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Editorial

Českobrodský zpravodaj
duben 2021

O hospodaření města v době koronakrize
Celosvětová pandemie způsobila uzavření celých oborů činnos a m i nemalé ekonomické problémy,
které se pak promítly nejen do státních financí, ale i do hospodaření měst a regionů. Také naše město
zaznamenalo propad příjmů, což ovlivnilo rozpočty loňského i letošního roku. Navíc vláda i ministerstvo
financí v ekonomických záležitostech docela tápou a jednotlivá opatření testují způsobem pokus, omyl.
V loňském roce jsme po původních obavách nakonec nečelili tak velkému propadu hospodaření. Daňové
příjmy poklesly jen o 11 mil. Kč a tento pokles byl navíc v průběhu roku našemu městu státem kompenzován částkou 8,8 mil. Kč vypočítanou jako kompenzační bonus na jednoho obyvatele. Preven vně jsme
však přistoupili na úsporná opatření, omezili provozní výdaje a odložili některé inves ční akce. Velké inves ční akce, mezi které patří hlavně vybudování nové školní jídelny, omezit nešlo. Akce jsou podpořené
z dotačních peněz a v případě jejich zastavení bychom museli tyto prostředky vracet. Přesto se podařilo
v loňském roce hospodařit s výrazným přebytkem.
Stagnující ekonomika, zrušení super hrubé mzdy a pokračující opatření související s koronakrizí o to více
dopadly na rozpočet letošního roku. Zde už zaznamenáváme mnohem vyšší předpoklad propadu daňových příjmů v celkové hodnotě přes 30 mil. Kč pro roku 2019. Slibovaný kompenzační zákon vláda schválila až v letošním únoru a ještě v podobě, z které není vůbec jasné, jak vysoké vyrovnání na rozpočet
našeho města připadne. Abychom nemuseli omezit další fungování veřejných služeb, již jsme k dalším
výrazným škrtům u městských organizací a plánovaných inves čních akcí nepřistupovali.
Výsledkem těchto vlivů je pak schodkový rozpočet pro letošní rok ve výši 50 mil. Kč. Tento schodek pokrýváme částečně z kladných výsledků hospodaření minulých let a částečně i v loňském roce za velice
příznivých podmínek přijatým úvěrem ve výši 20 mil. Kč. Ale situace se výrazně proměňuje a nikdo nyní
nemůže říct, jak se dále hospodaření měst a obcí bude vyvíjet. Jde prak cky o věštění z křišťálové koule.
Jelikož nechceme ohrozit připravované velmi důležité stavby (vodní zdroje, vodojem, navýšení kapacity
čis rny odpadních vod, přístavby školy či nové školky a další), na které máme většinou přislíbené spolufinancování formou dotací, rozhodli jsme se jít cestou rozpočtového schodku a nikoliv škrtů za každou
cenu. Též je nutné počítat s m, že schválený rozpočet dozná ještě výrazných změn, jak se naše ekonomika
bude vyvíjet. Pevně však věřím, že nebude nutné zatáhnout za záchrannou brzdu a některé plánované či
připravované záležitos oželet.
Jakub Nekolný
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Krátce z města
Epidemiologická situace se počátkem dubna
mírně zlepšuje. Nadále pla omezení ak vit,
avšak na duben jsou ohlášeny změny právního
režimu přijímaných opatření i částečné rozvolňování v oblas pohybu osob, školství i obchodu. V žádném případě ale není vyhráno. K datu
neděle 11. 4. 2021 je ve městě hlášeno 64 nakažených. O opatřeních dál průběžně informujeme
na webu a facebooku města. Prosíme o dodržování známých pravidel a o ohleduplnost a opatrnost.
Odběrové místo pro PCR testy na Covid-19 v Žižkově ulici je stále v provozu od pondělí do čtvrtka
od 8.00 do 13.30 hod., v pátek od 8.00 do 11.00
hod., a to na žádanku nebo pro samoplátce, výhradně bez rezervace. Pro pomoc se základními
potřebami (nákup, léky) volejte městskou policii
na tel.: 321 612 212 nebo 736 675 756. Pomoc
s registrací na očkování zajišťuje Jana Tůmová,
odbor sociálních věcí a školství, tel.: 730 870 953.
Město prostřednictvím senior taxi za poplatek
zajišťuje dopravu seniorů nad 65 let a chronicky nemocných na očkování do vybraných měst
(tel.: 603 216 669).
Na jednání 3. 3. 2021 rada města schválila snížení
nájemného jednomu z nájemců městských nebytových prostor z důvodu uzavření provozovny
po dobu nouzového stavu. Rada města se také
znovu věnovala pronájmu prostor v nemocnici
v souvislos se zahájením činnos nového pediatra MUDr. Milana Cabrnocha a přestěhováním
MUDr. Marcely Altové do pavilonu B. V této budově byly zrekonstruovány společné prostory
a ordinace, upraven vstup a do budoucna se počítá s dalšími úpravami, lékárnou, nájezdovou
rampou pro vozíčkáře a vybudováním výtahu do
1. patra.
Město iniciovalo a zaš veřejnou sbírku na obnovu kostela svatého Havla ve Štolmíři. Pokud
chcete pomoci se záchranou a obnovou výjimečné barokní památky ze začátku 18. stole , kde se
nacházejí jedny z nejstarších varhan na našem
území, je možné přispět libovolnou částkou na
zvláštní transparentní účet města,
č. ú. 123-1955760277/0100.
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Rada města také souhlasila s vybudováním lesní cesty u vrátkovské hájovny, na kterou spolek
Šemberské stezky získal podporu Středočeského
kraje. Tím vznikne propojení parkoviště u zastávky autobusu a hájovny. Cesta následně naváže
na již existující nepoužívanou lesní cestu k silnici III/1133. Rada také jako informaci projednala
budoucí model provozu Ekocentra Vrátkov. Jeho
provoz bude celoroční, v době prázdnin bude
sloužit jako zázemí pro příměstský tábor. Provoz
bude zahájen v květnu 2021 podle vývoje pandemické situace. Jednotlivé ak vity bude zajišťovat pět lektorů.
Nová školní jídelna v Bezručově ulici spus la
v březnu své webové stránky:
www.skolnirestaurantcb.cz.
Zde naleznete odkaz na objednávkový systém,
jídelní lístky pro žáky i veřejnost nebo kontakty
na jídelnu.
Díky spolupráci s místní stomatologickou ordinací Pavla a Kláry Štěpánových jsme v březnu odstartovali povinné an genní testování zaměstnanců městského úřadu. Zázemí nám poskytlo
Informační centrum Český Brod/CVIK
Koncem března proběhlo v centru města ošetření několika kvě nových záhonů a parčíku
v proluce vedle budovy městského úřadu. Do
budoucna plánujeme rozšíření květových trávníků na další vhodná místa ve městě.
V polovině března přišla informace, že jsme získali
finanční podporu na rekonstrukci a bezbariérový
vstup do dětského oddělení (pavilon F) v nemocnici. Z celkových nákladů 2,8 mil. Kč dotace od ministerstva zdravotnictví zapla 2,2 mil. Kč, zbytek
půjde z rozpočtu města. Kromě vybudování pohodlného nájezdu pro imobilní osoby, kterým je
už nově vybaven sousední pavilon E, a průchodu
do nemocniční zahrady, se zlepší vzhled vstupní
haly a zmizí starý laminát ze střechy.
Rada města schválila dodatek ke smlouvě o dílo
na rekonstrukci prostor v budově č. p. 56 (vedlejší budova radnice), kde je vybudováno nové
schodiště a upravuje se pracoviště agendy občanských průkazů. Dodatek upravuje tzv. vícepráce a méně práce.
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Letos nejsou plošně distribuovány letáčky s informacemi o úhradách místního poplatku za
nakládání s komunálním odpadem a místního
poplatku ze psů. Poplatek za odpad na rok 2021
je 816 Kč na osobu, variabilní symboly zůstávají stejné jako v minulých letech. U poplatku ze
psů se sazba ani variabilní symbol nemění. Poplatky uhraďte buď převodem na účet města
č. ú. 9294910237/0100 nebo v pokladně MěÚ
Český Brod, kde preferujeme platbu kartou.
Splatnost místních poplatků je 30. 6. 2021. V případě nejasnos se obraťte na Petru Strakovou,
strakova@cesbrod.cz, tel.: 734 800 380,
321 612 164 nebo Svatavu Strejčkovou,
e-mail strejckova@cesbrod.cz, tel. 321 612 213.
Město získalo od Středočeského kraje dotaci ve
výši 450 s. Kč na již zpracovanou architektonickou studii a dalších 1,5 mil. Kč na dopracování
projektové dokumentace přístavby hlavní budovy ZŠ Žitomířská. Na projektové dokumentaci se pracuje a měla by být včetně potřebných
povolení odevzdána do konce roku 2021. Škola
by měla být postavena jako součást projektu
svazkové školy ve spolupráci s obcí Doubravčice
a dalšími obcemi na Českobrodsku. Město usiluje o finanční podporu stavby školy z ministerstva
školství.
Symbolickým vyvěšením betské vlajky jsme si
10. 3. připomněli 62. výročí povstání pro čínské
okupaci Tibetu. K mezinárodní kampani Vlajka
pro Tibet se naše město připojuje od roku 2003.
Akce je připomínkou desítek síc obě povstání
i současného postavení Tibeťanů a jejich kultury
pod vládou Číny.
Rada města vybrala firmu, která postaví přechody v ulicích Tuchorazská, Bylanská a Školní. Na
přechody jsme získali dotaci ze SFDI. Staveniště
jsou již předána. Všechny přechody budou vybaveny bezpečnostními prvky. Vybrali jsme také
dodavatele stavby rekonstrukce a dostavby druhé komory městského vodojemu. Vodojem zajišťuje akumulaci vody a pomáhá zajis t dostatečný tlak vody v sí . Na inves ci za cca 33 mil. Kč
město získalo dotaci ve výši 18 mil. Kč. Stavba
proběhne v tomto a příš m roce.

Krátce z města
Rada města rovněž vyhodno la nabídky na odkup kolejnic na bývalé vlečce do areálu ZZN, na
které by měla v budoucnu vzniknout pěší a cyklotrasa k nádraží. Rada města rovněž schválila
výroční zprávu městské policie za rok 2020, vzala na vědomí plán údržby vodohospodářského
majetku na rok 2021 a zamítla žádost společnosneziskové organizace Zdravotní klauni, o. p. s.,
o finanční příspěvek.
Na jednání dne 17. 3. 2021 rada města schválila
podání žádos o dotaci na vzdělávací a výukové
programy a zajištění provozu Ekocentra Vrátkov
z rozpočtu Středočeského kraje. Terénní základna na vrátkovské hájovně je čerstvě dokončena
a vybavena a čeká jen na uvolnění restrikcí, aby
zde mohly začít první kroužky a programy pro
dě . Rada také schválila rozpočty a střednědobé
výhledy všech deví našich příspěvkových organizací.
Ve středu 24. 3. 2021 se konalo veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu města.
Touto změnou bude vypuštěna povinnost schválit regulační plán MPZ a odstraněna fak cká
stavební uzávěra v centru města. Po vypořádání
námitek plánujeme schválení změny na červnovém zastupitelstvu tak, aby změna vešla v účinnost od druhého polole . Následovat bude změna č. 3 územního plánu, která se bude věnovat
plošným regula vům na území města a lokalitě
Liblické předměs . U obou změn odsouhlasilo
zastupitelstvo schvalování tzv. zkráceným postupem. Podněty fyzických a právnických osob na
změny jsou plánovány k zařazení do změny č. 4.
Od 24. 3. 2021 se mohou osoby s chronickým onemocněním nebo zdravotním stavem s vysokým
rizikem těžkého průběhu Covid-19 registrovat na
očkovacím místě, a to prostřednictvím Centrálního
rezervačního systému s použi m unikátního kódu.
Ten získají od svého ambulantního specialisty nebo
od specializovaného pracoviště.
Od 27. 3. 2021 probíhá sčítání lidí, domů a bytů.
Bezpečně a jednoduše se můžete sečíst online na
www.scitani.cz/csu/scitani2021/scitani-online.
Pokud se do 11. května 2021 nesečtete prostřednictvím internetu, budete muset vyplnit
lis nný formulář.

Věstník
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Věstník
Body projednávané radou města 3. 3. 2021
1. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020
2. Žádost o snížení nájemného - Fotoateliér Šašková
3. Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v č. p. 620 - MUDr. Marcela Altová
4. Záměr na pronájem prostor určených k podnikání v areálu nemocnice Český Brod, pavilon B,
budova č. p. 620
5. Vyhodnocení nabídek na záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 620 - lékárna
6. Žádost o vyjádření ke stavbě plotu na pozemku
p. č. 244/1 a 226/56 - staženo
7. Dodatek č. 1 ke SoD na akci Stavební úpravy
vstupních prostor v č. p. 56 - I. etapa
8. Vyhlášení VZ „Úprava dopravního řešení čás
místní komunikace ul. Sportovní a ulice kolmé
- Pod Tra , Český Brod“ - Projektová dokumentace“ - staženo
9. Výběr zhotovitele VZ Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod - staženo
10. Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování poradenských služeb (GDPR)
11 Souhlas s vybudováním cesty pro pěší na pozemku p. č. 1456 v k. ú. Vrátkov a na pozemku
p. č. 164 / 1 v k. ú. Doubravčice
12. Souhlas s konáním veřejné sbírky na obnovu
kostela sv. Havla ve Štolmíři
13. Informace - Ak vity na Vrátkově - projekty Zajištění ak vit EVVO a Dětský lesní ráj na Vrátkově
14. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace
Body projednávané radou města 8. 3. 2021
1. Souhlas u uzavřením smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání v pavilonu F - MEDIMA s.r.o.
2. Žádost o vyjádření ke stavbě plotu na pozemku
p. č. 244/1 a 226/56
Body projednávané radou města 17. 3. 2021
1. Podání žádos o dotaci do Programu 2021 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje na EVVO

2. ZŠ Žitomířská - souhlas s čerpáním rezervního
fondu
3. Schválení rozpočtů PO a závazných ukazatelů PO
na rok 2021
4. Schválení střednědobých rozpočtových výhledů PO na roky 2022-2024
5. Žádost o prodloužení výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 620 - Regionální muzeum
v Kolíně
6. Vyhodnocení nabídek na záměr - prodej železniční vlečky v areálu ZZN
7. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: Š. K.
8. Budoucí směna čás pozemků v k. ú. Český
Brod (V. N.)
9. Výběr dodavatele VZ „Výstavba přechodů pro
chodce v Českém Brodě a v Liblicích“
10. Vybavení terénní základny Vrátkov - dodatek
č. 1 - NOTABENE ART s.r.o.
11. Plán údržby VH majetku města Český Brod pro
rok 2021
12. Doplnění dokladů k výběru zhotovitele VZ Nové
vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod
13. Výběr zhotovitele VZ Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod
14. Vyhlášení VZ na činnos TDS a KBOZP akce
„Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod“
15. Vyhlášení VZ na činnos TDS a KBOZP akce „Intenzifikace ČOV Český Brod“
16. Výroční zpráva městské policie
17. Doporučení schválení dohody o narovnání s V. P.
18. Zdravotní klauni - žádost o poskytnu finančního příspěvku
19. Aktualizace pravidel pro publikování v Českobrodském zpravodaji
20. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace
Body projednávané radou města 25. 3. 2021
1. Pronájem prostor sloužících k podnikání
v č. p. 620 - MUDr. Marcela Altová
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Veřejné projednání změny č. 2 Územního plánu Český Brod
O pořízení změny č. 2 Územního plánu Český Brod bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva města Český Brod
č. 71/2020 ze dne 24. 6. 2020. Zastupitelstvo rozhodlo „o zastavení veškerých prací na regulačním plánu MPZ
Český Brod“, a „o pořízení změny územního plánu v jeho textové čás ve smyslu vyřazení povinnos zpracovávat regulační plán, z důvodu odstranění stavební uzávěry, a to zkráceným postupem“.
Ve středu 24. 3. 2021 proběhlo veřejné projednání změny č. 2 Územního plánu Český Brod, kterou
představil její zpracovatel Ing. arch. Myška společně s Ing. Obejdovou z odboru výstavby a územního plánovaní a s vedením města. Do 31. 3. 2021
byla dána zákonná možnost občanům a dotčeným
veřejným orgánům podat pro návrhu písemnou
připomínku nebo námitku. Projednávaný dokument byl zveřejněn na webu města a z jednání byl
pořízen také videozáznam, který je nyní v archivu
na YouTube kanálu města.

