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Editorial

Zelená
Květnové číslo zpravodaje vychází v době rozpuku. Předchozí měsíc, dle sta s k nejchladnější za posledních 80 let, ještě přispěl k očekávání a patřičnému natěšení, kdy už do přírody budeme jen nalehko spěchat za prodýcháním plic, přidušených ve městech a na pracoviš ch již skoro neodmyslitelnými průvodci
- respirátory. Takže už je to tady! Vždycky v tuto dobu se při procházkách i cyklovýletech lesy městskými
i okolními znovu divím, kolika ods ny na jaře vyhrává zelená. A proza mní dostatek jarní vláhy tuto nádheru ještě podtrhuje.
Dobře známou věcí také je, že k úctě a ohleduplnos k okolní přírodě má největší efekt výchova od těch
nejmenších. Proto je báječné, že právě v těchto dnech mírnící se virózy zahajuje na hájovně městských
lesů činnost ekocentrum Vrátkov. Terénní základna vybudovaná v podkroví stodoly, bude zázemím pro
školní výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Programy se tu však chystají pro rodiny i další veřejnost.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na zrodu této zelené základny podíleli, i všem, kteří se tamním ak vitám pokusí vdechnout životodárnou energii. Takže už na konec připojím stručnou výzvu: „Přijďte pobejt!“
O tom, že město nezapomíná na ty, kteří se po něm a v jeho okolí pohybují pěšky, na bicyklu i jinak alterna vně a jsou tedy v běžném provozu nejvíc na ráně, svědčí řada projektů, které kolem nás vyrůstají. Po
dlouho připravovaném a loni dokončeném bezpečném přechodu přes frekventovanou ulici Koulovu se
nedávno rozběhly práce na dalších. Bezpečné přechody se teď staví v ulici Tuchorazské a v Liblicích. Doufáme, že brzy budeme úspěšní v hledání dotací na další. Podél rušné ulice Zborovské je také ve výstavbě
nový chodník. Pevně věřím, že stále častěji i u drobnějších projektů budou pamatovat jak projektan , tak
naši inves ční technici i na modrozelenou infrastrukturu. Tedy aby přirozenou součás uličního prostoru
města byla také vhodná zeleň, k níž si bez zbytečných bariér najde cestu stále vzácnější voda. Také ke
vštěpování a utvrzování těchto principů může přispět další vzdělávání – třeba ve vrátkovském ekocentru.
A kdyby snad zase na pár hodin sprchlo a měli jste chuť zasednout ke čtení, máte jedinečnou příležitost.
Poslední květnový den budou nejen brodské veřejnos představeny Dějiny královského města Český Brod
– první takto uceleně pojatá publikace, jejímž autorem je PhDr. Vladimír Jakub Mrvík Ph.D.
Hluboký nádech a dobrou mysl přeje všem čtenářům
ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ
Českobrodský zpravodaj je periodický sk územně samosprávného celku. Vydává Město Český Brod (IČO: 00235334).
Před skovou přípravu, inzerci a sk zajišťuje firma Profi- sk
group s.r.o., brejchova@profi sk.cz, +420 603 588 338.
Řídí redakční rada ve složení: Jakub Nekolný, Aleš Kašpar, Zdenka
Bočková, Eva Vedralová, Michaela Vomáčková, Tomáš Klinecký,
Petra Ištvániková, Jaroslav Petrásek.
Titulní strana: Zatupitelstvo města Český Brod
foto: archiv města
Adresa redakce:
Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod
Tel.: 321 612 115, fax: 321 612 116, e-mail: cbz@cesbrod.cz,
www.cesbrod.cz
Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše uvedenou adresu nebo osobně předejte na podatelně MěÚ v budově na náměs Arnošta z Pardubic č. p. 56, Český Brod.

Aleš Kašpar
Upřednostňujeme autorské příspěvky v elektronické podobě
a fotografie přijímáme ve všech formátech, oddělené od textu.
Texty procházejí jazykovou a redakční úpravou. Za jejich obsah
ručí autor příspěvku, obsah nemusí vyjadřovat názory redakční
rady.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků, případně jejich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu tulků, vyžaduje-li
to celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané příspěvky, fotografie, případně kresby se nevracejí.
Fotografie, pokud není uvedeno jinak, archiv ČBZ a města.
Zpravodaj vychází 11x ročně a je doručen zdarma do všech
schránek v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradech. Zpravodaj je možné rozesílat i mimo Český Brod a městské čás , pokud zájemce uhradí poštovné.
----------------------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 10639
DTP, inzerce, sk: Profi- sk group s.r.o., (IČO: 26868954),
Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc
Toto číslo vyšlo v květnu 2021 v nákladu 3 100 ks.
Uzávěrka pro červnové číslo je v pondělí 7. 6. 2021.

Krátce z města
Nadále funguje odběrové místo v Žižkově ulici (po-čt 8.00 - 12.00 hod., pá 8.00 do 11.00
hod.). Pomoc s registrací na očkování zajišťuje
Jana Tůmová, odbor sociálních věcí a školství,
tel.: 730 870 953. K dopravě seniorů nad 65 let
a chronicky nemocných na očkování do Prahy,
Kolína, Nymburka a Brandýsa n. L. lze za poplatek využít senior taxi (tel.: 603 216 669). Dle
poslední informace nebude v Českém Brodě zřízeno očkovací místo, stát preferuje nižší počet
velkokapacitních center.
Rozeběhla se stavba nového chodníku v ulici
Zborovská a tří přechodů pro chodce – v Tuchorazské a K Dolánkám, ve Školní a Bylanské ulici.
I na přechody jsme získali finanční podporu ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Zahájena byla také inves ční akce „zateplení budovy ZŠ
Tyršova na adrese Žitomířská 760 včetně zajištění povinné rekuperace“, při níž dojde k opravě
vnějšího pláště této školní budovy a k výměně
oken. Z celkových nákladů 9,7 mil. Kč pokryje
dotace na zateplení 1,6 mil. Kč, dotace na rekuperaci 1,4 mil. Kč a zbývajících 6,7 mil. Kč bude
uhrazeno z rozpočtu města.
V dubnu bylo oseto 1 690 m2 povrchu obnovené polní cesty z Liblic do Klučova. Díky získání
stoprocentní dotace ve výši 450 s. Kč od ministerstva životního prostředí bylo v roce 2020
vysazeno 34 ovocných, 77 neovocných stromů
a 745 keřů. Letos jsme podali žádost do stejného dotačního tulu na Aleje na Velký vrch a Alej
u hřbitova. Bude-li projekt podpořen, začneme
s výsadbami na podzim. V sobotu 17. 4. 2021
vysadila skupina dobrovolníků 25 ovocných stromů (vysokokmenné jabloně, hrušně a ořechy)
podél cesty u štolmířského podjezdu. Děkujeme
všem, kteří přišli pomoci.
Starosta města si vás dovoluje pozvat na 18. zasedání Zastupitelstva města Český Brod, které se
uskuteční ve středu 16. 6. 2021 od 18.00 hodin
v místní sokolovně. Program bude zveřejněn na
www.cesbrod.cz. Jednání bude přenášeno také
online na YouTube kanálu města.
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Na jednání 7. 4. 2021 rada města vyhlásila veřejnou zakázku na úsekové měření na silnici I/12
u benziny. K realizaci dojde ještě v letošním roce.
Rada také souhlasila se zpracování záměru bezbariérové trasy trasa N - náměs a s podáním
záměru trasy národního rozvojového programu
mobility pro všechny. Cílem je získání podpory
na bezbariérové úpravy, zejména na stavbu výtahu v budově č. p. 1, ve které by měl být instalován výtah z I. NP do III. NP. Tím by se zpřístupnila městská knihovna většímu počtu čtenářů
všech věkových kategorií.
Rada města též 7. 4. 2021 vyhlásila poptávku
na dodávku plynu pro město a všechny jeho
organizace na rok 2022. Spojením se snažíme
šetřit provozní náklady. Rada také souhlasila
s uzavřením smlouvy, jíž Správa železnic souhlasí s výmalbou pěšího podchodu na nádraží
a projednala záměr na pořízení nového svozového
vozidla pro technické služby a také výběr dodavatele digitální techniky do KD Svět. Pořízené vybavení nově umožní promítání premiérových filmů.
Ve středu 21. 4. 2021 se v sokolovně konalo zasedání městského zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým byly
do příjmů zařazeny dotace na projektové dokumentace přístavby ZŠ Žitomířská v celkové výši
2 mil. Kč a na výdajové straně zařazena rekonstrukce střechy na domově ANNA (realizace je
plánována na rok 2022), navýšeny výdaje na
inves ční akce Českobrodské moderní poradenské pracoviště a Stavební úpravy prostor č. p. 56
a z výšen provozní příspěvek technickým službám na úpravu prostoru koupaliště.
Zastupitelstvo také schválilo dodatky smluv na
dopravní obslužnost v regionu Českobrodska.
Město s dalšími obcemi a se Středočeským krajem spolufinancuje provoz autobusových linek.
Náš příspěvek letos činí 2 mil. Kč. Zastupitelstvo
též rozdělilo příspěvky z programu č. 2 Programů
podpory sportu, kultury a volného času. Částkou
800 s. Kč bude podpořeno celkem 51 akcí, které pořádá 16 spolků a dalších subjektů. V případě, že by se akce neuskutečnila, bude podpora
podobně jako vloni vrácena do rozpočtu města.
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Rada města vzala na vědomí informaci o demolici stavby bazénu v areálu bývalého koupaliště
v Českém Brodě a souhlasila s realizací terénních
a vegetačních úprav. Na místě vznikne travnatá
plocha využitelná pro nejrůznější kulturní, sportovní a volnočasové ak vity. Plocha bude veřejně přístupná. Rada v té souvislos dále pověřila
vedení města oslovit T. J. Slavoj Český Brod, z. s.,
s návrhem na směnu pozemků koupaliště (v majetku města) za pozemek tzv. horního hřiště (v majetku T. J. Slavoj). Tímto krokem by došlo ke zcelení obou areálů v rukou vždy jednoho vlastníka.
Rada města dále projednala projekty, v nichž
město získalo dotace na zateplení (budova
č. p. 760, č. p. 56 a č. p. 1311), vyhlásila veřejnou
zakázku na dodavatele akce „Bezbariérové úpravy pavilonu F v nemocnici“ a „obnova předbraní
Kouřimské brány“ a vybrala dodavatele pro stavbu chodníků v Žižkově ulici. Rada také schválila
přije dotace 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci přístavby ZŠ Žitomířská od Středočeského kraje.
Zastupitelstvo dále souhlasilo s rozdělením dotace získané od ministerstva kultury mezi českobrodské památky: oprava Kouřimského předbraní, oprava schodiště v budově radnice č. p. 70
a dokončení opravy pomníku Prokopa Holého.
Město každoročně získává kolem 1,5 mil. Kč
z programu regenerace městských památkových
rezervací a zón.
Školní jídelna v Bezručově ulici přivítala 12. 4. 2021
první strávníky. Jídelníček i veškeré další informace najde na webových stránkách:
www.skolnirestaurantcb.cz a profilu jídelny.
Zastupitelstvo také schválilo dodatek č. 2 a úplné znění Zásad pro poskytování příspěvku na
technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu
při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod. Z příspěvku jsou od loňska vyjmuty individuální rodinné domy s jednou
bytovou jednotkou v zastavěném území města
(kromě zón SM, SC a SX). Dokument je k dispozici na webu města v sekci strategické dokumenty.

Krátce z města
Zastupitelstvo také schválilo přípravu projektu
skateparku a tzv. pumptraku a uložilo radě města projednat jeho podobu a umístění. Pumptrack
je uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole,
který se projíždí bez šlapání. Je tvořený vlnami
a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat
nebo dokonce zvyšovat rychlost jízdy pouhým
„pumpováním“. Možnou lokalitou je pravý a levý
břeh Kounického potoka těsně za Zvonečkem.
Zastupitelstvo rovněž schválilo přije dotace ve
výši 2,2 mil. Kč z rozpočtu ministerstva zdravotnictví na projekt „Bezbariérové úpravy pavilonu
F nemocnice v Českém Brodě“. Ještě letos se
opraví a bezbariérově zpřístupní vstup na dětské
oddělení, odkud zmizí nevzhledná zákou a dojde i k propojení s nemocniční zahradou. Celkové předpokládané náklady jsou 2,8 mil. Kč.
Zastupitelstvo též schválilo Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod, které upravují administra vní postup
a technické požadavky na provedení vodovodních a kanalizačních řadů, přípojek a objektů na
vodovodní a stokové sí . Materiál bude závazný
pro projektanta a stavebníky, kteří budou projektovat a stavět veřejné čás vodovodní a stokové sítě na území města.
Zastupitelstvo také schválilo přije daru - pozemku pod čás městských hradeb a na něm stojící čás hradeb a naopak odsouhlasilo darování
pozemku pod čás ulice Komenského Středočeskému kraji. Město naopak později získá do
svého vlastnictví spodní část ulice Žitomířská,
která byla dříve zařazena jako krajská komunikace druhé třídy.
Pokračují úpravy v budově č. p. 56 (vedlejší budova městského úřadu), kde vznikne nové pracoviště
občanských průkazů, nové schodiště a služebna
městské policie se přesune do prostor bývalého
IC v přízemí. Pokračuje stavba moderního poradenského centra v budově bývalého Ředitelství
nemocnice. A pokračujeme také v projektování
přístavby ZŠ Žitomířská s tělocvičnou, nové MŠ
Kollárova a okružní křižovatky u ZZN. Všechny projekty by měly mít ještě letos stavební povolení.

