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Jak se přičiníme
Očekávání přirozeně na úvod roku patří. Stejně jako přání. Každý sice najdeme zdroj rados a štěs trochu
jinde, naše vlastní nápady a přičinění je však téměř vždycky umocní.
Také město Český Brod chystá řadu novinek a vůbec pestrý rok, v němž bude zase spoustu příležitos
k tomu, abychom přiložili ruce ke společnému dílu, zamysleli se nad novými projekty a plány, připomněli
si a oslavili kula ny. Letos je oslaví naši sokoli i Leccos. Ve školách a nejen tam si připomeneme tři čtvrtě
stole od konce druhé světové války a snad také oceníme hodnotu spolupráce v míru, která stála u zrodu
evropského společenství. Reprezenta vní publikací, kterou očekáváme v nejbližších týdnech, vzpomeneme ještě na loňské výročí významného rodáka Jana Kouly a jistě nezapomeneme ani na jeho kolegu
Antonína Balšánka, letos to ž uplyne 155 let od jeho narození a v roce následujícím potom 100 let od jeho
úmr . Nejen , kdo oslaví letos kula ny, se mohou stát osobnostmi města. Zkuste nám navrhnout, kdo by
si takové ocenění skutečně zasloužil.
Na následujících stránkách se dočtete o přípravách i postupu realizace velkých inves c města - na MŠ
Kollárova, v areálu nemocnice, v okolí nádraží i o stručné bilanci loňských projektů. Osobně mám radost
z dalších kamínků do brodské cyklis cké mozaiky – nových míst k zaparkování kol u nádraží i singltreku
v Dolánkách.
Na další rozvoj kulturního dění pro město a okolí se zaměří Centrum vzdělání, informací a kultury. Přinášíme rozhovor s jeho ředitelem. Na Schuberta v podání Doležalova kvarteta můžete v únoru zajít do
sokolovny na úvod letošního cyklu koncertů Klasika Viva.
Pokud jste ještě nezahájili roční tréninkový plán, na jehož konci se zúčastníte běžeckých závodů Českobrodská vánoční desítky, nečekejte žádné zázraky. Nebo si aspoň přečtěte, jak závod běhají skuteční nadšenci. A když byste chtěli udělat pro své zdraví a dobrou pohodu něco ve volnějším tempu, zkuste navš vit
českobrodské lesy. Tam zázraky můžete najít nejen kolem Vánoc.
Přeji vám rok plný dobrých nápadů.
Aleš Kašpar
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Krátce z města
Ke dni 31. 12. 2019 skončila ve funkci ředitelky
příspěvkové organizace Městská knihovna Český
Brod paní Eva Vedralová. Do funkce ředitele nové
organizace CVIK (rozšířené o informační centrum
a KD Svět) nastoupil Mgr. Petr Steklý. Paní Vedralové, která je od 1. 1. 2020 zástupkyní ředitele CVIK a je nadále vedoucí knihovny, ze srdce
děkujeme a přejeme jí do dalších let v městské
knihovně mnoho energie a pracovních úspěchů.
Na jednání dne 4. 12. 2019 zastupitelstvo města
schválilo pravidla rozpočtového provizoria pro
hospodaření města do schválení rozpočtu na rok
2020 a rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu na rok
2019. Příjmy se zvýšily na 256.262,86 s. Kč, provozní výdaje se zvýšily na 165.061,92 s. Kč a inves ční výdaje zůstaly ve výši 93.936,94 s. Kč.
Zastupitelstvo také schválilo aktualizované Programy podpory sportu, kultury a volného času
a projekt Regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě. Dále souhlasilo s realizací projektu
Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice.
Náklady na vybudování bezbariérového vstupu,
výtahové plošiny a bezbariérového WC ve výši
1,4 mil. Kč budou z větší čás kryty dotací.
Zastupitelstvo města schválilo plán akcí obnovy
vodohospodářského majetku. Do oprav, obnovy a inves c patří například výměna vodovodu
a kanalizace v ulici Sokolovská, projektové dokumentace na vodovod ve Slezské a Jugoslávské
ul. a vodovod a kanalizaci v ul. Ruské, ale také
rekonstrukce revizních šachet nebo dalších zařízení. Jak jsme informovali již v prosinci, schválen byl též poplatek za komunální odpad (756
Kč) a maximální cena vodného a stočného pro
rok 2020 (102,08 Kč vč. DPH za 1 m3). Část vybraných prostředků jde formou nájemného
hrazeného provozovatelem zpět do obnovy vodohospodářského majetku. Zastupitelstvo také
schválilo zřízení fondu obnovy komunikací, kde
budou alokovány prostředky na rekonstrukce
chodníků a vozovek na území města.
A dále Komunitní plán sociálních služeb ORP
Český Brod na 2020 – 2024. Smyslem dokumentu je zmapování dostupných služeb a poskytovatelů a vymezení cílů a potřeb sociálních služeb
na území správního obvodu města Český Brod.
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Zastupitelstvo města projednalo i zvolení předsedy
finančního výboru, kterým se stal Ing. Filip Ulík.
Zastupitelstvo schválilo nová Pravidla pro udělení ocenění Osobnost města Český Brod. Podrobnos včetně nominačního lístku jsou uvedeny
uvnitř čísla.
Rada města na ujednání 11. 12. 2019 schválila
nový organizační řád Městského úřadu, jímž došlo mj. ke zrušení odboru tajemníka. Podrobnosv článku uvnitř čísla. Rada města dále vyslovila
souhlas s opravou zřícené hřbitovní zdi společně
se stavební přípravou pro instalaci trojice kovových bran. Rada dále souhlasila s podáním žádos o dotaci na vybudování retenčních nádrží
v ulici Žižkova v Českém Brodě v souvislos s plánovanou rekonstrukcí této ulice.
Od nového roku došlo k několika změnám v oblas parkování v centru města, na parkoviš ch
P + R v okolí nádraží a také k drobné úpravě
nařízení týkající se rezidenčního parkování na
Škvárovně. V centru byla zavedena první hodina
zdarma, došlo ke zpoplatnění parkování u nádraží a do systému rezidentního parkování na
Škvárovně byla zahrnuta i Zborovská ulice.
Probíhá veřejná zakázka na projektovou dokumentaci nové budovy Mateřské školy Kollárova.
Oslovili jsme několik architektů, aby zpracovali
nabídky včetně ideového záměru. Z nich bude
vybrán zpracovatel. Pokračují práce na vybudování školní kuchyně v areálu nemocnice. Více
uvnitř čísla.

Starosta města Vás zve na deváté
jednání Zastupitelstva města Český Brod, které se koná ve středu
22. 1. 2020 v 18.00 hodin v obřadní
síni radnice, nám. Husovo 70, Český Brod. Na programu je zejména
schválení rozpočtu města na r. 2020
a rozpočtového výhledu na léta
2021 – 2023.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Zastupitelstvem města
4. 12. 2019
1. Schválení pravidel rozpočtového provizoria na
rok 2020
2. Schválení rozpočtového opatření č. 5 k rozpočtu
2019
3. Programy podpory sportu, kultury a volného
času – aktualizace dokumentů pro rok 2020
4. Římskokatolická farnost – žádost o finanční příspěvek
5. Žádost o poskytnu sponzorského daru Základní
a prak cké škole Kostelec nad Č. Lesy
6. Schválení Projektu „Regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě“ včetně financování Projektu
a souhlas s podáním žádos o dotaci z rozpočtu
SFRB
7. Prodej pozemku v k.ú. Štolmíř (N.R.)
8. Prodej čás pozemku V Lukách (D.S., R.P.)
9. Mimořádné vydržení čás pozemku (I.K.)
10. Obnova a inves ce vodohospodářského majetku na rok 2020
11. Maximální ceny vodného a stočného pro rok
2020
12. Souhlas s dofinancováním projektu Český Brod
– Výměna kabelů NN pro VO
13. Komunitní plán sociálních služeb města Český
Brod pro období 2020–2024
14. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český
Brod a obcí Masojedy – RUIAN
15. Fond obnovy komunikací města Český Brod
16. Schválení vydání OZV o nakládání s komunálním odpadem na rok 2020
17. Schválení vydání OZV o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství na rok 2020
18. Schválení vydání OZV o místním poplatku ze
psů na rok 2020
19. Schválení Ceníku pro svoz odpadu pro podnikatele na rok 2020
20. Dohoda o narovnání – podhledy – Nemocnice
Český Brod s.r.o.
21. Souhlas s realizací projektu „Zateplení pavilonů
E a F v areálu nemocnice v Českém Brodě“
22. Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu dě a mládeže Vrátkov – přije
dotace.
23. Pravidla pro udělení ocenění Osobnost města
Český Brod

24. Činnost kontrolního výboru – staženo
25. Návrh na změnu ÚP – Liblické předměs
26. Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice
v Českém Brodě
27. Volba předsedy finančního výboru
28. S žnost paní Ing. S. H. na postupy starosty
a místostarosty města Český Brod
29. Regionálního řešení spolupráce měst a obcí
v odpadovém hospodářství – staženo
30. Koupaliště – staženo
31. Informace – Koncepce rozvoje a podpory
bydlení
Body projednávané Radou města 11. 12. 2019
1. ZŠ Žitomířská – souhlas s čerpáním fondu invesčního majetku
2. ZŠ Žitomířská – souhlas s čerpáním rezervního
fondu
3. MŠ Kollárova – souhlas se změnami závazných
ukazatelů rozpočtu na rok 2019
4. MŠ Kollárova Český Brod – souhlas s odpisem
pohledávek
5. MŠ Sokolská Český Brod – souhlas s čerpáním
fondu inves c
6. MŠ Sokolská Český Brod – souhlas se změnami
závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019
7. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory
– Úprava závazných ukazatelů rozpočtu na rok
2019
8. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory
– Žádost o souhlas s přije m daru
9. TS – souhlas se změnami závazných ukazatelů
rozpočtu 2019
10. Žádost o slevu z nájmu – Havelka Zdeněk
11. Informace – Informace ohledně schváleného
fondu obnovy komunikací města Český Brod
ZM dne 4. 12. 2019
12. Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a volného času – Program
č. 2 (Habada Mar n)
13. Smlouva na pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 25 – Region Pošembeří o. p. s.
14. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/14
a nebytové jednotky č.1393/26 v ul. Kounická
1393, Český Brod
15. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/16
v ul. Kounická 1393,Český Brod

Věstník
16. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/23
a nebytové jednotky č.1393/25 v ul. Kounická
1393, Český Brod
17. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/24
a nebytové jednotky č.1393/27 v ul. Kounická
1393, Český Brod
18. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/5
a nebytové jednotky č.1392/16 v ul. Kounická
1392, Český Brod
19. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/3
v ul. Kounická 1392, Český Brod
20. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/12
v ul. Kounická 1392, Český Brod
21. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/7
v ul. Kounická 1392, Český Brod
22. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/2
a nebytové jednotky č.1392/15 v ul. Kounická
1392, Český Brod
23. Vyhlášení záměru – prodej čás pozemku v k.ú.
Štolmíř (F.M. a F.F.M.)
24. Prodej obsazených bytů Suvorovova 59, Český
Brod
25. Oznámení ceny vody pitné předané VaK Nymburk pro rok 2020
26. Souhlas s podáním žádos o dotaci na projekt
Český Brod – Výměna kabelů NN pro VO
27. Zajištění Dotací na vodohospodářské projekty
města Český Brod – Příkazní smlouva
28. Souhlas s podáním žádos o dotaci na projekt
Vybudování retenční nádrže v ulici Žižkova,
Český Brod
29. Smlouva o složení jistoty nám. Husovo 70
30. Rekonstrukce TS v areálu bývalé nemocnice
31. VZ Technika pro městské lesy–Český Brod
32. Návrh řešení „Oprava severní strany hřbitovní
zdi ve městě Český Brod“
33. VB – GasNet, s.r.o. REKO MS Český Brod – Pod
Velkým Vrchem
34. Koupaliště
35. Informace o řešení úkolu z 13. řádného jednání rady města – zajis t 2 až 3 sondy na zjištění
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ne/existence „kufru“ a hutnění na komunikaci
Za Rybníkem, severní část pro účely případné
opravy
36. Informace o řešení úkolu z 21. řádného jednání
rady města – Prověřit finanční dopad případné
regulace/zákazu hazardu
37. Informace o řešení úkolu z jednání rady města
– Prověřit zřízení linky 156 pro Městskou policii
Český Brod.
38. Organizační řád MěÚ Český Brod
39. Dohoda o centralizovaném zadávání MVČR
40. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o komplexní podpoře
provozu a uži inforamčního systému
41. Informace – Odměny vedoucím pracovníkům
42. Informace – Zápis komise RMPZ 18. 11. 2019
43. Informace – Zápis komise SVČ 20. 11. 2019
44. Informace – Zápis z jednání Komise pro
územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne
2. 12. 2019
45. Informace – Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace
46. Schválení vydání Nařízení města o stanovení
maximální ceny služeb spojených s nájmem
hrobového místa
47. Informace – Žádost o snížení sazby pachtovného
Body projednávané Radou města 23. 12. 2019
1. Doporučení úpravy statutu Fondu obnovy komunikací města Český Brod a Fondu nemocnice.
2. Žádost Život plus, z. ú. o změnu účelu poskytnuté dotace
3. Ceník č. 18/2019 kterým se stanovují ceny za
služby parkovišť
4. Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na
neinves ční dotaci pro TIC 2019

