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Editorial

Broďáci Brodu v roce 2022
V lednovém čísle zpravodaje se obvykle ještě ohlížíme za uplynulým rokem a rekapitulujeme, co se v něm
podařilo dokončit a otevřít. S únorovým vydáním se již díváme dopředu a chceme vám představit plány
roku nového. Není divu, protože vždy touto dobou, tentokrát to bylo 9. února, schvaluje zastupitelstvo
rozpočet města. Na něm je nejzajímavější, co se bude letos ve městě stavět a opravovat. Vedle nemalých
inves c do komunikací je to zateplení a nová okna na budově č. p. 56, další vlna obnovy veřejného osvětlení, úsekové měření u Benziny, skatepark nebo doplnění mobiliáře a herních prvků. Také jsme tentokrát
požádali zastupitelstvo, aby schválilo přípravu mnoha dalších projektů, k jejichž realizaci dojde možná až
za několik let. Projektování a povolování chodníků, cyklostezek, sportovišť nebo odbahnění Pivovarského
rybníka trvá dlouho, proto s m musíme začít už teď. I o těchto záměrech se dočtete na dalších stránkách.
Těsně před skem čísla startujeme další ročník par cipa vního rozpočtu „Broďáci Brodu“, kde můžete
navrhovat své nápady na zlepšení života a prostředí ve městě. Vyčleněná částka je opro loňsku dvojnásobná, tedy 600.000 Kč. Jeden návrh nesmí být dražší než 400.000 Kč, aby se dostalo na více nápadů.
O několik stránek dále najdete harmonogram ročníku i návod, jak na to. Všechny potřebné informace
budou znovu i na webových stránkách www.brodacibrodu.cz.
Uvnitř vydání naleznete i článek o kvalitě pitné vody. Kvůli zajištění dostatečných zdrojů i bezproblémového zásobování stavíme v těchto měsících nový přivaděč a rekonstruujeme a o novou komoru zvětšujeme hlavní vodojem. Tím ale nekončíme, protože v plánu jsou obnovy přivaděčů z prameniště Štolmíř
k vodojemu a od vodojemu do města, které se nyní projektují. Poohlížíme se také po možnos propojení
s některou sousední vodohospodářskou soustavou, aby město nebylo v budoucnu odkázáno pouze na své
vlastní zdroje. K tomu jsme si objednali studii, která jednotlivé možnos propojení posuzuje.
Posledním tématem, které bych chtěl zmínit, je budoucnost Podlipanského muzea. Jednáním se Středočeským krajem chceme pomoci jeho nezbytné rekonstrukci. Budova nemá například topení a návštěvníci
se téměř nikam nedostanou. Město nyní pomůže muzeu nenávratnou výpomocí 100.000 Kč alespoň na
základní zpřístupnění uzavřených prostor a instalaci expozice o Bitvě u Lipan. S celkovou rekonstrukcí památky souvisí potřeba vybudování depozitáře Regionálního muzea v Kolíně, který by pojal všechny sbírky
této ins tuce. Vypadá to, že po dohodě s krajem by mohl tento depozitář vzniknout v Českém Brodě,
konkrétně v areálu ZZN.
Milí čtenáři, přeji vám zajímavé čtení
Tomáš Klinecký, místostarosta
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Ve dnech 1. až 16. 1. 2022 proběhla tradiční
Tříkrálová sbírka, do které se více než dvacet
let zapojuje každý rok síce dobrovolníků. Malí
a někdy i větší koledníci za m vybrali v rámci
českobrodské římskokatolické farnos celkem
234.708 Kč a akce pokračuje dál ještě v online formě na webu www.trikralovasbirka.cz do
30. 4. 2022. Výtěžek bude použit na podporu
Hospice Nablízku, charity Mukařov (pořízení jednoho invalidního vozíčku v hodnotě 10.000 Kč)
a také pro vybranou rodinu, kterou doporučí
spolek LECCOS.

Rada města dále 5. 1. 2022 vyhlásila zakázku na
rekonstrukci lesní cesty v městských lesích. Projekt s poe ckým názvem „Cesta Lásky“ se týká
komunikace dlouhé 1,6 km, na kterou se dostanete, odbočíte-li doleva ze silnice z Dolánek
na Trubu. Uznatelné náklady jsou 4,5 mil. Kč,
přičemž dotace z programu rozvoje venkova pokryje 90 %. Rada dále nesouhlasila s umístěním
reklamního billboardu na rozestavěnou polikliniku. Umísťování reklamních zařízení je v rozporu
s platným územním plánem, proto žádné nové
billboardy ve městě nemohou být povolovány.

Od 3. 1. 2022 do 30. 3. 2022 probíhá rekonstrukce plynovodu v ulici 28. října a částečně v ulici
K Dolánkám. Z tohoto důvodu je ulice úplně uzavřena. Vstup do nemovitos je zajištěn. Termíny
odstávek plynu budou odběratelům oznámeny
s předs hem a doba odstávky bude vždy pouze po dobu nezbytně nutnou na přepojení. Za
způsobené komplikace se omlouváme. Plynaři
na území města postupně modernizují plynové
potrubí v jednotlivých ulicích, přičemž současně
mění nízkotlaké rozvody na tzv. středotlak. Od
března bude probíhat výměna plynového potrubí v ulicích Na Křemínku, Na Prutě a V Lánech.
Město proto nyní zadá zpracování dokumentace
na nové povrchy všech ulic v této lokalitě.

Rada města také odsouhlasila smlouvu o smlouvě budoucí týkající se věcného břemene pro přeložku kabelového vedení ČEZU u budoucí okružní křižovatky ulic Zborovská, Krále Jiřího a Jana
Kouly. Projekt zpracovává společnost ADVISIA
a dobíhají formality před podáním žádos o stavební povolení, které bychom měli získat během
letošního roku. Křižovatka bude společnou akcí
města a Středočeského kraje, neboť přes křižovatku vede krajská silnice II/272.

Krátce z města

Na svém prvním letošním jednání dne 5. 1. 2022
rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na
zpracování dokumentace rekonstrukce fasády
staré radnice č. p. 1. Při ní by měl být obnoven
například balkonek nad hlavním vstupem. Jedná
se o jednu z nejvýznamnějších památek našeho
města, která je nejstarší doloženou radnicí poddanského města českých zemí. Budova prošla
částečnou rekonstrukcí (informační centrum
s šatlavou a radničním sálem). Další etapy (výtah
a knihovna) jsou připraveny a nyní vedle zmíněné fasády chystáme adaptaci podkroví.
V loňském roce se setkala s nevídaným ohlasem
anketa osobnost města, a proto bychom ji rádi
vyhlásili i v tom letošním. Kdo získá toto ocenění,
rozhodnete také vy svými nominacemi. Ty můžete odesílat až do 31. 3. 2022 na zvláštním formuláři, který je ke stažení na webových stránkách
nebo na vyžádání u paní Mar ny Vlastníkové,
PR manažerky města.

Rada města na dalším jednání dne 19. 1. 2022
souhlasila s osazením biofiltrů na kanalizační
vpus v ulici Palackého a doporučila zastupitelstvu souhlasit s dohodou o spolufinancování
této inves ce společně s obcí Tismice. Opatření
by mělo eliminovat výskyt zápachu způsobeného napojením tlakové kanalizace obce Tismice
do kanalizačního řadu na okraji města. Zakázku
bude realizovat společnost 1.SČV, a. s. na jaře.
V sobotu 21. ledna 2022 zemřela ve věku 84 let
PhDr. Ladislava Lebedová, bývalá ředitelka českobrodského gymnázia a dlouholetá členka komise pro regeneraci městské památkové zóny.
Připojujeme se i naší vzpomínkou k zarmouceným a děkujeme za vše, co s osobním nasazením
a laskavos paní doktorka Lebedová pro naše
město vykonala.
Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče,
oznámilo, že s ohledem na úspory finančních
prostředků ze státního rozpočtu nebude pro rok
2022 vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působnos . Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva kultury.
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Proběhl devátý ročník fotografické soutěže Brody v Brodě 2021. Přihlášeno bylo 574 fotografií
od 71 různých autorů. Kompletní výsledky letošního ročníku společné fotografické soutěže
všech českých Brodů naleznete na webových
stránkách města.
V době uzávěrky tohoto čísla se chystáme na
únorové jednání zastupitelstva, které bude
schvalovat rozpočet města na rok 2022. Rozpočet je plán příjmů a výdajů města pro daný rok.
Příjmy jsou koncipovány opatrně s ohledem na
očekávaný výběr daní, z nichž obcím a městům
náleží předem stanovený podíl. Výdaje města
se dělí na provozní (městský úřad, školy, školky,
jídelna, technické služby) a inves ční. Pro letošní rok chystáme například radar na silnici I/12,
zateplení budovy č. p. 56, ulici kolem rybníka ve
Štolmíři, chodník u sokolovny, v Nové a v Tuchorazské ulici nebo opravu čás ulice Palackého.
Plánujeme také nové herní prvky, lavičky nebo
doplnění kamerového systému.
Vedle realizace již připravených projektů chceme začít s přípravou dalších inves čních akcí,
zejména na poli nových komunikací a chodníků.
Projektovat se proto začne třeba nový chodník
ve Školní a Bylanské ulici v Liblicích, povrchy v lokalitě Na Křemínku, rekonstrukce ulice Bedřicha
Smetany nebo chodník a cyklostezka Klučovská s
přechodem pro chodce u traktorky.
Informace o konci provozu vysílačů Liblice B proběhla na přelomu roku v médiích. V současné
době probíhají jednání o případném dalším využi zařízení, jehož zachování je však nákladnou
záležitos . Město se do jednání zapojilo a podpořilo zachování existence této výrazné stavební
dominanty města a širokého okolí.
Vzhledem k tomu, že práce na rekonstrukci a dostavbě městského vodojemu významně pokročily, rada města schválila dohodu o předčasném
užívání nově postavené druhé komory vodojemu. Práce se tak mohou přesunout do původní
komory, která bude kompletně zrekonstruována. Vodojem zajišťuje akumulaci vody pro dobu
většího odběru a současně pomáhá udržovat
tlak vody ve vodovodní sí .