Věstník
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Věstník
Body projednávané radou města 7. 4. 2021
1. Pověření zastupitelky přijímáním prohlášení o uzavření manželství formou občanského sňatku
2. Žádost o finanční příspěvek Římskokatolické farnos Český Brod, IČO: 48664006 ve výši 300.000 Kč
3. Doporučení vydání OZV o nakládání s komunálním odpadem - změna
4. Doporučení schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost 2021
5. Doporučení schválení rozpočtového opatření
č. 1 k rozpočtu 2021
6. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1 Vrátkov 78
7. Souhlas s podáním záměru na bezbariérovu trasu do Národního rozvojového programu mobility pro všechny
8. Souhlas s přije m dotace na projekt „Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém
Brodě“
9. Český Brod, Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, č. p. 885 - dodatek č.1 k SoD
10. Informace o celkových nákladech na rekonstrukci a vybudování prostor pro novu školní kuchyň
a jídelnu v ul. Bezručova
11. Dohoda o narovnání - Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099
12. Dohoda o narovnání na akci Výměna oken na
č. p. 1, II. etapa
13. Souhlas se snížením nájemného paní Evě Šaškové
14. Kupní smlouva na odprodej železniční vlečky
15. Záměr na prodej lesního stroje Grejdr Hercules
16. Pronájem v budově č. p. 202 - administra vní
budova v areálu ZZN
17. Vyhodnocení záměru na pronájem nebytových
prostor v budově č. p. 620 - přízemí vlevo
18. Smlouva o bezúplatném převodu kanalizace pro
parc. č. 631/11 a 631/12 - MUDr. J. S., Ing. J. S.
a paní L. H.
19. Darování pozemku pod hradbami (J. J., V. M.)
20. Využi předkupního práva dle § 101 zákona
o územním plánování - staženo
21. Narovnání vlastnických vztahů v ulici Žitomířská x Komenského
22. VB GasNet, s.r.o., Reko MS Palackého
23. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: Š. K.
24. Státní finanční podpora v programu regenerace MPR a MPZ v roce 2021
25. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na obnovu pomníku Prokopa Holého
26. Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod

27. Změna příloh ke ZL ZŠ Žitomířská a Školní jídelna p. o.
28. Vyhlášení VZ Úsekové měření rychlos na I/12.
29. Poptávka „Dodávka zemního plynu pro město
Český Brod a jeho příspěvkové organizace na
rok 2022“
30. Vyhodnocení VZ na činnos TDS a KBOZP akce
„Intenzifikace ČOV Český Brod“
31. Manažerské řízení projektu - Intenzifikace ČOV
Český Brod
32. Vyhodnocení VZ na činnos TDS a KBOZP akce
„Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod“
33. Manažerské řízení projektu - Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod
34 Vyhodnocení VZ na činnos TDS a KBOZP akce
„Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení
na veřejný vodovod města Český Brod“
35. Manažerské řízení projektu - Český Brod, vodní
zdroje NV1, NV2, napojení na veřejný vodovod
36. Žádost o připojení - Klučovská č. p. 739
37. Dodatek č. 4 k servisní smlouvě programového
vybavení Codexis
38. Smlouva o poskytování prací a služeb - založení
družstva
39. Souhlas s uzavřením smlouvy o výmalbě podchodu pro pěší
40. Českobrodská doprava pro seniory – návrh na
uzavření dodatku č. 2 smlouvy s provozovatelem služby
41. Pořízení nového svozového vozidla pro Technické služby Český Brod
42. Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 2
43. Centrum vzdělávání, informací a kultury - informace o přípravě posvícenských oslav v roce 2021
44. Centrum vzdělávání, informací a kultury - výběr
dodavatele vybavení kina
45. Výroční zprávy příspěvkových organizací s výjimkou základních a mateřských škol
46. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace
47. Námitky pro vyloučení ze zadávacího řízení Nový
vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu
Body projednávané radou města 12. 4. 2021
1. Revokace usnesení č. 137/2021 ze dne 7. 4. 2021
Body projednávané zastupitelstvem města 21. 4. 2021
1. Schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu 2021
2. Schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost 2021
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3. Schválení OZV č. 1/2021, kterou se mění OZV
č. 6/2020, o místním poplatku za komunální
odpad na rok 2021
4. Přidělení finančních prostředků z Programů podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 2
5. Státní finanční podpora v programu regenerace MPR a MPZ v roce 2021
6. Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod
7. Souhlas s přije m dotace na projekt „Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém
Brodě“
8. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: Š. K.
9. Využi předkupního práva dle § 101 zákona
o územním plánování
10. Budoucí směna čás pozemků v k. ú. Český
Brod (V. N.)
11. Darování pozemku pod hradbami (J. J., V. M.)
12. Narovnání vlastnických vztahů v ulici Žitomířská x Komenského
13. Schválení dohody o narovnání s V. P.
14. Smlouva o bezúplatném převodu kanalizace pro
parc. č. 631/11 a 631/12 - MUDr. J.S., Ing. J.S.
a paní L.H.
15. Dohoda o narovnání na akci Výměna oken na
č. p. 1, II. etapa
16. Dohoda o narovnání - Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č. p. 1099
17. Informace o celkových nákladech na rekonstrukci a vybudování prostor pro novu školní kuchyň
a jídelnu v ul. Bezručova
18. Změna příloh ke ZL ZŠ Žitomířská a Školní jídelna p. o.
19. Volba nového člena sněmu DSO Český Brod Doubravčice
20. Doporučení změn složení redakční rady Českobrodského zpravodaje - neschváleno
21. Činnost kontrolního výboru
22. Informace - Zápis z jednání finančního výboru
23. PumpTrack a Skatepark v Českém Brodě
24. Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování příspěvků na infrastrukturu města a schválení úplného znění
25. Žádost firmy JF TAKO, s.r.o.
Body projednávané radou města 26. 4. 2021
1. Revokace usnesení a vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 620
v areálu nemocnice
2. Vyhlášení záměru na výpůjčku nebytových prostor v budově č. p. 620 - Regionální muzeum
v Kolíně
3. Výsadba stromů u fotbalového hřiště v Liblicích

Věstník
Body projednávané radou města 28. 4. 2021
1. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace
2. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta
z Pardubic 25, Český Brod
3. Žádost JF TAKO, s.r.o.
4. Schválení přije dotace na zajištění projektové dokumentace na přístavbu ZŠ Žitomířská č. p. 885
- Projektová dokumentace k přístavbě budovy ZŠ
5. Schválení přije dotace na zajištění projektové
dokumentace na přístavbu ZŠ Žitomířská č. p. 885
- Architektonická studie dostavby a rozšíření
6. Darování čás pozemků v Klučovské ulici (KSUS)
7. Darování (čás ) pozemků (Klučovská, Tuchorazská) do vlastnictví města
8. Darování pozemku (A. V., J. B.)
9. Prodej pozemků v k. ú. Liblice u Českého Brodu
(J. R. u hřiště)
10. Prodej čás pozemku v k. ú. Liblice u Českého
Brodu (M. H. u hřiště)
11. Zřízení věcného břemene (pozemek za školou)
12. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v areálu ZZN - prodloužení doby nájmu CETIN a. s.
13. Informace o realizaci projektů na zateplení budov podpořených z rozpočtu OPŽP
14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Stavební
úpravy vstupních prostor v č. p. 56 - I. etapa
15. Výběr dodavatele VZ „Výstavba a rekonstrukce
chodníků v ulici Žižkova a Komenského v Českém Brodě“
16. Vyhlášení VZ „Bezbariérové úpravy pavilonu F
nemocnice v Českém Brodě „
17. Vyhlášení VZ „Obnova předbraní Kouřimské
brány v Českém Brodě“
18. Prodej lesního stroje Grejdr Hercules
19. Odpadové družstvo Polabí - smlouva s AK
20. Osobnost města Český Brod 2021
21. Jmenování členů hodno cí komise Programu
podpory ak vit v sociální oblas 2021
22. Navýšení kapacity žáků na ZŠ Tyršova 68 a ZŠ Žitomířská 885, Český Brod
23. Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky MŠ Český Brod - Liblice, Ls bořská 183
24. Informace o postupu prací v areálu bývalého
koupaliště
25. Informace - Zápis z jednání Komise pro územní
rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 14. 4. 2021

Z radnice
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Ovocné stromy i lavičky do volné přírody patří
Sobotní den 17. 4. 2021 patřil sázení stromů. Několik dobrovolníků vysázelo 25 ovocných stromů podél
cesty u štolmířského podjezdu. Šlo o vysokokmenné jabloně, hrušně a ořechy, které určitě za několik let
potěší kolemjdoucí svými plody. Děkujeme všem, kteří přišli pomoci a přiložili ruku k dílu!

Koncem dubna pracovníci městských lesů rozvezli několik dalších jimi vyrobených laviček. Lavičky najdete
u rybníka ve Štolmíři, na cestě mezi Českým Brodem a Štolmíří (Útulna) a také na nové louce mezi poli
za školou Chanoskou, odkud je překrásný výhled do kraje. Přístupová cesta tam vede buď od školy, nebo
ze silnice po levé straně z města směrem na Štolmíř. Děkujeme šikovným pracovníkům městských lesů!

Petra Ištvániková, PR manažerka
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Dějiny královského města Český Brod jsou na světě
Je možná až k nevíře, že naše město s historií sahající do 12. stole za m nemělo vydanou žádnou souhrnnou knihu mapující dějiny Českého Brodu do dnešních dnů.
Oslovili jsme proto místního historika PhDr. Vladimíra Jakuba Mrvíka, Ph.D. a požádali ho o zpracování obsáhlé publikace věnované historii města. Zúročil zde svoji dosavadní odbornou činnost
a navázal i na práce svých předchůdců, kteří se dějinám Českého Brodu věnovali před ním. Na zpracování knihy spolupracovalo také Regionální muzeum
v Kolíně, které pro knihu bezplatně poskytlo obrazové materiály ze svých sbírek a fondů. Drobný
finanční příspěvek na vydání publikace poskytla
Středočeská centrála cestovního ruchu.
O čem kniha bude, přiblížil její autor Vladimír Jakub Mrvík: „Na stránkách vyprávím příběh. Zajímavý a dlouhý příběh. Příběh královského města
Českého Brodu. Je to příběh složený z drobných
osudů lidí žijících v tomto městě kdysi i rela vně
nedávno. Dějiny každého města, každé obce nejsou jen dějinami staveb, nejsou to jen zdi úctyhodného stáří, ale každé město je a v minulos bylo
především společenstvím živých lidí, městem pulzujícího lidského hemžení. Lidská paměť je ovšem
velmi krátká a velmi ošemetná – jak krátký je lidský
život v porovnání s deví stale mi existence Českého Brodu, jak rychle mnohé věci a mnohá jména
upadnou v zapomnění. Ale pak jsme tu naštěs my,
historikové. Historik má to ž tu zvláštní vlastnost
pomyslně hovořit s lidmi dávno mrtvými o věcech
zdánlivě zapomenutých napříč stale mi a ptát se
jich: „Jak jste žili, jak žil Český Brod ve vaší době,
co jste pro jeho slávu (i zkázu) udělali a co nám tu
po vás zbylo?“
Tato kniha si klade za jeden z cílů posílit vztah (nejen) Českobrodských ke svému starobylému královskému městu. Je to podle mě obzvlášť aktuální
v dnešní době, kdy se na Českobrodsko doslova valí
lidé, hledající nové bydliště s dobrou dojezdnos
do Prahy – sama obec pak mnohé z nich už vlastně
ani nezajímá. Na obzoru je i začátek velké výstavby
na území bývalého cukrovaru a právě touto knihou
bych chtěl přispět k poznání, že Český Brod je rozhodně víc než zastávka na železniční tra směrem
na Prahu.“

Kniha Dějiny královského města Český Brod o 448
stranách vychází v nákladu 600 kusů v těchto
dnech. „Z vydání historicky prvního obsáhlého
a reprezenta vního přehledu dějin Českého Brodu
mám opravdu velikou radost. Touto knihou splácíme pomyslný dluh našim předkům, současníkům
i samotnému městu, jehož historie je bezmála devět stole dlouhá. Věřím, že jako občané Českého
Brodu díky této knize své město ještě více poznáme a prohloubíme svůj zájem o jeho minulost, současnost a budoucnost. Jsem moc rád, že se tohoto
úkolu pan Mrvík ujal a velmi rád mu touto cestou
děkuji. Poděkování patří také Regionálnímu muzeu
v Kolíně i Středočeské centrále cestovního ruchu,“
komentoval vydání místostarosta Tomáš Klinecký.
Zveme vás na křest knihy a setkání s jejím autorem, které naváže na slavnostní vyhlášení ankety Osobnost města 2021. Koná se v pondělí
31. května 2021 v 17.00 hodin v parčíku před zvonicí u kostela sv. Gotharda na náměs Arnošta
z Pardubic. Na místě bude také oficiálně zahájen
prodej zmíněné knihy, kterou si můžete nechat
podepsat autorem.
Dle aktuálních vládních nařízení může dojít k přesunu termínu, sledujte prosím náš web, facebook
a nástěnky. Děkujeme.
Petra Ištvániková, PR manažerka
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Známe osobnos města Český Brod 2021
Nominace na udělení ocenění Osobnos města
Český Brod bylo možné podat do konce března. Po
formální kontrole žádos kulturní komise navrhla
kandidáty radě města. Rada města vyhlásila Osobnos města Český Brod: MUDr. Evu Štěpánovou, za
celoživotní práci zubní lékařky, paní Evu Fialovou,
dlouholetou zaměstnankyni příspěvkové organizace
města ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory, pana Miroslava Šedivého, dlouholetého zaměstnance Technických služeb Český Brod a MUDr. Alenu Vostřezovou, in memoriam, za celoživotní práci
dětské lékařky.

tharda na náměs Arnošta z Pardubic v pondělí
31. 5. 2021 od 17.00 hodin. Přijde podpořit významné a inspira vní lidi, kteří nám jdou příkladem!

Zveme vás na slavnostní vyhlášení a předání
ocenění Osobnost města Český Brod 2021, které
proběhne v parčíku před zvonicí u kostela sv. Go-

Petra Ištvániková
PR manažerka

INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD
PROVOZNÍ DOBA OD 1. 6. 2021
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
8:00 - 11:00
zavřeno
8.00 - 11.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00

12.00 - 17.30
12.00 - 15.30
12.00 - 17.30
12.00 - 15.30
12.00 - 15.30
(červen–září)
(červen–září)

V době státních svátků zavřeno
Telefon: 321 612 218-9, mobil: 730 870 954, e-mail: info@cesbrod.cz
PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2021
V letošním roce již nebudou distribuovány letáčky s informacemi o úhradách místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem a místního poplatku ze psů. Poplatek za nakládání s komunálním odpadem na rok 2021 je ve výši 816 Kč na osobu, variabilní symboly
zůstávají stejné jako v minulých letech. U poplatku ze psů je roční sazba i variabilní symbol
stejný jako v minulých letech.
Poplatky uhraďte buď bankovním převodem na účet města Český Brod 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,
e-mail: strakova@cesbrod.cz, tel.: 734 800 380, 321 612 164 nebo na Svatavu Strejčkovou,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz, tel.: 321 612 213. Děkujeme.
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Projekty a investice