Na odbor výstavby a územního plánovaní byla
doručena jedna námitka, žádná připomínka a tři
stanoviska dotčených orgánů. Dalším krokem je
vypořádání se s těmito podněty a předložení dokumentu dotčeným orgánům a krajskému úřadu.
Poslední slovo o přije nebo nepřije uvedené
změny dokumentu budou mít zastupitelé města.
Petra Ištvániková,
PR manažerka

10 000 KROKŮ - PROŠLÁPNEME ČESKOBRODSKO
Centrum vzdělávání, informací a kultury se připojuje k výzvě 10 000 kroků, kterou vyhlásila nezisková organizace Partnerství pro městskou mobilitu, a zve všechny obyvatele Českého Brodu a okolních obcí k účas na tomto projektu, který vyzývá k pohybovým ak vitám. Událost
probíhá ve dnech 1. 4. - 30. 4. Zájemci se mohou registrovat jako jednotlivci či přijmout naši
pozvánku do týmu „Prošlápneme Českobrodsko“ na: www.dese sickroku.cz/cesky-brod.cz.
Na pět nejlepších žen a pět nejlepších mužů zapojených do výzvy čekají zajímavé ceny. Vyhodnoceni budou občané s trvalým bydlištěm ve správním území obce s rozšířenou působnos Český Brod.
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Aktuální pomoc odboru sociálních věcí
Pracovnice odboru sociálních věcí a školství v těchto dnech nejvíce zaměstnává pomoc a poradenství seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním v souvislos s očkováním pro Covid-19.
Jedná se především o pomoc s registrací do centrálního očkovacího systému a následnou rezervací
data a času očkovaní ve zvoleném očkovacím místě. K registraci není nutná osobní přítomnost seniora, lze ji provést i po telefonu. Rovněž je možné
navš vit zájemce o očkování v jeho bydliš a registraci provést na místě nebo v kanceláři na úřadě.
Pomoc s registrací je zajišťována ze strany pracovnice Jany Tůmové všem, kteří se mohou aktuálně
do systému registrovat, tj. osobám starším 65 let
a osobám s chronickým onemocněním či zdravotním stavem, kde je vysoké riziko těžkého průběhu
Covid-19.
Ze strany sociální pracovnice je rovněž zajišťována
pro osoby starší 80 let doprava na očkovací místa
v Kolíně nebo do Prahy prostřednictvím senior
taxi. Do Kolína tuto službu využilo za m 10 seniorů
a do Prahy 1 senior. Od 12. 4. 2021 budou moci
dopravu na očkovací místa využít senioři od 65 let,
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P bez omezení věku

a dále osoby s chronickým onemocněním či rizikem těžkého průběhu Covid-19. Dopravu na
očkování bude možné využít nejenom do Kolína
a Prahy, ale také do Nymburka, Říčan a Brandýsa
nad Labem - Staré Boleslavy.
Další pomoc se týká osob v nouzi nebo ohrožení,
které nejsou schopni si zajis t ochranné pomůcky,
respirátory jiným způsobem, a kteří z různých důvodů nemohou žádat o finanční podporu na jejich
nákup. Díky pomoci Potravinové banky jsme obdrželi ze skladu v Modle cích dostatek respirátorů
a roušek, které jsou postupně předávány ve spolupráci s městskou policií osobám bez přístřeší. Tyto
osoby si také mohou respirátory vyzvednout na
odboru sociálních věcí a školství.
Ze skladu Potravinové banky jsme rovněž vyzvedli
respirátory a roušky pro naše spádové obce, které o spolupráci projevily zájem. Každá obec si pak
ochranné pomůcky přerozdělila sama pro své potřebné občany.
Stát v tomto směru pamatoval i na pěstouny a jejich svěřené dě . Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje jsme obdrželi respirátory
a roušky, které sociální pracovnice předávají pěstounským rodinám na Českobrodsku.
Těší nás, že v této nelehké době můžeme, kromě
své běžné práce, pomoci potřebným občanům i se
záležitostmi, které jsou pro soběstačné občany samozřejmos .
Mar na Fejfarová, vedoucí OSVŠ
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Jak si vede Virtuální univerzita tře ho věku v Českém Brodě
První kurzy Virtuální univerzity tře ho věku byly v Českém Brodě otevřeny v únoru 2018. Do současné doby
proběhlo tedy šest semestrů, kdy v každém semestru bylo možné studovat ve dvou kurzech souběžně.
Kurzy sestávající z cyklu šes na sebe navazujících přednášek jsou určeny pro osoby, které mají nárok na
starobní důchod nebo pobírají invalidní důchod.
Doba covidová zasáhla i do výuky a organizace univerzity třeho věku. Před m se
promítala každý týden
předem natočená přednáška v počítačové učebně
na městském úřadě a společně se vyplňoval zkušební test. Studen se mohli setkat, vzájemně se
seznámit a sdílet dojmy z přednášky a z testu. Na
jaře 2020 se podařilo v prezenční formě uskutečnit
tři přednášky pro každý kurz a poté bylo nutné dokončit kurzy již z domova. Na podzim 2020 začala
svítat naděje na obnovení přednášek v prezenční
podobě, která však byla záhy ztracena. Podařilo se
uskutečnit pouze úvodní přednášku a poté se plně
přešlo na studium v distanční podobě.

Na začátku roku 2021 bylo zřejmé, že pokud chceme otevřít další kurzy, bude nutné je vést plně
v distanční formě. Na základě hlasování studentů
byly v únoru 2021 otevřeny dva kurzy: Leonardo
da Vinci a Dějiny oděvní kultury III. Studen se
tak přihlašují k webovému portálu z domova, kde
mohou shlédnout přednášku a vypracovat si test.
Tištěné texty přednášky jsou jim zasílány poštou
nebo emailem.
Bylo nečekané, že se do plně distanční podoby studia přihlásilo tolik seniorů. Kurz o životě a díle Leonarda da Vinci dosáhl, pokud jde o účast, za m svého rekordu. Přihlásilo se do něj celkem 50 seniorů.
Kurz Dějiny oděvní kultury, který prezentuje vývoj
módy od první světové války až do téměř konce
20. stole , studuje 32 seniorů.

Vývoj zájmu o studium univerzity tře ho věku zobrazuje níže uvedená tabulka.

32

44

43

46

29

50

Dějiny oděvní
kultury III.

48

Leonardo da Vinci

LS

Dějiny oděvní
kultury II.

34

ZS
Rituály evropských
královských rodů

40

2020/2021
LS

Dějiny oděvní
kultury I.

20

České dějiny II

Cestování

České dějiny I.
36

ZS

Klenoty barokního
sochařství

14

2019/2020
LS

Kouzelná
geometrie

33

ZS

Barokní
architektura

Počet
studentů

Genealogie

Kurz

2018/2019

LS

Čínská medicína

2017/2018

Semestr

Lidské zdraví

Školní rok

32

Jsme rádi, že i v této době můžeme nabídnout seniorům alespoň nějakou možnost trávení volného času
a vzdělávání, a je pro nás milým zjištěním, že zájem o studium neklesá, ale naopak roste.
Jana Tůmová, odbor sociálních věcí a školství
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Sbírka na kostel sv. Havla
Naše město vyhlášením veřejné sbírky symbolicky podpoří obnovu kostela svatého Havla ve Štolmíři. Pokud chcete pomoci se záchranou a obnovou výjimečné barokní památky ze začátku 18. stole , kde se
nacházejí jedny z nejstarších varhan na našem území, je možné přispět libovolnou částkou na zvláštní
transparentní účet města, č. ú. 123-1955760277/0100.
Výtěžek bude použit na stavební práce, které je
na kostele potřeba provést, zejména zabezpečení
sta ky budovy a opravy krovu a střechy. Vlastník,
kterým je Římskokatolická farnost Český Brod, má
po několika letech hotovou projektovou dokumentaci. Z havarijního programu ministerstva kultury
se podařilo získat prostředky na obnovu střechy na
přilehlé zvoničce. Na samotný kostel chce farnost
žádat o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury. Sbírka by mohla
například částečně pokrýt povinnou spoluúčast.
Stavbu barokního kostela sv. Havla, zřejmě podle
projektu Fran ška Maxmiliána Kaňky, rozhodujícím
způsobem financovali Lichtenštejnové. Poslední
větší oprava proběhla v roce 1935, menší v roce
1956. Od té doby kostel chátral. V posledních le-

tech je využíván k pravidelným bohoslužbám, příležitostným koncertům a dalším akcím, zejména
za účas o.p.s. M’am’aloca, která v sousedství kostela provozuje kulturně environmentální centrum
a veřejnou pec. Kostel je také pravidelně otevírán
veřejnos . Významnou měrou se na kulturním
dění v kostele podílí také ZUŠ Český Brod, která zde
pořádá například absolventské koncerty.
Už v roce 2016 se na téma využi kostela konalo ve
Štolmíři veřejné setkání a uvažovalo se také o vytvoření zvláštního nadačního fondu. Sbírka, kterou
nyní město iniciovalo, je o něco jednodušší cestou.
Že může být snaha o záchranu obdobných památek úspěšná, ukazuje třeba obnova skupiny kostelů
na Broumovsku.
Tomáš Klinecký, místostarosta

Foto: Tomáš Boček

Foto: Tomáš Svoboda

Foto: Tomáš Svoboda
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Jaro v městských lesích
Navzdory všem vládním opatřením a lockdownům se příroda zastavit nedá. Nezadržitelně se tedy hlásí
o svá práva tak, jak tomu je každý rok s příchodem jara.
Letos je ovšem tento
proces jiný, než jsme
byli zvyklí posledních
pár let. Potoky, potůčky, mokřady, vše je
naplněné vodou, která nám dává velkou naději do letošní vegetační sezóny. Pro celou přírodu byl zkrátka letošní průběh
zimy blahodárný. My lesníci především doufáme,
že se podaří výrazně utlumit kůrovcovou kalamitu,
která nás již pár let trápí.
S příchodem jara ale není mnoho času na rozjímání nad zurčící Šemberou. Musí se zalesňovat holiny vzniklé kůrovcem, a to hlavně bukem a dubem.
Tyto výsadby se musí ale ihned oplo t, protože nenechavá zvěř si mladé stromky velmi rychle oblíbí
a nelítostně spase. Zde vzniká pradávný rozpor
mezi myslivcem a lesníkem. Kdy myslivec vidí vždy
zvěře málo, lesník napro tomu zase moc. V našich
lesích je tomu tak, že stavy zejména srnčí zvěře jsou
samozřejmě vyšší, než je únosné pro lesní porosty.
Z ostatních činnos městských lesů bych rád zmínil
výrobu laviček, které budou brzy umístěny v Českém Brodě a okolí. Dále pak proběhly dokončovací
práce na stodole hájovny ve Vrátkově, kde je umístěna terénní základna pro ekologickou výchovu.

Návštěvníci lesa si určitě museli všimnout špatného stavu lesních cest, kdy dostatek srážek v kombinaci s nutným dotěžováním kůrovcových stromů
udělali z některých míst doslova bahniště. Musíme
nyní postupně, jak budou cesty osychat, začít s jejich opravami. Také máme požádáno o dotaci na
rekonstrukci lesní cesty s názvem Cesta lásky, která
je páteřní pro vycházky v lokalitě Truba – Přehvozdí.
Na závěr bych chtěl výrazně apelovat na všechny
návštěvníky městských lesů, aby se chovali v lese
ohleduplně. Myslím to hlavně ve spojení s karanténou a koronavirem. Je jasné, že s příchodem
pěkného počasí se rapidně zvýší návštěvnost lesa,
která byla například před koncem roku opravdu
extrémní. Místa, kde bylo jen trochu možné zaparkovat, byla naprosto plná a špatné parkování
mnohdy zkomplikovalo lesním dělníkům jejich
práci. Prosím, vyražte raději pěšky, nebo na kole.
Nehledě na to, že s přibývajícími lidmi přibývá i odpadu, po lese na volno běhajících psů, nic nedbajíc
na fakt, že jaro je období hájení mláďat. Na druhou
stranu je ale vidět, že se společnost mění k lepšímu
a slušní lidé v lese výrazně převažují nad těmi, co
se v lese chovat neumí, a za tento fakt jsem velmi
rád. Lesu zdar!
Ing. Jan Kopáček,
lesní správce

Projekty a investice
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Změny v českobrodské nemocnici
Obrazně by se dalo říct, že se jaro dostává v plné síle i do areálu českobrodské nemocnice, protože právě
v jarních měsících došlo k významným změnám v tomto prostoru. O jaké změny šlo a co nás ještě čeká?

Po určitých peripe ích se konečně rozjela nová
školní jídelna. Díky rozvolnění vládních opatření
a otevření škol tak v pondělí 12. dubna mohly více
jak dvě stovky našich dě ochutnat obědy v novém
prostředí. Úpravou ještě prochází okolí nové školní
jídelny, kde je nutné provést terénní práce, které
v zimním období udělat nešlo.
Též slibované naplnění tzv. žluté polikliniky je
o krok dál. Paní doktorka Altová, prak cká lékařka
pro dospělé již ordinuje v nově upravených prostorách v přízemí této budovy. A patrně nezůstane jen
u této ordinace a najde se naplnění za m pro celé
první nadzemní podlaží. Radou města byl to ž vyhodnocen záměr na provoz nové lékárny a vybrán
její provozovatel. Odbor rozvoje byl pak pověřen
jednáním o znění nájemní smlouvy, a tak se snad
brzy rozeběhnou i práce na nové nemocniční lékárně. Rada města též vyhlásila záměr, kterým hledá zájemce o pronájem dvou místnos v přízemí
budovy, situovaných do Žižkovy ulice. Zpracována
byla také studie na umístění výtahu, aby mohly
být bezbariérově přístupné a užívané i další dvě
patra této budovy. To samozřejmě zvýší atrak vitu
i u ostatních prostor v budově pro jejich další pronájem.
Do finále se blíží i stavební práce na nové pediatrické ordinaci pana doktora Cabrnocha, který
doposud provizorně působil v ordinaci v prvním
patře pavilonu E. Od druhé poloviny měsíce dubna již nová ordinace v pavilonu F přivítá své první
dětské pacienty. Tím se podařilo splnit vytýčený cíl
a opět centralizovat právě v tomto pavilonu všechny pediatry působící v našem městě. Tím však
úpravy na tomto objektu nekončí. Nevzhledný
prostor ves bulu bude opraven a ordinace bezbariérově zpřístupněny pro maminky s kočárky
i invalidní spoluobčany. Prostor bude propojen
i s nemocniční zahradou, a tak vznikne další cesta
nejen pro pacienty, ale rovněž pro obyvatele a návštěvníky města.

Stavební práce probíhají také v objektu bývalého
ředitelství nemocnice, kde do letních prázdnin
vznikne nové poradenské centrum, kam se přestěhuje z náměs pedagogicko-psychologická poradna. Ve větších prostorech budou mít nejen místnos pro potřebné terapie, ale též dvě třídy pro
skupinové terapie, poradenství, školení a vzdělávání. V centru vzniknou i dva cvičné byty pro hendikepované. V přízemí objektu bude nově otevřena
veřejná kavárna, kterou jistě uvítají nejen pacien
a personál nemocnice. Opravena bude také přístupová chodba z hlavní budovy a vybudován výtah.
Tím se prak cky dokončí rekonstrukce budov ve
vnitřku areálu, které společně se školou, jídelnou
a nízkoprahovým centrem budou dotvářet ráz nemocniční zahrady.
Ve svém posledním článku na téma nemocnice
jsem psal o rozestavěné poliklinice. Rok 2021 by se
i pro ni měl stát zásadním milníkem. Vyhlášení záměru na prodej budovy bude předložen na jednání
koalice, rady a zastupitelstva města. V úvahu přichází mimo využi pro zdravotní či sociální účely
i prodej za účelem vybudování bytů. Nabídka bytových prostor je to ž v Českém Brodě omezená
a mohla by nejen zvýšit cenu budovy, ale i urychlit její dostavbu. Podmínkou by však byla změna
územního plánu, která se už začíná projednávat.
Jakub Nekolný, starosta

Budoucí ordinace MUDr. Cabrnocha
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Město bez bariér
V souladu s Národním rozvojovým programem mobility pro všechny, schváleným územním plánem města
a dalšími platnými právními předpisy nechalo město v roce 2015 zpracovat Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Český Brod, který pos huje komplexně problema ku bezbariérovos na území našeho města. Cílem bylo vytvořit a udržovat podmínky pro nezávislý pohyb občanů
a návštěvníků města s omezenou schopnos pohybu a orientace.
V rámci zpracování dokumentu došlo ke zmapování stávajícího stavu v řešeném území, byly vydefinovány trasy, popsány veřejné cíle, včetně zastávek hromadné dopravy. Generel navrhl páteřní
bezbariérové trasy, vzájemně je propojil a vytvořil
i nové tema cké trasy. Cílem je bezbariérově nejen propojit strategické cíle města, úřady státní
a veřejné správy, zdravotnická zařízení, školská zařízení, kulturní a sportovní cíle, zastávky veřejné dopravy, ale i každou z nich bezbariérově zpřístupnit.
Na základě generelu byly posouzeny vstupy do objektů mateřských a základních škol, školní jídelny,
družiny, nemocnice, zdravotních zařízení, do ordinací ambulantních lékařů, pečovatelského domu,
do prostor, kde jsou zajišťovány služby, do kostela, na hřbitov, do objektů pošty, služebny městské
policie, do obchodů, obchodních domů, na hřiště
a jiná sportoviště, i do veterinárních klinik, kulturního domu, knihovny a dalších objektů.
Základní popsané trasy jsou tyto:
• Trasa N – náměs města – zahrnující obě náměsArnošta z Pardubic a Husovo
• Trasa S – severní – prochází ulicemi Tyršova, Kollárova, Sportovní, V Chobotě, Pod Malým Vrchem,
Krále Jiřího, Zborovská, Klučovská, Za Drahou
• Trasa J – jižní – vede přes ulici Lázeňská, Jungmannova, K Dolánkám, 28. října, Palackého, Suvorovova, Prokopa Velikého
• Trasa V – východní – směřuje do Liblic přes nádraží ČD, ulice Cukrovarská, Školní, Bylanská,
Liblice, Ve Staré Vsi, U hřiště
• Trasa Z – západní – obchází školy a vede ulicemi
Tyršova, Vítězná, Žitomířská, Českobrodská, Žižkova
Ve zpravodaji postupně zveřejňujeme, jaké dotace
na které konkrétní projekty město získalo. V tomto
článku bychom rádi připomněli bezbariérové úpravy chodníků i veřejných budov provedené v několika posledních letech.