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Alena Slavíčková, paní Hana Pokorná, pan Zdeněk Petříček
a paní Marie Go liebová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Organizační změny na městském úřadě
Koncem roku 2019 přijala rada města změny ve struktuře městského úřadu. Důvodů bylo několik. Jednak
změny reagovaly na rozšíření služeb městské knihovny o činnos informačního centra města a KD Svět
převedené z úřadu pod společnou příspěvkovou organizaci. Ke konci roku tak byl zrušen odbor tajemníka
a nově vytvořeno sub lnější oddělení Kancelář vedení města, kde na samosprávné kompetence bude dohlížet starosta města a na činnos v přenesené působnos státu tajemník. Pod vedením tajemníka zůstane
oddělení informačních a komunikačních technologií.
Z finančního odboru byla převedena školská agenda podle školského zákona do kompetence odboru
sociálních věcí a školství (dříve jen OSV). Z kompetence zrušeného odboru tajemníka byl do takto
rozšířeného odboru převeden i dlouhodobě vedený projekt spolupráce škol v českobrodském regionu podporovaný ministerstvem školství mládeže
a tělovýchovy. Oblast školství tak bude mít nově
jedinou zodpovědnou vedoucí. Přirozeně při řešení financování a rozvoje školských zařízení našeho
města bude tento odbor podporovat úsilí ředitelů škol při spolupráci se samosprávnými odbory
úřadu – odborem finančním a odborem rozvoje.
Zodpovědnost za oblast krizového řízení a obrany,
požární ochrany a bezpečnos práce, uplatnění
shromažďovacího práva a zákona o utajovaných
informací je nově svěřena odboru vnitřních věcí.
Pro lepší výs žnost, zejména s ohledem na klienty
úřadu byly upraveny i názvy dvou dalších odborů.
Na našem úřadě bude nadále v nezměněné šíři
služeb působit odbor životního prostředí a zemědělství i odbor výstavby a územního plánování (zahrnující také agendu památkové péče). Posledně
jmenovaný odbor čeká pravděpodobně v blízké
budoucnos další změna, protože stát zamýšlí novelou stavebního zákona zřídit samostatný státní
stavební úřad mimo pravomoc obcí. Taková pracoviště by měla zahrnovat i služby vodoprávního
úřadu a silničního správního úřadu. Ale nepředbí-

hejme. Diskuse na toto téma probíhá velmi bouřlivá a to, co můžeme očekávat jako vyústění legislavního procesu změny stavebního zákona, je dnes
blízké věštění z křišťálové koule.
Mnohem konkrétnější obrysy mají další stavební
úpravy, které přinesou vyšší komfort klientům úřadu i další úsporu jeho provozních nákladů. V návrhu letošního rozpočtu i rozpočtovém výhledu na
další dva roky počítáme s přebudováním schodiště a jeho okolí v interiéru budovy úřadu č. p. 56
a následně s úpravou kanceláře, kde po odbourání
místní příslušnos stále více klientů nejen z našeho města požaduje nový občanský průkaz i další
služby v oblas evidence obyvatel. V neposlední
řadě čeká tuto budovu i výměna oken. Drobných
úprav interiéru a průčelí vstupu se dočká i budova
radnice č. p. 70, která si do nového roku oblékla
novou fasádu se zrcátky nových špaletových oken
podtrhujících památkovou hodnotu této stavby.
Aleš Kašpar, tajemník

ZMĚNY V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ MĚSTA
Koncem ledna 2020 bude Město Český Brod vyhlašovat v rámci Programu podpory sportu,
kultury a volného času pro rok 2020 výzvu k podání žádos o dotaci na podporu tradičních
akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města. V návaznos na prosincové usnesení zastupitelstva č. 116/2019 dojde ke změnám v pravidlech těchto programů. Žádáme všechny potenciální žadatele, aby sledovali webové stránky města, kde budou podrobnos uvedeny a pečlivě nastudovali nové podmínky
pro poskytování dotací.
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Projekty v okolí vlakového nádraží
Většina z nás si již zvykla na vybudovaný dopravní terminál v přednádraží včetně záchytných parkovišť
i kolostavů, opravenou budovu vlakového nádraží, výtahy k nástupiš m. Zdá se, že ani v běžném shonu
nes háme vnímat změny kolem nás a bereme je jako samozřejmost. Okolí vlakového nádraží prošlo za
posledních deset let velkými změnami za miliony korun. Připomeňme si jakými.
V roce 2010 byla ČD zrekonstruována budova vlakového nádraží. V té době jsme napro nádraží vybudovali první odstavná parkoviště za téměř 9 mil.,
která měla sloužit především přespolním k odstavení vozidla a pokračování cesty vlakem. Obrovskou inves cí v letech 2012 - 2013 bylo vybudování
dopravního terminálu přednádraží včetně nového
mobiliáře za téměř 33 mil. korun. Dále rekonstrukce ulice Cukrovarská a vybudování dalších 240
parkovacích stání pro motoristy v místech bývalé
nákladové rampy v areálu ČD a v ulici Klučovská
v letech 2013 - 2015 za 57 mil. korun. To vše by se
neobešlo bez šikovných projektových a inves čních
manažerů, projektantů, stavbyvedoucích, dělníků,
účetních… sluší se zmínit i donátory, bez kterých
bychom zmíněné inves ce pouze z rozpočtu města
nikdy nezrealizovali. Jsou jimi Středočeský kraj, evropské fondy, ROP a ROP NUTS II Střední Čechy.
Inves ční projekty v oblas dopravy v okolí vlakového nádraží však nekončí. Důkazem je realizace
nového parkoviště pro nemotorová vozidla B + R
s cílem podpory cyklodopravy ve městě a zvýšení
bezpečnos i kvality parkování v blízkos hlavního dopravního uzlu. V roce 2017 jsme k tomuto
záměru zpracovali studii proveditelnos , která
mapovala situaci a především potřebu parkování
jízdních kol a jednostopých vozidel. Následně jsme
byli úspěšní s žádos o dotaci z IROPu (Integrovaný

regionální operační program) a získali jsme příspěvek 4.480.000 Kč. Přičemž celkové náklady projektu, včetně zakoupení pozemku 709/26 na jehož
čás parkoviště stojí, jsou 7.200.000 Kč. Realizace
projektu v roce 2019 přinesla 5 parkovacích stání
pro invalidy, 10 parkovacích míst pro motorky, 60
stání pro jízdní kola pod přístřešky, 4 uzamykatelné
cykloboxy s 20 kójemi i pumpu na kola. Součás
inves ce je také napojení parkoviště na stávající
stezku pro chodce a cyklisty v ulici Klučovská.
Našim přáním je zpříjemnění užívání kol a jejich
parkování v blízkos vlakového nádraží. Stejně tak
přilákání těch, kteří se cyklisty ještě nestali.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Projektová činnost
Hlavní náplní odboru rozvoje je zpracování projektů ve všech jeho fázích včetně zpracování studií, rozpočtů
atd. Předkládáme přehled stěžejních projektů, kde uvádíme zaokrouhlené částky.
UKONČENÉ PROJEKTY
Parkoviště B+R u nádraží v Českém Brodě
Projekt řeší návrh parkovací plochy, plochy pro
stání motorek a plochy pro umístění přístřešků pro
jízdní kola a pro cykloboxy.
Realizace: 2018 - 2019
Poskytovatel dotace: IROP
Náklady: 5.870.000 Kč
Výše dotace: 4.580.000 Kč
Spoluúčast: 1.290.000 Kč
Živá zahrada
Regenerace školní zahrady v areálu nemocnice.
Realizace: 2019
Poskytovatel dotace: MŽP
Náklady: 790.000 Kč
Výše dotace: 500.000 Kč
Spoluúčast: 290.000 Kč
Celková oprava fasády MÚ Český Brod,
nám. Husovo 70
Celková oprava historické budovy úřadu, která je
nemovitou kulturní památkou.
Realizace: 2019
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Náklady: 6.450.000 Kč
Výše dotace: 1.640.000 Kč
Spoluúčast: 4.810.000 Kč
Nové funkce IS města Český Brod
Nové funkce elektronické spisové služby, ekonomické čás informačního systému města, elektronizaci zadávání veřejných zakázek, nové funkce
integrační pla ormy interních procesů a zpřístupnění vybraných informací na portálu občana a portálu úředníka.
Elektronizace agend Městské policie, rozšíření serverové, datové a komunikační infrastruktury.
Realizace: 2018 - 2019
Poskytovatel dotace: IROP
Náklady: 15.050.000 Kč
Výše dotace: 13.500.000 Kč
Spoluúčast: 1.550.000 Kč
Komunitní plánování sociálních služeb
Vytvoření komunitního plánu rozvoje sociálních
služeb na území správního obvodu ORP Český Brod,
vytvoření portálu a katalogu sociálních služeb.

Realizace: 2018 -2019
Poskytovatel dotace: OPZ
Náklady: 2.700.000 Kč
Výše dotace: 2.600.000 Kč
Spoluúčast: 100.000 Kč
PROJEKTY V REALIZACI
Podzemní kontejnery, ul. Palackého
Výstavba podzemních kontejnerů v ulici Palackého a nákup popelnic do domácnos na tříděný
odpad.
Realizace: 2019 – 2020
Poskytovatel dotace: OPŽP
Náklady: 2.500.000 Kč
Výše dotace: 2.100.000 Kč
Spoluúčast: 400.000 Kč
Rekonstrukce čás objektu bývalé nemocnice
na školní kuchyni a jídelnu
Rozšíření stávající jídelny a vybudování nové školní
kuchyně.
Realizace: 2019 – 2020
Poskytovatel dotace: Ministerstvo financí
Náklady: 96.600.000 Kč
Výše dotace: 60.000.000 Kč
Spoluúčast: 36.600.000 Kč
Přístavba odborných učeben ZŠ Tyršova
Pořízení vybavení odborných učeben za účelem
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích
na ZŠ Tyršova.
Realizace: 2019 – 2020
Poskytovatel dotace: IROP
Náklady: 6.850.000 Kč
Výše dotace: 4.500.000 Kč
Spoluúčast: 2.350.000 Kč
Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě
Vybudování nových vodovodních řádů v ulicích,
kde vodovod nebyl doposud vybudován. Ul. Nábřežní, Jungmannova, Polomská, Tovární, Na Křemínku, Na Prutě, U Dráhy, V Lánech.
Realizace: 2017 - 2020
Poskytovatel dotace: OPŽP
Náklady: 7.520.000 Kč
Výše dotace: 3.780.000 Kč
Spoluúčast: 3.740.000 Kč

Co nového
Singltrek v Dolánkách
Výsledkem projektu bude vybudování 2923 m
lesních cest pro singletrack.
Realizace: 2019 - 2020
Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond
Náklady: 880.000 Kč bez DPH
Výše dotace: 880.000 Kč
Spoluúčast: 0 Kč
Sdílené rados a stras škol III
Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ v městech a obcích správního obvodu ORP Český Brod.
Realizace: 2018 – 2021
Poskytovatel dotace: OP VVV
Náklady: 9.400. 000 Kč
Výše dotace: 9.000.000 Kč
Spoluúčast: 400.000 Kč
(z toho podíl města 167.105,20 Kč)
PROJEKTY FINANCOVANÉ POUZE Z ROZPOČTU
MĚSTA 2019
Výměna vodovodu a kanalizace
Výměna vodohospodářských sí .
Náklady – ul. Moravská: 4.492.800 Kč
Náklady – ul. Tuchorazská: 1.900.000 Kč
Stavební úpravy komunikace Na Bělidle
Výstavba zpevněné komunikace.
Náklady: 3.200.000 Kč
Úprava ve dvoře nám. Arnošta z Pardubic č.p. 56
Vybudování zadního přístupu do budovy úřadu,
vybudování dešťové kanalizace a úprava povrchu
dvorku.
Náklady: 1.800.000 Kč
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Čištění koryta Šembery od Pivovarského jezu
po MŠ Sokolská
Vybagrování nánosů bahna v toku Šembery před
stavítkem k nátoku do pivovarského rybníka.
Náklady: 420.000 Kč
Výměna vodovodu a kanalizace, ul. Pod Velkým
vrchem – 2 .etapa
Další etapa výměny vodohospodářských sí .
Náklady: 3.200.000 Kč
Veřejné osvětlení Liblice, ul. Ve Staré vsi
Rekonstrukce stávající čás a umístění nových
bodů veřejného osvětlení s LED světly v ulici
Ve Staré vsi.
Náklady: 150.000 Kč
Veřejné osvětlení Liblice, ul. Ls bořská
Nové body veřejného osvětlení se solárními zdroji
energie v ulici Ls bořská.
Náklady: 470.000 Kč
Vjezd a zpevněná plocha areálu ZZN, ul. Kollárova
Zpevnění komunikace zadního vjezdu do areálu ZZN.
Náklady: 1.180.000 Kč
Rekonstrukce čás chodníku, ul. Tyršova
Rekonstrukce čás chodníku u budovy č.p. 70
a odizolování této budovy včetně drenáží.
Náklady: 680.000 Kč
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje
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Veřejná zakázka na projekt nové Mateřské školy Kollárova
byla vyhlášena na podzim
Technický stav budov MŠ Kollárova postavených na přelomu 70. a 80. let je velmi špatný. Dle znaleckého
posudku objednaného městem je stavba za hranicí své životnos . Jediné řešení spočívá ve výstavbě nové
budovy na stejném místě. Na její projektovou dokumentaci byla na podzim vyhlášena veřejná zakázka.
Stav objektu „školky u Letadýlka“ je znám pedagogickému sboru i vedení města již několik let.
V roce 2018 byly započaty práce na architektonické soutěži na novou budovu a zpracován stavební
program, tedy jakési podrobné zadání, co by v nové školce mělo být. Architektonická soutěž byla
jednou ze zákonných cest, jak vybrat projektanta
jinak než podle nejnižší nabídkové ceny (a tedy ne
vždy dobrého) nebo přímým zadáním (to je u takto
velké zakázky buď problema cké anebo dokonce
vyloučené). A také, jak si vybrat konkrétní podobu
školky z vícero návrhů a nikoli osobu, která projekt
teprve vypracuje. Uspořádání otevřené soutěže
nakonec zastupitelstvo neschválilo (duben 2018).
Následně zastupitelstvo v lednu 2019 odsouhlasilo přípravu inves ční akce, ale po zrušení soutěže
neurčilo konkrétní postup, jak projektanta vybrat.
Současně dále probíhaly diskuse o tom, zda je stav
školky dostatečně urgentní, zda je školka opravdu
prioritou či kam máme umís t dě po dobu výstavby. Dokonce zazněly i návrhy, že má být zcela
zrušena a přesunuta jinam (např. do cukrovaru)
a na jejím místě má vzniknout parkoviště. To by
ale bylo vzhledem k dnešní ideální poloze školky
v centru velmi nešťastné. Nejnověji na vzniklou
situaci kolem stavu budovy upozornila pe ce rodičů (podepisovala se od června do prosince 2019).
Ta se opírá o závěry posudku ze září 2018, který
hovoří o špatném stavu svislých i vodorovných
konstrukcí i o bezpečnostních i zdravotních rizicích
dalšího provozu stávající budovy.
Zřejmě jsme si diskusemi o stavu školky a jeho řešení museli projít. Nejde o malý projekt, který lze
vyřešit v řádu týdnů. Věříme, že způsob, jak vybrat
projektanta (architekta) školky se nakonec našel,
a to i díky spolupráci se stavební komisí. Řešení
kombinuje výhody architektonické soutěže a zakázky na cenu a již jsme si jej v menším rozsahu
vyzkoušeli u rekonstrukce budovy čp. 1. V létě byla
připravena a na podzim radou města vyhlášena zakázka malého rozsahu, v jejímž rámci jsme oslovili
4 architektonické kanceláře, které mají za sebou
projekt mateřské školky v jiné obci. Ti by měli v následujících týdnech předložit nabídku obsahující

