny to pro nikoho z nás opravdu
nejsou!
Není to vůbec jednoduchá doba pro nikoho. Učíme
se sice společně, ale na dálku. Je to nové úplně pro
všechny – pro žáky, jejich rodiče, ale i pro všechny
pedagogické pracovníky.
Učení na dálku dává zabrat úplně všem, ale pomalu
si zvykáme. Učitelé využívají k výuce, pokud to jen
trochu jde, různé elektronické nástroje, didak cké
materiály, které poskytli jejich vydavatelé na dobu
karantény školám zcela zdarma, nebo aplikace, které se objevily na internetu krátce po uzavření škol.
Rádi využíváme k doplnění učiva program České
televize UčíTelka, Odpoledka, využíváme školní
blog k zadávání úkolů, některé třídy se potkávají
na internetu ve Škole v pyžamu, jiné komunikují po
Skype, po mailu, messengeru, telefonu, prostě, jak
to jde. Některé paní učitelky a asistentky se dobrovolně stávají také pošťačkami a roznášejí některým
svým žákům úkoly.

Měli jsme obavy, jak se žáci do výuky zapojí, ale
musíme většinu z nich i jejich rodiče pochválit, protože jsou při výuce hodně ak vní.
Abychom měli stále pocit, že patříme k sobě, pořádáme na dálku různé „společné ak vity“ – ať už
to byla naše Velikonoční výstava, nebo Přehlídky
čarodějnic na facebooku. Tyto dobrovolné výzvy
se setkaly s překvapivě velkým ohlasem nejen
u našich žáků, ale také u jejich rodičů a pedagogů.
Při každé této výzvě se sešlo více jak sto fotografií
výrobků. Nově jsme začali přidávat i výzvy sportovní, dě na dálku plní úkoly Olympijského víceboje
a Paralympijské výzvy.
Zapojení většiny žáků i jejich rodičů by si zasloužilo
potlesk! V dalším příspěvku naší školy si můžete
přečíst úryvky z dopisů, které psali naši žáci o výuce na dálku.
Děkujeme všem pedagogům, ale také žákům a jejich rodičům za nasazení, se kterým zdolávají toto
složité období.
Přejeme nejen jim, ale vám všem hodně zdraví
a pevné nervy.
Mgr. Marie Šnajdrová,
ZŠ a PrŠ Český Brod

Jak se nám daří doma v „karanténě“ – chceme do školy!
Vybráno z dopisů žáků Základní a prak cké školy, ve kterých píší svým učitelkám, jak se jim daří doma
v době, kdy nemohou do školy, učí se na dálku, a jak tráví celé dny.
„Někdy v karanténě už je velká nuda, alespoň mám
ale víc času na našeho pejska. Do školy už se hodně
těším, hlavně na spolužáky“ (Olda)
Ve škole se mi píše líp, protože tam mám učitele,
který mi vše skvěle vysvětlí. Už bych byl rád, kdyby
skončil ten korona virus. Nemůžu chodit do školy,
ani chodit ven za kamarády, nebo navštěvovat zbytek rodiny. Tak snad už koronavir skončí. (Daniel)

Učím se, píšu úkoly, čtu si. Hraju si s tátou a bráchou
stolní tenis. Skáču s bratrama na trampolíně. (David)
Ráno se učím. Odpoledne pomáhám babičce, třeba sázet brambory na zahradě. Večer mám na dvě
hodiny povolený počítač a pak jdu spát. (Vítek)
Daří se mi skvěle. Někdy se těším do školy. Učení
mi jde blbě. Maminka už má šedivé vlasy. (Dan)

