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Přijde?
Obvykle v tento čas vrcholí přípravy na jednu z charakteris ckých, tradičních akcí brodské společnos
– Adventní průvod světýlek. Ne, že by letos tomu bylo jinak. Jen už víme, že se přitom nesejdeme v ulicích
centra města – zprvu potemnělých, jen s andělsky rozzářenými okny adventního kalendáře a lucerničkami
ratoles s neméně rozzářenýma očima. Tentokrát spolu nedojdeme na náměs . A vánoční strom u zvonice? Ten se jistě rozzáří jakoby všem těm obtěžujícím opatřením navzdory!
Letošní advent bude zkrátka trochu jiný a záleží jen na nás, jestli budeme jen trpně snášet vládní nařízení
nebo ten čas využijeme jako novou příležitost. Jestli shon z kamenných obchodů pouze přeneseme do různých zásilkoven nebo si najdeme o něco více času k tomu, abychom nabídli třeba drobnou pomoc starší
paní v sousedství, zavolali nebo se jinak moderně propojili s širší rodinou, ale i těmi, které jsme neviděli
či neslyšeli delší čas. Hygienici se předhánějí v argumentaci, jak prospěšný je pohyb na čerstvém vzduchu
nebo aspoň časté větrání. A ouha už tu máme další nadělení – podzimní inverzi. Pak tedy provětrejme
také naše vztahy, které jsme možná nechali trochu zavát nánosem prachu… Radujme se z maličkos . Všimli jste si taky, že letos díky podzimní vláze vydrželo lis na stromech až do listopadu? Jak červeně sví
šípkové keře? Jak barevné meze navíc stále zdobí ptačí štěbetání?
Hlavně se tedy nenechme otrávit, hledejme světlo v očích či duších blízkých i vzdálenějších – ono to ž
v době, kdy toho slunečního přirozeně ubývá, možná více vynikne. Jen buďme v tom hledání trpěliví
a nápadi .
Přes všechny nástrahy této zvláštní doby, přes všechna úskalí a trápení neztrácejme naději, že adventní
očekávání, zamyšlení a zklidnění mají smysl.
Aleš Kašpar
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Krátce z města
Nadále trvá nouzový stav a pla opatření přijatá vládou, které mají za cíl omezit šíření infekce
koronaviru. Všechny novinky najdete na webu
nebo facebookovém profilu města. O důležitých
změnách informujeme také městským rozhlasem. Těsně před vydáním tohoto čísla se zdá,
že se situace alespoň přestala zhoršovat. Přesto
prosíme, dodržujte hygienická pravidla, omezte
kontakty, buďte ohleduplní a opatrní!

Potřebujete-li pomoci se zajištěním nezbytných
potřeb, nákupem či vyzvednu m léků, kontaktujte městskou policii na telefonu 321 612 212
nebo 734 346 669.

Během října byly arboristy ošetřeny stromy
v městském parku, Hálově zahradě i v nemocniční zahradě. Do konce roku město plánuje vysázet
několik desítek stromků na různých místech.

Na jednání 7. 10. 2020 rada města schválila
smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci
nové MŠ Kollárova, kterou vypracuje atelier MS
architek dle vítězného ideového návrhu. Rada
také souhlasila s přije m dotace na nový víceúčelový traktor pro městské lesy ve výši 1,7 mil.
Kč, která pokryje necelou polovinu nákladů a vybrala dodavatele veřejné zakázky na stavební
úpravy stodoly na městské hájovně ve Vrátkově.
Tím vznikne terénní základna pro ekologickou
a polytechnickou výchovu s kapacitou 40 osob,
která bude sloužit pro zájmové a neformální
vzdělávání mládeže ve správním obvodu Českého Brodu. Z celkových vysoutěžených nákladů
3,9 mil. Kč pokryje dotace asi 90 %.

Rada města dále rozhodla o zvýšení nájemného
za vodohospodářský majetek pro rok 2021 na
částku 14 mil. Kč ročně. Vybrané nájemné zůstává ve vodohospodářském fondu a jsou z něho hrazeny pouze vodohospodářské stavby. Od
roku 2021 začíná nové období provozování vodovodů společnos 1. SČV, a. s., která zvítězila
v koncesním řízení. Provozovatelskou smlouvu
schválilo zastupitelstvo v září 2020.
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V říjnu pokračovala stavba nové kuchyně a jídelny v nemocnici, která bude mít kapacitu 1 300 jídel. Podařilo se dokončit i stavbu přechodu přes
ulici Jana Kouly. Skončila rovněž I. etapa obnovy
severní zdi na městském hřbitově a výstavba
podzemních kontejnerů u věžáku. Stále pokračuje stavba bezbariérového vstupu do pavilonu
E v nemocnici a výměna kabelů včetně přípoloží
pro budoucí kamerové body na sídliš . Ve výrobě jsou okna pro budovu č. p. 1.
Rada města s účinnos od 1. 11. 2020 jmenovala
na základě výběrových řízení ředitelem nové příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod
Ing. Zdeňka Hladíka a s účinnos od 1. 1. 2021
novým vedoucím odboru výstavby a územního
plánování Ing. Jana Strnada.
Rada města vybrala zhotovitele projektové dokumentace přístavby ZŠ Žitomířská, společnost
GREBNER – projektová a inženýrská kancelář
spol. s r. o. S obcí Doubravčice jednáme o založení dobrovolného svazku obcí a budeme usilovat
o zařazení do programu podpory výstavby škol
v prstenci kolem Prahy. Vizualizace nové školy
jsou k nahlédnu na stránkách i Fb profilu města.
ŘSD připravuje kompletní obnovu mostu na silnici I/12 přes Šemberu za Ku lkou a město při té
příležitos dojednalo zachování pěšího průchodu pod touto rušnou silnicí.
Na jednání 21. 10. 2020 rada města schválila vyhlášení zakázky na nový vodojem a rekonstrukci
stávajícího vodojemu, intenzifikaci ČOV Český
Brod a nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich
napojení na veřejný vodovod města Český Brod
v celkové předpokládané hodnotě 135 mil. Kč.
Všechny stavby by měly proběhnout v následujících 3 letech.
Na přelomu října a listopadu byla zbourána budova cukrovaru podél Cukrovarské ulice, ze které při silném větru odpadávaly nebezpečné kusy
zdiva a kry ny.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 7. 10. 2020
1. Informace o připravovaném projektu - tvorba
tůní a mokřadů v Dolánkách
2. Projekt rekonstrukce lesní cesty „Cesta Lásky“
3. Dohoda o poskytnu dotace z Programu rozvoje
venkova CR_Traktor pro hospodarení v lesích
4. Výběr dodavatele VZ Vrátkov 78 - Staveb. úpravy
stodoly na terénní základnu pro volnočas. ak vity
5. Pacht pozemku p. č. 627 v k.ú. Štolmíř
6. Prodej obsazených bytů Suvorovova 59
7. Dodatek k pojistné smlouvě o odpovědnos
8. Dodatek č. 1 ke Sod č. 202000097-OR zhotovitel
CE-DA servis, s.r.o. „Stavební úpravy přechodu
pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod“
9. Dodatek č. 1 ke Sod č. 202000132-OR zhotovitel
AVE Kolín, s.r.o. „Český Brod - Výměna kabelů
NN pro VO - 2. etapa, II.“
10. Dodatek č. 2 k Smlouvě o sdružených službách
dodávky zemního plynu
11. Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku a obnova a inves ce vodohospodářského
majetku na rok 2021
12. Stanovení výše nájemného za pronájem vodohospodářského majetku pro rok 2021
13. Nový vodojem a rekonstrukce stávajícícho vodojemu Český Brod - ČEZ Distribuce - Smlouva
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa a vybudování trafostanice
14. Vyhodnocení aukce - nákup elektřiny na komoditní burze na období 2021-2022 pro město ČB
a jeho příspěvkové organizace
15. Zpětvze odvolání pro rozhodnu o umístění
stavby RD, přípojka vody a kanalizace, zpevněné plochy Český Brod
16. Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory v ulici Sportovní - nabídky na
zpracování PD a přípravu VŘ
17. Informace - Variantní studie odkanalizování severní čás města Český Brod
18. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace - staženo
19. Smlouva o dílo DSP – Nová MŠ Kollárova
Body projednávané Radou města 21. 10. 2020
1. Nařízení 4/2020
2. Nařízení města Český Brod č. 5/2020 o cenách za
služby parkovišť
3. Transparentnost účtu fondu infrastruktury - dodatek ke smlouvě u KB
4. Akceptace platebních karet při parkování
5. Hodno cí komise úvěru na inves ci „Rekonstrukce budovy pro školní stravování, kuchyně
a jídelna“ č. p. 1099
6. Vyhodnocení nabídek na záměr - pronájem garáže č. 7 v areálu nemocnice Český Brod

