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2 Co nového

Předjarní a jarní měsíce bývaly v dávných dobách inspirací pro lidové pranos  ky, s jejichž pomocí se od-
hadovalo počasí na další měsíce a předpovídala se velikost úrody, potažmo úspěšnost celého zbytku roku. 
Jenže to bývávalo v zimě, alespoň na pár dní, i čtvrt metru sněhu. Ne tak dneska. „Únor bílý pole sílí“ 
bylo trefně nahrazeno suchým únorem. To je sice osvětová kampaň, která má za cíl prodloužit novoroční 
závazky střídmos  , ale nechtěně vys  huje i posun ve vývoji klimatu. 

Změny v léta zaběhlém přístupu k hospodaření v krajině, na polích a v lesích jdou pomalu. Ale přece jen je 
znát posun v myšlení lidí a mění se i přístup města. Minimálně hospodaření s vodou je najednou v popředí 
zájmu. Téma dešťové vody, její využi  , vsakování, zachytávání i téma zelených střech se hlásí o slovo téměř 
u každého projektu, které město připravuje. Životní prostředí se hlásí o slovo i v tomto čísle zpravodaje. 
Úspěšnou žádos   o dotaci na rekonstrukci hájovny na Vrátkově se otevřela cesta pro vybudování Terénní 
základny pro ekologickou a polytechnickou výchovu dě   a mládeže Vrátkov, kde by v budoucnu měly najít 
útočiště výukové programy pro českobrodské školy a spolky. Naše město a okolí bylo doposud bílým mís-
tem na mapě, neboť takovou ak  vitu tu za  m nikdo neprovozuje.

Dalším tématem, které je bohužel stále aktuální, jsou množící se černé skládky na okraji Štolmíře. Prosím, 
nebuďme k tomuto jednání lhostejní. Město má v případě soukromých pozemků omezené možnos   ná-
pravy. Přesto již několikrát černé skládky likvidovalo. Nyní jsme podnikli některá nová preven  vní opatře-
ní, abychom zamezili vjezdu vozidlům s odpadky.

Zlepšení přírodního prostředí ve městě může napomoci výsadba stromů a péče o ostatní zeleň. Máme 
v plánu provést regeneraci trávníků na obou náměs  ch a pokročit v přípravě revitalizace městského parku 
u Pivovarského rybníka. Dále také založení aleje u městského hřbitova nebo zřízení travnatého odpočin-
kového pásu za horní školou. 

Schválený rozpočet města na rok 2020 je mimořádně napjatý. Nicméně rekordní inves  ční výdaje ve 
výši 120 mil. Kč svědčí o tom, že Český Brod není naštěs   proza  m na suchu nejen ve skutečnos  , 
ale ani obrazně.

Příjemné čtení přeje

Tomáš Klinecký

Suchý únor
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3Krátce z města

Rada města na jednání dne 15. 1. 2020 souhla-
sila s podáním žádos   o dotaci na dokončení 
opravy staré radnice č. p. 1, na obnovu pomníku 
Prokopa Holého a na vybudování sportovního 
areálu při ZŠ Tyršova, č. p. 760 (budova pod Do-
movem Anna). Také vybrala dodavatele zatep-
lení a instalace vzduchotechniky s rekuperací 
v téže školní budově. 

Na prvním řádném jednání v roce 2020 zastu-
pitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2020 
a střednědobý rozpočtový výhled do roku 2023. 
Rozpočet je schválen jako schodkový, přičemž 
většinu schodku tvoří nevyčerpané prostředky 
z minulého roku (12 mil. Kč) a rozpočet se vy-
značuje doposud nejvyššími inves  čními výdaji 
za posledních několik let (120 mil. Kč). 

Zastupitelstvo souhlasilo s pořízením lesního 
hospodářské plánu pro městské lesy na léta 
2021 až 2030 a vybralo jeho zhotovitele. Součas-
ně souhlasilo s přije  m dotace na nový traktor, 
jehož celková cena by měla činit 3,7 mil. Kč bez 
DPH. Při této příležitos   otevíráme také debatu 
o budoucnos   dalšího provozování hospodářské 
činnos   v městských lesích, neboť v polovině 
příš  ho roku skončí současná smlouva na prodej 
dřevní hmoty. Městské lesy jsou zasaženy kůrov-
covou kalamitou a projevuje se i prudký propad 
ceny dřeva na trhu.

Na program zastupitelstva se dostala také bu-
doucnost areálu koupaliště, které je od roku 
2002 nefunkční. Zastupitelé jednomyslně vyslo-
vili souhlas s možnos   odstranění staveb bazénů 
v areálu koupaliště a s využi  m areálu „v sou-
ladu s územním plánem (plochy občanského 
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení)“. 
Konkrétní využi   vyplyne ze studie veřejného 
sportoviště, která by měla být podrobena veřej-
nému projednání. 

Zastupitelstvo dále souhlasilo s přije  m dotace 
na projekt Terénní základna pro ekologickou 
a polytechnickou výchovu dě   a mládeže Vrát-
kov, v jehož rámci dojde k rekonstrukci patra sto-
doly v objektu hájovny ve Vrátkově.

Na funkci člena zastupitelstva rezignoval za vo-
lební uskupení Pro Brod PhDr. Vladimír Jakub 
Mrvík Ph.D. Po rezignaci dalších dvou náhradní-
ků se novým zastupitelem stal Ing. Jan Přikryl. 

Dne 24. 1. 2020 byla vyhlášena výzva k podání 
žádos   o dotaci z Programu č. 2, Podpora tradič-
ních akcí města, vybraných forem práce i s neor-
ganizovanými dětmi, mládeží a seniory, repre-
zentace města. Termín pro podávání žádos   je 
od 24. 2. do 16. 3. 2020. Předpokládaná alokace 
je 500  s. Kč. Podrobné informace a nová pravi-
dla naleznete na webových stránkách města.

Díky úspěšné žádos   o dotaci u MAS Region Po-
šembeří začala realizace projetu Singltrek v Do-
lánkách. Odhadované náklady jsou 880.000 Kč, 
přičemž z rozpočtu města by mělo dojít k před-
fi nancování této částky a pak k následnému pro-
placení ve 100% výši. Singltrek je jednosměrná 
cesta lesem, vedená po vytvořené a udržované 
cestě s označením náročnos  , kterou využívají 
především terénní cyklis  . Otevření je plánová-
no v první polovině roku 2020. 

Dne 27. 1. 2020 byly předány pamětní listy 
účastníkům kurzů virtuální univerzity tře  ho 
věku. Dvou kurzů Barokní architektura v Čechách 
a Kouzelná geometrie se zúčastnilo celkem 80 
studujících. V únoru se otevírají dva nové kurzy 
Klenoty barokního sochařství v českých zemích 
a Dějiny oděvní kultury, na které je předběžně 
přihlášeno 70 zájemců z řad seniorů.

Finanční odbor městského úřadu začal rozesílat 
oznámení o výši a způsobu úhrady místního po-
platku za nakládání s komunálním odpadem na 
rok 2020 a oznámení o výši a způsobu úhrady 
místního poplatku ze psů za rok 2020. Doporuču-
jeme vyčkat s úhradou na tato oznámení. Při plat-
bě je třeba použít přidělený variabilní symbol.

Zastupitelstvo 22. 1. 2020 také projednalo pe-
 ci rodičů za urgentní řešení havarijního stavu 

„MŠ Letadýlko“. O vyhlášené zakázce na projek-
tovou dokumentaci jsme Vás informovali v mi-
nulém čísle.

Začala další část rekonstrukce povrchů vozovky 
a chodníků v ulici Pod Velkým Vrchem a pokra-
čují také práce na nových vodovodních řadech. 
Do jara bude hotovo v ulicích Na Křemínku, 
Na Prutě, V Lánech a U Dráhy. 
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4 Věstník

Body projednávané Radou města 15. 1. 2020
1.  Veřejnoprávní smlouva o poskytnu   dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje
2.  Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizo-

vací obvod Kostelec n. Č. l. v rámci správního obvodu 
obce s rozšířenou působnos   Český Brod, na období 
1. 1. 2021 - 31. 12. 2030

3.  Zpracování lesního hospodářského plánu pro „LHC 
Městské lesy Český Brod - 116402, na období 1. 1. 2021 
- 31. 12. 2030.

4.  Rámcová smlouva kancelářské a drogis  cké potřeby 
2020

5.  Doporučení schválení rozpočtu města Český Brod na rok 
2020

6.  Doporučení schválení Střednědobého rozpočtového vý-
hledu 2021-2023

7.  Prodej čás   pozemku (Žitomířská - ČEZ)
8.  Prodej čás   pozemku v k.ú. Štolmíř (F.M. a F F.M.)
9.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/15 a nebytové 

jednotky č.1393/28 v ul. Kounická 1393, Český Brod
10.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/13 v ul. Kou-

nická 1393,Český Brod
11.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/21 v ul. Kou-

nická 1393,Český Brod
12.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 1393/22 v ul. Kou-

nická 1393,Český Brod
13.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/8 a nebytové 

jednotky č.1392/13 v ul. Kounická 1392, Český Brod
14.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 1392/10 v ul. Kou-

nická 1392, Český Brod
15.  Žádost o pronájem nebytových prostor v budově 

č. p. 620 v areálu nemocnice - TRANSMED s.r.o.
16.  Odkup telefonní budky
17.  Dlužné nájemné (JF TAKO)
18.  Obnova pomníku Prokopa Holého - žádost o dotaci
19.  Stará radnice č. p. 1 - dokončení opravy - žádost o do-

taci
20.  Dohoda o poskytnu   dotace_ Singltrek v Dolánkách
21.  Svěření pravomoci věcná břemena - revokace RM 

46/2017
22.  Informace - Přehled uzavřených smluv o zřízení věc-

ného břemene
23.  Výběr dodavatele VZ „Zateplení a instalace VZT s re-

kuperací - ZŠ Tyršova v ul. Žitomířská 760 v Českém 
Brodě“

24.  VB - GasNet, s.r.o. REKO MS Český Brod - Pod Hájem 
(Kounická)

25.  Zajištění provozu školního stravování - návrh variant
26.  Sportovní areál při ZŠ Tyršova, č. p. 760
27.  Pomník padlým v Liblicích - staženo
28.  Informace - Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj, 

stavebnictví a dopravu ze dne 6. 1. 2020
29.  Pravidla poskytování cestovních náhrad členům zastu-

pitelstva města Český Brod (2020)
30.  Změna platových výměrů ředitelů PO od 1. 1. 2020
31.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování poradenských 

služeb (GDPR)
32.  Pravidla pro čerpání ze Sociálního fondu
33.  Jmenování nového člena redakční rady a změna ceníku 

inzertních služeb v měsíčníku Českobrodský zpravodaj

34.  Program podpory ak  vit v sociální oblas  
35.  Žádos   o projednání ceníku č. 8/2019 k nařízení 

č. 13/2018
36.  Pe  ce za urgentní řešení havarijního stavu MŠ Kollá-

rova
37.  Naplňování strategického plánu města prostřednictvím 

akčního plánování
38.  Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žá-

dost T. J. Sokol Český Brod
39.  Oprava  skové chyby nařízení č. 9/2019
40.  Souhlas s podáním žádos   o dotaci ze Středočeského 

Fondu prevence
41.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady 

města a další informace
42.  Odvolání a jmenování člena Komise pro regeneraci 

městské památkové zóny

Body projednávané Zastupitelstvem města 22. 1. 2020
1.  Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2020
2.  Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu 2021-

2023
3.  Naplňování strategického plánu města prostřednictvím 

akčního plánování
4.  Doporučení úpravy statutu Fondu obnovy komunikací 

města Český Brod a Fondu nemocnice.
5.  Veřejnoprávní smlouva o poskytnu   dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje
6.  Příslib synergie veřejných prostředků pro dotační žádost 

T. J. Sokol Český Brod - staženo
7.  Prodej čás   pozemku (Žitomířská - ČEZ)
8.  Prodej čás   pozemku v k.ú. Štolmíř (F.M. a F.F.M.)
9.  Souhlas s realizací akce „Zateplení a instalace VZT s re-

kuperací - ZŠ Tyršova v ul. Žitomířská 760 v Českém Bro-
dě“ v roce 2021 a uzavření smlouvy s vítězem VZ.

10.  Souhlas s realizací projektu „Stavební úpravy přechodu 
pro chodce. ul. Jana Kouly, Český Brod“

11.  VZ Technika pro městské lesy-Český Brod
12.  Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou vý-

chovu dě   a mládeže Vrátkov - přije   dotace
13.  Koupaliště
14.  Zajištění provozu školního stravování - návrh variant
15.  Program podpory ak  vit v sociální oblas  
16.  Pe  ce za urgentní řešení havarijního stavu MŠ Kollá-

rova
17.  Pravidla čerpání ze sociálního fondu
18.  Pravidla poskytování cestovních náhrad členům zastu-

pitelstva města Český Brod (2020)
19.  Činnost kontrolního výboru
20.  Informace - Zápisy z jednání fi nančního výboru
21.  Zpracování lesního hospodářského plánu pro „LHC 

Městské lesy Český Brod - 116402, na období 1. 1. 2021 
– 31. 12. 2030.

22.  Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizo-
vací obvod Kostelec n. Č. l. v rámci správního obvodu 
obce s rozšířenou působnos   Český Brod, na období 
1. 1. 2021 – 31. 12. 2030

23.  Dohoda o poskytnu   dotace_ Singltrek v Dolánkách
24.  Veřejné sportoviště

Věstník
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BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané:
pan C  rad Rakušan, paní Božena Manhartová, paní Věra Skalická, 
paní Vilma Slaninová, paní Marta Kmochová, paní Hana Tocháčková, 
paní Dagmar Chládková, pan Miroslav Beran, pan Jan Schade, 
pan Vladimír Janicskovics, paní Věra Tudovšová, paní Hana Granillová, 
paní Růžena Hrnčířová.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Zastupitelstvo na svém prvním letošním jednání 22. ledna schválilo poměrem hlasů 12 pro, 6 pro  , 3 omlu-
veni, rozpočet města na rok 2020. Letošní závazný fi nanční plán města je sice velice napjatý, ale díky velkému 
podílu úspěšných žádos   o dotace obsahuje rekordní částku vyhrazenou na inves  ce do majetku města.