Ze společnosti
Učíme se a dodržujeme karanténu, umýváme si
pravidelně ruce a chodíme ob dva metry. Používáme dezinfekce a nosíme roušku, měříme si pravidelně teplotu. (Adam a Luky)
Jak se cí m v karanténě? Hrozně, nemůžu navš vit kamarády a kamarádky, učitelku a školu, které
mám ráda, se kterými trávím čas. Chci, aby to už
skončilo! (Katka)
Ráno se učím a odpoledne pochovám bratříčka Jirku. Hádám se sestrou, protože máme ponorkovou
nemoc. Když je venku krásně, tak se opaluji. Mámě
už lezeme na mozek, občas š pám dříví. (Vašek)
Nebaví mě nosit roušky, ale musím, kvůli svému zdraví, kvůli COVID-19. Chtěla bych už do školy, protože
je to lepší, učit se tam a sejít se se spolužáky. (Eva)
Máme doma zvířata, o která se starám. Nedávno se
naší kočce narodilo kotě, které je můj mazel. (Adam)
Nebaví mě být zalezlý doma a nudit se, chtěl bych
už jít do školy, protože mi chybí moje třída a dělají
se tam líp úkoly. (Lukáš)
Po škole se mi stýská, hlavně po kamarádech a po
Vás, ale do školy bych teď nechtěl, nechci být nemocný. (Gábik)
Úkoly se mi píšou líp ve škole. Je pravda, že můžu
spát dýl, ale chtěla bych do školy za učiteli a hlavně
za kamarády. (Monika)
Češ na se mi plete, ale ma ka mi docela jde. Nemůžu za kamarády ven. Je to nuda furt doma. Někdy můžu dlouho spát. A cvičím na bubny. (Honzík)
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V karanténě se mi líbí, učím se násobky osmi. Chci jít ale
do školy, protože se mi stýská po paní učitelce. (Eliška)
Jsem hodně venku, ale bez kámošů. Nudím se
a učení mi moc nejde. Je to těžké. Už chci být s kamarády. Těším se na ně. (Seba)
Chci, aby to už přestalo. Nemůžeme jezdit na výlety, nemůžeme chodit do školy. (Naty)
Korona virus je vážné onemocnění, a tak nosím
roušku. Už se těším, až se všechno otevře. (Vojta)
Mám se dobře. Ráno vstanu a učím se. Pak si jdu
hrát a naše slepice za mnou běhají. Hlídám, jestli
naše slepice snesou vajíčko. (Honza)
Čtu, píšu… Stále mi to moc nejde. Už se těším do
školy, na kamarády. (Matěj)
Mgr. Marie Šnajdrová, ZŠ a PrŠ Český Brod
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Konec fotbalové sezóny, který si nikdo z nás nepřál
Celou sezónu se naši chlapi snažili, bojovali na hřiš jako lvi, nikomu nedali nic zadarmo, každý gól se počítal. První letošní zápasy přinesly vítězství jak áčku, tak béčku. Krásný vstup do jarní čás skvěle rozehrané
soutěže a pak ze dne na den – NIC – KONEC – PRÁZDNO.
FAČR ukončil všechny fotbalové soutěže mimo
těch nejvyšších tak, jak skončily po posledním odehraném zápase před zavedením nouzového stavu.
Hořkost zůstala na jazyku. Vyhrát divizní skupinu
B. Sen. Kolikrát za život to kluci zažijí. Pro tohle se
od malička běhá po hřiš . Pro pocit vítězství. A pak
vyhrajete, aniž porazíte všechny, bez možnos radovat se v kabině po posledním zápase, že jste to
dokázali, že jste první, že už vás nikdo nemůže přeskočit. Je to vítězství bez té správné euforie.
Také naše béčko se nemohlo náležitě opravdově
radovat z druhého místa v krajské 1. A třídě. O pocit vítězného opojení přišel i skvělý ročník 2001
a mladší, kteří vyhráli 1. A třídu dorostu. Taková
výborná umístění v českobrodském fotbale dlou-