7. Smlouva na pronájem nebytových prostor - garáž č. 7 v areálu ZZN
8. Záměr na pronájem garáží v areálu ZZN
9. Pacht pozemků KN 422 a 413 v k. ú. Štolmíř
10. Pacht pozemku KN p. č. 567 v k. ú. Štolmíř
11. Prodej pozemku v k. ú. Český Brod - Zahrady
(J. K.) - staženo
12. Odkoupení pozemku 199/79 (archiv) od ÚZSVM
13. Most přes říčku Šemberu - smlouva o právu
provést stavbu (ŘSD)
14. Vyhlášení VZ „Nový vodojem a rekonstrukce
stávajícího vodojemu Český Brod“
15. Vyhlášení VZ „Intenzi ace ČOV Český Brod“
16. Vyhlášení VZ „Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich
napojení na veřejný vodovod města Český Brod“
17. Vyhodnocení VZ „Český Brod, Přístavba ZŠ Žitomířská č. p. 885 - Projektová dokumentace“
18. Výběr dodavatele VZ „Stavební úpravy vstupních prostor v č. p. 56“
19. Výběr zhotovitele AVE Kolín, s.r.o. „Český Brod
- Instalace přípoloží rozšíření městského kamerového systému“ - staženo
20. Dodatek č. 1 ke SoD - Podzemní kontejnery
v ulici Palackého - lokalita sídliště
21. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu TDS a KBOZP
na kuchyni a jídelnách v č. p. 1099
22. Celková rekonstrukce areálové rozvodny NN
v č. p. 1099
23. Uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací CETIN - vyvolaná inves ce realizace „Stavební úpravy místní komunikace
ul. K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice“
24. Dohoda o narovnání na akci Doplnění vnitroareálové kanalizace
25. Zkapacitnění vodovodních přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod - poptávka na zpracování projektové
dokumentace a inženýrskou činnost
26. Dodatek č. 30 k pojistné smlouvě o pojištění
majetku města
27. Kolostavy
28. Pravidla par cipa vního rozpočtu
29. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Školní
jídelna Český Brod, Bezručova 1099, okres Kolín
30. Stanovení platových výměrů ředitelek PO od
1. 11. 2020
31. Jmenování vedoucího odboru výstavby a územního plánování
32. Informace - Zápis jednání komise pro územní
rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 7. 9. 2020
a 5. 10. 2020
33. Informace - Posudek městského architekta
k návrhu II. a III. etapy rekonstrukce náměs
34. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace
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Učení v přírodě
V lednu tohoto roku zastupitelstvo města přije m dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, 2. výzvy MAS Region Pošembeří dalo zelenou rekonstrukci městské hájovny ve Vrátkově. Po dlouhém úsilí byl odstartován smysluplný projekt s velkolepým názvem Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu dě a mládeže Vrátkov. Co si pod m máme představit?
Nápad na využi hájovny pro dě byl na stole už
několik let. Vždyť se českobrodské školy samy pyšní tulem ekologická škola a učení se v lese tomu
přímo nahrává. To, že se pedagogům i dětem tato
varianta líbí, jsme si měli možnost vyzkoušet už
v minulos . Hájovna se několikrát ročně využívala
pro školní výlety a naučné ak vity tříd s cílem dě
nejenom vzdělat, ale probouzet v nich vztah k přírodě i k šetrnému životu. Objekt má další přidanou
hodnotu. Tou je les kolem a to není málo. Za m
ale byly ve Vrátkově trochu bojové podmínky a bylo jasné, že rekonstrukce bude finančně nákladná.
Bylo třeba sehnat peníze na vybudování sociálního
zázemí, novou učebnu včetně vybavení i bezbariérového přístupu, který je už standardem. Proto
město zkusilo štěs a požádalo o dotaci. To se vypla lo. Získalo 3,5 milionu korun, přičemž celkové
náklady se pohybují kolem 4,3 milionu.

Jakou bude mít základna kapacitu a kdo všechno
ji bude moci využívat, pane starosto?
„Základna s kapacitou 40 osob bude sloužit celému
správnímu obvodu Český Brod. Pro bližší představu všem dětem a mládeži z okolních vesnic. Rádi
bychom, aby se nově zrekonstruovaný objekt stal
během první poloviny příš ho roku místem i pro
neformální vzdělávání a využívali ho třeba skau
a další neziskovky, které nabídka programu zaujme.“
Myslím, že se máme na co těšit. Děkuji.
Petra Ištvániková, PR manažerka

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Valerie Kuchařová, paní Soňa Wretzelová, paní Miloslava Zadinová,
pan Josef Boruta, paní Miroslava Vosecká, pan René Trinkl, pan Otakar Lanc,
paní Vlasta Kovářová, pan Jaroslav Brych, paní Jitka Vašinková,
paní Bohuslava Bursová, paní Hana Mukařovská, paní Libuše Ferbyová,
paní Jaroslava Klimtová, pan Milan Kopecký, paní Růžena Musilová, pan Václav Kulhavý.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Jste v Českém Brodě spokojeni?
Odpověď na tuto otázku přinesl tradiční veřejný průzkum, kde responden během září a října odpovídali
na 45 otázek. V době covidové mělo mnoho lidí jiné staros , a tak se nám letos sešlo pouze přes dvě stě
odpovědí. I z toho vzorku je však patrné, co se daří zlepšovat a kde je třeba přidat.
Dotazování probíhá každé dva roky a můžeme tedy sledovat určité trendy. To je vidět v jakémsi předloženém „vysvědčení“ města, které pro nás vypracovala Agora CE, o.p.s. Podrobná zpráva bude zveřejněna do
konce listopadu na webu města.
Petra Ištvániková, PR manažerka
PŘEVLÁDAJÍCÍ HODNOCENÍ2
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Podmínky pro pohyb
starších či jinak pohybově omezených lidí

1,5

Dostupnost obchodů či
komerčních služeb ve
městě6
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Stav veřejných prostranství ve městě
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Průměrná známka vnímané důležitos tématu – čím nižší známka, m vyšší důležitost (všem odpovědím byly
přisouzeny hodnoty jako ve škole: velmi důležité – 1, spíše důležité – 2, spíše nedůležité – 3, velmi nedůležité
– 4, z nich vypočtena průměrná známka). I oblast MHD s nejnižší známkou považuje za velmi nebo spíše důležité 71 % respondentů, všechna témata jsou vnímána jako důležitá (více viz podrobná zpráva).
2
Metodická poznámka: Pro lepší přehlednost a srovnatelnost byl při tvorbě této tabulky sledován pouze podíl
spokojených (spíše i velmi) a nespokojených (spíše i velmi), při vyloučení odpovědí „nevím“. Kategorie „velmi
pozi vní“ zahrnuje oblas , které byly ve více jak 70 % hodnoceny pozi vně, „spíše pozi vní“ zahrnuje oblas ,
které byly hodnoceny pozi vně v 55-69 % případů a kategorie „pozi vně i nega vně“ zahrnuje oblas hodnocené ve 45-54 % pozi vně/nega vně atd. Toto rozlišení kategorií zaznamenává pouze obecnou náladu za
cenu jistého zjednodušení. I když je jedna oblast celkově hodnocena pozi vně, může existovat výrazná skupina
obyvatel, která je kri cká.
3
Šipky ukazují, zda se převládající hodnocení opro předchozímu roku zlepšilo či zhoršilo.
 - stagnace – převládající hodnocení se opro minulému roku nezměnilo více jak o 2 %
 - mírný nárůst – nárůst větší než 2 %, který však nepřekročil hranici převládajícího hodnocení předchozího
šetření.
 - výrazný nárůst hodnocení - nárůst, který překročil hranici převládajícího hodnocení předchozího šetření.

 - mírný pokles – pokles větší než 2 %, který však který však nepřekročil hranici převládajícího hodnocení
předchozího šetření.

 - výrazný pokles hodnocení – pokles, který překročil hranici převládajícího hodnocení předchozího šetření.

 - Velmi výrazný pokles – pokles, který překročil hranici převládajícího hodnocení předchozího šetření
o dvě úrovně
4
V letech 2014, 2016 a 2018 byla otázka položena ve znění: Nakolik jste spokojen/a s prací úředníků, když musíte vyřídit nějaké záležitos na městském úřadě? (velmi spokojen – spíše spokojen – spíše nespokojen – velmi
nespokojen – nevím), v roce 2020 pak v mírně upraveném znění: Ohodnoťte chod městského úřadu z hlediska
důležitos a spokojenos (velmi spokojen - spíše spokojen - spíše nespokojen - velmi nespokojen – nevím).
5
V letech 2014, 2016 a 2018 byla otázka položena ve znění: Ohodnoťte, do jaké míry se cí te být informován/a
o dění ve městě a činnos Městského úřadu? (plně - spíše ano - spíše ne - vůbec – nevím), v roce 2020 pak
v mírně upraveném znění: Ohodnoťte informovanost o dění ve městě z hlediska spokojenos (velmi spokojen
- spíše spokojen - spíše nespokojen - velmi nespokojen – nevím).
6
V letech 2014, 2016 a 2018 byla otázka položena ve znění: Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s možnostmi nakupování a dostupnos (komerčních) služeb ve městě? (zcela spokojen – spíše spokojen – spíše nespokojen
– zcela nespokojen – nevím), v roce 2020 pak v mírně upraveném znění: Ohodnoťte dostupnost obchodů či
komerčních služeb ve městě z hlediska spokojenos (velmi spokojen - spíše spokojen - spíše nespokojen - velmi
nespokojen – nevím).
7
V letech 2014, 2016 a 2018 byla otázka položena ve znění: Jak jste spokojen/a s možnostmi a nabídkou neorganizovaného sportovního a volnočasového/rekreačního vyži ? (zcela spokojen – spíše spokojen – spíše nespokojen
– zcela nespokojen), v roce 2020 pak v mírně upraveném znění: Ohodnoťte nabídku sportovních ak vit ve městě z hlediska spokojenos (velmi spokojen - spíše spokojen - spíše nespokojen - velmi nespokojen – nevím).
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Úprava hřbitovní zdi
Rozbořená hřbitovní zeď není a nikdy nebyla dobrou vizitkou města ani důstojným místem pro návštěvu
hřbitova. Dalo by se říct, že projektový záměr byl na okraji inves čních priorit. Omluvenkou snad může být
částka 2,3 mil korun hrazená pouze z rozpočtu města, za kterou by se měla celá severní zeď dlouhá 185
metrů opravit.
Odbor rozvoje vypracoval rozpočet a harmonogram prací, který inves ci rozdělil na tři etapy.
Nákladný projekt na jaře letošního roku posvě lo zastupitelstvo a následovaly přípravné práce
a zpracování výběrového řízení na vyhlášení veřejné zakázky pro výběr dodavatele stavby. Vítězem se stala firma Kamenictví Procházka, která se
v součinnos s technickými službami - správcem
hřbitova, pus la letos v létě do realizace zakázky.

na hřbitov. Koncem roku 2022 bychom se mohli dočkat finální podoby opravené severní zdi hřbitova.
Petra Ištvániková, PR manažerka

Severní strana zdi hřbitova se skládá z několika druhů zdiva, což prodražuje akci. Součás prací je také
odstranění popínavé vegetace, parazitní zeleně
a keřů při patě zdí, v ploše a v koruně zdí. Za dobrých vegetačních podmínek další práce započnou
na jaře 2021, kdy se bude pokračovat dál ke vstupu

PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU DO 20. 11. 2020
Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny vláda prodloužila trvání nouzového stavu v České
republice až do 20. listopadu 2020. Současně vláda s drobnými úpravami k témuž datu prodloužila i všechna platná krizová opatření. Připomínáme, že nadále pla omezení pohybu a kontaktu
s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, za výkonem dobrovolnické výpomoci nebo k vyřízení neodkladné úřední záležitos . Dále cesty za účelem účas na svatbách či pohřbech, za
nákupy, cesty k lékaři nebo za rodinou. Pla také zákaz volného pohybu osob a to od 21.00 do
5.00 hodin ráno. Výjimkou jsou např. cesty do práce nebo venčení psa po 21.00 hodině.
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Odběrové místo v Českém Brodě
V Českém Brodě bylo po schválení Krajskou hygienickou stanicí 2. listopadu zprovozněno nové odběrové
místo na vzorky pro laboratorní testy na koronavirus.
Pro veřejnost je otevřeno každý všední den od 8.00
do 11.00 hodin. Nově je možné testovat nejen potenciální pacienty se žádankou od obvodního lékaře či krajské hygienické stanice, ale též samoplátce.
Na žádost je možné též provést i výtěry z úst.
Odběrné místo provozuje Česká laboratorní s.r.o.
a najdete jej na adrese Žižkova č. p. 282 hned u silnice vedle budovy rozestavěné polikliniky směrem
na Novou Ves II. Denně se odbaví kolem šedesá
zájemců o odběry. Z důvodu, aby se nehromadili
lidé na jednom místě a netvořily fronty, doporu-

čujeme v případě potřeby využít odběrné místo až
po deváté hodině. Pro bližší informace kontaktujte
pana Davida Vítka na telefonu 775 757 865.
Za pomoc a rychlost při zřízení odběrného místa
děkuji mimo Krajské hygienické stanice a České laboratorní s.r.o. i Krajskému úřadu Středočeského
kraje, Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje a místnímu sboru dobrovolných hasičů.
Jakub Nekolný, starosta města

NABÍDKA PRÁCE
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru výstavby
a územního plánování Městského úřadu Český Brod. V této agendě je zejména výkon funkce referenta stavebního úřadu v pověřeném správním území a další činnos dle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Činnos jsou zařazeny
dle nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb. pod kódem 2. 10. 2020. Referent územního plánování
a stavebního řádu. Platová třída: 10 (dle dosaženého vzdělání a kvalifikace) + osobní příplatek,
odměny za mimořádné pracovní výsledky, příspěvek na dovolenou a další benefity ze sociálního fondu. Předpokládaný nástup v období od 1. 1. 2021 nebo podle dohody. Přihlášky je možné
podávat do 7. 12. 2020, 14.00 hodin. Podrobnos na www.cesbrod.cz.
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Nová školní jídelna se brzy otevře!
Město významným způsobem pokročilo při budování nové školní jídelny. Přestavba nemocniční kuchyně na
novou centrální školní kuchyň s celkovou kapacitou 1 300 jídel a novou kapacitní jídelnou se chýlí ke konci
a měla by být ještě v letošním roce dokončena. Celkové náklady na výstavbu se vyšplhaly na 100 mil. Kč,
kdy Ministerstvo financí ČR projekt podpořilo 60 mil. Kč a zbytek je hrazen z rozpočtu města.
Aby bylo možné uvolnit nemocniční kuchyň a nebylo ohroženo stravování pacientů a personálu nemocnice, muselo město nejprve vybudovat novou
nemocniční kuchyň. Ta vznikla a již funguje v přízemí objektu bývalé technickohospodářské správy
nemocnice, kde naposledy působila lékárna Pilulka. I celý tento objekt by měl do poloviny příš ho
roku projít rekonstrukcí a přeměnit se v novou pedagogickou poradnu. V rámci projektu bude zprovozněný i kiosek a kavárna pro klienty a návštěvníky nemocničního areálu.
Ale zpátky ke školní jídelně. Město se rozhodlo založit novou příspěvkovou organizaci Školní jídelna
Český Brod. Do této organizace bude zařazena nejen nová jídelna a kuchyně v nemocnici, ale také
stávající školní jídelna ve Smetanově ulici, kterou
za m provozuje Základní škola Žitomířská. Tím
vznikne silná organizace školního stravování s celkovou kapacitou 2 100 jídel s rezervou pokrývající
stávající požadavky českobrodských škol na zabezpečení obědů. Školní jídelna by měla též vařit pro
bývalé učitele i cizí strávníky nejen z řad zaměstnanců v areálu nemocnice. V rámci hospodářské
činnos bychom chtěli provozovat i nemocniční
kavárnu a kiosek a nové prostory nabízet i pro zajištění různých oslav a stravování hromadných akcí.
Rada města též na základě konkurzního řízení jmenovala Ing. Zdeňka Hladíka ředitelem této městské

organizace. Dále pro nově budovaný kolek v školní jídelny hledáme šé uchaře, kuchaře i pomocný
personál. V případě vašeho zájmu pište na email
hladikova@cesbrod.cz. (Kompletní poptávku najdete v tomto čísle mezi plakátky.) Předpokládáme,
že v lednu příš ho roku začne zkušební provoz, budou se odstraňovat vady a nedodělky a po jarních
prázdninách se již naplno otevřou brány zařízení
dětem i kantorům. Pro rodiče a další zájemce z řad
veřejnos plánujeme v únoru uspořádat večer otevřených dveří s možnos ochutnat jídla podávaná
ve školní jídelně.
Na závěr bych chtěl říct, že si velmi vážíme práce
kuchařek ve stávající jídelně, jsme si vědomi jejich
úspěchů a chceme využít jejich zkušenos . Pevně
věřím, že společně posuneme školní stravování
o další stupínek dál a dě ze všech českobrodských
škol budou moci obědvat kvalitní, zdravé a hlavně
chutné jídlo.
Jakub Nekolný, starosta města
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Omezení chodu našeho úřadu
Možná jste již zaregistrovali, že vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu se dotklo i provozu Městského úřadu Český Brod. Na chodbách i ve venkovních nástěnkách apelujeme na příchozí klienty, aby zvážili
potřebnost návštěvy úřadu, v budově nosili roušky a dodržovali dvoumetrové rozestupy. Někteří zaměstnanci znovu pracují z domova nebo jsou okolnostmi nuceni využívat ošetřovné člena rodiny, anebo jsou
v karanténě. Podobnou situací jsme si všichni prošli na jaře při první vlně pandemie.
Je těžké řídit úřad v dnešní době? Zeptala jsem se
tajemníka MěÚ Ing. Aleše Kašpara.
„Myslím, že v samotném řízení tolik rozdílů není.
Osobní konzultace i týmové porady jen častěji řešíme vzdáleným spojením. Dr vá většina zaměstnanců úřadu je schopná práce na dálku. V tom se
nám vypla ly předchozí inves ce nejen do programového vybavení, ale i do technologického zázemí
ITC, které už na jaře zvládlo bez větších problému
do dvou týdnů propojit asi 80 % úředníků formou
vzdáleného připojení. Na druhou stranu jsme tu
pro lidi, a tak se snažíme využít i jakoukoli formu
předchozí rezervace (přes web, mail či telefon) a klienty odbavit třeba i mimo oficiální úřední hodiny,
v nichž by se mělo dostat i na „lidi z ulice“. Přednost
v odbavení ale stejně mají , co využili předchozího
kontaktu s úřadem. Na kolegyně a kolegy je to pořádný nápor, protože k nám míří i klien z Kolínska,
Říčanska i z Prahy. Potěší pak, když lidský přístup
například k hůře pohyblivým či starším klientům
třeba někdo z jejich rodiny ocení poděkováním.“
Liší se něčím jarní a podzimní vlna krizových
opatření souvisejících s koronavirem s ohledem
na provoz?
„Na jaře jsme asi všichni víc bojovali se strachem
ze zcela nového rizika, více se improvizovalo. Dnes
to riziko vědomě snižujeme například použi m nových přepážek v kancelářích, kde často probíhají
osobní jednání s občany, pravidelnou dezinfekcí generátory ozónu důsledným dodržováním obecných
pravidel hygieny (3R), včetně častého větrání a důkladnějšího úklidu. Výtečná je spolupráce našich
krizových pracovníků s městskou policií a zejména
s pracoviš nejčastějšího kontaktu s klienty – po-

datelnou, pokladnou a Czech-pointem. Společně
eliminují riziko shlukování, rychlou prvotní orientaci klientů a pomáhají i při obecné osvětě (o možnostech rezervace i hygienických opatřeních). S vedoucími pracovníky se snažíme kolegyně a kolegy
zejména povzbuzovat, dodávat pozi vní energii
třeba k prostému úsměvu. Ten dokáže divy.“
O nákup ochranných pomůcek se stará odbor vnitřních věcí. Vedoucí Mgr. Kláry Uldrichové, MPA jsem
se zeptala.
Máte dostatek pomůcek a kolik jste za ně letos
za m řádově utra li peněz?
„Ano, pomůcky v potřebném množství pořizujeme.
Celkové náklady na opatření související s infekcí koronaviru se v letošním roce budou blížit 400.000 Kč.
Z toho přibližně polovinu jsme vydali za úpravy
a dovybavení prostor úřadu a instalaci nových přepážek v kancelářích, aby tam, kde je potřebný osobní kontakt s klienty, probíhal za co nejbezpečnějších
podmínek pro všechny zúčastněné. Další prostředky byly na jaře vynaloženy na dezinfekci prostor.
Následně jsme se rozhodli pro nákup vlastních ozónových generátorů, které používáme jak pro potřeby úřadu, tak půjčujeme i našim školám a školkám.
Kolem 70.000 Kč bylo vynaloženo na nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance úřadu, městskou
policii, dobrovolníky a samozřejmě, pokud bylo
třeba, především z počátku pandemie, poskytovali
jsme je i klientům, kteří přišli bez ochranných pomůcek vyřizovat své úřední záležitos . Rovněž tak
se mírně zvýšily náklady na nákup prostředků na
úklid a nově přibyly náklady na nákup dezinfekce
umísťované při vstupu do budov úřadu.“
Děkuji za takřka vyčerpávající odpovědi. Připomínám, že úřední hodiny úřadu jsou: pondělí od 8.00
do 11.00 hod., od 12.00 do 14.00 hod. a ve středu
od 12.00 do 17.00 hod. Omezení úředních hodin se
nevztahuje na termíny již potvrzené prostřednictvím
rezervačního systému, který se nabízí na webu města. K vyřízení úředních záležitos se upřednostňuje
písemná, elektronická či telefonická komunikace.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Letošní úspěšné dotace
Během letošního roku byl náš Domov seniorů úspěšný ve dvou vyhlášených dotačních tulech.
V prvním polole jsme podali žádost o dotaci ze
Středočeského Humanitárního fondu na pořízení
nástavců na skříně pro klienty na vícelůžkových
pokojích. Právě na těchto pokojích se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem úložných prostor, což
se pořízením nástavců skvěle vyřešilo. Zvolili jsme
barevné varianty nástavců, aby pokoje působily
celkově veselejším a přívě vějším dojmem. Výrobu jsme zadali truhláři Lukáši Léblovi z Bošic, který
tuto velkou zakázku zvládl v krátkém čase. Celková
částka za výrobu 30 ks nástavců činila 95.700 Kč,
dotace pokryla zakázku z 90 %.