Po úpravách ve formě pě   rozpočtových opatření 
představovaly v roce 2019 plánované příjmy měs-
ta i s přijatými dotacemi 256,2 mil. Kč a výdaje 
258,3 mil. Kč. Pokud je rozpočet schvalován jako 
schodkový, a to v řádu jednotek milionů, je to dáno 
 m, že v dalším roce jsou použity nevyčerpané pro-

středky z minulého roku. Reálný výsledek hospoda-
ření města se vždy o něco liší a v posledních letech je 
pravidlem, že rozpočet na konci roku vždy končí pře-
bytkem. V roce 2019 činily nevyčerpané prostřed-
ky z minulého roku 12 mil. Kč, které budou použity 
letos. Jedním z důvodů le  té praxe krátkého roz-
počtového provizoria po dobu několika lednových 
týdnů je, že se přesný výsledek hospodaření města 
dozvíme vždy až na přelomu kalendářního roku. 

Letos předpokládáme příjmy 272,2 mil. Kč a výda-
je 283,7 mil. Kč, z toho 120 mil. Kč jsou schválené 
inves  ční výdaje. Rozpočet je tedy postaven jako 
schodkový, a to v rozsahu 13,1 mil. Kč. Schodek je 
kryt převážně zmíněnými nevyčerpanými prostřed-
ky z minulého roku (12 mil. Kč). Dle komentáře 
fi nančního odboru se do plánovaných příjmů pro-
mítají změny daňových zákonů i očekávaný pokles 
ekonomiky. Příjmy jsou tradičně odhadovány opa-
trně. Na příjmové straně je vedle podílu na nejzná-
mějších daních (z příjmu a z DPH) například výnos 
daně z nemovitos   ve výši 6,5 mil. Kč (nově příjem 
fondu komunikací), dále výnos z daně z technických 
her ve výši 3,5 mil. Kč, správní a místní poplatky 
a některé sankční platby. Též počítáme s příspěvkem 
na státní správu ve výši 22,7 mil. Kč a několika inves-
 čními dotacemi, které v součtu činí 68,4 mil. Kč. 

Město také disponuje prostředky ve fondech, a to 
vodohospodářském, kam plyne výnos z nájemného 
za provoz VHM, fondu nemocnice (výnos z nájem-
ného v nemocnici) a nově fondem obnovy komu-

nikací. Navýšení provozních výdajů na 163,7 mil. Kč 
je dáno zejména navýšením mezd dle nařízení vlády 
včetně povinných odvodů (to se týká i některých 
příspěvkových organizací jako CVIK a TS), vznikem 
příspěvkové organizace CVIK a nárůstem cen ener-
gií. Ostatní provozní výdaje úřadu jsou ve velké čás   
poníženy nebo na stejné úrovni jako v roce 2019. 

Aktuální zadlužení města ke konci roku 2019 kleslo 
na 38 mil. Kč. Poslední přijatý inves  ční úvěr byl v ro-
ce 2018 použit na pořízení areálu ZZN. Roční splátky 
všech úvěrů zatěžujících město jsou v částce 6 – 7 mil. 
Kč. V roce 2019 byly zcela splaceny dva inves  ční 
úvěry u Českomoravské záruční a rozvojové banky. 
Pokud by si město do budoucna půjčovalo fi nanční 
prostředky, jednalo by se o inves  ční úvěry na akce 
typu přivaděče, vodojemu nebo přístavby školy.

Na straně inves  c (120 mil. Kč) je letos prioritou 
dokončení stavby nové školní kuchyně a jídelen, 
budova školního poradenství, na které město zís-
kalo vysokou podporu, dále přístavba odborných 
učeben v ZŠ Tyršova, doplnění vodovodní sítě, stav-
ba podzemních kontejnerů u věžáku (vše s podpo-
rou dotací), výměna veřejného osvětlení a další 
část úprav budovy č. p. 56. V oblas   rekonstrukce 
komunikací, které město hradí ze svého, pokraču-
jeme v ulici Pod Velkým Vrchem. Opět s podporu 
dotace vznikne bezpečný přechod u ZZN. Také při-
pravujeme rekonstrukci chodníků ve Zborovské, 
Nové, Tuchorazské, Jungmannově, Tyršově a také 
komunikace Za Rybníkem ve Štolmíři. Důležitými 
inves  cemi budou i projektové dokumentace na 
novou budovu MŠ Kollárova a na přístavbu ZŠ Ži-
tomířská včetně nové školní tělocvičny.

Tomáš Klinecký, místostarosta

Rozpočet města na rok 2020 počítá s rekordními inves  cemi
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Přinášíme Vám přehled významných projektů pro rok 2020, na kterých pracuje pod vedením města odbor 
rozvoje. Částky jsou zaokrouhleny.

Podzemní kontejnery ul. Palackého 
Výstavba podzemních kontejnerů v ulici Palackého 
a nákup popelnic do domácnos   na tříděný odpad. 
Dotace: OPŽP
Realizace projektu: 2019 – 2020 
Náklady: 2.600.000 Kč 
Výše dotace: 1.670.000 Kč 
Spoluúčast: 930.000 Kč
Na rok 2020 zbývá prostavět: 1.900.000 Kč

Rekonstrukce čás   objektu bývalé nemocnice
na školní kuchyni a jídelnu
Rozšíření stávající jídelny a vybudování nové školní 
kuchyně.
Realizace: 2019 – 2020 
Dotace: Ministerstvo fi nancí
Náklady: 96.600.000 Kč 
Výše dotace: 60.000.000 Kč 
Spoluúčast: 96.540.000 Kč
Na rok 2020 zbývá prostavět: 66.600.000 Kč

Přístavba odborných učeben ZŠ Tyršova
Pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýše-
ní kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na 
trhu práce v klíčových kompetencích na ZŠ Tyršova. 
Dotace: IROP
Realizace projektu: 2019 – 2020 
Náklady: 6.850.000 Kč
Výše dotace: 4.500.000 Kč
Spoluúčast: 2.350.000 Kč
Na rok 2020 zbývá prostavět: 3.300.000 Kč

Doplnění vodovodní sítě v Českém Brodě
Vybudování nových vodovodních řadů v ulicích, 
kde vodovod nebyl doposud vybudován. Ulice Ná-
břežní, Jungmannova, Polomská, Tovární, Na Kře-
mínku, Na Prutě, U Dráhy, V Lánech.
Dotace: OPŽP
Realizace projektu: 2017 – 2020 
Náklady: 7.520.000 Kč 
Výše dotace: 3.780.000 Kč 
Spoluúčast: 3.740.000 Kč
Na rok 2020 zbývá prostavět: 3.300.000 Kč

Stavební úpravy přechodu pro chodce Jana Kouly
Vybudování bezpečného osvětleného přechodu 
s ostrůvkem přes ulici Jana Kouly.
Dotace: OPŽP

Realizace projektu: 2020 
Náklady: 2.150.000 Kč 
Výše dotace: 920.000 Kč
Spoluúčast: 1.230.000 Kč

Českobrodské moderní poradenské pracoviště č. 507
Rekonstrukce bývalé budovy ředitelství nemocnice 
na zázemí pro pedagogicko-psychologické služby 
a pro tréninková pracoviště speciální školy.
Dotace: IROP
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 32.000.000 Kč 
Výše dotace: 27.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000.000 Kč

Bezbariérové úpravy pavilonu E
Vybudování rampy, zvedací plošiny a bezbariéro-
vého WC v pavilonu E budovy č. p. 1311.
Dotace: MMR 
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 1.500.000 Kč 
Výše dotace: 1.040.000 Kč
Spoluúčast: 460.000 Kč

Singltrek v Dolánkách
Výsledkem projektu bude vybudování 2923 m les-
ních cest pro singletrack.
Realizace: 2019 – 2020
Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond
Náklady: 880.000 Kč 
Výše dotace: 880.000 Kč
Spoluúčast: 0 Kč

Terénní základna pro ekologickou a polytechnic-
kou výchovu dě   a mládeže Vrátkov 
Rekonstrukci stodoly v objektu hájovny Vrátkov za 
účelem vzdělávání dě  .
Realizace: 2020 – 2021
Poskytovatel dotace: MMR
Náklady: 4.330.000 Kč
Výše dotace: 3.560.000 Kč
Spoluúčast: 770.000 Kč

Studie odtokových poměrů včetně návrhů mož-
ných pro  povodňových opatření na území ORP
Dotace: MŽP
Realizace projektu: 2019 – 2020 
Náklady: 6.360.000 Kč

Projekty na rok 2020, pokračující nebo nově zahájené
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Výše dotace: 5.405.000 Kč
Spoluúčast: 955.000 Kč

Sdílené rados   a stras   škol III 
Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality 
vzdělávání v MŠ a ZŠ v městech a obcích správního 
obvodu ORP Český Brod. Realizace: 2018 – 2021 
Poskytovatel dotace: OP VVV
Náklady: 9.400.000 Kč
Výše dotace: 9.000.000 Kč
Spoluúčast:  400.000 Kč

(z toho podíl města 167.105 Kč)

PROJEKTY FINANCOVANÉ POUZE Z ROZPOČTU 
MĚSTA 2019

Gastroprovozovna pro nemocnici
Vybudování nové kuchyně pro stravování klientů 
zdravotních služeb.
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 8.000.000 Kč 

Rekonstrukce komunikace ul. Pod Velkým vrchem 
II. etapa
Oprava povrchů chodníků a komunikace v dalším 
úseku, kde byly vyměněny vodohospodářské sítě.
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 4.300.000 Kč 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. K Dolánkám
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně veřej-
ných čás   přípojek v ulici K Dolánkám a vybudová-
ní nové dešťové kanalizace.
Realizace projektu: 2020
Náklady: 8.700.000 Kč 

Stavební úpravy vstupních prostor č. p. 56
Další etapa modernizace a úprav budovy úřadu.
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 3.000.000 Kč 

Dokončení oprav fasády č. p. 70
Výroba replik váz ze střechy a oprava vstupního 
portálu včetně dveří budovy č. p. 70.
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 650.000 Kč 

Opravy komunikací (ul. Za Rybníkem, K Vysílači, 
Palackého)
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 1.466.000 Kč 

Oprava čás   hřbitovní zdi
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 500.000 Kč 

Oprava oplocení asfaltového hřiště Liblice
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 400.000 Kč 

Rekonstrukce revizních šachet v ul. 28. října
a Na Cihelně
Realizace projektu: 2020
Náklady: 2.200.000 Kč 

Oprava vodovodu a kanalizace v ul. Sokolovská
Realizace projektu: 2020
Náklady: 8.600.000 Kč 

Rekonstrukce stoky K1g v ul. Tuchorazská
Realizace projektu: 2020
Náklady: 700.000 Kč 

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU PRO-
JEKTU, KDY ZATÍM NENÍ ZNÁMA VÝŠE PŘIDĚLENÉ 
DOTACE

Výměna kabelů VO – II. etapa
Dokončení výměny kabelů veřejného osvětlení na 
sídliš   Jahodiště v ul. Rokycanova a Na Cihelně.
Dotace: MMR
Realizace projektu: 2020 
Náklady: 1.600.000 Kč 

Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodoje-
mu Český Brod
Výstavba nové akumulační komory pro pitnou vodu 
a kompletní rekonstrukce stávající akumulační ná-
doby, výměna stávajícího vodovodního přivaděče.
Dotace: MŽP
Realizace projektu: 2020 – 2024 
Náklady: 50.000.000 Kč 

Intenzifi kace ČOV v Liblicích
Intenzifi kace ČOV z 9 600 EO na 13 500 EO.
Dotace: MŽP
Realizace projektu: 2020 – 2024 
Náklady: 18.000.000 Kč

Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a nový přivaděč
do města
Vystrojení dvou nových vrtů a vybudování nového 
přivaděče ze Zahrad.
Dotace: MŽP
Realizace projektu: 2020 – 2024 
Náklady: 75.000.000 Kč

Mgr. Hana Dočkalová,
vedoucí odboru rozvoje
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Již několik let se město ve spolupráci s místními školami snaží o širší využi   městské hájovny v nedalekém 
Vrátkově. Důkazem jsou například školní výlety s možnos   přespání nebo akce Spaní v lese s výukovým pro-
gramem zaměřeným na ochranu životního prostředí. Po celém regionu je však ze stran pedagogů i spolků 
stále poptávka po vybudování základny, kde by se daly podobné ak  vity systémově a opakovaně realizovat. 

Město Český Brod řeší tento zájem realizací pro-
jektu Terénní základna pro ekologickou a po-
lytechnickou výchovu dě   a mládeže Vrátkov, 
podpořeného 85% dotací z Integrovaného regio-
nálního operačního programu, 2. výzvy MAS Regi-
on Pošembeří. Z celkových odhadovaných nákladů 
4.324.186 Kč činí dotace 3.561.493 Kč.

Co by měl projekt přinést?

Především budou realizovány stavební úpravy 
půdního prostoru stodoly v komplexu hájovny tak, 
aby vznikla odborná učebna pro environmentální 
a polytechnické zájmové a neformální vzdělávání 
včetně potřebného sociálního zázemí. Samozřej-
mos   je i bezbariérový přístup. Dále bude zakou-
peno vybavení pro tuto učebnu. Dalším záměrem 
souvisejícím s terénní základnou je vybudování 
kořenové čis  čky odpadních vod, která kromě čiš-
tění odpadních vod z celého areálu poslouží i jako 
edukační objekt nejen pro environmentální výuku, 
ale i pro ostatní zájemce o tento způsob čištění od-
padních vod.

Pro někoho se zdá být až nereálná pě  letá udržitel-
nost projektu, kdy se přijmu  m dotace zavážeme 

nejen ke stavebním úpravám, ale i ke vzdělávacím 
ak  vitám, jako jsou například projektové dny, výu-
kové programy, příměstské tábory, pobytové akce, 
expedice, soustředění…. Věříme však, že environ-
mentální výchova má budoucnost, a že vybudová-
ní nových výukových prostor má smysl. 

Petra Ištvániková, PR manažerka

Hájovna Vrátkov
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Černé skládky ve Štolmíři jsou dlouhodobým problémem. Na základě s  žnos   obyvatel jsme se rozhodli 
umís  t několik fotopas   v okolí těchto černých skládek. Strážníci městské policie v součinnos   s Technic-
kými službami Český Brod fotopas   nainstalovali a ve vy  povaných místech provádějí častější kontroly. 
Takto pořízené záznamy mohou posloužit jako důkazní materiál v případném trestním řízení, neboť se 
může jednat i o trestnou činnost. 

Je třeba se zamyslet jak se skládkou naložit. Ře-
šení komplikuje fakt, že skládka zasahuje na sou-
kromé pozemky a město má  m pádem omezené 
možnos  . Koncem ledna proběhla přímo na místě 
schůzka za účas   vedení města, městské policie, 
technických služeb a některých vlastníků pozem-
ků. Kromě fotopas   bylo dohodnuto osazení závo-
ry na cestě od Břežan a zvýšená kontrolní činnost 
na místě. Během akce Ukliďme Pošembeří bude 
část skládky odvezena.