Na trase vedoucí přes obě náměs města jsou
upraveny chodníky, bezbariérový přístup je do jedné z budov úřadu č. p. 56. Deficitem je, že druhá
budova úřadu v č. p. 70 se svého bezbariérového
přístupu za m nedočkala.
K budově č. p. 1, kde sídlí CVIK, byl jako součást
úpravy vstupu vybudován bezbariérový nájezd.
Zpřístupnění městské knihovny do 1. patra výtahem je sice vyprojektováno, ale teprve připravujeme žádost o dotaci.
Severní trasa prochází částečně upraveným chodníkem v ulici Tyršova při základní škole, na druhé
straně nás část u budovy sokolovny ještě čeká.
V základní škole Tyršova byly v loňském roce vybudovány dvě odborné učebny, bezbariérový nájezd,
výtah ze dvora budovy i úplně nové sociální zařízení pro zdravotně znevýhodněné.
V ulici V Chobotě byly bezbariérové úpravy provedeny v rámci rekonstrukce celé ulice. Na východní
straně ulice Zborovská jsou chodníky právě před
bezbariérovou rekonstrukcí, která by měla být dokončena na podzim letošního roku.
Chodník i obě parkoviště v ulici Klučovská byla též
vybudována bezbariérově a navazují na východní
trasu, která začíná u nádraží. Pamatujete si ještě,
jak se přebíhalo z Klučovské přes všechny zákazy
a přes koleje rovnou na nástupiště? Tehdy nebyl
přechod se semaforem přes silnici, nebyl podchod
pod tra , a dnes to vše bereme jako samozřejmost.
Nedaleko budovy nádraží je budova KD Svět, která
v rámci celkové rekonstrukce prostor získala možnost bezbariérového přístupu včetně vybudování
sociálního zařízení. Celá trasa od nádraží až po
náměs byla v loňském roce doplněna o bezbariérový a hlavně bezpečnější přechod přes ulici Jana
Kouly.

Projekty a investice
Východní trasa směřuje do Liblic ulicí Cukrovarskou,
kde jsou v čás ulice chodníky upravené a v ulicích
Školní a Bylanská se v letošním roce budou rekonstruovat dva bezpečné bezbariérové přechody, na
které jsme získali dotaci z MAS Region Pošembeří.
V ulici Tuchorazská je nově vybudovaná část chodníku od křižovatky s ulicí Na Ku lce směrem ven
z města. Směrem do města budou ještě v letošním
roce vybudovány dva nové přechody v místech u pivovaru a to přes silnici Tuchorazská a K Dolánkám.
Západní trasa vede kolem již zmiňovaných škol.
Ulici Žitomířská projdete celou po oboustranně
upravených chodnících. Právě projektovaná přístavba základní školy Žitomířská řeší i umístění výtahu ve stávající budově školy.
Velkým soustem pro město je plánovaná rekonstrukce ulice Žižkova a bezbariérová opatření nejen na chodnících, ale i u vstupů do budov. Projektově je rekonstrukce celé ulice připravena, dotaci
jsme za m získali na část chodníků od křižovatky
s ulicí Palackého po křižovatku s ulicí Komenského
a je to též akce plánovaná na letošní rok. Hlavní
budova v areálu nemocnice č. p. 282 prošla před
několika lety významnou úpravou komunikačních prostor, od nové nájezdové rampy po úpravy schodiště, chodeb a vybudování dvou výtahů.
V areálu nemocnice vznikla nová budova základní
školy z pavilonu bývalé infekce č. p. 1100, která je
řešena bezbariérově, stejně jako právě dokončená přestavba školní kuchyně a jídelny v č. p. 1099
a nízkoprahové centrum v budově č. p. 508.
V loňském roce byl díky nové nájezdové rampě
bezbariérově zpřístupněn pavilon E (zubní) budovy
č. p. 1311, uvnitř pavilonu vzniklo nové bezbariérové WC a do 1. patra se osoby se sníženou pohyblivos dopraví zvedací plošinou. V letošním roce
budeme pokračovat i bezbariérovým přístupem do
vedlejšího pavilonu F do ordinací dětských lékařů
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a na oddělení rehabilitace.
Letošní největší inves ční akcí je rekonstrukce budovy č. p. 507, bývalá budova ředitelství nemocnice, kam se přesune pedagogicko-psychologická
poradna a nově vzniknou tréninková pracoviště
Základní a Prak cké školy. Součás stavebních prací jsou bezbariérové úpravy a novým výtahem se
dostanete i do nejvyššího podlaží.
Mimo území katastru města vlastníme i nemovitost v katastru obce Vrátkov, kde je sídlo městských
lesů. V loňském roce vznikla v horním podlaží stávající stodoly nová terénní základna pro volnočasové ak vity. I do těchto nových prostor vede rampa
pro přístup osob s pohybovým omezením.
S přemístěním ordinace lékařky pro dospělé do budovy č. p. 620 bude bezbariérový přístup zajištěn
provizorně pomocí dřevěných nájezdů, ale definivní stavební práce na nové nájezdové rampě se
již projektují.
Plánů zůstává hodně, některá opatření jsou již vyprojektována, čekáme na získání dotace a zařazení
do rozpočtu, některá opatření jsme projektovat
doposud nezačali.
Ráda bych uvedla, že odstranění bariér není rychlý
proces, začíná výběrem projektanta a zaměřením
území. Zpracování projektu je završeno vydáním
územního rozhodnu nebo stavebního povolení. Pak většinou nastává fáze vyhledávání možné
dotace a žádání o ní. V případě rozhodnu , že se
bezbariérové opatření bude realizovat, je nutné
provést výběrové řízení, vybrat dodavatele, a pak
jen stačí začít stavět a vše řádně zkolaudovat.
Ať těm pohyblivým, i těm méně pohyblivým zdraví
co nejdéle slouží!
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje
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Projekty v ulici Zborovská
Město Český Brod v letošním roce získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci
východní strany chodníku v ulici Zborovská od křižovatky s ulicí Klučovská až po poslední dům na této
straně ulice.
Šíře chodníku bude
upravena na 1,5 metru, chodník bude ze
strany k vozovce lemován betonovým obrubníkem, v místech vjezdů
a přechodů dojde ke snížení obrubníku. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných přepážek je
uvažován 0,25 metru. Přechody pro chodce mezi
jednotlivými úseky jsou navrženy stejně jako v současnos , nově přibydou varovné a signální pásy
o šíři 80 cen metrů ze slepecké dlažby. Stávající
sjezdy na silnici budou zachovány, stejně jako šíře
vjezdů do nemovitos . Povrch chodníků bude ze
zámkové dlažby. V rámci stavby bude vybudována
autobusová zastávka v délce 19 metrů včetně bezbariérového přístupu k ní.

do konce května 2021. Po dobu prací bude chodník
uzavřen, ale přístup k jednotlivým nemovitostem
zůstane, byť provizorně, zachován. Pohyb chodců bude převeden na chodník na západní straně
ulice Zborovská. Pro převedení chodců na protější
stranu chodníku bude dočasně zřízen přechod pro
chodce v úrovni ulice Ruská.

Stavbu bude provádět společnost BES s.r.o., Benešov, která byla vybrána na základě vyhodnocení
veřejné zakázky. Předpokládaný datum zahájení
stavebních prací je v pondělí 19. 4. 2021. Chodník
nebude naráz rozkopán v celé délce, ale práce je
rozdělena na dvě etapy.

Stavební práce dle smlouvy o dílo skončí k 31. 6. 2021.
Svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu
bude zabezpečen po celou dobu stavby v obvyklých termínech.

Stavba bude zahájena první etapou od křížení s ulicí
Klučovská po ulici Ruská v termínech od 19. dubna

Druhá etapa od křížení s ulicí Ruská po konec ulice Zborovská bude probíhat celý červen 2021.
V tomto úseku budete stavbu moci obejít po silnici, protože automobilová doprava bude svedena
do jednoho jízdního pruhu a silniční doprava bude
kyvadlově usměrněná řízenou světelnou signalizací. Výjezd z ulice Pod Velkým vrchem na Zborovskou bude uzavřen.

Děkujeme za trpělivost s omezeními, která vás v průběhu stavby čekají.
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje
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Restaurování pomníku Prokopa Holého
Již v roce 2013 jsme nechali zpracovat restaurátorský průzkum na restaurování pomníku Prokopa Holého,
který je dominantou Husova náměs . Socha je připomínkou na významnou událost českých dějin, porážku
husitských vojsk v bitvě u Lipan v květnu 1434. V neposlední řadě je také výrazným sochařským dílem Karla
Opatrného, který je jejím autorem.
Autor pomníku Karel Opatrný se bezpochyby inspiroval nejen u svého kolegy Ladislava Šalouna
a jeho pražského a hořického pomníku Jana Husa,
ale i u svého pedagoga Stanislava Suchardy a jeho
mnoha pomníkových realizací. Vzhledem k faktu,
že je pomník součás městské památkové zóny
a restaurování podléhá režimu ochrany v rámci
státní památkové péče, byl vybrán restaurátor
s licencí Ministerstva kultury ČR s příslušnou specializací MgA. Marin Kulhánek. Zeptala jsem se ho:
Co je vlastně obsahem restaurátorských prací, můžete nám práce přiblížit?
„V loňském roce bylo cílem restaurování vrcholové
figury Prokopa Holého a symbolického torza husitského vozu. V letošním roce je plánována druhá etapa, která bude věnována restaurátorským
pracím na spodní čás památky - podstavci sochy
(skalisku), trnoži pomníku, zábradlí a obrubníku.
Zaměřili jsme se na prekonsolidaci nejvíce narušených čás pomníku, na mechanické odstranění
starých spár a starých oprav a tmelů, na odstranění čás mikrovegetace s použi m oplachu regulovatelnos vodní párou, odstranění mědenky. Své
obnovy se také dočká i nápisová deska s textem
ZBOROV DOSS ALTO VOUZIERS umístěná na úpa
pomníku. Deska kryje šachtu, ve které je uložena

prsť z legionářských bojišť a míst, souvisejících
s tragickými událostmi za druhé světové války.
V konečné fázi nás čeká ošetření nejvíce exponovaných čás pomníku pro srážkové vodě hydrofobizačním prostředkem a preven vní ošetření povrchu kamene biocidním prostředkem.“
Restaurování pomníku je určitě nákladné. Z čeho
je akce hrazena, přiblížila vedoucí odboru rozvoje
Mgr. Hana Dočkalová.
„Je to nákladný projekt za více než 1 milion Kč. Než
restaurátorské práce vůbec začaly, museli jsme
mít zpracovaný restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr, vyjádření památkové péče. Teprve
potom přišlo na řadu detailní upřesnění zakázky
a výběr zhotovitele. Naštěs se nám podařilo na
projekt získat v roce 2020 finanční podporu ze
Středočeského kraje ve výši 275 síc Kč, konkrétně
z Fondu kultury a obnovy památek. Z ministerstva
kultury z Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací
jsme získali v letech 2020 a 2021 prostředky v celkové výši 466 síc Kč. Jelikož jde o registrovanou
kulturní památku, veškeré práce probíhají za odborného dohledu Národního památkového ústavu.“
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Žáci základních škol jako spisovatelé, ilustrátoři a básníci
Právě v této době mají žáci základních škol z Českobrodska jedinečnou příležitost stát se spisovateli, ilustrátory, vypravěči nebo básníky a společně vytvořit knihu. Jediným pojítkem je naše město a jeho okolí.
Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, která pracuje v našem regionu díky projektu „Sdílené rados a stras škol ORP Český Brod III” (reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647) a je iniciátorem této ak vity, dala dětem volný prostor
k seberealizaci.
Aby se dětem lépe psalo, je pro ně připraven doprovodný program, ve kterém se dozví více o cestě,
kterou musí podstoupit příběh z hlavy spisovatele
na pulty knihkupectví. Mimo jiné pro malé autorky a autory připravujeme rozhovory se zajímavými
spisovateli a ilustrátory, např. s Klárou Smolíkovou,
Pavlem Čechem, Stanislavou Jarolímkovou, Janem
Psotou, Jiřím Filípkem a Vladimírem J. Mrvíkem.
Českobrodská studentka Valerie Ulíková, která
se o své čtenářské postřehy dlouhodobě dělí na
svém blogu Začítárna, bude pro dě další inspirací.
Nově se také dě setkají s maskotem českobrodské

knihovny, lišákem Čístkem, který v rámci projektu
získá svoji grafickou podobu.
Velmi si ceníme, že tento projekt i v době distanční výuky vznikl, a doufáme, že žáky zaujme
a bude pro ně zpestřením. Věříme, že v červnu
bude možné realizovat společný křest knihy, na
kterém se všichni autoři sejdou a svoje dílo oslaví
spolu s pozvanými hosty. Více informací na webu
h p://skoly-orp-cb.eu/.
Na ak vitě “Kniha inspirovaná Českobrodskem” se
dále podílejí školy v regionu Českobrodska a Městská knihovna Český Brod. Projekt je spolufinancován z rozpočtů Evropské unie, České republiky
a města Český Brod.
Za realizační tým Mgr. Jitka Šrajerová,
Městská knihovna/CVIK

Plánované akce Klubu českých turistů květen 2021
5. 5.
Výlet „Okolo Kutné Hory, Stříbrná stezka - IV. část“
13. 5.
Výlet „Hradešínským lesem přes Mrzky, Tismice a Vrátkov do Brodu“
18. – 20. 5.
Třídenní výlet „Hostýn a okolí - 6“
28. – 29. 5.
Veřejná akce „Krajem bitvy u Lipan - 39. ročník“
(Uskutečnění dle aktuální pandemické situace)

Projekty a investice
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Šemberské stezky lákají na další sezónu
V dubnu minulého roku byl dokončen projekt podpořený prostřednictvím MAS Region Pošembeří ze Státního zemědělského intervenčního fondu v částce téměř 880.000 Kč s názvem Singltrek v Dolánkách. Cílem
projektu bylo vybudování tras pro fandy cyklis ky.
Leadrem této ak vity je Pavel Kvasnička, který se
spolkem Šemberské stezky připravuje trasy na novou sezónu. Jak nyní stezky vypadají? Respektovali
lidé zavření areálu přes zimu?
„Celkově jsou stezky ve velmi dobrém stavu a jejich provoz se podařilo na podzim zdárně utlumit.
Jen naprosté minimum lidí nerespektovalo zákaz.
Značení jsme průběžně udržovali a vytvořili dostatečné množství zátarasů. Nikde není žádný zásadní
problém, který by způsobila neukázněnost cyklistů
či jiných návštěvníků.“
Kdy se stezky pro návštěvníky znovu otevřenou?
„Před zahájením sezóny jsme kompletně zkontrolovali a obnovili značení na vjezdech trailů včetně
provozního řádu, který by si měl každý nový návštěvník přečíst a řídit se jím. Modrý a černý trail
byly zcela v pořádku a nic nebránilo jejich spuštění
provozu již od 1. dubna. To pla lo i pro stoupací
trail. Na červeném trailu byla ovšem vlhkost příliš

veliká a mohlo by docházet ještě ke zbytečnému
poničení, a to především v jeho spodní čás . Říkali
jsme si, že by bylo dobré dát lesu ještě cca dva týdny navíc a trail za m označit jako nesjízdný pro vlhkost, tak jako jsme to dělali i minulé léto při větších
deš ch. Ušetří to velmi mnoho práce s údržbou
a zajis větší bezpečnost cyklistů. Předpokládáme,
že koncem dubna bude otevřena i tato trasa.“
Jak se o tom lidé dozví a lze na Šemberské stezky
vyrazit, i když tu máme omezující vládní opatření?
„Ano, jdete přeci individuálně sportovat do přírody. Náš web i FB skupinu sleduje mnoho lidí. Jsou
zvyklí si hledat novinky sami, takže půjdeme touto
ověřenou cestou. Určitě zdůrazníme respektování
platných omezení z hlediska epidemie, tj. především to, že stále pla omezení shlukování lidí.“
Děkuji za rozhovor. Ať se Šemberským stezkám daří!
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Do rozhodování o 300 síc Kč půjde 24 návrhů
Do 30. dubna se může kdokoliv zapojit do rozhodování o využi této částky. Rozhodovat se bude v on-line
hlasování dostupném na webu www.brodacibrodu.cz. O podporu občanů se uchází 24 realizovatelných
z celkově 29 podaných návrhů. Už to samo o sobě je ukázka úžasné ak vity občanů. Nyní záleží už na
každém z vás!
Před spuštěním hlasování jsme zkoumali realizovatelnsot návrhů. Odbor výstavby a územního plánování hlídal u většiny návrhů, zda nejsou v rozporu s platným územním plánem nebo s územními
studiemi. Odbor výstavby a územního plánování
- památkové péče se zabýval návrhy, které se dotýkaly městské památkové zóny. Odbor životního
prostředí a zemědělství se vyjadřoval především
k ochraně přírody, ovzduší nebo návrhy posuzoval
z hlediska vodního hospodářství. Odbor dopravy
a obecní živnostenský úřad zkoumal návrhy, které se týkaly silnic, cest a chodníků. Odbor rozvoje
se díval na návrhy především op kou rozpočtáře
realizovatelnos návrhu a posuzoval akce v širších
souvislostech a koncepčních plánech rozvoje města.
Jak a kdy se bude hlasovat?
Všechny návrhy s popisem, cenou realizace, umístěním v mapce i doprovodnými fotografiemi najdete na www.brodacibrodu.cz. Hlasující může
rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu
návrhu však může dát maximálně jeden kladný
nebo jeden záporný hlas. Záporný hlas může udělit
jen v případě uplatnění minimálně dvou kladných
hlasů. Každý hlasující vybírá z 24 zaslaných návrhů,
přičemž lze využít 8 kladných a 4 záporné hlasy.
Pokud nemá hlasující sám možnost se do akce online zapojit a nemá například doma internet, může
využít asistenci a počítač s internetem v místní
knihovně nebo v infocentru. Stačí mít u sebe jen
telefon. Hlasování bude vždy ověřeno pomocí unikátního SMS kódu přiděleného k telefonnímu číslu
hlasujícího.
Jak bude probíhat zpracování výsledků?
Po 30. dubnu se sečtou, případně odečtou, všechny hlasy pro jednotlivé návrhy a na základě získaných hlasů se sestaví výsledkový žebříček. Na jeho
základě se rozdělí finanční prostředky potřebné
pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který
získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených
finančních prostředků. Pokud finanční prostřed-

ky nebudou dostačovat na realizaci následujícího
návrhu, bude autorovi nabídnuto realizovat návrh
s omezeným rozpočtem. Pokud autor nabídku odmítne, bude realizován následující projekt. Jestliže
se umís na shodném místě v žebříčku dva či více
návrhů se stejným počtem hlasů, realizuje se návrh
s nejvyšším rozpočtem. V případě, že budou vybrány k realizaci dva či více návrhů, které se vylučují,
bude realizován návrh s vyšším počtem hlasů.
Co bude dál?
Předpokládáme, že nejpozději v polovině května budeme jasně vědět, které návrhy zvítězily
a postoupily k realizaci. Tu bude mít v gesci odbor rozvoje ve spolupráci s autorem návrhu. Poté
nás čeká vyhodnocení letošního pilotního ročníku
a případná úprava pravidel, která předložíme zastupitelstvu města ke schválení a k realizaci v roce
2022.
Petra Ištvániková,
PR manažerka
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NÁVRHY, KTERÉ POSTOUPILY KE HLASOVÁNÍ OD 9. 4. DO 30. 4. 2021
Hlasujte na www.brodacibrodu.cz
Rádi vám pomohou přímo v knihovně nebo v infocentru!
Pořadí návrhů je řazeno podle data jejich podání.
• Historie Brodu v kamenné desce – Jaroslav Petrásek (50.000 Kč)
Umístění cca 10 kamenných desek s letopočtem a popisem historické událos
týkající se města. Kamenné desky budou velké cca 30 x 40 cm, informaci tvoří
letopočet a heslovitý popis událos . Umístění: chodníky po obvodu náměs Husova a Arnošta z Pardubic, Český Brod.