Jak je to s dotacemi, projekty a hospodařením města?
V každém čísle zpravodaje se dočtete množství informací o projektech, dotacích a spolufinancování z rozpočtu. Ve změ čísel může zapadnout to podstatné, to ž že našemu městu externí zdroje financování při
inves cích výrazně pomáhají. Jak to celé vlastně funguje?
Stát obcím část peněz z vybraných daní přenechá
přímo (rozpočtové určení daní). Další rozděluje pomocí různých dotačních tulů buďto prostřednictvím z národních zdrojů, anebo zprostředkovaně
z fondů Evropské unie dle vybraných oblas . Národní zdroje dnes zčás doplňují evropské fondy
(například zvýšení kapacity základního školství),
ale existují i oblas , které obce musí hradit především z vlastních peněz. Jde hlavně o obnovu
stávajícího majetku (vodovodní sítě, komunikace,
opravy budov včetně kulturních památek). Proto
dlouhodobě usilujeme o maximální možné využiexterního financování tam, kde to lze. Českému
Brodu se na tomto poli v posledních letech díky
projektové kanceláři na odboru rozvoje daří.
Víme, co nás ve městě nejvíce ží a kde je třeba
investovat. Současně víme, které oblas budou
dotačně podporovány. Snažíme se, aby se obojí co
nejvíce překrývalo. Protože štěs přeje připraveným je důležité mít zásobu projektových záměrů
a zpracovaných podkladů. Co má být pro konkrétní
žádost o dotaci hotové - zda stačí studie anebo musíme mít dokumentaci a platné stavební povolení
- se v jednotlivých případech liší. Příprava projektových dokumentací je sama o sobě nákladná, proto ji začal nedávno podporovat i Středočeský kraj
(město získalo 2 mil. Kč na projekt přístavby školy). Musíme si také uvědomit, že ne každá žádost
o podporu vyjde nebo vyjde napoprvé. Ani tak
nejde o vyhozené peníze. Bez důkladné přípravy
bychom v konkurenci ostatních obcí neměli šanci.
Jak podstatné pro město externí zdroje jsou, je
vidět i v posledních třech letech. Podíváme-li se
na rozpočet města v roce 2020, pak z celkových
naplánovaných příjmů ve výši 246 mil. Kč tvořily
inves ční dotace 46 mil. Kč. V roce 2019 ze skutečných příjmů 251 mil. Kč tvořily inves ční dotace
49 mil. Kč. V roce 2021 budou při odhadovaných
příjmech 204 mil. Kč tyto zdroje 44 mil. Kč. Jak psal
v minulém úvodníku pan starosta, letos vzhledem

k nejistotě ekonomického vývoje v době pandemie
zaznamenáváme vyšší předpoklad propadu daňových příjmů, a to kolem 30 mil. Kč. Důležitost externích dotací tak ještě narůstá.
Ke každé získané dotaci musíme zajis t spolufinancování z rozpočtu města. To se dnes pohybuje od
10 % až třeba k 70 %, zcela výjimečné jsou dotace
ve výši 100% uznatelných nákladů (alej do Klučova). Některé náklady jsou navíc tzv. neuznatelné,
tj. nejsou propláceny. To, že město při svém uvažování dává přednost akcím, které nehradí celé samo,
má tedy prosté vysvětlení. Omezené vlastní prostředky se snaží přednostně využít jako spoluúčast
k cizím zdrojům. Většina velkých inves c v nedávné době se uskutečnila s externí finanční podporou: 60 mil. Kč jsme získali na novou školní jídelnu, 27 mil. Kč na poradenské centrum, 2,5 mil. Kč
na parkoviště B + R, 2,7 mil. Kč na odborné třídy
v ZŠ Tyršova, 1,8 mil. Kč na podzemní kontejnery
nebo 6,4 mil. Kč na pro povodňová opatření. Letos jsou takto placeny třeba chodník ve Zborovské,
tři přechody pro chodce, bezbariérový vstup do
pavilonu F, nebo na jaře dokončená ekozákladna.
V následujících dvou letech je před námi několik
velkých akcí, které jsou, anebo doufejme že budou, též podpořeny z cizích zdrojů. Jde o přivaděč
a nové zdroje vody, vodojem a intenzifikace ČOV.
Podat žádost o podporu se chystáme jak u MŠ
Kollárova (IROP), tak u svazkové školy (MŠMT).
Spoluúčast města, ať již bude hrazená přímo z rozpočtu, z vodohospodářského fondu, z příspěvků
developerů nebo z úvěru, bude nepochybně představovat zátěž. Byli bychom ale opravdu špatnými
hospodáři, kdybychom tyto příležitos promarnili.
Naopak, pokud se všechny zmíněné projekty dokončí, vyřešíme několik dlouholetých problémů
a budeme mít volné ruce věnovat se příjemnějším
věcem.
Tomáš Klinecký,
místostarosta

Projekty a investice
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Alej do Klučova
Město Český Brod podalo v minulém roce žádost o dotaci na obnovení pěší Aleje do Klučova z Programu
péče o krajinu Ministerstva životního prostředí České republiky. Jakmile byla žádost podpořena, okamžitě
jsme informovali zemědělce, kteří na pronajatých pozemcích hospodaří a společně koordinovali realizaci
nové stezky se sklizní zemědělských plodin. Poté geodet přesně vymezil hranice pozemků, kde nová cesta
povede. Práce začaly v září 2020.
Alej vznikla na východě města Český Brod. V minulos zde byla cesta spojující město s obcí Klučov.
Naším cílem bylo znovuvytvoření této polní cesty
a zvýšení množství krajinné zeleně. Obec Klučov
podala do stejného dotačního tulu žádost obdobnou a byla realizována na jejich pozemcích. Z jedné
strany cesty je pole, z druhé strany příkop s velkým
zastoupením rákosu. V rámci projektu proběhl
u stávajících stromů bezpečnostní řez a u stromů,
které jeví vizuální známky dřevokazných hub, došlo ke kácení.
Cílem celé akce je zvýšení množství zeleně ve volné krajině, zvýšení biodiverzity a navrácení starých
českých ovocných odrůd do volné krajiny, a v neposlední řadě obnovení původní stezky pro pěší.
Po délce cesty byla navržena linie ovocných i neovocných stromů a vhodné keřové patro. Stromová
výsadba bude vytvářet po celé délce stromořadí
s n. Keřové patro bude sloužit jako úkryt pro živočichy a jejich plody jako potrava.
Výhledově by bylo vhodné pozemky ležící jižně od
cesty pře nající pole, které navazují na příkop, zatravnit a vytvořit zde louku či myslivecké políčko.
Bylinné patro by rozšířilo možnos pro hnízdění
ptactva, stromové pak pro zlepšení orientace ko-

roptví v terénu. I bez zatravnění je rozdělení pole
cestou přínosem, dojde ke zmenšení velkého půdního bloku travnatým cca 4 m širokým biopásem.
K zatravnění došlo již na místech, kde jsou keřové
porosty blízko u pole a nešlo by tudy projít.
Dle obou projektových záměrů došlo celkem k doplnění 34 ovocných stromů, 77 neovocných stromů
a 745 keřů složených z domácích druhů. Byly voleny druhy snášející sucho a méně náročné na údržbu (jabloně, třešně, lípa, dub, svída). Zatravněno
bylo 1 690 m2. Celkové náklady činily 450.000 Kč
a dotace je pokryla ze sta procent.
Bezprostředně po dokončení začala být cesta využívána nejen občany Českého Brodu a Klučova
a těší se stále velké oblibě. Jakmile se zezelená i právě zasetý travní porost, zmizí blá vé úseky, které
mohou někoho od cesty odradit.
V letošním roce jsme podali žádost do stejného dotačního tulu a rádi bychom obnovili Alej na Velký
vrch a Alej u hřbitova. Pokud bude projekt podpořen, začneme s výsadbami na podzim tohoto roku.
Ing. Lucie Tlamichová,
odbor rozvoje

12

Českobrodský zpravodaj
květen 2021

Projekty a investice

Rozvoj školství na Českobrodsku
Náš region je i díky blízkos hlavního města velmi atrak vní a přibližně od roku 2004 se kvůli masivní bytové výstavbě výrazně zvyšuje počet jeho obyvatel. To má vliv také na městskou infrastrukturu a speciálně
na počet míst v mateřských, základních i středních školách. Podle odborníky z Přírodovědecké fakulty UK
zpracované demografické analýzy by měl za třicet let narůst počet potřebných míst v základních školách
o polovinu a také počet dě v mateřských školách má po celou dobu nepravidelně růst.
Občas jsme na zastupitelstvu napadáni, že na
rozvoj města a regionu nejsme my ani naše školy připraveni. Pravdou však je, že se situace velmi
dynamicky vyvíjí a ještě před dese lety nám modely ukazovaly, že největší nápor na školskou infrastrukturu bude mezi lety 2022 a 2023 a následně
bude situace stagnovat a časem dokonce počet
potřebných míst ve školách poklesne. Na to jsme
reagovali přestavbou nemocničního pavilonu,
kde vzniklo a v roce 2017 se otevřelo osm nových
kmenových učeben. Avšak nová data ukázala, že
ani těchto více jak dvě stovky nových míst stačit
nebude.
I proto se město spojilo s obcí Doubravčice, založilo dobrovolný svazek obcí a připravilo projekt nové
svazkové školy o celkovém počtu 27 kmenových
učeben. Přibližně polovina tříd bude vybudována
i s novou sportovní halou u základní školy v Žitomířské ulici a druhá část vyroste v Doubravčicích.
Projekt byl podpořen ministerstvem školství, prošel mezirezortním připomínkováním a je na něj vyčleněno přibližně 600 mil. Kč ve státním rozpočtu.
V současnos čeká vyhlášení celého programu,
kde je zahrnuta i naše svazková škola, na projednání a schválení vládou. Obě obce již také postoupily v projektové přípravě tak, že by se v roce 2022
mohlo začít stavět v Českém Brodě a v následujícím roce i v Doubravčicích.
Současnou poptávku rodičů z Českobrodska budeme moci v letošním roce ještě uspokojit, protože
jsme s Krajskou hygienickou stanicí dojednali navýšení kapacit stávajících základních škol a budeme
tak moci otevřít celkem sedm prvních a šest šestých tříd. Problema ckým bude tak ještě školní rok
2022/2023, kdy budeme ve spolupráci se školami
hledat provizorní řešení. Od dalšího školního roku
by pak již měly dě postupně přecházet do nově
budovaných prostor. Celková kapacita základních
škol by tak měla českobrodskému regionu vystačit
minimálně do roku 2035.

Pokročila jednání také o převodu areálu SOŠ Liblice na město Český Brod. Město mto krokem zabránilo spojení střední školy s kolínskou odbornou
školou a chce prostory liblické školy nejen nadále
využívat pro střední školu, ale též pro předškolní
a základní vzdělávání. Na červnovém jednání zastupitelstva města by se měl právě převod školy
i nemovitos projednávat. V případě převodu celého areálu pak pravděpodobně nebude potřeba
budovat novou mateřskou školku v areálu bývalého cukrovaru a tyto prostory bude možné využít
pro jiné potřebné veřejné stavby.
Blíže k realizaci se také dostává nová mateřská škola v Kollárově ulici, jejíž projektová dokumentace
je v pokročilém stádiu rozpracovanos . S koncem
uzavření škol se též rozjela nová školní jídelna. Tu
pak čeká ke konci školního roku spojení s jídelnou
ve Smetanově ulici. Nová jídelna má dostatečnou
kapacitu, aby mohla vařit obědy pro všechny českobrodské školy i po jejich rozšíření. Všechny tyto
kroky mohou působit izolovaně, ale jde o kamínky
do mozaiky nové školské infrastruktury, která bude
sloužit Českému Brodu a jeho okolí další desítky let.
Jakub Nekolný, starosta
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Rekonstrukce nemocničních budov pokračuje
Pomalými krůčky rekonstruujeme pavilon B, který je ve špatném stavu. Celková rekonstrukce bude velmi
nákladná, a tak se rozdělila do několika etap.
V přízemí budovy B se podařilo opravit původní
vstupní dveře a okna, novou podobu dostaly například vnitřní omítky a elektroinstalace. Pořídili jsme
i nové zárubně, interiérové dveře a sanitární vybavení. Nyní zde nově funguje ordinace prak cké
lékařky pro dospělé MUDr. Marcely Altové a další
prostory čekají na nové nájemce.
Prostory v pavilonu F, kde dříve MUDr. Marcela
Altová ordinovala, prošly také rekonstrukcí. Kromě
úpravy vnitřních omítek a výmalby jsme vyměnili
povrchy, částečně elektroinstalaci a technické zázemí ordinace. V současnos je vyhlášena veřejná
zakázka na bezbariérové úpravy tohoto pavilonu.

zrekonstruovaných prostorách v pavilonu F. Stále
přijímá do péče dě od narození do 18 let věku až
do naplnění kapacity ordinace. Rodiče mohou lékaře kontaktovat na telefonním čísle 228 224 921.
Pacien zesnulé MUDr. Vostřezové, kteří se za m
neregistrovali u jiného lékaře, mají zdravotní dokumentaci uloženou na Krajském úřadu Středočeského kraje. Podle zákona musí rodiče písemně
požádat krajský úřad, aby dokumentaci novému lékaři zaslal. Teprve pak jim nový lékař může poskytnout stoprocentní péči. Formulář je ke stažení na
webu krajského úřadu, anebo na www.cabrnoch.cz.
Pokud se u pana doktora chtějí registrovat pacien, kteří jsou nyní registrováni u jiného lékaře, vše
po předchozí telefonické domluvě společně vyřídí.

Jak jsme již avizovali, prak cký lékař pro dě a dorost MUDr. Milan Cabrnoch, MBA ordinuje v nově

Pavilon B

Pavilon F

Petra Ištvániková, PR manažerka
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Nový pomocník pro městské lesy
Město Český Brod je vlastníkem 814,89 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, o které pečuje hospodářské středisko Městské lesy Český Brod. S ohledem na končící smlouvu o hospodaření v městských lesích
s externí společnos připravuje správce městských lesů změnu, kdy budou městské lesy hospodařit ve
vlastní režii. Pro zajištění této činnos bylo třeba doplnit i lesnickou techniku.
Pořízení potřebné techniky je velmi nákladné a tak
se čekalo na dotační příležitost. Na druhý pokus se
nám podařilo získat finanční podporu ze Státního
zemědělského intervenčního fondu Programu rozvoje venkova. Celkovou pořizovací cenu traktoru
s příslušenstvím značky VALTRA za 4.555.057 Kč
z poloviny pokryla dotace, zbývající částka byla
pokryta hospodářským výsledkem městských
lesů.

V blízké budoucnos uvažuje správce městských
lesů o doplnění lesní techniky vyvážecím přívěsem, jehož pořízení podstatně zefek vní dosavadní činnos , pro které je nyní využíván tři dese le
starý traktor. Věříme, že s novým traktorem budou
zaměstnanci městských lesů spokojeni a bude jim
sloužit podle jejich představ.
Petra Ištvániková
PR manažerka

Traktor s navijákem je z větší čás využíván jako
stroj pro těžbu lesa. Čelní nakladač společně s traktorem je využíván na opravu a údržbu lesních cest,
popřípadě ostatní manipulační činnost spojenou
s provozem městských lesů. Samotný traktor se
většinou využívá na přibližování dřeva a k dalším
správcovským činnostem, v rámci lesního hospodářství.

PROVOZNÍ DOBA ODBĚROVÉHO MÍSTA
Aktuální provozní doba odběrového místa v Žižkově ulici v Českém Brodě je od pondělí do
čtvrtka od 8.00 do 12.00 hodin a v pátek od 8.00 do 11.00 hodin. Nadále pla , že odběrové
místo funguje výhradně bez rezervace, a to pro samoplátce i zájemce se žádankou. Testuje
se pouze metodou PCR.
NABÍDKA PRÁCE
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Český Brod. V jeho agendě je zejména výkon
funkce referenta stavebního úřadu v pověřeném správním území a další činnos dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Lhůta pro podání přihlášky je
2. 6. 2021 do 14.00 hodin. Předpokládaný nástup v období od 1. 7. 2021 nebo podle dohody.
Podrobnos najdete na www.cesbrod.cz.
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Máme vítěze Broďáci Brodu!
Hlasování prvního, pilotního ročníku, Broďáci Brodu je za námi a my známe jeho výsledky! Celkově se do
ankety zapojilo 885 hlasujících. Z 300 s. Kč, které byly vyčleněny na realizaci návrhů v par cipa vním
rozpočtu, budou realizovány dva návrhy po stopadesá sících.
Největší podporu od hlasujících získal návrh Ing.
arch. Markéty Havlíčkové Zútulnění pěších tras z
Brodu na Štolmíř, který se zaměřil na umístění drobného mobiliáře a kul vování pěších tras z Českého
Brodu do Štolmíře. Podpořilo ho 370 lidí, tzn. 42 %
hlasujících. Je to jednoznačně nejlépe hodnocený
návrh s rozpočtem 150 s. Kč.
O využi zbývající částky par cipa vního rozpočtu
150 s. Kč se podělil druhý nejlépe hodnocený návrh v pořadí Park plný překvapení – projekt II. zemní
trampolíny jehož autorem je Petr Fořt. S autorem
tohoto návrhu jsme se dohodli na realizaci zabudování pouze dvou zemních trampolín a m jsme ponížili původní rozpočet z 300 s. Kč na 150 s. Kč.
Stále pla , že nové zemní trampolíny budou na
místě starého kolotoče v městském parku v Jiráskových sadech. Počítá se také s úpravou povrchu
kolem stávajících laviček v blízkos zemních trampolín. Pravidla to ž říkají, že „pokud finanční prostředky nebudou dostačovat na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude autorovi nabídnuto
realizovat návrh s omezeným rozpočtem”.
Pane starosto, jak hodno te první ročník a co říkáte výsledkům? „Osobně mě velmi příjemně překvapil vysoký počet podaných projektů i jejich nesporná kvalita. Konkurence v prvním ročníku byla
opravdu tvrdá a vyčleněné finance stačí jen na realizaci pár projektů. Moc bych se přimlouval a budu
to navrhovat na jednání rady města, abychom
některé další nápady z par cipa vního rozpočtu
podpořili a realizovali přímo z městského rozpočtu. To ž i projekty, které nedostaly takovou podporu a skončily v poli poražených, jsou velmi dobré
a jistě by zpříjemnily život v našem městě. Stejně
tak budu ch t na příš ročník vyčlenit více peněz,
protože pilotní ročník považuji za velmi úspěšný
a bylo by škodou v této ak vitě nepokračovat
a dále ji nerozvíjet.“
„Mám velkou radost! Těším se na to, až se konečně zatrak vní tato vyhledávaná trasa. Jsem ráda,