Vyzýváme Vás, abyste nebyli lhostejní k tomu, co 
se kolem Vás děje. V případě, že uvidíte někoho na 
skládce vykládat odpadky, suť, pneuma  ky, apod. 
neprodleně volejte hlídku městské policie na číslo 
736 675 756, případně pořiďte fotografi i vozidla. 
Jen tak se nám podaří omezit rozšíření černých 
skládek a potrestat viníky.

Petra Ištvániková, PR manažerka

Černé skládky ve Štolmíři
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Naše město Český Brod umožnilo nám, lidem staršího věku, se také vzdělávat v Českém Brodě prostřed-
nictvím Virtuální univerzity tře  ho věku při PEF ČZU v Praze. Tato forma studia běží v Českém Brodě již 
tře   rok. Byly nám nabídnuty různé kurzy v přednáškových cyklech, uzavřených vždy závěrečným testem. 
Vybírali jsme si podle svých zájmů nebo profesí, zkrátka co nám každému bylo nejbližší. Po šes   úspěšně 
absolvovaných přednáškových kursech jsme ve středu 15. 1. 2020 mohli, jako první českobrodš   poslucha-
či, uzavřít studijní program slavnostní promocí s převze  m Osvědčení o absolutoriu.

Slavnostní promoce se konala v nově zrekonstru-
ované aule ČZU v Praze - Suchdole. V ranních 
hodinách se prosklená aula zaplnila společensky 
oblečenými, tentokrát staršími studenty z celé 
republiky a jejich doprovodem. Nálada byla hned 
vzájemně příjemná. Při registraci byl z každého 
koordinačního střediska vybrán jeden zástupce. 
Měl vyhrazené místo na podiu promočního kolegia 
a měl za úkol od rektora převzít pro přítomné ab-
solventy ze svého střediska Osvědčení o absoluto-
riu. Místa ostatních absolventů byla v sále vždy za 
označeným příslušným střediskem a na konci sálu 
doprovod.

Po nástupu studentů následoval důstojný slavnost-
ní příchod zástupců školy, oblečených v reprezen-
tačním oblečení. Slavnostní akce byla zahájena 
hymnou ČR. Následovalo úvodní slovo promotora, 

projev děkana, představení absolventů jednotli-
vých středisek, souhlas rektora k promočnímu aktu 
a předávání diplomů absolventů zástupci středis-
ka. V rámci závěrečného projevu bylo poděková-
no představitelům Provozně ekonomické fakulty 
ČZU v Praze a zástupcům konzultačních středisek 
v jednotlivých městech a obcích. Bylo také kon-
statováno, že o vzdělávání prostřednictvím VU3V 
je stále větší zájem. Ne v každé obci je dostupné 
a ne každá obec má o tyto ak  vity občanů zájem. 
Po závěrečných projevech byla promoce ukončena 
a za zpěvu studentské hymny Gaudeamus igitur 
promoční kolegium důstojně opus  lo sál.

Na závěr bych poděkovala vedení města Českého 
Brodu za umožnění virtuálního studia univerzi-
ty tře  ho věku a pracovnicím odboru sociálních 
věcí a školství Janě Tůmové a Haně Novákové za 
jeho přípravu a příjemný průběh. Některým z nás 
to umožnilo oživit si dřívější znalos  , získat nové 
a modernější poznatky a také poznat jiný druh 
přiměřené zábavy. V každém případě to většině 
umožnilo odpoutat se od denních trablů nové 
doby a s věkem přibývajících zdravotních po  ží.

MVDr. Jaroslava Čermáková

Promoce českobrodských absolventů Virtuální univerzity tře  ho 
věku v aule ČZU v Praze

Foto: Mar  n SloupFoto: Mar  n SloupFoto: Mar  n SloupFoto: Mar  n Sloup

Foto: Josef BeránekFoto: Josef Beránek
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Díky úspěšné žádos   o dotaci u MAS Region Pošembeří ve výzvě na podporu neproduk  vních inves  c 
v lesích a následnému přiznání fi nanční podpory ze ŘO SZIF, jsme se 21. 1. 2020 „předáním stavby“ pus  li 
do realizace projetu s názvem Singltrek v Dolánkách.

Odhadované náklady jsou 880.000 Kč, přičemž 
z rozpočtu města by mělo dojít k předfi nancování 
této částky a pak k následnému proplacení nákla-
dů projektu ŘO SZIF ve 100% výši. Tím pádem by 
rozpočet města projekt neměl výrazně za  žit.

Singltrek je jednosměrná cesta lesem vedená po 
vytvořené a udržované cestě s označením její ná-
ročnos  , kterou využívají především terénní cyk-
lis  . Na pozemcích městských lesů, mezi Tucho-
razí a Plynovodem, bude vybudováno několik 
těchto tras s mírnou ob  žnos  , v plánované délce 
cca 4 km. 

Otevření singltreku v Dolánkách je plánováno 
v první polovině roku 2020. Tamní les s řadou cest 
je oblíbený již u běžců, a to nejen díky běžeckému 
závodu Pošuk. Doufáme, že zmíněný singltrek při-
láká i více cyklistů a Dolánky se stanou odpočinko-
vou zónou pro místní i přespolní.

Petra Ištvániková, PR manažerka
Foto: Pavel Kvasnička

Singltrek v Dolánkách
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V loňském roce jsme zadali zpracování studie rekonstrukce městského parku. Studie by měla navrhnout, 
jak spravovat největší městský park u Pivovarského rybníka, aby sloužil i dalším generacím.

V současné době rostou v parku stromy stejného 
stáří, které mohou v krátkém časovém rozmezí 
dosáhnout svého vrcholu života a odejít. Z toho 
důvodu bude nezbytné přistoupit k postupnému 
nahrazení, a  m zajis  t stále příjemné prostře-
dí pro návštěvníky parku. Podobný princip byl již 
v nedávné minulos   použit i v sousedním parku 
– Hálově zahradě. Kromě městského parku a Há-
lovy zahrady je studií řešeno i okolí Pivovarského 
rybníka. Spojením těchto ploch by mělo vzniknout 
poměrně velké území nabízející prostor pro ak  vi-
ty různých zájmových skupin.

Studie rekonstrukce parku bude řešit nejen stro-
my a další vegetaci, ale i celkový vzhled a vybavení 
parku. Výchozím podkladem pro projektanta jsou 
výsledky ankety, která proběhla mezi českobrod-
skou veřejnos  . Návrhy koncepce řešení budou 
po projednání s kompetentními orgány násled-
ně představeny na setkání s veřejnos  , kde bude 

možnost k návrhům dávat připomínky. Předběžný 
termín setkání je plánován na březen tohoto roku. 
Podle počasí by setkání mohlo proběhnout přímo 
na dotčených plochách. Máte-li zájem o to, jak by 
měl park vypadat a jak by měl být využíván, přijďte 
na veřejné setkání.

Za odbor životního prostředí
a zemědělství Ing. Ros  slav Vodička

Regenerace městského parku

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Na obou náměs  ch v centru města jste během několika předchozích let mohli sledovat zahradnické úpravy 
směřující k jeho zpříjemnění.

V proluce vedle radnice byly vysázeny kvě  nové 
záhony, které jsou nejen velmi příjemné na pohled, 
ale zároveň i vytvářejí kvě  nové ostrovy s pastvou 
pro hmyz. K tomu na podzim vysázené stromy po-
skytnou v parných dnech s  n a pítko i mlžítko mo-
hou být příjemným osvěžením pro kolemjdoucí. 
Záhon růží kvete i okolo pomníku Nejsvětější tro-
jice. V jeho blízkos   se na konci zimy v trávnících 
objevují cibuloviny a jejich květy jako první projas-
ní po zimě zešedlou zeleň.

Zbývající travnaté plochy nesou pozůstatky dřívěj-
ších kvě  nových záhonů a stavební činnos  . Jsou 

pod tlakem motoristů i pěších a celkově bohužel 
nejsou dobrou vizitkou města. V letošním roce 
by však měla proběhnout regenerace travnatých 
ploch na obou náměs  ch. Věříme, že nově oseté 
plochy svým vzhledem přispějí k příjemnějšímu 
prostředí obou náměs   a přilákají převážně mladší 
generace k ulehnu   do trávy přímo v centru města. 
Regeneraci trávníků přivítají jistě i zdejší technické 
služby, pro které bude jednodušší rovné plochy 
udržovat v životaschopném stavu.

Za odbor životního prostředí
a zemědělství Ing. Ros  slav Vodička

Trávníky v centru města budou zase zelené

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V měsíci květnu 2020 si připomeneme 5 let od otevření sběrného dvora v Liblicích (realizace vlastní dotace 
a její udržitelnos   po dobu 5 let). Ani po ukončení udržitelnos   této dotace se pro občana Českého Brodu 
nic nemění.

Výstavba sběrného dvora proběhla od 9. 5. do 
31. 5. 2015 na základě získané dotace od OPŽP. 
Celkové náklady uvedeného projektu 6.200.000 
Kč, spoluúčast města 2.400.000 Kč, tedy celkové 
náklady na tuto stavbu dosáhly výše 8.400.000 Kč. 
Technické služby Český Brod provozují sběrný dvůr 
již pátým rokem a možno říci, že slouží občanům 
města Český Brod a dalším obcím v regionu velmi 
dobře. Jeho provoz zajišťují pravidelně dva pracov-
níci TS pan Baladrán a pan Sklenář. Touto cestou 
bych jim chtěl velmi poděkovat, protože svou práci 
vykonávají opravdu skvěle.

Jedná se o stavbu, která byla uvedena do provo-
zu na principu samoobslužného sběrného dvora. 
Pokyny pro vyložení odpadu do sběrného dvora je 
třeba si přečíst na vjezdové bráně vlevo na sloupu 
u vjezdu nebo je nastudovat na webových strán-
kách TS na www.tsceskybrod.cz, kde jsou zveřejně-
ny i informace o systému svozu odpadu v Českém 

Brodě. Na místě je třeba dbát i pokynů pracovníků 
sběrného dvora a mít odpad již předem roztříděný 
na jednotlivé komodity před příjezdem na SD. Cí-
lem je úplné vytřídění jednotlivých složek odpadů, 
které se odvážejí k dalšímu zpracování. Občan s tr-
valým bydlištěm v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři 
a v Zahradech za tuto službu na místě nepla  . Část-
ka je již zahrnuta v poplatku za příslušný rok. Někte-
ré obce v regionu (najdete je na stránkách TS) mají 
smlouvu s TS v Českém Brodě a za uložení tohoto 
odpadu pla  , stejně tak jako mimobrodš   občané. 

Pokud je sběrný dvůr zavřený, nemohu žádný od-
pad ukládat u plotu ani brány tohoto zařízení! Pro-
stor je monitorován kamerovým systémem a tyto 
prohřešky řeší ve správním řízení orgán města. Dal-
ší nejbližší sběrný dvůr je v nedaleké obci Radim, 
kam se na skládku komunálního odpadu odváží 
i objemný a nevytříditelný odpad.

V roce 2024 se omezí skládkování a naším spo-
lečným cílem je vyprodukovat pouze co nejnižší 
množství směsného odpadu. Dnes se tato výše po-
hybuje okolo 180 kg na jednoho člověka. Likvidace 
bude to  ž velmi nákladná, za  m se částka pohybu-
je ve výši 756 Kč za rok a osobu. 

Tak ať občanům dvůr dále slouží co nejlépe!

Ing. Miroslav Kruliš, TS Český Brod

Sběrný dvůr v Liblicích slaví 5 let od otevření

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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V roce 2019 TS Český Brod podaly žádost o dotaci, která byla vypsána cestou Evropské unie, Fondu Soudrž-
nos   operačního programu životního prostředí v rámci 104. výzvy rozšíření systému separovaných odpadů.

Žádost obsahovala získání 300 ks modrých plas-
tových nádob pro uložení papíru z domácnos  , 
200 ks žlutých plastových nádob pro uložení plastů 
z domácnos  , 3 ks červených nádob pro uložení 
drobného kovového odpadu a plechovek, 3 ks čer-
ných nádob pro uložení jedlých olejů, 1 ks velko-
objemového vanového kontejneru a také stavební 
práce spojené se zastřešením kontejnerového mís-
ta na tříděný odpad v ulici Jatecká na Malechově.

Celkové způsobilé výdaje: 698.642 Kč
Dotace EU: 593.846 Kč (85 %)
Spoluúčast TS Český Brod: 104.796 Kč (15 %)

Tato dotace je nyní realizována technickými služ-
bami a veškeré požadované komodity byly předány 
dodavatelem. Výdej nádob byl v únoru 2020 zahá-
jen: Občané Českého Brodu si mohou vyzvednout 
nádoby na plast a papír o velikos   240 l v areálu TS 
Český Brod, Palackého ulici 339. Nutno předložit 
OP a sepsat smlouvu o bezplatném pronájmu. Vý-
voz těchto nádob se nemění. Plast se nadále vyváží 
1x za 14 dnů vždy v sudý týden a papír 1x za 14 
dnů vždy v lichý týden. Cílem je zatrak  vnit třídění 
odpadu přímo z domácnos   a redukce počtu kon-

tejnerových nádob v rámci kontejnerových stání 
ve městě (tzv. vláčků). Občané Českého Brodu bu-
dou mít celkově nyní k dispozici 500 ks modrých 
plastových nádob o velikos   240 l a 600 ks žlutých 
plastových nádob o velkos   240 l. Posilujeme také 
místa s možnos   uložení plechovek a drobného ko-
vového odpadu (označené červené nádoby o ve-
likos   120 l) a uložení fritovacích a jedlých olejů 
(označené černé nádoby o velikos   120 l), které 
jsou rozmístěny v počtu 34 kontejnerových stání. 
Plechovky a jedlé oleje je možné odevzdat také ve 
sběrném dvoře v Průmyslové ulici v Liblicích nebo 
v areálu TS Český Brod v Palackého ulici č. p. 339.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Ing. Miroslav Kruliš, TS Český Brod

Technické služby Český Brod realizují další dotaci

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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12. 2. se rozjel předprodej na představení v Kulturním domě Svět na období duben až červen 2020.

Co hledat a ochutnávat a jak tomu rozumět?