• Zkvalitnění cyklis ckého a pěšího propojení Liblic a Českého Brodu – Jaroslav Jirků (300.000 Kč)
Zpracování studie projektu s cílem vybudování nového chodníku a cyklopruhu v ulici Školní a Za Drahou v Liblicích.
Umístění: Český Brod – Liblice, ulice Školní a Za Drahou. Pozemky v k. ú.
Liblice u Českého Brodu: 386/1, 667/61, 667/24, 667/7, 667/22, 667/35,
667/26, 667/71, 667/25, 667/30, 369 a 368/7.

• Park plný překvapení – projekt I. lanová pyramida - Petr Fořt (300.000 Kč)
Cílem projektu je zatrak vnit Jiráskův park a mo vovat občany do tohoto půvabného prostoru zavítat a trávit zde více času. Návrh se zabývá celkovým konceptem, který by byl realizován průběžně v horizontu 5–10 let v součinnos s možnostmi rozpočtu města. Nyní jde o rekul vaci stávajícího prostoru místo starého
kolotoče, kde by se měla instalovat lanová pyramida – prolézací Eiﬀelova věž.
Umístění: městský park v Jiráskových sadech, ul. Jungmannova, Český Brod.

• Park plný překvapení - projekt II. zemní trampolíny – Petr Fořt (300.000 Kč)
Tradiční místo setkávání u starého kolotoče v parku si zaslouží atrak vnější prvky. Jde o návrh instalace zemních trampolín. Atrakce je určena pro širší věkové
rozpě a svým minimalis ckým designem nenaruší ráz parku. V areálu parku se
podařilo vybudovat hřiště pro nejmenší, ale chybí ak vní zábava pro starší dě
a dorost.
Umístění: městský park v Jiráskových sadech, ul. Jungmannova, Český Brod.

• Psí park u nemocnice – Eva Zhřívalová (245.512 Kč)
Na rohu ulic Žižkova a Bezručova za nemocniční zdí je volný, nevyužívaný pozemek s několika vzrostlými stromy. Návrh chce prostor upravit, oplo t a zřídit na
něm psí hřiště. Psí hřiště slouží především k setkávání lidí, pejskařů i nepejskařů,
k socializaci psů, k jejich vyvenčení a hraní bez vodítka.
Umístění: parc. č. 2088 a parc. č. 2089 a část pozemku parc. č. 199/2 v k.ú.
Český Brod.
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• Venkovní úniková hra Český Brod – Lucie Ulíková (290.000 Kč)
Český Brod skrývá ve své bohaté historií zajímavé příběhy, které stojí za to objevit. Jde o návrh vytvoření únikové hry, která dobrodružnou formou provede
účastníky městem, seznámí je s jeho historií a památkami. Město získá možnost
se atrak vně prezentovat a Broďáci získají novou možnost trávení volného času
s rodinou. Po rozvolnění bude hra sloužit i školám v rámci atrak vního vyučování
o místě, kde žijeme, a podpoří týmovou spolupráci skupin po delším odloučení.
Umístění: centrum města.
• Stojany na kola u kostela sv. Gotharda – Olga Adámková (15.000 Kč)
Návrh na umístění 5 ks stojanů na kola u kostela sv. Gotharda, zajišťující bezpečnou možnost odstavení a zamknu kola.
Umístění: nám. Arnošta z Pardubic v blízkos kostela, č. p. 923/8, Český Brod.

• Označení světových pólů katastru Českého Brodu – Pavel Kvasnička (21.332 Kč)
Označení nejsevernějšího, nejjižnějšího, nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího místa
Českého Brodu. Místa vycházejí na existující cyklo a turis cké stezky, které míří z Brodu do Břežan, Kounic, Klučova a do Zahrad.
Umístění: konec Zahrad, cyklostezka Štolmíř - Břežany, cyklostezka Štolmíř - Kounice,
nová cyklostezka na Kounice.
• Zútulnění pěších tras z Brodu na Štolmíř – Markéta Havlíčková (150.000 Kč)
Návrh na umístění drobného mobiliáře jako jsou závěsné lavičky nebo piknikové
místo se stolem a lavicemi. Dále jde o kul vování pěších tras a dosadbu zeleně.
Umístění: asfaltová cesta z Českého Brodu do Štolmíře a Topolovka, Český Brod.

• Hra a pohyb pro školáky – Alexandra Kecová (280.000 Kč)
Návrh na umístění herních prvků pro větší dě , které u nás chybí. Jde o lanové
dráhy, třech šplhacích (balančních) prvků monkey road (37,8,50), pružinové houpačky, skateboard a houpačky „hnízdo“ pro relaxaci.
Umístění: městský park, Hálova zahrada, ul. Tuchorazská, Český Brod.
• Dětské hřiště ve Štolmíři - rozšíření – Eva Horejcová (170.000 Kč)
Jde o rozšíření dětského hřiště o nové herní prvky – lanovou sestavu, domeček
a zemní trampolínu.
Umístění: stávající dětské hřiště, ul. Ke Hřbitovu, Štolmíř.

• Cesta kolem kapličky – Irena Kuklová (150.000 Kč)
Realizace zpevněné ces čky – zpevněného úseku od nových domků Ve Staré vsi (u křižovatky s ulicí Školní) vedeným za pomníčkem Panenky Marie
a Stromem svobody směrem k autobusové zastávce “SOŠ” na ul. Školní směr
Český Brod. Zpevnění je navrženo s ohledem na dodržení přírodního vzhledu prostranství, snadnost údržby při sekání trávy technickými službami a finanční náročnos zatravňovacími dlaždicemi.
Umístění: ulice Školní a Ve Staré vsi, Liblice.
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• Teqballový stůl v parku na Škvárovně – Jan Sýkora (85.000 Kč)
Instalace nového herního prvku v parku na Škvárovně, kterým je pro veřejnost
volně přístupný stůl na hraní “nového” sportu, jež se po světě velmi rychle rozvijí
a těší se velké oblibě. Stůl bude instalovaný na zpevněné travnaté ploše o velikos10 x 12 m.
Umístění: park na Škvárovně, ulice Klučovská, Český Brod.
• Veřejná tančírna – Lucie Čechová (120.000 Kč)
Veřejná tančírna pro všechny Broďáky i přespolní. Minimálně jednou do měsíce
se v teplejších měsících na veřejném prostranství v Brodě uskuteční veřejná tančírna. Tančit se bude na různé hudební styly, každý večer bude tema cky zaměřený a téma předem avizované. Zaznít tedy mohou rytmy la nské hudby, klasiky,
folkloru, rock”n”rollu, popu a dalších žánrů, které budou moci navrhovat a případně si i zvolit sami občané. Hudební produkci zajis proškolení deejays.
Umístění: veřejná prostranství, případně zahrada penzionu ANNA nebo areál ZZN, Český Brod.
• Hřiště pro všechny – Jiří Stuchl (85.000 Kč)
Rekul vace stávajícího hřiště. Oprava hřiště spočívá ve stržení vrchní vrstvy
(štěrkodrť) a odvozu materiálu. Následně budou opraveny obruby hrací plochy
a proběhne výměna sloupků. Poté se upraví povrch hrací plochy (mlat), instalují
lavičky a dodělají terénní úpravy. Na západní straně bude instalována ochranná
síť na 4 sloupech do výšky 4 m. Hřiště bylo využíváno veřejnos na tenis, volejbal,
ringo či nohejbal.
Umístění: stávající travnaté hřiště, ulice Ke Škole, Štolmíř.
• Pomník padlým v Liblicích – Marek Skýpala (80.000 Kč)
Zřízení pietního místa v Liblicích, na kterém bude vyjádřena naše vzpomínka na
liblické padlé vojáky a dále i vzpomínka na vojáky, kteří bojovali za vznik a svobodu naší vlas .
Umístění: ulice Školní, Liblice.
• Originální kolostav ve Štolmíři – Jiří Stuchl (12.000 Kč)
Kolostav bude sloužit při veřejných akcích, turis ce i místním.
Umístění: ulice Havelská, č. kat. 16/1, Štolmíř.

• Skate park – Jiří Stuchl (250.000 Kč)
Vybudování skate parku vhodného i pro další sporty jako koloběžky či kola. Umístění v areálu ZZN v jedné kryté hale pro využi i při deš vém počasí. V souhrnu
se jedná o devět základních překážek a úpravu vhodného povrchu.
Umístění: bývalý areál ZZN, ulice Krále Jiřího, Český Brod.
• Ve zdravém těle, zdravý duch aneb šplhá celý Brod – Petr Renč (249.999 Kč)
Instalace nového herního prvku – lanová šplhací pyramida v blízkos workoutového hřiště. Dopadová plocha je řešena kačírkem, v těsné blízkos je plánovaná
lavička a vkusný odpadkový koš obložený dřevem.
Umístění: park na Škvárovně, ulice Klučovská, Český Brod.
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• Osazení stávajících venkovních kvě náčů – Milada Fousová (15.000 Kč)
Návrh přispívá k lepšímu vzhledu stávajících betonových venkovních nádob
– kvě náčů, které jsou umístěny v centru města. Kvě náče by byly osázeny trvalými zakrslými dřevinami, které vydrží zelené po celý rok. K nim jde dosadit
sezónní kvě ny, jako jsou cibuloviny (nízký tulipán, narcisky) a po jejich odkvětu
je nahradit afrikány.
Umístění: centrum města.
• Venkovní pódium v centru města – Milada Fousová (50.000 Kč)
Cílem návrhu je oživení náměs v centru města. Jde o pořízení venkovního pódia
o rozměru 5 x 6 metrů, které by se v letních měsících využívalo pro taneční zábavy. Zázemí pro tyto akce se nabízí v dnešním sídle knihovny a infocentra na nám.
Arnošta z Pardubic č. p. 1, před kterým by bylo pódium nainstalované.
Umístění: parčík před č. p. 1, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod.
• Osazení nových závěsných kvě náčů – Milada Fousová (75.000 Kč)
Pro zkrášlení a zpříjemnění vzhledu ulice Krále Jiřího, která vede z vlakového
nádraží směrem do centra města, je navrženo zakoupení závěsných kvě náčů.
Ty by byly instalovány na sloupy veřejného osvětlení. Osázení nových kvě náčů by mělo navazovat na kvě novou výzdobu v oknech městských budov a již
instalovaných závěsných kvě náčů v centru města.
Umístění: ulice Krále Jiřího, Český Brod.
• “Zažít město jinak” aneb Broďáci Brodu – Jakub Červenka (50.000 Kč)
Jde o celorepublikovou společenskou oslavu sousedského života v daném
městě. Obsah a program akce mají na starost především obyvatelé města,
společně s místními spolky, ins tucemi, školami, podniky atd. Je založená na
principu komunitní kulturní ak vity, ozvláštnění a vytržení ze stereotypu a letargie běžného vnímání veřejného prostoru.
Umístění: centrum města.
• Murály v Brodě – Lucie Čechová (20.000 Kč)
Originální nástěnné malby zkrášlující veřejný prostor.
Umístění: venkovní zeď bývalého areálu ZZN v ulici Jana Kouly, Český Brod.
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• Rekul vace parku a oprava komunikace – Jan Pilát (1.000.000 Kč)
Uvedená výše nákladů převyšuje nejvyšší možnou částku 300.000 Kč na jeden projekt, kterou uvádějí
pravidla.
• Renovace chodníku a cesty v Liblicích – Jan Doležal (200.000 Kč)
Renovace chodníku a cesty v Liblicích včetně zpomalovacích prahů a to z důvodů bezpečnos na ulicích
Školní a Ve Staré vsi v okolí velkoskladu Marek.
S ohledem na finanční náročnost podaného návrhu je projekt nerealizovatelný. Námět bude zapsán do
zásobníku projektů města.
• Rekonstrukce pěšího a cyklis ckého spojení Liblice - Český Brod – Jaroslav Jirků (300.000 Kč)
Náklady na realizaci projektu vyšší než 300.000 Kč. Realizace se týká pozemků, které nejsou ve vlastnictví města.
• Pumptrack Český Brod – Mar n Novák (300.000 Kč)
Cílem projektu je vybudování pumptrack dráhy (okruhu) v oblas mezi Českým Brodem a Štolmíří, oblast Útulna. Návrh je v rozporu s Územním plánem města Český Brod.
• Kráčející rozhledna – Jiří Stuchl (165.000 Kč)
Na žádost navrhovatele byl návrh stažen.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do pilotního ročníku par cipa vního rozpočtu Broďáci Brodu. Budeme
rádi za vaši zpětnou vazbu a připomínky, které můžete napsat do dotazníku po přidělení hlasů. Dotazník
můžete také vyplnit mimo hlasování zvlášť na webu:
h ps://vo ng.agorace.cz/anketa/cesky-brod-2021-anketa.
Petra Ištvániková
PR manažerka a koordinátorka par cipa vního rozpočtu

Ukázka webu pro hlasování návrhů
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Činnost městské policie
Městská policie Český Brod se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jehož součás je také měření rychlos vozidel. Toto opatření je cíleno na řidiče, kteří svou riskantní
a rychlou jízdou ohrožují ostatní účastníky silničního provozu.
Je k tomu využíván laserový radar PRO LASER III.
Jedná se o moderní, rychlý, přesný a velmi pohotový laserový měřič rychlos . Je v přenosném provedení se zabudovaným digitálním fotoaparátem
– snímek z něj slouží jako důkaz pro přestupkové
řízení. Měření rychlos se provádí pomocí odraženého laserového paprsku. Laser pracuje v infračervené čás spektra, proto je lidskému oku neviditelný. Paprsek se odráží od cíle a je zachycen zpět
op kou přístroje. Z jeho zpoždění měřič vypočte
vzdálenost a následně i rychlost cíle. Radar funguje na značnou vzdálenost. Teore cký dosah je sice
více než 1 km, ale op mální pracovní režim měřiče
je mezi 50 a 200 metry. Měření probíhá v součinnos s Policií ČR, která určuje místa pro měření
s ohledem na jejich rizikovost a aby nedocházelo
k duplicitnímu měření.

Městská policie Český Brod má povoleno od Policie ČR měřit v Českém Brodě v ulicích Palackého,
Tuchorazská, Prokopa Velikého, Klučovská, Zborovská, Žitomířská, Žižkova, Kollárova, Jungmannova
a Krále Jiřího. V Liblicích je to ulice Školní a Bylanská, ve Štolmíři ulice Českobrodská. V Zahradách je
měření povoleno na silnici č. III/1133 v obou směrech, a to pouze v prostoru zástavby. Dále je měření rychlos prováděno na základě veřejnoprávních
smluv, a to v obci Tismice, Krupá, Poříčany, Rostoklaty, Nová Ves II., Břežany II., Tuklaty, Doubravčice
a Tuchoraz.
V roce 2020 bylo prováděno sedmdesátkrát měření rychlos , z toho bylo zjištěno 253 přestupků.
Jan Svoboda, pověřený strážník vedením MP

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
Základní škola a Prak cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359 přijme pedagogické pracovníky
na pozice:
- učitel/učitelka 1. stupně základní školy
- učitel/ka MA, FY
- učitel/ka AJ, ČJL - 1. a 2. stupeň ZŠ
- učitel/ka ZŠ a SŠ dle par. 16, odst. 9
- asistent/ka pedagoga v ZŠ a SŠ dle par. 16, odst. 9
Nástup od 1. 9. 2021.
Pracovní poměr možný i na částečný úvazek.
Bližší informace - tel.: 321 622 300, e-mail zsaprsceskybrod@seznam.cz.
V případě zájmu zašlete CV co nejdříve na adresu zsaprsceskybrod@seznam.cz.