Krátce z města
Město chce podpořit obnovu budovy Podlipanského muzea. Jedinečná památka postavená ve
dvacátých letech podle projektu Antonína Balšánka je ve správě Regionálního muzea v Kolíně
a její technický stav neumožňuje plnohodnotnou výstavní činnost. Ve spolupráci s muzeem
jsme vstoupili do jednání s krajem, jehož součásje také záměr vybudování depozitáře muzea
na území města. Zde by byly uschovány cenné
historické sbírky a m by se současně otevřela
možnost stavbu, která ani po sto letech nemá
vytápění, kompletně opravit.
Strážníkům městské policie se začátkem února
v pozdních večerních hodinách podařilo zmařit
přepadení benzinové čerpací stanice na okraji
města. Pohotovým zásahem zamezili spáchání
trestného činu, jehož závažnost lze stěží odhadovat. Dva zadržení maskovaní cizinci bez povolení
k pobytu byli předáni Policii České republiky. Další
úspěšný zásah se odehrál jen o dva dny později,
kdy strážníci ukončili násilnou potyčku dvou mužů
v jednom z bytů a věc rovněž předali Policii ČR.
Jak jsme vás již v minulos informovali, na území
města se připravuje několik bytových projektů.
Nejdále je projekt An ko na místě bývalého průmyslového areálu mezi ulicí Za Pilou a Zborovskou
a také projekt Pod Malechovem v ulici Prokopa Velikého. Město také dále jedná se zástupci vlastníka
cukrovaru. Snažíme se o úpravy projektů směrem
k větší citlivos k okolní zástavbě a většímu podílu
zeleně a další vybavenos pro stávající i nové obyvatele. Na zvláštní fond infrastruktury se od roku
2019 podařilo od developerů vybrat téměř 30 milionů korun. Ty městu pomohou dofinancovat významné inves ce typu Mateřské školy Kollárova.
Za účelem diverzifikace zdrojů pitné vody pro
budoucí potřeby města zkoumáme varianty možného napojení města na okolní vodohospodářské
soustavy. Město si objednalo studii, která posoudila několik variant posílení zdrojů včetně dalších
vrtů v oblas Dolánek. Kudy se vydat bude záležet
na rozhodnu zastupitelstva. Ve hře jsou směry na
Káraný, Úvaly, Škvorec nebo Říčany. Půjde o nákladnou inves ci. Město je nyní propojeno jen přivaděčem od Kounic na soustavu v okolí Nymburka,
odkud odebíráme menší množství pitné vody.
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Věstník
Body projednávané Radou města 5. 1. 2022
1. Vnitřní předpis - funkční příslušnost k projednání přestupků
2. Rámcová smlouva na kancelářské a drogis cké prostředky MěÚ Český Brod pro rok 2022
3. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - žádost o souhlas s přije m daru
4. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - žádost o souhlas s přije m daru
5. Vyhlášení záměru - prodej čás pozemku Klučovská ul.
6. Žádost o snížení nájemného paní Stejskalová, IČO: 69017816 - Kvě nářství č. p. 12
7. Smlouva o dílo - projektová dokumentace na
opravu fasády č. p. 1
8. Rekonstrukce lesní cesty
9. Žádost o umístění reklamního billboardu na
stěnu budovy rozestavěné polikliniky, Žižkova ulice, Český Brod
10. Revokace usnesení č. 370/2021 ze dne
18. 8. 2021 - Obnova transformátoru v areálu ČOV Český Brod - Smlouva o dílo
11. Dohoda o narovnání k Sod č. 202100157-OR,
zhotovitel CE-DA servis, s. r. o., „Liblice - dočasná objízdná trasa areálem SOŠ ČB-Liblice“
12. Smlouva o smlouvě budoucí, ČEZ přeložka,
„Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města“
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 202100365 o zřízení a provozování systému parkování MPLA
v Českém Brodě
14. Přehled uzavřených smluv o zřízení věcného
břemene za rok 2021
15. Bezbariérové úpravy v pavilonu „F“ v areálu
nemocnice Český Brod - Smlouva o spolupráci v rámci projektu Euroklíč
16. Strategický plán města - nabídka partnerství
17. Odvolání a jmenování člena redakční rady ČBZ
18. Souhlas s přije m dotace na pokry prvotních
nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci
řešení krizové situace
19. Informace - Zápis z jednání komise pro školství ze dne 23. 11. 2021
20. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace

2. Záměr na snížení nájemného dle smlouvy
o nájmu nebytových prostor v č. p. 12, nám.
Arnošta z Pardubic, paní Eva Stejskalová
- kvě ny
3. Záměr na prodej movitého majetku - pila kotoučová bubnová Quatromat SAT4-700
4. Smlouva o nájmu pozemku (Evolu on
Films, s.r.o.)
5. Smlouva o vypořádání závazků (M&M buildservis, s. r. o.)
6. Odkup pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu (M. H.)
7. Směna (čás ) pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu (K. H., M. H.)
8. Oznámení ceny za čištění odpadní vody převzaté pro rok 2022 pro obec Tismice
9. Osazení a dodávka biofiltrů v ulici Palackého,
Český Brod - Smlouva o Dílo 1.SčV, a. s.
10. Osazení a dodávka biofiltrů - Dohoda o finanční spoluúčas vlastníků provozně souvisejících kanalizací s obcí Tismice
11. Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod - Dohoda o předčasném
užívání čás díla
12. Energie AG Kolín, a. s. - dodávka tepelné
energie od 1. 1. 2022
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 202100364 a dodatek č. 1 ke smlouvě č. 202100365 - systém
parkování MPLA
14. Vze na vědomí výroční zprávy dle zákona
106/1999 Sb. za rok 2021
15. Jmenování hodno cí komise - jednotný vizuální styl města
16. Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování - STAŽENO
17. Ustanovení koordinátorky pro MA21 a Zdravého města
18. Informace - kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace
19. Odvolání pro rozhodnu o umístění stavby RD, oplocení a zpevnění plochy, Zahrady
p. č. 1121/2

Body projednávané Radou města 19. 1. 2022
1. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 3, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod

Body projednávané Radou města 24. 1. 2022
1. Souhlas s žádos o dotaci - Environmentální
vzdělávání Vrátkov
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Kvalita vody v Českém Brodě
Vážení obyvatelé, v reakci na nedávnou diskusi, vedenou na sociálních sí ch o kvalitě vody dodávané
veřejným vodovodem ve městě Český Brod, přikládáme níže oficiální vyjádření města Český Brod k uvedené problema ce, připravené ve spolupráci s provozovatelem veřejného vodovodu města Český Brod
společnos 1. SčV, a.s.
1) Pitná voda dodávaná vodovodem v Českém
Brodě se vyznačuje přirozeně vyšším obsahem
vápníku (110–140 mg/l) a hořčíku (25–35 mg/l)
a m i celkovou tvrdos vody (4–5 mmol/l), což
je dáno čistě místními geologickými podmínkami, které město ani provozovatel vodovodu nemůže ovlivnit. Díky tomu má obecně dodávaná
voda tendenci k tvorbě vodního kamene.
2) Stávající obsah vápníku a hořčíku není v rozporu
s právními předpisy, naopak z hlediska zdravotních účinků je přítomnost těchto prvků příznivá
a žádoucí (například z hlediska snížení rizika srdečních a cévních onemocnění). Z tohoto pohledu není proto žádoucí obsah uvedených prvků
v dodávané vodě snižovat. Není tedy žádoucí
instalovat nějaký „1 pořádný filtr“ na každém ze
zdrojů vody.

3) V žádném případě také není nutné a z hlediska
zdravotních účinků ani žádoucí používat místo kvalitní pitné vody z veřejného vodovodu
vodu balenou, ve které je často obsah vápníku
a hořčíku spíše nedostatečný. Kvalita pitné vody
z veřejného vodovodu je pravidelně sledována
laboratorními rozbory a dodávaná pitná voda
splňuje požadavky na kvalitu pitné vody dle vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. Kvalita pitné vody
je navíc také nezávisle kontrolována samostatnými rozbory ze strany KHS.
4) Problema ce „tvrdos vody“ a s m spojených popisovaných technických po ží ve městě je dlouhodobě věnována zvýšená pozornost
a v minulos již byla realizována řada opatření
pro zlepšení stavu tak, aby došlo k omezení rizika srážení vodního kamene a přitom zůstal ve

Z radnice
vodě zachován zdravotně důležitý obsah obou
prvků. Historicky byla na hlavním zdroji osazena
magne cká úprava vody, která ale nebyla příliš
funkční. V roce 2016 proto byla po projednání
a odsouhlasení hygienickými orgány tato metoda nahrazena dávkováním zdravotně nezávadných přípravků blokujících srážení vodního
kamene, ale neměnících složení vody.
5) Účinnost provedených opatření je od roku 2016
kon nuálně sledována a vyhodnocována. Výsledky sledování dokládají, že došlo k razantnímu zlepšení situace a tendence tvorby vodního
kamene je opro předchozím letům významně
nižší. Tomu odpovídá i razantní pokles s žnosobyvatel města na po že spojené s tvrdos
vody. Se zachováním a případnou další op malizací této úpravy se počítá i v dalších letech.
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6) Přesto město Český Brod i nadále hledá další způsoby, jak situaci dále zlepšit. V současné
době proto probíhá zpracování odborné studie
„Zásobování města Český Brod vodou“, v rámci
které je vedle zajištění dostatečného množství
vody pro obyvatele řešena i kvalita dodávané
vody a opatření pro její zlepšení. Posuzována
je například možnost pouze částečného snížení
obsahu vápníku na úpravně vody v Zahradách.
Studie by měla být dokončena během tohoto
roku a dle jejích závěrů bude rozhodnuto o realizaci dalších opatření.
Věříme, že jsou pro vás uvedené informace užitečné a pomohou vám k lepšímu pochopení situace.
Jakub Nekolný, starosta

Kvalita života ve městě
V lednovém čísle zpravodaje vyšel příspěvek na téma úrovně života v našem městě ve světle celostátního
hodnocení indexu kvality života českých měst. V tomto porovnání se Český Brod umís l na 45. místě z více
jak 200 měst s rozšířenou působnos veřejné správy. Autor ve svém příspěvku dochází k závěru, že toto
umístění je dáno jen a pouze dobrou polohou a blízkos hlavního města. Jistě naše město těží ze strategické polohy a podobně jako jiná města v přípražském regionu je vysoce hodnoceno. Ale jak si potom vysvětlit
zlepšení o 15 míst, když se poloha Českého Brodu od Prahy nezměnila?

Vizualizace projektu Pod Malechovem
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Vizualizace projektu MŠ Kollárova
Opro roku 2020 se nezměnilo hodnocení v kategorii zdraví a zdravotní prostředí, ale naopak
v článku kri zované kategorii materiální zabezpečení a vzdělávání došlo ke zlepšení o půl procentního bodu. Mimochodem tuto kategorii může město
a jeho organizace svou činnos ovlivňovat nejvíce.
K největšímu zlepšení pak došlo v kategorii vztahy
a služby, kde Český Brod dosáhl zlepšení o více jak
jeden procentní bod pro roku 2020. Tuto kategorii hodně ovlivňují podnikatelé a neziskový sektor,
osobně si tohoto zlepšení vážím a děkuji za něj.
Již jsem na stránkách zpravodaje před časem psal
o fázovém posunu, kdy od nápadu či dohodě o nějaké potřebné inves ční akci až k realizaci uběhne
poměrně dlouhá doba. Zvlášť když se jedná o tak
velké a náročné akce, jako je výstavba nové školy
a nové školky, vybudování vodovodního přivaděče,
intenzifikace čis rny odpadních vod, rekonstrukce
vodojemu nebo i zmíněné křižovatky u nádraží. Na
všech akcích se pracuje a práce buď již byly zahájeny, nebo finišuje jejich projektová příprava. Přípravné práce samozřejmě obnáší i nutné zajištění
potřebných financí, kdy městský rozpočet na vše
sám nestačí a v žádostech o dotaci ne vždy býváme
úspěšní na první pokus. U některých akcí to trvá
rok, u jiných pět, u areálu nemocnice jde již o let
deset a v případě stavebních úprav v okolí nádraží

jsme se dostali na dvacet let. S nadsázkou se dá
říct, že co připraví a schválí jedno zastupitelstvo,
realizuje a otevírá zastupitelstvo další.