že se v rámci par cipa vního rozpočtu povede
i realizace druhého návrhu, jelikož se o revitalizaci
parku také dlouhodobě zajímám,“ reagovala na výsledky Ing. arch. Markéta Havlíčková.
Úspěšné ohodnocení svého návrhu komentoval
Petr Fořt slovy: „Jsem rád, že to tak dopadlo. Bylo
by dobré neopouštět vizi obnovení celého parku.
V areálu se podařilo vybudovat hřiště pro nejmenší, ale chybí ak vní zábava pro starší dě a dorost.
Zemní trampolíny beru jako první krok k oživení
a zkulturnění tradičního místa setkávání.“
Velice děkujeme všem, kteří se do par cipa vního
rozpočtu zapojili jako autoři, spoluautoři, konzultan návrhů nebo jako hlasující. Děkujeme také za
podněty během podávání vašich nápadů či během
samotného hlasování. Řada návrhů bude zařazena
do akčního plánu, jehož podmnožinou je zásobník
projektů města. V nejbližších dnech budou vítězné
návrhy předloženy radě města ke schválení. Dalším
krokem bude úzká spolupráce s navrhovateli na realizaci jejich návrhů.
Souhrnný přehled výsledků najdete na www.brodacibrodu.cz.
Petra Ištvániková,
PR manažerka
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Představujeme interiér Ekocentra Vrátkov
Jak jsme vás již informovali v březnovém čísle Českobrodského zpravodaje, máme zkolaudované Ekocentrum Vrátkov v areálu městské hájenky. Navazujícím krokem bylo objekt dovybavit a připravit na start.
Srdcem ekocentra je moderně zařízená učebna, která pojme až čtyřicet osob. Na ni navazuje
venkovní dílna, kde se můžete naučit vyrábět ze
dřeva. Najdete u nás i kuchyňku s hygienickým
zázemím, wi-fi připojení a dostatek místa pro parkování. V těsném sousedství ekocentra je daňčí
obora a louka s ohništěm a venkovním posezením.

V červnu bychom rádi zorganizovali den otevřených dveří pro všechny zájemce bez ohledu na věk
s doprovodným zážitkovým programem. Uvidíme,
zda nám budou situace a pro epidemická opatření nakloněny. Za m se můžete podívat alespoň na
fotografie interiéru, kde se snoubí moderní design
s přírodou.
Petra Ištvániková, PR manažerka
Foto: Filip Ulík

Městská policie
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Parkování ve městě
Jednou z činnos našich strážníků městské policie je dohled nad dodržováním nařízení města, kterým se
stanovují ceny za služby parkovišť.
Od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 bylo zjištěno v zóně
s dopravním omezením v centru města 182 přestupků. Z toho bylo vyřešeno 49 domluvou, 29 bylo
oznámeno správnímu orgánu a 104 přestupků bylo
vyřešeno v příkazním řízení za 31.200 Kč. Bohužel
musíme konstatovat, že nejčastějším prohřeškem
motoristů je úmyslně špatné nastavení parkovacích hodin.
Strážníci mají také na staros obsluhu parkovacích
automatů. V lednu bylo v automatech vybráno
24.077 Kč, v únoru 49.419 Kč, v březnu 40.873 Kč
a v dubnu 67.766 Kč.
O vydávání parkovacích karet na MěÚ se stará odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jsou vydávány na základě schválených pravidel. Za letošní
rok bylo za m vydáno 101 parkovacích karet pro
lokalitu I a pro lokalitu II 250 parkovacích karet.
Parkovací karty se vydávají v souladu se schválenými pravidly.
Připomínáme, že je třeba se řídit platnými nařízeními města a souvisejícími ceníky za stání silničních
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích. V praxi to znamená, že v centru města máte nárok na první hodinu parkování zdarma.
Musíte však použit parkovací kotouč s nastaveným

časem příjezdu nebo si vy sknout lístek z parkovacího automatu zdarma. Ve voze je pak třeba parkovací kotouč nebo lístek vložit na viditelné místo. Za
každou další započatou hodinu parkování v centru
města zapla te 20 Kč.
Parkoviště u vlakového nádraží P+R, parkoviště
P+R v ulici Klučovská a Krále Jiřího je zpoplatněno
následovně: doba stání do 12 hodin od příjezdu
10 Kč, doba stání nad 12 hodin, max. však 24 hodin
20 Kč a doba stání za každých dalších započatých
24 hodin 100 Kč. Dobu příjezdu na parkoviště prokážete lístkem z parkovacího automatu.
Snažíme se lidem placení poplatků za parkování co
nejvíce zpříjemnit, i když ne každý to tak vnímá. Na
parkoviš ch P+R na ulici Klučovská a vedle nádraží
v ulici Krále Jiřího byl instalován nový systém umožňující bezhotovostní úhradu parkovného. U výjezdových bran lze tedy pla t i bankovními kartami. Parkovací kotouče lze zakoupit v Informačním
centru na náměs Arnošta z Pardubic 1 nebo v pokladně MěÚ Český Brod na nám. Arnošta z Pardubic 56. Využít samozřejmě můžete i parkovací hodiny zakoupené kdekoliv jinde.
Petra Ištvániková
PR manažerka
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BEZ ZTRÁTY KOSTIČKY,
narozeninový dárek pro Rodinné centrum Kos čka
Rodinné centrum Kos čka slaví letos své 18. narozeniny. Kos čku založily v Českém Brodě ak vní maminky
jako mateřské centrum v rámci ak vit neziskové organizace LECCOS. Vytvořily prostor pro setkávání, sdílení zkušenos i nejrůznější ak vity pro dě a rodiče, především maminky. V průběhu let se služby centra
rozrostly a v současné době je nabídka jeho služeb velmi pestrá. Kromě ak vit a programů pro rodiče
s dětmi, kurzů pro dě i pro dospělé nabízí vzdělávací semináře a besedy i podpůrné programy a poradenství v rámci sociálních služeb pro rodiny v ob žných životních situacích.
Oslavy plnoletos bývají velkolepé,
jen v dnešní “covidové” době za m
nereálné. Proto se v Kos čce rozhodli připomenout toto krásné výročí fundraisingovou kampaní, která jí zároveň pomůže získat finance.
Jedním z několika zdrojů financování centra jsou to ž příjmy z kroužků,
placených programů, táborů atp. Tvoří sice menší,
ale rozhodně významnou součást rozpočtu.

mohou dovybavit hernu pro rodiče s dětmi dalšími
hračkami a pomůckami. Navíc, za každý vyšší než
sícikorunový příspěvek, obdrží dárce malou odměnu v podobě korálkového náramku, který pro
RC Kos čka vyrobili dobrovolníci. DĚKUJEME! Více
informací najdete na www.leccos.cz.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

Rodinné centrum ani po skončení nouzového stavu za m nemůže otevřít. Řadu svých ak vit zajišťuje pouze online a prostory Kos čky zejí prázdnotou. Na tradiční lyžařský tábor na horách se nejelo,
i letní tábory jsou ve hvězdách. Na portálu darujme.
cz založili kampaň s názvem BEZ ZTRÁTY KOSTIČKY
a v doprovodném videu přislíbili, že i přes nelehkou dobu, udělají vše pro to, aby svoji činnost nemuseli do budoucna omezit. Tedy symbolicky, že
neztra ani jednu kos čku.
Zmiňované video je netradiční m, že ho z velké
čás vytvořily dě , které Kos čkou prošly od svých
prvních krůčků a v nedávné době dosáhly své plnoletos . Na natáčení si přizvaly současné návštěvníky centra z řad rodičů a dě .
Kampaň můžete libovolnou částkou podpořit i vy.
Každého příspěvku si organizátoři velmi váží. Finančními dary podpoří provoz Kos čky a také po-

MÍSTOPISNÝ KALENDÁŘ NA ROK 2022
Informační centrum/CVIK nabízí k prodeji nově vydaný stolní týdenní kalendář Místopis Kolínska 2022 s historickými pohlednicemi měst,
městysů a obcí, (např. Český Brod, Tuklaty, Bylany, Přistoupim, Skramníky, Limuzy, Chotouň, Chrášťany, Ls boř, Tismice, Vi ce, Krupá, Mrzky).
Prodejní cena 70 Kč.
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Domácí hospic Nablízku pomáhá už šest let
Mobilní hospic Nablízku pečuje o naše blízké, kteří se nachází v posledním stádiu nemoci a jejichž život je
již na konci cesty. Za dobu své existence doprovodil přes 200 klientů. V minulém roce se tým hospice staral
o 56 umírajících pacientů, kteří si přáli prožít závěr svého života doma v kruhu svých blízkých.
Název domácího hospice skutečně odpovídá
poslání hospice: být nablízku těm, kteří to potřebují. „Náš hospicový
tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních
pracovníků, psychoterapeuta a duchovních, poskytuje nemocnému mobilní specializovanou palia vní péči doma. Umírajícímu člověku i jeho blízkým
jsme k dispozici 24 hodin denně,“ vysvětluje Bohumila Urbanová ředitelka hospice. Kromě pacientů
jsou to také pečující rodinní příslušníci, kteří často
potřebují podporu a pomoc. Hospicová péče nezahrnuje jen péči o nemocného, ale ak vně pomáhá
i pečující rodině. „Snažíme se členy rodiny podpořit a pomoci jim zvládnout odchod jejich blízkého
v domácím prostředí, jak si nemocný sám přál.
Nablízku zůstáváme i při úmr , kdy prak cky pomůžeme se vším potřebným. Náš tým včetně psychoterapeuta je v případě potřeby rodině nablízku
i v následném období zármutku, kdy je pro rodinu
těžké smířit se s defini vním odchodem blízkého
člověka,“ dodává Markéta Vaněčková, vrchní sestra hospice.
„Když lékaři vyčerpali všechny možnos léčby, přála si maminka zemřít doma v klidu bez stresujícího
prostředí nemocnice. Nedokázali jsme si představit,
jak můžeme péči zvládnout. S pomocí nepřetržité
mobilní péče hospice Nablízku se nám to podařilo.
Jsme opravdu vděčni za možnost prožít odchod milovaného člověka v domácím prostředí. Maminka
odešla pokojně, bez boles , obklopena láskou nás
všech,“ děkuje paní Kateřina J. z Českého Brodu.
Domácí hospic pomáhá rodinám zajis t i veškeré
zdravotní pomůcky a zdravotnický materiál, který
péče o nemocného vyžaduje. „Nabízíme zapůjčení polohovacích postelí, an dekubitních matrací,
toaletních křesel, kyslíkových koncentrátorů atd.
Tyto zdravotní pomůcky pomáhají zlepšit kvalitu
života a rodinám značně usnadňují péči o jejich
blízké. Pomůcky sami do domácnos dopravíme
a rodinu je naučíme používat,“ říká Bohumila Urbanová.

Domácí hospicová péče za m bohužel není hrazena z příspěvků zdravotního pojištění. „O úhradách
péče intenzivně jednáme se zdravotními pojišťovnami, za m bohužel neúspěšně. Činnost našeho
hospice je financována z darů, sbírek, grantů a účelových dotací. Nemocný a jeho rodina si přispívá
částkou 250 korun za den péče. Všem dárcům jsme
nesmírně vděční za jejich dary, bez nich by naše
činnost nebyla možná.
Věříme, že naše práce má smysl, proto vás prosíme, abyste nás podpořili jakoukoliv částkou. Pomůžete tak umožnit umírajícím lidem zůstat do
posledního okamžiku v domácím prostředí s rodinou. Toto přání je příznačné zvláště v dnešní době,
kdy mnoho našich blízkých odchází o samotě
v anonymním prostředí nemocnic s pře ženým
personálem,“ děkuje Bohumila Urbanová.
V loňském roce se hospic Nablízku staral o 56 umírajících pacientů, kteří si přáli prožít závěr svého
života doma v kruhu svých blízkých. Tým hospice
poskytoval nepřetržitou péči 741 dní a zdravotní
sestry najezdily celkem 26 789 km. Mobilní hospic
zajišťuje péči pro klienty těchto měst a jejich spádových obcí: Lysá nad Labem, Benátky nad Jizerou,
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice,
Český Brod, Mladá Boleslav, Neratovice, Nymburk,
Poděbrady, Říčany, Kolín a okrajové čás Prahy.
Bc. Markéta Chýňavová, PR a fundraising,
Domácí hospic Nablízku, z. ú.

Markéta Vaněčková,
vrchní sestra hospice
Nablízku

Bohumila Urbanová,
ředitelka hospice
Nablízku
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Planeta našim dětem
Taky jste si zvykli v době covidové na online nakupování? Zboží vám přijde včas, jste spokojení, ale nevíte
co s krabicemi a výplní? Do kontejnerů na plasty nebo na papír? Dá se to ještě použít?
Podobné otázky napadaly i autorku projektu Planeta našim dětem Barboru Jankovou. Co vás vedlo k založení projektu? „Napadlo mě, že výplňové
materiály (bublinkové folie, bubliny a jiné výplně),
které nám doma z dodaných zásilek e-shopů zůstávají, jsou vlastně čistým obalovým materiálem.
Sice ho poc vě třídíme do tříděného odpadu a následně složitě vyrábíme, nicméně je zde ještě jedna, mnohem ekologičtější možnost. Tyto bublinkové a ostatní výplně distribuovat přímo do firem,
které je obratem opět použijí.“
Máte nějaký konkrétní přiklad? „Ano. Do projektu
se zapojila řada obcí a měst společně s firmami,
které obratem vytříděný použitý materiál pus
znovu do oběhu. Nejenom že m společně šetříme životní prostředí, ale v konečném důsledku na
tom vydělá i koncový zákazník, který může mít zboží zakoupené v e-shopu levnější. V Českém Brodě
se nám za m podařilo navázat spolupráci s firmou
Káva.cz. Věřím, že tato první vlaštovka bude inspirací pro další podnikatele.“

„Popelnice na obalové materiály už každý pozná
z dálky. Na jejich originálním vzhledu se podílí dě ,
které je polepí veselými samolepkami. Nechybí ani
seznam co konkrétního do popelnic patří a co ne.
Když je popelnice plná, zavoláme nějaké spřátelené firmě a ta si obsah vyzvedne. V našem městě
máme takovou popelnici na zahradě MŠ Sokolská,“
dodala Darina Satková, patronka projektu pro Český Brod.
Výplňového materiálu se daří sbírat stále více
a více. V současné chvíli jsou také ve výstavbě
webové stránky s konkrétními informacemi o projektu, principu sběru i distribuce a konečně také
o obcích, které tuto ekologickou novinku využívají.
Další zájemci (odběratelé, e-shopy), kteří by výplňový materiál a krabice využili, se mohou obrá t
na email planetanasimdetem@gmail.com nebo
facebookový profil @planetanasimdetem.
Petra Ištvániková
PR manažerka
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Jarní stopovačka pro světlušky a vlčata
V týdnu před svátkem sv. Jiří jsme připravili pro světlušky a vlčata jarní „stopovačku“. Cestu, která vede od
jedné šifry ke druhé až k té úplně poslední, kde na dě čekala závěrečná otázka, a tu když si zapamatovaly
a zjis ly správnou odpověď, mohly si přijít v sobotu na sv. Jiří do naší klubovny pro odměnu. Pokud chcete
vědět, jak si to dě užily, máme tu malou ochutnávku od zúčastněných.
Roveři na skautu nám udělali stopovačku. Chodila
jsem po Brodě a hledala jsem šifry. Šifer bylo celkem sedm. Občas tam byly těžší šifry, občas lehčí.
Tahák jsem používala jen dvakrát, jinak ne. Nakonec tam byla otázka, kdo má svátek 24. dubna
a proč je pro nás důležitý. Protože to byl svátek patrona skautů, svatého Jiřího, oblékla jsem si v sobotu
(24. 4.) ráno kroj a odpoledne jsem si šla pro odměnu. Jsem ráda, že pro nás vymýšlejí roveři ak vity.
Stopovačku jsem si užila a všem roverům děkuji.

povídali o sv. Jiří, patronovi skautů a skautek, který má 24. 4. svátek. I když je pandemie a nemohli
jsme Skautský den oslavit všichni společně, i tohle
byla skvělá oslava. Moc jsem si celou hru užila,
protože mě baví luš t šifry, chodit ven na procházky a poznávat okolí Českého Brodu. Stejně se ale
nejvíc těším, až se zase společně uvidíme v klubovně a na táboře.