novit vozový park pečovatelské služby. Zvýší se tak
komfort nejen pro klienty, ale také pro pracovnice
pečovatelské služby, které používají ke své práci
automobily denně a jejich využi je maximální.
Z úspěšných dotací máme velkou radost, je to povzbuzení pro naší další činnost v jinak neveselém
letošním roce.
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Koncem října jsme uvedli do provozu také nový
automobil Citrően Berlingo pro pečovatelskou
službu. Na pořízení vozidla jsme podali úspěšně
žádost o dotaci z MAS Region Pošembeří, která
činila 399.000 Kč, tj. 95 % z pořizovací ceny vozu.
Jsme moc rádi, že nám tato dotace umožnila ob-

NABÍDKA POMOCI
Senioři, osamělé nebo tělesně pos žené osoby, dále osoby v karanténě, o které se nemá kdo
postarat, v případě potřeby zajištění nákupu či vyzvednu léků v lékárně mohou požádat
strážníky městské policie o pomoc na telefonu 321 612 212 nebo 734 346 669.
Další nabídka je od dobrovolníků z Pilulka.cz. Jde o službu vyzvednu a donášky léků. Tato
služba může pomoci ledem, kteří si z jakéhokoliv důvodu nemohou nebo nechtějí vyzvednout osobně léky v lékárně. Veškeré informace naleznete na www.erecept.cz. V případě zájmu volejte telefonní číslo 222 703 125.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SOŠ Český Brod – Liblice zve všechny rodiče a uchazeče o studium na Dny otevřených dveří,
které proběhnou online ve dnech 21. 11. 2020, dále pak 8. 12. 2020 a 12. 1. 2021. Sledujte web
školy www.sosceskybrod.cz.
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Kulturní pauza na dobu neurčitou
Ve čtvrtek 8. října bavili diváky v Kulturním domě
Svět účinkující ze zábavného pořadu Na stojáka. Ve
veselém duchu jsme se tak společně na pár týdnů
rozloučili s kulturou, a to nejen na Českobrodsku...
Přesto, že většina z nás věří v lepší zítřky a každým
dnem doufá, že již nebudou přijata další opatření,
všichni po několika letošních zkušenostech víme,
že je vždy lepší počítat s variantou B nebo raději C.
A tak jsme i my přistoupili na tyto podmínky, a ještě
před prodloužením nouzového stavu přesunuli na
příš rok i všechna listopadová představení. Osud
těch prosincových však vzhledem k vývoji situace
pravděpodobně nebude jiný.
Pro všechna tato představení momentálně pla
podmínky, které vám jsou jistě známy, a to ponechání vstupenek, případně výměna za dárkový
poukaz (voucher). Věříme, že pro vás tento krok
není nikterak nepříjemný a rádi podpoříte kulturu
v našem městě. Slibujeme, že vám v příš sezóně
bude odměnou nabitý program Kulturního domu
Svět, který v těchto dnech pomalu ale jistě dostává
finální podobu. Jsme op mis č a na další sezónu
a všechny naše diváky se opravdu těšíme!
Sociální sítě jako zdroj informací
Jsme Centrum vzdělávání, informací a kultury,
takže je pro nás poskytování informací občanům
Českého Brodu a spádového regionu vlastně takovým posláním. Věříme, že je Váš zájem o dění na
Českobrodsku veliký, a tak se snažíme informace
poskytovat všemi možnými prostředky. Nově jsme
tak po zavedení rozesílek kulturního newsle eru
vytvořili také účty na sociálních sí ch.
Prostřednictvím facebooku a instagramu bychom
tak rádi nabídli přehledné souhrny informací co
největšímu okruhu lidí, a to nejen z oblas vzdělávání a kultury. Tyto sociální sítě nejenom, že budou
sloužit k vaší informovanos , ale také k možnos
poskytnout komukoliv prostor pro šíření vlastního
pu a pozvánky na událost na Českobrodsku. Staňte se fanoušky, informujte a buďte informováni.
Když nemůžeme my za kinem, musí kino za námi
Na promítání filmových premiér v Českém Brodě
si ještě pár týdnů počkáme. Existuje ale možnost,

jak si návštěvu kina v těchto dnech vynahradit.
Virtuální kino! Online projekce s atmosférou skutečného kinosálu jsou pro vás připraveny v rámci
projektu Moje kino Live.
Jak virtuální kino funguje? Nabídku filmových
snímků KD Svět naleznete na goout.net, kde si
také zakoupíte vstupenky. Případně můžete využít
přímého odkazu, který je k dispozici na naší facebookové stránce či na webu města. Výměnou za
částku 100 Kč obdržíte odkaz, díky kterému budete
moci filmovou projekci zahájit. Pak už jen nasáváte
atmosféru kina, které pro vás začne promítat vždy
ve 20.30 hod. Přítomnost mazlíčků povolena, chat
s ostatními diváky vítán.
Provoz informačního centra
S prodloužením nouzového stavu bylo samozřejmě
prodlouženo i uzavření budovy Centra vzdělávání,
informací a kultury, a to proza m do 20. 11. 2020.
Omezené služby informačního centra jsou poskytovány každý den v době 8.00 – 15.00 hod. na telefonním čísle +420 730 870 954 nebo na emailu
info@cesbrod.cz, kde na vaše dotazy rádi zodpovíme.
Přejeme mnoho sil a zdraví všem čtenářům a obyvatelům našeho regionu i jejich blízkým. Těšíme
se brzy na viděnou, ať už v Informačním centru,
Městské knihovně nebo v KD Svět.
Ing. Klára Tesaříková, KD Svět/CVIK
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Adventní hra s RC Kos čka
V době, kdy vznikal tento článek, nebylo vůbec jasné, jak to bude v předvánočním čase s veřejnými akcemi,
které společně s Městem Český Brod tradičně pořádáme. A tak jsme v Rodinném centru Kos čka přemýšleli, co bychom pro rodiny s dětmi připravili.
Pro naše dětské tábory často vymýšlíme různé hry
a bojovky. Dali jsme hlavy dohromady a připravili pro vás adventní terénní hru, která vám zpestří
adventní čas v této neobvyklé situaci. Je určena
především rodinám s dětmi, ale může si ji zahrát
každý, kdo je duchem mladý nebo si jenom rád
hraje. Trasa povede po Českém Brodě a můžete se těšit na spoustu záludných úkolů. Trasa
a jednotlivé úkoly budou přístupné
na našem webu od úterý 1. 12.
2020 a zavedou vás na zajímavá
místa našeho města. Hru můžete hrát až do 24. 12. 2020 a m
si můžete zkrá t čekání na Ježíška. Trasu a úkoly není nutné plnit

v jeden den, ale je možné splnění jednotlivých úkolů rozdělit na
několik čás podle chu a zdatnos účastníka. Každý úspěšný
účastník obdrží Kos čkový
upomínkový list. Budeme
rádi, když nám na Instagramu nebo na Facebooku
nasdílíte vaše fotografie.
Podrobnější informace
hledejte na webu RC Kos čka – www.leccos.cz/kos cka.
Andrea Hradecká a Petra Čurgaliová,
LECCOS, z. s. – Rodinné centrum Kos čka

Benefice pro LECCOS 2020 bude!
Benefici pro LECCOS jsme jako společenskou akci spojenou s charita vní aukcí poprvé uspořádali v roce
2012. První výtěžek z benefice byl sice skromný, ale přesto jsme jej považovali za obrovský úspěch. Neprodělali jsme, dary do aukce věnovali téměř všichni oslovení dárci a benefičního večera se zúčastnilo na
čtyřicet hostů.
Výtěžek benefice, počet účastníků aukce i dárců
aukčních položek každoročně roste. Poslední dva
ročníky se do benefiční aukce pokaždé zapojilo více
než 100 hostů a výtěžky překonaly hranici 100.000
Kč. Celkem jsme na podporu našeho poslání takto
získali 612.067 Kč. Loňský 8. ročník Benefice pro
LECCOS aneb společenský večer s chou aukcí
moderoval jako dobrovolník pan Rey Koranteng.
V roce, kdy LECCOS, z. s. slaví 20 let od svého založení, přípravy na 9. ročník probíhají z důvodu koronavirové pandemie úplně jinak, než jsme zvyklí.
S novou situací jsme se ale popasovali, a díky velkorysému daru firmy Pertlík So ware pana Tomáše Pertlíka, který nám poskytl aukční so ware,
můžete opět LECCOS podpořit a leccos nakoupit
prostřednictvím on-line aukce.
Mrzí nás, že letos všichni budeme ochuzeni
o atmosféru benefičního večera, ale věříme,

že i v on-line aukci vám nabídneme zajímavé aukční položky za lákavé aukční ceny.
Benefice pro LECCOS proběhne od 20. 11. 2020 do
10. 12. 2020, najdete ji na www.beneficeproleccos.cz.
Jana Popovičová a Dita Nekolná, LECCOS, z. s.
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Psohlavci on-line
Skau ze střediska Psohlavci14 se i nadále snaží být se svými členy v kontaktu a připravit pro ně zpestření
trávení volného času v podobě on-line programu.
Tygříci v on-line světě
Družina Tygříků se již druhého pozastavení skautské
činnos v letošním roce rozhodně nezalekla! Sice se
kluci nemůžou setkávat osobně, ale to jim nebrání
přesunout své dobrodružství do on-line světa.