Vizualizace přístavby ZŠ Žitomířská
Závěrem chci říct, že nelze přeceňovat podobné
ankety. Srovnávat města je vždy problema cké,
neboť každá obec má nějaká svá místní specifika,
potýká se s určitými problémy, ale na druhou stranu má i své klady a je něčím unikátní. A nejinak je
na tom i Český Brod.
Jakub Nekolný, starosta

Z radnice
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Dlouhodobé omezení provozu na železničních tra ch v úsecích
Poříčany – Kolín a Poříčany – Nymburk
Aktuální dlouhodobá modernizace železniční tra v úseku Poříčany – Kolín, která probíhá v letech
2020 – 2023, vyžaduje rozsáhlé stavební práce a řadu dopravních omezení. V období březen až srpen
tohoto roku budou přijata následující opatření.
Od 1. března do 31. srpna 2022 budou vlaky linky S1
vedeny pouze mezi Prahou a Poříčany. Z Poříčan do
Kolína bude zřízena náhradní autobusová linka XS1.
Tato linka bude zastavovat v následujících zastávkách:

Prahu – Libeň, Kolín a Havlíčkův Brod do Brna.
V některých fázích stavebních prací bude nutno dále
omezit linku S12 Poříčany – Nymburk a to v termínech 4. 3. – 22. 4., 22. 5. – 19. 7. a 8. – 31. 8. 2022
V těchto termínech také dojde k nezbytnému vedení spojů linky S12 formou náhradní autobusové
dopravy, linka XS12. Tato linka bude zastavovat v
následujících zastávkách:

Poříčany (před nádražím) – Tatce (v obci Tatce,
na silnici u zastávky BUS „Tatce“) – Tatce (v obci
Tatce, na zastávce BUS „Tatce, žel. zast.) – Tatce
(v obci Milčice, na zastávce BUS „Milčice, křižovatka“) – Pečky (před nádražím) – Cerhenice (na zastávce BUS „Cerhenice“) – Velim (na zastávce BUS
„Velim, Novoveská“) – Nová Ves u Kolína (v obci na
zastávce BUS „Nová Ves I“) – Kolín zastávka (na zastávce BUS „Kolín, pošta“) – Kolín (před nádražím)

Nymburk hlavní nádraží (před nádražím) – Nymburk město (zastávka BUS „Nymburk náměs “ na
náměs Přemyslovců) – Hořátev (na zastávkách
BUS „Hořátev, technologický park“ a „Hořátev,
prodejna“) – Třebestovice (v obci Na Návsi) – Poříčany (před nádražím)

Dále bude mezi Českým Brodem a Kolínem zřízena rychlá autobusová linka XR41. Spoje této linky
budou vedeny po silnici I/12 a budou mít pouze
jednu mezilehlou zastávku „Kolín, Pošta“.

Doplňující informace a výlukové řády budou zveřejněny na webových stránkách www.idsk.cz.
V případě vašich dotazů se obraťte na infolinku PID
tel.: 234 704 560.

Mezi Prahou a Kolínem budou ve špičkách pracovního dne zachovány spěšné vlaky linky R41.
V Pečkách budou zastavovat všechny rychlíky linky R9, která vede z Prahy-Vršovic přes Prahu hl. n.,

Zdroj informací: www.idsk.cz
Mar na Vlastníková, PR managerka

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Božena Manhartová, paní Hana Hlavatá, paní Marie Doležalová,
paní Eva Hahnová, paní Marie Florková, pan Karel Strnad, paní Vlasta
Ševčíková, pan Fran šek Ložek, paní Jana Pokorná, pan Josef Marek.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
t.
ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2022 činí 972 Kč za osobu. Uhradit ho lze do 30. 6. 2022 bezhotovostně platbou na účet města Český Brod
č. ú. 9294910237/0100 (spec. symbol je 2022, var. symbol zůstává každému občanovi stejný
jako v minulých letech) nebo platbou na pokladně MěÚ Český Brod.
V případě jakýchkoli dotazů k platbě se obraťte na paní Svatavu Strejčkovou, tel.: 321 612 213
e-mail: strejckova@cesbrod.cz.
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V Českém Brodě zapla te parkovné na tři kliknu
Služba MPLA je komfortní a bezpečný způsob bezhotovostní platby za parkování na ulici a parkoviš ch.
I naše město se od 21. 2. 2022 připojí k řadě dalších měst, kde při své návštěvě můžete zapla t parkovné
i bez hledání parkovacího automatu, drobných po kapsách a s možnos kdykoliv a odkudkoliv si parkovací
dobu prodloužit.
Pro platbu parkovného pomocí této služby si můžete stáhnout na vní aplikaci MPLA.IO v Google
Play či App Store, nebo stačí zadat h p://mpla.io
do vašeho internetového prohlížeče. Služba MPLA
je navíc propojena s portálem Mapy.cz, takže snadno uhradíte parkovné i z portálu či aplikace Mapy.cz.

tému, kde si strážník platnost vašeho parkování
ověří prostřednictvím registrační značky vozidla.
V tomto případě parkovací lístek za okno už tedy
nepotřebujete. Za vaši platbu parkovného vám na
e-mail přijde elektronický účetní doklad se všemi
potřebnými náležitostmi.

Služba MPLA je uživatelsky jednoduchá a přívě vá.
Díky ní můžete pla t platební kartou MasterCard,
Visa a American Express, dále palivovými kartami
CCS a Axigon (Shell Cards, Euro Oil), kartou MPLA,
Twisto kartou nebo lze využít jednorázové platby
prostřednictvím Google Pay a Apple Pay.

Stejnou aplikaci pro platbu parkovného můžete
použít nejen v Českém Brodě, ale také v Praze,
Brně a celkem ve více než 60 lokalitách. V nejbližším okolí lze takto parkovné uhradit například
v Pardubicích, Kolíně, Říčanech, Mladé Boleslavi
a Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

U každého z uvedených způsobů platby – web,
aplikace, Mapy.cz se vyplňují údaje jednorázově
při první platbě. Aplikace si zapamatuje vaše data,
která bezpečně spravujete pod chráněným přístupem. Ten využívá ověřené bezpečnostní cer fikáty
a nemusíte tedy zadávat heslo. Systém města obdrží informaci o úhradě a na účet provozovatele
je připsaná platba za parkovné. Platný parkovací
status vašeho vozu je také v informačním sys-

Na webových stránkách města naleznete krok po
kroku podrobný návod, jak se v jednotlivých aplikacích pohybovat a jak správně úhradu provést.
V blízkos parkovacích míst, ve výlohách obchodů,
na samotných parkovacích automatech a lavičkách
bude umístěn QR kód, který vaši platbu ještě zjednoduší.
Mar na Vlastníková
PR managerka

ŚƚƚƉ͗ͬͬŵƉůĂ͘ŝŽͬϭ
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Návody na použití aplikace
Webová aplikace – k dispozici ve webovém prohlížeči

12

Českobrodský zpravodaj
únor 2022

Projekty a investice

Přehled plánovaných projektů
a projektů realizovaných v roce 2022
Přinášíme vám přehled hlavních projektů, které v roce 2022 město plánuje, a projektů, jejichž realizace
bude i v tomto roce dále pokračovat. Na projektech pod vedením města pracuje odbor rozvoje. Pro přehlednost jsou uvedené částky zaokrouhleny.
Pokračování - Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod
Pokračování výstavby nové akumulační komory
pro pitnou vodu a kompletní rekonstrukce stávající
akumulační nádoby, výměna stávajícího vodovodního přivaděče.
Zdroje: Ministerstvo životního prostředí + rozpočet
města
Realizace projektu: 2021 – 2022
Náklady: 32.000.000 Kč
Výše dotace: 18.000.000 Kč

Oprava čás hřbitovní zdi 3. etapa
Další etapa opravy severní hřbitovní zdi.
Zdroje: rozpočet města
Náklady: 750.000 Kč (z celkových 2,3 mil Kč)

Pokračování - Intenzifikace ČOV v Liblicích
Pokračování prací na zvýšení kapacity ČOV z 9 600
na 13 500 EO.
Zdroje: Ministerstvo životního prostředí + Ministerstvo zemědělství + rozpočet města
Realizace projektu: 2021 – 2022
Náklady: 20.500.000 Kč
Výše dotace: 12.000.000 Kč

Pokračování stavebních úprav budovy č. p. 56
Úpravy podlah a elektroinstalace v boční chodbě
u pokladny a matriky.
Zdroje: rozpočet města
Náklady: 900.000 Kč

Pokračování - Nové vodní zdroje NV1 a NV2
a nový přivaděč do města
Pokračování vybudování nového přivaděče ze Zahrad a jeho napojení na dva nově vystrojené vrty.
Zdroje: Ministerstvo životního prostředí + rozpočet
města
Realizace projektu: 2021–2023
Náklady: 80.000.000 Kč
Výše dotace: 50.000.000 Kč

Energe cká úspora budovy úřadu č. p. 56
Zateplení budovy úřadu včetně výměny výplní.
Zdroje: Operační program Životní prostředí + rozpočet města
Náklady: 6.400.000 Kč
Výše dotace: 2.200.000 Kč

Nemocnice č. 1099 – Rekonstrukce trafostanice
Rekonstrukce stávající trafostanice pro areál nemocnice.
Zdroje: rozpočet města
Náklady: 5.000.000 Kč
Drobné opravy komunikací, chodníků
K úpravám bude docházet kolem pomníku Prokopa
Holého a v okolí Kouřimské brány.
Zdroje: rozpočet města
Náklady: 500.000 Kč

Projekty a investice
Oprava chodníku v ul. Tyršova
Oprava čás chodníku před sokolovnou.
Zdroje: rozpočet města + případně dotace
Náklady: 1.500.000 Kč
Případná výše dotace: 1.300.000 Kč – není rozhodnuto
Oprava chodníků v ulici Nová
Oprava chodníků v městské čás Liblice.
Zdroje: rozpočet města
Náklady: 2.300.000 Kč
Oprava chodníku v ulici Tuchorazská
Oprava chodníku Tuchorazská, rekonstrukce kanalizace a výměna vodovodního řadu.
Zdroje: Státní fond dopravní infrastruktury + rozpočet města
Náklady: 13.000.000 Kč
Výše dotace: 1.100.000 Kč (dotace je pouze na
chodníky)

Českobrodský zpravodaj
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Oprava čás komunikace Palackého
Oprava panelové komunikace Za věžákem a zakruhování vodovodního řadu.
Zdroje: rozpočet města + případně dotace
Náklady: 8.000.000 Kč
Případná výše dotace: 3.000.000 Kč – není rozhodnuto
Rekonstrukce ulice Za Rybníkem
Oprava komunikace Za Rybníkem ve Štolmíři a nástupní plochy autobusové zastávky.
Zdroje: rozpočet města + případně dotace
Náklady 2.400.000 Kč
Případná výše dotace: 1.600.000 Kč – není rozhodnuto
Úsekové měření rychlos na I/12
Instalace radaru na silnici I/12.
Zdroje: rozpočet města
Náklady: 1.800.000 Kč
Mgr. Hana Dočkalová,
vedoucí odboru rozvoje

Chodníky ulice Bylanská – Liblice

Oprava hřbitovní zdi

Ulice Za Rybníkem – Štolmíř

Rekonstrukce Českobrodského vodojemu
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Broďáci, budeme se zase brodit ve vašich nápadech?
Loňský rok byl pro nás takřka přelomový v mnoha ohledech. Nejenom, že jsme se naučili žít s covidem
a mnohé ak vity se přenesly do online prostředí, ale u nás – v Českém Brodě – jsme měli poprvé možnost
si vyzkoušet par cipa vní rozpočet.
Se zavedením par cipa vního rozpočtu s názvem Broďáci Brodu jsme přicházeli
www.brodacibrodu.cz s obavami, jestli se lidé zapojí a bude je vůbec nová příležitost zajímat, jestli
jim budou pravidla jasná a srozumitelná, jestli celý
proces budeme umět dobře a jasně propagovat,
jestli zvládneme návrhy dobře posoudit, jestli
bude fungovat online hlasování, jestli ….. Černých
myšlenek, obav a skep ků bylo dost, ale vidina nastartování nového demokra ckého procesu a další občanské ak vity je brzy smetla. Není divu! Do
loňského pilotního ročníku bylo přihlášeno celkem
29 rozmanitých návrhů a z toho šlo 24 návrhů ke
hlasování o realizaci. Ve srovnání s jinými městy
v naší zemi jsme dopadli velmi dobře a měli jsme
se čím chlubit.
I letos budeme mít možnost se zapojit se svými návrhy do par cipa vního rozpočtu Broďáci Brodu.
A protože se ukázal loňský rok jako úspěšný, zastupitelé se rozhodli navýšit celkovou částku na realizaci všech projektů z 300.000 Kč na 600.000 Kč.
Od 14. února do 21. března 2022 můžete podávat
návrhy online nebo na podatelně MěÚ. Návrh může
podat občan Českého Brodu či vlastník nemovitos
v Českém Brodě spolu s dalšími dvěma kontaktními
osobami z řad občanů města. Pokud je navrhovatelem osoba mladší 18 let, musí být alespoň jednou
z kontaktních osob jeho zákonný zástupce.