Tonička

Také se všichni těšíme, až se budeme moci s dětmi sejít, nebo společně vyrazit na výpravu. Pevně
věříme, že na tábor už spolu všichni vyrazíme. Přípravy tábora už jsou v plném proudu a rozhodně
je na co se těšit. Užívejte jarního počasí a přejeme
pevné zdraví.

V sobotu odpoledne jsme s tátou a bráchou vyrazili do parčíku na Škvárovně. Začínala tam jarní stopovačka. Dlouho jsme hledali první vzkaz,
až jsme zjis li, že se ztra l. Museli jsme poprosit
o radu velké roverky, abychom věděli, kam se
máme vydat. Pak už jsme mohli vyrazit. Celkem
bylo na cestě sedm šifer, všechny jsme je vyluš li
a hra nám pěkně ubíhala, protože jsme si u toho

Ela R.

Anička Kašparová,
Skautské středisko Ing. Ládi Nováka
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Distanční výuka
Díky loňské intenzivní jarní přípravě mohli učitelé i žáci SOŠ Liblice po říjnovém uzavření škol zahájit online
výuku ze dne na den v plném rozsahu. Vzdálené vyučování probíhá jednotně s využi m dvou pla orem pro
komunikaci a online setkávání se studenty a pro sdílení výukových materiálů, testů, studentských projektů
či úkolů. Učitelé nejen každodenně živě „vysílají“, ale někteří natáčejí výuková videa, vytvářejí prezentace,
kvízy a zkoušejí spoustu dalších vychytávek. Některým tento styl práce i přes svou náročnost vyhovuje
dokonce více než prezenční výuka, jiní absenci přímého setkávání se žáky snášejí velmi těžce. Přečtěte si,
jak to vidí Ing. Markéta Mliková, učitelka ekonomických předmětů:
Distanční peklo aneb Jak to vidí učitel
V distanční výuce jsme nedávno oslavili neveselé
výročí. Jaká je z pohledu učitele?
Na naší škole jsme díky nadšenému IT kolegovi
a neméně nadšené paní ředitelce najeli na online
výuku od prvního dne. To se tak to ž při užívání
si jarních prázdnin dozvíte, že v pondělí proběhne
školení v čemsi, co se jmenuje Moodle, abychom
do distanční výuky vpadli hned a pokud možno se
c . Každopádně všichni doufali, že letními prázdninami ta podivná epizodka skončí, a například já
jsem se těšila na září, až zase ty někdy nadšené,
někdy otrávené tváře uvidím naživo.
A viděla jsem… Sotva pět týdnů a opět jsme museli
školu opus t. Zkušenější, bez obav z technických
záludnos , ale tak jako tak zklamaní, že se opět
budeme muset obejít bez přímé interakce se žáky.
A jak tedy vidím distanční výuku nyní, po roce zkušenos ? Dámy a pánové, ač se snažíte, seč můžete
(či možná právě proto), je to peklo.
Musíte zpomalit, přemýšlíte tedy, jak dát hodinám
přidanou hodnotu. Snažíte se mo vovat žáky, aby
více pracovali s učebnicí či využívali online zdrojů a naučili se efek vně vyhledávat na internetu.
Sdílíte dokumenty, webové stránky, občas najdete
zajímavý online test a už jste na tom tak špatně, že
vám i žákům ke spokojenos stačí, když se v něm
za správnou odpověď zatleská. A zkuste například
najít zajímavé video do účetnictví!
Při distanční výuce zabere vše daleko více času,
příprava trvá déle. A co teprve takové sestavení testu. Hodiny dumáte, jak test sestavit, abyste
zjis li úroveň znalos , a ne kvalitu propojení se
spolužáky. K tomu stopujete, jak dlouho to asi těm
nejrychlejším může trvat, aby nebylo moc času výsledky sdílet…

Na druhou stranu nemají online hodiny mnohdy
daleko k zábavným videím ze sociálních sí . To tak
ukončíte hodinu (sedmou!), v éteru vám ovšem
zůstane viset žákyně. Chvíli čekáte, co se bude dít,
a najednou zaslechnete ché oddychování ze
spánku spravedlivých. Probudíte ji tedy, pousmějete se vyděšené omluvě a jen doufáte, že nepůsobíte jako uspávač hadů. I omluvy bývají zajímavé:
„Paní učitelko, mám oběd na plotně, musím odbíhat, tak abyste si nemyslela, že tu nejsem, a nedala mi áčko.“ „Paní učitelko, já jsem se musel jít po
ma ce projít do lesa...“ A vy se snažíte být vstřícní a chápaví (protože je vám jasné, že to žáci mají
mnohdy těžší než vy, možná je online prostor už
rok jejich hlavní společnos ), ale zase ne tak moc,
aby vám nešlapali po hlavě.
Sečteno a podtrženo: Poslední rok byl náročný pro
nás, pro naše žáky i pro jejich rodiče. Všem, kteří
se dosud drží a netrpělivě vyhlížejí, kdy že nás konečně vpus do škol, tedy patří velký obdiv a dík.
Markéta Mliková,
SOŠ Český Brod-Liblice
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Prezen áda 2021
Studen SOŠ Liblice se letos zúčastnili dalšího ročníku soutěže prezentačních dovednos Prezen áda. Soutěž, která je určena pro studenty českých a slovenských škol, si za 12 let své existence získala respekt
a oblibu nejen mezi studenty, ale i u veřejnos .
Letos se za naši školu do soutěže přihlásily dva
týmy: X-TEAM ve složení Aneta Rajtmajerová
a Ivan Audy (oba ze třídy 1. I) a Pozi vní tým ve složení Klára Drahoňovská, Nikola Fundová (obě 1. E)
a Filip Hluchý (2. A).
Týmy se zaregistrovaly do nominačního kola a vytvořily prezentace na téma „Správná odpověď
neexistuje“. Obě prezentace prošly po zhodnocení porotou do dalšího, tentokráte online kola.
Letošní ročník se tak posunul do online prostředí a diváci mohli jednotlivé prezentace sledovat
v přímém přenosu na YouTube. Pro soutěžící to ale
znamenalo paradoxně více komplikací. K nervozitě
ze samotného prezentování se to ž přidaly ještě
staros o kvalitu přenosu. Na obou týmech byla
lehce znát tréma, ale s m se při takovéto soutěži
určitě počítá.

Letošní kolo Prezen ády bylo pro studenty zábavou i poučením a do dalšího ročníku už vykročí
s jistotou ostřílených matadorů. Gratulujeme jim
především k odvaze zúčastnit se této soutěže
v neobvyklých podmínkách a děkujeme za čas, který věnovali přípravě.
Jana Buchalová, SOŠ Český Brod-Liblice

Do finále mezi třicet nejlepších týmů z České a Slovenské republiky, které se konalo v Brně, sice naše
týmy nepostoupily, ale získaly důležité zkušenos
a cennou zpětnou vazbu na svou práci od nezávislých hodno telů.

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 e-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz,
nebo tel.: 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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Zápis na ZŠ Žitomířská a návrat žáků do škol
Stejně jako v loňském roce proběhl zápis žáků do prvních ročníků základních škol bez jejich přítomnos .
Každý rok jsme se těšili na hemžení nových prvňáčků, kteří se hlásili na naši školu a chystali jsme pro ně
zápis zábavnou formou. Pro všechny prvňáčky to byl významný milník v životě a každý z nás si na tento den
určitě vzpomene. Poslední dva roky probíhá zápis bez dě , pouze formou předávání a vyplňování lis n a
přihlášek. Dříve se všichni slavnostně oblékli a poprvé vyrazili s dětmi do školy. Dnes si rodiče “odskočí z
dílny” odevzdají a podepíší “to”, co se po nich chce, a je hotovo. Chceme vést žáky i jejich rodiče k tomu,
aby si školy vážili, chodili do školy slušně oblečení a věděli, jak se mají ve škole chovat.
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 všechny 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. Jiří Slavík, ředitel ZŠ Žitomířská
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Výroba čarodějnic
Vzhledem k blížícímu se 30. dubnu, a tedy tradici pálení čarodějnic, jsme pracovní činnos v 5. A věnovali
právě tvorbě čarodějnic.
Na výrobu jsme využili přírodních materiálů, klacků, šišek a kůry, dě si pak z domova přinesly stará
trička, další kusy látek a noviny. Dě byly při výrobě
nesmírně nápadité. Každý žák zvládl vyrobit vlastní
čarodějnici, celkem jsme tedy na konci dvouhodinové práce měli 30 čarodějek, připravených na
večerní ohně. Dě čarodějnice vyráběly s velkým
zápalem a ukázaly svou krea vitu. Povedená díla si
můžete prohlédnout na fotografiích. A jak se tvořeníčko líbilo dětem, napsal Lukáš Pospíšil:
Na začátku týdne nám paní učitelka vzkázala, abychom si na páteční hodinu přinesli staré tričko. Co
budeme vyrábět, jsme se dozvěděli až na hodině.
Byl konec dubna, proto jsme tvořili čarodějnice.
Postup byl jednoduchý a rychlý. Čarodějnice byly
krásné, protože jsme je vyráběli jenom z přírodních
materiálů, trička a dvou kusů látky. Každý jsme si ji
mohli vyzdobit podle sebe, což se mi líbilo. Každá
čarodějnice pak to ž vypadala jinak.
Budu rád, když nám paní učitelka Z. Majerová něco
podobného připraví i na jednu z dalších vyučovacích hodin.
Zuzana Majerová a Lukáš Pospíšil, ZŠ Tyršova
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Z tvorby Základní umělecké školy Český Brod
Akros ch je báseň, ve které počáteční písmena veršů nebo slok dávají dohromady slovo. To odkazuje například na toho, komu je báseň určena nebo čeho se týká.
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Podpora sbírky na obnovu kostela sv. Havla ve Štolmíři
Zprávu o vypsání sbírky jsem zaznamenal v době, kdy distanční výuka probíhala již pátý měsíc v kuse. Snažil jsem se proto vymyslet ak vitu, která by vytáhla dě ven z pokojů a od obrazovek počítačů, týkala se
dějepisu, a také je seznámila s možnos účastnit se sbírky. Zvolil jsem žáky osmého ročníku, neboť barokní
architekturu jsme již probírali, a tak bližší seznámení s historií významné barokní památky regionu bylo
dobrým doplněním probírané látky.
Žáci měli na výběr z několika ak vit, největšímu
zájmu se těšila fotodokumentace kostela, ale také
porovnání historických fotografií se současným
stavem. V tomto případě je třeba konstatovat,
že se stav kostela neustále zhoršuje a prováděné
opravy jsou pouze udržovací. Žáci se proto snažili vyfo t jednotlivé detaily zanedbaného kostela,
aby bylo vidět, jak chátrá.
Úkoly byly zadány v období uzavření okresů, resp.
možnos pohybu jen na katastru domovské obce.
Zprvu tak mohli chodit fo t pouze „Broďáci“ a až
později se k nim připojili i žáci z okolních obcí. Kromě fotodokumentace mohli žáci například napsat
krátký přehled základních informací o kostele nebo
se vyznat ve výrazech, které označují jednotlivé
architektonické prvky. V jiném úkolu zjis li vztah
malíře Antonína Slavíčka ke Štolmíři.

Seznámili jsme se též s dalšími stavbami architekta a pravděpodobného autora projektu kostela
F. M. Kaňky a s potěšením zjis li, že stylově velice podobný kostel sv. Jana Nepomuckého v Kutné
Hoře je krásně opraven. Na závěr jsme se zamysleli nad m, jak případně opravený prostor kostela
využít.
Celá akce je koncipována jako podpora sbírky na
opravu kostela, kterou vyhlásilo město. Žáci byli
upozorněni, že i symbolická účast ve sbírce nebo
ak vní přístup při práci na zadaných úkolech je
důkazem toho, že jim není lhostejný osud historických památek v jejich okolí.
Mgr. Jindřich Novotný a kolek vy tříd 8. A a 8. C,
ZŠ Žitomířská

TRANSPARENTNÍ ÚČET SBÍRKA NA KOSTEL SV. HAVLA
Naše město vyhlášením veřejné sbírky symbolicky podporuje 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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Vybíráme z knižních novinek

Pavel Houser: Grébovské motyky a další pražské legendy
Praha a její genius loci zdaleka není jen dobře známé centrum, městem dodnes procházejí
ejí
rozhodně zajímavější obludy než Golem nebo strašidla. Kdo ví, že Karel Čapek sem ve svém
m
alkoholickém období umís l děj knih R. U. M. či Továrna na Absolut. Kdo slyšel o pohanských
h
obětech na závodiš ve Velké Chuchli? Kdo ví, že už od pravěku není centrem města Pražskýý
Hrad, ale stadion Sparty na Letné? Praha, to jsou zamotané trasy tramvají, podivuhodné
stromy i botanika sme šť, noční přívozy, zaniklé továrny i zpustlé bazény, na každých sto
věží připadá
p p
na odvrácené straně města síc komínů...

B
Blanka Budínová: Kotrmelce u krmelce
D
Datel chce být spisovatel, hroch si hraje na divoké prase a bratři kapři závodí v plavání.
A proč vlastně dělá jelen u krmelce kotrmelce? Veselé básničky a moderní ilustrace představují
v dětem svět zvířat hravě a zábavně, navíc lehkým a rytmickým jazykem, aby malí čtenáři
m
mohli
sami číst nebo přednášet ostatním. Knížka je darem pro oči, bránici a hlavně pro
ččeský jazyk a jeho výslovnost, je to lahůdka plná fantazie, krea vity a hravos . Ocení ji dě ,
llogopedické poradny, školky, školy i dospěláci jako lék na špatnou náladu.

