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Co nového

Světlo na konci tunelu
Když jsme si před rokem přáli všechno nejlepší v novém roce 2020, netušili jsme, co se během následujících dvanác měsíců seběhne a jak složité okamžiky nás čekají. Přejeme si zdraví, štěs a osobní či pracovní úspěchy. S napě m vyhlížíme, co nás potká, máme starost o členy rodiny. Na podobné sci-fi scénáře
nemyslíme. Pomyslný návrat v čase o rok zpět nám tak připomíná, jak můžeme být navzdory vzdělání,
sebevědomé vyspělos technologií, bohatství a dalším jistotám zaskočeni nenadálou krizí. Když si zběžně
procházím jarní i podzimní zpravodaje, je zase vidět, jak jsme situaci v různých fázích epidemie vnímali
a jak jsme se s krizí lidé dokázali vyrovnat: jedině m, že jsme mysleli jeden na druhého.
Opro jaru jsou na podzim zdravotní následky vážnější, řada lidí měla těžký průběh nemoci a bohužel již
došlo i na úmr . A je jasné, že síly, hlavně ty psychické a ekonomické mnohde právě nyní opravdu docházejí. Některé firmy i jejich zaměstnanci bojují o přeži . Poslední ranou jsou opakované změny pravidel
jako na houpačce, otevírání a znovu uzavírání. Nikdo neví, jak dlouho budeme muset všechna ta omezení
vydržet stejně jako tenčící se psychické i finanční rezervy. Vzdorem pro nemilosrdné červené na epidemiologických semaforech vyjadřujeme, že ještě žijeme a nechceme o svém osudu nechat rozhodovat jiné.
Přestože většina lidí patrně chápe, že moc dalších možnos omezení šíření viru není. Světlem na konci
tunelu je očkování, které by mělo přinést kolek vní imunitu a defini vní ústup epidemie.
Jako každý rok, měl i letos českobrodský advent začít společným setkáním Broďáků na náměs a tradičním průvodem světýlek potemnělým městem po andělských zastaveních. Z programu zbyl jen vánoční
strom, který jsme letos nově ozdobili a slavnostně rozsví li. Jako náhradu za zrušený program první adventní neděle jsme připravili alespoň sérii videí, která běží o každém z nedělních večerů na kanále youtube. Zde se vracíme ke smyslu adventu, který je nejen časem očekávání příchodu Spasitele, ale také dobou
setkávání a urovnávání vztahů s našimi blízkými. Zklidnění posledních týdnů sice není úplně soukromé
a dobrovolné, ale všechno zlé je pro něco dobré. Místo nákupů v přeplněných centrech můžeme strávit
víc času s lidmi, na které jindy nezbývá čas.
Nic není jisté a nikdo tady není napořád. Život, který žijeme letos, se může napřesrok úplně obrá t. Některé věci ani v roce 2021 neovlivníme a co vypadá jisté, může být zítra pryč. Proto se právě o adventu
a o Vánocích věnujme blízkým, kamarádům a sousedům. A také sami sobě.
Milí čtenáři, za vedení města i všechny členy redakční rady vám přeji pevnou naději, hodně zdraví, krásné
Vánoce a vše nejlepší v novém roce.
Tomáš Klinecký, místostarosta
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Krátce z města
V době, kdy jde toto číslo zpravodaje do sku, je
nouzový stav prodloužen do 23. 12. a epidemiologická situace se opět zhoršuje. To se projevuje zhoršením stupně PES na 4. O situaci nadále
informujeme na webových stránkách a facebookovém profilu města a v případě potřeby znovu
ak vujeme městský rozhlas. Prosíme, dodržujte
zásady hygieny, omezte kontakty, berte ohledy
na ostatní a buďte na sebe opatrní!
Město významným způsobem pokročilo při stavbě nové školní jídelny s kapacitou 1 300 jídel, která
vzniká přestavbou nemocniční kuchyně a výměníkové stanice. Náklady se vyšplhaly na 100 mil. Kč,
z toho ministerstvo financí projekt podpořilo dotací ve výši 60 mil. Kč a zbytek je hrazen z rozpočtu města. Aktuální termín dokončení je počátek
roku 2021 a zahájení provozu od února, po jarních
prázdninách. Nyní probíhá nábor personálu.
Na svém jednání 4. 11. 2020 rada města vyslovila nesouhlas s umístěním posvícenského lunaparku na náměs Husově a náměs Arnošta
z Pardubic v roce 2021. Pro příš rok bude připraveno nové poje oslav a provozovateli bude
nabídnuto vhodnější umístění mimo historické
centrum města. Rada města také vybrala dodavatele zakázky na přípolože vedení kamerového
systému na sídliš , společnost AVE Kolín.
Díky postupující digitalizaci sbírek českobrodského muzea byl učiněn další výrazný objev.
V Českém Brodě máme doposud neznámou
skladbu, smyčcové trio, významného barokního
skladatele Jana Kř tele Vaňhala (1739-1813).
Během digitalizace notové sbírky se ukázalo, že
v katalogu děl J. K. Vaňhala nejsou evidována,
což zpochybňovalo jejich pravost. Tu potvrdila
společnost „J. B. Wanhal“ ve Švýcarsku.
V Žižkově ulici, vedle rozestavěné polikliniky, je v provozu odběrové místo pro testy na
Covid-19. Otevřeno je od pondělí do pátku, od 8.00
do 11.00 hod. Potřebujete-li pomoci se zajištěním
základních potřeb (nákup, léky), volejte městskou
policii na telefonu 321 612 212 nebo 734 346 669.
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Zastupitelstvo i tentokrát, a to ve středu 25. 11.
2020, zasedalo v sokolovně a jeho jednání bylo
přenášeno online na kanálu youtube. Na tomto jednání zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2020 a pravidla
rozpočtového provizoria, které trvá vždy začátkem nového roku do přije nového rozpočtu.
Odsouhlasilo také novou cenu vodného (52,51
Kč s DPH) a stočného (55,43 Kč vč. DPH) a také
novou výši místního poplatku za komunální odpad pro rok 2021 na 816 Kč.
Zastupitelstvo města dne 25. 11. 2020 souhlasilo se založením Dobrovolného svazku obcí Český
Brod – Doubravčice, který bude usilovat o získání
dotace na přístavbu ZŠ Žitomířská a novou školu
v Doubravčicích. Ty by následně měly fungovat
jako společná svazková škola se dvěma pobočkami. Dobrovolný svazek obcí je právnická osoba,
která je zřízena za účelem spolupráce mezi obcemi v některé z oblas , v tomto případě školství.
Na jednání 16. 11. 2020 rada města zrušila
a znovu vyhlásila zakázku na rekonstrukci vstupních prostor budovy č. p. 56 (vedlejší budova
městského úřadu). Předpokládané náklady na
další etapu úprav – nové schodiště a pracoviště
občanských průkazů – jsou 4,3 mil. Kč. Termín
dokončení 31. 3. 2021. Rada také vybrala osoby,
které budou vykonávat funkci technického dozoru investora na této stavbě a na přestavbě další
nemocniční budovy (býv. ředitelství) na zázemí
pedagogického poradenství.
Město na základě souhlasu zastupitelstva přijalo
inves ční úvěr ve výši 20 mil. Kč na dofinancování stavby nové školní jídelny. Úroková sazba je
sjednána pevná a bude činit 0,98 % p. a. z jis ny
úvěru. Celkové splátky všech úvěrů jsou nastaveny tak, aby v daném roce nepřesáhly 6–7 mil.
Kč. Město nicméně očekává pokles daňových
příjmů vlivem krize. Jak bude velký, bude záviset
i na konečné podobě daňových změn.

VZPOMÍNÁME
Dne 16. 11. nás opus la dětská lékařka MUDr. Alena Vostřezová.
Dovolte nám, abychom touto cestou vyjádřili svoji hlubokou soustrast
nad ztrátou oblíbené pediatričky, které jsme si velmi vážili.
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Věstník

Věstník
Body projednávané Radou města 4. 11. 2020
1. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory
– Úprava závazných ukazatelů rozpočtu na rok
2020
2. Městské lesy – prodej dřevní hmoty, čtvrté čtvrtle
3. Souhlas s podnájmem čás pozemku (deponie)
– staženo
4. Pronájem čás pozemků v areálu bývalého ZZN
5. Vyhlášení záměru na pronájem čás pozemků
v areálu bývalého ZZN
6. Záměr na pronájem garáže č. 1 v areálu nemocnice Český Brod
7. Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových
prostor – Spirála pomoci o. p. s.
8. Dodatek č. 1 ke SoD č. 202000149/OR, zhotovitel OKNA LANGER, s.r.o., „Výměna oken na
č. p. 1, II. etapa“
9. Souhlas RM s podáním žádos o dotaci z rozpočtu SFPI na rok 2021 na projekt „Obnova
a propojení vodovodní sítě na sídliš Jahodiště
v Českém Brodě“.
10. Výběr zhotovitele AVE Kolín, s.r.o. „Český Brod
– Instalace přípoloží rozšíření městského kamerového systému“
11. Dohoda o efek vní využitelnos inves ce
12. Nesouhlas s umístěním lunaparku při českobrodském posvícení v roce 2021
13. MŠ Kollárova, Český Brod – žádost o povolení
výjimky v počtu dě
14. Strategie plán rozvoje Základní školy Žitomířská
pro období 2020 – 2025
15. Informace – Využi nemovitos v areálu ZZN
– stará sýpka
16. Informace – Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace
Body projednávané Radou města 18. 11. 2020
1. Posouzení variant zajištění provozu městských
lesů po skončení platnos smlouvy s Kolínskou
lesní společnos s. r. o. – staženo
2. Doporučení schválení rozpočtového opatření
č. 4 k rozpočtu 2020
3. Doporučení schválení pravidel rozpočtového
provizoria na rok 2021
4. Doporučení schválení ceníku pro svoz odpadu
pro podnikatele na rok 2021
5. Doporučení vydání OZV o nakládání s komunálním odpadem na rok 2021

6. Doporučení schválení smlouvy o poskytnu
úvěru na inves ční akci „Rekonstrukce školního
stravování č. p. 1099“
7. CVIK – žádost o předfinancování projektu
8. Technické služby města Český Brod – podmínečný vratný inves ční příspěvek od zřizovatele
9. Uznání nákladů za neuskutečněné akce z Programu podpory sportu, kultury a volného času
z Fondu sportu, kultury a volného času města
Český Brod – Program č. 2
10. Záměr na převod nájmu Vodafone Czech Republic a. s.
11. Záměr na prodej lesního stroje Grejdr Hercules
12. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 7 v areálu ZZN
13. Záměr na pronájem nebytových prostor – garáží v areálu ZZN.
14. Vyhlášení záměru – prodej čás pozemku
v k. ú. Štolmíř (ČEZ)
15. Doporučení schválení maximální ceny za vodné
a stočné na rok 2021
16. Žádost o přezkoumání rozhodnu o neposkytnu finančních prostředků na výměnu oken
a vstupních dveří č. p. 917 z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitos v MPZ
města Český Brod v roce 2020
17. Souhlas s podáním žádos o dotace na zajištění
projektové dokumentace na přístavbu ZŠ Žitomířská č. p. 885
18. Změna příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací lis ně Technické služby, p. o.
19. Smlouva o bezúplatném převodu komunikace na parc. č. 631/19, parc. č. 687/5,
parc. č. 861/8, parc. č. 866/4, k. ú. Český
Brod pro parc. č. 631/10, parc. č. 631/11
a parc. č. 631/12, k. ú. Český Brod – MUDr. J. S.,
Ing. J. S. a paní L. H.
20. Darovací smlouva na pozemky parc. č. 631/9
a 631/19 – MUDr. J. S., Ing. J. S. a paní L. H.
21. Zrušení výběrového řízení VZ „Stavební úpravy
vstupních prostor v č. p. 56 – I. etapa“ a vyhlášení nové VZ
22. TDS a KBOZP – Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími
službami, č. p. 507
23. TDS a KBOZP – Stavební úpravy vstupních prostor v č. p. 56 – 1. etapa