Zemní trampolíny v městském parku

K podání návrhu slouží jednoduchý online formulář na webu brodacibrodu.cz. Pokud nemáte internet, stačí se dohodnout s koordinátorkou a ta vám
ráda pomůže. Návrhy mohou mít inves ční i neinves ční povahu. Při plánování mějte na pamě , že
nejvyšší možné náklady pro realizaci jednoho návrhu nesmí přesáhnout částku 400.000 Kč včetně
DPH, přičemž minimální výše ceny jednoho návrhu
musí být 15.000 Kč včetně DPH. Hotový projekt by
neměl v budoucnu generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
Jakmile bude ukončena možnost podávání návrhů, pus me se do posouzení realizovatelnos dle
pravidel. Dalším krokem bude veřejné sousedské
setkání autorů společně se zástupci odborů MěÚ
a radnice s cílem představení a „dopilování“ vizí
návrhů. Následovat budou konzultace a proces vydání koordinovaných stanovisek k realizaci jednotlivých návrhů dotčenými orgány jako je například
stavební odbor, památkáři nebo odbor životního
prostředí. Finálním krokem bude on-line hlasování
o tom, které návrhy mají být z peněz par cipa vního rozpočtu zrealizovány.
Držíme vám palce, ať vyhraje právě ten váš vysněný nápad, ze kterého budete mít radost!
Petra Ištvániková,
koordinátorka par cipace

Posezení na stezce Český Brod - Štolmíř
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Co nás čeká a jak na to?
9. 2. 2022
Zastupitelé města Český Brod schválili rozpočet a uvolnili
na projekty 600 000 Kč.
14. 2. - 21. 3. 2022
Podávání návrhů i osobami mladšími18 let věku, kdy se
k návrhům musí připojit alespoň jeden zákonný zástupce.
22. 3. - konec dubna 2022
Konzultace návrhů mezi navrhovatelem a úřadem,
dopracování návrhů. Třídění návrhů dle realizovatelnosti.
půlka dubna 2022
Prezentace návrhů a diskuze na veřejném setkání
se sousedy, zástupci radnice a úředníky.
duben - 31. 5. 2022
Podrobná příprava návrhů včetně ověření rozpočtu,
dopracování a předložení ke hlasování veřejnosti.
6. 6. - 26. 6. 2022
Hlasování o nejlepším návrhu.

1.7. - 31. 12. 2022
Realizace návrhů.

Dotazy zodpoví koordinátorka participativního rozpočtu Petra Ištvániková
Tel: 723 665 692, mail: istvanikova@cesbrod.cz
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Stezka podél Šembery
Stezka podél Šembery by v dohledné době měla propojit bez bariér pro pěší a cyklisty Dolánky s Českým
Brodem, Liblicemi a dále pokračovat na Klučov a Poříčany. Ano, v současnos již většina plánované trasy
existuje, ale jde o izolované, více či méně dlouhé úseky na sebe vzájemně nenavazující. I proto se na městě
připravuje několik projektů, které by umožnily vhodné propojení a využívání celé cesty jako celku, jak je již
v Evropě i Čechách běžné. Ale pojďme postupně.
Když začneme pro proudu v Klučově, tak se už
nyní dostanete novou cestou až do Liblic. V Liblicích musíte za m použít velmi frekventovanou
Průmyslovou ulici kolem čis rny odpadních vod
a sběrného dvoru, přejít hlavní silnici a před areálem střední školy odbočit na stezku Jedličky Brodského. Výhledově však lze využít stávající cestu
po druhém břehu Šembery, říčku přemos t právě
u „čovky“ a na Školní ulici zřídit přechod pro chodce. Tím dojde k propojení klučovské cesty se stezkou Jedličky Brodského zvanou „na regulaci“.

ru. Most se má začít v letošním roce opravovat,
a tak jsme se se zástupci státní organizace ŘSD
dohodli, že v rámci rekonstrukce bude počítáno
i s vedením cesty pro pěší a cyklisty. Za „státovkou“
lze zase navázat na stávající cestu, která nás dovede až na hráz Podviničního rybníka. Po hrázi se lze
dostat k silnici na Vrátkov a Zahrady. V těchto místech musíme vyřešit nejsložitější oříšek, kterým je
vybudování chodníku/cyklostezky od kempu až do
Zahrad. V Zahradech pak je též nutné dobudovat
nové chodníky.

V Brodě se pak dostanete až k ulici Prokopa Velikého, kde vznikne další přechod pro chodce propojující tuto cestu s cyklostezkou a chodníkem
v nově připravovaném resortu „Pod Malechovem“.
Zde chce pak město zbudovat lávku pro pěší navazující na již existující cestu za zahrádkami domů
v Jungmannově ulici. Touto cestou se dostáváme
až do městského parku. Právě přemostěním Šembery v těchto místech dojde ke spojení městského
parku se stezkou Jedličky Brodského a m se pro
všechny pěší, maminky s kočárky či běžce otevře
úžasná možnost cesty podél Šembery bez nutnos obcházet blok domů v Jungmannově ulici.
Z městského parku půjdete dál, novým přechodem
překonáte Tuchorazskou ulici a podél Šembery pokračujete až k areálu Na Ku lce.

A konečně prověřujeme na posledním úseku možnost uzavření silnice ze Zahrad až ke křižovatce se
silnicí do Doubravčic a Kozojed pro motorovou dopravu. Silnici bychom chtěli vyspravit a přeměnit
na cyklostezku a stezku pro in-line bruslaře. Taková změna by si samozřejmě vyžádala další nutné
doprovodné inves ce, například zbudování parkoviště a obra ště pro automobily na konci Zahrad
či změna dopravního režimu pro majitele chatek
v Dolánkách. Jelikož se však jedná o krajskou komunikaci, budeme mít na toto téma v únoru jednání s novým radním pro dopravu Středočeského
kraje.

Tento areál je potřeba obejít, a tak město zadalo
vypracování projektů na cestu kolem sportovního
areálu Ku lka až k mostu silnice I/12 přes Šembe-

Hlavním naším cílem je tak zprůchodnění cesty pro
pěší z Dolánek přes Zahrady, městem Český Brod,
Liblicemi a dále na Klučov a Poříčany většinou podél toku Šembery. Pevně věřím, že se tento cíl podaří naplnit.
Jakub Nekolný, starosta
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Letos přibydou další opravené komunikace a chodníky
Po loňské inves ci v ulici K Vysílači, chodníku v ulici Zborovská a nových chodnících v Žižkově a Komenského ulici letos plánujeme další opravy komunikací a chodníků. Vedle peněz z fondu komunikací, kam půjde
11 mil. korun, chceme na opravy ulic a chodníků použít finance z úspěšně získaných dotací.
První důležitou akcí, která se chystá, je nový chodník v Tuchorazské ulici od Hálovy zahrady po odbočku do ulice Na Ku lce. Na ten jsme získali
dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Vedle stavby nového chodníku a úpravy zelených
pásů bude vyměněn vodovod a částečně kanalizace. Dále bude vyměněn chodník v Havlíčkově ulici
po obou stranách (zde by navíc mohl být umístěn
zastávkový přístřešek) a v Tyršově ulici u sokolovny. Do rozpočtu města byl zařazen také kompletně
nový chodník v liblické Nové ulici, která se vyznačuje archaickým kamenným povrchem. Na sídliš
chceme konečně opravit komunikaci podél bytovky v Palackého ulici za věžákem, kde akci koordinujeme se SVJ. Část chodníku bude vyměněna u
Kouřimské brány, kolem městských hradeb a dále
ve zbývajícím úseku ulice Jana Kouly až k Bille. Dojde i k zadláždění okolí pomníku Prokopa Holého.
Také bude dokončen chodník v Jeronýmově ulici.
Další plánovanou akcí je obnova ulice Za Rybníkem
ve Štolmíři, kde ještě čekáme na výsledek žádos
o podporu z ministerstva pro místní rozvoj. Kolem
rybníka odbahněného v roce 2017 vznikne zpevněná komunikace, zčás v šířce 3 metry, v čás pěmetrová. A na hlavní silnici nová nástupní plocha
autobusové zastávky. Štolmíř též čeká na bezpečný
chodník od horní školy podél hlavní silnice, který
bychom chtěli začít brzy projektovat.
Zastupitelstvo nyní dalo zelenou projektování řady
dalších ulic. Proto začneme připravovat celou loka-

litu Na Křemínku, tedy nové povrchy ulic Na Křemínku, Na Prutě, U Dráhy a v Lánech, kde máme
hotové vodovody a kanalizaci a kde budou od
března plynaři měnit plynové vedení. Projektovat
se začíná také páteřní chodník v liblických ulicích
Školní a Bylanská a s napojením na ulici Ve Staré vsi
a autobusovou zastávku. A konečně, objednáváme
i projekt pro ulici Bedřicha Smetany. Delší dobu
v přípravě je rovněž projekt cyklostezky a chodníku v ulici Klučovská s přechodem pro chodce
u traktorky zabíhající částečně i do ulice Za Drahou. V rámci stavby tzv. Dvojčat dojde letos
k úpravě přilehlého prostranství mezi P+R parkovištěm a bývalou sběrnou. Na druhé straně téže ulice napro parkoviš chystáme obnovu vodovodu
a nový bezbariérový chodník.
Vedle kompletní obnovy veřejného prostoru se
nyní ve spolupráci s technickými službami věnujeme i plánování větších oprav. Chystáme například
velkoplošnou opravu Vítězné ulice u gymnázia
nebo Jugoslávské ulice na Škvárovně. Osobně bych
byl rád, abychom v některých ulicích dokončili výměnu inženýrských sí a mohli přejít k celkové obnově jejich povrchů. Ty je vždy nutné koordinovat
se správci sí , zejména plynového a elektrického
vedení, které na rozdíl od vody a kanalizace nevlastní město.
Tomáš Klinecký
místostarosta
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Městská policie

Informace o činnos městské policie
Strážníkům městské policie se mimo své pravidelné činnos , kterými dohlížejí na bezpečnost ve městě,
podařilo pohotovou reakcí zabránit loupeži.
Dne 3. 2. 2022 ve 22.07 hodin hlídka Městské policie Český Brod prováděla autohlídku v okolí benzínové čerpací stanice MOL v ul. Palackého v Českém
Brodě. V prostoru objektu si povšimla dvou podezřelých mladíků oblečených do černého oblečení
se zakrytými obličeji, jak sledují oknem obsluhu
při počítání tržby. Mladíci si hlídky městské policie povšimli a utekli. Následnou prohlídkou okolí
bylo zjištěno odjíždějící podezřelé vozidlo, které
bylo hlídkou zastaveno, a v něm zkontrolováni dva
mladíci odpovídající popisu podezřelých osob. Byla
provedena lustrace, kde bylo zjištěno, že se jedná

o cizince a na území České republiky se pohybují
neoprávněně. Z uvedeného důvodu si oba mladíky
převzala cizinecké policie Praha.
Za měsíc leden eviduje městská policie 181 událos . Mezi ně patří například drobné krádeže
v prodejně Billa a na nádraží, které byly vyřešeny
na místě v příkazním řízení, a pravidelné kontroly
silniční dopravy.
Jan Svoboda
velitel městské policie