ho nepamatujeme. Snad se alespoň trocha euforie dostaví, až odezní obavy spojené s COVID-19
a týmy budou moct oslavit tuhle skvěle rozjetou
a smutně zakončenou sezónu.
Nejen sportovní úspěchy zarazil COVID-19. Pro
letošní sezónu jsme se stali paprskem FK Mladá
Boleslav. Naše dě budou mít možnost pravidelně si vyzkoušet tréninkový proces mladoboleslavského prvoligového týmu. Ale bohužel opět jinak
než podle původního plánu. Jsme na změny zvyklí,
takže co jsme nes hli na jaře, to se pokusíme dohnat v letní přípravě a během podzimu. Věříme, že
spolupráce bude pro naše mládežnické týmy přínosem. Ale o tom, jak vlastně letos bude vypadat,
bohužel nerozhodujeme sami. Přesto věříme, že
tahle zvláštní sezóna se v nejbližších letech opakovat nebude.
Iveta Librová, SK Český Brod
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Corridoor trénuje ON-LINE
Zavřely se nám tělocvičny v době, kdy jsme měli začít sklízet ovoce, které jsme zaseli. Jsme rádi, že se nám
podařilo alespoň realizovat tradiční Českobrodskou soutěž v aerobiku. Tím ale vše skončilo a museli jsme
zůstat doma. Dostali jsme se do situace, na kterou jsme nebyli připraveni. Ale jak už to u sportovců bývá,
dokázali jsme si najít k našemu milovanému sportu, cestu.
Příprava výkonnostních sportovců je v době karantény velmi složitá. Sportovcům se zrušily všechny
naplánované akce. Nejen tréninky, ale především
národní i mezinárodní závody, na které se připravovali. Uvalení karantény sportovcům další přípravu komplikuje, ale nic není ztraceno.
Naši svěřenci se s touto situací, podle mého názoru, vyrovnávali o dost lépe, než my dospělí. A to je
skvělé. Žasla jsem nad jejich vynalézavos a opět
si potvrdila to, že se máme od nich hodně co učit.
A tak jsem začala. Přesto, že nejsem milovník sociálních sí (za
péči o oddílový instagram vděčíme
našim juniorkám) a elektrotechniky, začala jsem se učit. A tak zanedlouho jsme začali rozjíždět on-line
tréninky, kdy máme možnost vidět
naše svěřence, komunikovat s nimi
a dávat jim okamžitou zpětnou vazbu. Především jsem pyšná na naši
nejmladší skupinu, kde jsou i pě leté dě . I ty dokáží trénovat přes
konferenční hovor.
Až karanténa skončí a sejdeme se
v tělocvičně, je víc než pravděpodobné, že mezi závodníky budou
velké výkonnostní rozdíly. Za mco
někteří věnují všechen volný čas
tréninku doma, využívají videokonzultací s trenéry a snaží se o maximální možnou přípravu, jsou i tací,

kterým postupem času dochází „šťáva“, schází jim
mo vace a je pro ně čím dál těžší se do tréninku
pus t.
Pevně věřím, že omezení pominou a my budeme
opět společně trénovat. A to nejen pro medaile,
které našim závodníků pravidelně cinkají, ale hlavně pro zdraví a imunitu, kterou tak moc potřebujeme, a která se nedá upla t, ani jinak ošálit.
Eliška Strakošová, Corridoor z.s.
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Knihovny v době koronavirové
Když jsme se ve čtvrtek 12. března odpoledne dozvěděli z médií, že byl vyhlášen nouzový stav a že se
knihovny spolu s mnoha dalšími kulturními ins tucemi uzavírají pro veřejnost, bylo to pro všechny knihovníky i pro většinu čtenářů a uživatelů knihoven velké a nepříjemné překvapení.
Naše knihovna ze dne na den nemohla poskytovat
základní výpůjční služby, nestačili jsme dokončit
cyklus literárních pořadů pro první stupeň základních škol, věnovaný výročím Karla Čapka, Boženy
Němcové a Jana Wericha. Neuskutečnila se již připravená série malých pohádkových čtení a hraní
pro dě z mateřských škol, stejně jako cyklus literárních pořadů pro druhý stupeň základních škol,
s termíny naplánovanými na konec března a na
duben. Nemohli jsme se sejít ani s našimi dětskými čtenáři při Knihohrátkách nebo na Pohádkovém
odpoledni s Andersenem.
Takže co dělat v knihovně, která je zavřená? Přece
to, na co všem knihovníkům při běžném provozu
nezbývá čas, protože ho raději věnují svým čtenářům. Generální úklid všech prostor, včetně praní
záclon a my regálů. Prostorové úpravy, stěhování regálů i knih, protože vždycky je co zlepšovat,
aby se u nás čtenáři cí li dobře. Virtuální „úklid“
v našem knihovnickém systému, aby se našim čtenářům lépe hledalo v on-line katalogu i fyzicky na
regálech. A samozřejmě pravidelný nákup a zpracování nových knih, abychom našim čtenářům
měli co nabídnout, až se zase vrá do knihovny,
a abychom zároveň podpořili knižní trh a všechna
nakladatelství.