Věstník
24. Bezbariérové úpravy Pavilonu E nemocnice
v Českém Brodě – dodatek č. 1 ke SoD
25. Dodatek č. 4 ke SoD č. 201900195/OR – Areál
nemocnice v Českém Brodě – oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu
v č. p. 1099
26. Dodatek č. 2 ke SoD č. 202000097-OR zhotovitel CE-DA servis, s.r.o., „Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod“
27. Žádost o souhlas vlastníka vodovodního a kanalizačního řadu k připojení – parc. č. 244/1,
k. ú. Český Brod
28. Změna užívání stavby pro účel komunitního
centra AZARA v ul. Havlíčkova – staženo
29. VB – GasNet, s.r.o. REKO STL plynovodu
– Na Křemínku
30. Doporučení schválení Dohody o narovnání
– United Architects Studio, spol. s r. o. – staženo
31. Založení dobrovolného svazku obcí Český Brod
– Doubravčice
32. Informace – Úkol: Vytýčení a zatravnění pozemků školou
33. Informace – Zápis z komise ZM a MA21 ze dne
23. 10. 2020
34. Informace – Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace
35. Schvalování podnětů k zadání změny Územního plánu Český Brod
Body projednávané Zastupitelstvem města
25. 11. 2020
1. Technické služby města Český Brod – podmínečný vratný inves ční příspěvek od zřizovatele
2. CVIK – žádost o předfinancování projektu
3. Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu
2020
4. Schválení pravidel rozpočtového provizoria na
rok 2021
5. Schválení smlouvy o poskytnu úvěru na inves ční
akci „Rekonstrukce školního stravování č. p. 1099“
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6. Doporučení schválení maximální ceny za vodné
a stočné na rok 2021
7. Schválení Ceníku pro svoz odpadu pro podnikatele na rok 2021
8. Schválení vydání OZV o nakládání s komunálním
odpadem na rok 2021
9. Založení Dobrovolného svazku obcí Český Brod
– Doubravčice
10. Uznání nákladů za neuskutečněné akce z Programu podpory sportu, kultury a volného času
z Fondu sportu, kultury a volného času města
Český Brod – Program č. 2
11. Souhlas s podáním žádos o dotaci z rozpočtu
SFPI na rok 2021
12. Odkoupení pozemku 199/79 spisovna nemocnice
13. Darovací smlouva na pozemky parc.č. 631/9
a 631/19 – MUDr. J. S., Ing. J. S. a paní L. H.
14. Smlouva o bezúplatném převodu komunikace
na parc. č. 631/19, parc. č. 687/5, parc. č. 861/8,
parc. č. 866/4, k.ú. Český Brod pro parc. č.
631/10, parc. č. 631/11 a parc. č. 631/12, k. ú.
Český Brod – MUDr. J. S., Ing. J. S. a paní L. H.
15. Schválení úpravy jednacího řádu zastupitelstva
města
16. Postup a pravidla par cipa vního rozpočtu pro
období 2020 – 2021
17. Schvalování podnětů k zadání změny Územního plánu Český Brod
18. Volba nového člena finančního výboru
19. Informace – Zápis z jednání finančního výboru
20. Dohoda o narovnání – United Architects Studio, spol. s r. o. – staženo z programu
21. Změna příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací lis ně Technické služby, p. o.
22. Programy podpory sportu, kultury a volného
času z Fondu sportu, kultury a volného času
města Český Brod – aktualizace dokumentu
pro rok 2021

PROVOZ ÚŘADU KE KONCI ROKU 2020
Provoz MěÚ Český Brod bude ve dnech 23. 12. a od 28. 12. do 30. 12. 2020 omezen z důvodu
čerpání dovolených. Dne 31. 12. 2020 bude MěÚ pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
NOVÉ VLAKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Centrum vzdělávání, informací a kultury (CVIK) obdrželo nové vlakové jízdní řády platné od
13. 12. 2020 do 11. 12. 2021. K dispozici zdarma v IC, v knihovně a na podatelně MěÚ Český Brod.
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Broďáci, budeme se brodit ve vašich nápadech?
Občané často sami nejlépe vědí, co by radnice měla v jejich okolí udělat. A třeba i vy máte nápad, co bychom měli opravit, nebo vybudovat, jak oživit město nějakou akcí apod. Nyní máte jedinečnou možnost
vše ovlivnit, podat návrh, zapojit se do pilotního ročníku par cipa vního rozpočtu Broďáci Brodu a pokusit
se o vítězství ve veřejném hlasování o nejžádanější projekt.
Se zavedením par cipa vního rozpočtu s názvem
Broďáci Brodu přicházíme poprvé. Od 9. prosince
2020 do 20. ledna 2021 můžete podávat návrhy
online nebo na podatelně MěÚ. Návrh může podat občan Českého Brodu či vlastník nemovitos
v Českém Brodě spolu se dvěma kontaktními osobami z řad občanů města. Pokud je navrhovatelem osoba mladší 18 let, musí být alespoň jednou
z kontaktních osob jeho zákonný zástupce.

jekt realizován, nemusí být tento projekt zařazen
k hlasování.

K podání návrhu slouží jednoduchý online formulář
na webu brodacibrodu.cz, kde je také ke stažení.
Pokud nemáte internet, stačí se dohodnout s koordinátorkou a ta vám ráda pomůže. Po vyplnění kontaktních údajů musíte ve formuláři vyplnit název
a místo realizace projektu, dále ve stručnos popsat, co konkrétně váš nápad lidem přinese a jaké
jsou odhadované náklady realizace. Je vhodné návrh doplnit ilustračním obrázkem nebo fotografií.

Dalším krokem je společné setkání autorů s lidmi,
kteří se chtějí o návrzích či autorech dozvědět více.
Nebude zde chybět ani vedení města a zástupci
odborů MěÚ, kteří společně s autory dotvoří návrh
tak, aby mohl být postoupen do poslední fáze. Tou
je on-line hlasování o tom, které návrhy mají být
z peněz par cipa vního rozpočtu zrealizovány.

Návrhy mohou mít inves ční i neinves ční povahu.
Při plánování mějte na pamě , že celkové náklady
by neměly přesáhnout částku 300.000 Kč a hotový projekt by neměl v budoucnu
generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho
pořizovací ceny. V případě inves c do majetku,
který není vlastnictvím
města, je třeba navrhovatelem projektu zajis t
souhlas vlastníka s využíváním této inves ce.
V případě, že navrhovatel
nezajis souhlas vlastníka
majetku, na kterém bude pro-

Radnice každý návrh zkontroluje a posoudí, zda je
pro město realizovatelný. Pokud by váš návrh realizovatelný nebyl nebo v něm něco scházelo, pokusíme se spolu s vámi najít způsob, jak jej upravit,
aby odpovídal vašemu záměru a zároveň všem
pravidlům.

Držíme vám palce, ať vyhraje právě ten váš vysněný nápad, ze kterého budete mít radost!
Petra Ištvániková, PR manažerka
www.brodacibrodu.cz
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Co nás Èeká a jak na to?
25. 11. 2020
Zastupitelé uvolnili na projekty 300 000 KÏ, schválili pravidla
a vdechli život participativními rozpoÏtu BroÑáci Brodu.
9. 12. 2020 - 20. 1. 2021
Podávání návrhı i osobami mladšími18 let vÝku, kdy se
k návrhım musí pěipojit alespoĊ jeden zákonný zástupce.
21. 1. 2021 - zaÏátek února 2021
Konzultace návrhı mezi navrhovatelem a úěadem,
dopracování návrhı. TěídÝní návrhı dle realizovatelnosti.
zaÏátek února 2021
Prezentace návrhı a diskuze na veěejném setkání
se sousedy, zástupci radnice a úěedníky.
únor 2021 - 8. 4. 2021
Podrobná pěíprava návrhı vÏetnÝ ovÝěení rozpoÏtu,
dopracování a pěedložení ke hlasování veěejnosti.
9. 4. - 30. 4. 2021
Hlasování o nejlepším návrhu.

1. 5. - 31. 12. 2021
Realizace návrhı.

Dotazy zodpoví koordinátorka participativního rozpo tu Petra Ištvániková
Tel: 733 384 871, mail: istvanikova@cesbrod.cz
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Jak se bude pla t komunální odpad v roce 2021
Pro rok 2021 dochází v postupu úhrady plateb za komunální odpad ke změnám. Zastupitelstvo města
Český Brod schválilo dne 25. 11. 2020 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020, kterou stanovilo poplatek za
nakládání s komunálním odpadem na rok 2021 ve výši 816 Kč. V roce 2021 již nebude občanům doručován
do schránek podklad k úhradě místního poplatku.
Zmíněný poplatek může občan hradit v době od
1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 dvěma způsoby. První
způsob je úhrada bankovním převodem na účet
města Český Brod č. ú. 9294910237/0100, přičemž
specifický symbol je aktuální rok, tedy 2021. Variabilní symbol u každého poplatníka zůstává stejný
jako v předchozích letech.
Druhým způsobem je platba provedená na pokladně města Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic č. p. 56 během provozní doby nebo v jiný čas
po dohodě, a to platební kartou nebo v hotovos
(preferujeme platby platební kartou). Platbu na
pokladně, kde si variabilní symbol poplatníka lehce
vyhledáme, můžete tedy provést ve dnech:
• pondělí a středa od 8.00 do 11.00 a od 12.00
do 17.00 hod.
• úterý a čtvrtek od 8.00 do 11.00 a od 12.00
do 14.30 hod.
• pátek od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 13.00 hod.
Abychom mohli zaslanou platbu správně přiřadit
k poplatníkovi, je třeba věnovat vyplnění varia-

bilního symbolu zvýšenou pozornost. Pokud vám
není z minulých let znám váš variabilní symbol,
pod kterým je vaše platba evidována, obraťte se na
paní Petru Strakovou, email strakova@cesbrod.cz,
tel. 734 800 380, 321 612 164 nebo na paní Svatavu Strejčkovou, email strejckova@cesbrod.cz,
tel. 321 612 213, které vám váš variabilní symbol
obratem sdělí. Děkujeme.
Petra Ištvániková, PR manažerka
Foto: Jakub Červenka
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Odpadové hospodářství v roce 2021
I v roce 2021 se každý z nás setká s nerudovskou otázkou „Kam s ním?“. To máme v Českém Brodě již
dávno vyřešené. Každý občan může mít zdarma k dispozici doma nádoby na tříděný odpad (bioodpad,
plasty, papír). V bytových a panelových domech mohou občané v domácnostech využívat tašky na tříděný
odpad. V našem městě máme celkem k dispozici 89 kontejnerových míst na tříděný odpad (plast, papír,
sklo, tetrapaky), 34 míst určených pro uložení fritovacího oleje a drobného železa a plechovek, podzemní
kontejnery a sběrný dvůr v Liblicích.
Odpadu přibývá. Zvláště v době pandemie, kdy rodiny tráví více času společně doma, se odpad navýšil o 20 %. Proto je třeba ho co nejvíce vytřídit,
aby se do skládky komunálního odpadu ukládalo
co nejméně nejen ke vztahu k přírodě a životnímu
prostředí. (Cena jedné tuny směsného dopadu činí
1.145 Kč bez DPH).
Poplatek za odpad pro občana se navýšil opro roku
2020 o 60 Kč z dnešních 756 Kč na 816 Kč. Od roku
2008 se navýšil postupně o 316 Kč. Někdo by řekl
cena 3 krabiček cigaret, ale stále je to zvýšení...
Do kalkulace, která určuje výši poplatku, se započítává svoz směsného odpadu (svoz 1x za 14 dnů po
celý rok v lichý týden), svoz bioodpadu, tříděného
odpadu z jednotlivých kontejnerových míst a podzemních kontejnerů, svoz plastů a papíru z domácnos , likvidace odpadu z městských košů, svoz
odpadu z kontejnerových míst, provoz sběrného
dvora a likvidace černých skládek. Zvláště černé
skládky se v letošním roce objevily nejen v přírodě,
ale také u kontejnerových míst, která jsou určená
výhradně k uložení tříděného odpadu (plast, papír,
sklo, tetrapak, fritovací olej, plechovky a drobné
železo). Objemný odpad (lednice, dřevo, směsný
odpad z domácnos …) tam prostě nepatří. Jedná
se o znečišťování veřejného prostranství. Proto je