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY TESTOVACÍHO MÍSTA
Z důvodu poklesu zájmu o testování na onemocnění Covid-19 upravuje Česká laboratorní
s.r.o. provozní dobu testovacího místa u areálu nemocnice. Od pondělí 14. 2. 2022 bude
otevřeno následovně: pondělí 8:00 – 14:00, úterý – pátek 8:00 – 12:00.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom vám i touto cestou poděkovali za to, že nám do biblioboxu před budovou CVIK
(č. p. 1) vracíte přečtené Českobrodské zpravodaje a umožňujete tak i dalším zájemcům
z blízkého okolí se dočíst o aktuálním dění. Výzva pla i nadále a my budeme rádi, když
v biblioboxu najdeme i všechna novější vydání.
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Poděkování za podporu při sbírkách
V měsících prosinci a lednu se farnost Český Brod podílela na dvou sbírkách. Před Vánocemi to byla již tře
sbírka farnos „Opravdový dárek“. Jedná se o podporu azylového domu sv. Terezie v Praze. Díky štědros
místních lidí se do Prahy odvezla dvě plná auta různých oblečení, hygienických potřeb a dalších věcí denní
potřeby. Chceme mto poděkovat všem dárcům, kteří mto způsobem pomohli těm, kteří potřebují pomoc společnos .
V měsíci lednu se pak konala tradiční Tříkrálová
sbírka. V letošním roce se v českobrodské farnos
použilo 50 zapečetěných pokladniček. V první řadě
patří poděkování všem koledníkům, kteří věnovali
svůj čas a v lednovém počasí vyráželi po jednotlivých domácnostech naší farnos nejen se sbírkou,
ale také s tříkrálovým požehnáním.
Dík ale také patří všem štědrým dárcům. V letošním roce se v naší farnos vybralo 234.708 Kč.
V samotném Českém Brodě se vybralo 55.628 Kč.
Pokud se chcete podívat na výsledky po jednotlivých obcích, můžete se podívat na stránky farnos
(www.farnostbrod.cz).
Jen připomínám, že 35 % sbírky jde na společné
projekty pražské arcidiecéze jak v Praze, tak také
v zahraničí, 65 % sbírky se vrací k nám do farnos .
Jak jsme již avizovali, 10.000 Kč se vybralo na invalidní vozíček do charitního domova v Mukařově.

Dese procenty sbírky podporujeme ve spolupráci
s Leccosem konkrétní rodinu v naší oblas a hlavní
část výtěžku jde na Domácí hospic Nablízku.
I v letošním roce koronavirová situace ovlivnila
tříkrálovou sbírku. Tentokrát mohli koledníci vyrazit do ulic a obcházet jednotlivé domácnos . Nebylo ale možné připravit program na poděkování
koledníkům a všem dárcům. Alespoň koledníkům
budeme ch t připravit program s poděkováním
někdy v jarních měsících (někdy kolem dubna
a května). Velmi si koledníků vážíme, protože především díky jejich nasazení je možné takto podporovat jednotlivé projekty. Zároveň se mto obracíme na všechny zájemce, dospělé i dě , kteří by
příště chtěli pomoci, aby se nebáli a již nyní se nám
přihlásili.
Za všechny organizátory sbírek
R. D. Mar n Sklenář, farář českobrodské farnos

20

Českobrodský zpravodaj
únor 2022

Z organizací a spolků

ČAJ O ŠESTÉ v Oranžové zahradě
Měsíc březen je pro mnohé z nás obdobím jarního úklidu (domova, těla i psychiky). Návodů a článků na toto
téma je v médiích nespočet. Dokonce jsou v nabídce i detoxikační online kurzy. Každý na to jdeme po svém.
Jaké prak cké rady můžeme sdílet mezi sebou na Čaji o šesté a je vůbec jarní očista nutná, stravujeme-li se
zdravě po celý rok? – na tuto otázku budeme společně hledat odpověď pod odborným vedením Romana
Uhrina, ředitele Centra zdraví EDEN.
Pan Uhrin nám přednese prak cké rady na téma
Je nutná jarní očista, jestliže celý rok žijeme zdravě? Roman Uhrin rád odpoví i na další přímé
otázky ohledně posílení imunity, ideální výživy,
životního stylu, pohybového režimu nebo třeba
o tom, co obnáší zřízení a vedení centra zdraví.

Roman Uhrin je ředitelem
EPIcentra zdraví EDEN, které pořádá rekondiční pobyty s individuální péčí. Centrum se nachází v Lipníku
nedaleko Lysé nad Labem.
Toto centrum je v České republice jediným cer fikovaným členem celosvětové
asociace ubytovacích zařízení VeggieHotels a první a jedinou cer fikovanou
pobočkou Centra Eminova (metody pro zdravou
páteř). Roman Uhrin jako odborný poradce životního stylu přednášel na odborných konferencích
již v 15 zemích a je autorem řady publikací. V roce
2021 publikoval brožurku Imunita v akci – efek vní
podpora našeho zdraví.

Přijďte na Čaj o šesté 28. března 2022 od 18.00
hod., na besedu s Romanem Uhrinem, na besedu
nejen pro čajmeny, na besedy s lidmi a o lidech,
pro které život nebyl (možná) žádný čajíček – tentokrát s ochutnávkou detoxikačních nápojů. Přijďte
i s dětmi – po předchozí emailové rezervaci bude
po dobu konání besedy zajištěn krea vní program
pro dě ve věku od 3 let. Program povedou kvalifikované pedagožky či lektorky. Akce jsou pořádány
za podpory spolku Život a zdraví, z. s.

Roman Uhrin byl na Čaji o šesté již v září 2021
– vedl besedu o posilování imunity. Pro velký zájem se s ním setkáme i letos v březnu!

Sledujte nás na facebooku:
@cajosestevoranzovezahrade
nebo pište na e-mail: cajoseste@email.cz.
Za klub Čaj o šesté
Mgr. Veronika Opatřilová

Z organizací a spolků

Českobrodský zpravodaj
únor 2022

21

Ak vity v Ekocentru Vrátkov
Milí obyvatelé Českého Brodu a okolí, také v únoru vám nabízíme aktuality o činnostech Ekocentra Vrátkov,
ale především vám takto stručně přiblížíme to, co plánujeme na tento rok.
Jaké jsou naše stávající ak vity?
• Zájmové odpolední kroužky: Lesohrátky, Dřevařík – Mladý truhlář, Mladý lesník;
• Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ;
• Odborné workshopy a semináře na téma biologie lesních ekosystémů a udržitelného hospodaření s přírodou;
• Letní příměstské tábory.
Jaké ak vity máme v plánu pro rok 2022?
• Další zájmový kroužek pro ty, co rádi zužitkují
již nevyužité či rozbité věci: RECY-DÍLNA;
• Téma cké semináře na půdě vzdělávacích ins tucí;
• Odborné workshopy a semináře v rámci další
problema ky, např. nakládání s obalovými materiály, biologie zpěvných ptáků či lesní zvěře
apod.;
• Interak vní osvětová činnost (video, brožura,
dokument);

• Kooperace při výsadbě lesních dřevin a alejových stromořadí;
• Projektová spolupráce s místními podniky.
Zajímavou novinkou pro vás může být zájmový
kroužek RECY-DÍLNA, během něhož se společně
naučíme přetvářet nepotřebné či poškozené věci
tak, abychom jim znovu dali smysl, aby nám mohly znovu sloužit, abychom jimi zbytečně neplnili
popelnice. Kroužek je určen dětem od 6 do 12 let
(doprovod rodičů je možný rovněž). Startujeme
ve středu 2. 3. 2022. Prosím, přihlašujte se skrze
email: info@ekocentrumvratkov.cz, další informace zjis te na našich webových stránkách www.
ekocentrumvratkov.cz, samozřejmě můžete využít
také linku: 723 399 475.
Těšíme se na vás!
Jakub Brichta,
koordinátor ak vit Ekocentra Vrátkov
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Úspory energie budov s využi m obnovitelných zdrojů
v obcích, firmách a domácnostech
Evropský energe cký trh prochází zásadním přechodem od systému založeného na fosilních palivech a jaderné energii k systému založenému výhradně na obnovitelné energii. To je důležité zejména v souvislos
s uhlíkově neutrální budoucnos .
Transformace by se měla
týkat také centralizovaného trhu, kterému dominují velké veřejné služby, na
decentralizovaný trh s miliony ak vních občanů.
Bez spotřebitelů, kteří si uvědomují potřebu snižovat svou uhlíkovou stopu a mít možnost ovlivnit
nejen vlastní spotřebu ale také zdroje, není energe cký přechod možný.
Ti, kdo tyto kroky propagují, však stále čelí významným právním překážkám v celé Evropské unii,
včetně výslovných právních omezení, nepřiměřených administra vních a plánovacích postupů
a represivních sazeb. Již dnes propagátoři, jako
jsou komunity a družstva, transformovali energecký trh v mnoha evropských zemích a významně
přispěli k oživení místní ekonomiky a vytváření
místních pracovních míst. Prosumeři ( , kdo konzumují i vyrábějí produkt) poskytují významný
podíl inves c do obnovitelných zdrojů a propagují
místní rozvoj a veřejnou podporu. Příkladem může
být Německo či Belgie.
Tento energe cký přechod bude vyžadovat značné
inves ce, které budou pla t občané jako spotřebitelé, jako daňoví poplatníci nebo jako , kdo spoří
peníze. Občané by proto měli být jádrem tohoto
energe ckého přechodu. Měli by mít kontrolu nad
svou výrobou energie, dopravou, distribucí a dodávkou energie.
/Zdroj: web a info materiály REScoop
– www.rescoop.eu a NS MAS ČR www.nsmascr.cz/

Přijměte proto, prosím, pozvání na seriál mo vačně-informačních a obsahově iden ckých seminářů, které pro zástupce obcí, firem a domácnos
připravil Region Pošembeří ve spolupráci s Energe ckým konzultačním a informačním střediskem ENKIS, kde společně projdeme tato témata:
1. koncepce pro komunální energe ku pro energe cký rozvoj a podporu
2. obce + referenční příklady
3. op malizace nákladů a energe cké návratné
úspory obecních budov + příklady úspor
4. zajištění financování a administrace dotací
+ aktuální výzvy nebo dotační tuly
5. komplexní energe cké poradenství pro obec
a občany
6. individuální problema ka a diskuse
Semináře, kde je vstup zdarma, se budou konat
vždy v úterý 15.30 – 17.00 hod. v termínech:
• ŠESTAJOVICE 22. 2. 2022, sál Restaurace
„U Kamene“, Husova 66
• KOUNICE 8. 3. 2022, sál Úřadu městyse,
Kounice 127
• ŠKVOREC 22. 3. 2022, obřadní síň Úřadu městyse, Masarykovo nám. 122
Kontakt:
Hana Vrbovcová, tel.: 775 798 959,
e-mail: vrbovcova@posemberi.cz
Za Region Pošembeří o. p. s.
Hana Vrbovcová
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Šmoulata v muzeu lega
Tak a máme tu výlet Šmoulat. V tomto roce první, protože je leden, ale určitě ne poslední. Tentokrát jsme
zvolili další královské město. Po Praze byla na pořadí Kutná Hora. Když se řekne Kutná Hora, mnohé napadne Kostnice a chrám sv. Barbory. Ano Kostnice, kos a kos čky. No a my jsme za kos čkami vyrazili.
Ale pozor, ne za těmi lidskými, ty by nás mohly ještě trochu strašit, ale za těmi, které se nám v malém
množství povalují na koberci a strašně to bolí, když na ně omylem šlápnete. Za kos čkami LEGA do LEGO
muzea. Příměr s Kostnicí nás napadl neb muzeum Lega se nachází na stejné ulici jako kostel Všech svatých,
neboli Kostnice.
Do Kutné Hory nás dovezl vlak, tedy popravdě
vlaky dva. Ten první jel do Kolína a tam jsme přestoupili na vlak do Hory. Do muzea to byl od nádraží kousíček. Muzeum není velké, ale je nabité
všemi možnými modely od devadesátých let až po
ty nejnovější. Bylo úžasné vidět všechny ty modely
a to poskládané jediným člověkem. Ale nepředbíhejme. Na vstupu nás uvítala milá slečna a rozdala
nám kromě vstupenek i hru plnou hledacích úkolů, které nás zabavily na dobrou hodinku. Zbytek
dopoledne jsme strávili stavbou vlastních modelů
a sledováním filmu o vzniku Lega company. Obídek
jsme si dali v kavárně v muzeu. Seděli jsme vedle kostlivce. Nebyl z lidských kos , jen z těch lego
kos ček, ale vypadal suprově. Po odevzdání soutěžních úkolů dostal každý z nás diplom.
V tamní zahradě jsme se ještě s hli vyfo t s velkými Lego postavičkami a hurá za dalším dobrodružstvím. Sigi nás to ž přesvědčila, že Kostnice, která
byla na dohled od muzea, nás k návštěvě doslova
vyzývá. Ale odvahu jsme našli jen na nakouknu
do vchodu k pokladně. Zbytek Kostnice si necháme, až budeme větší.
Do města jsme se přiblížili motoráčkem, přece jenom máme ještě malé nožičky a chrám sv. Barbory