Julius Klejdus: Rok v českém lese
Lesy mají pro existenci života na naší planetě zcela nezastupitelné místo. V této knize se
dozvíte nejen o jejich vzniku a významu, ale také o různých organismech, které v těchto ekoosystémech žijí, a o jejich vzájemných vztazích. Seznámíte se s řadou známých zvířat, rostlin
n
a hub, ale i s takovými živočichy, o jejichž existenci nemají mnozí z nás ani tušení. Knihaa
je určena pro starší dě i dospělé, její text je doplněn 600 unikátními fotografiemi, díkyy
nimž nahlédnete v průběhu čtyř ročních období do tajuplných dějů pod zemí, na zemi nebo
v korunách stromů.
M
Mar na Leierová: Tohle město, tahle řeka
Jeden
J
dům, mnoho osudů. Každý dům má svůj příběh, tak jako žlutý činžák v nenápadné
u
ulici Města poblíž Řeky. Jak moc jej určí každodenní, zdánlivě nezávislé životy jeho obyvatel,
ffotogra y a ornitoložky Rózy, spisovatele Hilského, podnikatele Majera, agorafobičky Kláry
nebo paní Car erové? A kam se ztra l domovník Vrána? A nakolik mohou cizí příběhy, ve
n
kkterých se člověk ocitne, změnit celý jeho život? Výjimečná kniha o vztazích a lidech, o křehkkos duše a světa, který si budujeme, o poznání těch kolem nás i sebe sama.

Kompletní přehled nových knih za měsíc duben 2021 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.
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Digitalizace kina na dohled
Psal se rok 1920 a lidé z celého města přicházeli k hotelu U Slunce, který byl zastávkou kočovného kinematografu. Stačí se přenést do doby o 101 let později, přejít na druhou stranu ulice a jste v roce 2021
v Kulturním domě Svět, kde probíhají finální práce na digitalizaci kina.
Jak šel čas…
Kultura v podobě zhlédnu němého filmu byla ve
své době předním zážitkem. Víme dokonce, že od
roku 1920 navštěvoval Český Brod putovní kinematograf, který měl svou zastávku v bývalém hotelu U Slunce. Víme také, že v českobrodské sokolovně byl ve druhé polovině roku 1920 vybudován
první stálý biograf, který zde promítal dlouhou řádku let. Obliba biografu v Českém Brodě neutuchala
ani v dalších letech. Pamětníci mohou přikývnout,
že 30. léta 20. stole byla spojena i s budovou Lidového domu, kde proběhlo první promítání dne
22. 7. 1930. O několik let později se promítání
přesunulo do nově postaveného Švehlova domu,
který slouží k pořádání kulturních akcí dodnes.
Své první návštěvníky přivítalo kino Osvěta v roce
1947. Od konce 60. let bylo kino známé již pod názvem kino Svět, a to až do roku 2015, odkdy nese
kulturní ins tuce název Kulturní dům Svět.
Současnost a pohled do brzké budoucnos KD Svět
Jsme v roce 2021. Kulturní dům Svět je každý rok
cílem několika síc návštěvníků, kteří zde navštěvují divadelní představení pro dě i dospělé, besedy s významnými osobnostmi a sem tam si přijdou
zazpívat na koncert svého oblíbeného interpreta.
Až do roku 2020 zde byl vždy jeden víkend v měsíci věnován promítání filmů a pohádek, které však

do našeho kina přicházely se zpožděním několika
měsíců. Své návštěvníky si filmy vždycky našly, jejich množství však klesalo… Do Prahy i do Kolína je
to z Českého Brodu co by kamenem dohodil, a tak
spousta lidí dala přednost premiérám filmů v těchto městech před opozdilými kousky v našem kině.
Jednoho dne však s vyhlášením par cipa vního
rozpočtu Středočeského kraje přišel i nápad na
změnu. Přišel nápad kino v Českém Brodě digitalizovat a nabídnout tak místním další možnost trávení volného času v jejich městě nebo regionu. Díky
mnoha nasbíraným hlasům jsme příspěvek na modernizaci promítací techniky obdrželi a nyní nápad
dostává svou skutečnou podobu. Digitalizujeme.
V Kulturním domě Svět v minulých dnech probíhaly technické přípravy prostoru, přestavba režie,
montáž nové promítací techniky a výměna audiozařízení. Všechny potřebné práce ještě nejsou úplně
u konce, ale děláme vše pro to, aby promítání mohlo
začít co nejdříve. To, zda s hneme premiéru nového
Top Gunu, však přeci jen nezávisí pouze na nás.
Tak snad brzy na viděnou na první filmové premiéře v Českém Brodě.
Ing. Klára Tesaříková,
KD Svět/CVIK

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA ŘEDITELE/KY MŠ
Rada města Český Brod vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové
organizace MŠ Český Brod - Liblice, Ls bořská 183. Předpokládaný nástup 1. 8. 2021. Lhůta
pro podání přihlášky je do 31. 5. 2021. Další podrobnos najdete na webu města. Dotazy
zodpoví vedoucí odboru sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod Bc. Mar na Fejfarová, DiS.
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Startuje další ročník fotografické soutěže
V pořadí již 9. ročník fotografické soutěže Brody v Brodě 2021 byl zahájen ke dni 1. 4. 2021. Podpořte naše
město a staňte se účastníky za Český Brod.
Letošními tématy by pořadatelé z Havlíčkova Brodu rádi rozšířili působení našich soutěžících na celé
regiony a okolí „Brodů“. Za osm let trvání bylo do
soutěže zasláno mnoho krásných fotografií měst
a městských zákou , městských slavnos i událos .
Okolí těchto měst je neméně krásné, a proto se pořadatelé rozhodli, že zadání rozšíří na celé regiony.
Soutěžními tématy jsou Krajina, Lidé a událos a Architektura „Brodska“ - tedy Českobrodska, Havlíčkobrodska, Uherskobrodska, Vyšebrodska a Železnobrodska. Fotografie jsou přihlašovány přes webové

stránky soutěže: www.fotobrody.cz. Uzávěrka je
30. 9. 2021, pravidla a informace na webových
stránkách.
Z důvodu vládních nařízení - zákazu návštěv a uzavření galerií - nebyly veřejnos představeny oceněné a vybrané fotografie loňského ročníku, tak snad
se to podaří uskutečnit dodatečně, v prostoru galerie Šatlava nebo foyer KD Svět.
Zdenka Bočková,
Informační centrum/CVIK

Foto: Tomáš Boček

Foto: Petr Pelech

Foto: Tomáš Boček

Foto: Tomáš Boček

Foto: Laryy Hubner
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Škola naruby podruhé
V loňském roce se naše knihovna zapojila do projektu Škola naruby, kterým jsme chtěli oslovit dě , jejich
rodiče, prarodiče a další dospělé, kteří mají smysl pro humor a jsou ochotni věnovat dětem svůj čas. Cílem
projektu je podpora společného čtení v rodině a soustavná výchova dě ke čtenářství.
Jen v krátkos připomeneme princip projektu: Čtení v rodinách probíhá po celý rok. Do speciálních
žákovských knížek – Čtenářských deníčků pro dě
a rodiče – dě nebo dospělí zapisují, co si společně
četli a jak dlouho. Předčítajícím může být maminka, ta nek, starší sourozenec, babička, dědeček
nebo kdokoli jiný z rodiny. Dě čtení známkují,
výkon čtoucího mohou okomentovat, mohou napsat pochvalu a namalovat si k dané knížce obrázek. Nejmenší dě čtení hodno pomocí obrázků
nebo razítek. Dě mladšího školního věku se ve
škole naučí spojit písmenka ve slova, přesto stále
potřebují, aby jim někdo nahlas četl. Časté společné předčítání pomáhá upevnit čtení jako důležitou
volnočasovou ak vitu, pomáhá zlepšit soustředění a porozumění slyšenému, rozvíjet fantazii.
A v neposlední řadě samozřejmě upevňuje rodinné
a mezilidské vztahy.

žete kdykoli vyzvednout čtenářský deníček a začít
vyplňovat, malovat, známkovat, hodno t. Pokud
čtete pravidelně každý den nebo večer, možná
máte od loňského roku deníček již popsaný, určitě
se zastavte pro nový, může se pro vás a vaše dě
stát hezkou připomínkou spolu stráveného času.
Věříme, že se všichni společně setkáme už v létě,
na některém z prázdninových čtení, těšíme se na
vás. Čtení sluší každému!
Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK

Projekt jsme začali propagovat mezi našimi čtenáři, setkali jsme se velkým zájmem dě i rodičů,
plánovali jsme pravidelná setkávání čtecích rodin,
abychom si společně o přečtených knížkách povídali a ty zajímavé doporučili ostatním. Bohužel
epidemiologická situace loňského roku realizaci
projektu a všechny naše plány narušila.
Všechny zájemce o společné čtení tedy znovu zveme k návštěvě knihovny, při půjčování knih si mů-

PODLIPANSKÉ MUZEUM ZNOVU OTEVŘENO
Podlipanské muzeum je znovu otevřeno od 4. 5. 2021 Momentálně návštěvníkům nabízíme ke zhlédnu miniexpozici „Z dějin Českého Brodu“ a výstavu „Zábava i poli ka/Z dějin českého plakátu“, která byla prodloužena do 29. 8. 2021.
NEDĚLNÍ DÍLNIČKY A MALÝ JARMARK
Sdružení výtvarníků a CVIK zvou v neděli 20. 6. 2021 od 9.00 – 15.00 hodin na malý jarmark s dílničkami. Sál v přízemí budovy č. p. 1. Dílny jsou
zpoplatněny do 50 Kč. Doprovodný prodej: košíky, keramika, drátované
zboží, polštáře, mýdla, včelí svíčky apod.

PŘEHLED LÉKAŘŮ A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
V ČESKÉM BRODĚ
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Marcela Altová
Žižkova 620, Český Brod
tel.: 728 119 267
e-mail: ordinace.altova@seznam.cz

Odběry + objednaní
Pondělí 7:00 - 8:00
7:00 - 8:00
Úterý
Středa 7:00 - 8:00
Čtvrtek 10:30 - 12:00
7:00 - 8:00
Pátek

MUDr. Magdalena Blažková
Žitomířská 342, Český Brod
tel.: 773 046 886
www.magdalenablazkova.cz

Pondělí 7:00 - 13:00
12:00 - 17:00
Úterý
Středa 7:00 - 12:00
Čtvrtek 12:00 - 18:00
7:00 - 12:00
Pátek
Ordinační hodiny pro penzion ANNA: úterý 7:00 - 11:30
Odběry: pondělí, středa, pátek 7:00 - 9:00

MUDr. Kateřina Seimlová
Žižkova 297, Český Brod
tel.: 321 610 850
e-mail: seimlova.katerina@nem-cb.cz

Ordinační hodiny lékaře
Objednaní + návštěvy
Pondělí 7:30 - 10:00
9:00 - 12:00 (návštěvy)
Úterý
Středa 15:00 - 18:00
Čtvrtek 7:30 - 10:00 (návštěvy)
7:30 - 10:00
Pátek

MUDr. Vít Vokrouhlík
Krále Jiřího 93/93, Český Brod
tel.: 321 622 608
e-mail: ordinace@doktor-vokrouhlik.cz
www.doktor-vokrouhlik.cz

Odběry krve
Akutně nemocní
7:30 - 9:30
Pondělí 7:00 - 7:30
13:00 - 15:00
15:00 - 18:00
Úterý
7:30 - 9:30
Středa 7:00 - 7:30
15:00 - 18:00
Čtvrtek 13:00 - 15:00
7:00 - 7:30
7:30 - 9:30
Pátek
Akupunktura: pondělí, středa, čtvrtek na objednání

MUDr. Lenka Živanská
Žižkova 275, Český Brod
tel.: 314 000 973
e-mail:lenka@zivansky.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 - 13:30
13:00 - 17:00
7:30 - 13:00
13:00 - 17:00
7:30 - 13:00

Akutně nemocní
8:00 - 10:00
8:00 - 10:00
8:00 - 10:00
12:00 - 14:00
8:00 - 10:00

Nemocní
10:00 - 12:30
12:30 - 14:30
12:30 - 14:30
10:00 - 12:30
10:00 - 12:30

Objednaní pacien
10:00 - 15:00
10:00 - 13:00
10:00 - 15:00
14:00 - 18:00
10:00 - 12:30

Provozní doba
6:30 - 12:00
8:30 - 12:00
9:30 - 12:00
6:30 - 12:00
6:30 - 15:00

12:30 - 15:00
12:30 - 17:00
12:30 - 18:00
12:30 -15:00
pro objednané

Objednaní pacien Pracovně lék.
9:30 - 12:00
12:00 - 14:00
9:30 - 15:00
9:30 - 12:00

13:30 - 14:30 objednaní pacien
17:00 - 18:00 objednaní pacien
13:00 - 14:00 objednaní pacien
17:00 - 18:00 objednaní pacien
13:00 - 14:00 objednaní pacien

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Irena Drahoňovská
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 314 008 340

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 11:30
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

MUDr. Irena Košnářová
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 321 610 920

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 228 224 921
e-mail: milan@cabrnoch.cz
www.cabrnoch.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 14:00
12:00 - 18:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00

MUDr. Jana Hanzlíková
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 321 610 846

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 17:00
7:30 - 15:00
12:00 - 18:00
7:30 - 15:00
8:00 - 13:00

ZUBNÍ LÉKAŘI

13:00 - 16:00 (poradna pro zdravé dě )

MUDr. Miroslav Palma
Kollárova 330, Český Brod
tel.: 321 622 605

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 14:00
8:00 - 18:00
8:00 - 14:00

MUDr. Eva Palmová (ortodoncie)
Kollárova 330, Český Brod
tel.: 314 000 939, 321 671 036

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 18:00
7:00 - 12:00
7:00 - 18:00
7:00 - 12:00
7:00 - 14:00

MUDr. Pavlína Strnadová
Mikoláše Alše 587, Český Brod
tel.: 321 620 272

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

11:00 - 18:30
7:00 - 13:30
12:30 - 18:30
7:30 - 15:30
7:00 - 14:00

MUDr. Eva Štěpánová, MUDr. Pavel Štěpán
Náměs Husovo 8, Český Brod
tel.: 321 622 200, 775 545 020

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 16:00
8:00 - 18:00
18:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 12:00

GoDent s.r.o., Volodomyr Soroka
Pod Malým vrchem 1510, Český Brod
tel.: 739 046 832
e-mail: ordinace@go-dent.cz
www.go-dent.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 - 14:00
7:30 - 15:00
7:30 - 18:00
7:30 - 15:00
7:30 - 12:00

pouze objednaní pacien

GYNEKOLOGIE
MUDr. Ivan Juránek
Náměs Husovo 64, Český Brod
tel.: 321 622 107
e-mail: info@femcentrum.cz
www.femcentrum.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
7:00 - 11:00
klinický den

MUDr. Helena Šikolová
Prokopa Velikého 108, Český Brod
tel.: 321 623 135
e-mail: gynsikolova@atlas.cz
www.mudrsikolova.webnode.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 12:00
15:00 - 19:00, od 18:00 pouze pro objednané pacientky
7:30 - 10:30 (pouze těhotenská poradna)
7:30 - 10:30
13:00 – 16:00
8:00 - 11:00

MUDr. Iva Stuchlíková
Nám. Arnošta z Pardubic 47, Český Brod
tel.: 321 622 858, 723 262 346
e-mail: stuchlikova.iva@seznam.cz
www.ocni-ceskybrod.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 12:30
13:00 - 17:00
7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
7:30 - 12:30
13:00 - 14:00
7:30 - 12:00 (pro objednané)

MUDr. Pavel Rezek CSc.
Krále Jiřího 268, Český Brod
tel.: 727 917 927

Vyšetření na objednání na tel.: 727 917 927

Oční klinika Horní Počernice
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 702 197 069
e-mail: info@ocniklinikahp.cz
www.ocniklinikahp.cz