Kino: Kino má v Českém Brodě tradici a možný 
potenciál. Chceme ho rozhýbat, oživit a následně 
digitalizovat tak, abychom mohli hrát aktuální čes-
ké i zahraniční premiérové fi lmy. Proto zvyšujeme 
objem představení. Najdete v něm starší kultovní 
snímky jako Forrest Gump nebo Americká krása. 
Také novější, perfektní italský fi lm Oni a Silvio. 
Nově pro milovníky fi lmu, fajnšmekry a studenty 
budeme promítat krátké fi lmové formáty ve spo-
lupráci s Ishorts.cz, výborné kino za dobrý peníz. 
Řadíme se  m mezi top 8 kin, které s  mto kon-
ceptem experimentují. V rychlém výčtu top věcí je 
třeba zmínit snímek V sí  . Od dubna jej promítáme 
u nás v kině a to několikrát: pro školy dopoledne 
s besedou o bezpečí na internetu a sexuálních pre-
dátorech, které na sociálních sí  ch působí. Večer 
pro rodiče a jejich dospívající dě  . Nenechte si 
ho ujít, je to důležitá prevence před velkým prů-
švihem. Díky, že spolu s námi vnímáte vzdělávací 
rozměr kina.

Koncerty: Tak jasan, že Pokáč. Ale pozor, svět není 
jen pop, je to také melodický jazz v podání ener-
gické ženy Jany Koubkové (údajně tajná láska Laco 
Décziho), stojí za to na ni jít. Před vysvědčením, 
když už budou známky sečteny, tak za odměnu 
vezměte dě   na kon-
cert. Sbližuje to rodinu 
a v podání Vypsané 
fi xy a jejich dětského 
projektu Mixle v Pixle 
si můžete přijít každý 
na své. Zkuste to!

Divadlo: Nezačneme 
populárním mainstre-
amem, ale novou diva-
delní scénou, na které 
v proběhnou Naroze-
niny mého kamaráda. 
Situační komedie stojí 
za zážitek a zhlédnu-

  pro mladší i starší generaci. Do sekce novinek, 
o kterých byste měli vědět, patří cimrmanovské 
představení Kounického ochotnického spolku. 
V perfektním provedení startuje spolupráci mezi 
obcemi a městy v okolí. Nejsme jen město, jsme 
spádový region. U divadelních představení pro 
dě  , rodiče i školy se chceme zaměřit na kvalitu 
zpracování průběhu, výpravu i herecký výkon, 
protože skrz něj se mladý divák vciťuje do hodnot 
a rozhodnu   postav v příběhu, a to formuje cha-
rakter. Proto milujeme kvalitní divadlo.

Povídání: V populárních cestovatelských i umělec-
kých talk show objednáváme pecku Vagamundos. 
Teda Lišku a jeho dva kamarády, s kterými projel 
kus Ameriky. Do Křesla pro hosta přijde usednout 
známý herec Josef Dvořák.

Vaše  py, úvahy a přání jako již tradičně zasílejte 
na petr@cvik.info. Bez Vás to nejde! Díky moc za 
pozornost, nápady,  py a soulad s ideou tvořit 
z Českého Brodu spádové kulturní město. Město 
s kulturou pro každého.

Za pozornost děkuje

Za CVIK – KD Svět
Petr Steklý

Pokáč, Cimrman, krátký fi lm, trochu dobrého jazzu
a mnoho dalšího!

Z fi lmu V sí  Z fi lmu V sí  

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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„Cílem umění je znázornit nikoli vnější vzhled věci, ale jejich vnitřní význam“. Aristotelés

Skupina stážistů ateliéru akademického malíře Ji-
řího Vávry Vás srdečně zve na tema  ckou výstavu 
„Ze tmy na světlo“. Výstava je výpovědí o životech 
jednotlivých autorů. O prostředí, ve kterém se po-
hybují, o věcech, které je zajímají, o snaze naučit se 
vidět a vnímat okolní svět trochu jinýma očima. Kaž-
dý z obrazů má svůj příběh a nese určité poselství. 
Odráží se v nich nejen zájem o zvládnu   různých 
technik malby, ale i snaha autorů vnést do obrazu 
své barevné cítění a své představy. Z každého obra-
zu vyzařuje citlivé vedení MgA. Jiřího Vávry, který 
jemně usměrňoval tvůrčí rozmach autorů. Z výtvar-
ných technik zde budete mít možnost vidět klasic-

kou olejomalbu na plátně, olejomalbu na hliníku, 
kombinovanou techniku akrylu a olejového paste-
lu, techniku zvanou impasto, či techniku šerosvitu. 

Vystavují:
Jiří Vávra, Dagmar Kučerová, Hana Urbanová, 
Renata Skočdopolová, Aneta Vše  čková, 
Lenka Kopecká

Výstava potrvá od 2. – 30. 3. 2020, vstup zdarma.

Zdenka Bočková, informační centrum – CVIK

Výstava obrazů v galerii Šatlava: Ze tmy na světlo

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Na chodbě před slavnostně vyzdobenou třídou nervózně postává několik společensky oděných studentů 
a studentek čekajících, až na ně přijde řada.

Uvnitř právě jeden z jejich spolužáků dokončuje 
přípravu na „po  tku“, za  mco druhý se ještě sna-
ží zapůsobit na zkušební komisi. Analýza novinové 
zprávy se příliš nedaří, snad mu tedy zkoušející při-
čtou k dobru fakt, že vylosovanou knihu ze svého 
maturitního seznamu literatury zjevně četl. Kdyby 
ji to  ž nečetl, nedokázal by úryvek textu spolehlivě 
zařadit do kontextu díla, to pak do kontextu auto-
rovy tvorby a autora nakonec do kontextu literár-
ně-historického. Těžko by se mu charakterizovaly 
postavy, jen ob  žně by sestavoval dějovou linku 
a jeho názor na hlavní myšlenku a poselství díla by 
určitě nevyzněl přesvědčivě. Nějaké body by snad 
mohl nahnat rozborem samotného úryvku, na to 
však nelze spoléhat. Závěr: Komisi neobalamu  š! 
Knihy nebo divadelní hry do maturitního seznamu 
sis vybral sám, tak si je prostě přeč  , respek  ve se 
na ně podívej – a nemusíš ani do divadla, záznamy 
všech představení najdeš na You Tube. Mluv spi-
sovně a chovej se kul  vovaně – to se taky počítá!

Obohaceni o podobné pocity a nenahraditelné 
zkušenos   odcházeli studen   čtvrtého ročníku SOŠ 
Liblice od ústní maturitní zkoušky z českého jazy-
ka a literatury. Ten den je čekalo ještě zkoušení ze 
dvou odborných předmětů. Za  m nanečisto. 

SOŠ Liblice zorganizovala 7. a 8. ledna 2020 pro 
letošní maturanty „maturitu nanečisto“, a to z čes-
kého jazyka a literatury a z odborných předmětů. 
V zájmu vytvoření auten  cké atmosféry nebylo nic 
ponecháno náhodě – od sestavení časového plá-
nu až po úpravu zkušebních místnos   a slavnostní 
odění zkoušejících i (většiny) studentů. Možnos-

  vyzkoušet si, jak by to mohlo v květnu vypadat 
naostro, využili všichni čtvrťáci. A jaké jsou jejich 
dojmy?

„Dle mého názoru je maturita nanečisto zajíma-
vým vylepšením, které mi ukázalo, jak na tom 
jsem.“ (Tomáš)
„Šlo o to si vyzkoušet, jak probíhá zkoušení, jak 
se připravit na po  tku a zjis  t, jak na tom jsme 
a v čem je potřeba se zlepšit.“ (Jana)
„Velmi zajímavé a užitečné.“ (M. Ch.)
„Dobrá zkušenost. Člověk aspoň ví, jak je na tom, 
a donu   ho to více k učení!“
„Skvělá možnost, jak zjis  t stav studentů a násled-
ně na to individuálně reagovat.“ (Petr)
„Bylo dobré si vyzkoušet, jak to bude v květnu pro-
bíhat.“ (Natálie)

Alžběta Ingrová, SOŠ Liblice
Foto: Jana Stanková a Jakub Ransdorf

Novinka v Liblicích – maturita nanečisto
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V rámci každoroční akce Ukliďme Pošembeří (10. ročník 21. 3. – 19. 4. 2020), letos podpořené z Progra-
mu na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu Středočeského kraje, je připraveno pět osvětových 
seminářů.

Ve spolupráci s partnerskými obcemi v území regi-
onu Pošembeří uspořádá Region Pošembeří o.p.s. 
semináře a besedy s výkladem odborných lektorů, 
které zdůrazní význam minimalizace odpadů v na-
šem běžném životě, odpovědnost výrobců a pro-
dejců, potenciálu obcí a zvýšení povědomí veřej-
nos   o možnostech každé domácnos  , každého 
jedince. 

BEZOBAL, JAK NA TO – v rámci besedy ve čtvrtek 
27. 2. v Českém Brodě si společně vyměníme zku-
šenos   s bezobalovým nakupováním, snad se nám 
podaří vymyslet, jak, byť v místních 
podmínkách, je možné v tomto 
směru působit na prodejce a doda-
vatele. 

ZPĚT Z PET, PLASTY A MY? je téma 
seminářů seznamujících účastníky 
s možnostmi druhotného využi   
plastů, pod vedením ředitelky 
Ústavu modelového projek-
tování na Fakultě architektury 
ČVUT. V Šestajovicích se spolu 
se zájemci  mto tématem budeme zabý-
vat ve čtvrtek 19. 3. v příjemném prostředí 
místního pivovaru. Další akce pod touto hla-

vičkou již proběhly v Doubravčicích pro veřejnost, 
v Poříčanech rozšířily výuku základní školy. 

ODPAD ZDROJEM a CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA 
seznamuje s možnostmi, kdy efek  vní nakládání 
s odpady prospívá obecnímu rozpočtu, obyva-
telům i životnímu prostředí. Lektorka z Ins  tutu 
cirkulární ekonomiky informovala a diskutovala 
s účastníky, především z řad starostů a zastupitelů 
obcí, na únorovém semináři v Úvalech.

Za Region Pošembeří o.p.s. Hana Vrbovcová

Semináře „likvidace-recyklace-bezobal“
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Krátké zprávy z pololetních prázdnin
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Krevetky a Šmoulata: druhá velká akce Krevetek a rovnou pololetky. Hojná účast nám umožnila nejen 
návštěvu krea  vního centra a výrobu módních náramků, ale se Šmoulaty i výpravu do Muzea kouzel a vel-
kého kouzelnického představení. Z představení jsme si odnesly spoustu podnětů pro výrobu vlastních ma-
gických světelných talismanů pro lepší a bezpečnější usínání.

Dračice: přátelství a talismany jsou důležité pro 
stras  plnou cestu z kouzelného lesa, který jsme 
navš  vily. I přes všechny nástrahy a popadané 
stromy přes cestu se podařilo splnit všechny úkoly 
a vyjít z lesa ven. Jsme prostě statečné a šikovné 
holky a s přehledem zvládneme všechny úkoly, kte-
ré nám vedoucí přichystají.

Tygříci: vydali jsme se na cestu za dravou zvěří. Na 
svém putování jsme potkali kachny, ryby a nutrie. 
Jen to jméno nutrie nám nějak nešlo a prostě jsme 
ji pojmenovali plovoucí myš. Na zpáteční cestě 
jsme ještě s  hli hru na piráty na místním hřiš  .

Pampelišky a Ještěrky: pololetní prázdniny pro nás 
byly velmi úspěšné. Dokázaly jsme si svou odvahu 
na lezecké stěně a dokázaly jsme si, že umíme pře-
konat samy sebe. Při rukodělkách se zase ukázala 
naše šikovnost při výrobě hologramů. Při společném 
vědomostním kvízu s Orly DISK jsme prokázaly své 
znalos   a myslíme si, že jsme klukům vytřely zrak.

Orli: sobotní odpoledne jsme strávili s Paješkami 
při kvízu, jehož otázky byly rozeseté na malebném 
břehu řeky. Navzdory záludnostem některých otá-
zek jsme si s kvízem poradili. Ukázalo se, že rozlíta-
ní kluci mají v hlavách i spoustu užitečných vědo-
mos   a myslíme si, že jsme Paješky porazili.

Kopršky: rozhodly jsme se navš  vit místní hvězdár-
nu. Dozvěděly jsme se plno zajímavých věcí o ves-
míru a zároveň se zúčastnily přednášky „Od Ein-
steina k chilským obrům“, kterou vyprávěl místní 
nadšenec. Přednáška byla dlouhá, tma a vydýcha-
ný vzduch udělal své a některé z nás uspal. I přesto 
jsme si odnesly i nějaké informace. Abyste rozu-
měli, chilš   obři jsou tamější kopule, ze kterých se 
pozoruje vesmír.

Lvi, Medvědi a Orli: v rámci pololetní výpravy jsme si 
jako první odpolední zaměstnání vybrali Lasergame. 
Po návratu z města a svačině jsme vyzkoušeli místní 
lezeckou stěnu, a večer si promítli fi lm Králíček Jojo. 
V sobotu byl na řadě fotbal a fl agball. Po obědě jsme 
vyrazili do města, prohlédli si místní památky a pro-
cházku zakončili návštěvou aquaparku a vyzkoušeli 
všechny skluzavky, tobogány a divoké řeky.

Psohlavci 14
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První měsíce nového roku jsou v neziskových organizacích ve znamení psaní závěrečných zpráv proběhlých 
projektů, přípravou nového rozpočtu, psaní nových projektů, ale i rozjezdu již podpořených projektů. Neji-
nak tomu je i v LECCOS, z. s.

Hned v lednu jsme již tradičně zahájili nový rok 
malou oslavou narozenin Rodinného centra Kos-
 čka. Jeho prostory naplnili rodiče s malými dětmi 

a společně s koordinátorkou a lektorkami oslavili 
již 17. rok, který tu jsme s našimi službami pro ro-
diny. Kromě pravidelných ak  vit a kurzů pro dě   
jsou v plném proudu přípravy na lyžařský tábor 
o jarních prázdninách. V NZDM Klub Zvonice bylo 
pro dě   otevřeno hned od počátku ledna. V klubu 
v Českém Brodě i v Poděbradech bylo plno a už se 
plánují akce pro tento rok. 

Dě   vzpomínaly na prosincovou vánoční besídku, 
na které si s rados   rozbalily dárky z projektu Kra-
bice od bot, kterou v loňském roce opět uspořádala 
Diakonie ČCE. Mockrát děkujeme, každá taková po-
moc nám velmi pomáhá rozvíjet naše služby a velmi 
si jí vážíme. Ani v ostatních službách nezahálíme. 
Poradna pro rodiny jede ve stejném režimu jako 
v loňském roce, společně s terénními službami pro 
rodiny v ob  žných situacích. V NZDM pokračují pro-
gramy primární prevence pro žáky místních základ-
ních škol. Služby a akce pro pěstounské rodiny jsou 
také již naplánovány na celý rok. Pokračuje naše 

spolupráce s obcemi, spolky, neziskovými organi-
zacemi, školami. Takže, jsme tu pro vás připraveni 
i v roce 2020, ve kterém navíc oslavíme 20 let živo-
ta naší organizace. Budeme rádi, když budete slavit 
s námi. O připravovaných akcích vás budeme včas 
informovat. Chcete-li se o nás dozvědět víc, navš  v-
te náš web www.leccos.cz nebo facebookový profi l.