Jejich vedoucí s nimi pravidelně komunikují skrze
pla ormu Google Classrom, kam jim v průběhu
týdne přidávají nové úkoly, kvízy a výzvy. Vítěz se
má rozhodně na co těšit! Pomalu se to ž blíží odhalení hlavní velké ceny.
Jak se kro „aligátoři“ aneb PJ na vlnách internetu
Kůň, an lopa, lama?! Online schůzka skautek Pampelišek a Ještěrek byla takřka umělecká. Hodně
jsme se nasmály. Ono se řekne „Nakresli aligátora,“ ale zkuste si to v časovém limitu na PC nebo
mobilu! Nějaké vlohy pro kreslení jsme přesto projevily, protože body za uhodnu našich děl rostly.
Dokonce se mezi námi našly i umělkyně, které
namalovaly tak skvělý obrázek, že se ho podařilo
uhodnout všem. Někdy ale i naopak.
A co si připravíme příště? Nechte se překvapit!
Honzík a Veronika, Psohlavci 14

ADVENTNÍ PRŮVOD SVĚTÝLEK SE NEKONÁ
Díky současné situaci pandemie koronaviru a s m spojenými vládními opatřeními se letošní
akce Adventní průvod neuskuteční. Na první adventní neděli 29. listopadu 2020 jsme pro
vás připravili malé překvapení. V 17.00 hodin sledujte naše webové stránky www.cesbrod.
cz nebo facebokový profil www.facebook.com/cesbrod. Budeme tak moci společně strávit
sváteční večer alespoň přes digitální svět.
KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Ve čtvrtek 17. prosince 2020 od 15.30 hod. zveme všechny dě a jejich rodiče nebo prarodiče
na odpolední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky, vstup volný.
Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
SCÉNICKÉ ČTENÍ Z CYKLU LISTOVÁNÍ LUKÁŠE HEJLÍKA
Městská knihovna zve všechny účastníky projektu Škola naruby i další případné zájemce ve
čtvrtek 10. prosince 2020 od 16.00 hodin do radničního sálu v č. p. 1, můžete se těšit na představení z cyklu Listování Lukáše Hejlíka, scénické čtení z knihy Archie Kimptona Šmodrcha, pěkně popletený kočičák. Účastníci projektu dostanou vstupenky zdarma po předložení čtenářského deníčku, pro ostatní zájemce budou vstupenky v ceně 50 Kč v prodeji v městské knihovně.
Těšíme se na Vás, čtení sluší každému!
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Školka venku
Jak to vypadá ve školce v podivné době koronavirové? Z pohledu dě vlastně téměř jako jindy. Na roušky
dospělých a častější umývání rukou si zvykly, a že mají chodit více ven, to je většinou těší.
Třída Medvíďat od září několikrát vyrazila za město. První podnik tohoto typu byl zkušební: vzhledem k půlroční pauze ve školkovém výletování
bylo třeba zjis t, jak Medvíďatům povyrostly a zesílily nohy, a co zvládnou. Výsledek byl uspokojivý,
a tak další výprava do polí brzy následovala. Při té
jsme společně absolvovali okružní trasu přes Štolmíř, vyzkoušeli indiánský běh, přeskákali pole jako
lehkonohé srnky a nezašlápli ani bodlák, porozhlédli se, co kde roste a zraje, co se děje na polích
a jestli se už stromům začíná barvit lis , a radovali
se z toho, že jsme, a navíc spolu a venku. Nejvíce
rados ovšem vyvolala občerstvovací pauza s pokusem paní učitelky Pavly pořídit sel čko, a na závěr bodovalo jedno děvčátko odpovědí na otázku,
zda někoho bolí nohy: “Bolí, ale bolest je síla!”.
Na další výpravu jsme vzali draky. Dě s provázkem
v ruce zkoušely, co umí. Jeden drak neposeda nám
sice málem uletěl a v poslední chvíli se jen s velikým štěs m podařilo zabránit jeho neslavnému
konci ve větvích košatého dubu, ale po chvíli některé dvojice dě posílaly draky do oblak naprosto
samostatně a náramně si jejich plachtění užívaly.
Vždycky se ale nehodí vyrážet za město, a tak jsme
spolu často na školní zahradě. Jsem ráda, že architektonický návrh nové školky počítá se zachováním
prostoru pro dostatečně velkou a kvalitní zahradu.
Zahrada, to je to ž další dimenze dětství. Dobře
to víte vy, kteří umožňujete dětem trávit dostatek

času venku. Tam jsou mnohdy úplně jiné než doma.
Živější, samostatné, když je něco zaujme, soustředí
se, trpělivě pozorují, jsou vytrvalé a vynalézavé...
zkrátka rozkvétají. A to pla i na školkové zahradě.
Možná si někdo říká, kde je pak příprava na školu,
kde je vzdělávání, když dě stále “jen lítají” venku.
Praxe ukazuje, že většinu toho, co mají předškoláci i starší dě zvládnout, se mohou naučit venku
(inspirace na ucimesevenku.cz), a dokonce to často zvládají lépe a radostněji. Nejspíš i proto, že se
tak učí v přirozenějším prostředí a bez zásadního
omezení přirozeného pohybu. Zkrátka, i my se
s Medvíďaty učíme stále víc využívat vše, co zahrada nabízí.
Nechme se v nelehké době inspirovat dětmi: hledejme cesty ven... a zkoušejme dělat věci jednoduše a přirozeně.
Michaela Kašparová,
učitelka ve třídě Medvíďat v MŠ Kollárova

18

Českobrodský zpravodaj
listopad 2020

Ze společnosti

Stopy českobrodského Sokola doma i venku – 2. část
V rámci 150. výročí založení Sokola v Českém Brodě jsme si minulém čísle ČBZ připomněli, kde za stole
a půl svého trvání – byť s nucenými přestávkami – zanechal českobrodský Sokol svoji stopu, co zajímavého
ho potkalo a u jakých událos byl. V první čás šlo o událos od jeho založení v roce 1870 do konce 19.
stole . Dnes navážeme obdobím po roce 1900…
1903 – přelomovou událos , ke které toho roku
došlo, bylo zahájení cvičení žactva obecních a měšťanských škol, hochů i dívek. Toto přelomové rozhodnu učinila českobrodská jednota patrně jako
jedna z prvních, protože v následujícím období
přicházela řada dotazů ohledně tohoto cvičení od
mnoha jiných jednot.

řová-Malá, Jindřich Mošna či Rudolf Deyl. Vystoupil
zde i hudební skladatel Antonín Dvořák, houslový
virtuos Jan Kubelík, mnohokrát kapelník Fran šek
Kmoch – což už víme z dřívějších let – a po svém
návratu z exilu zde přednášel i Tomáš Garrigue Masaryk. Velká škoda, že o vystoupení A. Dvořáka či
T. G. Masaryka se nedochoval žádný dokument).

7. března 1903 – sokolská delegace se zúčastnila pohřbu Dr. Fran ška Ladislava Riegra, českého poli ka
a hlavního spolupracovníka Fran ška Palackého.

1905 – pro sokoly nejdůležitější událos roku byla
výstavba malého bočního sálu. Sál byl postaven
dle návrhu prof. Jana Kouly a jeho výstavba byla za
12.932 korun zadána staviteli Fran šku Holovi.

5. července 1903 – deputace jednoty byla přítomna položení základního kamene Husova pomníku
na Staroměstském náměs v Praze.
16. května 1904 – proběhl vlakový převoz ostatků
Jána Kollára – významné osobnos českého národního obrození – z vídeňského hřbitova na pražské
Olšany. Vlak projížděl přes Český Brod, kde měl
i zastávku a členové jednoty i občané města měli
možnost zhlédnout Kollárovu ozdobenou rakev.
17. prosince 1904 – byla uspořádána společná
vycházka do Vrátkova, kde byla vrátkovským odevzdána pamětní kniha. Její úvod napsal Jozef Miškovský a při této příležitos byla založena vrátkovská obecní knihovna.
16. dubna 1905 – se konala vycházka do Mrzek, při
které byla obci odevzdána pamětní kniha a čistý
výnos z koncertu na pořízení obecní knihovny.
květen 1905 - lipanská pouť toho roku byla jubilejní, dvacátá. Byla věnována pětadvace letému výročí Ústřední ma ce školské (národní spolek podporující školství), pro kterou se Sokol snažil vybrat
právě na Lipanech co největší částku.
8. července 1905 – v sokolovně vystoupila jedna
z předních hereček Národního divadla, Hana Kvapilová. (Hana Kvapilová nebyla zdaleka jediná umělkyně, která vystoupila v českobrodské sokolovně.
V průběhu let zde hráli i další herci ze Zlaté kapličky: Karel Želenský, již minule zmíněná O lie Sklená-