je až nahoře na kopci. Statečně jsme k němu vyšlapali jen s malou zastávkou. Potřebovali jsme to ž
roztočit tu ohromnou kouli před muzeem umění.
Pak jsme zavítali do té nádherné chrámové stavby.
Celou jsme ji prozkoumali. Nahlédli jsme do každé
kaple, za každý závěs, na každou sochu. Obdivovali jsme varhany pěkně z vrchu. Všechny ty sochy,
zvlášť ty dřevěné. Byly větší jak my a vypadaly
vznešeně. Při našem zkoumání jsme si povídali
o sv. Barboře. Cestou zpátky jsme se zastavili
u vchodu do stříbrných dolů. To byla malá upoutávka na náš návrat sem. Ano Kutná Horo, nás
Šmoulata nevidíš naposledy. To jsme si slíbili cestou zpět, když jsme sepisovali náš deník cestovatelů.
Psohlavci 14, Renáta Tejnská
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Pololetní výprava skautů a skautek do Chotěboře
Ve čtvrtek večer jsme přijeli do Chotěboře do místní skautské klubovny, kde jsme byli až do neděle. Tentokrát nám celkem přálo i zimní počasí, a tak jsme si ho pořádně užili. Nejprve jsme si vybalili a vrhli se
na jídlo, které jsme měli s sebou. Maminky nám ho připravily dost, ale za pomoci vedoucích jsme zvítězili.
Potom jsme si klubovnu pořádně zabydleli.
Další den dopoledne jsme šli bruslit na stadion,
který byl hned vedle. Neznámý pán nás tam učil
piruety a , kteří neměli brusle, šli bobovat. Po
obědě jsme šli bobovat všichni, když jsme se vráli, tak jsme si odpočinuli a udělali si společně večeři. Večer nás čekal kvíz a taky jsme si zahráli hru
- předváděli jsme filmy pantomimou a hádali jsme
jejich názvy.
V sobotu byl celodenní výlet údolím Doubravy. Po
cestě jsme plnili různé úkoly, ale hlavní úkol byl
udělat si k obědu buřty. Po krásném výletě jsme si
na chvíli lehli, udělali si večeři a po ní jsme si pus li
film Free guy.
V neděli jsme hned po snídani začínali balit a uklízet klubovnu, abychom ji opus li ve stejném stavu, jako před naší návštěvou. Pak jsme si připravili

s sebou na cestu oběd a šli jsme na zastávku, ze
které jsme jeli zpátky do Českého Brodu. V Brodě
na nádraží jsme se rozloučili a šli jsme domů, pololetky nám skončily, ale my stejně zase brzy někam
vyrazíme.
Za účastníky – skautky a skauty ze střediska
Ing. Ládi Nováka sepsal Frest
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Toulky žáků základní a prak cké školy za poznáním
Tak jako většina českých škol i v naší škole realizujeme ak vity projektu tzv. Šablon. V posledních týdnech
jsme se zaměřili na tzv. projektové dny. I přes řadu pro coronavirových opatření se nám podařilo několik
výprav za poznáním zrealizovat. Žáky provázeli celým dnem odborníci s cílem seznámit žáky s něčím novým, zajímavým. Několik postřehů z těchto výprav sepsali žáci společně se svými učiteli:
Žáci 5. a 6. třídy se toulali historickou Prahou
Všichni jsme byli natěšení, co nás v ma čce Praze
čeká a nemine. Na Masarykově nádraží se nás ujala
moc milá slečna, která provádí cizince po památkách našeho velkoměsta. Prohlídka začala hned
v budově Masarykova nádraží, která je historická
a velmi zajímavá. Vydali jsme se pak cestou parkem kolem Wilsonova nádraží a za chvíli jsme se
už ocitli na Václavském náměs . Tam je nespočet krásných památek, jako například Národní
muzeum, Státní opera, další historické budovy
a hlavně sv. Václav na koni. Co by to bylo za výlet,
kdybychom si neudělali fotku „pod ocasem“. Další zastávka nás čekala u Prašné brány, kde jsme se
na okamžik zastavili, abychom se dozvěděli něco
zajímavého o této stavbě a pokračovali jsme směrem Staroměstské náměs k největší turis cké des naci - Staroměstskému orloji. Po tom, co jsme
se dozvěděli něco o apoštolech a dalších zajímavostech této impozantní stavby, jsme se prosmýkli mezi skupinkami turistů a pokračovali na naší
závěrečnou zastávku – Karlův most. Tam na nás
začalo sví t sluníčko a výhled na Pražský hrad byl
nezapomenutelný. Den v Praze jsme si moc užili
a dozvěděli jsme se spoustu nových znalos , které
málokdo věděl.
Třeťáci a čtvrťáci vyrazili do Čelákovic do zážitkového zvířecího areálu
V Čelákovicích – Záluží nás očekával náš spolužák
Tonda a doprovodil nás za svými rodiči, kteří tento
areál provozují. Ujal se nás Tondův ta nek, který
nás přivítal, představil svoji profesi a poučil nás
o tom, jak se při prohlídce chovat s ohledem na
zvířata a naše bezpečí. Následovala prohlídka celého zvířecího areálu. Vyslechli jsme povídání o tom,
jak je nutné o zvířata pečovat, čím se krmí, kolik
jim je let, jak se jmenují, odkud pocházejí a mnoho
dalších zajímavos . Pak jsme dostali kelímky s granulemi a mohli jsme zvířata krmit, dotýkat se jich,
hladit je a někdy došlo i na pusinkování. Za mřížemi
zůstali jen dva tygří sourozenci. Ti nám předvedli,

jak poslouchají svého pána, reagují na různé povely. Na závěr nám náš průvodce předvedl výcvik
poníka. Nevěřili jsme svým očím, jak dobře umí
počítat. I když mrzlo a celý den jsme byli venku,
vůbec nám to nevadilo. Měli jsme spoustu zážitků
a tak víme, že se k Tondovi za zvířaty ještě někdy
vrá me.
Prvňáci a žáci speciálních tříd poznávali život na
zámku
Za poznáváním zámeckého života vyrazila skupina žáků do nedaleké Radimi. Na krásném místním zámku nás přivítal kastelán a zároveň majitel
zámku, pan Bohuslav Opatrný. Malým návštěvníkům připravil povídání na téma „Jak se žilo dříve
a dnes“ a „Zvyky a tradice Vánoc“. Velkým zážitkem
byla návštěva černé zámecké kuchyně s otevřeným
ohněm a návštěva ložnice princezen. Součás prohlídky byla i krásná výzdoba celého zámku a výstava betlémů. Zámecký pobyt jsme společně zakončili návštěvou zámeckého parku.
Nikola Znamínková, Jana Nev pilová a Jitka Šerá
ZŠ a PrŠ Český Brod
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Tranzitní program v Základní škole a Prak cké škole
V prosincovém vydání Českobrodského zpravodaje jste se mohli dočíst o dni otevřených dveří na pracoviš ch tranzitního programu, který v rámci projektu „Tranzitní program na Českobrodsku“ naše škola realizuje. V současné době jsou již tréninková pracoviště v plném užívání žáky školy a od začátku března bude
jedno z těchto pracovišť - kavárna Tranzit Café- otevřeno i veřejnos .
Co je tranzitní program, co je jeho cílem?
Jedná se o projekt zaměřený na přípravu žáků
střední školy, případně také žáků závěrečných ročníků základní školy, na co v největší možné míře
nezávislý způsob života. Žáci se v rámci projektu seznámí s běžnými společenskými situacemi
a bude jim tak umožněn tranzit z role žáka do role
dospělého člověka ve společnos . Získají dovednos , které budou využívat v běžném životě, ale
i při navázání pracovního poměru, při přechodu ze
školy do zaměstnání. Tím by jim měl být usnadněn
vstup na trh práce po ukončení studia.
Kromě ak vit na obou tréninkových pracoviš ch
(tréninkové byty a kavárna Tranzit Café) bude
v rámci plnění osobních plánů tranzitního programu skupina žáků navštěvovat také pracoviště spolupracujících podnikatelů a organizací. Budou zde
za doprovodu svých průvodců z řad pedagogů vykonávat krátkodobé stáže a dle možnos také krátkodobé praxe. Cílem této ak vity je, aby žáci vyšli
z pro ně bezpečného prostředí školy a rodiny a získávali také zkušenos na dalších pracoviš ch, která
jsou pro ně neznámá, budou se pokoušet pracovat
s pro ně doposud neznámými lidmi. Tím by se jim
měla rozšířit škála možných pracovních uplatnění
po absolvování studia.
Našim cílem je ak vitami tranzitního programu
připravit žáky se závažným stupněm pos žení,

kteří se pro svůj hendikep nebudou schopni zařadit do pracovního procesu, na co možná nejvíce samostatný osobní život s minimální podporou okolí. Současně také ukázat rodinám žáků, že
přemíra péče o osoby s hendikepem není pro ně
vždy přínosem, naopak může tyto osoby omezovat
v osobním rozvoji.
U žáků, kteří absolvují tréninkový program na
školním pracoviš – kavárně Tranzit Café a kteří
absolvují stáže nebo krátkodobé praxe, očekáváme lepší připravenost pro uplatnění na trhu práce
ať už osvojením prak ckých dovednos , ale také
získáváním sociálních zkušenos , naby m pocitu
potřebnos , sebedůvěry a zdravým sebevědomím. Realizací tohoto projektu chceme připravit
žáky tak, aby po ukončení studia prak cké školy
dvouleté co nejlépe uspěli na trhu práce, dle svých
možnos se zařadili na pozice pomocných pracovních sil nejen ve stravovacích službách, ale také například v sociálních službách nebo jinde.
Naší snahou je také ukázat potenciálním zaměstnavatelům i široké veřejnos , že žáci s hendikepem
jsou schopni po intenzivní a kvalitní přípravě odvádět dle jejich možnos kvalitní práci a ak vně se
uplatnit ve společnos .
Marie Šnajdrová,
ředitelka ZŠ a PrŠ Český Brod
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Lyžařský kurz 2022
Na začátku tohoto školního roku jsme nastoupili do prvního ročníku našeho Gymnázia v Českém Brodě.
Uběhlo již několik měsíců, v nichž jsme se seznámili, zažili skvělý adaptační kurz a slavnostní Beánii 2021
pořádanou jen pro nás a naše blízké.
V lednu nadešel okamžik konání lyžařského výcviku v Jizerských horách. Někteří se těšili na sníh
a lyžování. Jiní měli strach, zda vše zvládnou a zda
kurz přežijí ve zdraví. V den odjezdu jsme se my
studen spolu s vyučujícími sešli u penzionu Anna.
Jakmile se objevil autobus, rychle jsme naložili kufry, batohy, lyže a nakonec i sebe a vyjeli.
Po ubytování v horské chatě následoval vydatný
oběd a takto posilněni jsme vyrazili na svah. Počasí bylo nádherné. Následující den se však všude
rozprostřela mlha. Naštěs se brzy rozpus la. Byli
jsme rozděleni do tří skupin. Začátečníci se učili základy lyžování. Zkušenější mohli využít náročnější
terén, v závěru výcviku si nejodvážnější sjeli tu
nejnáročnější trať. Čtvrtek a pátek byl věnovaný
lyžování.
V pátek večer se konala přednáška o běžkách.
V sobotu pak byl na nich výlet. Dojít k běžkařské
stopě bylo velmi náročné, ale odměnou byl překrásný výhled do okolí. Najednou tu byla neděle.
Den našeho odjezdu. Kdo chtěl ještě jít lyžovat
a měl sbaleno, mohl vyrazit na svah. Někteří spolužáci však šli prozkoumat okolí chaty, nakoupit dárky a nějaké dobroty. Před polednem jsme se všichni sešli, snědli oběd a pak už pro nás přijel autobus.