zde možnost uložení na sběrný dvůr. Některé obce
sběrný dvůr k dispozici nemají a musí čekat, až starosta obce určí dva termíny za rok, kdy se tento odpad v obci sveze. Nikdo nechce mít v garáži starou
sedačku nebo spotřebiče. A my máme k dispozici
sběrný dvůr v Liblicích.
V Českém Brodě se třídí na velmi vysoké úrovni.
Díky vytříděnému odpadu a jeho předání zpracovateli (f. Cuir, Relimex, Asekol, Radim, EKO-KOM, Ekolamb,) jsme získali za rok 2019 celkem 1,7 mil. Kč.
Děkujeme, že třídíte odpad.
A jak svážíme příš rok? Žádná změna. Lichý týden
směsný odpad po celý rok, sudý týden bioodpad
po celý rok. Navíc od května do listopadu bioodpad každý týden. Plast z domácnos se bude svážet 1x za 14 dnů v sudý týden vždy ve čtvrtek, svoz
papíru z domácnos vždy 1x za 14 dnů v lichý týden ve středu.
Chtěl bych vám všem jménem všech pracovníků TS
Český Brod poděkovat za třídění odpadu a popřát
vám hlavně zdraví, krásné a klidné proži Vánoc
a hodně úspěchů v novém roce 2021.
Ing. Miroslav Kruliš,
ředitel Technických služeb Český Brod
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Obnova polní cesty do Klučova a odpočinková louka za Chanoskou
V poslední době jsme začali více věnovat úpravě okolní krajiny. Na obnovu polních cest a výsadbu stromů
je možné získat externí dotace.
Za Chanoskou začala před časem vznikat odpočinková louka. Město se rozhodlo nepronajímat pruh
pole od horního hřiště ke štolmířské silnici. Pruh
je asi 300 metrů dlouhý a 20 metrů široký. Letos
proběhlo zatravnění a koncem listopadu jsme ve
spolupráci s odborem životního prostředí a s několika dobrovolníky na tomto pozemku vysadili 17
listnatých stromů. Šlo o javory, duby, lípy a třešně. Stromy jsou zasazeny tak, aby nebyly v kolizi
s územní studii budoucí výstavby. V budoucnu by
měly přijít na řadu ještě keře a například tzv. hotel pro hmyz. Louka by měla sloužit k procházkám,
pouštění draků, piknikům, venčení psů, zkrátka
k volnému pohybu v krajině. Prostor by neměl ani
překážet obhospodařování okolních pozemků soukromými zemědělci.

českobrodské čás je celkem 31 ovocných stromů
(jabloně, třešně, švestky a hrušně), 27 neovocných
stromů (dub a lípa) a 505 keřů (svída, brslen a ptačí zob). Podobné složení má i klučovská část cesty. Výsadba českobrodské čás v celkové hodnotě
206.000 Kč byla plně hrazena z programu péče
o krajinu Ministerstva životního prostředí ČR.

Druhou akcí je obnova zaniklé polní cesty mezi
liblickou čis rnou odpadních vod a obcí Klučov.
Město společně s obcí Klučov získaly na tuto obnovu dotaci od ministerstva životního prostředí
v celkové výši 465.000 Kč. Dotace pokryje 100 %
uznatelných nákladů. Obě obce již vysadily podél
plánované cesty alej a doprovodnou zeleň. Na

Není to poslední cesta, kterou bychom chtěli obnovit. V majetku města je několik bývalých cest, které
už v terénu nenajdeme. Jejich obnova by nebyla
spojena s výkupy pozemků a mohla by proběhnout
rela vně rychle.

Klučov

Současně proběhlo i zatravnění v minulos rozoraných čás cesty. V jarních měsících bude ještě
nutné cestu uválcovat a dosít trávu. Se zemědělci
je dohodnuto, že ji nebudou poškozovat. Nyní se
stromy a tráva musí ujmout a cesta začít pomalu
využívat. Obě obce se zavázaly novou cestu udržovat a sekat trávu tak, aby již od jarních měsíců byla
plně průchozí.

Tomáš Klinecký, místostarosta

Štolmíř

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GYMNÁZIA
Den otevřených dveří Gymnázia Český Brod, původně avizovaný na 26. 11. 2020 byl přesunut
na středu 27. 1. 2021.
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Osobnost města 2021
Rok se s rokem sešel a je tu další vyhlášení ankety Osobnost města Český Brod. Loňský ročník se prvně odehrál podle upravených pravidel. Byly zrušeny kategorie, anebo se už výběr vhodných kandidátů nezabýval
konkrétním obdobím, které mělo napovědět, kdy že se Osobnost o tul vlastně měla přičinit.
Vše se zjednodušilo. Drobnou chybou na kráse
znovuzrozené ankety snad mohlo být jen dodržení
všech paragrafů na ochranu osobních údajů, které
sem tam narušilo celou slavnostní atmosféru postupu. Vždyť Osobnos města se nestává člověk
každý den.
O tom, kdo získá tul Osobnost města Český Brod
za rok 2021 můžete rozhodnout právě vy. Není na
tom nic těžkého. Využít můžete formulář přiložený v tomto čísle zpravodaje, nebo si ho stáhnout
v digitální podobě z webu města, kde najdete
i podrobná pravidla. Potom stačí nominaci poslat
emailem na e-podatelna@cesbrod.cz nebo ji nechat v štěné podobě na podatelně MěÚ Český
Brod, v Městské knihovně a Informačním centru
Český Brod, v KD SVĚT nebo v Anně Český Brod,
sociálních službách pro seniory. Anketa začíná
1. ledna a končí 31. března 2021.

Určitě se ve vašem okolí najde někdo, kdo by měl
tul získat. Někdo, kdo se významným způsobem
zasloužil o dobré jméno našeho města nebo dlouhodobě a úspěšně pracoval v oblas školství, kultury, dobrovolnictví, zdravotnictví… Pro nominaci
je určitě vhodný i kandidát, který vykonal nějaký
hrdinský čin. Ale pozor, jeden navrhovatel může
podat pouze jednu nominaci!
Věříme, že se nám sejde řada nominací a bude z čeho vybírat. V letošním roce jsme svým způsobem
hrdiny všichni. Určitě ale stojí za to, vyzdvihnout ty,
kteří mohou být pro druhé vzorem a mo vací.
V loňském roce tul Osobnost města Český Brod
získali:
• Ing. Václav Čokrt
(významná činnost v oblas sportu)
• Mgr. Ivo Kocum
(významná činnost v oblas pedagogiky)
• Mgr. Stanislav Kosík
(významná činnost v oblas sportu)
• Václav Malý
(významná činnost v oblas péče o město)
• Radek Skála
(významná činnost v oblas sportu)
Petra Ištvániková, PR manažerka
Foto: Eva Šašková

Osobnos roku 2020

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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Advent v papučích
Už od podzimu se rýsoval scénář adventního času bez tradičního Adventního průvodu světýlek. Moc nás to
mrzelo. Na hodno cí schůzce loňského ročníku jsme hýřili nápady, jak program v příš m roce ještě vylepšit
a vyšperkovat. Jak ho udělat ještě zábavnějším a poutavějším. Nakonec z toho nebylo nic. Všechny nápady
leží v šuplíku.
Zdá se, že v této době začínáme být všichni tak
trochu mistři improvizace. Nebylo tomu jinak ani
u nás. Po proškrtání několika variant programu
v ulicích, které by se „mohly poprat“ se současnými vládními opatřeními, nám zbyl už jen digitální
svět. Nakonec jsme zjis li, že to ale tak špatný nápad není. Že můžeme někomu zpříjemnit sváteční
chvilku a udělat mu radost něčím jiným. Něčím, co
jsme si ještě nikdy před m nevyzkoušeli.

Záplatou na duši by se dalo nazvat dokoupení nového osvětlení a renovace toho stávajícího na vánočního stromu u zvonice na náměs Arnošta z Pardubic. Někomu se líbí, někomu nelíbí. Tak už to chodí.
Určitě jsme se snažili, aby bylo pěkné a nestálo nás
mraky peněz. Těmi budeme záplatovat díry v rozpočtu města příš rok, protože finanční vyhlídky
pro městskou kasu nejsou moc příznivé.
Petra Ištvániková, PR manažerka

Na YouTube kanálu města Český Brod jsme tedy připravili čtyři videonahrávky na téma adventu a Vánoc, které se vysílají vždy o adventní neděli v 17.00
hodin. O jejich obsah se postarali nejpovolanější.
Mar n Sklenář, farář Římskokatolické farnos Český Brod, Marek Lukášek, farář Českobratrské církve
evangelické a historik Vladimír Mrvík, kterého ve
čtvrtém díle, vysílaném poslední adventní neděli
20. prosince, vyzpovídá na téma tradic a zvyků v čase Vánoc moderátorka Iva Zradičková. S hudebním
blokem nám ochotně pomohli Petr Štěpán, Mar na Přibylová a Aleš Kašpar. Všem patří velký dík.

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Miroslava Fraňková, paní Marie Markovská, pan Fran šek Pazderec,
paní Miloslava Vaňková, pan Zdeněk Bretšnajdr, paní Alice Šebestová,
paní Eva Janáčková, paní Marie Eisnerová, pan Vladimír Mrázek,
pan Svatoš Cenigr, paní Marie Vedralová, paní Blanka Jiráková,
pan Vítězslav Smetana.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Ze společnosti

Římskokatolická farnost v době covidové
Drazí přátelé, žijeme ve velmi zvláštní době. Od jara jsme si zvykli na to, že žijeme v krátkodobém horizontu, že se učíme různé věci nejen připravovat, ale také rušit… Nechci se zde pouštět do nějakého hlubšího
rozboru současné situace proto zde není místo. Ale po víc jak půl roce, po jarním šoku a nabyté zkušenos ,
si dovolím říci to, co již nepatrně v médiích zaznívá. Život člověka, to není jen tělesné zdraví. To není jen
cesta do práce a nakoupit. To je také kultura, společenský život člověka. Občas si říkám, že pro to, abychom
zachránili tělo národa, jsme schopni za určitých ovací obětovat jeho duši. Je třeba najít rovnováhu, nežít ve
strachu a zároveň současnou situaci nebagatelizovat. Naučit se žít v současných podmínkách odpovědně.
Jsem rád, že spolu s městem nacházíme v tomto
ohledu podobnou řeč. A že tedy můžeme spolupracovat v některých činnostech. Jsem velmi vděčný
za natočení adventních videí, která snad posloužila
k tomu, aby si lidé mohli uvědomit, o čem advent
je. Rovněž jsem rád, že jsme mohli spolupracovat
na akci Mikuláš ve dveřích, že se další věc prostě
jen nezrušila.
Těším se, že s obcí budeme moci spolupracovat i nadále. Samozřejmě nevíme, jaká bude situace, ale
v současné době je spuštěna virtuální adventní a vánoční vánoční výstava a součastně probíhá druhý
ročník akce „Opravdový dárek“. Rovněž připravujeme pravděpodobně ve venkovních prostorách Štědrovečerní a Vánoční mši a také půlnoční zpívání/poslouchání koled a se zamyšlením. A pak také tradiční
Živý betlém. No, a také se budeme zamýšlet nad m,
jak v letošním roce uspořádat Tříkrálovou sbírku.