Když jsme se ve čtvrtek 23. dubna večer dozvěděli
z médií, že navzdory všem dosavadním zprávám se
knihovny otevřou pro veřejnost již následující pondělí, bylo to pro všechny knihovníky stejně velké
překvapení, jako to březnové. Naši knihovnu ale
tentokrát vládní rozhodnu nezaskočilo. Měli jsme
připravené ochranné prostředky, místo pro „karanténu“ vrácených knih i scénář provozu knihovny
v omezeném režimu, odpovídající všem prevenvním hygienickým opatřením. Proto stačilo tuto
zásadní informaci rozšířit všemi dostupnými kanály
a v pondělí 27. dubna jsme mohli po dlouhých šes
týdnech naše čtenáře znovu osobně přivítat.
Délka provozu městské knihovny v omezeném
režimu bude záviset na aktuálním vývoji epidemiologické situace, ale pevně věříme, že během
prázdnin už bychom se mohli setkat při některém
ze Sedmi prázdninových čtení. Těšíme se na Vás,
čtení sluší každému!
Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK

Díky vstřícnos vedení města Český Brod jsme
mohli nabídnout také možnost půjčování knih seniorům nad 65 let prostřednictvím dobrovolnické
rozvážkové služby. Za všechny naše čtenáře, kteří
tuto službu velmi rádi a s vděkem využili, moc děkujeme všem českobrodským dobrovolníkům, kteří
balíčky s knihami zdarma roznášeli, a panu Tomáši Charvátovi, který vše dokonale koordinoval. Od
30. března do 30. dubna jsme do 48 balíčků zabalili
a rozeslali zhruba 300 knih.

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY OD PONDĚLÍ 1. 6. DO PÁTKU 26. 6. 2020
PO 9.00-11.00 13.00-17.30, ÚT 9.00-11.00 13.00-15.30, ST 9.00-11.00 13.00-18.30,
ČT 9.00-11.00 13.00-15.30, PÁ 9.00-11.00 13.00-15.30
Od pondělí 29. 6. 2020 přejde městská knihovna do režimu prázdninového provozu,
který zveřejníme v příš m čísle ČBZ. Věříme, že od září 2020 se budeme setkávat již zcela
bez omezení, těšíme se na Vás, čtení sluší každému!

Z knihovny
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Vybíráme z knižních novinek