mj. ideový návrh nové budovy, jehož hodnocení
bude jedním z kritérií hodnocení zakázky na projektovou dokumentaci. Výsledek bude hodno t
komise i za účas paní ředitelky. Předmětem zakázky je celá projektová dokumentace, abychom
neztráceli drahocenný čas a mohli po zajištění financování hned stavět.
Nová budova by měla mít projektovanou kapacitu
132 dě (dnes 96, fak cky ale 112). Měla by zahrnovat 5 tříd pro 24 a jednu pro 12 dě , dále sborovnu, ředitelnu, společenskou místnost, výdejnu
jídel a veškeré zázemí. Požadováno je propojení
vnitřního a venkovního prostoru (umístění šaten
a hlavního vstupu s ohledem na propojení se zahradou), bezpečnost a přehlednost, vhodná orientace místnos apod. Školka může mimo provozní
dobu plnit i jiné funkce například pro kroužky či
další ak vity. Bohužel se již nepodaří podat žádost
o dotaci v tomto programovacím období, jak jsme
plánovali, pokud by proběhla původní architektonická soutěž. Dokumentace by měla být zpracována letos, abychom v roce 2021 mohli žádat o dotaci a ideálně v letech 2021 až 2022 stavět.
Tomáš Klinecký, místostarosta
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Stavební práce v areálu nemocnice pokračují
Zastavilo mě na městě několik lidí a ptalo se, co se vlastně teďka staví v nemocnici.
Na mysli měli přestavbu budovy bývalé výměníkové stanice, která je vidět z Bezručovy ulice. Na
jejím místě už od loňského roku vyrůstají nové jídelny pro potřeby školního stravování. Místo sousední nemocniční kuchyně vyroste centrální školní
kuchyně, která bude mít kapacitu 1300 jídel a měla
by i s rezervou pokrýt veškeré požadavky českobrodských škol a případně i zajis t závodní stravování pro areál nemocnice. Se zachováním školní
jídelny ve Smetanově ulici se i nadále počítá.
Celkové náklady se vyšplhají na přibližně 93 mil. korun. Prvních 30 mil. již bylo proinvestováno z dotace
od ministerstva financí v minulém roce a dalších 30
mil. máme přislíbeno ze státního rozpočtu pro letošní rok. Zbývající část by měla jít z rozpočtu města na
rok 2020, o kterém bude jednat zastupitelstvo města na svém lednovém zasedání. Jestliže vše půjde
podle plánů, měly by práce skončit v srpnu letošního roku a nová školní jídelna bude sloužit svému
účelu už ve školním roce 2020/2021.
Stěhování pak čeká nemocniční kuchyni, která by
se měla přesunout do prostor po lékárně Pilulka.
Město již má zpracovanou projektovou dokumentaci, získalo všechna potřebná vyjádření a požádalo
o stavební povolení. Předpokládáme, že i na tomto
místě se v dohledné době začne budovat, neboť
je na tom závislé uvolnění stávající nemocniční kuchyně pro pokračování prací na školní kuchyni.
Taktéž budova bývalého ředitelství nemocnice a
tehdejší hospodářsko-technické správy by v případě odsouhlasení navrženého rozpočtu měla být
v letošním roce kompletně přestavěna. Město tož uspělo se svou žádos o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu a získalo dotaci
ve výši 29 miliónů korun na vybudování pedagogicko-psychologické poradny a terénního pracoviště

pro speciální školu. Dotace je ve výši 90% uznatelných nákladů a zbývající částka ve výši 3 miliónů
korun by měla jít z prostředků města.
Tím by po zateplení pavilónu G, kompletní rekonstrukci dalšího pavilónu pro potřeby školy, školní
výdejny, rodinného centra a komunikačních prostor
byla zrekonstruována další ucelená část v areálu
nemocnice. Výraznou proměnou prošla též nemocniční zahrada, která je teď otevřena veřejnos . Větší pozornost budeme následně věnovat i objektům
ležícím u Žižkovy ulice. Zastupitelstvo schválilo zateplení a výměnu střešní kry ny na pavilónech E a F
(bývalé zubní a dětské oddělení) v celkové hodnotě
přes 8 mil. korun, ze kterých 2 mil. pokryje dotace
z Operačního programu životního prostředí.
Pohnout by se měla i záležitost rozestavěné polikliniky. Právě v lednu 2020 vypršela ochranná doba,
kdy město nesmělo s budovou volně nakládat.
Požádali jsme ministerstvo financí o výmaz tohoto
omezení a nyní již bude čistě na městě, jak s budovou naloží. Na městě již leží nabídky na využi pro
bytové účely a také jednáme se zájemcem, jenž má
vážný zájem objekt přestavět na další zdravotnické
zařízení. Na jednání rady se diskutovala i možnost
umís t do budovy další školu. Tak doufám, že v dohledné době padne konečné rozhodnu a i tento
ošklivý relikt bude patřit minulos . Po okolí nádraží se postupně daří s výrazným přispěním státních
i evropských dotací rozlousknou další těžký oříšek
a proměnit nemocniční areál v příjemné místo.
Jakub Nekolný
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Pojďte s námi znovu rozjet českobrodské kino
Počínaje novým rokem má Český Brod novou příspěvkovou organizaci, která vznikla rozšířením městské
knihovny o kulturní dům a informační centrum. Organizace s názvem Centrum vzdělávání, informací a kultury, zkráceně CVIK, by měla nabídnout větší kulturní vyži v našem městě. Přinášíme tedy rozhovor s jejím
ředitelem, Petrem Steklým.
Jaký byl důvod k vytvoření nové organizace?
Není úplně nová, vznikla rozšířením knihovny o víceúčelový Kulturní dům Svět a informační centrum. Předcházející stav byl, že rada města schvalovala smlouvy na divadelní představení apod., to je
administra vně náročné a zbytečné, důvodem je
tedy efek vita a také rozvoj kultury ve městě.
Na co se chcete soustředit?
Vedle dalšího, chci výrazně rozšířit program kina,
posunout divadlo a vytvořit nabídku pro studenty,
rodiny s dětmi a školy z Českého Brodu i okolního
regionu.
Jak si představujete fungující kino?
Hraje alespoň 3 x týdně aktuální filmy, o kterých si
čteme v novinách nebo na ČSFD.cz a pak hledáme,
kam na ně půjdeme. Dále má program pro školy
a studenty, jelikož Český Brod je studentským městem. Je spádové, tedy známé a využívané okolím
v okruhu 20 km kolem Českého Brodu. Je digitalizované, takže umožnuje uvést snímek bezprostředně s premiérou, a více žánrové, aby si každý
přišel na své.

Je digitalizace kina nutná? Kde na ní vezmete?
Nyní digitalizaci naceňujeme a následně budeme
žádat o dotaci. Pro obnovu kina je to nezbytný
krok. Kino musí uvádět aktuální snímky v době,
kdy mají vlastní reklamu podporovanou producenty a distributory. Kvalitních filmů je tolik a doba,
kdy jsou in a navštěvovaná se zkrá la maximálně
na měsíc. Bez digitalizace ale dostaneme snímek
více jak půl roku po premiéře, no a kupte si rohlík
pátý den? Na toust dobrý, ale funkční svačinářství
s m nerozjedete.
Kam chcete posunout divadlo?
Trochu tam, kam kino. Uvádět aktuální věci aby
zvuk divadla v Českém Brodě rezonoval zmíněným
regionem. Protože uvádí kvalitní divadelní představení po jejich vzniku, ne 3 roky po premiéře, kdy
komunita lidí, kteří sledují divadlo je již uspokojená. Zároveň bych se chtěl soustředit na kvalitní
divadla pro dě a školy. Edukační potenciál je u divadla velký.
Jak chcete přilákat nové publikum?
Jednoznačně chci využít naše spojení s knihovnou, kam s láskou chodí téměř 2000 lidí a školy od
Kouřimi přes Kostelec po Úvaly a dál. Dále práci
se studenty, které bych rád zapojil formou brigád
do tvorby programu a marke ngu. V neposlední
řadě bych rád využil pravidelný kontakt s okolními
obcemi, které jsou na tom stejně jako Český Brod,
rostou. Stěhují se do nich mladí lidé a chtějí pestrou nabídku, jinak je pohl Praha. Český Brod má
obrovský potenciál stát se regionálním městem,
jakým v historii byl. Budu rád za jakýkoliv p na
program či zapojení. Pište mi na petr@cvik.cz.
Děkuji za rozhovor.

Spojit knihovnu, informační centrum a KD Svět je
smysluplné spojení nejen proto, že řada filmů má
knižní předlohu, ale také proto, že díky výbornému
vnímání knihovny se frekvence promítání může výrazně navýšit.

Petra Ištvániková.
PR manažerka
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Ohlédnu za činnos městské policie
V roce 2019 městská policie na základě výběrového řízení získala dva plnohodnotné strážníky se zkušenostmi z bezpečnostních sborů a m navýšila svůj počet na 10 strážníků. O jednoho zaměstnance doplnila
i obsluhu kamerového dohledu. Denní službu v současné době vykonávají 3 – 4 strážníci, obsluha kamerového systému a 2 – 4 asisten prevence kriminality. S m narůstá potřeba nové služebny a také garáž na
údržbu služebního vozidla s možnos uskladnění pracovních pomůcek.
Městská policie společně s firmou InQool spolupracovala na systému IQ Metropolis pro vedení
činnos a agend městských policií. Součás tohoto
programu je i evidence činnos strážníků, evidence přestupků přímo na místě spáchání prostřednictvím mobilního zařízení. Těmito kroky se daří plnit
koncepci schválenou zastupitelstvem města. Městská policie využívá spolupráci mezi městem Český
Brod a Úřadem práce, na jejímž základě pracují
v rámci rekvalifikačních programů u MP asisten
prevence kriminality. Na pult centrální ochrany objektů je napojeno 21 městských budov a kamerový
systém má v současnos 57 kamer.

nu. V této souvislos nastává problém při umístění podnapilé osoby do pro alkoholní záchytné
stanice. V Kolíně byla záchytka zrušena a nejbližší
možnost je v Mladé Boleslavi nebo v Příbrami. Obě
tyto stanice však nechtějí přijímat podnapilé osoby
z jiných okresů.
Pro informace týkající se náplně práce, úkolů, rozsahu oprávnění a povinnos městské policie při
zabezpečování místních záležitos veřejného pořádku dle zákona 553/1991 Sb., se obracejte na telefonní číslo 736 675 756 nebo na naše strážníky.
Jan Svoboda, pověřený strážník vedením MP