Během současné situace jsme pokračovali v úpravách v kostele. Sponzorským darem firmy Mul tec
bylo na jaře nejen pořízeno nové osvětlení kostela,
ale v těchto týdnech také vybavení ochozu kostela, který bude sloužit jako galerie. Firmě Mul tec
mockrát za jejich štědrost děkujeme! V kostele
bylo pořízeno také nové zabezpečovací zařízení,
které jednak dává možnost „sektorového“ otevírání kostela a také oddělilo zmíněnou galerii, takže
s městem budeme moci debatovat o spolupráci
a otevření tohoto prostoru širší veřejnos a návštěvníkům města.
Rádi bychom vám galerii v těchto dnech zpřístupnili, abyste se na nové prostory mohli přijít (individuálně) podívat. Nepřipravujeme tak obšírnou
výstavu betlémů, ale přesto bychom v galerii i při
této příležitos některé betlémy vystavili. A rovněž
bychom rádi v některých dnech zpřístupnili betlém
v kostele.
Není možné v tuto chvíli říkat, co a jak přesně
bude. Proto, prosím, sledujte webové stránky
města, nebo farnos (www.farnostbrod.cz), kde
se patřičné informace budou objevovat. Všem vám
přeji poklidný advent. Ať nás nesužuje strach a ani
rezignace.
R.D. Mar n Sklenář,
farář Římskokatolické církve Český Brod
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20 let LECCOS v „covidovém“ režimu
Víme, že náš zapsaný spolek většina z nás velmi dobře zná, ale možná nevíte, že letos slavíme 20 let
od založení.
Začínali jsme jako dobrovolný spolek s malým klubem pro mládež v roce 2000. V současné době, kdy
slavíme 20 let, provozujeme dvě registrované sociální služby NZDM Klub Zvonice a Sociálně ak vizační služby pro rodiny s dětmi. Poskytujeme službu
Sanace rodin, provozujeme Rodinné centrum Kosčka, realizujeme programy primární prevence na
ZŠ, doprovázíme a vzděláváme pěstounské rodiny,
pořádáme pobyty pro dě a mládež a realizujeme
akce zaměřené na vztahy a propojení všech generací. Jsme členy MAS Region Pošembeří a spolupracujeme s MAS Mezilesí a MAS Podlipansko.
Působíme a spolupracujeme v obcích ORP Český
Brod, Kolín a Říčany se službami Sanace rodiny
a SASRD a provozujeme NZDM v Českém Brodě
a Poděbradech.
Našich vzdělávacích programů pro pěstouny a respitních pobytů pro dě se účastní zájemci z celé
republiky. V oblastech, kde působíme, se také podílíme na tvorbě strategických plánů rozvoje a komunitních plánů sociálních služeb. Ve strategickém
plánu naší organizace na další období již není roz-

šiřování, ale další zkvalitňování poskytovaných služeb a nabídka vzdělávacích programů. Potenciál pro
zkvalitňování služeb vidíme v cíleném propojování služeb pro všechny naše cílové skupiny. Naše služby
a ak vity jsme díky celosvětové
pandemii Covid-19 museli v tomto roce, kdy slavíme kulaté výročí,
částečně omezit. Terénních sociálních služeb se
to naštěs týkalo jen na krátkou dobu a můžeme
v nich pokračovat za přísně nastavených pravidel
až do konce roku. V dalších službách jsme se snažili
nahradit některé ak vity formou online. Částečně
probíhaly online kurzy v RC Kos čka, vzdělávací semináře pro rodiče i pro pěstouny. V čase největších
omezení jsme nabízeli poradenství i psychoterapii
po telefonu. Naše tradiční Benefice pro LECCOS,
jako aukce online, ještě probíhá v době uzávěrky
tohoto čísla na www.beneficeproleccos.cz. V lednovém zpravodaji vám dáme vědět, jak dopadla.
Sledujte nás na www.leccos.cz nebo na Facebooku
a Instagramu.
Přejeme vám klidné a pohodové Vánoce a do nového roku především pevné zdraví.
Děkujeme donátorům našich projektů a služeb
v roce 2020: EU, ESF – Operační program Zaměstnanost, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, KÚ
Středočeského kraje, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Město Český Brod, Město Kolín,
Město Poděbrady, Nadace Terezy Maxové dětem,
Moneta Money Bank, ČEPS, firma NET4GAS a administrátorům projektů MAS Mezilesí, MAS Pošembeří).
Dita Nekolná, LECCOS, z.s.
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RoTa – Roverský Tábor
Po úspěšném prvním běhu naší RoTy jsme se hned v září vrhli na plánování druhé akce. Kostru jsme měli
hotovou hned, a tak jsme pilovali detaily programu. Znáte to - aby byl zábavný, poučný, navazoval na
předchozí běh a nabízel možnos kudy dál. Hotové plány bohužel skončily v šuplíku, protože epidemiologické zářijové podmínky se těm listopadovým vůbec nepodobaly. Věci jen odsouvat však není náš styl,
a proto jsme začali plánovat akci, která by naše rovery a rangers bavila i přesto, že musí mít on-line světa
až po krk. Tak vznikla RoTa 2.0 - On Air. V sobotu jsme se tedy potkali ve virtuálním světě.
Dobrým začátkem bylo připomenu článku z časopisu Skaut-Junák, ročník 2003, ve kterém autor
až s mrazivou přesnos popisuje dnešní způsob
života: Tak jsem se dneska zase zasnil. Nakoukl
jsem do budoucnos . Psal se rok 2125 a skau ng
se těšil velikému zájmu veřejnos , médií a překvapivě i sponzorů. Schůzku jsem navš vil po internetu. Na místo podání ruky jsem ostatním poslal
elektronickou poštou své o sky prstů (samozřejmě
levé ruky). Potom začal vůdce (toho času právě
v Japonsku) vykládat o programu. Někteří členové neustále rušili a posílali si při jeho řeči e-maily.
Nováčkovská zkouška byla už delší dobu zrušena.
Tak jsme si šli hrát klubovní hry samozřejmě po internetu. V pátek jsem s potřebnou vervou vtrhnul
do sítě, abych se mohl zúčastnit virtuální výpravy.
Výpravy do přírody byly kvůli abnormálně zvětšené
ozonové díře, smogu a kyselým dešťům již asi před
100 lety zakázány. Výpravu jsem si užil ve virtuální
přilbě a ubyla mi m spousta staros s balením.
Ještě že to byl jen sen. Nebo snad nebyl?

Škoda, že se nemůžeme, stejně jako autor, jednoduše probudit do normálního světa, ale musíme
ještě vydržet v tom cizím on-linovém.
Ale zpět k RoTě. Přes webové kamery jsme popřáli
Smažákovi k narozeninám, poslechli si živý přenos
zpěvu s kytarou od našeho bigbeatového mistra,
dostali jsme zadanou logickou hádanku a pak se
vrhli na hlavní hru - Inves ce.
Inves ce je strategická stolní hra rozvíjející síťové myšlení. Vlády různých států se pomocí tahů
– inves c, snaží pro své občany vydobýt blahobyt.
Protože ne všichni řeší blaho svých občanů hospodářsky, musí se vypořádat s možnou hrozbou války, kterou jim mohou kdykoli vyhlásit okolní státy.
Jako nejúčinnější se ukázala tak ka vyrůst, včas se
vyzbrojit a jako bonus požrat ty ostatní.
Večer našeho přenosu skončil za svitu svíčky a poslechu troubené skautské večerky. Věříme a těšíme se, že tře běh bude už moci proběhnout za
normálních podmínek na naší skautské základně
v Kácovci.
Honzik & Mar n, Psohlavci 14
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Mikuláš ve dveřích
Bylo před tře hodinou odpolední a ve dveřích kostela sv. Gotharda, kostela Nejsvětější Trojice a zvonice
u kostela sv. Gotharda bylo slyšet první básničky a písničky. Celé sobotní odpoledne pak přicházely další
rodiny s méně i více zlobivými dětmi, aby na jednom z těchto míst navš vily Mikuláše, čerty a anděly.
Ačkoliv se nejmladší zúčastnění zprvu schovávali
před čerty mamince za kabát, nakonec si všichni
vysloužili a odnesli balíček plný ovoce a různých
sladkos . Sami pekelníci pak ze své pekelné knihy
dětem věnovali list s hříchy, aby dě věděly, v čem
se do příště polepšit. Nemohlo však jít o žádné
velké hříchy, za celou dobu jsme to ž neviděli žádného čerta, který by si nesl pytel s hříšníky. Peklo
možná smutní z nedostatku hříšných duší, my se
však radujeme z vydařeného odpoledne.

Děkujeme vám za hojnou účast na této netradičně
pojaté mikulášské, kterou pro vás uspořádalo Centrum vzdělávání, informací a kultury ve spolupráci
s Městem Český Brod, Římskokatolickou farnos
a farnos Českobratrské církve evangelické Český
Brod. Věříme, že jste si tuto netradiční mikulášskou
nadílku užili vy i vaše dě .
Ing. Klára Tesaříková, CVIK
Foto: Václav Šolta (Kolínský deník)
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Dveře se mohou otevřít i virtuálně
Chvíli to vypadalo, že den otevřených dveří SOŠ Liblice, plánovaný na 21. listopad 2020, bude vzhledem
k pro epidemickým opatřením zrušen. Nakonec však zvítězila myšlenka otevřít dveře školy virtuálně. Jak
na to? Je třeba vytvořit zajímavý obsah (o to se postarali všichni učitelé) a dát mu tu správnou formu
(zajis l pan učitel Jakub Ransdorf).
Virtuální prohlídku mohli návštěvníci zahájit v sobotu 21. listopadu od 9 hodin ráno prostřednictvím úvodní webové stránky školy a příslušného
odkazu. Ocitli se v prostředí barevných „dlaždic“,
z nichž některé skrývaly informace o vyučovaných
předmětech, školních akcích či projektech a jiné
(celkem pět) umožňovaly popovídat si přímo, online, s vedením školy, s učiteli odborných předmětů
a jazyků a také se studenty.
Obsah vytvořený u příležitos prvního virtuálního
dne otevřených dveří je na stránkách školy stále

dostupný. V menu umístěném v levé čás „dlaždicové“ stránky najdete další užitečné informace
o škole i více podrobnos o studijních oborech.
Školní budovou i jejím okolím vás provede a nečekané pohledy nabídne svěží film, který natočila
paní učitelka Jana Černá a sestříhal student Vojtěch Potměšil.
Alžběta Ingrová,
Střední odborná škola Český Brod - Liblice
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Z distanční výuky rovnou do adventu
První adventní týden byl na naší škole ve znamení návratu čás žáků prvního a druhého stupně. První
a druhé třídy zasedly do lavic jako předvoj již 19. listopadu a za necelé dva týdny se škola zaplnila všemi třídami prvního a druhého stupně. Deváté ročníky čekají na jaře přijímací zkoušky a je moc dobře, že budou
do Vánoc ve škole každý den na rozdíl od zbylých tříd 2. stupně, které se budou po týdnu střídat tak, aby
jich byla přítomna vždy jen polovina. Mohla být také ukončena činnost skupiny pro dě do 10 let rodičů
zaměstnaných ve zdravotnických zařízeních, sociálních službách, IZS a ve školství.
Školní třídy byly opuštěné od poloviny října, žáci
v rouškách se vraceli do již vánočně vyzdobených
budov. Bohužel namísto vůně jehličí je vítala ta
desinfekční a ke školákům nezavítal ani Mikuláš se
svým tradičním doprovodem.
Návrat do školy přivítali všichni – žáci, učitelé i rodiče. Pro všechny byl způsob školy na dálku náročný na čas, energii, nervy. Vedení školy bylo připraveno zejména technicky a metodicky podpořit
žáky, kteří neměli k dispozici doma počítač nebo se
o něj museli dělit se sourozenci a rodiči. V průběhu
distanční výuky bylo žákům zapůjčeno dohromady
25 počítačů a tabletů. Pomocí dotace MŠMT škola
rozšířila stávající nabídku počítačové a informační
techniky. Distanční výuka přispěla ke zdokonalení
žáků v ovládání digitálních technologií, k samostatnos a zodpovědnos . Pla orma Microso Teams
bude na naší škole již stálou součás výuky v budoucích letech i v prezenční formě.