21. června 1906 – na schůzi Sokola byl jednomyslně přijat návrh na postavení pomníku Prokopa
Velikého v Českém Brodě.
31. května 1908 – se pod taktovkou Sokola konala slavnost položení základního kamene pomníku
Prokopa Velikého.
1909 – v sokolovně byla založena knihovna, která
byla následně pojmenována po spisovateli Svatopluku Čechovi. Postupně se v ní nashromáždilo na dva
síce knih a časopisů a fungovala dlouhá dese le .
Do dnešních dnů nám z této knihovny v sokolovně
zůstalo několik set odborných tělocvičných publikací.
2. a 3. července 1910 – proběhly velkolepé oslavy
čtyřice letého trvání sokolské jednoty, které byly
spojeny s odhalením pomníku Prokopa Velikého. Na
kraji Tyršovy ulice byla vztyčena velká slavobrána,
v sobotu 2. července se konal slavnostní večer v sokolovně a v neděli 3. července průvod od nádraží
k pomníku na Komenského náměs (ještě ne Husovo!), kde o Prokopovi Velikém promluvil Dr. Petr Jandač. (Secesní pomník stojí na místě bývalé městské
kašny, jeho autorem je sochař Karel Opatrný, vytvořen je z hořického pískovce a v jeho podstavci jsou
uloženy schránky s prs z vítězných bojišť českých
legionářů z 1. světové války, schránky s hlínou z koncentračních táborů a z bojiště na Dukle.) Odpoledne proběhlo na paměť čtyřice letého trvání Sokola
českobrodského veřejné cvičení jednot středních
Čech na cukrovarském cvičiš . Z tohoto cvičení byl
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natočen film, který byl řadu dese le považován za
ztracený a který se nám před několika málo lety podařilo najít. Jde o jeden z nejstarších tělocvičných
filmů, který byl kdy natočen a je to zároveň velmi
cenný dokument o životě naší jednoty.
23. února 1911 – od roku 1898 byly sice v Sokole i ženy, ale rovnoprávné postavení ještě neměly.
Změnil to až rok 1911, kdy ženám rovnoprávnost
byla přiznána zároveň s hlasovacím právem a dvěma místy ve výboru jednoty.
1911 – místním lékárníkem a členem jednoty br.
Rudolfem Ro em byla za celkové náklady 405
korun namalována nová opona. Po dlouhých dese le ch se tuto tema ckou oponu, která je dnes
tře nejstarší v republice, podařilo před několika
lety vrá t na jeviště, kde nám opět slouží. Od roku
2015 nese opona statut kulturní památky.
25. dubna 1911 – podal Sokol žádost městské radě
o zřízení veřejných městských lázní. Sokol na vedení města působil tak vytrvale, že již příš ho roku se
město pus lo do jejich výstavby.
9. srpna 1914 – po vyhlášení války začalo jednotě
hrozit zabrání sokolovny vojskem. Proto nabídl Sokol
prostory budovy okresnímu výboru za účelem zřízení polního lazaretu. Lazaret byl v sokolovně provozován až do března 1918. Suterén byl propůjčen městu
pro zřízení charita vního „Polévkového ústavu“, kde
chudí mohli zadarmo dostat každý den polévku.
1918 – z jednoty bylo v letech 1914 až 1917 povoláno do války celkem 149 členů, padlo jich 11.
V ruském zaje se ocitlo 18 členů, v italském 1.
po 28. říjnu 1918 – celá jednota se dala k dispozici nově vzniklému Národnímu výboru pro plnění
potřebných úkolů ve městě. Mimo jiné sokolové
působili jako dozor při kolkování peněz a deputace
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jednoty se zúčastnila vítání prezidenta Masaryka při
jeho návratu do vlas . Za ak vní účas českobrodského Sokola bylo založeno několik sokolských jednot v okolí, např. v Kšelích, Vi cích a Dobrém Poli.
31. března 1919 – byl starostou Sokola zvolen br.
Jozef Miškovský, jeden z nejvýznamnějších českobrodských občanů své doby. Jen málokterý člen
českobrodského Sokola dosáhl takového významu
jako právě br. Miškovský. V Českém Brodě vlastnil
knihkupectví a jako nakladatel vydal řadu publikací. Byl 30 let členem výboru českobrodského okresního zastupitelstva a členem městské rady, a ve
městě více jak čtyřicet let vydával periodikum Naše
hlasy. Věnoval se také psaní knih se zaměřením na
národní historii. Zapojil se i jako angažovaný pracovník do činnos mnoha spolků zaměřených na
povznesení národa. Stal se předsedou Jednoty čs.
novinářů a později jejím čestným doživotním předsedou. Byl členem a později předsedou Muzejní
jednoty v Českém Brodě a několik desítek let působil v okresním školním výboru. Zasloužil se o zřízení
Okresní nemocnice v Českém Brodě, vznik Městské
spořitelny, pomníku Prokopa Velikého, Podlipanského muzea a českobrodského gymnázia.
18. května 1919 – zemřel duchovní otec českobrodské sokolovny, prof. Jan Koula. Pohřeb se konal v sokolovně za velké účas občanů.
31. května 1919 – rozhodnu m výboru a zaplacením správního poplatku se českobrodská jednota
stala zakládajícím členem Spolku pro postavení Žižkova pomníku v Praze na Žižkově.
(pokračování příště)
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Pouštění světýlek na Šembeře
8. říjen, památný den sokolstva, významný den České republiky a zároveň také jediná podzimní akce, která
se nám podařila uskutečnit: „Pouštění světýlek“.
Podvečer měl svoji atmosféru, dě s napě m vypouštěly svá plavidla a starší jistě vzpomínali na
své blízké a kamarády, kteří položili svůj život za
naši svobodu. Až potud vše ok. Ovšem v zákulisí to
tak idylické nebylo...
1. Akce řádně připravená, místo městem povolené, stejně jako loni u mostku na Malechově, domluva s technickými službami bezproblémová,
plakáty na akci rozvěšené.
2. Týden před akcí omezení shromažďování – venku spolu může být max. 20 osob. Pokud nechceme lidi posílat domů večer podle Šembery přes
Liblice, máme problém: k místu vypouštění je
jen jeden vstup a výstup. To nejde. V Šembeře teče, zaplaťpámbu, vody jako už dlouho ne,
a tak je to jasné: přesuneme se do parku „ke
stavidlu“. Ze strany od tenisu lidi přijdou, pus
lodičku a půjdou podle vody až k „Pro Doma“
a všechno poběží jak na drátkách. Změnu místa
město povolilo a technické služby také kývly.
3. Ráno 8. října telefon technických služeb: v Šembeře nic neteče! Co teď? Proč to, sakra, neteče,
když to ještě včera ráno teklo? Le m k „Podviňáku“, který, jak právě zjišťuji, je zcela vypuštěn!
Proto teklo v minulých dnech tolik vody v Šembeře! Kde ale vzít vodu teď? Co „Zahraďák“? Než
by to přiteklo, bude po památném dnu. Voda je
jedině nad přepadem u splávku napro pivovaru,
kdyby se vyrazilo horní prkno, voda by na nějaký
čas stoupla…. Město nám opět kývlo a technické
služby také. Ale jen do chvíle, než se zjis lo, že

fošna je v přepadu napasovaná tak těsně, že nejde vyndat – jedině rozřezat a do toho se nikomu
nechce. Navíc je padesát metrů pod stavidlem
už opět čerstvě zvednutý rákos, který totálně zabraňuje jakékoliv lodičce, aby tudy projela.
4. Dopoledne v den, kdy se má akce konat, nemá
vůbec nikdo odvahu lidem u stavidla nechat
zprávu, aby přešli na původní místo na Malechově, kde rákos není a voda tam teče, proto je na
stole jediné řešení: „Pivovarák“! Benevolence
města je bezbřehá, opět nám kývlo a technické
také. Fouká pěkný větřík, tak když se vypus lodičky u pivovaru, krásně je vítr požene přes celou délku rybníka. Paráda!
5. Na místě spolu s technickými službami zjišťujeme, že právě v tento den je nasmlouvané čištění
potrubí z pivovaru do rybníka! U břehu dodávka a dva náklaďáky a stojí samozřejmě přesně
v místech, kde my potřebujeme postavit lávku
a vypouštět lodičky. Stěhujeme se o kus vedle
a už trochu skřípu zuby.
6. Vše je připraveno, vstup k vodě hotov, ohraničen prostor, od stavidla cedule navádějí všechny
k rybníku.
7. Půl hodiny před začátkem akce přestává vítr úplně foukat!
8. Akce probíhá, lodičky se spíš shlukují u levého
břehu, ale chválapánubohu, vypadá to ve tmě
hezky a dě mají zážitek. Pochvalné reakce návštěvníků nás těší a my balíme.
9. Přesně týden po konání akce volá pan ředitel
technických služeb se zprávou, že v Šembeře
teče docela dost vody a že by stálo za to pus t si
tam nějakou lodičku. Grrrr... !!!
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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A je to tu znovu – výuka probíhá distančně
Průběh distanční výuky se měnil jako na běžícím pásu přesně podle vývoje počtu nakažených. Od 12. 10.
jsme měli učit na 2. stupni pouze polovinu počtu tříd - půlka tříd ve škole a půlka doma a za týden si to měly
třídy vyměnit. Hned za dva dny bylo vše jinak a školy se uzavřely úplně.
Distanční výuka je již opro konci minulého školního roku povinná, protože naši zákonodárci tuto
formu výuky s hli zapracovat do školského zákona. Přechod z prezenční výuky na distanční není
jednoduchý, ale stojím si za m, že naše škola se
s m popasovala velice dobře. Během přípravného
týdne a od začátku nového školního roku byla distanční výuka nejčastějším tématem, které jsme na
poradách s kolegy probírali. Každý týden probíhala
školení v nové IT učebně. Učitelé se mohli zdokonalovat v aplikacích GSUITE pro školství tak, aby
přechod na distanční formu výuky byl co nejjednodušší. Od 14. 10. jsme plynule přešli na distanční
typ výuky. Je stanoven pevný rozvrh, podle kterého se žáci i učitelé připojují na online výuku a zbylé
hodiny jsou určené pro práci s úkoly. Účast žáků
na online výuce byla téměř 100%. Nejtěžší práci

mají učitelé a žáci
v prvním a druhém
ročníku školy. Zde
se neobejdeme bez
pomoci všech rodičů, chtěl bych jim
i touto cestou moc
poděkovat za jejich
obětavost a píli,
s jakou se dětem
věnují. Žákům, kteří doma neměli IT
techniku, jsme nabídli možnost půjčení tabletů a notebooků, aby
mohli distanční výuku zvládnout. Nyní máme k dispozici i 20 sim karet s neomezeným datovým tarifem, takže můžeme zajis t i připojení k internetu.
Distanční a online výuka nikdy nenahradí klasickou
prezenční výuku, ale věřte mi, že se snažíme dělat
vše tak, aby rozdíly byly co možná nejmenší.
Díky všem nařízením vlády se ani učitelé nyní nemohou potkávat ve škole, ale porady zvládáme
stejně jako naši žáci online. Každý si tak může vyzkoušet, jaké to je na druhé straně online obrazovky. Všem učitelům patří obrovské díky za přípravu
a vedení distanční výuky.
Mgr. Jiří Slavík,
ředitel ZŠ Žitomířská
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Podzimní úspěchy před přechodem na výuku na dálku
Dě ze Základní a Prak cké školy ještě před přechodem na distanční výuku zaznamenaly řadu úspěchů
a získaly tak třeba zlatou medaili v Olympijském víceboji. Ve škole jsme se zapojili také do dobrovolnického
projektu a uklidili okolí školy.
Škola běžela na plné obrátky, až do podzimních
prázdnin jsme se mohli učit společně ve škole. Byli
jsme za to všichni rádi, protože učení je snazší nejen pro žáky, kteří často potřebují při učení okamžitou individuální pomoc od pedagoga, ale také pro
učitele kteří, potřebují zpětnou vazbu od žáků, že
učivu porozuměli, že vědí, co a proč dělají.