Z organizací a spolků
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Interiér Nejsvětější Trojice obnoven
Po mnoha desítkách let se českobrodš evangelíci rozhodli pro zásadní obnovu interiéru kostela Nejsvětější
Trojice. Podnětem byl neutěšený stav vnitřních omítek této zajímavé renesanční památky.
Ještě před zahájením prací v kostele proběhl odborný restaurátorský průzkum vedený Magdalénou
S. Rečovou a stavebním historikem Miroslavem Kovářem. Byly zjištěny mimo jiné fragmenty původní
výmalby z 16. stole , která zahrnovala překvapivě
jasně červenou barvu, zvýrazňující klenební žebra.
Z 19. stole se zachovaly zbytky modré výmalby
presbytáře doplněné zlatými hvězdami.
Návrh výtvarného řešení připravila zkušená výtvarnice Barbora Veselá z Přistoupimi. Záměrem
bylo opus t koncepci z 80. let minulého stole ,
kdy byl vnitřní prostor kostela opatřen pouze základním bílým nátěrem bez jakýchkoli barevných
doplňků. Vnitřní stěny nově získaly barevné plochy s ručně nanášeným abstraktním rastrem. Nad
vítězný oblouk přibyl kříž Kristova monogramu.
Čtyři řecká písmena AWCR navazují na poselství
Janova Zjevení: Ježíš Kristus je začátek i konec,
první i poslední.
Stávající měkkou akus ku kostela, kde se pravidelně pořádají koncerty nejen církevní hudby, proměnila nová podlahová kry na. Zátěžový koberec
ustoupil dlažbě s břidlicovým dekorem. Kostelní
echo se znatelně prodloužilo ku prospěchu především zpívané hudby. Teprve nyní vynikla nová kamenná kř telnice umístěná do vstupní čás chrámové lodi již před dvěma lety. Autorkou návrhu
byla opět Barbora Veselá, nádobu na křestní vodu
z nerezové oceli vytepal českobrodský platnéř Petr
Brožek.

Samostatnou kapitolu tvoří otázka odvlhčení
obvodového pískovcového zdiva. Byl zpracován
odborný posudek včetně stavebního řešení. K navrhovaným razantním zásahům do zdiva se však
nepřistoupilo. V pozadí byla obava, že by přílišné
vysušování stařičkého kamene prokázalo stavbě
„medvědí službu“. Místo toho byl jako rozumný
přijat návrh stavitele Mar na Pepře využít stávající
horizontální spáru oddělující betonovou podlahovou desku od pískovcových kvádrů. Tento vzdušný
kanálek byl zakryt odvětrávacím soklem a odpařovanou vlhkost odvádí ven lační průduch bývalého
komínového tělesa.
Práce prováděné českobrodským stavitelem Marnem Pepřem probíhaly od září do listopadu 2020
v nejvyšší možné kvalitě a s preciznos , za které se
sluší vyslovit maximální poděkování.
Náklady, které nebylo možno před dokončením
restaurátorského průzkumu přesně odhadnout, se
nakonec vyšplhaly na téměř 900 síc korun. Část
nákladů kryla dotace ministerstva kultury (225 síc
korun) a příspěvek města Český Brod (37.600 Kč).
Farní sbor vyhlásil dobrovolnou sbírku a obrá l se
nejen na členy farnos , ale i na přátele a českobrodskou veřejnost. Sbírka překročila 300 síc korun.
Štědrým dárcům touto cestou děkujeme! Až pominou restrik vní opatření související s epidemií Covidu-19, všechny zájemce zveme na prohlídku.
Marek P. Lukášek, farář
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NZDM Klub Zvonice
Jsme tu pro dě a mládež i v době nouzového stavu
V Klubu Zvonice je otevřeno i v době nouzového stavu. Při dodržování bezpečnostních opatření a s omezením v počtu klientů máme stále otevřeno. Dětem a mládeži od 6 do 20 let nabízíme sociální poradenství,
podporu v této nelehké době a volnočasové ak vity. V březnu jsme uspořádali téměř tradiční Zvonicerallye
na našich motokárách. S příchodem jarního počasí vyrážíme i do ulic a zapojili jsme se do akce Ukliďme
Pošembeří. S úklidem jsme začali v Jiráskových sadech a samozřejmě jsme nezapomněli ani na areál nemocnice, ve kterém náš klub sídlí.
Zaznamenali jsme také nepříjemné s žnos , které jsme
museli řešit. V areálu nemocnice se začínají shlukovat i party dě a mladistvých,
kteří využívají „zastrčenos “
místa k provozování různé
činnos . Od setkávání se
– v dnešní době bohužel i bez
ochrany dýchacích cest – až
po „párty“, kde se nevyskytuje pouze hlasitá hudba. Po
jejich činnos zůstává nepořádek, zmařený stavební materiál, či psychické újmy návštěvníků/zaměstnanců areálu, kteří jsou obětmi jejich nevhodného
chování. Jelikož se ve stejném areálu nachází i náš
klub, dostávají se k nám z různých stran zkazky, že
s mto máme něco společného. Opak je pravdou.
Pokoušeli jsme se pro tomuto chování působit
naší intervencí se snahou o zapojení dotyčných do
jiné – přijatelnější – činnos . Museli jsme se uchýlit k vyhrožování (zavoláním MP), abychom tento
trend alespoň omezili. Areál nemocnice je „veřejným prostranstvím“, ze kterého nemáme bohužel
právo nikoho vykazovat.
Neradi bychom, aby toto bylo další ránou do pověs a vnímání NZDM Klubu Zvonice a uživatelů
našich služeb u obyvatel Českého Brodu.

Děkujeme za podporu našim donátorům – Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Město Český Brod a také příznivcům a dalším podporovatelům našich služeb.
Více informací o našich službách, o NZDM najdete
na našem webu www.leccos.cz, Facebooku a Instagramu - nzdmzvonicecb.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s. a Filip Tomíček,
sociální pracovník za tým NZDM Klub Zvonice

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Marta Macková, paní Jiřina Šašecí,
pan Bohuslav Jirák, paní Jaroslava Bublová,
paní Marie Kubelková, pan Fran šek Šimůnek, pan Vladimír Lehovec,
pan Jaroslav Krákora, pan Jaroslav Josífek, pan Ing. Antonín Řezáč.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let..
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Putování s velikonočním zajíčkem
Na pondělní velikonoční odpoledne se vedoucí ze skautského střediska Psohlavci rozhodli uspořádat akci
s názvem „Putování s velikonočním zajíčkem“. Akce byla určená nejen pro naše členy, ale i pro širokou
veřejnost. Cílová skupina byla pro všechny dě do tře třídy, ale přišlo i několik starších dě , za což jsme
samozřejmě rádi.
Start i cíl jsme měli na náměs Arnošta z Pardubic, kde všechny dě obdržely plánek trasy, průvodku a všechny potřebné instrukce. Celá trasa
měřila necelé čtyři kilometry a bylo na ní celkem
deset zastavení, kde dě plnily rozličné úkoly, které prověřily jejich šikovnost, zručnost, hbitost, sílu
a inteligenci. Většina dě vyrazila s rodiči pěšky, ale
někteří to zvládli na kole, anebo na koloběžce.
Mezi úkoly patřilo například uzlování, malování
velikonočního vajíčka, skákání panáka, počítání
zvířátek na obrázku, hod vajíčkem do košíku, procházení pavoučí sí , skládání puzzle, poznávání
pohádkových postav a mnoho dalších. V cíli ještě
dě čekal poslední úkol, a to správné provlečení
provázku od jedné do desí v motanici. Na úplný

závěr se ještě každý účastník vyfo l s velikonočními zajíčky a dostal hodnotné ceny.
Netrpělivě jsme očekávali, jak vyjde počasí a poslední účastník dorazil do cíle, když začaly padat
první kapky deště, takže super. Velikonoční putování zvládlo celkem dokončit třicet pět závodníků
a i s doprovodem nás mohlo být ke stovce účastníků. Celé putování proběhlo bez účas vedoucích
na tra a jednotlivých stanoviš ch, tak doufáme,
že si rodiče vzpomenou a pošlou nám pár fotografií.
Budeme se těšit na další akci, která snad už bude
v plnohodnotném skautském režimu.
Pavel Rollo, skautské středisko Psohlavci
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Sousedé z Českobrodska a okolí myslí na nemocnice i o Velikonocích
Občané, dě a firmy z Českobrodského mikroregionu a blízkého okolí zpříjemnili zdravotníkům a záchranářům Středočeského kraje velikonoční svátky. Na Zelený čtvrtek tak navzdory této nelehké době vykouzlili pod povinným respirátorem úsměv mnoha zaměstnanců (nejen) „covidového“ oddělení a vnesli do
nemocničního prostředí trochu povzbuzení a dobré nálady. Přes 500 zdravotníků, záchranářů a dalších
zaměstnanců bylo obdarováno velikonočním balíčkem plným regionálních potravin a dalších dobrot.
Zdravotnický tým už přes rok bojuje v plném nasazení o lidské životy nás všech. Pracuje v těžkých
podmínkách. Je zřejmé, že již neběží závod, ale maraton bez vidiny cílové pásky… Českobroďáci, místní firmy i firmy z blízkého okolí chtěli zdravotníky
v tomto náročném běhu podpořit a poděkovat jim
tak za jejich obětavost. Pro zdolání dalšího pomyslného kilometru podpořili nápad tvorby jarního
velikonočního balíčku v podobě energe ckých
potravin s osobním vzkazem (sbírka müsli tyčinek
v rámci akce „Müsli tyčinky pro nemocnice – chceš
se přidat“), čerstvého regionálního ovoce a zeleniny, ale také velikonočních dobrot, mazanců, jarních kvě n a bylinek včetně zápichů a obrázků od
dě ze ZŠ Vi ce a duchovní literatury.
Iniciátorka a koordinátorka nápadu předala velikonoční balíčky pro povzbuzení těla i ducha na Zelený
čtvrtek 1. 4. 2021 zaměstnancům „covid“ interního, rehabilitačního, očkovacího a rentgenového
oddělení v Oblastní nemocnici Kolín, a. s. (včetně
Oddělení dopravní zdravotní služby), Městské nemocnici Městec Králové a.s. a v nemocnici Nymburk, s.r.o. Obdarováni byli rovněž záchranáři
a další personál Zdravotnické záchranné služby
Středočeského kraje (záchranná stanice Kolín, Český Brod, Kostelec nad Černými lesy, Městec Králové, Nymburk, Lysá nad Labem). Bylo potěšeno přes

500 zaměstnanců zdravotnického a záchranářského zařízení, což představuje téměř jednu tunu
(755 kg) dobrot a pozornos .
Nemocnici navš vil také kazatel Církve adven stů
sedmého dne, který zdravotnické oddělení povzbudil svým duchovním slovem s ujištěním, že se sborové společenství za nemocnice pravidelně modlí.
Velikonoční svátky proběhly vzhledem ke covidové
situaci netradičně, avšak díky darovaným balíčkům
mohli zaměstnanci nemocnic a zdravotnické záchranné služby prožít Velikonoce ve větším klidu.
„Děkuji za dnešek. Nikdo nenacházel slov,“ děkuje
za kolínskou nemocnici paní Mar na Mátlová. Fotografie z předávání velikonočních balíčků již některé nemocnice uvedly na svých facebookových
stránkách. Potěšit se můžete i na stránkách místního městského úřadu, který se do akce zapojil. Akce
probíhala v souladu s vládou stanovenými koronavirovými opatřeními.
Velice děkuji všem jednotlivcům, starostům jednotlivých obcí a firmám, kteří se na přípravě velikonočních balíčků podíleli.
Mgr. Veronika Opatřilová,
iniciátorka a koordinátorka nápadu
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Zápisy dě do mateřských škol
Všechny tři naše mateřské školy se pro letošní zápisy dě do svých zařízení rozhodly využít aplikaci Elektronický předzápis v termínu 12. 4. - 30. 4. 2021. Cílem je rodičům celý proces urychlit a usnadnit. Pro detailní
informace je žádoucí vždy sledovat webové stránky konkrétní školy, do které se rodiče rozhodli dítě zapsat,
ale obecně se dá říci, že:
Ještě před termínem řádného zápisu, který je stanoven od 3. 5. do 4. 5. 2021 si z pohodlí domova
rodiče vyplní elektronickou žádost a m své dítě
„předzapíší“ do MŠ na www.elektronickypredzapis.
cz. Údaje z této žádos jsou ihned odeslány do účtu
MŠ. Po vyplnění jsou skopisy pouze zaregistrovány. Pro platné podání je třeba formulář vy sknout,
podepsat a doručit do MŠ jedním z níže uvedených
způsobů, a to nejdéle do 4. 5. 2021 12.00 hodin.
Po tomto datu nebude žádost považována za platně podanou. K skopisům, které rodiče vyplní
v elektronickém předzápisu, je nutné ještě dodat kopii rodného listu dítěte, výpis z evidence obyvatel.
V případě, že jde o žádost přije dítěte se speciálními potřebami, je třeba k výše uvedeným skopisům
doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo specializovaného psychologického centra.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat. Dokumenty lze doručovat i v průběhu předzápisu, vždy
po dohodě s ředitelkou MŠ.

Podepsaný formulář z předzápisu s povinným přílohami lze doručit těmito způsoby:
• prostřednictvím datové schránky školy
• e-mailem s platným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý e-mail)
• poštou na adresu MŠ
• osobním podáním po dohodě s ředitelkou MŠ
Kontakty na místní mateřské školy:
• Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, 282 01
Český Brod. Ředitelka Mgr. Jiřina Zumrová,
tel.: 604 376 028, e-mail: reditelka@msletadylko.cz,
www.msletadylko.cz.
• Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, 282 01
Český Brod. Ředitelka Jaroslava Jelínková,
tel: 731 495 491, e-mail: ms_cesky_brod@mybox.cz,
www.mssokolska.cz.
• Mateřská škola Český Brod - Liblice, Ls bořská 183,
282 01 Český Brod. Ředitelka Martina Mihálová, DiS, tel: 603 295 670, e-mail:
msliblice@seznam.cz, www.skolka-liblice.cz.
Petra Ištvániková, PR manažerka
Foto: Jakub Červenka

Při obdržení nebo osobním předání všech dokumentů bude dítě přiděleno registrační číslo, které bude
zasláno zvoleným způsobem (e-mail, SMS, DS) nebo
při osobním setkání předáno zákonnému zástupci.
Pod mto číslem bude dítě zaevidováno a rovněž
bude toto číslo uvedeno při zveřejnění přijatých
a nepřijatých dě na webu MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ. Kladná rozhodnu budou zveřejněna
pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ. Neposílá se poštou. Rozhodnu o přije lze
vyzvednout v MŠ. Záporná rozhodnu budou zaslána. Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

MŠ Sokolská

MŠ Kollárova

MŠ Liblice
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Ohlédnu za zimou
Zima je za námi a tento článek měl být hlavně o ní. Uzavření škol mě ale přimělo k malé úpravě.
Zima byla, alespoň pro naše dě z MŠ Letadýlko, super. Tento výraz používaly dě pokaždé, když jsme
vyrazili s boby na náš tzv. Palouček, který se pyšní
uměle vybudovaným svahem. Na zimní dovádění
jako stvořený. Pod sněhovou peřinou, která nám Palouček pokryla, nás ale překvapila zákeřná ledovka.
Ta připravila nejedny oteplováky o původní barvu,
když se dě rozhodly jezdit ve volném stylu a následně se po ledovce snažily opět vylézt na vrchol.
Dovedete si představit, jak jsme si v takové chvíli polechtaly bránice při pohledu na naše snaživce.
Pak to ale přišlo… Uzavření mateřských škol. Pro
nás trošku neočekávané, jelikož jsme již tul „nesmrtelné tety“ přijaly za vlastní. Je pravda, že jsme
si i před uzavřením užili chvíle karantény, kdy jsme
všichni netrpělivě čekali na výsledky testů nás i dě ,
ale naštěs to vždy dobře dopadlo a nákaza se „nerozjela“. Věříme, že k tomu přispělo, kromě jiných
bezpečnostních opatření, i nošení roušek, a proto
bych ráda jménem celého kolek vu poděkovala
všem rodičům, kteří s námi spolupracovali, a m
napomohli pracovnímu prostředí bez stresu a obav
z nákazy. Děkujeme!
Následná povinnost otevřít MŠ pro dě rodičů
a pracovníků IZS nám byla oznámena takříkajíc za
5 minut 12, kdy byla naše školka již připravena na
generální úklid. Byl to šok. Navečer jsme musely
zpátky do školky a vše připravit na znovuotevření
tříd. Nás holky z naší školky ale jen tak něco nezaskočí (i když často překvapí). Dále tedy fungujeme
v režimu distanční výuky pro předškoláky a společně s kolegyněmi z MŠ Sokolská a MŠ Liblice peču-

jeme o dě pracovníků IZS. Dě máme ze širokého
okolí a není to pro ně vůbec jednoduché. Musejí si
zvykat na nové prostředí, nové paní učitelky, nové
kamarády a navrch je nemine ani pravidelné testování na Covid-19, které vykonáváme opět my. Je to
náročné pro nás pro všechny.
Tímto způsobem jsme si konec zimy pro dě nepředstavovaly a i psaní tohoto příspěvku mělo mít
jiný směr. Tak to ale prostě je a pro nás je teď nejdůležitější vytvořit dětem příjemné a zdravé prostředí.
Možná, až budete číst tento článek, bude situace
zase jiná. Ale je tu jaro, takže vlastně jiná je…
Mějte se dobře a přeji všem za náš kolek v MŠ Letadýlko pevné zdraví!
Vlaďka Hybešová, MŠ Kollárova
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Milé online setkání
Je tomu již pár měsíců, co vyučování neprobíhá ve škole. Výuka se přesunula za monitory počítačů. Ve
středu 10. 3. jsme se opět s dětmi sešli na hodině českého jazyka, ale tato hodina byla tak trochu jiná.
Čekalo na nás milé rozptýlení.
Do naší online hodiny se připojily paní knihovnice
z městské knihovny. V minulos jsme do knihovny
chodili pravidelně, vždy tam byl pro nás připraven
zajímavý program, proto jsme se i tentokrát moc
těšili. Skutečnost, že nejsme v opravdové knihovně, ale doma u počítače, jsme téměř nevnímali.
S nadšením jsme čekali, co se bude dít.
Paní knihovnice nám nejprve prozradily, jak se
z dě mohou stát „lovci perel“. Stačí se zapojit
do hry, která právě probíhá v městské knihovně.
Dále jsme se dozvěděli, jaké nové knihy si můžeme
v knihovně vypůjčit. Dostali jsme mnoho zajímavých pů, a tak už přemýšlíme, jakou knížku si ve
škole přečteme jako první. Na závěr hodiny jsme si
ještě s hli trochu popovídat.
Tímto bychom chtěli poděkovat paní Jitce Šrajerové a paní Vlastě Novotné za skvěle připravenou

hodinu, za inspiraci a povzbuzení v této nelehké
době. Moc se těšíme na další setkání.
Kateřina Sedláčková a žáci 3. A ZŠ Tyršova