Vyučujícím a žákům je třeba poděkovat nejen za
odvedenou práci v tomto složitém období, ale také
za respektování a dodržování stále se měnících opatření a pravidel, které po otevření provázely chod
školy a stravování. Zajis t doporučené požadavky
homogenity skupin, minimalizaci vzájemných kontaktů, plynulé a bezpečné střídání škol v jídelnách
a chod družiny vyžadovalo spolupráci vedení všech
škol ve městě, zřizovatele, vedoucích školních jídelen. Poděkování patří jistě také rodičům, kteří své
dě podporovali a pomáhali jim při výuce na dálku, komunikovali se školou, poskytovali vyučujícím
zpětnou vazbu, respektovali režimové změny ve
škole při obnovení docházky. Společně jsme to ve
zdraví zvládli a budeme doufat, že se vzájemnou
spoluprací a podporou vstoupíme takto posíleni
do nového roku 2021.
Mgr. Jitka Majerová, ZŠ Tyršova
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I letos jsme se Mikuláše dočkali
Letošní školní rok je stále úplně jiný než ty předchozí, a tak jsme už bohužel museli mnoho společných školních ak vit oželet a dát přednost ochraně našeho zdraví. Oprávněně jsme tak měli obavy, že to podobně
dopadne i s návštěvou Mikuláše a jeho „parťáků“ – andělů a čertů.
Tak jako každý rok jsme se těšili, že nás ve škole navš ví Mikuláš s doprovodem čertů a andělů. I když
to nebylo úplně tak jisté, že se s Mikulášem a jeho
družinou letos ve škole potkáme, rozhodli jsme se,
že si pro ně pro jistotu přeci jen připravíme překvapení a složíme mu básničku, nebo mu nakreslíme
nějaké obrázky.
V pátek, dva dny před svátkem sv. Mikuláše jsme
se bohužel žádné návštěvy nedočkali. O to větší
překvapení nás čekalo v pondělí dopoledne. Nejprve se školou neslo od ráno takové zvláštní, tajemné cho, ale kolem půl desáté se už po chodbě
rozléhal úplně jiný zvuk – řinčení řetězů, halekání
čertů, cinkání zvonečků.
Za chvíli už do naší třídy majestátně vešel Mikuláš,
za ním dva andělé a vzadu za nimi přiběhli dva čer. Všichni vzorně podle hygienických nařízení měli
roušky, dodržovali rozestupy. Asi jedinou výhodou
těchto opatření bylo to, že letos i největší zlobivci
měli velké štěs , že si nevyzkoušeli tmu v čertovském pytli.
Mikuláš o nás toho hodně věděl, v čem jsme dobří, co nám až tak moc nejde, naše dobré vlastnos, ale i ty horší. Přednesli jsme mu společně naši

básničku, slíbili jsme, že budeme celý následující
rok ještě o krapet lepší, a tak se nám dostalo také
sladké odměny.
A tady je ta naše básnička pro Mikuláše:
MY JSME ŽÁCI ČTVRTÉ TŘÍDY,
DĚLÁME TU VELKÉ ŠPRÝMY.
OBČAS TROCHU ZLOBÍME,
DO ŠKOLY SE TĚŠÍME.
MIKULÁŠI, MIKULÁŠI,
SLIBUJEME NA SVOU DUŠI,
BUDEME SE PILNĚ UČIT,
POSLOUCHAT A NELENOŠIT.
Žáci IV. třídy ZŠ a PrŠ Český Brod

Ze společnosti

Českobrodský zpravodaj
prosinec 2020

21

Jak jsme sázeli stromy
V sobotu 21. 11. 2020 jsme se coby dobrovolníci zúčastnili velké výsadbové akce. Tu uspořádala obec Rostoklaty ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Rostoklaty a nadací Sázíme stromy
Na akci se vystřídalo 41 dobrovolníků a podařilo
se zasadit 100 stromů, 209 keřů, zatlouct na 300
kůlů, nepočítaně hřebíků a postavit přes 700 metrů oplocenky. Pozemek, kde se výsadba realizovala, se nachází mezi obcemi Štolmíř a Břežany II. Výsadbou vznikl nový přírodní krajinný prvek o délce
500 m. Podařilo se tak propojit stávající zeleň podél železnice a biocentrum kolem malého zatopeného lomu. To zde představuje jediný kus zeleně
mezi velikými lány intenzivně obhospodařované
zemědělské půdy.
Myšlenka realizovat podobný projekt se zrodila
již vloni a než došlo na její realizaci, prošla si pro
svou administra vní a organizační náročnost celou řadou peripe í – nakonec se ale uskutečnila
a za pár let, až stromy povyrostou, bude na Českobrodsku zase o něco zeleněji. Hlavním strůjcem
celé myšlenky je jeden z našich vedoucích, starosta
Rostoklat Jirka Mokošín. Ten spojil své síly s dalším
nadšencem pro výsadbu stromů a zeleně, otcem
našeho skauta, Tomášem Vodičkou z Peček, a společně za pomoci nadace Sázíme stromy, několika
sponzorů a hromady dobrovolníků výsadbu stromů v otevřené krajině uspořádali.
A co taková výsadba všechno obnáší? Nejprve získání sponzorů, kteří uhradí náklady na pořízení sadebního materiálu, domluvení pozemku k výsadbě
a kupu administra vy. Jak se začaly postupně odškrtávat body ze seznamu úkolů, začala přitvrzo-

vat vládní opatření kvůli pandemii Covid-19. Rušit
akci ale nikdo nechtěl, vše bylo připravené, sadba
zamluvená, dobrovolníci natěšení. Bylo ale nutné
vše naplánovat tak, aby dobrovolníci pracovali maximálně ve dvojicích nebo v rodinných skupinkách.
Na samotnou sobotu 21. 11. tedy organizátoři vše
s předs hem připravili – sehnali pomůcky a nářadí
(kůly, ple vo, rýče, zatloukače, zemní vrtáky – to
byste nevěřili, jaká různá udělátka dnes existují),
dovezli sadební materiál, předvrtali díry na stromy
a kůly oplocenky, rozmís li kůly a ple vo po ploše. Tak, aby vše bylo na sobotní ráno co nejlépe
připravené, aby nikdo nic nehledal, zbytečně se
nepotkával a aby se všichni mohli hned pus t do
práce.
Počasí nám přálo a v takovém počtu dobrovolníků
šla práce krásně od ruky a všichni si neskutečně
užívali pohyb na čerstvém vzduchu - ještě aby ne,
po takové dlouhé době doma.
Z akce bylo pořízeno video se záběry z dronu.
Odkaz naleznete na webu obce Rostoklaty a na
facebookové skupině Obyvatelé a přátelé obce
Rostoklaty a Nová Ves II. A na našich webových
stránkách www.skaut7.cz v sekci fotogalerie naleznete kompletní fotodokumentaci.
Jirka Mokošín a Radka Nováková,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Stopy českobrodského Sokola doma i venku – 3. část
Již potře se společně podíváme na zajímavé událos , u kterých byl – či které potkaly – českobrodský
Sokol. Navážeme na minulou část, která skončila rokem 1919...
1920 – rok 50. výročí založení Sokola v Českém
Brodě.
27. června 1920 – došlo na českobrodském nádraží
k strašlivé železniční tragédii. Nákladní vlak od Prahy, kterému nefungovala automa cká brzda, najel
v českobrodské železniční stanici na stojící osobní
vlak se sokolskými výletníky z Moravy a Slovenska, kteří do Prahy jeli shlédnout VII. všesokolský
slet. Tragická srážka si vyžádala pět obě , jejichž
pohřeb proběhl v sokolovně, dvacet devět těžce
zraněných a třicet tři zraněných lehce. Vzdát poctu
obě m přišlo na deset síc lidí.
14. srpna 1920 – byl v sokolovně zprovozněn první biograf na území našeho města. Český Brod v té
době ještě nebyl vůbec elektrifikován, ale díky dynamu a také uhelné kotelně ve vedlejším domě, kde se
elektřina vyráběla a kabelem vedla do sokolovny, měl
Sokol vlastní elektrické osvětlení. První veřejná projekce proběhla přesně v den slavnostního otevření
sokolovny v roce 1885, tedy 14. srpna. Smysl pro detail našim sokolským předkům rozhodně nechyběl...
31. prosince 1922 – byla matrikářem jednoty
provedena velmi podrobná a zajímavá sta s ka.
Z ní vyplynulo, že k 31. prosinci 1922 má jednota
404 mužů, 149 žen, tedy 553 dospělých členů. K tomu 125 žáků, 142 žákyň, 50 dorostenců a 45 dorostenek. To je celkem 915 (!) sokolských duší.
Vzhledem k faktu, že počet obyvatel Českého Brodu činil tehdy 4 455 osob, tvořila členská základna
jednoty 20,5 % z celkového počtu českobrodského
obyvatelstva. Členem Sokola byl tedy tehdy každý
pátý obyvatel města. To byly časy...
21. února 1923 – jednota se zúčastnila pohřbu
dr. Aloise Rašína, prvního ministra financí a jednoho z „mužů 28. října“.
1923 – ČOS uspořádala v tomto roce velkou loterijní akci za účelem získání prostředků pro opravy
Tyršova domu. Českobrodská jednota obdržela
1 220 losů, které rozprodala a výtěžek ČOS zaslala.
Zajímavé je, že ani na jeden z tak velkého množství
losů nikdo nic nevyhrál…
1925 – v sokolské zahradě (dnes radniční) vedle
sokolovny bylo zřízeno letní kino.

1927 – ukončil svoji náčelnickou kariéru v jednotě br.
Rudolf Říha st. Náčelníkem jednoty byl rekordních
28 let. V tomto roce došlo také k zakoupení pozemku
pro sokolské letní cvičiště, ke kterému byly v pozdějších letech ještě další čás pozemků přikoupeny. Jednalo se o dnešní Ku lku. Za zmínku stojí i dva filmy
z tohoto roku, které si Sokol nechal natočit ku příležitos oslav 40. výročí česko-amerických závodů,
které proběhly v Brodě v roce 1887. Filmy jsou nejen
o Sokolu samotném, ale i o našem městě a je na nich
mnoho zajímavých záběrů, které velmi dobře dokládají, jak naše město vypadalo téměř před sto lety.
1929 – jednota se v hojném počtu zúčastnila legionářské slavnos uložení prs z bojišť první světové
války do pomníku Prokopa Velikého.
1930 – byly dokoupeny další pozemky na Ku lce, díky
kterým dostal celý pozemek současnou podobu.
1931 – jednota věnovala základní kámen s věnováním na pomník dr. Jana Podlipného, někdejšího
starosty České obce sokolské, který se toho roku
začal stavět v Libni poblíž tamějšího zámku.
25. září 1932 – ke 100. výročí narození dr. Miroslava
Tyrše nechala jednota svému zakladateli postavit
pomník s jeho sochou. Pomník byl původně umístěn na sokolském letním cvičiš v „Tyršově háji“,
ale v době socialismu vítán nebyl. Jednu dobu mu
hrozila likvidace, kterou se naštěs podařilo odvrát. Dnes stojí pomník v areálu tenisového oddílu
TJ Slavoj. Stojí také jistě za zmínku, že v tomto roce
započala výstavba sokolského koupaliště.
1933 – největší událos roku byla účast českobrodských sokolů na sletu jugoslávského Sokola v Lublani.
15. září 1937 – byl na náměs postaven vysoký
smuteční katafalk se zapáleným ohněm. U něj drželi sokolové čestnou stráž za zemřelého prezidenta T. G. Masaryka.
1938 – v tomto roce bylo slavnostně otevřeno českobrodské koupaliště. Jinak se tento rok nesl zcela
ve znamení jubilejního X. všesokolského sletu. Sletové ak vity se staly národní manifestací, kterou
byl vysílán jasný postoj sokolů k sílícímu vlivu fašismu v Německu a českém pohraničí.