Středa 9:00 - 12:00

13:00 - 18:00
13:00 - 16:00
(pouze na objednání)

OČNÍ LÉKAŘI

13:00 - 15:00

CÉVNÍ AMBULANCE
MUDr. Jaroslav Hrabálek
Krále Jiřího 93, Český Brod
tel.: 602 417 532
e-mail: hrabalek@interna.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 12:00 ergometrie
7:00 - 12:00 odběry krve
13:00 - 18:00
14:00 - 16:00 objednaní
12:00 - 16:00

MUDr. Karel Bar k
Pod Malým vrchem 1378, Český Brod
tel.: 607 861 496
www.mudr-karel-bar k.zdravotniregistr.cz

Úterý

18:00 - 20:30 dle objednání

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Petr Fleischmann
Žižkova 291, Český Brod
tel.: 321 620 021
e-mail: fleischmann.chirurgie@gmail.com
www.lecba.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 - 15:30
operační den v ON Kolín
7:30 - 15:30
8:30 - 17:30
7:30 - 12:30

MUDr. Richard Mareš, MUDr. Jiří Poláček
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 734 408 193
e-mail: chiramed@seznam.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:30 - 15:30
8:30 - 15:00
8:00 - 15:00
7:30 - 14:00
8:30 - 13:00

MUDr. Jana Forstová
Žižkova 297, Český Brod
tel.: 321 610 913
e-mail: forstova.jana@nem-cb.cz

Provozní doba
Pondělí 6:00 - 14:30
Úterý
6:00 - 14:30
Středa 6:00 - 14:30
Čtvrtek 6:00 - 14:30
Pátek
6:00 - 14:30

15:30 - 18:00 (na objednání)

INTERNÍ AMBULANCE

MUDr. Tomáš Němec
Žižkova 297, Český Brod
tel.: 321 610 856

Ordinační doba
10:00 - 13:00
10:00 - 13:00
10:00 - 13:00
10:00 - 13:00

Čtvrtek 13:00 - 17:00

INTERNÍ A DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Andrea Žáková
Žižkova 297, Český Brod
tel.: 321 610 856
e-mail: zakova.andrea@nemcb.cz

Provozní doba
Pondělí 6:00 - 14:30
Úterý
6:00 - 12:00
Středa 6:00 - 14:30
Čtvrtek 6:00 - 17:00
Pátek
6:00 - 14:30

Ordinační doba
8:00 - 14:00
8:00 - 12:00
8:00 - 14:00
8:00 - 13:00
8:00 - 14:00

KOŽNÍ
MUDr. Magdaléna Nováková
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 736 199 782

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00 (konzultace po telefonu)

MUDr. Eva Vitásková
Pod Malým vrchem 1378, Český Brod
tel.: 321 610 443
www.orlbrod.cz

Pondělí 7:30 - 14:00
Úterý
7:30 - 14:00
Pátek
7:30 - 13:00
Polední pauza 12:15 - 12:45

MUDr. Miroslava Uhlířová
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 774 856 515

Pondělí 8:00 - 14:00
Středa 8:00 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00
Pouze na objednání

ORL A FONIATRIE

NEUROLOGIE

ORTOPEDIE
MUDr. Oldřich Vinš
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 723 964 024

Pondělí
Pátek

MUDr. Robert Brock
Pod Malým vrchem 1378, Český Brod
tel.: 321 610 443, 724 807 359
e-mail: info@psychiatrie-kolin.cz
www.psychiatrie-kolin.cz

Čtvrtek

15:00 - 17:00
7:00 - 10:00

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
9:00 - 12:00

12:30 - 15:30

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Petr Blažek
Žižkova 282, Český Brod
tel.: 321 610 842

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00

12:30 - 17:00
12:30 - 17:00
12:30 - 16:00
12:30 - 17:00
12:30 - 13:00

REHABILITACE
MUDr. Josef Bourek
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 601 369 198

Úterý

8:30 - 14:30 na objednání

MUDr. Monika Hliněná
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 321 610 912
e-mail: hlinena.monika@nem-cb.cz

Čtvrtek

9:15 - 13:00 pouze na objednání

Věra Kadeřávková
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 321 610 912
e-mail: kaderavkova.vera@nem-cb.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

6:00 - 14:30
6:00 - 14:30
6:00 - 14:30
6:00 - 16:00
6:00 - 12:00

Ludmila Raková
Jana Koziny 887, Český Brod
tel.: 777 279 243
e-mail: lida.rakova@seznam.cz
www. rehabilitacerakova.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 - 15:00
7:30 - 15:00
7:30 - 15:00
7:30 - 15:00
7:30 - 12:30

3RE, nestátní zdravotnické zařízení
Nám. Arnošta z Pardubic 32, Český Brod
tel: 603 596 724
e-mail: renata.tejnska@3re.cz
www.3re.cz

Pondělí 7:00 - 19:00
Úterý
7:00 - 19:00
Středa 7:00 - 19:00
Čtvrtek 7:00 - 19:00
Pátek
7:00 - 19:00
Nutné předchozí objednání

UROLOGIE
MUDr. Jan Jandejsek, MUDr. Daniel Bulíř
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 606 610 684

Ordinační doba
Středa 16:00 - 19:00
Pátek
6:00 - 11:00

PaedDr. Naděžda Pácalová
Mgr. Šárka Dušková
Žižkova 1311, Český Brod
tel.: 321 610 917

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mgr. Zuzana Lebedová
Kollárova 221, Český Brod
tel.: 777 970 421
e-mail: zuzana.lebedova@email.cz
www.logopedieceskybrod.cz

Pondělí 8:00 - 13:00
Úterý
8:00 - 12:30
Středa 8:00 - 15:00
Čtvrtek 12:00 - 18:30
Pátek
8:00 - 12:30
Nutné předchozí objednání

LOGOPEDIE
7:45 - 12:00
7:45 - 12:00
7:45 - 12:00
7:45 - 12:00
8:00 - 12:00

12:30 - 16:00
12:30 - 16:00
12:30 - 16:00
12:30 - 15:00

Tento přehled obsahuje pouze základní informace, uvedené údaje jsou platné k 30. 4. 2021.
Tabulku najdete také na webu www.cesbrod.cz/zdravy-brod.cz.
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Už zase běháme po hřiš
Konečně jsme se zase dočkali. Začátkem dubna jsme se vrhli ve spolupráci s MAS Pošembeří na akci Ukliďme
Česko a podařilo se nám uklidit celý areál na Ku lce. Od 10. dubna jsme se už konečně mohli také společně
rozeběhnout na zelený pažit. I když za m jen po dvojicích, tak i za toto rozvolnění jsme byli rádi. Každým
týdnem se situace zlepšovala a zlepšovala a teď už můžeme trénovat v ve dvanác členných skupinkách.
Každé rozvolnění jsme přivítali, mohli jsme více
zapojit herních cvičení a přiblížit tak trénink k zápasu. Na hráčích bylo vidět nadšení, že se mohou
konečně sejít na hřiš a společně trénovat. Online
tréninky byly fajn, ale i tak to byla chabá náhrada.
Nadšení bylo slyšet i ze strany rodičů, jelikož už nevěděli, co mají dětem vymýšlet za program, a hlavně už si chtěli od svých ratoles také odpočinout.
V úterý 25. května připravujeme nový fotbalový
nábor. Dorazit mohou kluci i holky, rádi je naučíme postupně kopat vnějším i vnitřním nártem,
placírkou, přihrát, obejít pro hráče…. Ale hlavně
se budou bavit venku s kamarády v pohybu. Fotbalové naděje přibíráme průběžně během celého
roku, stačí se spojit s šé renérem mládeže Mar nem Sahulou tel.: 725 097 583 a domluvit se, kdy
můžete dorazit.
Velké díky patří všem trenérům, kteří během těžkého období vymýšleli pro dě různé ak vity, ať už
to byl zimní běh s disciplínami nebo sportovní pě boj a mnoho dalších skupinových tréninků.

I na léto se těšíme. Na Ku lku se vrá příměstské
tábory. Vše nasvědčuje tomu, že probíhat budou.
Aktuálním podmínkám se určitě dokážeme přizpůsobit, za ten rok jsme se pěkně vycvičili. Uděláme
vše tak, abychom respektovali zákony a nařízení,
a přitom připravili pro dě ten nejlepší letní sportovní program. Už nyní máme očekávanou kapacitu z více než poloviny naplněnou. Pro neváhejte,
pokud chcete mít dě v létě v pohybu.
Ku lka je teď útočištěm nejen pro fotbalisty a atlety. Mnoho z vás podporuje areál m, že chodí do
areálu běhat. Půlroční poplatek 500 Kč je sice symbolický, přesto nám pomáhá areál zvelebovat. Na
Ku lku se také přesunuly některé tréninkové ak vity dalších sportů, například brodských basketbalistů či hasičů. A tak je to správné, areál je krásný
a zaslouží si žít.
Mar n Sahula a Iveta Librová,
SK Český Brod

PLÁNOVANÉ AKCE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ ČERVEN 2021
3. 6.
Výlet „Vltavské vyhlídky“
5. 6.
Výlet „Jabkenice, Loučeň“
10. 6.
Výlet „Polepským údolím (Ratboř, Pašinka a Polepy) do Kolína“
18. - 20. 6. Třídenní výlet „Jizerské hory – Libverda“
25. 6.
Výlet „Plzeň a okolí“
(Uskutečnění dle aktuální pandemické situace)
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Ani den bez procházky
Do dubnové výzvy 10 000 kroků se zapojilo celkem 30 měst z České republiky. Za ORP Český Brod se přihlásilo 37 účastníků, kteří za tento měsíc společně nachodili téměř 6 800 km. To je pro představu například
vzdálenost z Prahy do Nového Dillí v Indii. Těší nás, že máme v našem regionu takto ak vní obyvatele
a dovolili jsme si oslovit tu úplně nejak vnější, paní Rathouskou, která si za duben připsala celých 431 km,
a kromě diplomu od nás jako překvapení obdržela i malou pozornost.
Nejprve bych se Vás ráda zeptala, jak jste se o výzvě 10 000 kroků dozvěděla?
Výzvu jsem poprvé zaregistrovala na Facebooku
informačního centra a poté jsem také viděla
plakát na náměs v Českém Brodě. Výzva mě
hned zaujala. Ráda si „odškrtávám“ splněné úkoly
a každodenní zápis ušlapaných kilometrů se mi
zalíbil a zároveň je to samozřejmě mo vační.
Ušla jste neuvěřitelných 431 km a nevynechala
jediný den. Co vás k tomuto výkonu mo vovalo?
S pravidelným každodenním pohybem jsem začala
v prosinci 2020, kdy jsem od přítele dostala super
dárek – chytré hodinky. Hodinky mě popohánějí
vpřed a jsou mým každodenním parťákem. Hlavním důvodem k pravidelnému pohybu u mě bylo
snížení tělesné hmotnos , nyní k tomu mohu přidat radost a odreagování během pohybu. Nikdy
bych neřekla, že se pro mě pravidelný pohyb stane
každodenní drogou.
Celý duben provázelo typické aprílové počasí. Ani
to vás občas nenabádalo k tomu některý den vynechat a raději se třeba dívat na televizi?
Dubnové počasí bylo opravdu aprílové. Ani jednou
mě nenapadlo, že bych vynechala nějaký den. Ven
jsem vyšla každý den alespoň na krátkou procházku. Při hodně nepříznivém počasí, kdy se mi na delší procházku nechtělo, jsem pochodovala doma,
právě před televizí. Už si teď nedovedu představit
sedět před televizí, když nemám splněný denní cíl.

Připojoval se k vám občas někdo?
Občas jsem sebou vzala přítele nebo maminku.
Samozřejmě, že ve dvou to šlo vždy lépe a bylo
veseleji.
Řekla jste si, že s koncem výzvy končíte také s procházkami nebo vaše nadšení přetrvává?
Určitě s procházkami nekončím, staly se součásmého života a bez nich by mi něco chybělo,
a navíc by mi to hodinky neodpus ly. Našla jsem si
podobnou výzvu i na květen „Po stopách Máchy“,
kde jsem si dala druhý nejdelší cíl „jen“ 250 km.
Nejdelší cíl 500 km za měsíc je za m nad moje časové možnos . Už těch dubnových 431 km bylo časově dost náročných. Jelikož chodím do práce, přes
týden kilometry doháním odpoledne a večer a na
dlouhé procházky mám jen víkendy.
Od května mám ještě jeden cíl, a to začít běhat.
Mám za sebou první dva tréninky, tak uvidíme, jak
to půjde dál.
Co máte na procházkách, které jsou ve vašem případě i delší než 20 km, nejraději?
Na procházkách mám nejraději tu volnost. Nic extra s sebou nepotřebujete a nohy vás mohou donést kamkoli. Během dubna jsem objevila zajímavá
místa v okolí Českého Brodu i v Praze. Na začátku
jsem tyto dlouhé procházky vůbec neměla v plánu
a stála za nimi vlastně náhoda. Jednou jsem chtěla na procházku po Praze s m, že zpět domů mě

Ze sportu
odveze přítel. Ten mi z legrace řekl, proč nejdu na
nádraží z Přehvozdí pěšky a já jsem se toho chytla
a šla jsem pěšky na vlak do Brodu. A rázem bylo
7 km za mnou. Poté jsem si odpočinula ve vlaku
a dále podnikala své procházky z Masaryčky. Jednou to bylo přes Vítkov až do Hrdlořez, podruhé
přes Letnou k Trojskému zámku, potře jsem se
courala centrem a zakončila to na Vyšehradě a zam poslední byla podél Vltavy až do Braníka. Stala
se z toho taková víkendová tradice, se kterou určitě budu pokračovat.
Na jaké místo v okolí Českého Brodu jste nejraději
při procházkách chodila?
Asi nejčastěji jsem chodila okruh okolo bydliště,
protože se dá zvládnout bez problému odpoledne
po práci. Je to trasa Přehvozdí – bývalá kasárna
– nové rybníky – Přehvozdí. V Českém Brodě mám
nejraději okruh Český Brod – Štolmíř – Český Brod
nebo trasu kolem nádraží a zpět kolem Nouzovských rybníků. Jinak jsem v okolí Českého Brodu
objevila plno hezkých míst – obrovské balvany na
kopci Klepec, naučnou stezku v Kounicích, okolí
Kouřimi nebo také Lipanskou mohylu.