Strážníci oznamují správcům komunikací nalezené
autovraky a touto činnos se daří, že v Českém Brodě je v současné době minimum motorových vozidel, které vykazují znaky vraku ve smyslu zákona.
Plně využíváme zakoupené služební vozidlo Škoda
Kodiaq, díky kterému můžeme kontrolovat lokality
i mimo zpevněné cesty, např. louka za čis rnou odpadních vod, kde se podařilo vytlačit bezdomovce,
černé skládky ve Štolmíři a v Zahradách. Na základě
těchto kontrol bylo zjištěno, že občané nadále odkládají odpad do míst, kde již byly černé skládky uklizeny, a proto bylo přistoupeno k zakoupení kvalitních
fotopas s korekcí pohybu a datovým přenosem.
Narušování veřejného pořádku významně ovlivňuje požívání alkoholických nápojů. MP na základě
přijaté vyhlášky OZV č. 1/2014 se snaží o důslednou kontrolu tohoto jevu a to i za přispění kamerového systému. Případné porušení řeší v příkazním
řízení na místě nebo oznámením správnímu orgá-
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Osobnost roku nebo osobnost města?
V minulých letech vedení města vyhlašovalo anketu Osobnost roku. Cílem této veřejné ankety bylo vyzdvižení jednotlivců nebo i kolek vů, kteří se významnou měrou zasloužili o dobré jméno našeho města,
získali významné ocenění na poli sportu či kultury, nebo jinak svoji činnos přispěli k veřejnému životu a to
především v návaznos na předchozí rok.
S platnos 1. 1. 2020 máme anketu novou s názvem
Osobnost města Český Brod. Volnější pravidla pro
nominaci a následné udělení ocenění se již nezabývají kategoriemi ani časovým obdobím. Jednoduše
řečeno, pokud máte pocit, že je ve Vašem okolí
někdo, kdo si zaslouží tul Osobnost města Český
Brod nominujte ho do 31. 3. 2020. Nemusíte se už
trápit m, kdy se mu „něco významného povedlo“,
nebo do které „škatulky“ nominovaný patří.
Nominaci můžete podat prostřednictvím formuláře, který je společně s pravidly zveřejněn na stránkách www.cesbrod.cz. Elektronický formulář zasílejte na email e-podatelna@cesbrod.cz. Tištěné
formuláře odevzdejte na podatelně MěÚ Český Brod nebo na
dalších sběrných místech v městské knihovně, v informačním
centru, v KD Svět nebo v penzionu ANNA. (Formulář najdete na
následující stránce.) Pozor, jeden
navrhovatel může podat pouze
jednu nominaci!
Jakmile skončí formální zpracování nominací a budou odstraněny případné závady (například
z pohledu GDPR) členové kulturní komise rozhodnou o návrhu
vhodných kandidátů na udělení
ocenění a předloží svůj návrh
radě města v nejbližším možném

termínu, kdy rada města zasedá. Rada města rozhodne o jménech oceněných. Ti budou následně
oceněny na slavnostním veřejném setkání.
Název ankety i pravidla jsou trochu jiná. Smysl ale
zůstává. Poukázat na lidi kolem nás, kteří něco dokázali. Ať je to například přední umístění ve sportovní, pěvecké či taneční soutěži, nebo dobrovolnická práce na podporu spolkového života anebo
hrdinský čin. Poukázat na ty, kteří mohou být pro
druhé vzorem a mo vací.
Petra Ištvániková, PR manažerka

MĢsto eský Brod
námĢstí Husovo 70 | 282 01 | eský Brod

Osobnost mĢsta eský Brod - nominaēní žádost
Jméno a pƎíjmení navrhovatele:
Kontaktní adresa:
Telefon:
EͲmail:
Jméno a pƎíjmení navržené osoby, pƎípadnĢ název skupiny/družstva:

Struēné dƽvody nominace:

V eském BrodĢ dne ……………………………

Podpis ………….………………..……..…..…..……….

Poskytnuté osobní údaje budou použity pro vyƎízení nominaēní žádosti o udĢlení ocenĢní Osobnost mĢsta
eský Brod a ke komunikaci spojenou s uvedeným ocenĢním.

MĢsto eský Brod | telefon: 321 612 111 | I: 00235334 | DI: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, poboēka eský Brod | ē.ú.: 9294910237/0100
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Co je Seniorská obálka?
Pod mto názvem se skrývá projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který má usnadnit řešení
sňové situace při ohrožení zdraví a života seniorů.
Seniorská obálka je skopis určený především pro
seniory a zdravotně znevýhodněné osoby žijící
v domácím prostředí pro řešení situací náhlého
zhoršení zdravotního stavu, kdy je nutné přivolat
zdravotnickou záchrannou službu. V těchto situacích bývá člověk často velmi rozrušený a dělá mu
po že odpovídat jasně a přesně na otázky lékaře
záchranné služby. Seniorská obálka má být pro tyto
situace pomůckou, která poskytne lékaři základní
orientaci o zdravotním stavu seniora a umožní mu
rychleji reagovat při poskytnu lékařské péče.
Do tohoto skopisu si senior sám nebo za pomoci svých příbuzných vyplní základní údaje o svých
nemocech, užívaných lécích a jejich dávkování
a uvede kontakty na své blízké osoby a prak ckého
lékaře. Díky těmto údajům se pak snadno zjis , jakými nemocemi člověk trpí, jaké léky užívá a koho
z blízkých osob kontaktovat v sňové situaci.
Při vyplňování je důležité pamatovat na to, aby uvedené údaje byly aktuální. K samotnému skopisu

je k dispozici průhledná obálka a klips s magnetem
pro umístění obálky, která by měla být umístěna
na viditelném místě. Například na vnitřní straně
vchodových dveří nebo na lednici apod.
Tiskopis Seniorské obálky včetně plastové obálky
a magnetu je možné si bezplatně si vyzvednout od
20. ledna 2020 v budově Městského úřadu Český
Brod na odboru sociálních věcí a školství, nám. Arnošta z Pardubic 56, v kanceláři č. 24 v úředních
hodinách tj. pondělí a středa od 8.00 do 11.00
a od 12.00 do 17.00, úterý od 8.00 do 11.00 (v jiných dnech po předchozí telefonické dohodě, tel.
730 870 953). S vyplněním formuláře pomůže
v případě zájmu sociální pracovník odboru sociálních věcí.
Nezbývá než si přát, aby si Seniorská obálka našla
své místo v domácnostech seniorů a byla užitečným
pomocníkem v situacích ohrožení zdraví a života
Jana Tůmová, odbor sociálních věcí a školství

Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

I.C.E. KARTA

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

DATUM VYPLNĚNÍ

ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL

DAT. NAROZENÍ
NEBO R.Č.

ALERGIE

NEMOCI

OD KDY ?

LÉKY – NÁZEV

DÁVKA

DÁVKOVÁNÍ

KONTAKTY NA BLÍZKÉ OSOBY
POŘADÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ

MĚSTO

VZTAH

1
2
3
JMÉNO A KONTAKT NA
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby ZZS SCK, p.o. při mém ošetření.
www.seniorivkrajich.mpsv.cz

podpis

TELEFON
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Kafe o dětech
Sejít se nad kafem s dalšími rodiči a probrat, jak se mi s dětmi daří, kde si někdy nevím rady a co jde samo
a ještě k tomu přibrat psycholožku, aby celé to povídání doplnila o trochu teorie a mnohem víc praxe.
A přesně o to šlo v programu 9x kafe, který jsem od října do prosince vedla v Pedagogicko-psychologické
poradně v Českém Brodě v rámci projektu „Sdílené rados a stras škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_
047/0008647
Chtěla jsem rodičům nabídnout nejen své povídání,
ale i prostor pro sdílení jejich příběhů a samozřejmě pro jejich otázky a společné hledání odpovědí.
A aby dostal prostor každý dotaz i zážitek, fungovaly nakonec skupiny dvě (tu druhou jsme pracovně
nazvali 7 x čaj). Každý týden jsem rodičům připravila
jiné téma. Začali jsme hranicemi, pokračovali jsme
přes mo vaci, sebevědomí, vztahy k sourozencům,
naslouchání, čas, emoce. Probrali jsme záchvaty
vzteku, to jestli máme dětem pomáhat i s věcmi,
které dokáží samy, jaké nástrahy skrývají pochvaly,
jako ty jsi šikulka. A protože nevěřím v návody na
dě a pro jedinečnou kombinaci rodičů, dě a životního příběhu neexistuje žádné „to správné“ vychovávání, měla jsem pro rodiče nachystány otázky
o tom, jak sami vnímají různé situace. Snažili jsme
se spolu porozumět tomu, jak dítě může prožívat
to, když mu třeba řekneme: „nebreč, to nic není“.
Poslední setkání jsme věnovali možnos přijímání
různých informací o výchově jako zdroje inspirace
pro poc vé hledání naší jedinečné cesty k rodinné
historii s našimi dětmi.

oceňovali, že jim setkávání nabídlo jiný pohled na
výchovu a uvědomili si, jak naše slova a činy dě ,
mnohdy velmi odlišně od našeho záměru, vnímají. Často také zaznělo, že naše povídání o způsobu
komunikace s dětmi jim pomohlo i ve vztazích k jiným lidem. Těší mě, že rodiče mají zájem i o další
ak vity, kde by mohli společně hledat cestu, jak
porozumět sobě jako rodičům, aby lépe porozuměli dětem.
Mgr. Alexandra Kecová, psycholožka

A snad se to povedlo. Rodiče ocenili prostor pro
vlastní otázky i pro vzájemné sdílení. Pro každého
z nich bylo nejdůležitější jiné téma, ale nejčastěji

ilustrační foto, www.freepik.com
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Prodej vánočních stromků na hájovně byl úspěšný
Ke konci, dnes již loňského roku, jsme se v Městských lesích Český Brod rozhodli nově nabídnout případným zájemcům ke koupi vánoční stromky z místních lesů.
Tím jsme se také zapojili do akce České dřevěné
Vánoce, kterou organizuje cer fikační organizace
trvale udržitelného hospodaření PEFC, jejiž cer fikát vlastníme.

Velmi mile nás překvapilo, jaký zájem
o tyto „obyčejné“ stromky z lesního výřezu byl. Prodali jsme cca 300
stromků převážně smrků a borovic,
které ani vzdáleně nepřipomínali kavkazské jedle z dánských plantáží a to nám udělalo
velikou radost. Těší nás, že lidé ještě nejsou natolik semle konzumem, aby si nedojeli do místního
lesa na hájovnu pro čerstvý stromek a prožili vánoční přípravy alespoň na chvíli trochu jinak, než
u nákupního centra, tak jak tomu bývalo v minulos . Za to bychom chtěli všem poděkovat a je jedno, jestli si stromek nakonec vybrali, či ne.
Závěrem jen přejeme vše nejlepší v novém roce
2020 a lesu zdar!
Za Městské lesy Český Brod
Jan Kopáček, lesní správce

UZAVÍRKA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Oznamujeme Vám, že z důvodu výstavby vodovodu dojde k uzavírkám místních komunikací
v rozsahu a termínu:
• ulice Na Prutě od 14. 1. 2020 do 29. 2. 2020 (90 metrů)
• ulice U Dráhy od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020 (130 metrů)
• ulice V Lánech od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 (140 metrů)
• ulice Na Křemínku od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020 (270 metrů)
Objížďková trasa je vedena obousměrně komunikacemi V Lukách a Sportovní v Českém Brodě.
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Ze společnosti

Vánoce v Domově Anna
První z řady předvánočních akcí čekala seniory Mikulášská nadílka. Děkujeme skvělým deváťákům ze ZŠ
Tyršova, že roznesli nadílku všem našim klientům. Tato tradiční akce přináší mnoho vzájemných dojemných chvil, zvláště když na každém pokoji dě zpívají koledu.
Počátkem prosince jsme přivítali paní Zdeňku
Mudrovou, která již patří ke stálicím našich vánočních akcí. Na její koncert vážné hudby v kombinaci
s vánočními koledami chodí senioři moc rádi.
Nic však nepotěší seniory více, než přítomnost dě
v našem Domově. O pěveckém kroužku ZŠ Žitomířská pod vedením paní učitelky Houšové to pla
dvojnásob, neboť dě předvedly opravdu krásné
předvánoční vystoupení.
Výtvarná dílna paní Fryčové byla věnována vánočním dekoracím. Výroba jednoduchých hvězdiček
ze slámy a ozdobených šišek seniory moc bavila.
Děkujeme paní Fryčové, že za našimi klienty jezdí
ve svém volném čase!
Krásné vánoční pásmo písniček, tanců a hry na hudební nástroje představilo našim klientům Rodinné centrum Kos čka. Výborné výkony dě odměnili senioři potleskem a šťastnými úsměvy. Bylo to
moc příjemné předvánoční odpoledne!
V posledním týdnu před Vánocemi jsme uspořádali tradiční Vánoční besídku. Výtečný domácí dort,

který upekla paní Krutská s klientkami paní Vašinkovou a paní Mackovou, nesměl chybět. Vánoční
koledy k poslechu nám hrál pan Mácha. Zpestřením letošní besídky byla návštěva třídy 5.B ze ZŠ Žitomířská s paní učitelkou Děkanovou. Bylo to velmi
dojemné, dě přinesly seniorům dárek - krásná CD,
která budeme poslouchat na středečních kavárničkách. Dalším překvapením bylo přání od učitelek
1.stupně a také od družinářek ze stejné školy, které
se mezi sebou domluvily a zakoupily pro seniory
krásný gramofon, takže o poslech pěkných písniček
nebude v příš m roce nouze :-). Ještě jednou moc
děkujeme a těšíme se na domluvenou návštěvu
dě spojenou třeba se sportovním turnajem!
Skau z Kouřimi ukončili v sobotu maraton předvánočních akcí. Na jejich vánoční koledy se vždy
senioři dlouho těší. Po půlhodince hraní a zpívání
na knihovně zvládají skau zahrát a m potěšit
seniory také na čtyřlůžkových pokojích. Je to vždy
velmi milé a dojemné. Děkujeme skautům nejen
za jejich zpívání, ale také za Betlémské světlo, které
nám přivezli!
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Opravdový dárek byl opravdu předán
V pátek 27. prosince 2019 byla realizována akce Opravdový dárek, kterou pořádala Římskokatolická farnost Český Brod. V dopoledních hodinách byla z Českého Brodu vypravena dvě auta doslova „praskající ve
švech“ plná vašich dárků do Azylového domu sv. Terezie v Praze – Karlíně.
Darované věci zde budou roztříděny a ty dětské
budou dál odvezeny do Azylového domu sv. Gerarda v Brandýse nad Labem nebo do Azylového
domu sv. Glorie na Barrandově – oba pro matky
s dětmi.
Pozdravy, mnoho díků a přání krásných vánočních
svátků a také všeho dobrého do nového roku všem
dárcům zasílají pracovníci a klien Azylového domu
sv. Terezie, kteří byli překvapeni vaší štědros .
„Jednalo se o první ročník tohoto charita vního
projektu v Českém Brodě a jeho výsledek nás velmi
mile překvapil. Doufáme, že se podařilo vzniknout
nové tradici.“ říká hlavní koordinátorka Patricie
Červená.
Na konci roku jsme obdrželi osobní poděkování ředitele Azylového domu sv. Terezie, které Vám mto
rádi zprostředkováváme.
Farnost Český Brod