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

LECCOS v novém roce
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V předvánočním čase navš  vili žáci 4. A a 5. C ze ZŠ v Tyršově ulici divadelní představení v Image Black 
Theatre na Národní třídě v Praze. Tento typ představení žáci zhlédli úplně poprvé.

Divadlo Image je divadelním souborem s vlastní 
strukturou a velmi stabilním týmem tvůrců. Ve 
svých představeních využívá mys  fi kace, černodi-
vadelní triky jsou precizně propracovány i prove-
deny, herci i tanečníci vždy podávají přesvědčivé 
výkony. 

My jsme měli možnost spatřit jedno z představení 
pro dě   s názvem Kaleidoskop. Toto představení 
bylo sestaveno z těch nejlepších a nejzajímavějších 
scének z představení minulých i současných. Vidě-
li jsme tančící an  lopy, motýly líhnoucí se z kukly, 

africké zebry, opice, ale třeba také mouchu nebo 
housenku. Dokonce jsme měli možnost vidět trávu 
růst. Černodivadelní pohyblivé obrazy byly pro-
kládány scénkami dvou kamarádů – mimů, kteří 
společně, ale třeba jenom sami sobě navzájem, 
vymýšleli různé kulišárny. 

Divadlo se nám moc líbilo a již se těšíme, zda pro 
nás paní učitelky nějaké podobné nevyberou. 

Žáci 4. A a 5. C, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Dana Tůmová, ZŠ Tyršova

Návštěva Black Image Theatre v Praze

CZECH POINT
Připomínáme, že na pokladně v přízemí budovy MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 
56, poskytujeme pro veřejnost službu Czech POINT. Za poplatek dle ceníku zde můžete získat 
například výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitos   a nebo výpis z bodového hod-
nocení řidiče. Na pokladně lze zřídit na žádost i datovou schránku, přidat pověřenou osobu, 
zneplatnit přístupové údaje, znepřístupnit datovou schránku apod. 
Pokladna je otevřena: v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00, v úterý a ve čtvr-
tek od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 14.30 a v pátek od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 13.00.
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Školní fl orbalový turnaj smíšených družstev 28. 1. 2020
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Velkou pres  ž mezi žáky naší školy si vybudovaly turnaje ve fl orbale. Kluci i holky si tento sport velmi oblí-
bili, většině žáků se s děravou holí a plastovým míčkem velmi dobře daří a popularita fl orbalu v naší škole 
rozhodně neklesá. Již tradičně před pololetním vysvědčením pořádají naši deváťáci (tentokrát patří díky 
třídě 9. B) pro druhý stupeň naší školy turnaj smíšených týmů.

V úterý 28. ledna 2020 ještě téměř za tmy bylo 
před sportovní halou v Českém Brodě nebývale 
rušno. Začali se scházet první fl orbalisté a fl or-
balistky a také fanoušci tohoto původem švéd-
ského sportu. Turnaje se zúčastnily všechny třídy 
z druhého stupně a systémem každý s každým se 
utkaly v celkem 45 zápasech. Napě   v některých 
utkáních bylo citelné, zápasy patřičně vyhecované, 
o výsledková překvapení také nebyla nouze, žádný 
„manša  “ nemohl do posledních chvil vědět, jaké 
celkové pořadí obsadí. Ale navzdory velké pres  ži 
a touze po úspěchu byl turnaj nádhernou ukázkou, 

že je to pořád „jenom sport“. Diváci, rozhodčí, uči-
telé ani aktéři jednotlivých zápasů nemuseli řešit 
žádná zranění, žádné zákeřné zákroky nebo ne-
sportovní chování. Dá se tedy konstatovat, že jsme 
vlastně zvítězili všichni...

Speciální gratulaci ovšem zaslouží držitelé pohárů 
pro 3 nejlepší týmy: vítězové z 8. C, stříbrné pře-
kvapení z 6. A a tře   matadoři z 9. A.

Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova
Foto: Zuzana Rücklová, 9.B, ZŠ Tyršova
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Třídy devátých ročníků byly pozvány na Den středoškoláka do SOŠ Liblice. Protože jsme se tohoto progra-
mu zúčastnili již podruhé, těšili jsme se.

Třeťáci si pro nás připravili program na celé dopo-
ledne. Potkali jsme spoustu našich bývalých spolu-
žáků a známých.

Celý program začal proslovem paní ředitelky a její 
zástupkyně. Srdečně nás ve škole přivítaly, infor-
movaly nás o programu a náplni jejich střední školy 
a popřály nám úspěch při plnění úkolů.

Nejdříve jsme dostali průvodní listy s rozmístě-
ním stanovišť ve škole. Spousta stanovišť byla 
vědomostních. Mohli jsme si ale i zasportovat. Po 
absolvování všech stanovišť byla přestávka. Měli 
jsme možnost svačit v místní jídelně, kde nám byla 
nabídnuta vánočka a čaj. 

Po přestávce a občerstvení následoval úkol týkají-
cí se Evropské unie. Úkol byl záludný, ale našlo se 
spousta úspěšných řešitelů.

V další čás   pro nás připravili projekt o tom, jak 
si představujeme naši budoucí střední školu. Své 
nápady jsme měli shrnout do podoby dopravního 
prostředku. Nápadů bylo opravdu mnoho. Všechny 
naše nápady jsme na závěr prezentovali. 

Moc se nám ve škole líbí jejich obrovská tělocvična 
a odpočívací koutky. 

Děkujeme za super program. 

deváťáci ZŠ Žitomířská

Den středoškoláka v SOŠ Liblice

Dne 31. ledna se uskutečnil výlet Ledová Praha pod vedením paní učitelky Kaiferové. Výlet začal na nádraží 
v Českém Brodě, odkud jsme jeli vlakem na Masarykovo nádraží.

První zastávkou bylo Muzeum fantas  ckých iluzí, 
kde jsme si mohli třeba vyzkoušet mít hlavu na 
tácu s ovocem nebo se vyfo  t na nějakém iluzio-
nickém místě, které třeba změnilo úhel fotky. Po 
skončení prohlídky jsme dále pokračovali na další 
naši zastávku, což bylo Náprstkovo muzeum. Zde 
jsme si prohlédli asijské, africké a americké kultury. 
Viděli jsme také mumie. 

Dál jsme se vydali do židovské čtvr  , kde jsme si 
prohlédli a prošli židovské synagogy: Maiselovu 
a Klausovu. Měli jsme možnost vidět Starý židov-

ský hřbitov, kde bylo opravdu hodně náhrobků. 
Když jsme prošli židovskou čtvrť, tak jsme se vydali 
do Botanické zahrady přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze. Zde jsme si prohlédli růz-
né rostliny, třeba celou místnost kaktusů. Přečetli 
jsme si spoustu informací například, které rostliny 
můžeme používat jako léčivé a které raději nepou-
žívat. Moc se mi líbili papoušci, kteří byli v kleci. 

Poslední zastávkou byl Vyšehrad, kde se k nám 
připojila paní učitelka Heinzová s rodinou a pa-
ní učitelka Smitková s rodinou. Prošli jsme si zde 

Ledová Praha
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Původně to měl být jednodenní projekt pro první třídy, ale nakonec se protáhl na celý týden. V úterý se na 
chodbě objevilo 55 fotografi í. Obrázky byly očíslované, doplněné otázkami a zajímavostmi. Každou pře-
stávku se zde tvořily skupinky, žáci ihned zvídavě okukovali a přemýšleli, co se bude dít.

Slavili jsme 55. narozeniny Večerníčka. Během týd-
ne jsme si při hudební výchově poslechli a zazpívali 
znělku a známé melodie. Dě   přinášely knihy, ze 
kterých jsme si společně předčítali. Všichni jsme 
se těšili na pátek, který byl věnován zábavnému 
tvoření. 

Páteční pohádková výuka byla velmi pestrá. Dě   
kreslily a vybarvovaly obrázky s oblíbenými po-
stavičkami z Večerníčků, skládaly papírové čepice, 
sledovaly pořad “Hvězdy večerníčků”. Na chodbě 
společně přiřazovaly správné názvy pohádek k fo-

tografi ím. Dě   se také dozvěděly, kolik schodů Ve-
černíček v úvodní znělce vyjde, kolik odhodí listů 
při jízdě na jednokolce, kolikrát se otočí. 

Vyučování uteklo jako voda, zazvonil zvonec a po-
hádkovému dni byl konec. 

Mgr. Marie Klusáčková, ZŠ Žitomířská

55. narozeniny Večerníčka

i Vyšehradský hřbitov, kde jsou pohřbeny i slavné 
osobnos  . Hlavní cíl proč jsme se vydali na Vyše-
hrad, byly chodby v opevnění neboli kasematy. Zde 
jsme měli průvodce, který nás dovedl chodbou do 
místnos  , kde jsou některé pravé sochy z Karlova 
mostu. Přišlo mi to zajímavé, protože jsem nevě-
děla, že sochy jsou tady schované.

I přes nepřízeň počasí na začátku výletu, byl výlet 
pěkný a vydařil se.

Tereze Housková 8. A ZŠ Žitomířská
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Z deníčku ospalého rovera (na pololetních prázdninách)

Čtvrtek 30. 1. 2020
Beru batoh a vyměňuji papuče za pohorky, zamy-
kám barák a indiánským během se přesunuji na 
nádraží v Pečkách. Už z dálky vidím postavu, která 
statečně brání dveřím vlaku před zavřením, vedou-
cího Vojtu. Když si konečně sednu, vzpomenu si na 
svoje papuče zapomenuté vedle botníku.

V Českém Brodě se setkáváme s dětmi. Vlakem je-
deme skoro dvě hodiny, i přesto jsou dě   hodné. 
Jen Dundee má potřebu bavit celé naše osazen-
stvo různými kousky.

V cílové stanici Bělá pod Bezdězem vystupujeme 
a dětem dáváme pouze adresu s úkolem dovést 
nás k zamluvené skautské základně. O pár  síc kro-
ků později se objevujeme před tělocvičnou hráčů 
ping pongu. Ale všechno v pořádku, ukázalo se, že 
základna je ve stejném baráku, jen z druhé strany.

Pátek 31. 1. 2020
Dnes se navýšil počet o další dvě skautky. Dnešní 
cíl je zdolat hrad Bezděz. Po cestě proběhne klá-
ní mezi dětmi a rovery, kde po lítém boji vítězíme. 
Z důvodu velkého zpoždění zdolávání hradu nako-
nec vynecháváme a jen se na něj zasněně díváme 
z rozhledny v ornitologickém parku. Do chaty se 
vracíme ublácení a uondaní.

Přijeli manželé Ráďa 
a Lůca Pivoňkovi 
a  m jsme zachráně-
ni od smr   hladem. 
Kuchyň se stává jejich 
revírem.

Večer už se jenom 
koukáme na animo-
vanou pohádku a jde 
se na kutě.

Sobota 1. 2. 2020
Chudák já jsem byl vybrán jako rover na snídani 
a musel jsem vstávat o půl hodiny dřív než ostatní. 
Při úkonu výroby snídaně mi ujela ruka s grankem, 
a tak bylo extra grankiózní. Za odměnu teď sedím 
za počítačem a smolím tenhle zápis do deníčku. 

Dě   šly hrát venkovní hry na louku před základnou 
a vypadají, že jsou velice šťastné. Z okna to sice 
vypadá tak, že je tam houf dě  , které nespoutaně 
máchají rukama, ale to vůbec nevadí.

Lůca se zase otáčí v malé kuchyňce a připravuje 
nám kuřecí vývar.

Po obědě dě   odchází na výlet po okolí, po cestě se 
snaží hrát cestovní bingo. To je prostě bingo, jen mís-
to čísel hledáte po cestě různé konkrétní předměty.

Před večeří si s  háme zahrát výbornou hru Mu-
mie. Já jsem mumie a mám po celou dobu zavá-
zané oči a snažím se polapit každého archeologa, 
který chce opsat písmena z rozmístěných desek. 
Po hodině hraní mám spíš víc modřin a boulí než 
polapených archeologů.

Na večer jsou nám na čelo přilepeny lístečky s taj-
nými iden  tami. Pomocí různých otázek se pokou-
šíme dov  pit, kdo jsme. Po vyčerpání veškeré moz-
kové kapacity a zbytku energie jdeme na kutě.

Neděle 2. 2. 2020
Pečlivě uklízíme celou chatu a už se těšíme domů. 
Domů jedeme Arrivou, což je pro mne nová zkuše-
nost. Pak už se znovu ocitám na pečeckém nádraží 
s myšlenou na maminčinu náruč. A na příš   akci.

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka
Šimon Procházka
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Už je tady zase další měsíc a Základní škola a Prak  cká škola v Českém Brodě nezaostává ve svých ak  vi-
tách. Žáci se směle pouš   do nových sportovních výzev a ak  vitami. Začínají měsíce sportovních projektů - 
Olympijského víceboje a také Hejtmanova poháru, kde bychom znovu rádi obhájili umístění z předchozích 
ročníků soutěže. Žáci jsou plni očekávání nejen těchto dvou sportovních akcí.

Olympijský víceboj je školní sportovní projekt, kde 
žáci jak prvního, tak druhého stupně, plní různé 
sportovní úkoly. Navazujeme na návštěvu pana 
Lidinského - českého paralympionika, který ško-
lu navš  vil před Vánocemi a vlil dětem sportovní 
nadšení a soutěživost do žil. Dě   se při hodinách 
tělocviku snaží ukázat své nejlepší sportovní vý-
kony a dovednos  . Disciplíny, které žáci plní, jsou 
jednak vytrvalostního charakteru, jako je běh, běh 
do tvaru T, ale také jsou disciplínami zkrácené sedy 
lehy, trojskok, hluboký předklon nebo postoj čápa 
na čas. Je to skvělé po mo  vační stránce, jelikož 
dě  , jak malé tak velké, se snaží mezi sebou bojo-
vat a zlepšovat svoje výkony. 

Dalším dlouhodobým, nejen sportovním projek-
tem, je pro nás Hejtmanův pohár, který je v plném 
proudu od poloviny ledna a i tento rok je plný no-
vých výzev. O vítězích rozhoduje největší počet 
bodů, které škola získává po celou dobu soutěže 
a to nejen ve sportovních ak  vitách. Mohou, nebo 
spíše pro dobré umístění v konkurenci škol celé ČR, 

se musí zapojovat i učitelé, kterým není sport až tak 
vlastní. Kromě sportovních výkonů pomáhají svým 
žákům při plnění výzev pro získávání bodů v jiných 
odvětvích než sport. To vše zahrnuje Hejtmanův 
pohár. Tento projekt je tak jedinečný. Zúčastňuje 
se ho mnoho škol z celé ČR. Pevně věříme, že i ten-
to školní rok bude pro naši školu úspěšný jako roky 
předchozí.