Českobrodský zpravodaj
květen 2021
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Máte z některé procházky nějakou v pnou nebo
zajímavou příhodu?
Tady asi nic v pného ani zajímavého bohužel nemám. Jen snad, že nám nabourali v Praze auto při
návratu z jednoho mého dlouhého výletu. Kdybych
bývala neměla obrovský hlad a jeli jsme rovnou
domů, tak by se to asi nestalo.
Vzkázala byste něco čtenářům? Třeba i těm, kteří
se stále odhodlávají, ale ještě nenašli správnou
mo vaci k tomu začít s pravidelným pohybem.
V chůzi jsem se vyloženě našla. Nic to nestojí, přináší mi to potěšení a také vytoužený úbytek na
váze (samozřejmě spolu s rozumným jídelníčkem).
Pravidelný pohyb zlepšuje náladu, i když někdy
bolí nohy a jste unaveni, tak za ten pocit to stojí.
Věřte, že na pravidelném pohybu se časem stanete
i závislými a stane se vaší rados , a hlavně součás
života.
Mnohokrát Vám děkuji za rozhovor a přeji mnoho
dalších nachozených kilometrů.
Ing. Klára Tesaříková, Informační centrum/CVIK
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Atle ka pro celou rodinu
Poslední dubnové dny se trochu umoudřilo počasí, takže můžeme venku sportovat v příjemných jarních
teplotách.
Atle cký oddíl, vedle individuálních tréninkových
plánů, zorganizoval úvodní trénink v rámci celorepublikového projektu Pohybová gramotnost – Atle ka pro celou rodinu 2021. Pandemická opatření
nám stále neumožňují sportovat tak, jak jsme zvyklí a tak, jak bychom chtěli, ale při troše dobré vůle
a důmyslné organizaci se dají hygienická omezení
a počet přítomných osob na venkovním sportoviš
dodržet.
Projekt Českého atle ckého svazu, ve kterém je
ak vita dě propojena se sportovními ak vitami rodičů, byl vytvořen pro zdravý vývoj a získání
běžných pohybových dovednos . Skvěle v tomto
projektu funguje jako mo vace a inspirace zapo-

jení rodičů a ostatních rodinných příslušníků, kteří
jdou příkladem a jsou vzorem pro cílovou skupinu
projektu, tedy pro nejmenší dě .
Sportují i dě z ostatních oddílů. Tenisté a nohejbalisté splňují všechny hygienické limity a zahájili
jarní přípravu, basketbalisté pokračují v individuální přípravě a dě oddílu ASPV neboli sportu pro
všechny, sportují pod vedením svých trenérů online. Doufáme, že květen přinese větší rozvolnění
a budeme se moci vrá t na všechna sportoviště.
Jan Hanzal, TJ Slavoj Český Brod z.s.
Foto: David Machorek

Ze sportu
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Jedeme na Mistrovství světa v Baku
Nejdůležitější závod v roce se bude konat v Ázerbájdžánu. Mistrovství světa v gymnas ckém aerobiku letos
hos Baku. Za mco se naši reprezentan snažili probojovat na tento závod co možná nejlepším tréninkem
a následně výkonem na nominačním závodě, ostatní členové oddílu se pokusili je podpořit m, že na mistrovství světa symbolicky „doběhnou“. Do Ázerbájdžánu je to z Českého Brodu pěšky 4349 km.
Výzva, kterou jsme našim svěřencům na začátku
února předložili, mo vovala dě i nás trenéry k pohybu venku. A brzo přispěchali na pomoc i rodiče,
sourozenci, a dokonce i někteří prarodiče. Každý
kilometr, který jsme strávili během nebo jen procházkou na čerstvém vzduchu, se počítal, protože
nás přibližoval k našemu cíli. Toho jsme, díky obrovské ak vitě našich svěřenců, dosáhli mnohem
dříve, než jsme plánovali. Jsme rádi, že i přesto,
že nemůžeme do tělocvičny, tak jsou naši svěřenci
stále ak vní a mo vovaní.
Díky výjimce z ministerstva zdravotnictví a Národní sportovní agentury, mohl proběhl v Praze
nominační závod. Zúčastnily se ho kluby z celé ČR,
které mají závodníky s odpovídající výkonnos pro
mistrovství světa. Mezi dospělými ženami si nominaci na mistrovství světa nakonec vybojovaly obě
závodnice pražského klubu Corridoor Sabina Drapáková a Tereza Kudláčková. V juniorkách se vedlo

nejlépe naší Sabině Juránkové, která nominační
závod suverénně vyhrála, a i ona si zajis la účast
na MS v Baku.
Mezi kadetkami, v kategorii 12-14 let, se nejlépe
vedlo závodnici ze Znojma. Na stříbrnou příčku dosáhla naše Aneta Blechová a těsně za ní, na tře m
místě, skončila taktéž závodnice klubu Corridoor
Barbora Školová. Nominaci si zajis ly ale jen první
dvě závodnice, a tak klub Corridoor bude v Azerbajdžánu v kategorii kadetů reprezentovat jen Aneta
Blechová. Pro Anetu to bude první zkušenost na
velkých mezinárodních závodech se světovou konkurencí.
Doufáme, že již brzy budeme moct v tělocvičnách
přivítat i zbytek našich svěřenců, kteří, již skoro
rok, trénují pouze online.
Eliška Strakošová, Corridoor z.s.
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Stříbrný úspěch českých gymnastek v Egyptě
V dubnu vyrazila česká reprezentace na mezinárodní závody do Egypta. V Káhiře se konal od 8. do 10. 4. 2021
druhý ročník PHARAOHS CUP v gymnas ckého aerobiku. Mezi českými reprezentantkami byly i závodnice
oddílu Corridoor, který je součás T. J. Sokol Český Brod.
České výpravě se dařilo v juniorské i dospělé kategorii. Oddíl Corridoor reprezentovala zkušená
závodnice Sabina Juránková, která skončila těsně
za vítěznou rumunskou závodnicí jen o několik dese n. Vzhledem k tomu, že Rumunka je považována za jednu z kandidátek na medaili na blížící se
mistrovství světa, považujeme Sabiny druhé místo
za fantas cký úspěch.
V kategorii dospělých závodila Sabina Drapáková
z pražského oddílu Corridoor. Předvedla krásnou
sestavu a po zásluze i ona vybojovala stříbrnou

medaili. Kategorii žen vyhrála bývalá juniorská mistryně světa z Rumunska Theodora Cucu.
Obě Sabiny tedy odjížděly z Egypta ověnčeny stříbrem.
Reprezentační a zároveň klubový trenér Jakub Strakoš byl spokojený nejen se získanými medailemi,
které si jeho svěřenkyně odvážely, ale především
s jejich předvedenými výkony.
Eliška Strakošová, Corridoor z.s.

Od zastupitelů

Redakční rada neodpovídá
Českobrodský zpravodaj
za obsah příspěvků této rubriky
květen 2021
ani neprovádí jazykové korektury.
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Dubnové jednání zastupitelstva
Hlavním bodem programu bylo projednání rozpočtového opatření. Zde jsme se od radního města
Ing. Majera dozvěděli, že město musí dras cky šetřit
a provést zásadní škrty v rozpočtu. Kromě špatného hospodaření vedení města je na vině i covidová
krize. Následně bylo zastupitelům řečeno, že městu
chybí 11 mil. na provozní výdaje úřadu.
V rozpočtovém opatření bylo několik zarážejících
položek. Město v rámci šetření škrtlo téměř milion
korun na realizaci průjezdového radaru na silnici I/12, který měl zpomalit dopravu, a to prioritně
v místě, kde spousta lidí z Brodu přechází či přejíždí hlavní silnici směrem do Zahrad a Dolánek. Zde
se v minulos stala spousta smrtelných nehod.
O zabezpečení křižovatky se jedná už několik let.
Navíc radar si na sebe brzy vydělá. Opro tomu
byl rozpočtovým opatřením vyčleněn jeden milion
veřejných prostředků přímo pro Sokol, a to na rekonstrukci čás sklepa, což je aktuálně pro občany
města zbytná věc. Na veřejné sportoviště či dětská
hřiště vedení města vyčlenilo pouze 100.000 Kč.
Výše uvedené finanční toky byly kri zovány zastupiteli Českobroďák SNK. Téměř nikdo z koaličních
zastupitelů neřekl ani slovo a všichni zvedli ruku pro
takto sestavené rozpočtové opatření. Je vidět, že
nedávno podepsali koaliční smlouvu, která je zavazuje k poslušnos . Nicméně světe div se, 30. dubna
byla městem vypsána veřejná zakázka na „Úsekové

měření rychlos na I/12“. Tady je vidět, jak to v praxi
chodí. Jeden den něco zastupitelé schválí, aby to za
týden bylo úplně jinak. V tomto případě se nakonec
vedení města rozhodlo správně a Českobroďák je za
to chválí. Doufejme, že se přechod přes „státovku“
stane brzy bezpečnější.
Jedním z bodů byl i náš návrh na odvolání Ing. Petráska z redakční rady českobrodského zpravodaje.
V diskuzi k tomuto bodu pan Petrásek potvrdil, že
některá jeho vyjádření v březnovém zpravodaji nebyla pravda. Lze si vše poslechnout na zveřejněném
záznamu z jednání. Stejně však byl kolegy z vedení města tzv. podržen a z redakční rady odcházet
nemusí. Dr vá většina koaličních zastupitelů m
dala najevo, že s chováním Ing. Jaroslava Petráska
ml. souhlasí a že lze ve zpravodaji o sknout cokoliv,
když se to tedy zrovna vedení města hodí. Kri ka od
opozičních zastupitelů nejspíš kazí koncept tohoto
krásného periodika. Ale podle skového zákona být
o štěna musí!! I když jsme byli opakovaně vyzýváni,
abychom mlčeli, tak nepřestaneme a na nešvary vedení města budeme poukazovat.
Podrobnos naleznete na webu snk.ceskobrodak.cz
a facebooku Spět ke zdravému městu.
Zastupitelé Českobroďák SNK: Ing. Jaroslav Kokeš,
Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Lucie Baslová

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Základní škola a Prak cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359 přijme pedagogické pracovníky:
- učitel/učitelka 1. stupně základní školy
- učitel/ka ZŠ, SŠ dle par. 16, odst. 9
- učitel/ka základní školy speciální
- učitel/ka MA, FY
- učitel/ka AJ, ČJL - 1. a 2. stupeň ZŠ
- asistent/ka pedagoga ve třídě ZŠ a ZŠ speciální
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 strukturovaný životopis co nejdříve na adresu:
zsaprsceskybrod@seznam.cz
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Fotbalový klub
SK Český Brod Vás srdečně zve na

NÁBOR CHLAPCŮ A DÍVEK
ve věku od 5 (4) do 10 let do fotbalové školičky a přípravek,

„Rozvoj mládeže je naše klíčová priorita“
Proč hrát za SK Český Brod
rodinná atmosféra
hráč zde bude mít spoustu kamarádů
hráč se naučí spolupracovat v kolektivu
preferujeme herní tréninky zábavnou
formou
sportování na čerstvém vzduchu
v útulném areálu

který se koná na Kutilce - stadionu v Českém Brodě:

úterý 25.5.2021 od 17:00
prosíme o potvrzení účasti na telefonní číslo 725 097 583 (z důvodu organizace náboru podle
vladních opatření) uvedený termín nemůžete? zavolejte a domluvíme se, kdy můžete přijít
Klubem organizované činnosti
Mistrovská utkání a kvalitní tréninkový proces
Turnaje a přátelská utkání s TOP týmy
Spolupráce s FK Mladá Boleslav
Týmová soustředění a příměstské tábory
Klubová družina na stadionu Kutilka
Kroužek sportovní přípravky
Předškolní pohybová průprava
Základní gymnastická a atletická průprava
Setkávání dětí s fotbalovými osobnostmi

„Děti hrají v týmech podle věku a svých schopností“
Informace: http://www.skbrod.cz/
facebook SK Český Brod
Kontakty: Iveta Librová – sekretář klubu: tel. 602827378
e-mail: iveta.librova@atlas.cz
Martin Sahula – šéftrenér mládeže: tel. 725097583
e-mail: martin.sahula@seznam.cz
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V případě úspěchu v dotačním řízení MŠMT ve výzvě Letní kempy 2021,
bude tento turnus bez poplatku.
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CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

Českobrodský

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

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.479 Kč

1/2

138 mm x 100 mm
1.279 Kč

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

1/3

138 mm x 66 mm
879 Kč

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

1/4

69 mm x 100 mm
659 Kč

1/8

69 mm x 50 mm
339 Kč

PR ČLÁNKY

OSTATNÍ

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

Váš inzerát
Vám v případě potřeby
rádi graficky zpracujeme.

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

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• grafika musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být proporčně v poměru k danému rozměru
• 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 %

Stabilní internet
v nestabilní době
Nordic 5G internet na doma je stabilní,
bez závazků a bez limitů.
A nyní za parádní cenu.

Akce

-200 Kč
3 měsíce

Překvapivá volnost

Akce platí do 30. 6. 2021. Více na www.nordictelecom.cz
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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

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.

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

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

775 026 455
S.A.F. Praha spol. s r.o.
Na Návsi 38
282 01 Přišimasy
www.saf.cz

jedelsky@rkbohemia.eu

www.rkbohemia.cz

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

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

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.

U profesí se jedná o jednosměnný provoz
Nástup dle dohody

Telefon: 777 283 009 / 777 283 003
Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Bližší informace na tel.: 321 672 815

esel

®

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

Family – prádelna a čistírna

Vše se točí kolem vás

Čistírna
Čistíme obleky, kabáty, péřové bundy, společenské šaty...
Veškeré čistírenské služby probíhají u nás na provozovně

Jarní úklid
Pravidelné úklidy, jednorázové úklidy, čištění oken, čištění
sedacích souprav a koberců.
Objednávky přijímáme na tel. čísle 702 107 551

Po–Pá 8:00-17:00
Po telefonické domluvě možnost vyzvednutí do 19.00 hod.
Prádelna a čistírna Family
V Chobotě 1357
282 01 Český Brod

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

PŘIJMEME
řidiče skupiny B
na prázdninovou brigádu
na rozvoz masa a uzenin.
Jedná se o práci na cca 6 hodin denně, vždy ráno
od 5 hodin na jatkách v Kouřimi, pouze v pracovní dny.
V případě oboustranné spokojenosti může brigáda
pokračovat i déle.

Informace na tel. 321 783 515
ve všední dny dopoledne.

NABÍZÍME:

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

Vepřová plec s kostí – 089 Kč/kg
Hovězí roštěná z mladého býka – 259 Kč/kg
Kuřecí čtvrtka – 045 Kč/kg

Akce od 24. 5. do 5. 6. 2021
na prodejně v Českém Brodě

Mgr. Michaela Seidlerová
advokátní kanceláĝ

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

dĞů͗͘ϲϬϯϭϱϴϴϯϲ


ŬĂŶĐĞůĄƎ͗ƉƎşǌĞŵş,Kd>hƉĞǇƌŽŶ͕<ŽůůĄƌŽǀĂϭϮϳϴ͕ĞƐŬǉƌŽĚ
ǁǁǁ͘ĂŬƐĞŝĚůĞƌŽǀĂ͘ĐǌĞͲŵĂŝů͗ƐĞŝĚůĞƌŽǀĂΛĂŬƐĞŝĚůĞƌŽǀĂ͘Đǌ

<ǀĂůŝƚĂ͕ƌǇĐŚůŽƐƚ͕ĚŝƐŬƌĠƚŶŽƐƚ͕ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚ͕ƚĂŬƚ͕ŚŽƐƉŽĚĄƌŶŽƐƚ͕ƐůƵƓŶŽƐƚ

tel.: 606 900 600
Autoservis a náhradní díly VW AUDI ŠKODA SEAT
Likvidace autovraků všech značek
Pneuservis
PO - PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00
SO:
09.00–13.00

Křemínská 153
282 01 PŘIŠIMASY

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

Mgr. Petra Němcová, notářka se sídlem v Českém Brodě

PŘIJME
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI/PRACOVNÍKA
Popis práce:
administrativní práce, přípravné a dílčí práce v dědické a notářské agendě
Požadavky:
• SŠ vzdělání s maturitou
• samostatnost, pečlivost, odpovědnost, spolehlivost, schopnost pracovat v týmu, velmi dobrá
znalost ČJ, znalost PC – wordu, příjemné vystupování, komunikativnost
• ochota po 1 roce práce složit odborné tajemnické zkoušky
Mzda: dohodou
Úvazek: 4-6hod/denně, dle dohody
Své životopisy spolu s fotograﬁí prosím posílejte na nemcova@notarsky-urad.cz

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

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