Milí čtenáři,
rád bych osobně poděkoval všem dárcům a především organizátorům sbírky pro naše zařízení. Velmi
si ceníme ochoty pomáhat lidem, kteří neměli v životě tolik štěs jako my a ocitli se v hmotné nebo
sociální sni.
Kolegové již dar roztřídili, část hygienických prostředků použijeme v našem domě, který poskytuje
služby osobám bez přístřeší. Věci vhodné pro dě
a jejich maminky jsme převezli do našich zmíněných azylových domů pro matky s dětmi. Určitě
udělají velkou radost.
Mgr. Stanislav Fiala, Arcidiecézní charita Praha
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Sokol Český Brod oslaví letos 150 let od svého založení
Rok 2020, který mezi nás právě vstoupil, je pro naši jednotu rokem velmi významným. Letos to ž uplyne
přesně 150 let od jejího založení. To, jak jistě uznáte, je číslo velmi úctyhodné a také krásně kulaté a proto
cí me, že je třeba tak významné výročí řádně a důstojně oslavit, zvlášť, když oslava podobně „kulatého“
výročí proběhla naposledy před sto lety! Ano, je to tak, protože v roce 1970, kdy jsme mohli slavit své
nejkulatější, stoleté výročí, to z poli ckých důvodů nešlo - Sokol byl v té době zrušený. My ale uděláme vše
pro to, abychom tuto absenci slávy zaplnili, a budeme se snažit své výročí připomínat po celý rok řadou
sportovních i kulturních akcí, výrobou či vydáním upomínkových předmětů i realizováním dalších inves c
či oprav do stále pokračujícího zvelebování naší milé sokolovny.
První dvě vlaštovky, připomínající, že je před námi
velká událost, jste možná už zaznamenali. S Novým rokem počala být každou noc krásně nasvícena naše sokolovna a mělo by tomu tak být po celý
tento rok. Tou druhou vlaštovkou je odpočítávání
času, který zbývá do vypuknu hlavních oslav. Odpočítávání času najdete na hlavní stránce našeho
webu.

Barákovou, ale také s naší bývalou župou Jana
Podlipného, pod kterou jsme služebně patřili po
většinu doby naší existence. Chystáme se na oslavy pozvat samozřejmě nejvyšší vedení České obce
sokolské, vedení našeho města a samozřejmě i vás
všechny, naše členy, rodinné příslušníky, občany
Českého Brodu i okolních obcí a vůbec všechny,
kterým sokolské myšlenky nejsou cizí.

A již nyní můžeme prozradit, že hlavní oslava 150.
výročí založení Sokola v Českém Brodě proběhne
24. října 2020 a vlastní zahájení oslav se uskuteční
na našem Sokolském plese 21. března. V plánu je
i každoměsíční „velká“ sokolská akce pro veřejnost
v měsících březen až červen a září. A historii naší
jednoty by měla všem přiblížit velká pamětní kniha, plná dobových dokumentů a fotografií.

Věříme, že se oslav našeho velkého výročí zúčastníte spolu s námi, že nás podpoříte a že třeba i přispějete k programu nějakým podnětným nápadem
či zapůjčením sokolského artefaktu dokladujícím
naši historii. A přivítáme moc rádi i sponzory, protože předpokládáme, že oslavy budou finančně
náročné.

Našich oslav by se měla zúčastnit i celá řada hostů,
počítáme nejen s okolními jednotami či naší župou

Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník a jednatel T. J. Sokol Český Brod
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Letos oslaví 20 let existence LECCOS, z. s.
Původně občanské sdružení, dnes zapsaný spolek, který poskytuje širokou škálu sociálních služeb pro rodiny s dětmi, dě a mládež započal svoji činnost na počátku nového sícile na dobrovolné bázi. Nejprve
jako klubovna a čítárna pro mládež ve zvonici v městském parku, ve kterém se později začaly scházet také
maminky s dětmi na rodičovské dovolené.
Již v roce 2003 se začala činnost LECCOS postupně profesionalizovat. V průběhu dalších let vzniklo
nízkoprahové zařízení pro dě a mládež, které znáte jako NZDM Klub Zvonice a působí v Českém Brodě, ale poslední 3 roky také v Poděbradech. Dnes
nabízí nejen volnočasové ak vity pro dě a mládež
od 6 do 20 let, ale především sociální poradenství,
primární prevenci sociálně patologických jevů,
programy primární prevence pro žáky základních
i středních škol a terénní sociální služby, akce a výjezdy.

Od roku 2015 je LECCOS, z. s. také pověřen k doprovázení pěstounů. Zajišťuje poradenství při jejich
poslání, povinné vzdělávání a pobyty pro dě se
zajištěním celodenní péče. LECCOS je zakládajícím
členem Region Pošembeří o. p. s., nepravidelně zajišťuje poradenství dalším neziskovým organizacím,
ak vně se zapojuje do veřejného života ve městě.
Podílí se na tvorbě a plnění komunitního plánu sociálních služeb i strategického plánu Města Český
Brod. Je zakladatelem tradičních akcí - Adventního
průvodu světýlek, Drakiády.

Klub pro maminky s dětmi se později stal Mateřským centrem Kos čka a v roce 2006 přesídlil do
nově zrekonstruovaných prostor na Náměs Arnošta z Pardubic. S rostoucí poptávkou po nových
službách se také postupně rozšířila nabídka a z mateřského centra se stalo centrum rodinné, které
kromě široké nabídky kurzů pro dě i pro dospělé
pořádá akce, besedy, semináře, příměstské i letní
tábory. Činnost LECCOS se v průběhu dalších let
přirozeně rozrostla o další služby, které byly v regionu potřeba.

LECCOS, z. s. by tu v dnešní podobě a s tak širokou nabídkou služeb nebyl bez ak vních dobrovolnic a dobrovolníků nejen na počátku činnos , bez
prvotní podpory Českobratrské církve evangelické
a průběžné spolupráce a podpory Města Český
Brod. Je vděčným příjemcem podpory celé řady
donátorů a dárců, kteří v průběhu let podpořili
jeho služby a projekty, a které připravuje, administruje a provádí dnes již velmi profesionální tým
pracovníků.

Dnes provozuje Poradnu pro rodiny s dětmi, sociálně-ak vizační služby pro rodiny s dětmi, sanaci
rodin – terénní služby pro rodiny v úzké spolupráci
s městskými úřady a orgány sociálně-právní ochrany dě v širším regionu Českobrodska i Kolínska.

Oslavy 20 let LECCOS nebudou nijak velkolepé, ale
budeme vám naše 20. výročí v průběhu celého
roku připomínat na sociálních sí ch, na akcích pro
veřejnost a oslavíme ho také na listopadové Benefici pro LECCOS. Těšíme se na vás a děkujeme za
vaši přízeň.
Dita Nekolná, LECCOS, z.s.
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M ́am ́aloca realizuje projekt na podporu znevýhodněné mládeže
Jsme rádi, že vás můžeme informovat o realizaci projektu na podporu znevýhodněné mládeže s názvem
„Zahraniční stáže pro mladé – Malta“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011129.
Projekt byl zahájen letos v září, kdy jsme začali
oslovovat cílovou skupinu. Koncem října se nám
podařilo sehnat 6 účastníků, kteří plně vyhovují
požadavkům projektu a přípravná fáze tak mohla
být úspěšně zahájena!
Co všechno účastníci zahraniční stáže musí absolvovat před odletem na Maltu, o čem byly semináře
a co vše je ještě čeká?
Zahajovací semináře pro účastníky zmíněného
projektu, mezi nimiž jsou 2 mladé ženy ve věku 19
a 27 let a 4 mladí muži ve věku 22 až 26 let, proběhly v listopadu a prosinci 2019. Přípravná fáze
projektu bude pokračovat v první půli ledna 2020
a zakončí ji kurzy anglického jazyka.
V úvodní čás proběhly s účastníky individuální
a mo vační pohovory s koučem projektu a tutorem, poté všichni absolvovali rozřazovací test
z anglického jazyka. Dále s nimi připravil kouč a tu-

tor individuální vzdělávací plány, které zohledňují
mimo jiné kulturní, sociální a vzdělanostní aspekty
účastníků.
Během dvoudenních listopadových a prosincových
seminářů naši mladí stážisté absolvovali kurzy finanční gramotnos , dozvěděli se veškeré geografické, kulturní i prak cké informace o Maltě, byla jim
zajištěna odborná příprava na pracovní pozici, probíraly se pracovně právní předpisy hos telské země,
organizace cesty. Na začátek ledna je naplánován
video rozhovor s naším zahraničním dodavatelem.
O další fázi projektu, která proběhne od 1. 2. do
30. 4. 2020, tedy o samotné zahraniční stáži na
Maltě, vás opět budeme informovat.
Více informací o projektu naleznete na
www.mamaloca.cz/zahranicni-staze
Anna Čečáková, M‘am‘aloca, o.p.s.
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Zpátky do papučí
V sobotu 21. 12. 2019 jsme se sešli na tradiční akci Zpátky do papučí. Již několik let se před Vánocemi
scházíme, pozveme rodiče a naše přátele. Při občerstvení vzpomínáme na uplynulý rok.
Nejen pro dě je připravené zábavné tvoření a různé kratší veselé ak vity. Letos jsme vyráběli malé
betlémy, vyřádili jsme se při skládání dřevěných
kos ček a trochu se i rozhýbali. Rodiče se za m
v klidu pobavili nad dobrotami, které jsme si pro
ně připravili. Vhod přišlo i maso, které griloval Milan. Zlatým hřebem občerstvovací čás byl opět
svařák.
Na závěr organizované čás slíbil Pepa, že letos
bude jen krátký proslov. „Náhodou“ pozvaný bratr
Abbé ho však překvapil a jménem krajské rady
ho slavnostně dekoroval skautskou Medailí kraje
modrých řek. Takže proslov byl přece jen delší, než
si náčelník původně představoval.
Tím jsme se dostali k hlavnímu programu - promítání fotek. Každý z oddílů se představil kratším videem. Krásně jsme si připomněli, co všechno jsme
za ten rok zažili. Tím skončil připravený program.
Kdo chtěl, mohl si domů odnést Betlémské světlo.

A , kterým se ještě nechtělo domů, mohli ještě
posedět a popovídat si nad zbytky občerstvení.
Všechno nejlepší do nového roku Vám přejí Psohlavci.
Vladimír Coubal, Psohlavci 14

26

Českobrodský zpravodaj
leden 2020

Ze společnosti

Klasika Viva nabídne Schuberta
Již tře m rokem se budou konat v Českém Brodě koncerty klasické vážné hudby KLASIKA VIVA. V roce 2020
slibujeme nejen klasiku, ale také žánrové odbočky.
První z letošních koncertů se koná v neděli 9. února 2020 od 19.00 hod., kdy se mohou návštěvníci
zaposlouchat do tónů smyčcového kvarteta Franze
Schuberta „Smrt a dívka“. Báseň Smrt a dívka německého roman ckého básníka Ma hiase Claudia
si vzal Franz Schubert jako inspiraci pro svůj stejnojmenný smyčcový kvartet. V kvartetní literatuře
patří k jednomu z nejtěžších děl. V podání Doležalova kvarteta nás tedy čeká opravdu virtuózní
ukázka interpretačního umění.
Doležalovo kvarteto je jedním z nejvýznamnějších reprezentantů tradiční české kvartetní školy
s více než 45letou tradicí. Soubor je laureátem
Mezinárodní soutěže v Bordeaux, Pražského jara
a Leoše Janáčka. Je jediným souborem ve více než
120leté historii Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii, který obdržel Cenu Spolku za mimořádné výkony v komorní hudbě dvakrát

Doležalovo kvarteto

(1989 a 2015). Kvarteto vystupuje po celé Evropě,
ale také například v USA, Japonsku a Číně.
Všechny koncerty se konají v sále českobrodské sokolovny. Vstupenky je možné zakoupit v Informačním centru Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1,
Český Brod. Tel.: 321 612 218/219 a také online na
www.klasikaviva.cz.
Pro ty z Vás, kteří plánují navštěvovat koncerty pravidelně, je také pro rok 2020 připraven Klub přátel Klasika Viva. Po zaplacení příspěvku 200 Kč na
kalendářní rok je zájemcům vystavena kar čka na
jméno. Díky kar čce je možné kupovat vstupenky
na koncerty Klasika Viva se slevou až 50 %. Více informací na webu Klasika Viva nebo v Informačním
centru Český Brod.
MgA. Roman Janků, Klasika Viva
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Vánoční besídka světlušek a vlčat
V sobotu 14. prosince jsme se ráno, a pro některé z nás opravdu brzy ráno, sešli na nádraží v Českém Brodě.
Z Brodu jsme autobusem dojeli do nedalekých
Kounic a mohli jsme vyrazit na zpáteční cestu „pěškobusem“. Naše kroky mířily přes les, kde jsme ozdobili zvířátkům stromečky zdravými dobrůtkami proč neudělat hezké Vánoce i jim. Po cestě jsme si
zahráli pár společných her a kolem rybníku, z kterého nás pozorovaly kachny, jsme pokračovali dál
v naší cestě.
Celé dopoledne se nám sluníčko schovávalo za
mraky, jen párkrát opravdu vykouklo. Po chvíli začalo pršet, ne nadarmo je ale skautským heslem
‘buď připraven’, a tak jsme jako správní skau byli
připraveni a vytáhli jsme pláštěnky. Ovšem ne
všichni jsme je měli, ale i tak jsme si poradili. Kluci
si spojili pláštěnky a vytvořili si tak společný deštník. Když jsme se blížili ke Štolmíři, najednou nám
přes cestu přeběhla srnka. Asi se lekla myslivců,
kteří byli vidět v dálce na poli. A nebo spěchala do
kounického lesa za naší vánoční nadílkou.
Nakonec jsme všichni došli do cíle - do naší klubovny, kde jsme se mohli konečně pořádně ohřát.