Ze společnosti
1. září 1939 – Karl Hermann Frank (státní tajemník Protektorátu Čechy a Morava) odstartoval pod
krycím názvem „Ak on Albrecht der Erste“ (Akce
Albrecht I.) preven vní zatýkání představitelů českého veřejného života a sokolských žup a jednot,
při kterém bylo zatčeno na 2.000 osob.
13. srpna 1940 – zemřel Jozef Miškovský, dlouholetý starosta českobrodského Sokola a jeden z nejvýznamnějších českobrodských občanů – psal jsem
o něm v minulém čísle ČBZ.
12. dubna 1941 – z důvodu sílící odbojové činnosobyvatelstva, na které měli sokolové obrovský
podíl, nařídil říšský protektor Konstan n von Neurath zastavení činnos Sokola se zdůvodněním, že
se celá sokolská organizace stala shromaždištěm
otevřeného i tajného odporu pro Říši a její další
činnost je nežádoucí.
27. září 1941 – jmenoval Hitler zastupujícím říšským protektorem Reinharda Heydricha a ihned
po jeho příjezdu nastal v českých zemích teror nevídaných rozměrů.
8. října 1941 – v noci ze 7. na 8. října byla zahájena akce „Sokol“, při které byli systema cky zatýkáni členové vedení sokolské obce i vedení žup. Jen
v první etapě bylo zatčeno na 900 vysoce postavených sokolských činovníků. Téhož dne Heydrich podepsal úřední výměr, kterým byla – podruhé ve své
historii – Československá obec sokolská rozpuštěna.
(8. říjen, Památný den sokolstva, je od roku 2019
zařazen mezi významné dny České republiky).
1939 – 1945 – skupina českobrodských sokolů byla
zapojena do odbojové činnos skupin „Jindra“ a „Bílá hora“, které měly spojení s cizinou. Díky statečnos a mlčenlivos jejich členů nebyly do konce
války odhaleny. Přesto ztráty z řad českobrodských
sokolů byly velké. Bylo zatčeno 32 mužů a 2 ženy,
z toho 3 byli popraveni, 2 zemřeli v koncentračních
táborech a 1 po návratu zemřel na následky mučení. Z výboru bylo uvězněno 9 členů. Členové jednoty, kteří zapla li svým životem za svoji sokolskou
či odbojovou činnost, byli: JUDr. Zdeněk Felix, Jan
Charvát, JUDr. Emil Říha, Jaroslav Syřiště, Fran šek
Záruba a Josef Bláha. Uvězněni byli to členové:
JUDr. Václav Axamit, Josef Brzek, Josef Franěk, Josef
Hladký, Fran šek Horyna, Bedřich Khol, Ing. Bedřich
Klíma, Václav Klučina, Josef Klučina, Rudolf Lehovec,
Rudolf Říha, Fran šek Šustr, Bedřich Vostruha, Jiří
Vostruha, Karel Znamenáček, Josef Dobiáš, Antonín
Golombiovski, Jan Vávra, Ing. Jindřich Prokš, Miluše
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Černá, Blanka Charvátová, Prokop Lukeš a Fran šek
Charouzek. Prokázanou ilegální činnost v odbojových skupinách „Jindra“ a „Bílá hora“ prováděli:
Bedřich Dejmek, Vojtěch Kopecký, Jaroslav Rollo,
Bohumil Slavíček, Jiří Schmidt, Jindřich Třeš k, Alois
Černý a Fran šek Makovec. Výše jmenovaným pomáhali Jarmila Prokšová, Marie Přerovská a Vladimír Junek.
9. května 1945 – vydala Česká národní rada Československé obci sokolské potvrzení, že všechny složky Sokola jsou oprávněny převzít správu veškerého
sokolského majetku. I českobrodskému Sokolu se
tehdy jeho majetek navrá l zpět.
16. května 1945 – nejen sokolové vítali na českobrodském nádraží prezidenta Edvarda Beneše, jehož vlak
udělal cestou na Prahu v Českém Brodě zastávku.
1945 – po odsunu německého obyvatelstva získal
Sokol od „Osidlovací komise ministerstva zemědělství” a za spolupráce „okresních rolnických komisí”
některé objekty, které později využíval pro letní
školy v přírodě nebo sokolské letní tábory. To byl
případ i českobrodského Sokola, který získal v místě, které velmi dobře znal - v Rejdicích - objekt bývalé německé školy. Na podzim proběhla v Českém
Brodě slavnost ukládání prs z bojišť obou světových válek do pomníku Prokopa Velikého.
27. února 1948 – Ústředním akčním výborem Národní fronty bylo rozhodnuto o jediné tělovýchovné organizaci, kterou se stal Sokol. Všechny tělovýchovné, sportovní a turis cké spolky se musely
povinně do Sokola přihlásit a převést sem i svůj
majetek.
31. května 1948 – konala se závěrečná schůze akčního výboru Sokola, kde bylo konstatováno, že po
vstupu nových členů z jiných spolků činí stav členské základny 1 150 členů.
léto a podzim 1948 – po XI. všesokolském sletu
začátkem července 1948 a po akcích při pohřbu
dr. Edvarda Beneše započalo nové vedení ČOS
s čistkami. Ze Sokola bylo vyloučeno 11 000 (!) nepohodlných členů, z českobrodského Sokola jich
bylo vyloučeno 54.
(pokračování příště)
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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Velká kniha ke 150 letům Sokola byla pokřtěna na náměs
Jediné, co se v našem jubilejním roce podařilo i přes nepříznivou pandemickou situaci z plánovaných oslav
dovést do zdárného konce, je právě kniha sepsaná u příležitos 150 let Sokola v Českém Brodě. Je to nejen
nejsoubornější materiál o českobrodském Sokole, ale zároveň určitě i jedna z nejobsáhlejších knih o Sokole
vůbec. Rozměry formátu A4, 544 stran, 930 současných (ale hlavně historických) fotografií a dokumentů
a váha přes dva kilogramy dávají tušit, že rozhodně nejde o malou tenkou brožurku.
Kniha obsahuje sokolskou historii českobrodské
jednoty poskládanou nejen z vlastního archivu,
ale také z příspěvků Národního muzea, Národního
technického muzea, Západočeského muzea, Podlipanského muzea, Státního okresního archivu i ze
soukromých sbírek. A mnoho obrázků v knize ukazuje nejen život v Sokole, ale také to, jak vypadalo
kdysi naše město.
Křest této knihy měl proběhnout na říjnových oslavách, které musely být přesunuty na příš rok,
a tak se její první veřejné představení a prodej konal 7. prosince odpoledne na náměs před budovou knihovny.
Dva stánky postavené na chodníku, kde jeden sloužil
i pro výdej diplomů a cen za účast v Sokolském sedmiboji, zapálený oheň a příjemná hudba, to vše přilákalo na akci několik desítek zájemců. Přítomné přivítal autor knihy a náčelník Sokola br. Petrásek, který
po představení knihy požádal o několik slov pozvané
„sudičky“. Těmi byli pan Mgr. Ivo Kocum, nedávný
ředitel českobrodského gymnázia, br. Josef Ležal,
vůdce 14. junáckého střediska Psohlavci a Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města Český Brod.
Milé byly nejen plánované projevy výše uvedených
pánů, ale také zdravice ses. Tůmové ze Sokola Ří-

čany a vzácné sokolské návštěvy, ses. Jurčíčkové,
náčelnice České obce sokolské.
Po symbolickém přípitku došlo již na prodej knihy a zbožné ché přání autora, aby se kniha líbila
a sloužila nejen k pobavení, ale i k poučení a získání nových informací o naší minulos .
Pokud by o knihu měl zájem někdo, kdo se našeho křtu zúčastnit nemohl, může knihu zakoupit
v Informačním centru města nebo se spojit přímo
s autorem.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kdo
mi pomohli tuto knihu přivést na svět: ses. Janě
Thomesové, Jaroslavu Petráskovi staršímu, paní
profesorce Ladislavě Lebedové, paní profesorce
Lence Perutce, manželům Merglovým, paní Haně
Navrá lové a panu Vladimíru J. Mrvíkovi. A velký
dík těm, kdo knihu podpořili finančně, zejména
městu Český Brod, České obci sokolské i soukromým sponzorům. A také mé ženě – její trpělivost
se mnou byla prý při psaní knihy podrobena těžké
zkoušce.
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod
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I letos přišel do Corridooru Mikuláš
Letos proběhlo Mikulášské setkání oddílu aerobiku netradičně. Kvůli vládním opatřením, a m pádem
i zavřené sokolovně, jsme se sešli venku. Pro naše mladší dě si trenérky a starší závodnice převlečené za
čerty, připravily stanoviště s úkoly. Dě musely splnit, co si pro ně čer připravili a získat jejich podpisy.
Potom mohli přijít za Mikulášem, čertem a andělem, kteří je odměnili balíčkem.
Jsme moc rádi, že jsme se opět po delší době mohli
vidět osobně, protože do této doby jsme museli,
stejně jako na jaře, trénovat jen on-line. Pro všechny je toto období velmi náročné, a proto možnost
vidět se osobně všichni velmi uvítali.
Již podruhé tento rok se nám zavřela tělocvična.
Dě , které jsou zvyklé pravidelně cvičit a potkávat
se v naší krásné sokolovně, musely zůstat doma.
Většina se zapojila do on-line tréninků a m pádem jsme mohli alespoň částečně pokračovat
dál. V rámci on-line tréninků se snažíme zařazovat
především posilování, protahování a průpravy pro
jednotlivé prvky, které by už dě měly touto dobou začít zvládat. Není to vždy úplně jednoduché,
protože některé dě mají velmi omezený prostor
na cvičení.
Pevně věřím, že se nám podaří vše dohnat. Ale
už nyní je jasné, že to nebude jednoduché. Proto
nezbývá než doufat, že tělocvična bude brzo otevřená. Protože pohyb je spolu se stravou, pitným

režimem a spánkem m nejdůležitějším, jak si budovat dobrou imunitu a zůstat fit.
Přejeme všem krásné Vánoce a hodně štěs a zdraví v novém roce.
Eliška Strakošová,
oddíl gymnas ckého aerobiku Corridoor
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Venkovní tréninky za každého počasí
A je to tady! Konečně už zase můžeme s kluky společně trénovat. I když jsme od konce října do půlky listopadu taky trénovali společně, a to online přes počítačovou aplikaci. V průměru se nám denně přihlásilo
okolo 45 dě . Bylo pěkné vidět, jak kro míč v pokojíčcích a obývácích, prostě tam, kde byl zrovna doma
prostor. Za nás velký úspěch.
Hned jakmile dovolila situace trénovat, byla z rodičů
a hlavně z dě cí t chuť do sportu. I když v tuto chvíli
trénujeme venku, hlásíme velmi dobrou docházku.
Mráz, mlha,… nic dě nebrzdí. Do Vánoc ještě s hneme pár tréninků a doufáme, že v lednu se vrhneme jak do tréninků, tak do zápasů. Tahle divná doba
nám ukazuje, že sport bereme jako samozřejmou
součást života. Tak jako se vším, někdy se vám chce
víc, někdy míň. A najednou, když vlastně nemůžete,
zjis te, jak moc vám chybí. Pohyb, dřina, kamarádi,… Tréninky jsou přirozeně v této době dobrovolné, nikdo nikoho nenu , nemo vuje, prostě chceš,
tak přijď. A najednou koukáte, že máte hřiště „plné“
dorostenců. Pro všechny kolek vní sporty je tenhle
věk složitý, moc zájmů, moc priorit, moc nových věcí
k objevování, menší chuť do povinnos . To jsou rados . A ty je třeba hledat v každé době.

ry. Letos máme jeden termín o jarních prázdninách
a šest termínů přes léto. Téma jsme zvolili dětské
olympijské hry. Můžete se těšit i na spoustu fotbalových zápasů, jelikož by se měla dohrávat odložená podzimní část (naše áčko bude hrát již od
30. ledna na UMT v Satalicích). Dále budou připravené rodinné akce Táto nahraj a Ku lka v pohybu,
kde si zasportuje celá rodina. A pokud situace dovolí, budeme ch t uspořádat sportovní den pro
školky.