Kolek v autorů: Krvavý Bronx
Povídková antologie českých autorů z nakladatelství Host a Druhé město na mo vy
„černé kroniky“. Texty Aleny Mornštajnové, Kateřiny Tučkové, Mar na Reinera, Petry
Dvořákové, Petra Stančíka, Michala Sýkory, Václava Kahudy, Petry Soukupové a dalších se dotýkají brněnské čtvr známé jako Bronx, jak se sociálně vyloučené lokalitě
už dobrých třicet let říká. Vraždy, krádeže, nelegální potraty, otravy jedem, bizarní
záměny či sňatkové podvody, skoro pokaždé životy žité na hraně existence. Dohromady poutavý svět, který stále čeká na svou šanci...
Mar n Řezníček: Rozpojené Státy
Mnozí si myslí, že Ameriku znají, ale málokdo tuší, že ji někdy plně nepozná ani leckterý Američan. Bývalý zpravodaj ČT ve Washingtonu se po dobu pě let téměř každý
večer pokoušel divákům přiblížit hluboké změny, jimiž země prochází. Kniha přibližuje barvité příběhy, které dohromady tvoří americkou výjimečnost. Místy vyvrací,
jinde potvrzuje stereotypy, jež o USA máme, prostřednictvím lidí s českými kořeny,
ale i těch, kteří o Česku nikdy neslyšeli. Precizně připravený, s milým úsměvem a buldočím tahem na novinářskou branku se Mar n Řezníček vrhá do světa literatury.
Michaela Vetešková: Velké putování malé slepice
V nízkých budovách bez oken, kolem kterých ani neroste tráva, žijí stovky slepic.
Stojí v klecích, přešlapují z nohy na nohu, zobou zrní a snášejí vejce… A právě odtud
malý Filip zachrání slepičku Pelišku. S nově nabytou svobodou se slepička vydává
poznat okolní svět. Zamíří k lesu, dostane se na ostrov v rybníku, ocitne se na poli
a cestou potká spoustu zvířecích kamarádů, kteří jí pomohou z nesnází. Doputuje
Peliška nakonec zpět na svůj dvorek? Kniha je inspirována skutečným příběhem
slepice Pelišky, kterou autorčina rodina zachránila z velkochovu, odehrává se
v malebné krajině jižních Čech.
Helena Březinová: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby
Měsíc před smr si dánský pohádkář poznamenal: „Žádný sochař mě nezná, neviděl
mě číst, neví, že dě nemám za zády, na klíně ani na koleni; že mé pohádky jsou stejně tak pro starší publikum jako pro dě .“ První česká monografie o Andersenových
pohádkách se zaměřuje právě na jejich dospělou rovinu, vznikla z potřeby přiblížit
českému čtenáři jejich rafinovanost a přemís t je alespoň v jeho mysli z polic dětské
knihovničky mezi četbu pro dospělé. Kapitola o českých překladech Andersenových
pohádek vás navíc seznámí s vydařenými i vysloveně obskurními českými verzemi
slavných příběhů.
Kompletní přehled nových knih za měsíc duben je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Jak zastupitelstvo rozděluje dotace pro sport
Několikrát v roce je na programu Zastupitelstva přidělování peněz neziskovým organizacím. Před několika
lety vedení města vytvořilo fond pro sport, kulturu a volný čas, který každoročně obsahuje velkou sumu,
a to cca 7 mil. korun.
Nebudu nyní řešit, že je v Brodě spousta potřebných inves c, kde by se alespoň část těchto peněz
nutně hodila. Většina jde Slavoji a pak Sokolu a pak
několika málo dalším organizacím, které zvládnou
složitou administra vu s mto spojenou. Tělovýchovné jednoty peníze investují do svého majetku,
občan si tam poté může jít zasportovat (často za
nemalý pronájem hrací plochy).
Hodně peněz však rozdáváme, aniž by jich bylo
třeba jako spoluúčast k dotacím. Jedná se o desesíce i sta síce korun. Jako příklad uvedu peníze
pro Slavoj, oddíl tenisu. Zde mohu mluvit z vlastní
zkušenos , neboť jsem byl 8 let předsedou tohoto oddílu. Zastupitelstvo nedávno schválilo cca 70
s. na osvětlení přetlakové tenisové haly a podruhé cca 40 s. na opravu plotu některých dvorců.
Netvrdím, že tyto opravy nejsou nutné, ale dotované peníze jsou z města zcela zbytečné. Za mého
působení jsme z vlastních zdrojů investovali kolem
5 mil. Kč do přetlakové haly, dvorců, oplocení,
sociální zařízení na ubytovně apod. Tenis je zcela
finančně soběstačný a vydělává na členských poplatcích, pronájmech kurtů a ubytovně. Potom se
musím ptát, nač jsou vedením tenisu užívány vy-

dělané peníze, zvláště když za poslední 2 roky nový
výbor tenisu zvýšil členské příspěvky o 700 Kč, nájmy dvorců o 40 Kč za hodinu a poplatek za ubytovnu o 25 Kč za noc?? Není třeba z města „dotovat“ finančně soběstačné oddíly, zvláště máme-li
se chovat jako řádní hospodáři a soustředit peníze
z rozpočtu na důležité projekty města.
Nyní zde máme koronakrizi. Vypadá to, že město
získá do rozpočtu tento rok až o 20 mil méně než
obvykle. Aby se ještě více neprohloubil náš velký
dluh, je třeba šetřit. Dozvídáme se však, že město
přijalo finančního poradce ing. Tesaře. Podotýkám,
že nikdy nepotřebovalo město, spolu s finančním
odborem v čele s paní Sahulovou, v ničem radit.
Dále Rada města doporučuje Zastupitelstvu schválit přes 1 milion pro SK Český Brod (fotbal), a to
jako spoluúčast k dotaci pro obnovu hrací plochy fotb. hřiště (majetek Slavoje). Pro hlasovali 4
ze 7 radních . Vše nám bude muset vedení města
vysvětlit na jednání zastupitelstva 13. 5. Jinak je to
opět výsměch do očí občanů.
Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel

To, co je zdarma...
...toho si lidi často neváží a v konečném součtu se to prodraží (zadarmo není ani sleva). Je to i případ
ČB Zpravodaje, který je dle ráže zdarma rozdáván v počtu 3 100 ks.
K napsání tohoto článku mně přivedla tato skutečnost: v sobotu 18. dubna jsem měl ve schránce ČB
Zpravodaj a již o dva dny později jsem uviděl Zpravodaj se válet u kontejneru v Zárubově ulici (čtenář
či spíše nečtenář se ani nenamáhal, aby Zpravodaj
vhodil do kontejneru). V duchu jsem si řekl, že dotyčný je buď rychlý čtenář, neb se o dění v ČB nezajímá. Po zamyšlení jsem obyvatele ČB dle jejich
zájmu o Zpravodaj zařadil do několika skupin:
a) čtenáři, kteří se o dění v ČB zajímají a Zpravodaj
čtou a často na jeho vydání netrpělivě čekají
b) ty kteří se o dění v ČB nezajímají neb jim čtení
dělá po že
c) pražáky, kteří v ČB žijí jen v létě a Zpravodaj v zimě je nezajímá
d) chalupáře, kteří naopak celé léto žijí na chatě či chalupě a stačilo by jim Zpravodaj dodávat jen v zimě

Když k tomu připočteme, že některé byty neb domečky jsou prázdné, logicky nám vyjde, že Zpravodaj se zbytečně vydává ve velkém množství a že by
zde šlo šetřit!
Navrhuji uspořádat prostřednictvím Zpravodaje
anketu a Zpravodaj dodávat jen těm, kteří o to mají
zájem buď celoročně neb v příslušném zimním
neb letním období, případně Zpravodaj dodávat
za symbolickou cenu. V této přetechnizované době
není jistě problém vyhotovit pro kolportéry Zpravodaje seznam odběratelů dle jednotlivých ulic.
Děkuji za pochopení,
Sláva Břečka

Zábava
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Sudoku
Ob žnost – lehká
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ŽďƌŽǀŽůŶşĐŝũƐŽƵǀĄŵŶĂďůşǌŬƵ
ŝǀĞƐŬĠŵƌŽĚĢ

DƽǎĞƚĞƐĞŶĂŶĢŽďƌĄƚŝƚƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƚĞůĞĨŽŶŶşŚŽēşƐůĂ͗ϯϭϯϬϯϰϮϮϮ
ŶĞďŽĞͲŵĂŝůĞŵŶĂĂĚƌĞƐƵ͗ĚŽďƌŽǀŽůŶŝĐŝΛĐĞƐďƌŽĚ͘Đǌ
ŽĚƉŽŶĚĢůşĚŽƉĄƚŬƵŽĚϴ͘ϬϬĚŽϭϲ͘ϬϬ͕ǀŶĂůĠŚĂǀǉĐŚƉƎşƉĂĚĞĐŚŝŬĚǇŬŽůŝũŝŶĚǇ͘
sşŵĞ͕ǎĞǀĢƚƓŝŶĢǌǀĄƐƉŽŵĄŚĄŶĢŬĚŽǌƌŽĚŝŶǇ͕ǌĞƐŽƵƐĞĚƐƚǀş͕ƉƎşƉĂĚŶĢǌĚĂůƓşĐŚƐƉŽůĞēĞŶƐƚǀş͘
ŚĐĞŵĞ͕ĂďǇƐƚĞǀĢĚĢůŝ͕ǎĞŝŵĢƐƚŽĞƐŬǉƌŽĚĂũĞŚŽĚŽďƌŽǀŽůŶşĐŝũƐŽƵǀĄŵŶĂďůşǌŬƵ͘
EĞďŽũƚĞƐĞũŝŵƐĚĢůŝƚǀĂƓĞƉƎĄŶşĂŬŽŶƚĂŬƚǇƉƌŽƵƐŶĂĚŶĢŶşǀǌĄũĞŵŶĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘
WƌŽǌĂĐŚŽǀĄŶşǌĚƌĂǀşŶĄƐǀƓĞĐŚĐŚĐĞŵĞ͗
ŽŶĞũǀşĐĞƐŶşǎŝƚǀǌĄũĞŵŶǉĨǇǌŝĐŬǉŬŽŶƚĂŬƚĂƉŽŚǇďůŝĚşǀƵůŝĐşĐŚŵĢƐƚĂ
WŽƉƌŽƐŝƚǀĄƐŽǀĞůŝŬŽƵŽŚůĞĚƵƉůŶŽƐƚ
WŽƐŬǇƚŶŽƵƚŝŶĨŽƌŵĂĐĞĂŶĞŶĞĐŚĂƚŶŝŬŽŚŽďĞǌŵŽǎŶŽƐƚŝŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞĂƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ
ŽďƌŽǀŽůŶşĐŝǀĄŵƌŽǌŶĄƓĞũşĚĂůƓşƚŝƓƚĢŶĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͕ũĂŬǎşƚǀƚĠƚŽĚŽďĢĂƵĚƌǎĞƚƐŝĚŽďƌŽƵŵǇƐů͕
ĂŶĂďşĚŶŽƵǀĄŵŶĢŬƚĞƌĠƐůƵǎďǇŵĢƐƚĂĞƐŬǉƌŽĚ͗
EĄŬƵƉǌĄŬůĂĚŶşĐŚƉŽƚƌĂǀŝŶ
ŽƌƵēĞŶşůĠŬƽ
DŽǎŶŽƐƚĚŽĚĄŶşƚĞƉůĠŚŽũşĚůĂ
DŽǎŶŽƐƚƌŽǌŚŽǀŽƌƵƉƌŽĚĂůƓşŽƌŝĞŶƚĂĐŝŝƉŽǀǌďƵǌĞŶş
WŽŵŽĐĚŽďƌŽǀŽůŶşŬƽƐŵĢƎƵũĞŵĞŬŶĞũƉŽƚƎĞďŶĢũƓşŵʹǌĞũŵĠŶĂŬŽďēĂŶƽŵƐƚĂƌƓşŵϲϱůĞƚ
ĂǌĚƌĂǀŽƚŶĢǌŶĞǀǉŚŽĚŶĢŶǉŵ͘
EĞǀĄŚĞũƚĞŶĄƐŬĚǇŬŽůŝŬŽŶƚĂŬƚŽǀĂƚ͘
sĢƎşŵĞ͕ǎĞƐƉŽůƵƚŽǌǀůĄĚŶĞŵĞ͊