Nejen sportem se ve škole bavíme, a tak se na Vás 
těšíme 20. a 21. února v našem prezentačním stán-
ku na Veletrhu Řemesla na Výstaviš   v Lysé nad La-
bem, kde představíme hlavně naši střední školu. 

3. března dopoledne se s Vámi rádi potkáme v uli-
cích Českého Brodu při obchůzce našeho maso-
pustního průvodu, nebo pak u nás ve škole na ve-
likonoční výstavě, o které Vás budeme informovat 
v příš  m vydání Zpravodaje.

Nikola Znamínková,
učitelka ZŠ a PrŠ Český Brod

Nejen na sportovní projekty se chystají žáci českobrodské 
Základní a Prak  cké školy
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Mor, nazývaný především „černá smrt“, byl v Čechách přítomný a obávaný už od 13. stole  . Byl skutečně 
hrůznou metlou, před níž nebylo při tehdejších hygienických podmínkách řešení – jedinou obranou byla 
modlitba a důvěra v boží pomoc. Mor byl infekčním onemocněním, způsobovaným bakteriemi (Yersinia 
pes  s). Nejprve se morová nákaza šířila zprostředkovaně přenašeči (krysami a blechami) a nejčastěji na-
padala krevní oběh, ve druhé fázi přímo z člověka na člověka vzduchem, kdy se bakterie usídlila v plicích 
a způsobovala těžké zápaly plic s úmr  m poměrně v krátké době. Z důvodu absence an  bio  k se mor šířil 
rychle a úmrtnost byla mezi 90-100 %, ojediněle ovšem bylo možné nákazu přežít.

Ve druhé polovině 17. stole   se Čechy pozvolna, 
ovšem úspěšně, zotavovali z následků třice  le-
té války, rostl počet obyvatel, ve všech oblastech 
kvetla barokní kultura. Čechám se dlouhá dese  le   
zcela vyhnuly válečné událos   a prak  cky i hlado-
mory. Do tohoto slibného stavu zasáhla v letech 
1679-1680 morová epidemie, předposlední mor 
v českých zemích. Ten k nám dorazil z Vídně, odkud 
před ním utekl i celý císařský dvůr, a roku 1679 za-
čal řádit na Moravě a v jižních Čechách. V roce 1680 
pak vypukl naplno v Čechách. Jen v Praze zemřelo 
odhadem 12  síc lidí, tedy skoro tře  na. Prchající 
lidé z Prahy ovšem často s sebou roznášeli infekci 
do celých středních Čech, zvláště do velkých měst.

V Kutné Hoře byly nejkri  čtějšími měsíci červenec, 
srpen, září a říjen a celkem ve městě zemřelo na 
nákazu minimálně 1 500 osob (pro srovnání – rok 
před  m zde umřelo celkem 127 osob); v Kolíně vy-
vrcholil v srpnu (421 mrtvých opro   13 v červnu; 
celkem zde na mor zemřelo 829 křesťanů a 246 
židů, tj. skoro polovina města!), v Kouřimi v srpnu 
a září (231 mrtvých opro   10 v červenci, celkem 
zemřelo na mor 409 osob). Český Brod byl ve vý-
sledku této strašlivé epidemii v podstatě ušetřen 
– zemřelo zde na mor prokazatelně „jen“ 62 osob 
a dalších 28 na „horečku“, která ale s morem ne-
musela souviset; toto číslo je překvapivě malé, ne-
boť Brod ležel na jedné z hlavních zemských cest, 
spojující tolik pos  žená města Prahu a Kolín.

Prvním zemřelým v Českém Brodě byl podle vý-
kazu obě   29. dubna 1680 třice  letý Bernard Žlu-
 cký z domu č. p. 82 na náměs  . Vlastní morová 

epidemie zde ale vypukla až o dva měsíce později, 
v červnu, a své obě   si vybírala často v rámci celých 
rodin – to je pochopitelné vzhledem k přenášení 
nákazy mezi rodinnými příslušníky. Městský sládek 
Václav Tlapal tak například nejprve 11. července 
přišel o dese  letého syna Václava, 24. července 
o osmiletou dceru Benignu a ten samý den i o pě-
 letého Antonína; sám ovšem zůstal ušetřen. Stej-

ný osud potkal i brodského lazebníka Jana Prajnd-
la, který postupně přišel o pě  letého syna Jiřího 
a 15. listopadu v jeden den i o syna Jakuba a dceru 
Benignu. Za oběť moru tehdy padl i radní Jindřich 
Vokál. Patrně nejtragičtější osud ale pos  hl po-
družskou rodinu Vrabcovu, která prak  cky vymřela 
– nejprve 4. listopadu zemřel tříletý syn Tomáš a ve 
stejný den i jeho matka Rozálie; 6. listopadu pak 
babička Anna Vrabcová (67 let) a dvouměsíční Vi-
lém; o den později pak i otec rodiny, Matěj Vrabec 
(32 let). Poslední českobrodský měšťan zemřel na 
mor 30. prosince 1680.

Nejviditelnější skupinou populace, která podlé-
hala morové nákaze, byli ovšem katolič   kněží, 
kteří v rámci svého poslání navštěvovali nemocné 
a umírající, aby jim poskytli tzv. poslední pomazání 
a de facto se tedy obětovali. Stejně tomu bylo i na 
Českobrodsku – ve věku pouhých třice   let tak zde 
17. srpna zemřel děkan Jan Šebes  án Felix. Místo 
něho sem byl proza  m vyslán kolínský kapucín br. 
Fran  šek Ebert, který moru podlehl 23. října a po-
hřben byl „u kostnice na hřbitově u sv. Gotharda“. 
Stejně a symbolicky ve stejný den skonal i jeho bra-
tr, také kolínský kapucín, br. Zikmund, který působil 
v Přistoupimi a pohřben byl na tamním hřbitově. 
Tímto způsobem vymřel v Kolíně prak  cky celý 
místní kapucínský klášter. To už je ale jiný příběh.

PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D.

Velký mor roku 1680 v Českém Brodě
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Oddíl gymnas  ckého aerobiku T. J. Sokol Český Brod – Corridoor tým se hned z kraje nového roku pus  l do 
příprav na novou sezónu. Pro letošní rok toho máme v plánu hodně.

Závodní část oddílu čeká dlouhá sezóna, která za-
číná již na konci února závody v Německu a jejím 
vrcholem by mělo být květnové mistrovství světa 
v Ázerbájdžánu. Mezi  m nás čekají národní a me-
zinárodní závody, první i druhé výkonnostní třídy 
České gymnas  cké federace. Jedním ze závodů 
2. výkonnostní třídy bude i závod v Českém Bro-
dě, který jako klub spolupořádáme. Tradiční Čes-
kobrodská soutěž v aerobiku letos proběhne již 
7. 3. 2020 a je skvělou možnos   pro naše závodní-
ky, ukázat se před domácím publikem. 

Corridoor nejsou ale jen závodníci. Máme i mno-
ho dě  , které se věnují pravidelnému pohybu bez 
soutěžního zaměření. A i pro ně připravujeme 
mnoho ak  vit. Na nejbližší akci s názvem Společné 
odpoledne zveme všechny naše členy a jejich ro-
diče a sourozence. Kromě cvičení máme pro dě   
připravenou i prak  ckou přednášku první pomoci.

Závodní i nezávodní skupiny začínají vždy sportovní 
přípravkou. A právě do té od února nabíráme nové 
dě  . Cvičení probíhá každé pondělí a středu od 
15.30 do 16.30 a je určené pro dě   4 až 6 let.

Více o nás a naší práci se dozvíte na www.corri-
door.cz. 

Za Corridoor Eliška Strakošová

Plány Corridooru na jarní sezónu

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Klub českých turistů připravuje nové akce

Sport30

V sobotu 1. 2 .2020 se členové Klubu českých turistů Český Brod sešli na výroční členské schůzi. Zhodno  li 
jsme starý rok 2019, schválili plán akcí a výletů na rok 2020.

Na letošní rok plánujeme téměř 40 akcí. Jedná se 
o pěší turis  ku v bližším i vzdálenějším okolí Čes-
kého Brodu, dále výlety na zajímavé lokality, pa-
mátky a města zlevněným vlakem. Připravujeme 
výlety do Kutné Hory, Mladé Boleslavi, na Bílou 
horu a Šárku, na hrad Okoř, hrad Lichnici, Bezděz 
a další místa. Do vzdálenějších míst organizujeme 
jednodenní výlety autobusem, letos to bude výlet 
do okolí Plzně, do Rožmitálu pod Třemšínem a ad-
ventní sobota v Podkrušnohoří. Velmi zajímavé bý-
vají též třídenní autobusové výlety, letos v květnu 
Hostýn a okolí, v červnu pak Jizerské hory s uby-
továním v Lázních Libverda. Každá akce má svého 
zodpovědného vedoucího a zástupce, pěší trasy 
jsou odstupňovány od 5 až do 15 km, takže si každý 
vybere podle svých schopnos  .

Plán jednotlivých akcí je vyvěšen na nástěnce v bu-
dově Městské knihovny u informačního centra 
a v každém čísle Českobrod-
ského zpravodaje, a rovněž 
na internetových stránkách 
města Český Brod. V zim-
ním období se pravidelně 
setkáváme v penzionu Anna 
při promítání snímků z do-
mova a z ciziny. 

Abychom výlety na tři dny 
udělali atrak  vnějšími, pod-
le možnos   jeden večer 
organizujeme ochutnávku 
vín, hudbu místní kapely 
apod. Samozřejmě cestou 

navš  víme historická místa, památky a přírodní 
zajímavos  .

Součás   plánu akcí je pochod Krajem bitvy u Li-
pan a Českobrodská padesátka, letos již 54. ročník. 
Všech akcí se mohou zúčastnit i nečlenové. 

Členové turis  ckého oddílu stárnou a oddíl má 
dnes 103 členů. Klub má poměrně dobře našláp-
nuto s množstvím akcí. Přesto se obracíme na za-
čínající důchodce i mladší zájemce, zda by nechtěli 
posílit naše řady v organizování výletů. Oddíl turis-
 ky nabízí seniorům program, jak naložit s volným 
časem. Výhodou organizovaných akcí je úrazové 
pojištění a zajímavá cena.

RNDr. Bohumil Sadecký a Ing. Vladimír Mar  nek
Výbor odboru Klubu českých turistů Český Brod
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Je to v podstatě jen pár týdnů, kdy u nás natáčela Česká televize reportáž pro Sokolský zpravodaj, pravidel-
ný týdeník, který vysílá ČT Sport. Tentokrát se v sokolovně natáčelo pro Déčko. Tedy pro ČT D, na kterém 
se – opět pravidelně – vysílá pořad pro dě  , nazvaný Lvíčata.

V tomto pořadu se postupně představují různé 
druhy sportů a pohybových ak  vit a tentokrát tedy 
došlo i na „sport pro všechny“, tedy na sokolskou 
sportovní všestrannost, komplexní cvičení pro 
všechny věkové kategorie, komplexní cvičení na 
nářadí, s náčiním i bez a hlavními hvězdami byly 
dě   z oddílu všestrannos   II. stupně. Předvedly 
různé druhy cvičení, které televizní kamery pečlivě 
nasnímaly.

Na závěr hodiny proběhlo samozřejmě i focení 
s hlavním hrdinou pořadu… A pokud se budete 
ch  t na celý natočený pořad podívat, v televizi ho 
budou vysílat na Déčku 22. února v pořadu Lvíčata. 
Tak nezapomeňte sledovat televizní program!

V sokolovně je stále pěkně živo, z čehož máme 
radost, protože razíme pravidlo, že je to budova, 
která má sloužit co nejširšímu počtu obyvatel Čes-
kého Brodu a okolí. A tak se nezaměřujeme jen 
na ty „pravé“, sokolské akce, ale pořádáme u nás 
spoustu pořadů nesokolských. Jen v lednu jsme tu 
měli například Myslivecký ples, dvě představení te-
levizní Par  čky, taneční vystoupení Základní umě-
lecké školy a pokračují zde i taneční pro pokroči-

lé. Z nejbližších akcí to bude Doležalovo kvarteto 
z cyklu Klasika Viva či divadelní představení pro 
dě   Š  stko a Poupěnka. 

Pracujeme na poslední čás   suterénu – zadali jsme 
vypracování nového projektu na jeho rekonstrukci. 
Jde o poměrně velkou část, v podstatě pod celou 
historickou budovou. Bude to běh na dlouhou trať, 
protože bude třeba všech potřebných potvrzení, 
ale nedá se nic dělat. Hlavně uspět v dotacích! 

A naplno běží i přípravy našeho 150. výročí založe-
ní Sokola v Českém Brodě. Jedním z prezentů, kte-
rým chceme obdarovat naše vzácné hosty by mělo 
být pravé „sokolské“ víno. Aby byl výběr opravdu 
zodpovědný, ustanovili jsme zvláštní pracovní de-
gustační skupinu, která velmi zodpovědně vybírá 
tu správnou odrůdu, která bude všem chutnat. Je 
to velmi zodpovědná a náročná činnost...

Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod

Sokol bude opět v televizi!
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Pravidelní uživatelé českobrodské městské knihovny určitě zaznamenali, že začátkem letošního roku, od 6. 
do 17. ledna 2020, byla knihovna pro veřejnost uzavřena.

Neměli jsme dovolenou, ale v souladu s knihov-
nickým zákonem jsme prováděli revizi našeho kni-
hovního fondu. Z celkového počtu 70 528 svazků 
knih, které knihovna k 31. 12. 2019 evidovala, bylo 
4 007 svazků vypůjčených našimi čtenáři. Našima 
rukama tedy prošlo všech 66 521 svazků knih, kte-
ré byly v době revize fyzicky přítomné v knihovně, 
abychom mohli načíst jejich čárový kód. Pokud 
bychom počítali, že jeden svazek váží průměrně 
500 g, „navzpírali“ jsme přes 33 tun knih.

Protože šlo o první revizi po rozšíření prostor měst-
ské knihovny po celém prvním poschodí budovy 
č. p. 1, byli jsme zvědaví, jak velké budou „ztráty“. 
Potěšilo nás, že počet nezvěstných knih je srovna-
telný s předchozími revizemi (v letech 2005, 2010 
a 2015) a tvoří pouze 0,07 % z celkového počtu. 
Převážnou většinu těchto knih tvoří naučná litera-
tura z oblas   akvaris  ky, chovu psů a koček, z be-
letrie chybí především thrillery Jeff eryho Deavera 
a Mo Haydera. 