Po svačině na nás čekalo překvapení pod stromečkem. A to stejně jako každý rok ručně vyrobené
a od srdce darované dárky od vlčat pro světlušky
a od světlušek pro vlčata. Po nadílce jsme si ještě
zahráli spoustu her, ochutnali cukroví a popřáli si
krásné Vánoce a šťastný nový rok. A tak i vám, milí
čtenáři, přejeme do nového roku všechno dobré,
hodně pohody, klidu a lásky a zajímavého čtení
o našich akcích v novém roce.
Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Anička Kašparová
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COOL SCHOOL
COOL SCHOOL je název soutěže, kterou organizuje Středočeský kraj, ale dá se říci, že je to rovněž výs žná
zkratka pro vše, o co usilujeme na SOŠ v Liblicích.
Cílem soutěže je natočení nejlepšího propagačního
videa školy na téma „Den otevřených dveří“. Kritéria soutěže jsou koncipována tak, aby výsledný produkt měl prak ckou využitelnost pro školu. Video
by mělo školu prezentovat z pohledu žáků a pomoci rodičům a potencionálním zájemcům o studium
při rozhodování, jakou střední školu si zvolit.
Cílem soutěže je také posílit krea vitu, inova vní
přístupy a v neposlední řadě i zdravou soutěživost.
Žáci se naučí vyhledávat informace, ztvárnit nápady a realizovat videoprojekt, který musí následně
prezentovat a obhájit před odbornou komisí.
A tak po intenzivní přípravě se 18. prosince vypravilo devět liblických studentů se dvěma supervizory
z řad učitelů do Prahy, aby se zúčastnili II. kola této
krajské soutěže. V Kongresovém centru na Karlově náměs se sešlo celkem 24 soutěžních týmů
ze středních odborných škol a gymnázií z celého
Středočeského kraje. Každá škola mohla vyslat do

soutěže maximálně tři týmy, my jsme soutěžili se
dvěma týmy, které tvořili studen napříč ročníky.
Soutěžní video muselo být dlouhé maximálně tři
minuty, překročení délky videa by bylo důvodem
pro vyloučení týmu ze soutěže.
Každý tým měl 10 minut na to, aby představil své
video, popsal, jak vznikalo a porotu přesvědčil, že
právě jeho škola je nejvíc cool. Náš první tým připravil video, které bylo celé animované. Vytvoření všech obrazů zabralo žákům více než 30 hodin
jejich volného času. Stříhání, ozvučení a nadabování videa zabralo dalších téměř 10 hodin. Druhý
tým pojal svoje video jako tradiční prohlídku školy,
avšak s velmi neotřelými záběry a zajímavým hudebním doprovodem.
Naším největším oříškem byla nakonec nervozita
před samotnou prezentací. Ono vystoupit před pě člennou porotou a dalšími 120 soupeři není jen tak.
Naše videa se sice neumís la na stupních vítězů,
ale věříme, že žáci získali spoustu nových zkušenos a do dalších soutěží půjdeme „zoceleni“
a mo vováni, neboť co nás nezabije, to nás posílí.
Všem žákům děkujeme za jejich práci a snahu.
PS: Pokud by si čtenáři chtěli naše soutěžní videa prohlédnout, najdou je na profilu školy na Facebooku.
Jana Buchalová a Jakub Ransdorf,
supervizoři SOŠ Liblice
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Sportovní den s Paralympijskou výzvou
Těsně před Vánocemi jsme si kromě tradičních školních akcí, jako je vánoční výstava nebo Vánoční turnaj
v přehazované, užili také úžasný sportovní den.
Obě tradiční prosincové akce se nám vydařily. Výstavu za tři dny navš vilo několik stovek malých
i větších lidiček, a podle jejich tváří se jim asi líbila. Velkou radost jsme měli také z úspěchu našich
žáků v Turnaji v přehazované, protože se jim podařilo turnaj v obou kategoriích vyhrát.
S napě m jsme ale všichni vyhlíželi pátek 13. prosince. Určitě to nebylo proto, že bychom se tohoto pro někoho magického data báli. V tento den
k nám to ž měl dorazit organizační tým Českého
paralympijského výboru, který pro nás připravil sportovní den s Paralympijskou výzvou Sazka
Olympijského víceboje. A tak jsme byli hodně zvědaví, co nás vlastně čeká.
Přijela celá parta prima lidiček z paralympijského
týmu, kteří pro nás připravili dopoledne plné sportování, ale také povídání s lidmi, kteří nám ukázali,
že člověk může čelit překážkám, které mu život občas nastraží.
Hned na úvod po seznámení jsme si dali do těla
při společné rozcvičce, a pak jsme se už rozdělili na
dvě skupiny. Jedna skupina sportovala, druhá besedovala, pak jsme si obě činnos vyměnili. Měli
jsme možnost vyzkoušet si pod odborným vedením trenérů disciplíny Olympijského víceboje.

Všichni jsme si sportování užívali, ale moc jsme se
těšili na besedu s panem Miroslavem Lidinským,
který nám vyprávěl, nejen o svých sportovních
úspěších, ale také o tom, jak se musel jako český
voják zraněný v Afganistanu poprat se svým těžkým zraněním, kdy přišel následkem úrazu o nohu.
Všichni jsme obdivovali jeho odvahu, vůli a přístup, jak se se svým osudem popral. Dnes je českým reprezentantem v para trapu a golfu, kromě
toho dost dobře lyžuje, protože se zúčastnil také
paralympijských her ve sjezdovém lyžování. Mohli
jsme si vyzkoušet jeho střeleckou výstroj.
Společně s panem Zbyňkem Kotkem nám potom
představili, co to je golfová akademie. S nimi jsme
si téměř všichni vyzkoušeli správné golfové postavení a techniku úderu. A to nás hodně bavilo! Jestli to
dobře dopadne, mohli by někteří z nás golf ve škole
i dál trénovat v Dětské golfové akademii, kterou by
pro nás měla organizovat Česká golfová akademie pro
hendikepované. Tak si držíme palce, ať to dopadne.
V závěru jsme všichni obdrželi diplomy a drobné
dárky, získali podpisy na autogramiádě a nakonec
jsme se společně vyfo li, abychom měli památku
na tento prima sportovní den.
Žáci ZŠ a PrŠ Český Brod

30

Českobrodský zpravodaj
leden 2020

Ze společnosti

Advent ve škole
Ve čtvrtek 5. prosince navš vil naši školu svatý Mikuláš se svým početným doprovodem. Některé dě dostaly odměnu, jiné obdržely brambory či kousek uhlí, a několik si jich dokonce čer dali do pytle a odnesli
s sebou. Možná i díky protestům pedagogů se dě nakonec bez újmy vrá ly. Jinak kdoví...
Svatomikulášskou obchůzku jsme si všichni každopádně užili v legraci a všeobecném veselí. V adventním čase žáci naší školy navš vili spoustu krásných míst. Někteří vyjeli do muzea v Kolíně, jiní
navš vili předvánočně nazdobenou Prahu a další
objevili kouzlo roman ckého zámku Žleby.
Třídy provoněly perníčky a vánoční stromky, které byly většinou ozdobeny výrobky dě . Ještě pár
písemek a už nadešel poslední den ve škole, kdy
na všechny čekala lidová muzika z Valašska. Všichni jsme se potkali v sokolovně, kde nás muzikan
nejen rozezpívali, ale došlo i na tanec. Zpívali jsme
tradiční koledy, ale i modernější písně, líbily se nám
hlavně ty z pohádek. Zpívalo se, tančilo a povídalo o adventním čase. Došlo i na házení střevícem
a přišel i čert, který si chtěl odnést nejzlobivější

dítě do pekla. Naštěs mu to svatý Mikuláš zatrhl, a tak se všichni nakonec mohli těšít na sváteční
chvíle se svými nejbližšími.
Mgr. Petra Adamovičová,
Mgr. Jitka Rybnikářová, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Jitka Rybnikářová,
ZŠ Tyršova, Český Brod
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Výlet do IQ Landia v Liberci
Po roce jsme opět vyrazili na výlet, tentokrát jsme zvolili vědecko-zábavné centrum IQ Landia v Liberci.
Nejela pouze naše třída, ale i třída paní učitelky Kolářové, VII.A. Sešli jsme se před školou, kde na nás už
čekal autobus.
Po dvou hodinách cesty jsme dojeli do horského,
lehce zasněženého Liberce. V zábavném centru
IQ Landia je mnoho zajímavých expozic na různá
témata, např. Kosmo, Člověk, Živly a Věda v domě. Rozešli jsme se podle svých zájmů. Nejvíce
pozornos přitahoval program Symfonie blesků
v oddělení Živly, kde jsme mohli vidět a slyšet sílu
Teslova transformátoru. Také nás zaujala expozice
Věda v domě. Tam jsme si mohli vyzkoušet, jaké je
to být nevidomý nebo jaké to je stát se pohonem
obří pračky.
Čas byl neúprosný, takže jsme nemohli vidět všechno a museli jsme pomýšlet na odjezd. Cesta k domovu nám utekla jako voda. Někteří z nás byli tak
unaveni, že celou cestu prospali.

Výlet se nám samozřejmě moc líbil a rádi bychom
se tam zase ještě někdy podívali a viděli zbytek expozic, které jsme nes hli zhlédnout.
Petr Kovář, VIII.B, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Zdena Holečková, ZŠ Tyršova, Český Brod
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Setkání účastníků KČT 2019 – promítání v kazetovém sále

Křeslo pro hosta: Štefan Margita – vynikající operní tenor, moderuje M. Kociánová

Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky - živé čtení pro dě i doprovod

Karel, Boženka a Honza: seznamte se – cyklus literárních pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

Doležalovo smyčcové kvarteto: Franz Schubert – Smrt a dívka, koncert Klasika Viva

Nežerte Clinta Eastwooda/Divadlo Neškvor – neotřelá komedie

Tři verze života/Divadlo Verze – divadelní komedie, vyprodáno děkujeme

Karel, Boženka a Honza: seznamte se – cyklus literárních pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

Choue e - francouzský šanson – písně od Edith Piaf po Zaz, i autorská tvorba tria Choue e

Jan Koula – volně přístupná výstava na chodbě budovy č.p. 1

Tomáš Mukařovský – Šembera ve fotografiích

O Honzovi, princezně a čertech/Studio Pro Divadlo s.r.o. – rodiče/dě , 90 min

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

KD SVĚT

sokolovna

KD SVĚT

sportovní hala

Domov Anna

KD SVĚT

KD SVĚT

městská knihovna

RC Kos čka

KD SVĚT

KD SVĚT

Domov Anna

18. a 19. 2., 8.30 a 10.00

19. 2., 15.00

20. 2., 19.00

22. 2., 9.00

22. 2., 14.00

22. 2., 19.00

23. 2., 15.00

24. a 27. 2., 8.00, 9.00 a 10.00

27. 2., 8.00 – 12.00

27. 2., 19.30

28. 2., 19.30

29. 2., 14.00

Provence (jižní Francie) – promítání cestovatelských zážitků pana Misterky v kazetovém sále

Oni a Silvio – provoka vní komediální drama, životopisný/Itálie/Francie/ 2018/150 min

Chlapectví – vyjimečný film o dospívání obyčejného kluka, drama USA/2014/158 min

Babi, dědo, pojďte si hrát! – program pro prarodiče a jejich vnoučata

Karel, Boženka a Honza: seznamte se – cyklus literárních pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

Jak vycvičit draka 3 – filmové dobrodružství pro dě a rodiče, animovaný/USA/2018/104 min

Bolest a sláva – filmové drama v hl. r. A. Banderas, P. Cruz, Španělsko/2019/93 min

Kyklády (řecké ostrovy) – promítání cestovatelských zážitků paní Kyselové v kazetovém sále

Veřejné atle cké závody v kryté běžecké dráze (KBD)

Michal Šindelář: Můj táta Dědek – vzpomínkový pořad na legendu z Katapultu

Klub sokolských seniorů – cvičení na židlích s fyzioterapeutkou Lídou Rakovou

Malý princ/Hudební divadlo dětem – muzikál pro ZŠ/MŠ
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Českobrodská vánoční desítka
V neděli 22. prosince 2019 uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod 27. ročník silničního běhu na 10 kilometrů Českobrodská vánoční desítka. Ve startovní kanceláři v autokempu u rybníka Podviňák se odprezentovalo 182 běžců – 140 mužů a 42 žen. Všichni běžci dostali při prezentaci pamětní diplom a buton s mo vem
závodu. V 10.30 hodin zazněl startovní výstřel a běžci se vydali po silničce vedoucí údolím potoka Šembery
na obrátku v Dolánkách a po stejné trase se pak vrá li do cíle u autokempu. Během závodu bylo zataženo,
teplota vzduchu byla 3°C a foukal slabý jižní vítr cca 2 m/s. Silnice byla mokrá, v lese místy namrzlá.
Závodu se zúčastnili běžci z blízka i z daleka. Závodníků z Českého Brodu a závodníků startujících za českobrodské kluby bylo 22 (18 mužů a 4 ženy); dalších
26 běžců (18 mužů a 8 žen) přijelo na závod z okruhu
do 12 km od města. Přijeli však i běžci například z Úsnad Orlicí, Nového Města na Moravě, Havlíčkova
Brodu, Mostu, Liberce, Jablonce nad Nisou,...

na max) s časem 43:49 min. a v kategorii nad 55 let
slavila vítězství Dana Svobodová z Příbrami (Pivovar Zlosyn) s časem 54:32 min.