:ĂŬƵďEĞŬŽůŶǉ
ƐƚĂƌŽƐƚĂŵĢƐƚĂĞƐŬǉƌŽĚ

dŽŵĄƓŚĂƌǀĄƚ
ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌĚŽďƌŽǀŽůŶşŬƽ

Do obchodních
center bezpečně
2m

1.
Do obchodního centra vstupujte
jen s ochranou úst a nosu

3.
Nezdržujte se v odpočinkových
a stravovacích zónách

2.
Dodržujte dvoumetrové rozestupy
od ostatních zákazníků i personálu

4.
Dodržujte zvýšenou osobní
hygienu
Zvláště při užití WC, bankomatů, platebních
terminálů, eskalátorů nebo výtahů

5.
Při vstupu do jednotlivých
provozoven si vydezinﬁkujte ruce

Více informací na:
koronavirus.mzcr.cz

6.
Respektujte pokyny a doporučení
obsluhy, chráníte tím sebe i ostatní

Do restaurace
bezpečně
2m

1.
Při vstupu do zahrádky si vždy
vydezinﬁkujte ruce

2.
Dodržujte dvoumetrové odstupy od
ostatních zákazníků i od personálu

Hygienické potřeby pro vás zajistí provozovatel

3.
Roušku sundávejte pouze
během konzumace u stolu
Když se od stolu vzdálíte, opět si ji nasaďte

5.
Pokud je to možné, plaťte
bezkontaktně kartou či
mobilním telefonem

Více informací na:
koronavirus.mzcr.cz

4.
Dbejte na zvýšenou osobní hygienu
Zvláště při konzumaci jídla a pití, užití WC
či manipulaci s penězi a platebním terminálem

6.
Respektujte pokyny
a doporučení obsluhy,
chráníte tím sebe i ostatní

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
• u všech inzerátů musí být texty a důležitá grafika min. 3 mm od kraje; v případě celostránkové inzerce (ostatní vždy bez spadu), kde je grafika do krajů strany (na spad), vyžadujeme ořez. značky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: 6. 1., 3. 2., 2. 3., 1. 4., 4. 5., 1. 6., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2020
Data expedice: 17. 1., 14. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 14. 8., 18. 9., 16. 10., 13. 11., 18. 12. 2020
poslední aktualizace: 12. 11. 2019

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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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OPORU
A ZA D
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Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.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

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

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 balících/výrobních strojů
Hledáme technicky šikovné uchazeče na pozice Technik/čka a Mechanik/čka balících strojů.
Vhodné i pro ABSOLVENTY – vše Vás naučíme.
Náplň práce:
• obsluha, kontrola,
údržba výrobní
linky
• dodržování stanovených objemů
výroby
• zapisování požadovaných hodnot
• pravidelné
provádění kontrol
kvality
• diagnostikování
a řešení veškerých
poruch strojů
• spolupráce
s kolegy