Při té příležitos jsme upravili keře a stromy, vyhrabali trávníky, zametli lis a odpadky. Celé okolí školy
opět pěkně prokouklo, věříme, že to tak chvíli i zůstane. Prosíme návštěvníky areálu školy: máme v celém areálu dostatek odpadkových košů, takže vás
moc prosíme, abyste odpadky odhazovali do těchto
košů a nepohazovali je do křoví a na trávníky.

Bohužel od začátku listopadu se povinnost distanční výuky týká i všech speciálních škol, a tak tedy
se bez osobní přítomnos ve škole budeme muset
obejít i my.

V poslední době jsme kromě pocitu dobře vykonané práce, zaznamenali několik našich úspěchů.
Díky ak vitě nás všech jsme v environmentální oblas obhájili a další tři roky se můžeme pyšnit tulem Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně. Také naši žáci získali pro školu zlatou
medaili Sazka Olympijského víceboje pořádaného
Českým olympijským výborem.

Až do podzimních prázdnin jsme si kromě výuky za
přísného dodržování hygienických předpisů mohli
užít i několik společných akcí, a také zažít několik
společných úspěchů.
Už koncem září jsme se připojili k projektu „Ukliďme Česko“. Upravili jsme si okolí školy, přilehlé
chodníky a další prostranství, o které se již pravidelně při této akci staráme. Moc děkujeme mto
za dodané pomůcky a odměny od MAS Pošembeří,
a také za odvoz všeho nashromážděného odpadu
Technickým službám Český Brod.
Další akcí, do které jsme se zapojili, byl dobrovolnický projekt „72 hodin“ vyhlašovaný Českou radou
dě a mládeže pro ty, kteří se nebojí přiložit ruku
k dílu a pomoci svému okolí. Přihlásili jsme se letos
už počtvrté, tentokrát s naším školním projektem
„Uklidíme si kolem školy“. Jednoho říjnového dne
jsme si oblékli pěkná projektová trička a společně
jsme si vyrazili uklidit zahradu a hřiště kolem školy.

Velkou pochvalu si zaslouží všichni naši žáci, pedagogové, kteří se zapojili do podzimních Srdíčkových dnů, a tak jsme zaslali na konto Života dětem
2.585 Kč. Za všechny tyto velké úspěchy, ale i drobné rados Vám všem na dálku ještě jednou děkuji.
Jste skvělí!
Věřím, že i toto období vzájemného odloučení
a dálkové výuky společně zvládneme a brzy se zase
budeme moci setkávat ve škole a sdílet další společné zážitky.
Mgr. Marie Šnajdrová,
ředitelka ZŠ a PrŠ Český Brod
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Když si „hrají“ skautš vedoucí aneb stařičký srub v novém kabátě
Když už nám teď koroňák nepřeje a museli jsme zrušit všechny plánované akce s našimi světluškami, vlčaty,
skautkami i skauty, zdálo by se, že vás čtenáře nemáme o čem informovat. Ale to není tak úplně pravda.
Rádi vás vždycky seznamujeme s m, jaké akce
pořádáme, na jaké soutěže jezdíme a jak na nich
bodujeme, kam jezdíme na výpravy a jaké kouty
republiky poznáváme. A když teď o takovýchto akcích referovat nemůžeme, tak vám aspoň povíme,
jak si „hrajeme“ my roveři a dospěláci. Protože kdo
si hraje, nezlobí. A protože hra pro dospělé na pět
písmen nazývá se prý PRÁCE, povíme vám, na čem
mimo jiné v posledním roce pracujeme.
Pod vedením Šéfa jsme v loňském roce začali postupnou opravu a přestavbu srubu na našem tábořiš v Kácovci. Ten byl postaven v polovině sedmdesátých let a od té doby až dodnes vlastně
neprošel žádnou větší opravou. Byť tedy jde o naše
původní tábořiště, vedle novějšího a v současnos
více využívaného srubu na tábořiš Pod kopcem
Pohoř může působit jako takový jeho starší vetchý
bratříček. A tak jsme se rozhodli dát kácoveckému
srubu novou „fasádu“. Postupně po kouskách se
mu snažíme darovat vždy alespoň několik víkendů v roce, kdy se sjedeme my vedoucí a postupně
srub zvelebujeme. A byť cílem bylo opravit srub,
jako další velký přínos se ukázalo vlastně ještě
něco dalšího. Na přestavbě kácoveckého srubu se
to ž z velké míry podílejí a na pracovní víkendy se
sjíždějí naši bývalí roveři a vedoucí, tedy , kteří
s námi dříve taky skautovali, pak ale v důsledku
svých jiných životních a pracovních povinnos po-

stupně skautovat přestali. Jenže jak se říká „jednou
skautem, navždy skautem“, teď se společně strávené pracovní víkendy stávají sice fyzicky náročnou,
ale jinak po všech stránkách milou a vítanou akcí,
kde se setkávají po letech skautš kamarádi napříč
generacemi a když se večer dopracuje, u ohně
a kytary se můžou všichni zasmát a zavzpomínat
na roky dávno minulé.
A cože tomu starému srubu provádíme? O trochu
jej rozšiřujeme a zpevňujeme směrem do svahu,
který se pomalu ale jistě začal bor t. Srub postupně dostane novou střechu i podlahu, nové rozvody studánkové vody a postavíme mu nová větší
kamna. V létě na táboře a na různých víkendových
výpravách se do něj tak schová před deštěm více
dě , usuší se tam více mokrých svršků, budeme
moci uvařit na více hrncích a bude v něm pořád
tak veselo, tak jako vždy po celou jeho více než čtyřice letou existenci bylo.
Teď nás sice v další práci brzdí koronové zákazy,
ale už na jaře budeme pokračovat a těšíme se, až
sroubek v novém kabátě v létě na výpravě nebo na
táboře uvidí i dě .
Radka Nováková,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

RC Kos čka

radniční sál/IC

radniční sál/IC

8. 12., 8.00 – 12.00

9. 12., 8.30 – 11.30

10. 12., 16.00

Listování Lukáše Hejlíka – čtení z knihy A. Kimptona Šmodrcha, pěkně popletený kočičák

Virtuální univerzita tře ho věku: Rituály evropských královských rodů

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

Křeslo pro hosta: Petr Štěpánek – setkání s oblíbeným hercem, moderuje Jiří Vaníček

Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky – živé čtení pro dě a jejich dospělý doprovod, vstup volný

městská knihovna

KD SVĚT

u Podviničního rybníka Českobrodská vánoční desítka – 28. ročník silničního běhu pro dospělé na 10 km

17. 12., 15.30

18. 12., 19.00

20. 12., 10.30

Halina Pawlowská: Banánová velryba – one woman show známé spisovatelky, moderátorky…

Virtuální univerzita tře ho věku: Dějiny oděvní kultury II.

16. 12., 8.30 – 11.30 radniční sál/IC

Už zase miluju! – zábavná show pianisty a dvou náruživých múz (Tobrman, Dolinová/Pogodová)

Mára Holeček: Dotknout se nebe – cestovatelská beseda s horolezeckým esem

KD SVĚT

KD SVĚT

7. 12., 19.00

Divadlo TOY MACHINE: Loutková pohádka Ukradené Vánoce – o tom, jak čer ukradli Ježíška

15. 12., 19.00

KD SVĚT

6. 12., 15.00

Dílničky pro dě a dospělé – zdobení perníčků, korálkování, výroba svíček, malování na kameny…

KD SVĚT

radniční sál/IC

5. 12., 9.00 – 16.00

KONCERT: Jiří Schmitzer – koncert známého českého herce a písničkáře – přesouvá se!

14. 12., 19.00

KD SVĚT

4. 12., 19.00

Co je to být dobrý rodič – seminář s lektorkou Mgr. Hanou Slobodovou

Atle cké závody v KBD – sportovní závody pod patronací města Český Brod

Mamaloca

4. 12., 9.00 – 11.00
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Čtenářský klub – pravidelné setkávání, čtení a povídání o knihách (dě 2. - 5. třídy ZŠ), vstup volný

sportovní hala

městská knihovna

3. 12., 14.00

Virtuální univerzita tře ho věku: Dějiny oděvní kultury II.

12. 12., 9.00

radniční sál/IC

2. 12., 8.30 – 11.30

Adventní terénní hra s Kos čkou

Setkání pro rodiny s dětmi + konzultace s psycholožkou, lektorkou Mgr. Bc. Hanou Žáčkovou

RC Kos čka

1. 12. – 24. 12.

Iva Hű nerová: Obrázky – výstava obrázků české výtvarnice, prodej knih a kalendářů

Změna programu vyhrazena. Vhledem k pandemii mohou
být akce i pořady přeloženy nebo zrušeny. Sledujte změny.

11. 12., 8.00 – 12.00 Mamaloca

galerie Šatlava

1. 12. – 18. 12.