Cílem jako první proběhl Milan Janoušek ze Sokola
Kolín, v čase 32:18 min., před Damiánem Víchem
(TJ Dukla Praha) – 32:29 min., Romanem Pazderou
(Sokol Kolín) – 33:08 min. a vítězem kategorie „čtyřicátníků“ Jiřím Milerem z týmu LAWI STARS Mladá
Boleslav – 33:12 min.

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

V kategorii Muži 50-59 let zvítězil Vladimír Brodský
z Jičína (Jičínš Draci) v čase 37:44 min. V kategorii „šedesátníků“ byl nejrychlejší Zdeněk Bu a (AC
Česká Lípa) s časem 40:20 min a v kategorii nad 70
let zvítězil Jan Svoboda z Příbrami (Pivovar Zlosyn)
v čase 52:23 min.
Mezi ženami první tři místa obsadily závodnice
z kategorie 35-44 let. Zvítězila Daniela Havránková,
v čase 37:49 min., před Helenou Poborskou (39:42
min.) a Evou Slavíkovou (41:40 min); všechny reprezentovaly KERTEAM Praha.

Z Českobroďáků byl nejrychlejší čerstvý „padesátník“ Radek Skála s časem 40:11 min.; z žen zdolala
trať nejrychleji Tereza Nývltová (56:12 min.).

Akci finančně podpořilo město Český Brod. K bezpečnos závodníků přispěla asistence Městské policie Český Brod.
Kompletní výsledky a fotografie ze závodu jsou na
stránkách oddílu triatlonu www.triathloncb.ic.cz.
Za pořadatele Ing. Václav Čokrt

V kategorii do 34 let doběhla první Eliška Kliková
(TJ Sokol Kolín) s časem 41:43 min., v kategorii 4554 let zvítězila Mar na Hampejsová z Vi c (Šneci
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Knihohrátky v Městské knihovně
Pořady z cyklu Knihohrátky, určené dětem a jejich rodičům nebo prarodičům, kombinují živé čtení z knížek,
hraní, zábavné úkoly, někdy cvičení nebo tvoření. Jako jedna z forem práce s nejmenšími dětmi a jejich
výchovy ke čtenářství jsou velmi oblíbené, proto se společně scházíme už šestkrát ročně, naposledy v listopadu a prosinci 2019.
V úterý 12. listopadu dě prožily dobrodružství
s ježkem Bodlinkou a zajícem Jetelíkem, kteří hledali svůj domeček, potom luš ly veršované pohádkové hádanky. Abychom si ještě připomněli krásně
barevný podzim, připravili jsme tři papírové draky,
které dě ozdobily mašlemi ve stejné barvě. Z knižních novinek jsme vybrali ukázku z knížky Černobílé pohádky. Osmnáct pohádkových příběhů napsali známi češ autoři knížek pro dě i dospělé,
mj. Zdeněk Svěrák, Hana Mornštajnová, Dominik
Landsman nebo Petra Soukupová, všichni se vzdali
svých autorských honorářů a významná část výtěžku z prodeje knihy jde na konto Společnos pro
ranou péči. Na dě čekal ještě medvídek Vilda, se
kterým si všichni složili papírovou čepici. S plyšovými zvířátky a dalšími hračkami jsme si pocvičili
postřeh, závěr našeho setkání patřil veselým básničkám o medvědech.

stromečku, dal mu ochutnat vánočku a pak ho pus l
zpátky do vody. Dva velcí papíroví kapři také čekali
na dě , aby jim barevně vymalovaly jejich šupiny.
Následovalo oblíbené obrázkové čtení a nakonec
jsme si všichni poslechli pohádkový příběh Jedlička
se narodila. Tuhle zvláštní jedličku, která vyroste až
v zimě, hledají kouzelné pohádkové bytos tukoni,
aby mohli oslavit svoje narozeniny. Na závěr jsme
připravili vánoční kvíz, při kterém jsme vyzkoušeli
znalos dě i dospělých, nechybělo samozřejmě
ani vánoční cukroví a koleda na rozloučenou.
Eva Vedralová, Městská knihovna Český Brod

V úterý 17. prosince dě nejprve s myšáčkem
a jeho zvířecími kamarády z knížky Jiřího Kahouna
Chumelení rozsvěcovaly barevné hvězdičky. Potom
jsme si přečetli jednu z Vánočních pohádek Zbyňka
Malínského, o rybáři, který si na Štědrý den vzal
k sobě domů kapra, ukázal mu hvězdy na vánočním

KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 11. února 2020 od 15.30 zveme všechny dě a jejich rodiče nebo prarodiče na odpolední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky, vstup zdarma.
Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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Vybíráme z knižních novinek

Milada Rezková: To je metro, čéče!
Pražské metro určitě znáte, třeba s ním každý den jezdíte do školy, do práce nebo
na nákup. Ale víte, že je to místo plné zajímavos , tajemství, nápadů a dobrodružství? Seznamte se s klukem Karlem a jeho svérázným dědečkem a ponořte
se spolu s nimi do chodeb, tunelů, historie i současnos metra. Víte, kam byste
dojeli, kdybyste všechny trasy pospojovali do jediné? A co se děje v metru v noci? Knížka plná ilustrací, plánků a komiksů spojuje populární výklad s veselým
příběhem a představuje pražské metro jako úžasnou stavbu i skvělý dopravní
prostředek. Tak ukončete výstup a nástup, odjíždíme...
Beatrice Landovská: Nikdy není pozdě na šťastné dětství
Existuje dětství? Existuje jenom to, co si pamatujeme, a až odejde naše paměť, nebude
existovat ani to. Bez skrupulí, věcně, ale s humorem popisuje Beatrice Landovská své
dětství, strávené v pražských Vokovicích ve společnos bohémských rodičů, herce Pavla Landovského a scénogra y a drama čky Heleny Landovské, a mladší sestry Andrey.
Ve vzpomínkách na léta 1962-1975 vedle nezapomenutelných rodinných příběhů nechybějí ani historky, v nichž se objevují známé osobnos , nejlepší rodinný přítel Pavel
Juráček, Václav Havel, Ludvík Vaculík a všichni herci Činoherního klubu 60. a 70. let.
Kateřina Farná: Jak jsem potkala Brusel
Postřehy ze zákulisí belgické metropole, koláž osobních zážitků, reportáží, v pných
glos, vážných témat, zajímavých reálií a pamě hodných příběhů odráží podstatu města, kde se zrodila první čokoládová pralinka i architektonická secese a kde je snazší
sehnat poli ka než instalatéra. Víte, jaká je nejtajnější diploma cká zbraň, kde se narodila Audrey Hepburn nebo proč jsou Šmoulové modří? Připomeňte si úspěch Československa během Světové výstavy Expo 1958 a jako bonus se naučte bruselsky. To
vše v šedesá přehledných kapitolách, s mnoha fotografiemi a v pnými ilustracemi.
Jaroslav Kříž: První Čech na pě kon nentech
Životní osudy českého dobrodruha Čeňka Paclta, pocházejícího z Turnova, který patří
vedle Emila Holuba a Enriquea S. Vráze mezi naše nejznámější cestovatele 19. stole. Mezi nimi má však významné postavení: jako první navš vil všech pět obydlených
kon nentů a zanechal o tom písemné svědectví. Po prvních cestách po Evropě odešel
za oceán a vstoupil do americké armády. Později vycestoval do Austrálie, navš vil i Asii
a Nový Zéland. Po návratu do Čech plánoval zůstat doma, ale z poli ckých důvodů
a z touhy dál poznávat se nakonec vydal do Afriky, prožil zde sedmnáct let a do své
rodné země se již nevrá l.
Kompletní přehled nových knih za měsíc prosinec je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky

Píšete nám
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leden 2020
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Co se změnilo v cyklokroužku za uplynulý rok?
Jsme sice o jeden rok starší, ale zásadního se nezměnilo témeř nic. Počet ak vních členů (pla cích stanovený příspěvek a zúčastňujících se alespoň několika akcí) se ustálil na dvanác a další čtyři počítáme za
hostující, kteří se účastní jedné až dvou akcí v roce.
Scházíme se každé úterý v restauraci „Modrá hvězda“ jen poslední úterý v měsíci, chodíme na hraní
skupiny „Dolánka“ do restaurace „U Bedrníčků“.
Naše tradiční akce jsou Novoroční vyjížďka, úklid
Pošembeří, zlatonosná Kocába, Nymburský otvírák
a zavírák, krajem bitvy u Lipan, Truba nebo českobrodská padesátka.
30. 12. 2019 jsme uspořádali zájezd vlakem na Sázavu, počasí nám přálo, trochu jsme se zdrželi na
Stvořidlech a tak odpadla návštěva Kutné Hory
a setkání s kutnohorskými cyklisty.

Zveme všechny příznivce cyklis ky , aby se nezávazně zúčastnili našich akcí.
PROGRAM
17. 1. nebo 24. 1. Pendolínem do Mariánských Lázní
1. 2. Klánovice – Běchovice pěšky, památník z r. 2006
8. 2. Kounice – Štolmíř – Český Brod, naučná stezka
15. 2. s KČT na Sázavu
Odjezdy akcí budou vyvěšeny ve vývěsce.
Světlana a Slávek

Nástup do nového roku i díky pěknému počasí se
vyvedl 1. 1. 2020 Novoroční vyjížďka, 3. 1. opékání
buřtů v Tuchorazi.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Drazí čtenáři českobrodského zpravodaje. Věříme, že mnozí z vás jste se v předchozích dnech
setkali s tříkrálovými koledníky. V době uzávěrky tohoto čísla sbírka ještě probíhala. Proto
vám v tomto čísle ještě nemůžeme poskytnou informace o výtěžku sbírky. Výsledky ale můžete nalézt na stránkách farnos : www.farnostbrod.cz, nebo na stránkách města.
PARKOVACÍ KOTOUČE
Parkovací kotouč/parkovací hodiny je možné koupit na pokladně MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56 a v Informačním centru Český Brod, na nám. Arnošta z Pardubic 1 za 16
Kč/kus. V návaznos na nařízení upravující režim parkování v našem městě, doporučujeme
všem motoristům jejich zakoupení.
KALENDÁŘ 2020
Kapesní kalendáříky s mo vem vysílačů v Liblicích jsou k dispozici v Informačním centru Český Brod. Díky podpoře projektu ze Středočeského kraje na činnost ICM jsou kalendáře pro
Vás zdarma.
VZPOMÍNÁME
Dne 30. 1. 2020 tomu bude již 5 let, co nás navždy opus la naše drahá manželka, maminka, babička, sestra, paní Danuše Procházková z Českého Brodu.
S láskou stále vzpomínají manžel Stanislav a dcery Danuše, Alena a Olga s rodinami.
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NABÍDKA PRÁCE

- asistent/ka oddċlení Kanceláě vedení mċsta
Lhģta pro podání pěihlášky je do 20. 1. 2020 do 9:00 hodin

- vedoucí/ho oddċlení Kanceláě vedení mċsta –
vnitění auditor
Lhģta pro podání pěihlášky je do 20. 1. 2020 do 9:30 hodin

- referent spoleýné státní správy a samosprávy asistent odboru životního prostěedí
a zemċdċlství
Lhģta pro podání pěihlášky je do 24. 1. 2020 do 11:00 hodin

- odborný referent odboru výstavby
a územního plánování pro agendu územního
plánování
Lhģta pro podání pěihlášky je do 3. 2. 2020 do 11:00 hodin

- odborný referent odboru výstavby a územního
plánování
Lhģta pro podání pěihlášky je do 3. 2. 2020 do 11:00 hodin

`
MĎSTO ÿESKÝ BROD OTEVÍRÁ VE
SPOLUPRÁCI S ÿESKOU ZEMĎDĎLSKOU
UNIVERZITOU

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITU
TġETÍHO VĎKU

KLENOTY
BAROKNÍHO
SOCHAġSTVÍ
V ÿESKÝCH
ZEMÍCH
`

První pĢednáška ve stĢedu 5.2.2020
od 8:30 do 10:00 a
od 10:00 do 11:30
v poĀítaĀové uĀebnď MďÚ ÿ. Brod
PġEHLED PġEDNÁŠEK
PĢednášky Vás provedou významnými
památkami barokního sochaĢství v ÿechách.
URÿENO SENIORĩM VE STAROBNÍM DĩCHODU A
INVALIDNÍM DĩCHODU
NA KURZ JE TġEBA SE PġEDEM PġIHLÁSIT
Z KAPACITNÍCH DĩVODĩ.
BLIŽŠÍ INFORMACE A PġIHLÁŠKY NA TEL. 730 870 953
NEBO EMAILU TUMOVA@CESBROD.CZ

1. .YčWQi]DKUDGDY.URPčĝtæL

2. 6DODWHUUHQD]iPHFNpUH]LGHQFHY

.URPčĝtæL

3. 9LGčQtVY/XLWJDUG\D6Y)UDQWLäHN

;DYHUVNëQD.DUORYčPRVWč

4. 1iKUREHN-DQD9iFODYD9UDWLVODYD]

0LWURYLFY3UD]H

5. &WQRVWLD1HĝHVWLY.XNVX
6. %HWOpPX.XNVX

CENA 250 Kÿ ZA SEMESTR
POÿÍTAÿOVÁ UÿEBNA
NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC
56
ÿESKÝ BROD

`
MĎSTO ÿESKÝ BROD OTEVÍRÁ VE
SPOLUPRÁCI S ÿESKOU ZEMĎDĎLSKOU
UNIVERZITOU

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITU
TġETÍHO
VĎKU
DĎJINY
ODĎVNÍ
KULTURY
`

První pĢednáška ve stĢedu 12.2.2020
od 8:30 do 10:00 a
od 10:00 do 11:30
v poĀítaĀové uĀebnď MďÚ ÿ. Brod
PġEHLED PġEDNÁŠEK
PĢednášky Vás provedou vývojem odďvní
kultury od pravďku po renesanci. Poznáte
nejen módu starovďkých EgypĨanĪ Āi módu
renesanĀního dvora.