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Základní škola a Prak cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359 přijímá přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do 1. ročníku oborů středního vzdělávání:
• obor 78-62-C/01 Prak cká škola jednoletá
• obor 78-62-C/02 Prak cká škola dvouletá
Kritéria přijímacího řízení:
• ukončení povinné školní docházky (i v nižším ročníku ZŠ, ZŠ speciální)
• podání přihlášky pro 2. kolo ke studiu na adresu školy do 20. 5. 2021
• doložení doporučení školského poradenského zařízení ke studiu - PPP, SPC a pod – lze dodat i dodatečně
• potvrzení zdravotní způsobilos pro zvolený obor studia - potvrzení lékaře na přihlášce ke
studiu
• projevený zájem o studium a předpoklad pro dokončení studia
Z rozhodnu ředitelky školy se upouš od konání přijímací zkoušky pro oba obory studia.
Pro bližší informace nás kontaktujte na zsaprsceskybrod@seznam.cz,
nebo telefonicky 321 622 300.
Po předchozí telefonické domluvě termínu je možné absolvovat individuální konzultaci uchazeče o studium a jeho zákonného zástupce ve škole.
Odkaz na sk přihlášky ke studiu na SŠ h ps://www.msmt.cz/file/51295/
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Nejen distanční výuka, ale také online výstava v základní
a prak cké škole
Jako speciální škola jsme opro ostatním školám mohli mnohem delší dobu učit naše žáky prezenčně ve
škole. Bohužel od konce ledna 2021 s krátkou přestávkou se i naši žáci vzdělávají distanční formou. Kromě
výuky hlavních vzdělávacích předmětů se snažíme výuku na dálku žákům prokládat ak vitami, které alespoň částečně nahrazují naše společné činnos , na které jsme byli zvyklí.
I když byly běžné základní školy uzavřené, ve speciálních školách mohla prezenční výuka probíhat
téměř o měsíc déle. Nyní však již i naši žáci druhý měsíc absolvují výuku distanční formou. Opro
loňskému roku se mnohem více našich žáků vzdělává online, setkává se se svými učiteli prostřednictvím aplikací Google Meet, Škola v pyžamu či jiných
aplikací, které vyhovují žákům i jejich pedagogům.
O náročnos této výuky pro žáky, jejich rodiče
i pedagogy už toho bylo řečeno mnoho, všichni se
těšíme do školy, až se budeme učit opět „normálně“ v lavicích.
Kromě výuky nám však stále mnohem více chybí
společné setkávání, společné akce a ak vity, na
které jsme u nás ve škole zvyklí. Bohužel už druhým
rokem jsme nemohli do školy pozvat veřejnost na
naši tradiční velikonoční výstavu. A tak jsme ji i letos, tak jako vloni, zorganizovali online. Žáci, ale
i pedagogové tvořili, fo li a posílali fotografie svých
výrobků s velikonoční a jarní téma kou, abychom
potom mohli na velikonoční výstavu pozvat všech-

ny naše příznivce alespoň online na facebookovém
profilu školy. O tom, že se mnoho žáků a pedagogů
činilo, svědčí přes 150 došlých fotografií výrobků
z různých materiálů, nakreslených obrázků, vyfocených kvě nových truhlíků i záhonků. Jsme rádi,
že se žáci a často i celé jejich rodiny zapojili i do
této dobrovolné ak vity.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za spolupráci při distanční výuce všem žáků, jejich rodičům
a ostatním členům jejich rodin, kteří dětem pomáhají
s distanční výukou. Stejně tak si poděkováni zaslouží
všichni pedagogič pracovníci školy za ak vní práci
a nasazení při distanční výuce našich žáků, stejně jako
za ostatní práce, které během této doby vykonávají.
Toto období je pro nás všechny nesmírně náročné, ale věřím tomu, že to všichni společnými silami
zvládneme a již brzy se budeme moci opět setkávat ve škole.
Mgr. Marie Šnajdrová, ředitelka
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Naše maturantky natáčely s Českou televizí
Tři budoucí maturantky naší školy, Adéla Bezděčná, Štěpánka Horká a Andrea Kolovecká, se na chvíli staly
filmovými hvězdami. Zapojily se do projektu Dáme to!, který připravila Česká televize pro webový portál
ČT edu.
Cílem pořadu, který vznikl ve spolupráci s Národním pedagogickým ins tutem a ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, je pomoci studentům s řešením typických úloh z maturitních
didak ckých testů z matema ky a českého jazyka.
V rámci projektu vzniklo celkem třiadvacet krátkých auten ckých videí, v nichž kromě zkušených
učitelů vystupují i desítky žáků posledních ročníků
středních škol. Všechny díly jsou volně dostupné
na vzdělávacím webu ČT edu.
Adéla, Štěpánka a Andrea dostaly poštou obálky se
zadáními úloh z matema ky a českého jazyka. Otevřely je před kamerou - m ovšem filmování teprve začalo. Dále měly za úkol zachy t, jak si poradily
se zadáním - natočit samy sebe v procesu řešení
úlohy. Nakonec se mohly zeptat na cokoliv, co je
k didak ckým testům zajímá.
Studentky se této zajímavé výzvy zhos ly s nadšením a, jak samy říkají, jsou rády za nové zkušenos, o něž oboha ly nejen sebe, ale i své vrstevníky,
kteří se letos chystají maturovat:

„Díky účas v pořadu Dáme to! s ČT jsem si vyzkoušela, jaké to je podílet se na velkém projektu, který
vlastně uvidí veliký okruh lidí. Jsem ráda, že jsem
pomohla dalším maturantům.“
Adéla Bezděčná
„Účast v projektu Dáme to! mi přinesla novou zkušenost a zážitek. V matema ce je důležité stále
počítat. Zkusila jsem si vyřešit příklad, který, i když
jsem vypočítala neúspěšně, mi dal nové vědomos
k maturitní zkoušce. Také jsme měli možnost podpořit ostatní studenty a pomoci jim s různými druhy příkladů, které pro ně mohou být nejasné.“
Andrea Kolovecká
Přejeme všem letošním maturantům hodně úspěchů při didak ckých testech a šťastnou volbu při
ústních maturitních zkouškách.
Darina Doškářová,
SOŠ Český Brod-Liblice
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Když nemůže třída do knihovny, připojí se knihovna do třídy
Městská knihovna v posledních měsících stála před otázkou, jak změnit způsob komunikace a poskytování
služeb, abychom našim čtenářům umožnili půjčovat si knihy a číst, přitom dostáli vládním pro epidemickým opatřením a současně zohlednili požadavky a potřeby různých věkových kategorií nebo možnos
technicky různě zdatných čtenářů.
Postupně se nám podařilo oslovit dospělé čtenáře,
někteří reagují na email nebo na sociální sítě, starší
věkové skupiny kontaktujeme telefonicky. Většina
z nich se naučila objednávat knihy pomocí svého
čtenářského konta, emailem nebo telefonem, funguje bibliobox pro vracení knih, výdejní box pro
půjčování knih i dovoz balíčků knih pro čtenáře,
kteří se k nám nedostanou. Při porovnání sta s ckých údajů za první čtvrtle roku 2020 (normální
provoz) a totéž období roku 2021 (bezkontaktní
režim) můžeme s potěšením konstatovat, že v dospělém oddělení se tato čísla příliš neliší.
Horší je situace v dětském oddělení, při porovnání údajů za stejné období jsme zaznamenali určitý
propad výpůjček. Předškoláky a mladší dě nemůžeme oslovit emailem, nechodí ani na sociální sítě,
chybí jim možnost výběru knížek přímo v knihovně, třeba podle zajímavého obrázku. Důležitým nástrojem, jak dětské čtenáře přilákat ke čtení, byly
také pravidelné literární pořady, na kterých jsme
jim formou čtených ukázek představovali zajímavé
knižní tuly nebo knižní novinky. Bohužel už více
než rok nemáme možnost přivítat v knihovně žádnou třídu mateřské ani základní školy.
Proto jsme se letos rozhodli každý měsíc točit na
youtube krátká videa, v nich dětem podle jejich
čtenářské zdatnos představujeme ukázky ze zajímavých nových knih, které pravidelně nakupujeme. Jako další novinku nabízíme vstup knihovny

do online vyučování jednotlivých tříd, snažili jsme
se kontaktovat vyučující na základních školách
v Českém Brodě a okolí. Obsah našeho vstupu je
jednoduchý: aktuálně představujeme hru Lovci perel (o které jsme již v ČBZ informovali) a nabízíme
dětem výběr zajímavých knižních tulů a knižních
novinek. Během března jsme se setkali s dvanáctřídami prvního stupně a online komunikovali
s 258 dětmi. Jsme schopni se připojit na pla ormy
Microso Teams, Google Meet a Zoom. Někdy se
vyskytnou technické po že, někdy se hodina povede lépe, někdy hůř, ale pozi vní odezva ze strany
vyučujících, dě a rodičů, kteří telefonují, registrují
dě do knihovny nebo pro ně objednávají knihy, je
ta nejlepší zpětná vazba.
Právě teď se poprvé připravujeme na online setkání s dětmi z mateřské školy. Předškoláčci online jsou další výzvou, ale pevně věříme, že se jim
program o třech prasátkách, který jsme do online
verze upravili podle dříve připraveného literárního
pořadu, bude líbit. Všechny uvedené distanční akvity jsme schopni realizovat především zásluhou
naší technicky zdatné kolegyně Jitky, patří jí za to
velký dík! Děkujeme také všem paním učitelkám,
které s námi spolupracovaly. Rádi se necháme pozvat do dalších tříd, ale hlavně se těšíme, až se budeme moci opět společně potkat v naší knihovně!
Eva Vedralová,
Městská knihovna/CVIK
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Vybíráme z knižních novinek
Aleš Palán: Nevidím ani tmu
Málokdo projde životem bez šrámů. Na někoho je toho ale naloženo tolik, že si říkáme, jakk
to jen může unést? Se šes ženami, které si v životě vytáhly černého Petra, hovořil známýý
publicista Aleš Palán. Každá je jiná, spojuje je ale to, jak jsou nezdolné a otevřené, oporu
u
hledají ve víře, v humoru, ve vzdoru… Šest niterných příběhů o těch nejtěžších věcech, jakéé
mohou člověka potkat. Přitom nevyprávějí o boles a zklamání, ale o síle bojovat a o naději.
Rozhovory doprovázejí fotografie přední české fotogra y Alžběty Jungrové.

IIvana Dostálová: Freddie a Fifi v mezisvětě
U
Uzavřený a nemluvný Freddie se jednoho dne ve školce, na své oblíbené židličce v nejzazším
rohu
nečekaně setká s neznámou holčičkou, která se jmenuje Fifi. Freddie postupně odr
kkrývá tajemství toho, že Fifi je … trochu jiná. A také zjišťuje, kým je vlastně on sám. Jemně
horrorový fantasy příběh o tom, že opravdové přátelství vzniká, když to nejméně čekáš,
h
a končí … nikdy. O tom, že jenom naše srdce a opravdová láska dokáží změnit tok událos ,
kkteré na první pohled změnit nejdou, a otevírat brány, které měly zůstat navždycky zavřené.

Mar na Rienauerová: Psaní jako posedlost
Knižní rozhovor s novinářem, popularizátorem vědy a spisovatelem Karlem Pacnerem, který
rý
osvětluje různé oblas vědy i moderní historie s nebývalým přehledem. Vyjadřuje se k proojektům Elona Muska stejně kompetentně jako k nebezpečí oligarchického poje řízení státu
u
v době koronavirové. Zvláštní kapitolu tvoří pohled do zákulisí deníku Mladá fronta a MFF
Dnes, v jehož redakci strávil Pacner celý svůj profesní život. Nechybí ani vzpomínky na start
Apolla 11 v červenci 1969, kterého se osobně zúčastnil, a na přistání prvních lidí na Měsíci.

N
Nelly Černohorská: Zlovolné bytos
JJedinečná kniha, v níž si přijdou na své nejen milovníci prózy, ale i příznivci poezie. Celé
dílo
d je zastřešeno slovanskou mytologií, zkazkami o vílách, čarodějnicích, jezinkách či jiných
nedobrých stvořeních… Knihu otevírá temný horrorový příběh Když se nedíváš, čtenáře zan
vvede do malé vesničky, ve které se každý rok ztra nějaké dítě. Co vše se může stát, když
ssmícháte rodinnou tragédii, dva kluky, malou holčičku a psychicky labilní matku? Druhou
ččást knihy tvoří jedenáct epických, veršovaných balad napsaných v duchu Erbenovy Ky ce.

Kompletní přehled nových knih za měsíc březen 2021 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.
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Kulturní dům Svět čeká na restart
Kulturní dům Svět čeká na uvolnění vládních pro epidemických opatření, od loňského podzimu je prázdný
a bez návštěvníků. Přesto není jeho budova úplně opuštěná, pracuje se uvnitř i venku.
V průběhu zimních měsíců probíhaly práce na
opravě omítek v suterénu, a přestože se celý prostor mírně vytápěl, bylo nutné sklepní prostory
vysoušet odvlhčovači. V místnos režie se připravoval prostor na umístění techniky pro digitalizaci
kina. Kvůli digitalizaci proběhlo výběrové řízení,
vybranou firmu schválila rada města, v dohledné době bude vše nainstalováno a vyzkoušeno,
následně budou odborně zaškoleni naši technici.
Díky pandemii se filmový průmysl pozastavil, odložily se premiéry nových filmů, snad se můžeme těšit na plnohodnotné filmové zážitky již brzy i v našem kině.
Po jarní údržbě zeleně ve městě prokoukl i záhon
u kulturního domu a jarními kvítky láká pohledy
kolemjdoucích. Zcela bez povšimnu léta zarůstal
plot, oddělující pozemek kulturního domu od prostoru vlakového kolejiště. Po zbourání již nevyužívané technické budovy Českých drah, která v minulos nahrazovala část oplocení, vznikla mezera
umožňující volný vstup do areálu KD. I přesto, že
zadní trakt budovy je pod dohledem městského

kamerového systému, se v areálu čas od času objevily nějaké odpadky nebo stopy po „neohlášené“
návštěvě. Prorostlý plot se díky le tým vrstvám
zeleně začal naklánět a hrozilo jeho zřícení do prostoru dvora.
Z tohoto důvodu si čtyřčlenný tým CVIKu nasadil
pracovní rukavice, vyzbrojil se ostrými zahradnickými nůžkami a pus l se do práce. Za pěkného
počasí bylo za jedno dopoledne hotovo. Hromady suchého roš ani sesbírané odpadky by nebylo ekologické pálit, proto jsme o pomoc požádali
technické služby, které vše obratem odvezly. Za
rychlost i pomoc zaslouží velké poděkování. Následovat bude zabetonování chybějících sloupků,
instalace chybějícího ple va a oprava nejvíc zničených plotových polí, celý plot bude nakonec doplněn zelenou krycí síťovinou pro náletu plevelných
rostlin. Všechny tyto práce budou realizovány zaměstnanci CVIKu.
Ing. Klára Tesaříková,
KD Svět/CVIK
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Atle ka nezahálí
Snažíme se dodržovat veškerá vládní nařízení a opatření, která průběžně vyhlašuje vláda ČR v souvislos
s pandemií Covid-19. Naši atle a jejich rodinní příslušníci chodí v rámci brigády uklízet sportovní areál
Ku lka a připravovat sportovní plochu a její okolí na atle ckou sezonu. Pevně věříme, že počasí i příznivá
čísla umožní zahájit letní atle ckou přípravu co nejdříve. Prořezali jsme břehy v okolí atle cké dráhy, uklízíme, stříháme, na ráme a těšíme se na první kolek vní trénink.
Dosud probíhá atle cká příprava individuálním
způsobem. Naši trenéři připravují individuální tréninkové plány, sledují domácí přípravu všech dětských a mládežnických složek a vyhodnocují průběžné plnění a výsledky všech výzev.
Jednou z výzev jsou rodinné běhy. Uběhněte štafetově 3 km a zaznamenejte výsledek na hodinkách/
telefonu, který si předáváte jako štafetový kolík.
Odměníme nejrychlejší rodinu, nejstarší a nejmladší rodinu, tedy součet všech věků zúčastněných. Musí se zapojit nejméně tři osoby, které jsou
v příbuzenském svazku, tedy rodina, jedna osoba
nesmí běžet více než 2 km. Běžet můžete kdekoliv
a délku jednotlivých úseků si určujete sami.