Za chvíli s námi vyrazil směr Český Brod. Pomalu se
do našich myslí vkrádaly úplně obyčejné staros .
Především písemné práce a vysvědčení. Za okny
autobusu postupně mizel sníh a nakonec zbyla jen
tmavá krajina nížiny. Po chvíli jsme zastavili u naší
školy.
Náš lyžařský kurz končí a my jdeme domů. Lyžovali jsme a někteří se lyžovat teprve naučili. Jedna
z nás si dokonce za velký pokrok na lyžích vyslechla
uznání od cizího pana učitele, který doprovázel třídu z jiné školy. Pádů bylo hodně, ale žádné vážné
zranění nikdo neutrpěl. I , kteří stáli na lyžích poprvé, si vedli díky lidskému a profesionálnímu přístupu našich vyučujících skvěle. Užili jsme si koulování, sledovali závody a obdivovali závodníky. Pan
ředitel nás pochválil za to, že jsme úžasný kolek v
a rozumní lidé. Vše uteklo jako voda.
Nyní nastaly všední dny a my jsme opět ve škole,
ale už přemýšlíme o dalším společném výletě.
Nezbývá než se rozloučit slovy: Škole a dalším společným akcím zdar!
Třída 1. A4, Gymnázium Český Brod
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Vybíráme z knižních novinek
Tomáš Etzler: Novinářem v Číně
Kniha mapuje dekádu autorova života v Asii, kde působil sedm let jako zpravodaj ČT v Číně
ně
a pak tři roky na volné noze v Hongkongu. Pracoval také pro CNN, takže nabízí jedinečnéé
asrovnání práce pro televizi malé evropské země a pro globální zpravodajský gigant. Nesnaží se Čínu vysvětlovat, jde spíše o soubor příběhů z každodenního života obyčejných lidíí
v této komunis cké zemi očima zahraničního zpravodaje, který se nebojí dokumentovat ani
událos , jež se čínská vláda snaží před okolním světem skrýt. Něco, za co byl mnohokrát
zadržen a obtěžován čínskou policií…
Věra Chy lová: Tvář naděje
Věra Chy lová a Božena Němcová. Dvě nezpochybnitelné osobnos české kultury. Jedna filmová režisérka, druhá spisovatelka. A obě, bez ohledu na stole , které stojí mezi letopočty
jejich narození, obdobně sebevědomé, talentované, vášnivé, sveřepé. První chtěla o druhé
natočit film, usilovala o to bezmála čtyři dese le . Marně. Přesto však není možné tvrdit,
že zcela bez úspěchu. Rozsáhlá filmová povídka Tvář naděje dodnes patří k tomu nejpůsobivějšímu, co kdy bylo o Boženě Němcové napsáno.
Alena Mornštajnová: Teribear
Kdo je vlastně ten Teri? Teribear je medvěd hrdina! A také je to už dlouhé roky maskot Nadaace Terezy Maxové. V příběhu spisovatelky Aleny Mornštajnové na něj čeká napínavé chlupaaté dobrodružství, které začíná v modré krabici. Potom Teri navš ví zoologickou zahradu, less
a dokonce i cirkus. S kým se při tom seznámí? Jaké překážky překoná? A podaří se mu najítt
domov? Ilustrované vyprávění o přátelství, odvaze a odhodlání ukáže rodičům i dětem, žee
ke štěs může dojít, doskákat nebo dojet na koloběžce úplně každý. Ať už je živý, nebo
plyšový.
F
Frank
Frištenský, Pavel Baroch: Moje máma z Terezína
M
Mimořádně silný příběh z terezínského ghe a. Pohnutý osud své maminky Hany Kleinové
vvypátral až po letech její syn Frank Frištenský. Potomek slavného zápasnického rodu, který
žžil dlouho ve Spojených státech, si po matčině smr uvědomoval, že v jejím životě zůstává
b
bílé místo, o němž nikdy nemluvila. Čtrnác letá Hana přijela do terezínského ghe a s celou
rrodinou, vrá la se jako sirotek. Jak se jí podařilo přežít? A proč o tom odmítala vyprávět?
FFrank sbíral podklady v Česku, USA i Izraeli, aby poskládal ucelený obraz matčina života
v ghe u, včetně těch nejhlubších tajemství…

Kompletní přehled nových knih za měsíc leden 2022 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.
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Setkávání dříve narozených
Cí te se osamocení a rádi byste se potkávali se svými vrstevníky? Právě pro vás otevíráme Klub VITAL!
Centrum vzdělávání, informací a kultury v Českém
Brodě nabízí od března 2022 prostor pro pravidelné setkávání všech dříve narozených, kteří mají
chuť si s někým popovídat, něco zajímavého prožít
nebo se seznámit s novými přáteli a osvěžit svůj
všední den příjemným zážitkem. Každou středu
v době od 13.00 do 15.00 hod. pro vás bude připraven radniční sál v přízemí budovy č. p. 1 na náměs
Arnošta z Pardubic, setkání je volně otevřeno všem
zájemcům a příchozím, kteří chtějí společně trávit čas, s šálkem dobré kávy nebo čaje, případně
s drobným občerstvením.
Program bude tvořen podle výběru účastníků,
např. na téma zábava pro tvořivé (dílničky, relaxace s pastelkami), knihy a literatura (předčítání,
knižní novinky, zajímaví autoři, poslech audioknih,

nabídka časopisů), malá IT poradna (mobilní telefony, tablety), povídání o zahrádce, bylinkách nebo
kvě nách, trénování pamě (puzzle, hraní her).
V případě zájmu plánujeme i setkání se zajímavými
hosty nebo filmová představení v KD Svět.
Nabízené ak vity působí jako prevence problémů
spojených se stárnu m a osamocením, předcházejí vzniku sociální izolace nebo pocitu vyčlenění
z běžného života po odchodu do důchodu. Cílem
setkávání je pozi vně ovlivnit dříve narozené a nabídnout jim činnos nebo informace, které nejen
potěší, ale také umožní získávat nové, případně
obnovit zapomenuté znalos a dovednos , a zůstat ak vní i v pokročilém věku.
Zdenka Bočková, Informační centrum/CVIK
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Jaký byl rok 2021 v číslech?
Činnost všech čás Centra vzdělávání, informací a kultury v loňském roce opět poznamenala vládní nařízení a pro epidemická opatření, související s Covidem-19. Přesto jsme se snažili v rámci daných možnos
naplnit obsah služeb, které za normální situace poskytujeme všem našim uživatelům.
V prvním polole roku
byl provoz knihovny
i informačního centra
značně omezen, KD Svět nefungoval vůbec. Pro uživatele knihovny jsme nově zavedli online registraci
a možnost platby bankovním převodem, knihy jsme
chystali do balíčků a čtenáři je vraceli prostřednictvím biblioboxu, online probíhaly i literární pořady
pro mateřské a základní školy. Informační centrum
zodpovídalo především telefonické dotazy, letní turis cká sezóna byla zahájena mimořádně až
1. června. Produkce KD Svět hledala nové termíny
pro odložené pořady, nabízeli jsme online programy
z cyklu Moje Kino Live, současně jsme dokončovali
digitalizaci kina a prováděli všechny potřebné revize
a nutné opravy budovy.
Knihovna registrovala 1 599 čtenářů (z toho 561
dě do 15 let), kteří si půjčili 57 205 knih, časopisů, audioknih a e-knih. Osobní návštěvu knihovny
podniklo 22 273 dětských i dospělých uživatelů,
což je průměrně 88 návštěvníků na 1 pracovní den.
Kromě toho jsme zaznamenali 22 033 virtuálních
návštěv, při kterých si čtenáři objednávali nebo rezervovali vybrané dokumenty. Literárních pořadů

pro školy a akcí pro veřejnost se zúčastnilo 1 849
dě a dospělých.
Některou ze služeb informačního centra využilo
6 507 uživatelů, přístup na internet pouze 216 osob.
Na prohlídku historického podzemí se vydalo 976
návštěvníků, v galerii Šatlava zájemci mohli shlédnout 6 výstav obrazů nebo fotografií. V radničním
sále se uskutečnilo 26 svatebních obřadů, 3 svatby
proběhly v historickém podzemí.
Provoz KD Svět se naplno rozběhl až v září. Do konce roku se odehrálo 12 divadelních představení,
besed nebo Křesel pro hosta, 39 filmových projekcí
a 4 koncerty, navš vilo je 3 070 diváků a posluchačů. Podíl vstupenek prodaných online prostřednictvím portálu GoOut dosáhl 57 % z celkového počtu
zakoupených vstupenek. Ve foyer budovy byly instalovány 3 výstavy obrazů nebo fotografií. Prodej
občerstvení v kavárně KD Svět zajišťovala firma
CuKRátkov vždy 1 hodinu před začátkem každého
představení. Děkujeme všem, kteří podporují kulturu v našem městě.
Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK
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Březen, do KD Svět vlezem
Sotva byl představen program KD Svět na zimní část sezóny, už měla produkce plné ruce práce s vyjednáváním pořadů na další čtvrtle . Zveřejnění programu na další kvartál se neodkladně blíží a vy ho na našich
webových stránkách, sociálních sí ch a nástěnkách naleznete již v úterý 1. března, kdy se zároveň i spus
předprodej vstupenek. Než však společně vstoupíme do poslední čás letošní sezóny, máme tu pro vás
ještě spousty zajímavých pořadů v březnovém programu.
Již v úterý 1. března uvede březnový program Simona Babčáková se svou One Human Show, která
je, jak sama herečka uvádí „inspirujícím setkáním
pro lidi, kteří si kladou otázky a hledají odpovědi…“. V rámci svého turné zde zahraje, zazpívá
a pokř autobiografickou knihu legenda české
country scény Tomáš Linka, a to v pátek 4. března. Další týden bude patřit hereckým osobnostem.
Po úspěšném únorovém představení Benátky pod
sněhem se do Českého Brodu vrací společnost
Pantheon Produc on, tentokrát se hrou Přátelák.
Komedii o fotbalu a poče dítěte doporučujeme
především párům, a to nejen kvůli zmiňované téma ce. Na úterý 8. března připadá to ž Mezinárodní den žen, který bychom vám rádi v KD Svět
zpříjemnili nejen divadelní hrou, ale i malým překvapením. Následujícím lákadlem je Křeslo pro
hosta s Petrem Nárožným, který diváky v KD Svět
poc l svým hereckým výkonem v rámci lednového
divadelního představení Poslední ze žhavých milenců. Nyní však dostane oblíbený herec prostor
k vyprávění i pro vaše dotazy. Pro rodiny s dětmi