1. Cestou pravďkého lovce až

URÿENO SENIORĩM VE STAROBNÍM DĩCHODU A
INVALIDNÍM DĩCHODU

4.

NA KURZ JE TġEBA SE PġEDEM PġIHLÁSIT
Z KAPACITNÍCH DĩVODĩ.
BLIŽŠÍ INFORMACE A PġIHLÁŠKY NA TEL. 730 870 953
NEBO EMAILU TUMOVA@CESBROD.CZ

2.
3.

5.
6.

k úpatí pyramid (pravďk,
Mezopotámie, Egypt)
PoĀátky klasické evropské kultury
(Kréta, Mykény, ġecko)
Všechny cesty vedou k ġímu
(Odďv EtruskĪ a ġímanĪ)
Cesty byzantské a kĢesĨanské
stĢedovďké kultury
Ve stínu lomeného oblouku
Odďv evropské renesance

CENA 250 Kÿ ZA SEMESTR
POÿÍTAÿOVÁ UÿEBNA
NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC
56
ÿESKÝ BROD

PALIVOVÉ D¨EVO
Z M2STSKÝCHݎLESÜ

Pr

PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18. 1. 19.00

19. 1. 15.00

30. 1. 19.30

31. 1. 19.30

Kulturní dům Svět

Kulturní dům Svět

Kulturní dům Svět

Kulturní dům Svět

KINO

KINO

KINO

KINO

První člověk

Lví král

Chata na prodej

Big Lebowski

drama / USA 2018
141 min.

rodinný / animovaný
dobrodružný / USA 2019
118 min.

komedie / ČR
2019 / 77 min.

kultovní / drama
USA-GB / 2019 / 117 min.

22. 2. 19.00

23. 2. 15.00

27. 2. 19.30

28. 2. 19.30

Kulturní dům Svět

Kulturní dům Svět

Kulturní dům Svět

Kulturní dům Svět

KINO

Bolest a sláva
drama / Španělsko
2019 / 93 min.

KINO

Jak vycvičit
draka 3
animo. / dobrodružný
USA 2018 / 104 min.

KINO

KINO

Chlapectví

Oni a Silvio

kultovní / drama
USA / 2019 / 158 min.

excelentní / komedie
drama / ITA-FR / 2018
150 min.

6. 2. 19.00

7. 2. 19.00

13. 2. 19.00

1. 2. 15.00

Kulturní dům Svět

Kulturní dům Svět

Kulturní dům Svět

Kulturní dům Svět

D I VA D L O

Tři verze života
komedie
(Divadlo Verze)
8.30
10.00
Kulturní dům Svět

28. 1.

DIVADLO-RODIČE A DĚTI

Princezna
Konvalinka
pohádka pro děti ze ZŠ/MŠ,
plná písniček a hádanek
(Divadlo Pohádka)

D I VA D L O

DIVADLO-RODIČE A DĚTI

Nežerte Clinta
Eastwooda

Křeslo pro hosta: O Honzovi, prinŠtefan Margita cezně a čertech

komedie
(Divadlo Neškvor)
8.30
10.00
Kulturní dům Svět

moderuje
Martina Kociánová
8.30
10.00
Kulturní dům Svět

18. 2.

DIVADLO-RODIČE A DĚTI

19. 2.

Malý Princ

muzikál pro děti
60 min.

muzikál pro děti
60 min.

20. 2. 19.00

Kulturní dům Svět

Kulturní dům Svět

pohádka pro děti od 3 let
90 min.
(Studio Pro Divadlo s.r.o.)

DIVADLO-RODIČE A DĚTI

Malý Princ

23. 1. 19.00
KO N C E RT

MODEROVANÝ ROZHOVOR

KO N C E RT + V Ý S TAVA

Leona
Machálková

Michal Šindelář:
Můj táta Dědek

komedie
(Divadlo Verze)

koncert a výstava
vzpomínka na bigbítovou
legendu z Katapultu

Předprodej na goout.cz a v Infocentru,
nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod.
info@cesbrod.cz, tel. 730 870 954
produkce 735 174 844
Více informací na wwww.cesbrod.cz

Di
Di

DIVADLO +
PRO RODIČE
A DĚTI

18. 2.
8.30
10.00

ÚT

1

2

2020

Malý princ Kulturní
dům
Svět

Jednotné vstupné 100 Kč přímo na místě.
info@cesbrod.cz / tel. 730 870 954
Více informací na www.cesbrod.cz/kdsvet

Ko
Ko

KONCERT +
VÝSTAVA

20. 2.
19.00

ČT

2020

V Z P O M Í N K A N A B I G B Í TOVO U
L E G E N D U Z KATA P U LT U

Michal
Šindelář

Kulturní
dům
Svět

Předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč.
Předprodej na goout.cz a v Infocentru,
nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod.
info@cesbrod.cz / tel. 730 870 954
Více informací na www.cesbrod.cz/kdsvet
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CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

ZPRAVODAJ
náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: tře týden v měsíci
formát: A5, průměrně 68 stran, plná barevnost

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

EXKLUZIVNÍ INZERCE
zadní strana:
předposlední strana:
vklad vlastních materiálů:
vklad a sk letáků A5:

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
3.099 Kč
4.743 Kč (jednostranný)
6.231 Kč (oboustranný)
logo na tulní straně: 479 Kč
odkaz na PR článek
na tulní straně: 279 Kč
řádková inzerce: 0,60 Kč/znak včetně mezery

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČLÁNKY

OSTATNÍ

PR článek 1/2: 1.199 Kč
PR článek 1/1: 2.199 Kč
PR článek 2/1: 4.399 Kč

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

Zajišťuje skárna Profi- sk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:
+420 603 588 338, brejchova@profi sk.cz
www.profi sk.cz

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být proporčně v poměru k danému rozměru
• v případě celostránkové inzerce, kde bude sk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme
ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: 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 %

Dovolte mi, abych Vám popřál
v tomto roce pevné zdraví, štěstí
a spokojenost v osobním
i profesním životě.
Obracejte se na mě s důvěrou
i v roce 2020.

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

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz

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

- Postele s úložným prostorem
-Celomasivní provedení
-Zboží skladem
-Kvalitní české výrobky
-800 m² prodejní plochy

NÁBYTEK PRAKTIK
Černokostelecká 555/15
25101 Říčany
Po-Pá 9.00-18.00
So 9.00-13.00
www.nabytekpraktik.cz
Email: nabytekpraktik@nabytekpraktik.cz
https://www.facebook.com/Nabytekpraktik/

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

PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO
ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE
do dílny v Mochově.
Dobré pracovní
a platové podmínky.
Tel.: 607 773 557

ŘÁDKOVÁ INZERCE
VE ZPRAVODAJI
Nabízíme vám možnost
ŘÁDKOVÉ INZERCE, kde můžete
zveřejnit různé prodeje nebo
nákupy nemovitostí, služeb,
předmětů atd.
Cena za řádkovou inzerci je
0,60 Kč/znak včetně mezery

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

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Práce vhodná i pro absolventy
Náplň práce:
• obsluha strojů ve výrobě
• balení výrobků
• kontrola kvality

Nabízíme:
• zázemí velké evropské společnosti
• práci na hlavní pracovní poměr
• práci v novém, čistém a příjemném prostředí
• dotované stravování, stravenky
• zajímavý odměňovací systém
• možnost kariérního růstu
• výuku jazyků
• další firemní benefity

Požadujeme:
• ochotu pracovat na dvousměnný provoz
• spolehlivost, zodpovědnost
• manuální zručnost
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni výhodou
• praxe ve výrobě výhodou
Nástup ihned nebo dle dohody.
MZDA od 25 tis./měsíc

SKLADNÍK/SKLADNICE
Náplň práce:
• obsluhu vysokozdvižného vozíku
• manipulaci s výrobky
• kontrola výrobků
• příprava k expedici

Nabízíme:
• práce na HPP
• příspěvky na stravování
• zázemí stabilní mezinárodní společnosti
• nástup možný ihned nebo dohodou

Požadujeme:
• fyzickou zdatnost
• manuální zručnost
• zodpovědnost a samostatnost
• čistý trestní rejstřík

ADMINISTRÁTOR/KA
Náplň práce:
• vedení objednávek, příprava podkladů pro externí účtárnu
• plánování výroby, zadávání objednávek, vytváření zakázek a zadávání do
informačního systému v NJ
• sledování stavu skladu hotových výrobků - udržování optimálních
skladových zásob
• příprava dodacích listů a faktur
• komunikace v NJ nebo AJ s dodavateli a centrálou v Rakousku a sesterskými společnostmi v EU
• vedení docházky zaměstnanců
• vedení firemních účtů – platební styk v CZK + EUR měně
• kopírování, zakládání dokumentů
• evidence pošty
• příprava podkladů pro externí účtárnu – možnost také základního účtování
• organizační činnost
• možnost služebních cest a zaškolení v zahraničí

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

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

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

(28-52-H/01)

Mechanik elektronických zaĢízení se zamďĢením
na zabezpeĀovací techniku
Elektromechanik pro zaĢízení a pĢístroje

(26-52-H/01)

ElektrikáĢ - silnoproud
ElektrikáĢ – silnoproud

AutoelektrikáĢ

M
T

(23-68-H/01)

(26-51-H/02)

AutoelektrikáĢ

Í

A

Mechanik opraváĢ motorových vozidel

(26-57-H/01)

Autoelektronika a diagnostika vozidel
Mechanik elektrotechnik

(26-41-L/01)

Mechanik elektronik – organizaĀní a výpoĀetní technika
Mechanik elektrotechnik

(26-41-L/01)

Mechanik silnoproudých zaĢízení
Mechanik elektrotechnik

(26-41-L/01)

U

Elektrotechnika se zamďĢením na energetiku

R

Farmaceutický chemik

I

Kontrola kvality potravin

T

VeĢejnosprávní Āinnost

A

Management obchodu a služeb

Elektrotechnika

Chemik operátor

Chemik operátor

(26-41-M/01)

Elektrotechnická zaĢízení

(28-42-L/01)

Provozní elektrotechnika

Elektronické systémy
automobilĪ

(28-42-L/01)

VeĢejnosprávní Āinnost

Ekonomika a podnikání

Provozní elektrotechnika

(68-43-M/01)

(63-41-M/01)

KONTAKT

(26-41-L/52)

PROJEKTOVÉ
INTERAKTIVNÍ

Podďbradská 1/179, Praha 9
WWW.COPTH.CZ
266 039 304 a 266 039 343

dny otevĢených dveĢí

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

4. 12. 2019
15. 1. 2020
5. 2. 2020

STġEDY 14-18 hodin

(26-41-L/52)
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A
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B
A

Dny otevĢených
dveĢí

STġEDY 14-18 hodin
16. 10. 2019
6. 11. 2019
20. 11. 2019
29. 1. 2020
SOBOTY 8-12 hodin
7. 12. 2019
18. 1. 2020
8. 2. 2020



StĢední  škola-Centrum odborné pĢípravy
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ROZMANITOST PġÍLEŽITOSTÍ
VZDĎLÁVACÍ NABÍDKA
pro školní rok 2020/2021
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KrejĀí – dámské odďvy

Výrobce kožedďlného zboží
KadeĢník

Umďlecký rytec

Fotograf

(32-52-H/01)

(69-51-H/01)

Zlatník a klenotník

Í
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A
T
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R
I
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A

(31-58-H/01)

(82-51-H/03)

(82-51-H/09)

(34-56-L/01)

Kosmetické služby

(69-41-L/01)

NÁSTAVBA

Podnikání

(64-41-L/51)

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

Dny otevĢených dveĢí
STġEDY 14-18 hodin SOBOTA 8-12 hodin

20. 11. 2019
8. 1. 2020

18. 1. 2020

 8 9



      




!"%&'(*+!,.&/



00012343256453*++1 7

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
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LET
S VÁMI

uvtnet.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

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU NA POZICI

PRODAVAČ - ŘIDIČ
POŽADAVKY:
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SK. B, PRÁCE S PC
NÁPLŇ PRÁCE:
PRODEJ A ROZVOZY ZBOŽÍ
ŘEŠENÍ OBJEDNÁVEK A REKLAMACÍ
NABÍZÍME:
NÁSTUPNÍ MZDA 25.000,- HRUBÉHO
MOŽNOST PRODEJNÍCH BONUSŮ
PRÁCE VE FIRMĚ S DLOUHOLETOU TRADICÍ
NABÍDKY ZASÍLEJTE VÝHRADNĚ NA EMAIL:
INFO@DMELEKTRO.CZ

DM elektro "U Heřtusů" | Krále Jiřího 20, Český Brod, tel.: 774 404 184, 775 903 598
www.dmelektro.cz | www.facebook.com/dmelektrouhertusu

ŘÁDKOVÁ INZERCE
VE ZPRAVODAJI
Nabízíme vám možnost
ŘÁDKOVÉ INZERCE, kde můžete
zveřejnit různé prodeje nebo
nákupy nemovitostí, služeb,
předmětů atd.
Cena za řádkovou inzerci je
0,60 Kč/znak včetně mezery
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

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
Učitelka na mateřské
dovolené doučí/naučí
francouzš nu.
Tel. 608 070 457

Kácení a řez stromů
stromolezeckou technikou,
řez živých plotů.
Tel.: 606 527 091

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.

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

NABÍZÍME:

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

Vepřovou kýtu bez kosti – 109 Kč/kg
Vepřovou pečeni s kostí – 99 Kč/kg
Hovězí přední bez kosti – 159 Kč/kg

ceny jsou platné od 27. 1. do 8. 2. 2020
na prodejně v Českém Brodě

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

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