3 x 1 km nebo 20 x 150 metrů? Tak ka a počet předávek je na vás. Hodinky musí proběhnout celou
trasu bez stopnu .
Další z výzev je natočit krátké video z domácí sportovní přípravy. Když nám ho zašlete do komentářů výzvy na facebook, získáte odměnu, a tou není
nic jiného, než sportovní pomůcky. Chceme své
členy a všechny zájemce o sport podpořit, aby se
i přes všechny problémy současné situace udržovali
v dobré fyzické kondici a ak vně sportovali, ať už
jakoukoli formou.
Jan Hanzal, TJ Slavoj Český Brod
Foto: David Machorek
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Basketbal v době (po)koronavirové
Rok 2020 byl pro českobrodský basketbal rokem zvláštním. Ze začátku se zdálo, že půjde o rok velmi úspěšný.
V soutěžích ČBF jsme měli celkem šest týmů (muže,
dorostence U17, dorostenky U17, žáky U15, starší
minižákyně U13 a mladší minižáky U12) a navíc
družstvo přípravky hrálo přípravnou soutěž Šmoulinku formou turnajů. Muži se po dlouhé době
probojovali do play oﬀ Středočeské basketbalové
ligy a tři naše odchovankyně vyhrály se svým týmem Basket Slovanka základní část nevyšší české
soutěže extraligy kategorie U17. Ale i ostatní týmy
„šlapaly“ a byly po personální i materiální stránce
zabezpečené.
A najednou to přišlo! Stejně jako sport v celé zemi,
i brodský basket se zastavil. Soutěže byly bez náhrady zrušeny, vítězové nevyhlášeni. Po přechodném uvolnění, kdy se nám podařilo ještě uspořádat letní soustředění a nábor našich nejmenších,
se na krátko rozeběhly i soutěže. Netrvalo však
dlouho a skončily nejen soutěže, ale i tréninky. Je

tomu už rok, co se sportovci nemohou věnovat
svému koníčku a tak se přechodné období snažíme
naplnit individuální přípravou. Či alespoň chodit si
ven „zaházet“, když to počasí a pan ministr dovolí.
Nicméně jsme připraveni okamžitě začít tréninkový proces všech týmů ve venkovním i vnitřním prostředí, jak to situace dovolí. Všichni trenéři se na
své svěřence těší a pevně věří, že se spolu setkají
ještě před koncem školního roku. V plném proudu běží též přípravy na letní soustředění. V plánu
máme také v červnu a v září uspořádat několik
basketbalových turnajů. Pevně věříme, že tato podivná doba brzy skončí a na basketbalová hřiště se
vrá me v plné síle i počtu. O zahájení tréninků vás
snad budeme moci brzy informovat.
Jakub Nekolný
TJ Slavoj Český Brod, oddíl basketbalu
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Mládež za měsíc oběhla Československo
Na březen jsme hledali mo vaci pro dě a jejich rodiny, aby byly v pohybu. Dali jsme si cíl oběhnout nebo
procházkou zvládnout 2 326 820 m - délku hranice ČR. Porce to je veliká, ale českobrodská mládež se rozrůstá, a když do akce zapojíme své členy, věřili jsme, že to dokážeme.
V půlce března jsme byli na čísle 2 070 km. A jelikož dnů zbývalo ještě dost, přidali jsme k oběhnu i naše sousedy, a to Slovensko. Celkem jsme
tedy museli zvládnout 3 979 km. Ke konci měsíce
to vypadalo na hraniční čísla, ale hezké počasí vyhnalo dě a rodiče ven, a společnými silami jsme
tuto hranici pokořili. Celkem jsme za měsíc březen
uběhli 4 047 km. A to někteří běhali venku bez aplikace. Takže za nás velmi hezké číslo.
Na konci března jsme se ve spoluprací s atle ckým
oddílem TJ Slavoj ČB, MAS Pošembeří a technickými službami města vrhli na brigádu na Ku lce.
Letos poprvé neměla v rámci bezpečnos brigádu

celá mládež najednou, ale udělali jsme menší skupinky v obrovském areálu.
Během týdne se zde udělala spousta práce, a i správce si pochvaloval, jak Ku lka prokoukla. Aby ne, přišly celé rodiny, bylo krásně, sluníčko ven vyloženě
táhlo a pohyb s vyšším smyslem padl na úrodnou
půdu. Vidět třeba teenagery, jak s rados pracují,
byla veliká odměna. A teď už se všichni společně
těšíme, až zde zase budeme moci sportovat.
Mar n Sahula a Iveta Librová,
SK Český Brod, z.s.
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Rok 2021 – 100 let od úmr Antonína Balšánka – má pokračování
V lednovém čísle Českobrodského zpravodaje jste si mohli přečíst o významném českobrodském rodákovi
Antonínu Balšánkovi a o tom, že letos v únoru uběhlo právě 100 let od jeho úmr . Tehdy jsem si na závěr
článku posteskl, že jeho hrob (resp. hrobka jeho rodiny) je ve velmi neutěšeném, dokonce až v havarijním
stavu. To už je ovšem minulos .
Vedení našeho města ve spolupráci s technickými
službami se rozhodlo postavit k této skutečnos
čelem a veřejně známého rodáka připomenout
a hrobku Antonína Balšánka nechali technicky zajis t a zrenovovat. Zásadní podíl na tom mají ředitel technických služeb Miroslav Kruliš a místní
kameník Aleš Procházka, který se svými spolupracovníky provedl vlastní obnovu.
Silné mrazy a sněhová pokrývka sice znemožnila
realizovat vše do dne výročí (22. února), ale o to
víc sví světlý kámen novotou s přicházejícím jarem. Antonín Balšánek neměl vlastní dě , a tak se
o hrobku dlouhá léta nikdo nestaral; na nápisové
desce dokonce nebylo celých sto let uvedeno ani
jméno slavného architekta. I to se změnilo, a Anto-

nínovo jméno bylo konečně dopsáno ke jménům
jeho rodičů a dvou předčasně zemřelých bratrů.
Pokud půjdete na českobrodský hřbitov, můžete výsledek posoudit sami, případně zde i zapálit svíčku.
Město Český Brod ve spolupráci s Regionálním
muzeem v Kolíně a Podlipanských muzeem chystá
ještě letos u hrobu drobnou pietní akci, spojenou
s kratší přednáškou. To ovšem, až pandemie koronaviru povolí a vláda dovolí…
A na závěr ještě jedna zajímavost k osobě stále
zmiňovaného architekta – věděli jste například, že
je autorem slavnostního řetězu pražských primátorů?
Dr. Vladimír Jakub Mrvík
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Krvavý čtvrtek 17. dubna 1421: 600 let od doby a vypálení
Českého Brodu
Na 17. dubna 2021 připadá kulaté výročí rovných 600 let od jedné z nejkrvavějších událos v dějinách
našeho města, bohužel ale ne krvavé událos poslední. K tomuto výročí se připravuje jedno velké překvapení pro všechny milovníky historie i všechny patrioty Českého Brodu, které zde za m nechci prozrazovat.
Nicméně, proza m zde nabízím krátký článek o tom, co se tehdy vlastně v Brodě stalo.
Český Brod se ve 14. stole velmi slibně rozvíjel.
Město mělo ve středověku
dokonce tři předměs (Liblické, Kouřimské a Pražské), uvnitř hradeb se nacházelo 82 nebo 83 domů
s právem vařit a prodávat
pivo. Mezi „občanskou vybavenost“ tehdejších Českobrodských patřily hned
dvoje městské lázně, dva
mlýny, dva kostely, špitál, škola, řada koželužských
i jiných dílen a už tehdy už zde fungovalo neuvěřitelných 20 masných krámů. Město a řada vesnic
v jeho bezprostředním sousedství náležely pražským arcibiskupům. Jednalo se tedy o církevní majetek. Navíc šlo o strategický opěrný bod na jedné
z hlavních stezek, den cesty od hlavního města. Už
z toho je jasné, že nadcházející husitské války byly
pro město velmi drama cké, zpočátku i plné násilí,
krve a ohně.
30. července 1419 proběhla v Praze známá pražská defenestrace, o dva týdny později zemřel bezdětný král Václav IV. a už následujícího dne začal
Jan Žižka v Praze ničit tamější kláštery a kostely.
Husitské války vypukly naplno. 1. listopadu 1420
pak Žižka svedl s císařem a dědicem českého trůnu
Zikmundem slavnou vítěznou bitvu u Vyšehradu.
Hned následující den přijel do Českého Brodu císař
Zikmund se svými vojáky, prchající z Prahy po prohrané bitvě. Ve městě usídlil vojenskou posádku,
složenou údajně převážně z uherských a německých vojáků. Své raněné umís l do českobrodského špitálu a některé zde i pohřbil.
Bylo jen otázkou času, kdy se Zikmundův Český
Brod rozhodnou husité dobýt. Ve čtvrtek 17. dubna 1421 přitáhlo k městu od Toušeně vojsko Praža-

nů pod velením Jana Žižky, ke kterému se ještě připojilo vojsko Orebitů pod vedením Hynka Krušiny
z Lichtenburka a Diviše Bořka z Mile nka. Po krátkém obléhání husité ovládli hradby, otevřeli bránu
a boj se přenesl do českobrodských ulic. Po několika hodinách husité město ovládli. Přibližně dvě
stě obránců z řad císařských vojáků, ale i někteří
místní měšťané a osmnáct (!) katolických kněží,
kteří prchali před táhnoucím husitským vojskem,
se pokusili v této situaci hledat poslední útočiště
uvnitř kostela sv. Gotharda. Žižka s Krušinou tehdy rozhodli kostel nedobývat, ale nechali ho zapálit. Požár ještě umocnila patrně šindelová kry na
střechy. Většina lidí uvnitř zde nalezla smrt, zemřel
i místní farář Bartoloměj nebo farář z nedaleké
Chotouně. Při požáru se zří la i část klenby nad
hlavní lodí a žárem popukalo zdivo jižní věže.
Soudobá husitská kronika líčí událost takto: „A tu
s nimi ten kostel zapálili. Část Němců tu uhořela
a někteří seskakovali dolů z věže. A ty, kteří si nezlámali vaz, utloukli cepy. … A z něho činili pannám
i paním násilí, až mnohé připravili o život. A také dal
všude zakládat požáry.“ A skutečně onoho 17. dubna vyhořela i značná část Českého Brodu, včetně
školy a mnoha měšťanských domů. Paradoxem zůstává, že po Janu Žižkovi pojmenovali Českobrodš
na konci 19. stole jednu z hlavních místních ulic.
Mezi jinými utekl do Brodu z Prahy i někdejší písař
předchozího krále Václava IV., Mikuláš Navara zvaný „Čber“. Toho husité zajali, svázaného postavili
do sudu se slámou a v něm ho patrně ještě týž den
upálili. Přeživší měšťané museli odpřisáhnout čtyři ar kuly pražské. Dozor nad městem před svým
odchodem svěřil Jan Žižka vojenskému hejtmanovi
Bartoňovi, do úřadu rychtáře dosadil jistého Jindřicha a bezpochyby zde zanechal malou vojenskou
posádku. Český Brod byl následně začleněn do svazu pražských měst.
Dr. Vladimír Jakub Mrvík
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Od zastupitelů

Školní jídelna, nebo restaurant?
Jistě jste mnozí také sledovali, jak se stavba školní
jídelny v areálu nemocnice blížila ke konci a čekáte
na slavnostní „výkop“. Co mne však velice překvapilo, že až z velkého nápisu, který sví na rohu budovy, jsem se dověděl, že to není školní jídelna, ale
restaurant. V době výstavby nikdy na jednání zastupitelstva nepadlo slovo o tom, že to tak bude. Sám
nápis stál „jen“ do 10.000 Kč, ale i tak se domnívám,
že tam být nemusel. Je to stejné, jako když ředitel,
který nenastoupil, požadoval v kanceláři postel za
cca 35.000 Kč, aby mohl v práci „pracovat“ i v noci.
Zajímavé na tom bylo to, že vedení města na tento požadavek velice slyšelo a postel v kanceláři být
měla. Čas však rozhodl jinak a postel tam nebude.
Nezpochybňuji akci výstavby nové školní jídelny,
dávno byla a bude potřeba a je třeba pochválit, že
se akce povedla. Jen drobnos na krásném výsledku vzbuzují pochybnos . V průběhu stavby se ob-

jevilo plno věcí, které projektant nevěděl a mnohé
vědět ani nemohl, protože ne každý má historickou
paměť. Ale možná včasné nahlédnu do stavebních
plánů budovy čp. 1099 mohlo nějakým překvapením předejít. Doufám, že vederní města zjedná
v tomto bodě nápravu a také obsah archivu stavebních plánů nemocnice bude sepsán, což se mnoho
let za m nestalo.
Abych dokončil tento příspěvek návratem k nepotřebnému nápisu, kdy na budově stačilo dát číslo
popisné a mosaznou ceduli s potřebnými údaji, chci
končit přáním. Přeji dětem a nejen jim, aby všem
v jídelně – restaurantu – vždy moc chutnalo a již se
těším na den otevřených dveří, kam jistě pozve vedení města širokou veřejnost.
Václav Hájek

Redakční rada se rozhodla neuveřejnit článek zastupitelů SNK Českobroďák „Reakce na „výplod“
Ing. Petráska ml. v ČBZ březen 2021“. Všichni zúčastnění měli možnost se k diskusi k bodu č. 12 „Žádost
T. J. Sokol o spolufinancování rekonstrukce suterénu sokolovny“, která proběhla na jednání zastupitelstva
10. února 2021, o přestávkách i po jeho skončení, vyjádřit v březnovém čísle zpravodaje. Českobrodský
zpravodaj neslouží k vyřizování osobních neshod ani k hádkám o obsahu soukromých rozhovorů mezi
občany města, byť by se jednalo o členy zastupitelstva. Prosíme všechny zúčastněné o zklidnění diskuse
a o návrat k věcné povaze debaty.
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Obnova pomníku Prokopa Holého na Husově náměs
v Českém Brodě
Pomník představuje táborského hejtmana z odbdobí bitvy u Lipan. Je stejně vzácný jako mohyla
bitvy u Lipan. Obě památky připomínají zlomové
okamžiky v českých dějinách. Stojí za to se nad těmito památkami zamýšlet.
Od loňského roku dochází u pomníku Prokopa
Holého k jeho restauraci. Z podnětu místostarosty Českého Brodu pana Mgr. Tomáše Klineckého,
kterému za to velmi děkuji, jsem obdržel od zhotovitele restaurace pomníku informaci, podle které
práce na restauraci pomníku mají probíhat ve dvou
etapách. První etapa se konala v loňskému roce.
Bylo restaurováno vrcholové torzo pomníku včetně husitského vozu. V letošním roce je plánována
druhá etapa. Má dojít k obnově podstavce pomníku. Koroze na podstavci kámen poškodila natolik,
že je nutno provést jeho opravu. Je nutno opravit
i nápis na pomníku pocházející z roku 1910. Stékající voda po skalisku odplavila měkké složky horniny a zhoršila čitelnost nápisu.
K tomuto nápisu dodávám: Jde o odkaz tehdejších
českobrodských občanů a iniciátorů stavby pomníku Prokopa Holého, jehož autorem byl známý architekt Karel Opatrný. Je to odkaz platný pro další
pokolení.

Je následující:
PROKOP VELIKÝ
SLAVNÝ VŮDCE TÁBORŮ
U LIPAN
KVĚTEN 1434
„KDE ZTRATIL NÁROD
PROKOPOVA VĚKU
SVÁ VOJSKA LIDOVÁ
SVÉ SVOBODY
POTOMSTVO MDLÉ
ČEKAJÍC OBRODY
PAMÁTNÍK TENTO
POSTAVILO Z VDĚKU“
3. ČERVENCE 1910 – ČESKOBRODSKO
Podle sdělení zhotovitele restaurace pomníku nemá být uvedený nápis na rozdíl od nápisu odbojářů
a Lidic pozlacen, neboť zářící pozlacení by koncept
sochy narušilo. Domnívám se, že tehdejší Českobroďané a stavitelé pomníku by si zasloužili, aby
i ten jejich nápis byl pozlacen. Dřívější pozlacení,
i když bylo vodou poškozeno, bylo přece jen čitelné.
Josef Dvořáček
29. března 2021 Český Brod
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René Trinkl – vzpomínka
Kdo někdy prošel kolem zahrádky Rendy Trinkla,
tak si mohl pomyslet, že člověk, který se tak dobře stará o krásně upravenou zahrádku, musí být
šťastný člověk. Určitě byl, i když tento činorodý
a pracovitý člověk mnoha profesí, neměl vždy
slunné dny.
V padesátých letech minulého stole strávil několik krušných let v uranových dolech v Jáchymově,
jako poli cký vězeň. Dlouhá léta pak působil v Konfederaci poli ckých vězňů ČR, kde se snažil o důstojné narovnání starých křivd.
V devadesátých letech se spolu se skupinou dalších nadšenců zasloužil o navrácení sokolského
majetku a obnovení činnos Sokola v Českém Brodě. Jako člen výboru Sokola pak mnoho let zajišťoval všechny záležitos technického rázu.