KALENDÁŘ AKCÍ – prosinec 2020

Sport
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Ku lka žije - mládež trénuje společně dál
Bohužel, co nikdo z nás nechtěl, je zase tady. Všechny organizované ak vity jsou na Ku lce zakázané. Podle
rozhodnu FAČR si letos už nikdo ani žádný zápas nezahraje, soutěže jsou až do 31. 12. přerušeny.
Je to pro nás velká škoda, jelikož všem fotbalovým
týmům se v Brodě dařilo, nejmenší dě začaly hrát
svoje první turnaje. Přípravkám se jak herně, tak
i výsledkově dařilo. Ročník 2010 se chystal na celostátní kvalifikaci Ondrášovky. Žákovské týmy v Krajském přeboru předvádí dobré výkony a pohybují
se v první polovině tabulky. Dorost po návratu některých hráčů hraje střed tabulky. Pro ně je brzký
konec sezóny opravdu škoda. Po konci tenisové sezony se nám vrá li dva hráči, kteří vždy po tenisové sezoně hrají fotbal. Oba dva se hned v prvním,
ale bohužel i posledním zápase střelecky prosadili.
I dospělým mužstvům se daří A tým je v divizi na
druhém místě, B tým v první sezóně Krajského přeboru drží střed tabulky a C tým je první v III. třídě
v okrese Kolín.
A teď co bude dál? Dlouho trenéři diskutovali, jak
s dětmi dále trénovat, ale hlavně jak je mo vovat,
aby na sobě i doma pracovaly. Nakonec jsme se
inspirovali u škol. Když školy mohou učit dě přes
online výuku, proč by trenéři nemohli trénovat podobným způsobem. V tuto chvíli zkoušíme, jak vše

bude fungovat, ale hned na první hodině cvičilo
ak vně přes 40 dě . Jsme nadšeni, hned na další
týden máme naplánovány tréninky na každý den
(každý si tak má možnost najít svůj ideální čas).
Sportovní areál na Ku lce máme otevřený. Naši
členové jej mají k dispozici pro plnění svých individuálních tréninkových plánů. Pro veřejnost je
areál přístupný každý den od 8.00 do 9.00 hodin
zdarma, v ostatních hodinách po úhradě půlročního příspěvku na jeho udržovaní bez jakýchkoli
omezení.
Jen naše hlavní hřiště „si užívá kovidovou dobu“.
Už od září roste nově zasetá tráva, je krásně zelené, dokončují se poslední drobnos – nové střídačky, sítě, branky. Děkujeme Městu Český Brod
a MŠMT za podporu při realizaci této kompletní
rekonstrukce.
Iveta Librová a Mar n Sahula, SK Český Brod
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Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

Renáta Fučíková a kol.: Hrdinky
Byly odvážné a mnohdy předběhly dobu. Šly si za svým a někdy za odvahu zapla ly
cenu nejvyšší. Ale svým příběhem inspirovaly síce dalších žen, které dnes díky
nim mohou žít svobodně a podle svých představ. Strhující vyprávění o šedesá
výjimečných a leckdy zapomenutých českých hrdinkách od nejstarších dob až po
současnost doprovázejí originální portréty od studentů Západočeské univerzity
v Plzni, medailony Kateřiny Tučkové a historické vstupy Renáty Fučíkové, které
ukazují, jak se žilo ženám v různých obdobích dějin.
Země skrytých úsměvů
Soubor třice povídek současných českých spisovatelů, spojených s Podzimním knižním veletrhem v Havlíčkově Brodě. Povídky jsou žánrově i tema cky pestré: někteří
autoři píší o totalitní minulos (Aleš Palán, Kateřina Tučková), další o sple tých cestách
mezilidských vztahů (Petra Dvořáková, Viktorie Hanišová). U několika povídek se zasmějete (Alena Mornštajnová, Ivan Kraus), Jiří Grygar zase vzpomíná na to, jak se stal
knihomolem. Knihu doplňují fejetony Ludvíka Vaculíka, ukázky z díla Jiřího Stránského
nebo finského humoristy Arta Paasilinny.
Lída Rakušanová: Svobodná v Evopě
Vzpomínky české novinářky představují výpověď o osobním i pracovním životě člověka,
v jehož osudu se odrážely drama cké dějiny 2. poloviny 20. stole . Do roku 1994 pracovala v redakci československého vysílání Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Po návratu
působila v Českém rozhlase a v České televizi, stala se komentátorkou transformace
české společnos . V roce 1993 byla oceněna tulem Žena Evropy. Záběr textu přesahuje běžné osobní memoáry, stává se důležitým dokumentem doby, je doplněn mnoha
dosud nepublikovanými fotografiemi.
Václav Cílek a kol.: Krajem Joachima Barranda
Tato kniha je především zamyšlením nad vývojem života a později i lidské kultury. Území mezi Kutnou Horou, Prahou a Plzní přispělo ke vzniku evropské
geologie. Při pohledu na tuto oblast nalézáme desítky přírodních pravěkých
i historických lokalit, které zaznamenávají mezníky biologického i civilizačního
vývoje. Vše sledujeme na konkrétních přírodních a archeologických lokalitách
i nálezech. Vývoj historie země a života nám umožňuje pochopit současnou
proměnu životního prostředí.
Kompletní přehled nových knih za měsíc říjen je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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Ob žnost – lehká
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Římskokatolická farnost Český Brod vás z

ve na virtu
ální

ADVENTNÍ A VÁNOCNÍ VÝSTAVU

Z důvodu protipandemických opatření se letošní výstava přesouvá z ochozu
kostela Sv. Gotharda do virtuálního prostoru webových stránek farnosti.
Malá “ochutnávka” pro vás bude připravena na zahradě za kostelem.

Výstavu otevíráme 17. 12. 2020
Její součástí bude také tradiční výstava Betlémů
tentokrát v netradičním pojetí.
Více informací naleznete
na webových stránkách farnosti:
www.farnostbrod.cz
Výstava se koná za finanční podpory města Český Brod.

MÝstská knihovna Îeský Brod
vás zve na pěedstavení z cyklu scénických Ïtení

KDY: 10. prosince 2020 od 16.00
KDE: v radniÏním sále Staré radnice Ï.p.1
vstupenky a více informací
v mÝstské knihovnÝ

NABÍZÍME
HLEDÁTE
PRÁCI
V ÅESKÉM
BRODÑ?
MÁME
PRO VÁS
ôEŠENÍ!
STAVÍME
TÝM PRO
N
NO
OV
VO
OU
U
Š
ŠK
KO
O LL N
N ÍÍ
JJ ÍÍ D
D EE LL N
NU
U ..
Nástup 1. 2. 2021
Kontakt:
Ing. Olga Žídková
732 409 518

Plný úvazek
Vedoucí školní jídelny
Podmínkou gastronomické vzdÝlání.
Šéfkuchaě/ka
Kuchaěe/ky
VyuÏení není podmínkou.
Ekonom/ka
Pomocné práce
Zkrácený pracovní úvazek
Výdej obÝdı
Mytí nádobí
Úklid
Dozor bÝhem výdeje
Obsluha šatny
Vhodné pro rodiÏe na mateěské,
studenty, seniory...
Brigády
Studenty na obsluhu pěi akcích
Co mıžete oÏekávat
Zaškolení
Nové prostěedí
Pěátelskou atmosféru
Ranní smÝny po – pá
Co Vám nesmí chybÝt
Optimismus a úsmÝv
UmÝní ěešit rébusy
Pozitivní vztah k mladé generaci
Vstěícnost
V pěípadÝ zájmu zašlete svıj životopis
na email zidkova@cesbrod.cz. V úvodu
uveÑte pracovní pozici, o kterou máte zájem.

PRODEJ VÁNO"NÍCH
STROMKÜ
7. 12. - 22. 12. 2020

M2STSKÉ LESY "ESKÝ BROD
HÁJOVNA VRÁTKOV 78
PO - PÁ ݎ7:00 -16:00
SO, NE
9:00 - 15:00
do 1,5 m

1,5 - 2 m

2 m+

250,- KĞ

300,- KĞ

350,- KĞ

Borovice lesní 250,- KĞ

300,- KĞ

350,- KĞ

Smrk ztepilý

Ğerstvé
stromky
z místních
lesǙ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

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

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČLÁNKY

OSTATNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

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

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

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

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

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

775 026 455
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jedelsky@rkbohemia.cz

www.rkbohemia.cz
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LET
S VÁMI

uvtnet.cz

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

e-mail: info@fpinstal.cz

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

www.fpinstal.cz

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

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

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

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

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

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

esel

®

www.tc-nibe.cz

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, SKLADNÍKA a MONTÁŽNÍKA
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia
+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109

Výkup železa, papíru,
kovů a baterií
prodej štěrku (frakce 4/8 a 8/16),
písku (betonářského) a kačírku
Najdete nás v ul. Tovární, Čelákovice
(bývalý areál TOS)
PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá 7.30 – 16.30, So 8.00 – 12.00, tel. 702 344 338

www.vykupcelakovice.cz
www.sterkpisek.cz

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

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

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

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

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
• nástup ihned nebo dle domluvy

Požadujeme:
• ochotu pracovat na dvousměnný provoz
• spolehlivost, zodpovědnost
• manuální zručnost
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni výhodou
• praxe ve výrobě výhodou

Pokud Vás zaujala tato nabídka zašlete svůj profesní strukturovaný životopis
na emailovou adresu: vitekova@alufix.cz, prosím uvádějte název pozice.
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SLUŽBY NOTÁŘE
Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

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

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

CHCETE STÁLOU PRÁCI
V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?
Nejezděte za prací až do Prahy, přidejte
se k celosvětově známé a úspěšné
ﬁrmě Marker vyrábějící lyžařské vázání.
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI:
Operátor výroby pro montáž lyžařského vázání
Údržbář (s vyhláškou 50 výhodou)

íční
Měs ční
a ro NY
MĚ
OD

Skladník (Kostelec nad Černými lesy, Kouřim)
Asistent mistra linky pro montáž lyžařského vázání

VOLEJTE, PIŠTE:
727 831 985 |

marker@marker.cz

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy

NABÍZÍME:

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

Vepřovou pečeni s kostí – 99 Kč/kg
Hovězí přední bez kosti z ml. býka – 175 Kč/kg
Vepřové hřbetní sádlo – 49 Kč/kg

ceny jsou platné od 23. 11. do 5. 12. 2020
na prodejně v Českém Brodě

ODBĚROVÁ SESTRA
do Českého Brodu

Česká laboratorní s.r.o. je multioborová
laboratoř akreditovaná společností ČIA
pro normu ČSN EN ISO: 15189.
Vzhledem k našemu rychlému růstu neustále hledáme nové kolegy a kolegyně,
jimž vyhovuje rodinný charakter naší společnosti.

ci bez směnného provozu? V tom případě
hledáme právě vás! Do naší odběrové místnosti v Českém Brodě přijmeme odběrové
sestry na plný i částečný úvazek.

Chtěli byste se stát součástí našeho týmu?

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
• Pohodový pracovní kolektiv
• Multisport
• Stravenky
• 6 týdnů dovolené

Jste praktická nebo všeobecná sestra?
Umíte odebírat krev a chcete klidnou prá-

Adresa pracoviště:
Nemocnice Český Brod, Žižkova 282

V případě zájmu nám zašlete profesní životopis nebo volejte na uvedené tel. číslo kontaktní osoby:

Bc. Ladislav Klíma, tel.: 778 428 633, e-mail: klima@ceslab.cz, www.ceskalaboratorni.cz