Našim čtenářům jsme asi opravdu chyběli, protože 
v pondělí 20. ledna, kdy jsme po revizi znovu ote-
vírali, se na nás od 12.00 do 17.30 přišlo podívat, 
popovídat si, vrá  t nebo vypůjčit si knihy neuvěři-
telných 450 návštěvníků. 

A u čísel ještě chvíli zůstaneme. Naše knihovna měla 
k 31. 12. 2019 celkem 1 866 registrovaných uživa-
telů, to je o 60 více než v roce 2018 a o 89 více než 
v roce 2017. Z tohoto počtu je 683 čtenářů mlad-
ších 15 let, což je více než 36 %. Téměř 70 % našich 
registrovaných čtenářů tvoří ženy, naší nejstarší 
čtenářce je 96 let a nejmladšímu uživateli 6 měsí-

ců. Za rok 2019 si naši čtenáři vypůjčili 76 302 knih, 
časopisů, audioknih a e-knih, což je průměrně 41 
výpůjček na jednoho čtenáře. Osobně knihovnu 
navš  vilo 29 014 dě   a dospělých, což je průměrně 
116 návštěvníků za jeden pracovní den.

Dospělí čtenáři si v roce 2019 nejvíce půjčovali kni-
hy Malý pražský ero  kon Patrika Hartla a Planeta 
Země od Andora Šándora, z audioknih byl největ-
ší zájem o vzpomínky Ivanky Deváté Jak jsem se 
zbláznila. U dě   vedla série Deník malého pose-
routky Jeff a Kinneyho, leporelo Auta a náklaďáky 
a audiokniha Dědečkův velký útěk od Davida Wal-
liamse. 

Jak jste si mohli přečíst v minulém čísle ČBZ, měst-
ská knihovna v prosinci loňského roku, po 131 le-
tech od svého založení, ukončila svou činnost jako 
samostatný subjekt a od ledna 2020 se stala sou-
čás   nové příspěvkové organizace města, Centra 
vzdělávání, informací a kultury. Pro naše čtenáře 
a uživatele by se  mto krokem nemělo nic změ-
nit, stále pro vás budeme nakupovat knižní novin-
ky, stále budeme připravovat literární pořady pro 
žáčky a žáky mateřských i základních škol, oblíbené 
Knihohrátky a další knihovnické akce pro nejširší 
veřejnost, stále budeme nabízet všechny služby, 
na které jste zvyklí. A samozřejmě se stále budeme 
snažit pro vás vymyslet a přidat ještě něco nového, 
nápadů máme dost. 

Těšíme se na vás, čtení sluší každému!

Eva Vedralová a Jitka Šrajerová,
Městská knihovna/CVIK

Městská knihovna: revize, rekapitulace, restart

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE S ANDERSENEM
V pátek 27. března 2020 od 12.00 do 16.00 zveme všechny dě   do městské knihovny na zábavné 
Pohádkové odpoledne s Andersenem, čekají na vás zábavné úkoly, malování, tvoření a čtení (ne-
jenom) z pohádek Fran  ška Hrubína. Vstup a materiál zdarma.

Těšíme se na vás, čtení sluší každému!

KNIHOHRÁTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 17. března 2020 od 15.30 zveme všechny dě   a jejich rodiče nebo prarodiče na odpo-
lední živé čtení Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky, vstup zdarma. 

Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
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Vybíráme z knižních novinek

Petra Dvořáková: Vrány
Komorní příběh, který končí tam, kde začíná tma… Dvanác  letá Bára se právě nachází na 
prahu dospívání, projevuje se u ní výtvarné nadání, ale také živelná a občas nezvlada-
telná povaha. Konfl ikt mezi Bářinou spontánnos   a touhou její matky po nekomplikova-
ném životě se drama  cky prohlubuje, zvlášť v kontrastu s její starší, poddajnou sestrou. 
Jedinými spojenci Báry se stávají vrány, hnízdící před okny v parku. Vrány, které ztěles-
ňují přirozenou pudovost, prostupující zvířecí i lidské životy, i svět, na který se Bára stále 
více napojuje. Nabídne jí někdo opravdovou pomoc? Existuje ještě nějaké východisko?

Lenka Pelánková: O mamince, která si ostříhala vlásky
Víte, jak mluvit s dětmi o závažné nemoci? Příběh ta  nka Brumly, maminky Báry 
a malých Brumdibárků ukazuje formou pohádky cestu, jak vše kolem takové ne-
moci citlivě vysvětlit, neublížit a ani nestrašit… A tak si hrají na piráty, s ostříhanými 
vlásky a šátky na hlavě, plují po moři, až nakonec šťastně doplují. Knížka je spo-
jena s projektem organizace Mamma HELP „Říct to dětem“, který pomáhá ženám 
s rakovinou prsu mluvit s dětmi o jejich nemoci a jejím průběhu. Stěžejní součás   
projektu je bezplatná individuální poradna se zkušenými psychology, kteří se věnu-
jí rodinné terapii u onkologických pacientů..

Kompletní přehled nových knih za měsíc leden je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky

Marcela Kotová: Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků
Předškolní věk je v životě dítěte nejdůležitějším obdobím, kdy si utváří vztah ke vzdělá-
ní. Základním prvkem vzdělání je čtení a psaní, a ačkoli dě   v tomto věku ještě neznají 
písmena, je potřebné předčtenářskou gramotnost rozvíjet kvůli budoucím čtenářským 
dovednostem. Pomocí této knihy umožníte dítě   objevovat písemnou podobu řeči 
a obrázkové čtení mu navíc přinese nové zkušenos   a citové uspokojení. Přečtěte 
dítě   krátkou pohádku a poté ho nechte číst podle obrázků. Dítě se tak učí porozumět 
čtenému textu, logicky přemýšlet, vyjadřovat se pomocí slov, rozvíjet slovní zásobu 
nebo tvořit věty podle své fantazie..

Světlana Glaserová: Osiánův cestovní kotlík aneb S Kelty nejsou žerty
Honzík nosí hodinky s Harry Po  erem, má rád fantasy knížky a baví ho prohlížet si ency-
klopedie. Ale do té doby, než o prázdninách navš  ví keltský skanzen, ho ani nenapadne, 
že se sám stane hrdinou úžasného příběhu. Vypraví se s Osiánovým cestovním kotlíkem 
do tajemné země Keltů a tam pomůže svému praprapraprapředkovi. A mezi  m mimo-
chodem odhalí, kdo byl doopravdy Smolíček pacholíček. A jak se bude líbit keltskému 
chlapci Aedánovi v naší době? Neumí si sice poradit třeba s příborem, ale kamarádi 
z Honzíkovy party jsou tu pro to, aby tohle dobrodružství mělo šťastný konec.
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V rámci Tříkrálového večera, který proběhl na konci ledna v českobrodském KD Svět, jsme měli možnost 
představit činnost Domácího hospice Nablízku, a to za vzácné účas   režiséra Jiřího Stracha. V letošním 
roce vykoledovala Římskokatolická farnost Český Brod částku 236.686 Kč a z ní přes 100.000 Kč daruje 
Domácímu hospici Nablízku z Lysé nad Labem.

Díky koledníkům z farnos   Český Brod, kteří se 
okolo Nového roku vydali do ulic města s kasička-
mi, jsme mohli dostat už potře   fi nanční dar, který 
je rok od roku vyšší. Děkujeme panu faráři Mar  nu 
Sklenářovi, všem organizátorům, koledníkům a ta-
ké dárcům, kteří se do sbírky zapojili, a tak získali 
fi nanční prostředky na provoz hospice a zároveň 
rozšířili povědomí o poskytování domácí hospico-
vé péče na Českobrodsku.

Za rok 2019 jsme zaznamenali zvýšený zájem o pé-
či Domácího hospice Nablízku v Českém Brodě 
a okolních obcích. V loňském roce jsme doprovo-
dili osm klientů v jejich rodinách. Výrazně stoupl 
také zájem o naši sociální poradnu (jejích služeb 
využilo celkem 35 klientů) a vzrostla poptávka po 
zapůjčení kompenzačních pomůcek, zejména po-
lohovacích postelí a kyslíkových koncentrátorů.

Těší nás, že se podařilo zlepšit dostupnost našich 
služeb i zde. To by nebylo možné bez podpory měs-

ta Český Brod, a spolupráce s místní Římskokato-
lickou církví, Českobratrskou církví evangelickou 
a dalších dárců. 

Často dostáváme dotazy, z jakých zdrojů je fi nan-
cován takový domácí hospic na malém městě? 
Domácí hospic Nablízku nemá příjmy od zdravotních 
pojišťoven za zdravotní péči ani příjmy od klientů za 
služby odborného sociálního poradenství, které je ze 
zákona poskytováno zdarma. Klien   hospice si hradí 
pouze malý příspěvek 250 Kč na den, což je 12 % sku-
tečných nákladů (ty činí v průměru na den hospicové 
péče 1.900 Kč). Zbytek částky musí hospic sehnat z ji-
ných zdrojů: většinou jde o dotace, granty a příspěvky 
od měst a obcí, benefi ční akce, fi remní a individuální 
dary. Poslední dobou přibývá drobných pravidelných 
dárců, kteří nám dávají určitou jistotu a klid pro naší 
práci. Pokud byste měli zájem rozšířit jejich řady, na-
vš  vte naše webové stránky, příp. svůj dar můžete 
zaslat na naše číslo účtu 2300803840 / 2010.

Děkujeme všem dárcům za jejich fi nanční příspěv-
ky, protože každá koruna má pro nás smysl a může 
pomoci, aby nevyléčitelně nemocní lidé mohli do-
žít bez boles  , doma, v kruhu svých blízkých, tam, 
kde se cí   dobře.

Více informací najdete na www.hospic-lysa.cz 
nebo na telefonu 731 268 306. 

Bohumila Urbanová, ředitelka

V Českém Brodě stoupá zájem o služby domácího hospice

V okamžiku, kdy čtete tyto řádky, se již jen ohlížím za svou prací pro město Český Brod, kde jsem tři měsíce pů-
sobil v pozici asistenta prevence kriminality a s mnohými z Vás se během pochůzek celým městem setkával.

Minule jsem hodno  l nedobrý stav komunikací 
a chodníků a dnes bych se chtěl ohlédnout za  m, 
co mi v mé práci nejvíce vadilo a co by mělo vadit 
i Vám, hlavně rodičům dě  .

Každé ráno a také po obědě jsem se potýkal s ne-
znalos  , někdy až úmyslnou, našich dě  . Jde, hlavu 

ponořenou v mobilu, na uších sluchátka a vše je 
mu jedno. Na denním pořádku bylo upozorňování 
dě  , konkrétně v mém případě jsem 3x dítě strhl 
pár cen  metrů před vozem nebo autobusem. To 
Vám, vážení rodiče, opravdu nevadí, co vaše dě   
cestou do školy dělají? Když je vozíte, proč je vy-
sazujete na křižovatkách, nebo i ve druhé řadě 

Ohlédnu  
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Píšete nám 37

Na zasedání Zastupitelstva města 22. 1. 2020 se 
projevila snaha vedení města vtahovat do problé-
mů le  tého charakteru i opoziční zastupitele. Jed-
nání se účastnil pe  ční výbor pro řešení kri  ckého 
stavu mateřské školky Kollárova. Jsem přesvědčen, 
že zástupci pe  čního výboru odcházeli velice zkla-
máni. Ne jenom školka, ale dr  vá většina problémů 
v našem městě je řešena na poslední chvíli, když už 
je stav kri  cký. Vedení města má svoji koalici, kte-
rá má většinu, a tudíž si odhlasují jakoukoliv věc 
v rámci zastupitelstva. Jak všichni víme, v našem 
městě tvoří „vedení“ již 25 let stále stejné koali-
ce pod vedením ODS. Prosím o to rozlišovat, kdo 
je koalice a kdo je opozice. Na posledním zastu-
pitelstvu byl schválen rozpočet města s 13,1 mil. 
schodkem. Máme přitom dlouhodobě dluh přes 
50 miliónů. Ani jeden zastupitel z opozice nehla-
soval pro tento rozpočet. Ale všude se dočteme, 
že byl zastupitelstvem schválen. Občas slýchávám, 
zejména před volbami od koaličních zastupitelů, 
co se všechno ve městě vybudovalo, udělalo pro 
občany a jak si vedení města dobře vede. Bohužel 
v Českém Brodě nemáme s čím srovnávat a zejmé-
na s jiným vedením, protože i když Českobroďák 

v roce 2014 volby přesvědčivě vyhrál, tak tato 
koalice ho postavila do opozice. Proto apeluji na 
občany, aby vnímali zastupitelstvo vždy na dvě čás-
 . Ono ve své podstatě je špatné, že jedna strana 

dokáže být u moci nepřetržitě 25 let. Dostává se do 
profesního útlumu, je postupně vyhořelá na nové 
podněty a demo  vovaná. Vezmeme-li další le  tý 
problém - místní koupaliště… díváme se na postup-
nou devastaci tohoto prostoru. Kdo jiný by měl ko-
nat než vedení města. Podobně je tomu i u dalších 
problémů, které vrcholí nedostatkem pitné vody, 
zastaralou kanalizací, dopravními kolapsy, špatný-
mi silnicemi a chodníky, nedostatečnou kapacitou 
základních škol, nemocnicí a Liďákem. Dalo by se 
říci, že koncepce inves  c a oprav nemá dlouho-
době svůj řád a pořadí. Moc jsme se zahleděli do 
odměn za funkce, ale odpovědnost je naším nepří-
telem. Podobná situace byla se školní jídelnou. Již 
v roce 2012 – 2014 se mluvilo o velkém problému 
nedostatečné kapacity jídelny. Nescházelo mno-
ho a vedení města mělo v úmyslu jídelnu předat 
soukromé fi rmě. No a teprve v roce 2019 se začal 
problém intenzivně řešit pomocí centrální kuchyně 
v bývalé nemocnici. Kdo tedy nese odpovědnost za 
stav města po všech stránkách? Ten, kdo vládne 
a má rozhodující většinu v zastupitelstvu. Na závěr 
bych vyslovil přání. Nebojme se přiznat chyby, při-
jmout odpovědnost a říci pravdu na rovinu! 

Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel

Pozn. red. Za obsah článku plně odpovídá autor a re-
dakční rada nenese odpovědnost za uvedený text.

Jak probíhá práce zastupitelstva

za stojícím vozem a mnohdy je klidně vypouš  te 
levými dveřmi auta. Je problém si doma sednout 
a promluvit o tom, co by dě   neměly dělat? Mys-
líte si, že když jim při cestě voláte a oni odpovídají, 
že právě jdou na přechodu, že je to OK?