V poli ckých a celospolečenských otázkách zůstával ak vní celý život. Měl přehled nejen o poli ce
a životě ve městě, ale i celé společnos . Dlouhá
léta pracoval v různých komisích města a málokdy
chyběl jako jeden z členů volební komise. Těžkou
ztrátou pro něj byl odchod jeho milované ženy Ládiny. Poslední rok svého života tedy trávil v důsledku zhoršujícího se zdraví a neodvratně slábnoucího
zraku v Domově Anna.
Vášnivý rybář, milovník Krkonoš, ale i přátelského
posezení u dobrého vína či piva, odešel před loňskými Vánocemi v požehnaném věku 92 let. Jeho
přátelé z vinotéky i restaurace U Hrabětů jej budou
dlouho postrádat stejně jako my všichni, kteří jsme
se s ním denně potkávali jako sousedé či přátelé.
Jana Thomesová
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Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí,
například, k čemu má daný pozemek sloužit a jak
moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit
si, jaký bude strom v dospělos i jaký bude mít vliv
na své okolí. Každá dřevina má to ž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování
potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují dě , neměli byste
zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba s.
Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat
také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné
alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad m, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát,
který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách
České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy
nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby
byly dodrženy všechny zákonné povinnos . Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis
nebo neplyne-li z místních zvyklos něco jiného,
pla pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy
1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí
být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost

porušena. Případně si musíte zajis t souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace
takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz.
Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak
stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na
webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží
centrální registr stromů na webu www.sazimebudoucnost.cz. Zaregistrovat do něj výsadbu může
každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les.
Po zaregistrování se strom přidá na interak vní
mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené
v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích
a počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy.
Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné
přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově
vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková,
PR koordinátorka inicia vy Sázíme budoucnost
Foto: Tom Kalous

Participativní
rozpočet
2020/2021

Vyberte nejlepší návrh
pro naše město
a hlasujete na
www.brodacibrodu.cz
9. 4. 2021 - 30. 4. 2021
V nabídce je 24 zajímavých námětů od našich Broďáků!
Hlasovat můžete také v knihovně nebo v infocentru
na nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. Stačí mít u sebe telefon.
Dotazy zodpoví koordinátorka participativního rozpočtu Petra Ištvániková
Tel: 733 384 871, mail: istvanikova@cesbrod.cz
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ĄƉŝƐĚŽϭ͘ƚƎşĚǇa
9iåHQtURGLþH]iNRQQt]iVWXSFL
0LQLVWHUVWYR ãNROVWYt POiGHåH D WČORYêFKRY\ Y VRXYLVORVWL V PLPRĜiGQêPL RSDWĜHQtPL Y VRXYLVORVWL
s pandemií COVID –  Y\GDOR RSDWĜHQt N RUJDQL]DFL ]iSLVX N SRYLQQp ãNROQt GRFKi]FH SUR URN
2021/2022.
3RGOH]PtQČQpKRQDĜt]HQtSUREČKQH MHQIRUPiOQtþiVW]iSLVXRGþiVWLPRWLYDþQtVHXSRXãWt
Termín pro zápis k ]iNODGQtPXY]GČOiYiQt je stanoven na období
od 6. do 30. 4. 2021 bez SĜtWRPQRVWtGČWtYHãNROH
=iSLVMHXUþHQ SURGČWLNWHUpGRYUãtSĜHGQiVWXSHPGRãNRO\OHW
(tj. narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 DGČWLVRGNODGHPSRYLQQpškolní docházky
1.

Tiskopisy k zápisu VLPĤåHWHVWiKQRXW]Zebových stránek školy ze sekce ANWXDOLW\9\SOQČQp
a podepsané je poslat datovou schránkou, emailem, poštou nebo osoEQČ do 28. 4. 2021.

2.

'RNXPHQW Y\SOĖWH YODVWQRUXþQČ SRGHSLãWH SĜLORåWH NRSLLURGQpKR OLVWX GtWČWH SĜtS GRSRUXþXMtFt
SRVRX]HQtSRUDGHQVNpKR]DĜt]HQtDRGERUQpKROpNDĜHD]DãOHWHQDDGUHVXãNRO\
3RNXGQHEXGHWHPtWSRWĜHEQiGRSRUXþHQtQHYDGt, SĜL]iSLVXdomluvíme další postup.

3.
-

Formy zápisu – GRUXþHQtåiGRVWL
datová schránka (elektronický podpis být nemusí) ID datové schránky: b9dxfqt
HOHNWURQLFN\VH]DUXþHQêPHOSRGSLVHPQDHPDLOzsaprsceskybrod@seznam.cz
poštou na adresu: Základní škola a Praktická škola, äLWRPtĜVNiýHVNê%URG
osobním podáním ve škole

4.

K ]iSLVX VH PĤåHWH GRVWDYLW RVREQČ SR WHOHIRQLFNp GRPOXYČ EH] SĜtWRPQRVWL GtWČWH
27. 4. 2021 (nebo v MLQpPSĜHGHPGRKRGQXWpPWHUPtQX
S VHERXVLSĜLQHVWH
- Doklad totožnosti
- 5RGQêOLVWGtWČWH
- 'RSRUXþHQt63&QHER333
POZOR!
3RNXG VH ]iNRQQê ]iVWXSFH UR]KRGQH GRVWDYLW N ]iSLVX RVREQČ MH QXWQp DE\ VH SĜHGHP
objednal telefonicky nebo e-PDLOHP QD XYHGHQêFK NRQWDNWHFK D åiGiPH DE\ SĜL ]iSLVX E\OD
dodržena platná protiepidemická RSDWĜHQt
.G\E\VWHQČþHPXQHUR]XPČOLYROHMWH321 622 300 nebo pište na zsaprsceskybrod@seznam.cz
Kontakty školy:
Školní web www.zsaprsceskybrod.wz.cz
Školní email: zsaprsceskybrod@seznam.cz
Datová schránka: b9dxfqt
Adresa: Základní škola a PUDNWLFNiãNRODäLWRPtĜVNiýHVNê%URG
'ČNXMHPH9iP]DVSROXSUiFL
Marie ŠnajdrováĜHGLWHONDãNRO\
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4múZ\WLYUmWHK`&
;]VȱHZKxSLQ
4(;,4(;0*2ø1(94(92Ǖ,:26)96+:2(
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7VQȑ[LKV[VOVQHRV[ûT7ȱPWYH][LTH[LTH[PJRV\HR[P]P[\HVKTȓU\
7̿POSmZP[ZLT̓üL[LKV15. 4. 2021UH^LI\ZRVS`VYWJIL\
RKL[HRtUHQKL[L]xJLPUMVYTHJxVWYVQLR[\7̿xZW̻]R`V̷LRm]mTLKV15. 5. 2021
5H]HúP̷HZ[ZL[̻úx̷SLUR`7YHJV]UxZR\WPU`WYVTH[LTH[PJRV\NYHTV[UVZ[
4(7̶LZRû)YVK

:WVKWVYV\WYVQLR[\:KxSLUtYHKVZ[PHZ[YHZ[PúRVS000R[LYûQLÄUHUJV]mUaYVaWV̷[̓,]YVWZRt\UPL
̶LZRtYLW\ISPR`HVIJxZWYm]UxOVVI]VK\697̶LZRû)YVK

Je vám více než 65 let nebo
patříte mezi chronicky nemocné nebo
jste držitelem průkazu ZTP anebo ZTP/P
bez ohledu na věk a nevíte,
jak se dopravit na očkování
proti Covid-19?
Využijte dotovanou
Českobrodskou dopravu pro seniory!
Cena přepravy na jednotlivá očkovací místa:

SE
NI
OR

TA
XI

Kolín: 200 Kč
Nymburk: 175 Kč
Říčany: 200 Kč
Brandýs nad Labem: 200 Kč
Praha: 250 - 300 Kč

Cena zahrnuje dopravu tam i zpět včetně čekací doby.
Podmínkou je bydliště v Českém Brodě, v Liblicích, ve Štolmíři
nebo v Zahradách.

Bližší informace na tel. 730 870 953, email: tumova@cesbrod.cz
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1/4/2021
#desettisickroku
WVQ̹[LZUmTPJLZ[V\
RLaKYH]x
*OȽaLQL
ULQWȱPYVaLUȓQúx
lidský pohyb. Kolik
T\KLUUȓ]ȓU\QL[L
ȏHZ\&

Registrujte
ZL]ȏHZ

Pravidelná
fyzická
aktivita posiluje
organismus a jeho
obranyschopnost.

Mírnou nadváhou
[YWx T\üȽ
H üLU
=`WVȏx[LQ[LZP]HúL
BMI.

Poznejte své
TȓZ[VQLOVVRVSx
a získejte spolu
se zdravím
i zajímavé ceny.

www.desettisickroku.cz

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

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

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČLÁNKY

OSTATNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být proporčně v poměru k danému rozměru
• u všech inzerátů musí být texty a důležitá grafika min. 3 mm od kraje; v případě celostránkové inzerce (ostatní vždy bez spadu), kde je grafika do krajů strany (na spad), vyžadujeme ořez. značky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu
Uzávěrky: 4. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2021
Data expedice: 15. 1., 12. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6., 13. 8., 17. 9., 15. 10., 12. 11., 17. 12. 2021
poslední aktualizace: 12. 1. 2021

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

Bytové domy – DVOJÿATA ÿB

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY
K PRODEJI

ÿeský Brod – ulice KluĀovská
www.dvojcata-cb.cz

Nám. A. z Pardubic 43
ÿeský Brod

Ɣ prodej, pronájem a výkup nemovitostí
Ɣ bezplatné realitní poradenství
Ɣ Ĝešení exekucí nemovitostí
Ɣ znalecké posudky
Ɣ energetické prĤkazy
Ɣ hypoteþní servis
Ɣ re¿nancování
Bydlím tu s vámi!

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.eu

www.rkbohemia.cz

NABÍZÍME:

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

Vepřovou pečeni s kostí – 109 Kč/kg
Vepřovou kýtu bez kosti – 109 Kč/kg
Hovězí zadní plec - z mladého býka – 199 Kč/kg

Akce od 26. 4. do 8. 5. 2021
na prodejně v Českém Brodě
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VYHRAJTE
TRAKTŮREK
za 120 000 Kč
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Velká jarní soutěž
Českého rozhlasu Regiion

í den
v čase 9.45–10.00 hodin

Praha a stř. Čechy 100.7 FM | R-REGION | vyhrajtetrakturek.cz

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

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby
FASÁDNÍ CENTRUM
HUTNÍ MATERIÁL
DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY
REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH
PŘIJMEME: ŘIDIČE, SKLADNÍKA a MONTÁŽNÍKA
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia
+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109
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SLUŽBY NOTÁŘE
Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

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

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

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

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

esel

®

www.tc-nibe.cz

HLEDÁTE DLOUHODOBOU BRIGÁDU?
Jsme dynamická společnost, malý kolektiv nadšenců a hledáme
me mezi nás
kolegu/kolegyni na občasnou výpomoc ve skladu.

Nabízíme:
různorodou činnost na cca 1 den v týdnu
flexibilní pracovní dobu
odpovídající platové ohodnocení
lokalita Český Brod

Uvítáme:
praxe s vysokozdvižným vozíkem
technická zdatnost a manuální zručnost
všestrannost, spolehlivost a samostatnost

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Pro více informací nás kontaktujte na:
sales@cagem.eu
+420 734 258 744

S.A.F. Praha spol. s r.o.
Na Návsi 38
282 01 Přišimasy
www.saf.cz

V O LNÁ PRAC OV NÍ M ÍST A

x ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ
A MONTÁŽNÍ PRÁCE
Vyučen v elektrooboru, SOŠ elektro
Možnost montáží v zahraničí

x ZÁMEČNÍK - MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
Vyučen v oboru, praxe vítána
Svařování MIG/MAG

U profesí se jedná o jednosměnný provoz
Nástup dle dohody
Bližší informace na tel.: 321 672 815

Základní škola a Praktická škola v Kostelci
nad Černými lesy, K Jatkám 748
nabízí dětem s doporučením z PPP nebo SPC
vzdělávání v malých třídních kolektivech s
individuální přístupem, s cílem naučit děti
dovednosti pro praktický život:
1) v Přípravné třídě ZŠ (děti s odkladem školní
docházky a pětileté);
2) v ZŠ zřízené dle §16, odst. 9 Škols. zákona - žáci
se speciálními vzdělávacími potřebami (ZŠ 1.- 9.
roč., ZŠ spec.1.-10.roč.);
3) v Praktické škole dvouleté (žáci získají střední
vzdělání).
Informace o možnosti přijetí a zápisech:
tel. č.: 731 449 250, Mgr. Pavla Rývová, ředitelka
školy,
www.webskoly.cz/zspskostelec
zapiszspskostelec@seznam.cz
číslo datové schránky 665w822

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

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz
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Otevírací doba:
Po – So 9 – 18, Ne 9 – 13
Tel.: 736 765 346
www.zahradnictvilimuzy.cz
PRODEJ HRNKOVÝCH KVĚTIN PŘÍMO OD PĚSTITELE
NA VÍCE NEŽ 2000 m2 PRODEJNÍ PLOCHY:
Široký sor ment balkonových a záhonových kvě n:
pelargonie, petunie, surfinie, Million Bells, begonie,
fuchsie, verbeny, bacopy, bidens, afrikány, voskovky
a další letničky.
Dále bohatý sor ment trvalek, skalniček,
okrasných trav, sadby jahod a zeleniny.

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

íční
Měs ční
a ro NY
MĚ
OD

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

VOLEJTE, PIŠTE:
E
727 831 985 |

marker@marker.cz

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy

KVALITNÍ PRÁCI
a VÝSLEDKY

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

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ
OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ
OPERÁTOR CNC STROJE
SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
SKLADNÍK – OPERÁTOR SKLADU
MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY
NABÍZÍME:
• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti
• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí
• zajímavé platové ohodnocení
• zaměstnanecké beneﬁty (13 plat, až týden dovolené navíc,
příspěvek na dovolenou, stravování a životní pojištění)
NÁSTUP IHNED.

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

Mgr. Michaela Seidlerová
advokátní kanceláĝ

..........abyste mČli život lehþí v ĜadČ obchodních i životních situací
x
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x

9HGHPHNRPSOH[QtSUiYQtDJHQGXI\]LFNêFKLSUiYQLFNêFKRVRE

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

dĞů͗͘ϲϬϯϭϱϴϴϯϲ
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ǁǁǁ͘ĂŬƐĞŝĚůĞƌŽǀĂ͘ĐǌĞͲŵĂŝů͗ƐĞŝĚůĞƌŽǀĂΛĂŬƐĞŝĚůĞƌŽǀĂ͘Đǌ

<ǀĂůŝƚĂ͕ƌǇĐŚůŽƐƚ͕ĚŝƐŬƌĠƚŶŽƐƚ͕ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚ͕ƚĂŬƚ͕ŚŽƐƉŽĚĄƌŶŽƐƚ͕ƐůƵƓŶŽƐƚ
VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního medupřímo
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

604231509
gsrt@seznam.cz

Koupím RD nebo chalupu
ve ^ƚƎĞĚŽēĞƐŬĠŵŬƌĂũŝ.
ǁǁǁ͘ĚŽƉŽƌƵĐƚĞŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚ͘Đǌ

Profesionální práce se sádrokartonem – udělám příčky,
zabudování osvětlení, dveří, dokončovací práce. Dále pro
vás mohu udělat obklady, podlahy, rekonstrukce, výmalbu
atd. Dlouholeté zkušenos , poc vost a rychlost za příznivé
ceny. Tel.: 775 238 335, e-mail: stavimeazdime@seznam.cz
MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, kvalitně a čistě,
tel.: 736 734 947
Koupím JAWA ČZ: motocykl, moped, skútr, také vraky
a díly, tel.: 777 589 258

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

Family – prádelna a čistírna

Vše se točí kolem vás

Máme pro vás stále otevřeno

Po–Pá 8:00-17:00
Po telefonické domluvě možnost vyzvednutí do 19.00 hod.

Jarní úklid
Pravidelné úklidy, jednorázové úklidy, čištění
oken, čištění sedacích souprav a koberců.
Objednávky přijímáme na tel. čísle 702 107 551
Prádelna a čistírna Family
V Chobotě 1357
282 01 Český Brod

e-mail: mjbservices@seznam.cz
www.pradelnafamily.cz
tel.: 702 107 551

Rostoucí farmaceutická
ɰɥɁȢǉƼȶɁɰɽÇɁʤƃʤƃʯ:ŹȃȢǉǁƅȶɁʤǋ
ȟɁȢǉǼʰȶƃɨʡ˃ȶǋʤʲɨɁƹȶȊӗɽǉƺȃȶȈƺȟǋ
ƃƃǁȴȈȶȈɰɽɨƃɽȈʤȶȊɥɁ˃Ȉƺǉӝ

ʥʥʥӝȶɁʤƃʤƃʯӝƺ˃

Společnost Saint-Gobain
Construction Products CZ, a. s.,
divize ISOVER,

hledá pro svůj závod
v Českém Brodě
vhodné kandidáty na pozice:

Elektrikář – Střídač VZV/nákladní vůz
Strojník
Řidič VZV
Operátor výroby
Nabízíme
Q zajímavou práci v rámci mezinárodní společnosti
Q kvalitní zaškolení
Q odpovídající mzdové ohodnocení
Q zaměstnanecké výhody, např.: 5 týdnů
dovolené, příspěvek na stravování, penzijní nebo
životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele,
nadstandardní zdravotní péči a další výhody
Strukturovaný životopis pošlete na e-mail: jana.ﬁedlerova@saint-gobain.com,
nebo na adresu
divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
personální oddělení, Masarykova 197, Častolovice 517 50.
Tel.: 494 331 177, 725 873 485
Vybrané zájemce budeme telefonicky kontaktovat.
Více informací naleznete na www.isover.cz