Nabízíme:
• velmi zajímavé
platové ohodnocení
• práce na HPP,
příjemné pracovní
prostředí
• příspěvek na stravování, individuální
pracovní bonusy
• práci ve velmi moderním pracovním
prostředí
• možnost profesního růstu
• technická i jazyková školení
• nástup možný
ihned

Požadujeme:
• SŠ vzdělání ideálně technic. směru v oboru
elektro (mechanik – elektronik, elektrotechnik, mechatronik, automechanik),
maturita výhodou, nikoliv podmínkou
• uživatelská znalost práce na PC – nutná
pro servisování a nastavování výrobních
technologií
• praxe se seřizováním a servisováním strojů
ve výrobě výhodou
• praxe v oboru opravář zemědělských či stavebních strojů výhodou nikoli podmínkou
• pečlivost a šikovnost
• technické znalosti elektro a mechaniky
• komunikativnost a manuální zručnost
• elektro vyhláška 50 výhodou
• analytické a koncepční uvažování a smysl
pro detail
• znalost AJ nebo NJ výhodou

ŘIDIČ/ČKA TAHAČE Mercedes Benz s návěsem (plachta)
Náplň práce:
• práce: pondělí – pátek
(sobota, neděle a svátky
– volno) – pevné trasy ČR
– AT – ČR – D max. 2 – 3
noci mimo firmu v ČR za
týden

Nabízíme:
• fixní plat + diety
• 20 dní dovolené
• další benefity,
mob. telefon
• nástup možný
ihned nebo dle
dohody

Požadujeme:
• řidičský průkaz C + E
• praxe s řízením kamionu min. 5 let
• platný profesní průkaz
• školení řidičů
• psychotesty
• samostatnost
• čistý TR, bezúhonnost

Pokud Vás zaujala tato nabídka zašlete svůj profesní strukturovaný životopis
na emailovou adresu: vitekova@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice.
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Výkup železa, papíru,
kovů a baterií
prodej štěrku (frakce 4/8 a 8/16),
písku (betonářského) a kačírku
Najdete nás v ul. Tovární, Čelákovice
(bývalý areál TOS)
PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá 7.30 – 16.30, So 8.00 – 12.00, tel. 702 352 151

www.vykupcelakovice.cz
www.sterkpisek.cz

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

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

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

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

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

esel

®

www.tc-nibe.cz

ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
• tlaková voda
• Rothenberger

KAMEROVÉ PROHLÍDKY KANALIZACE
• robot
• nástrčná kamera

www.vservis.cz

+420 603 538 622
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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.

STABILNÍ PRÁCE
VE VAŠEM SOUSEDSTVÍ
Nejezděte za prací až do Prahy, přidejte
se k celosvětově známé a úspěšné
ﬁrmě Marker vyrábějící lyžařské vázání.
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
operátory výroby pro montáž lyžařského vázání
údržbáře s vyhláškou 50

íční
Měs ční
a ro NY
MĚ
OD

skladníka se schopností obsluhovat počítač
– skladový informační systém (pracoviště Kouřim)

VOLEJTE, PIŠTE:
727 831 985 |

marker@marker.cz

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy

NABÍZÍME:

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

Vepřovou kýtu bez kosti – 105 Kč/kg
Vepřovou pečeni s kostí – 99 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 89 Kč/kg

ceny jsou platné od 25. 5. do 6. 6. 2020
na prodejně v Českém Brodě

"ESKOBRODSKÁ

29. 5. 2020
vždy v pátek od 8:00 do 14:00
náměstí Arnošta z Pardubic
Sýry a uzeniny
Domácí vajíČka
Mošty, sirupy, pálenky
"erstvá zelenina a ovoce
PeČivo a cukráƒské výrobky
Oƒechové a medové pochoutky
Cibuloviny a sazenice do zahrádek
¦ezané květiny od drobných pěstitelǀ
Rukodělné výrobky pro potěšení i užitek
Burza ƒemesel a nabídky práce vɝregionu

12:00 MÚZY MÔŽOU
Hudba, autorská Čtení, divadlo...
parČík u zvonice