A co na nás čeká příš rok na Ku lce? Už osmým
rokem máme pro dě připravené příměstské tábo-

Iveta Librová a Mar n Sahula, SK Český Brod

A než napadne sníh, budeme mít hotové i všechny
práce na nově zrekonstruovaném hřiš .
V novém roce přejeme všem našich členům a podporovatelům především hodně zdraví, ale také pohody a klidu. Krásné Vánoce.
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Hodnocení roku 2020 z pohledu TJ Liblice
Při každoročním hodnocení uplynulého roku se vždy koukáme na tabulku a kromě jiného hodno me postavení týmů v soutěži. To bohužel vzalo za své, protože i chod našeho klubu a fotbalu celkově byl ovlivněn
celosvětovou pandemií Covid-19.
Jarní část soutěže jsme ani nes hli rozehrát a byla
zrušena, m pádem nebyl dohrán ročník 2019/20.
Takže tvrdá zimní příprava všech družstev přišla
vniveč. Při letním rozvolnění jsme se znovu vrhli do
práce a doufali, že nový ročník proběhne v pořádku, ale bohužel jsme nes hli odehrát ani polovinu
z podzimní várky zápasů, mládež ani pořádně nezačala, a koronavirus nám vystavil stopku podruhé.
Zdraví je ale to nejdůležitější, takže jsme všechna
opatření respektovali, a tak nám nezbylo nic jiného, než aby se každý člen připravoval v rámci své
vůle a svých možnos individuálně. S o to větší
rados jsme se vrá li ke konci podzimu ke společným tréninkům, když nám to vláda povolila.
Největší událos tohoto roku tedy pro nás byla valná hromada, která se konala v srpnu. Velký význam
měla z toho důvodu, že se po 20 letech rozhodl
nekandidovat na předsedu David Hybeš. S ním se
rozhodl skončit ve vedení i místopředseda Zdeněk
Bruthans a další dva členové výboru. Novým předsedou byl zvolen Jiří Pospíchal a místopředsedou
Michal Fo . Tímto bychom chtěli poděkovat Davidovi Hybešovi, Zdeňkovi Bruthansovi a odcházejícím členům z výboru za skvělou práci, kterou pro
klub odvedli a popřát novému výboru hodně štěs
a stejnou píli, jako měl předchozí výkonný výbor.
Laťka je nasazena sakra vysoko.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Městu Český
Brod a dalším sponzorům za skvělou podporu, fanouškům za neutuchající přízeň a všem členům za
příkladnou reprezentaci klubu. Přejeme všem do
nového roku všechno nejlepší a hlavně zdraví. Věříme, že se na jaře zase potkáme na fotbale a tentokrát bez koronaviru.
Jiří Pospíchal, předseda TJ Liblice
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KALENDÁŘ AKCÍ – leden 2021

1. 1. – 31. 1.

galerie Šatlava

Andrea Soukupová: S láskou – výstava obrázků výtvarnice
z Vrbčan

12. 1.

SOŠ Liblice

Den otevřených dveří i online – nabídka studijních oborů
pro nové uchazeče

19. 1.

RC Kos čka

Narozeniny RC Kos čka – 18. oslava

30. 1. – 6. 2.

RC Kos čka

Lyžařský tábor Janov – pobyt na lyžích

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

Z knihovny
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Knihovna v době koronavirové podruhé
Také druhá vlna covidové epidemie znamenala pro naši knihovnu omezení provozu, stejně jako na jaře.
Všechny knihovny byly rozhodnu m vlády uzavřeny 22. října, v poslední fázi zavádění podzimních opatření. Velice nás potěšila obrovská návštěvnost ve dnech těsně před uzavřením, kdy si většina našich čtenářů
dělala zásoby čtení na předem neznámou dobu.
Během uzavření jsme ani tentokrát neseděli s rukama v klíně, opět fungovala roznášková služba
pro naše čtenáře seniorského věku. Stejně jako na
jaře patří veliký dík panu Tomáši Charvátovi, který
distribuci osobně zajišťoval a v průběhu čtyř týdnů roznesl téměř 40 balíčků s knihami. Od 23. listopadu vládní Pro Epidemický Systém povolil
knihovnám výdej předem objednaných knih přes
výdejní okénko, také tuto službu naši čtenáři rádi
využili. Od 22. října do 2. prosince jsme formou
balíčků roznáškové služby nebo výdejního okénka
půjčili celkem 1 466 knih, kromě toho si naši čtenáři přečetli 33 e-knih prostřednictvím aplikace
e-Reading.
V polovině listopadu začala další etapa rekonstrukce budovy Staré radnice č. p. 1. Postupně byla vyměněna okna v celém prvním patře a ve zbývající
čás přízemí. Celou knihovnu jsme museli přikrýt
igelitem a odstěhovat část knih a regálů, aby byla
okna dobře přístupná. Proto byla občas omezena
dostupnost některých čás fondu, což nám trochu
komplikovalo situaci při vyřizování objednávek.
Následoval samozřejmě velký úklid, včetně likvidace jemného prachu z bouracích prací, který byl
prostě všude… Byli jsme upřímně rádi, že výměna
oken proběhla v době, kdy knihovna byla uzavřena z důvodu vládních pro epidemických opatření,
a že jsme nemuseli tuto náročnou akci absolvovat
za běžného provozu.
Poslední listopadové pondělí byl před budovu
knihovny umístěn bibliobox, který našim čtenářům
slouží k vracení knih v době, kdy je knihovna uzavřena. Knihy doporučujeme vkládat hřbetem napřed,
nemusíte je žádným způsobem označovat, nejpozději následující pracovní den je odečteme z vašeho čtenářského konta a následně budete e-mailem
informováni o aktuálním stavu konta a zbylých
výpůjčkách. V době, kdy je knihovna v provozu,
prosíme, abyste knihy vraceli v knihovně osobně.
Do biblioboxu nevhazujte ani knihy, které chcete
knihovně darovat, i ty od vás rádi převezmeme

osobně. Bibliobox jsme pořídili z dotace Par cipavního rozpočtu Středočeského kraje, v rámci projektu Prima Kino a Knihovna v Českém Brodě, který
podalo Centrum vzdělávání, informací a kultury.
Digitalizace českobrodského kina, která je součás
projektu, byla z důvodu současné epidemiologické
situaci odložena na příš rok. Děkujeme všem, kteří svými hlasy náš projekt podpořili.
Během listopadu jsme na webu a FB naší knihovny
zveřejnili sérii „karanténních“ křížovek, kvízů a rébusů. Děkujeme za všechny odpovědi, slosování
těch správných proběhlo 10. prosince a tři z úspěšných luš telů byli odměněni výhrami s knižní téma kou.
Jitka Šrajerová,
Městská knihovna/CVIK
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Z knihovny

Vybíráme z knižních novinek

Klára Smolíková: S Komenským v komiksu
Na únikovou hru se Filipa těšila, vybrala si ji na oslavu narozenin a její nápad spolužáky nadchnul. Nezkoumali předem, proč se hra jmenuje „Cesta z labyrintu“, pro
všechny to byla premiéra. Postupně zjišťují, že kromě nalezení klíčů se jim s každou místnos otevírají průhledy do života podivného muže v černém, který má
neustále hlavu plnou plánů. Uniknou z jeho labyrintu? Dobrodružný příběh se
odehrává během jediného dne, který není završen jen vyřešením hádanky a nalezením klíče, ale také komiksovým příběhem ze života Jana Amose Komenského.
Miroslav Černý: Život s Indiány tří Amerik
První knižní průvodce po osudu a díle českého etnografa, muzeologa, cestovatele
a spisovatele Václava Šolce (1919–1995), byl vydán k 100. výročí jeho narození.
Představuje klíčové okamžiky jeho života: mladá léta, domácí i zahraniční studia,
la nskoamerické a asijské cesty, terénní výzkum mezi indiánskými kmeny Aymarů,
Mapučů a Alakalufů, etnografickou práci v Náprstkově muzeu, včetně působení
v roli ředitele. Zároveň přibližuje a stručně hodno literární tvorbu Václava Šolce,
jeho práce odborné, populárně-naučné, překladové či beletrii pro dě a mládež.
Markéta Pilátová: Senzibil
V zamlžených a drsných Jeseníkách se do nelítostného zápasu na život a na smrt pouštějí
dva muži nadaní schopnostmi, které si spojujeme spíše s dávnými kouzelníky a které
každý z nich využívá jiným způsobem. Dozvíme se o senzibilech, zázračných léčitelích,
přelévání mentální energie a pokusech předlistopadového režimu využít tuto těžko
uchopitelnou skutečnost ve svůj prospěch. Značná část děje se odehrává v paralelních
světech, realitou je tajemnost zdejší přírody i tragické období čarodějnických procesů,
které na dese le ovlivnily celý kraj a jeho obyvatele.
Hana Slabá: Montessori školka
Zájem o montessori pedagogiku se mezi rodiči stále více šíří, existuje mnoho mateřských škol, které mají slovo montessori v názvu. Rodiče ale často nevědí, co od
takového zařízení čekat, nebo jak má vypadat montessori mateřská škola, která plně
naplňuje dané principy. Cílem knihy je odpovědět rodičům na otázky, které je při návštěvě montessori školky napadají, např. proč nejsou na nástěnkách sněhuláci, proč
je ve školce pracovní cho, proč se ráno všichni nescházejí na společném kruhu, proč
se zde nečtou pohádky, proč nejsou ve třídách hračky apod.?
Kompletní přehled nových knih za měsíc listopad je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky
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V Českém Brodu pomáhá 101 Dobrých andělů
Chcete-li i Vy pomoci rodinám, do jejichž osudu zasáhla vážná nemoc, stačí se stát Dobrým andělem.
Zaregistrujte se na www.dobryandel.cz a zvolte
libovolnou výši příspěvku. Váš finanční dar umožní těmto rodinám snadněji zvládat těžkou situaci.
Navíc jako Dobrý anděl vidíte konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáháte a kterým jsou Vaše příspěvky odeslány do posledního haléře. Děkujeme!
Rádi bychom Vám touto cestou velmi poděkovali
za projevenou důvěru a pomoc, kterou jste v tomto roce poskytli rodinám s dětmi, jež se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Velmi si toho
vážíme!
S přáním pevného zdraví a příjemných nadcházejících svátků.
Šárka Procházková,
ředitelka nadace Dobrý anděl

Poděkování za vzornou péči při hospitalizaci
25. 8. 2020 jsem byl operován v Kolínské nemocnici, kde mi byla provedena resekce levé příušní
žlázy. Z Kolína jsem byl 21. 9. převezen do Českého
Brodu na doléčení do společnos ANESAN, která
zde v nemocnici provozuje oddělení Následné intenzivní péče. Zde jsem byl léčen až do 5. 11. 2020.
O své hospitalizaci mohu říct jen to nejlepší. Byl
jsem pečlivě sledován a monitorován. I přesto, že
jsem sám nemohl pořádně komunikovat, nemohl
jsem mluvit a pouze se dorozumívat písemně. Oceňoval jsem trpělivost a ochotu sestřiček, které se
o mě staraly a měl jsem možnost sledovat je při
jejich náročné práci. Díky jim moje rekonvalescence úspěšně probíhala a mohl jsem být přemístěn
5. 11. na DIOP - Oddělení dlouhodobé intenzivní
ošetřovatelské péče Nemocnice Český Brod.
V DIOPu při příjmu mě paní primářka Forstová
vysvětlila další postup při hospitalizaci a dala mi
naději do konce listopadu k návratu domů, čemuž
jsem příliš nevěřil. Zorganizovala vše tak, abych byl
co nejlépe a nejrychleji připraven. Úžasná výhoda
byla, že jsem mohl, po dlouhé době, opět mluvit,

protože mi byl zaslepen otvor tracheostomie v krku
a já začal dýchat vlastními ústy a nosem. Potom už
vše probíhalo dle plánu MUDr. Forstové. Prohlídka
na ORL Kolín, odstranění pegu do žaludku a hlavně
vyjmu tracheostomické trubice a průběžná denní rehabilitace a nácvik chůze. K mému velkému
překvapení jsem se mohl vrá t do rodinné péče už
17. 11. 2020. Mile mne to překvapilo, protože prognózy mého návratu byly nejdříve na vánoce.
Chtěl bych poděkovat především sestřičkám z ANESANu i DIOPu, které byly velice milé a ochotné
a měly pro mne slova útěchy a povzbuzení. Pomáhalo mi to psychicky a díky jim a paní primářce Forstové jsem mohl tak brzy opus t nemocnici. Díky
správnému léčení jsem dnes v péči své manželky
a dě .
Olda Drahorád,
Český Brod, 3. 11. 2020
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Jak to chodí při jednání zastupitelstva města
Vážené dámy a vážení pánové, rád bych se s Vámi, čtenáři Českobrodského zpravodaje, podělil o dojmy,
jak to chodí při jednání zastupitelstva města Český Brod.
Není problém si zvyknout na to, že nás v opozici
je jen 7 a že zde vládne koalice 14 moudrých. To,
že jsme považováni za čaroděje druhé kategorie,
nám dala koalice na vědomí nedávno při jednání
v kině, kde nás šoupli pod jeviště a sami se mačkali
na scéně.
Nyní se zasedá v sokolovně, kde je víc místa, i když
by se mohlo včas a více zatopit. Připomíná mi to
staré časy let devadesátých, kdy se v sokolovně
mrzlo dost a dost.
Co by se měla zlepšit je návštěvnost našich občanů,
i když konečně se naše radnice rozhoupala a jednání se přenáší online. Ještě by se měly vychytat
chyby s kamerami, aby bylo vidět, kdo mluví a ne
jako v KD, kde bylo vidět v dálce pár postaviček
a slyšet byl velmi nedokonalý zvuk. Před posledním jednáním dalo vedení na můj návrh a máme
již více mikrofonů na stolech, takže divák rozumí,
kdo a o čem hovoří.
Ještě asi dlouho si počkáme na nějaké hlasovací
zařízení, protože jak mi vysvětlil pan starosta, je
to věc zbytná a nyní na to nejsou peníze. Tak jen
nevím, co to tak dlouho testovali, když jsme stále
byli ujišťování, že se na vybrání zařízení pracuje.
Ale dobrá, opravdu je to věc zbytná, i když už dnes
to má skoro každá i menší obec.
Co mi více vadí je někdy až tvrdá ironie, s jakou pan
starosta opozici odpovídá a to konkrétně mně. Po-