A pak, vážení řidiči a řidičky, to opravdu musíte po 
městě jezdit, co to dá, nerespektujete místa s ome-
zením rychlos   a hlavně na rohu Žižkovy ulice zá-
sadně nepoužíváte páčku u volantu, která spíná 
ukazatele směru? Na obranu řidičů musím říci, že 
takové děcko, i větší, se klidně zastaví u přechodu, 
nepřechází a najednou hup a klidně vle   pod auto, 
které nemá čas zareagovat. A když máme vlhkou 
dlažbu, tak i zabrzdíte a vůz stejně smykem ještě 
kousek popojede.

My všichni v této pozici a moc nás nebylo, se oprav-
du snažili, abychom zabránili možným nehodám. 
Snad by stálo za úvahu, aby se ve školách konalo 
malé školení, jak se chovat cestou do a ze školy. 
Snad se najde pár obyvatel města, kteří se vydají 
v oranžové vestě na přechod a budou dětem asis-
tovat při přecházení. Já osobně ve volných chvílích 
tohle dělat budu.

Přeji všem, aby na přechodech v našem městě ne-
došlo k žádnému úrazu. 

Václav Hájek

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
únor 2020únor 2020
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KONTAKT
PRO VYDÁVÁNÍ 
SENIORSKÝCH
OBÁLEK

SENIORSKÁ
OBÁLKA



Je vám blízký životní styl Zero Waste? Nevíte kde
Už jste ale vám leccos složité?
Ve zjistíme více jak na to! Zkušenosti nám majitelka obchodu
zdravé výživy se svými dodavateli. Své zkušenosti i my jim.

Jak, kde a co koupíme do vlastních, znovupoužitelných nádob?
Jak vychovávat prodejce?
Jak vychovávat dodavatele k distribuci?
Jak sami p zíme vzniku odpadu z jednorázových oba ?

V
NEDOKÁŽEME!

Kontakt: Hana Vrbovcová, tel. 775 79 89 59, vrbovcova@posemberi.cz

me           2020

beseda

„BEZOBAL“
aneb „JAK NA TO“

27. 2. 2020 v 17 hodin
sál IC, nám. Arnošta z Pardubic 1
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Chlapectví
kultovní / drama
USA

27. 2. 19.30
Kulturní dům Svět
KINO

Oni a Sylvio
excelentní / komedie 
Itálie

28. 2. 19.30 
Kulturní dům Svět
KINO

Forrest Gump
kultovní / drama
USA

5. 3. 19.30 
Kulturní dům Svět
KINO

Americká krása
kultovní / drama
USA

6. 3. 19.30 
Kulturní dům Svět
KINO

Zelená kniha
drama / komedie
road movie / USA

28. 3. 19.00 
Kulturní dům Svět
KINO

Hodinářův učeň
pohádka / rodinný
ČR

29. 3. 15.00 
Kulturní dům Svět
KINO

iShorts
krátký fi lm TBD
Thrill me, Kill Me

25. 3. 19.00 
Kulturní dům Svět
KINO

Křeslo pro hosta: 
Josef Dvořák
moderuje
Jiří Vaníček

2. 3. 19.00 
Kulturní dům Svět
MODEROVANÝ ROZHOVOR

Přísně tajné aneb
za vším hledej
ženu bláznivá komedie 
(Divadélko R. Brzobohatého)

19. 3. 19.00 
Kulturní dům Svět
DIVADLO

Čert a Káča
pohádka na motivy 
Boženy Němcové
(DAP Praha)

7. 3. 15.00 
Kulturní dům Svět
DIVADLO-RODIČE A DĚTI

Nosáčkova
dobrodružství
(Hravé divadlo)

25. 3.
Kulturní dům Svět
DIVADLO-MŠ/ZŠ, DĚTI

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

Ataky Jany 
Koubkové
koncert nestorky 
českého jazzu 
s jazz triem

24. 3. 19.00 
Kulturní dům Svět
KONCERT

Michal Šindelář: 
Můj táta Dědek
koncert - vzpomínka
na bigbítovou 
legendu z Katapultu

20. 2. 19.00 
Kulturní dům Svět
KONCERT + VÝSTAVA

8.30
10.00



Di

Více informací na na wwww.cesbrod.cz/kdsvet a na FB

Divadelní pohádka na motivy Boženy Němcové

7. 3. 
15.00

D I V A D L O  +
P R O  R O D I Č E
A  D Ě T IDi

S O

2 0 2 0

Čert
a Káča

Kulturní
dům
Svět



Ko

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

24. 3. 
19.00

KoKo
2 0 2 0

Ú T

Koncert a povídání nestorky českého jazzu s jazz triem

Kulturní
dům
Svět

Ataky
Jany
Koubkové

K O N C E R T









ZZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA,
EESKÝ BROD, IITOMÍ SSKÁ 1359

STUDIJNÍ OBORY ST EEDNÍ ŠKOLY
778-62--CC/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ
78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

Škola podporuje další rozvoj žák  s ohledem na jejich možnosti, zájmy a stupe
postižení. Cílem studia je získání v domostí a dovedností využitelných v 
praktickém život . D raz je kladen na praktické innosti v p edm tech: p íprava 
pokrm , ru ní práce, keramika, p stitelství, rodinná a zdravotní výchova.

bezbariérová škola je vybavena emeslnými dílnami, po íta ovou u ebnou, 
t locvi nou, stimula ní a relaxa ní místností (Snoezelen), školním h išt m se 
zahradou, pozemkem pro p stitelství se skleníkem 
individuální p ístup k žák m, asistent pedagoga v každé t íd
ur eno chlapc m i dívkám se speciálními vzd lávacími pot ebami
velmi dobrá dostupnost vlakem (sm r Kolín, Praha) i autobusem, zastávka 
autobusu p ímo u školy 
uplatn ní absolvent  – pomocné síly v sociálních a stravovacích službách,  
ve zdravotnictví, v zem d lství, v dílnách 

TERMÍN PRO PODÁNÍ P IHLÁŠEK PRO ŠK. ROK 2020/2021  – 2. B EZEN 2020   

PODMÍNKY PRO P IJETÍ: 
ukon ení povinné školní docházky 
doporu ení školského  
poradenského za ízení (PPP, SPC) 
léka ské potvrzení p ihlášky
o zdravotní zp sobilosti 
p edpoklad pro dokon ení studia 
p ijímací zkouška se nekoná                                     

=KONTAKT= 
zsaprsceskybrod@seznam.cz   =   321 622 300    =  zsaprsceskybrod.wz.cz 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 – 2021 PLÁNUJEME  
ZAHÁJENÍ PROVOZU  ŠKOLNÍHO  CVI NÉHO PRACOVIŠT

= KAVÁRNA A TRÉNINKOVÉ BYTY = 





Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

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

1/1
148 mm x 210 mm

2.479 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.279 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

659 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

339 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

879 Kč

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

EXKLUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.379 Kč
+25 % ceny inzerce
3.099 Kč
4.743 Kč (jednostranný)
6.231 Kč (oboustranný)
479 Kč

279 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

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

OSTATNÍ
Váš inzerát

Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a sk letáků A5:

logo na tulní straně:
odkaz na PR článek

na tulní straně:
řádková inzerce:

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být proporčně v poměru k danému rozměru
•  v případě celostránkové inzerce, kde bude sk realizován až do krajů strany (tzv. na spad), vyžadujeme 

ořezové značky a spad minimálně 3 mm; texty a důležitá grafika musí být minimálně 3 mm od kraje
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením minimálně 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace: 12. 11. 2019

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

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



M O N T Á Ž  -  V O D A  -  T O P E N Í  
P LY N  -  M Ě Ř E N Í  -  R E G U L A C E

S T R O J N Í  Č I Š T Ě N Í  K A N A L I Z A C E

S E R V I S  A  R E V I Z E  P LY N O V Ý C H  
K O T L Ů  V Š E C H  Z N A Č E K

mobil: 776 628 888      e-mail: info@fpinstal.cz      www.fpinstal.cz



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

Bydlím tu s Vámi!

  775 026 455 www.rkbohemia.cz
jedelsky@rkbohemia.cz

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ!

Chce prodat někdo z Vašeho okolí svoji nemovitost?

Doporučte mě a moje služby a já Vás za to odměním! Pokud zprostředkuji

prodej, obdržíte ode mě odměnu ve výši 10% z provize realitní kanceláře! 

Bližší informace k získání odměny naleznete na našich stránkách www.rkbohemia.cz.

www.zs-vetrnik.cz

Po domluvě je možné navštívit ukázkovou hodinu

Výběr základní školy může ovlivnit celý život...Výběr základní školy může ovlivnit celý život...

19. 3. 2020
od 16:00 hodin

Zveme vás na dny otevřených dveří:

17. 2., 26. 3. a 27. 4. 2020
od 16:00 hodin

2. stupeň2. stupeň1. stupeň1. stupeň
19. 3. 2020

od 16:00 hodin
17. 2., 26. 3. a 27. 4. 2020

od 16:00 hodin

Na 1. stupni matematika prof. Hejného



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

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

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

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Práce vhodná i pro absolventy

Náplň práce:
• obsluha strojů ve výrobě 

• balení výrobků

• kontrola kvality

Požadujeme:
• ochotu pracovat na dvousměnný provoz

• spolehlivost, zodpovědnost

• manuální zručnost

• znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni výhodou

• praxe ve výrobě výhodou

Nástup ihned nebo dle dohody.

MZDA od 25 tis./měsíc

Nabízíme:
• fixní plat + diety

• 20 dní dovolené

• další benefity, mob. telefon

• nástup možný ihned nebo 

dle dohody

ŘIDIČ/ČKA TAHAČE Mercedes Benz s návěsem (plachta)
Náplň práce:
• práce: pondělí – pátek (sobota, neděle a 

svátky – volno) – pevné trasy ČR – AT – ČR – D 

max. 2 – 3 noci mimo firmu v ČR za týden

Požadujeme:
• řidičský průkaz C + E

• praxe s řízením kamionu min. 5 let

• platný profesní průkaz

• školení řidičů

• psychotesty

• samostatnost

• čistý TR, bezúhonnost

Nabízíme:
• práce na HPP

• příspěvky na stravování

• zázemí stabilní mezinárodní společnosti

• nástup možný ihned nebo dohodou

SKLADNÍK/SKLADNICE
Náplň práce:
• obsluhu vysokozdvižného vozíku

• manipulaci s výrobky

• kontrola výrobků

• příprava k expedici

Požadujeme:
• fyzickou zdatnost

• manuální zručnost

• zodpovědnost a samostatnost

• čistý trestní rejstřík

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

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 požado-

vaných hodnot

• pravidelné provádě-

ní kontrol kvality

• diagnostikování 

a řešení veškerých 

poruch strojů

• spolupráce s kolegy

Požadujeme:
• SŠ vzdělání ideálně technic. směru v oboru elektro (mechanik – elektronik, elek-

trotechnik, 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





V PROGRAMU VYSTOUPÍ 
V úvodu pan poslanec Martin Kupka

Michala
Zapletala

Jakub Rejzek

ODS A POLITIKA 
ROZVOJE VENKOVA

TERMÍN SETKÁNÍ

MÍSTO SETKÁNÍ 

REGISTRUJTE SE 



SeViJa
&

(v areálu OC Pila, u Billa)

Nabízí příjemné posezení u prvotřídní kávy,
nebo sklenky vína.

Ke kávě si u nás můžete vybrat z několika
druhů zákusků, dortů, či originálních valašských frgálů.

S sebou si můžete koupit stáčená vína, ořechy,
sušené ovoce nebo vážené čaje a jistě si vyberete
i z naší nabídky vína lahvového.

OC Pila, Jana Kouly 1528,
Český Brod

tel.: 731 023 680

Provozní doba:
Pondělí  - Čtvrtek
Pátek - Sobota
Neděle

 8.00 - 20.00
 8.00 - 21.00
10.00 - 19.00





AUTOSERVIS a PNEUSERVIS
David Šrajer

603 555 661
608 976 237

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Neváhejte nás kontaktovat



+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
PODLAHOVÉ STUDIO

DVEŘE A ZÁRUBNĚ 
EUROOKNA A DVEŘE

FASÁDNÍ CENTRUM 
HUTNÍ MATERIÁL

DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby

REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH

PŘIJMEME:  ŘIDIČE a SKLADNÍKA – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ C + E
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia







www.gask.cz
gASK — gALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
BARBORSKÁ 51—53 / KUTNÁ HORA

TRNKA

JIŘÍ

V ZAHRADÁCH
IMAGINACE
26/10/2019 — 22/3/2020

GASK_cesky brod_148x210_trnka.indd   1 02.02.2020   20:53



Mgr. Petra Němcová, notářka se sídlem v Českém Brodě
PŘIJME

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI/PRACOVNÍKA
Popis práce:

administrativní práce, přípravné a dílčí práce v dědické a notářské agendě

Požadavky:
• SŠ vzdělání s maturitou

• samostatnost, pečlivost, odpovědnost, spoleh-
livost, schopnost pracovat v týmu, velmi dobrá 
znalost ČJ, znalost PC – wordu, příjemné vystu-
pování, komunikativnost

• ochota po 1 roce práce složit 
odborné tajemnické zkoušky

Mzda: dohodou

Úvazek: poloviční, tj. 4 hod/denně

Své životopisy spolu s fotografií prosím posílejte na nemcova@notarsky-urad.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

Kácení a řez stromů
stromolezeckou technikou,

řez živých plotů.
Tel.: 606 527 091

PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO 
ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE 

do dílny v Mochově.
Dobré pracovní

a platové podmínky.
Tel.: 607 773 557



Vepřovou pečeni s kostí – 89 Kč/kg
Vepřový bok s kostí – 86 Kč/kg
Kuře celé chlazené – 54 Kč/kg

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

ceny jsou platné od 24. 2. do 7. 3. 2020
na prodejně v Českém Brodě 

NABÍZÍME:



Nám. Arnošta z Pardubic 38, Český Brod

Jarmila Stehlíková
606 706 532, JStehlikova@obchod.rsts.cz

Helena Kachelová
720 069 488, HKachelova@obchod.rsts.cz

STAVEBNÍ SPOŘENÍ ZDARMA
S CÍLOVOU ČÁSTKOU 150 000 Kč
ÚVĚR NA BYDLENÍ ZDARMA 
S VÝHODNÝM ÚROKEM

V ČESKÉM BRODĚ

Otevřeli jsme

POBOČKUpro vás novou

Tento materiál není veřejným příslibem ani závaznou obchodní nabídkou. Změna parametrů a úrokových sazeb 
vyhrazena. Bližší informace k akci najdete na www.rsts.cz.
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