nechávám stranou to, že je o dost mladší, ale jako
starosta by se měl lépe ovládat.
To mu konečně minule doporučil i pan Ing. Kokeš,
takže to asi nebude jen můj názor.
Je mi úplně jedno, že se mu má vystoupení nelíbí.
Mohu ujis t nejen pana starostu, že s dotazy nepřestanu a pokud se domnívám, že se mám zeptat,
učiním tak.
Třeba návrh na to, aby se školka od letadla přemísla do uzavřené polikliniky, jistě není nejlepší řešení, ale hned vedle je v areálu budova školy, takže
nevidím důvod pronášet ironické poznámky o nevhodnos zde školku umís t. Je zvláštní, že zastupitelé stále nemají informaci, kam chce vedení města
dě na dobu stavby nového objektu přemís t.
Také by mne zajímalo a jistě se i zeptám, kdo je
autorem změn v dříve chystaném regulačním plánu, který vyvolal nesouhlas mnohých obyvatel. Je
přeci jisté, že pan architekt si ty návrhy nevymyslel
a jistě je s někým předjednal. Při hlasování se však
k opozici přidala i část koalice a regulační plán byl
většinou hlasů zastupitelů zrušen.
Co víc si v roce 2021 přát? Aby se nám všem virus
vyhnul, aby se lidé více poslouchali a aby se nám
v našem městě dobře žilo.
Václav Hájek, člen zastupitelstva města

Postřehy z práce zastupitelstva
Poslední zasedání zastupitelstva města mě jako již mnohokrát přesvědčilo, že nejsme o některých bodech
podrobně informováni.
Koaliční zastupitelé mají podrobnější informace
k některým tématům, opoziční zastupitelé musí
velmi pozorně sledovat body předložené do jednání zastupitelstva. A tak například při schvalování
úprav územního plánu zjis me, že máme na úze-

mí Českého Brodu nepovolenou stavbu již 3 roky
a pan starosta se snaží tuto stavbu citlivě zlegalizovat. A tak se ptám, jak je to možné? V případě
nové školní jídelny v areálu nemocnice se k nám
dostávají postupně informace o dokončení a finan-
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cování stavby se soustavným posouváním termínu
dokončení a dalšího prodražení tohoto díla. Z původního zprovoznění jídelny k září 2020 je termín
už posunut na leden 2021 a je otázka, zda to bude
pravda. Proč v našem městě máme téměř s každým
projektem po že a nic nejde jednoduše dle plánu?
Ke každé stavbě či rekonstrukci jsou podrobné
podklady, je stanoven dozor, kontrolní dny apod.
Přístup města je však mnohdy velmi benevolentní,
jako by městu nešlo prioritně o včasné dokončení
díla a dodržení stanovené ceny.
Pan starosta je velmi dobrý řečník, který vždy vše
zdůvodní a zejména k opozičním zastupitelům se
chová s jistou dávkou ironizace. Na tomto zasedání
velice nevhodně reagoval na připomínky zastupitele pana Hájka. Toho pana Hájka, kterého 2 roky
před dovršením důchodového věku s panem tajemníkem propus li z pracovního poměru. S jistou
dávkou arogance z pozice starosty reaguje na jeho
dotazy a připomínky. Je potřeba, aby si občané
uvědomili, že ODS vládne městu 22 let společně
s různými partnery a za hospodaření města plně
nese odpovědnost. Snaha přenést odpovědnost
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na někoho jiného (např. opoziční zastupitele) mu
není cizí. V nedávné minulos jsme se dozvěděli,
že za průtahy s přípravami projektu nové mateřské
školky v Kollárově ulici vlastně může Českobroďák.
Respektuji výsledky voleb, ale je potřeba, aby občané nevolili komunální poli ky ze setrvačnos ,
ale hodno li vedení města podle skutečného umění dokázat dobře hospodařit. Občané bohužel nemají možnost porovnání, kdyby město bylo řízeno
jiným poli ckým složením.
Ing. Jaroslav Kokeš,
Českobroďák SNK
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Máte dobrý nápad
pro naše mÒsto?
Podejte návrh a zlepšete
své okolí!
9. 12. 2020 - 20. 1. 2021
Máte jedine nou pÂíležitost zapojit se do rozvoje msta
v realizaci konkrétních projektÚ, které nám
zpÂíjemní život, pÂinesou užitek nebo pkný zážitek.

www.brodacibrodu.cz

nebo

www.cesbrod.cz

Zajímá vás, jak vzniká kniha?
Chcete být jejími spoluautory
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Připojte se k akci

OPRAVDOVÝ DÁREK
Chcete i letos rozdávat radost také jinde než doma?
Podpořte Azylový dům sv. Terezie v Praze.
Pro osoby v nouzi, matky s dětmi, rodiny v sni.
Přinášet můžete:
čepice, rukavice, šály
ponožky, deky, spodní
prádlo ( lka, spodky,
teplá trika…)
hygienické potřeby
(mýdlo, šampón…)
potřeby související
s péčí o dě
(pleny, vlhčené
ubrousky…)

Zabalte, prosíme, do
průhledných sáčků, nikoliv
do papíru. Případně nechte
v původním obalu, usnadní
to třídění.
Vkládejte od
17. do 26. prosince 2020
do označených krabic
v kostele sv. Gotharda
v Českém Brodě.

Pořádá Římskokatolická farnost Český Brod
tel.: +420 603 906 957

e-mail: charita.ceskybrod@gmail.com

Kostel bude otevřen od 17. do 23. 12.2020 od 17.00 – 18.00 hodin,
25. a 26. 12.2020 od 14.00 – 16.00 hodin

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 %

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

Firma Bohumil Tomek
PŘIJME INVALIDY
na vrátnici v Úvalech.
Nástup ihned nebo dle dohody
Kontaktujte nás prosím:
Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.
A. Reslerová - 724 235 695

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

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

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

www.fpinstal.cz

Koupím JAWA ČZ: motocykl, moped, skútr,
také vraky a díly, tel: 777 589 258
MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, kvalitně
a čistě, tel.: 736 734 947

Bytové domy – DVOJČATA ČB

PRODEJ BYTŮ ZAHÁJEN
Český Brod – ulice Klučovská
www.dvojcata-cb.cz

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku
pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.
Obracejte se na mě s důvěrou
i v roce 2021.
775 026 455 www.rkbohemia.cz

Nám. A. z Pardubic 43
Český Brod

jedelsky@rkbohemia.eu



 
  
  

 
  
 


  

  

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

Mgr. Michaela Seidlerová
advokátní kanceláĝ

..........abyste mČli život lehþí v ĜadČ obchodních i životních situací
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PotĜebujete-li sepsat smlouvu, pĜevést nemovitost,
podat návrh na osobní bankrot – oddlužení, založit
obchodní spoleþnost, vymoci z dlužníka své
pohledávky, vypoĜádat spoleþné jmČní manželĤ,
zajistit obhajobu v trestním Ĝízení þi odvolat se
proti neoprávnČné pokutČ
…….... rádi Vám pomĤžeme

dĞů͗͘ϲϬϯϭϱϴϴϯϲ
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VÁNOČNÍ
POHLAZENÍ
SE ZDEŇKEM
JUNÁKEM
100.7 FM | 100.5 FM | R-REGION
SPECIÁL VÁNOCE VE SLUNEČNÉ 21.–25. 12. 13.00–14.00

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

www.pneuservisjirkalovi.cz
Vážení zákazníci,
Nabízíme Vám kompletní služby pneuservisu. Dále zajišťujeme opravy a údržbu vozů všech značek, mechanické
práce, opravy čelních skel, montáž autodoplňků. Přípravu
a zajištění STK, seřízení geometrie náprav, seřízení světlometů atd. Kartáčová mycí linka osobních a dodávkových
vozů (výška mytí až 2,7 m) v našem areálu!!!
• Zajistíme pro Váš vůz vhodné pneumatiky pro všechna roční období.
• Osobní, nákladní, zemědělský a průmyslový pneuservis.
• Prodáváme pneu všech značek a zajišťujeme protektorování pneu.
• Sezónní uskladnění pneu s mytím kol v ceně uskladnění.
• Opravujeme boční průrazy pneu.
• Zajišťujeme prodej a půjčování sněhových řetězů.
• Seřídíme geometrii náprav moderní 3D laserovou geometrií osobních a lehkých užit. vozidel.
• Naplnění autoklimatizací a jejich čištění a údržbu.
• Seřídíme Vám světlomety pomocí regloskopu.
• Váš vůz připravíme na STK a emise a prohlídku Vám zajistíme.
• Prodej propan-butanových lahví, prodej a údržba akumulátorů Banner.
• Údržba a opravy automobilů všech značek.
• Rychloservis – oleje Shell, filtry, brzdy, čepy, tlumiče, brzdy...
• Zajistíme Vám čištění interiéru (po domluvě).
• Příjemné posezení v čekárně s automatem na teplé nápoje.
• Umyjeme Vám Váš vůz v mycí lince!!!
• Prodej, montáž, servis a programování TPMS senzorů (senzory pro kontrolu tlaku pneu) – od 1. listopadu 2014 jsou
výrobci vozů povinni instalovat systém TPMS do všech vozidel!

Velmi rádi bychom poděkovali našim klientům
za důvěru, projevenou v letošním roce 2020,
popřáli Vám krásné svátky vánoční a mnoho
úspěchů a zdraví! Těšíme se na další spolupráci
v následujícím roce 2021...

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
přeje Marker CZ, s.r.o.

Rádi bychom poděkovali našim zaměstnancům
za dobře odvedenou práci a také spolupracujícím
partnerům, kteří nám pomáhají vytvářet
dobře fungující společnost.

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

KVALITNÍ PRÁCI
a VÝSLEDKY

VELMI DOBŘE
OCENÍME!
EUROSUN SONNENSCHUTZ s.r.o. HLEDÁ POSILY do svého týmu!
Abychom mohli našim zákazníkům nabízet stále kvalitnější produkty a abychom stále mohli
zdokonalovat naše služby a servis, k tomu všemu potřebujeme kvalitní odborníky ve svém
oboru. Pokud máte chuť dosahovat trvalých a kvalitních výsledků, potom máte pádný důvod,
abyste svou energii, znalosti a čas uplatnili právě u společnosti Eurosun Sonnenschutz s.r.o.

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
PROGRAMÁTOR VBA pro Excel (vhodné i pro absolventy)
OPERÁTOR CNC STROJE
OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ
OPERÁTOR VE VÝROBĚ
SKLADNÍK – OPERÁTOR SKLADU
NABÍZÍME:
• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti
• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí
• zajímavé platové ohodnocení
• zaměstnanecké benefity (13 plat, až týden dovolené navíc,
příspěvek na dovolenou, stravování a životní pojištění)
NÁSTUP IHNED.

Více informací naleznete na www.eurosun-sonnenschutz.com/cz/kariera
V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na l.pokorna@eurosun-sonnenschutz.com
Eurosun Sonnenschutz s.r.o., Svatbínská 494, 281 63 Kostelec nad Černými lesy,
tel.: 321 679 404, fax: 321 679 403, E-mail: info@eurosun-sonnenschutz.com

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.

  

Přejeme všem obchodním partnerům a zákazníkům
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce
pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v pracovním
i osobním životě.

  