je připraven program v neděli 13. března. Dětské
představení Zahrada, které bylo zinscenováno na
mo vy knižní předlohy Jiřího Trnky, do Českého
Brodu přiveze Divadlo Krapet.
Novinkou v našem programu je koncert smyčcového kvarteta Epoque Quartet, který se zde odehraje
24. března v rámci hudebního cyklu Klasika Viva.
Se zimní čás divadelní sezóny se pak budeme loučit v pondělí 28. března společně s horolezeckým
esem Márou Holečkem.
Program KD Svět na následující tři měsíce bude
zveřejněn v úterý 1. 3. a naleznete ho na webových
stránkách KD Svět h ps://kdsvet.cvik.info/, na sociálních sí ch, i na nástěnkách po městě. Dále se
s vámi o program podělíme i v následujícím vydání
Českobrodského zpravodaje.
Těšíme se na vás na viděnou v KD Svět.
Ing. Klára Tesaříková KD Svět / CVIK
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KLASIKA VIVA odkryla kompletní program na jaro
Již 27. února 2022 od 19.00 hod. nabídneme první koncert Klasika Viva roku 2022 v Českém Brodě.
V sokolovně vystoupí flétnista Jiří S vín. V programu nazvaném „Pocta baroku“ zazní hudba J. S. Bacha,
A. Vivaldiho, G. P. Telemanna v jedinečném provedení jednoho z našich nejlepších flétnistů, který vystoupí
společně s cembalistou Václavem Uhlířem.
Další koncert plánujeme na březen. Ve čtvrtek
24. března 2022 vystoupí v KD Svět mul žánrový
smyčcový soubor Epoque Quartet. Vy, kteří jste
sledovali na sklonku minulého roku taneční soutěž STAR DANCE, budete určitě vědět. Pro ostatní
bude koncert milým překvapením.
V dubnu se opět setkáme v Sokolovně. Na koncert
v neděli 24. dubna 2022 jsme pozvali finalistu mezinárodní televizní soutěže Virtuoso V4+, šestnácletého harfistu Mar na Sadílka. Tímto koncertem dáváme prostor nastupující generaci českých
umělců.
V květnu se vrá me do sálu v KD Svět. V projektu
Carmen a Flamenco se představí mezzosopranistka Edita Edlerová a kytarové Duo Manera. Večer
bude znít hudba ze světoznámé opery, ale také
španělské písně a flamenco.
Vstupenky je možné zakoupit v Informačním centru Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic,
tel.: 321 612 218, 321 612 219 a také online na:
www.klasikaviva.cz.

Také v roce 2022 je připraven Klub přátel Klasika
Viva. Po zaplacení příspěvku 200 Kč na kalendářní
rok je zájemcům vystavena kar čka na jméno. Díky
kar čce je možné kupovat vstupenky na koncerty
Klasika Viva se slevou až 50 %. Více informací na
webu Klasika Viva nebo v Informačním centru Český Brod.
MgA. Roman Janků, Klasika Viva
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Zima – nejlepší čas na přípravu – jak fotbalistů, tak akcí na Ku lce
Už nám začala pro fotbalisty nejméně oblíbená část roku – zimní příprava. Naštěs už dě nezažívají to, co
předešlé fotbalové generace – míč v zimní přípravě není potřeba a stačí jen běhat, běhat a běhat.
Bohužel ve městě stále nemáme hřiště s umělou
trávou – UMT, tak se zimní příprava odehrává
v okolí – Liblicích, Kounicích a Kostelci (bohužel kapacita malé UMT v Liblicích sotva pokryje potřeby
liblických fotbalistů). Mladší ročníky trénuji v hale
v Českém Brodě a využíváme i naši tělocvičnu na
Ku lce.
Během ledna jsme se zúčastnili jednodenních
turnajů. Starší a mladší žáci hrají zimní ligu v Uhříněvsi. Bohužel naši trenéři, stejně jako v jiných klubech, mají problémy s karanténami zdravých dě .
Trenér počítá, kolik má dě , je v klidu, že je nás
dost a najednou v sobotu ráno zavřou jednu třídu
a hned jsme mínus čtyři fotbalis . Je to velmi těžké
období pro trenéry.
V polovině ledna odjeli žáci na hory. Nebylo to klasické fotbalové soustředění, spíše jsme chtěli, aby
kluci trochu utužili partu, zažili spoustu legrace
a i trochu nabrali fyzičku. Hráči byli na výletě na
Jizerské magistrále a poté jeli směr rozhledna Štěpánka. Pro některé to byly první kilometry na běžkách, ale všichni to zvládli. Nejvíc si dě zaběhaly
večer, kdy si vzaly boby, sáně a další věci, na kterých mohly jezdit. Vyběhly kopec a hned sjely dolů
a takto pořád dokola.
Leden je také skvělá doba na přípravu areálu – vzali
jsme to „z gruntu“, skoro celou budovu jsme vy-

malovali, opravujeme záchody a mnoho dalších
drobnos , na které během roku není prostor ani
čas. Objednali jsme novou sekačku, ty stávající už
mají vyměněnou snad každou součástku, mnohdy
i několikrát. Ještě, že náš správce Honza Soročin je
machr, všechno rozebere, opraví, svaří, ….
A hlavně, připravujeme pro vás letos opět mnoho
akcí – od tradičních, jako je Ku lka v pohybu, až po
novinky – v letošním roce chceme pořádat streetbalový turnaj s magickou party na závěr. Nác le
si zaslouží svoji „velkou“ sportovní akci – poslední
červnový víkend je váš.
Za SK Český Brod, Mar n Sahula a Iveta Librová
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Basketbal v Českém Brodě devadesá letý
Ano, je to tak. Již od roku 1932, kdy Ministerstvo školství a národní osvěty povolilo v listopadu výnosem
č.122.120-II/1 profesoru Karlu Halovi, aby vyučoval tělocvik na zkoušku podle návrhu nových osnov na
českobrodském gymnáziu, se hraje v Českém Brodě basketbal. V polovině 30. let se pak hráči, vychovaní
na českobrodském gymnáziu, začínají účastnit nejen školních přeborů, ale vstupují do soutěží i jako členové českobrodských tělovýchovných organizací. I díky tomu, že je Brod rela vně malé město, je tradice
basketbalu v našem městě kon nuální a mezi současnými pamětníky klubu jsou i dobové materiály zaznamenávající výsledky první generace hráčů a hráček.
V posledních patnác letech se po předchozím
útlumu ak vit v devadesátých letech a začátkem
let nultých oddíl opět rozrostl a daří se mu celkem
systema cky pracovat s mládeží. Paralelně se jednou za dva roky otevírá nové přípravné družstvo
jak pro děvčata, tak pro chlapce. V životě a rozvoji
oddílu nám pomáhá řada věcí. Za prvé je to velké
nasazení dobrovolných trenérů z řad rodičů, z řad
vlastních odchovanců v generaci 20+ za pomoci
dorostu v rolích asistentů, a také trenérů, které
získáváme díky spolupráci s velkými kluby. Za druhé je to právě systema cká spolupráce s velkými
kluby. U chlapecké složky dlouholetá kooperace
s Basketbalovou Akademií Nymburk, u složky dívčí
s Basketem Slovanka, které mají prostředí i ambice
hrát vrcholné soutěže nejen v kategoriích dospělých, ale právě i v kategoriích mládeže. Za tře je
to fakt, že se v roce 2009 podařilo – z velké čás
i díky ak vitě dobrovolníků z basketbalové komunity - získat granty, sehnat kvalitního dodavatele
a zrekonstruovat hřiště ve sportovní hale TJ Slavoj
a basketbal tak po dlouhých letech získal důstojné
prostředí pro své tréninky i soutěže. Nakonec, ale
v neposlední řadě, je to podpora sponzorů, především Města a firmy BEK reality s. r. o. a vstřícný
přístup a pomoc celé řady rodičů v případě mládežnických družstev.

Foto z domácího utkání mužů pro BK Kralupy. Ve
světlém hráč domácích Tomáš Tejček bráněný třemi hráči soupeře. V pozadí nestor středočeských
rozhodčí Ing. Pavel Velda.

Výsledkem renesance práce s mládeží je to, že
v současné době je věkový průměr většiny hráčů
družstva mužů 23 let, a žen, které po 40 letech
opět mají tým v dospělé soutěži, byť hrají částečně
pod hlavičkou Basketu Slovanka, kolem 18 let.
Počet dětských a mládežnických členů v posledních letech osciluje kolem sedmdesá a kromě
celoroční činnos se účastní také pravidelných
srpnových soustředění v Jičíně, kde nabírají síly
a dovednos na další sezonu.
Není možné opomenout ani družstvo rekreačního
basketbalu. To se schází vždy v pátek od 20.00 hod.
a po intenzivním rozcvičení přistupuje kolem
20.45 hod. k herní fázi, aby se pak hráči a hráčky
(kategorie U70), zcela vyčerpáni hrou, začali od
21.30 hod. přemísťovat ke společenské čás tréninku do nedaleké restaurace U Hrabětů.
K našemu výročí chystáme celou řadu akcí. Jejich
vrcholem bude víkend 4. a 5. června, kdy se v místní hale vedle exhibice představí v přátelských zápasech všechna soutěžní družstva. Přijďte se podívat!
Na 90 let vypadá náš basketbal opravdu dobře.
Za oddíl basketbalu, TJ Slavoj Český Brod
Stanislav Šaroch

Foto z domácího utkání mužů pro BK Kralupy. Tři
hráči domácích – Koudela, Horský a Šlégr brání
dvojičku soupeře.
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Návštěva císařovny Marie Terezie v Českém Brodě
Na počátku letošního roku trhala rekordy sledovanos Česká televize se závěrečnou čás svého projektu
pě dílného cyklu, volně inspirovaného životem Marie Terezie, císařovny a za m jediné ženy v čele českého
státu. Tato žena při cestě na svou českou korunovaci navš vila i Český Brod.
Královské město Český Brod leželo na významné
stezce, spojující Prahu se sídelním městem barokních českých králů – s Vídní. A díky této poloze přes
město projížděli habsburš panovníci při svých
cestách do Prahy, především na českou korunovaci. Většinu těchto korunovačních cest nemáme
v místních pramenech ani zmíněnu, výjimkou jsou
ovšem korunovace císaře Karla VI. (26. srpna 1723)
a jeho dcery, císařovny a české královny Marie Terezie roku 1743.
Korunovace Marie Terezie měla v očích tehdejších
lidí ještě jeden zvláštní radostný nádech – byla
to ž oslavou konce války s bavorským kurfiřtem
Karlem Albrechtem, který okupoval Čechy až do
prosince předcházejícího roku. Jeho vojáci také
neustále procházeli Českým Brodem a, stejně jako
vojáci za třice leté války, obírali českobrodské
o potraviny a tolik chybějící peníze.

Císařovna před bránou poručila zastavit, vystoupila z kočáru a městský syndik ji uvítal dlouhým
la nským proslovem. Marie Terezie údajně dojem slzela, což ovšem může být jen literární licence
kronikáře. Panovnice la nsky poděkovala za uvítání, symbolicky přijala a znovu odevzdala městskou
pečeť a znovu nasedla do kočáru. Pokračovala špalírem místních kolem kostela sv. Máří Magdalény
a Pražskou branou na Vanderka (dnešní Žitomířskou ulicí), kde se s ní za město osobně rozloučil
děkan s městskou kompanií a předal císařovně
pamětní spis. Poté už Marie Terezie znovu nasedla
do kočáru a odjela přes Štolmíř do Brandýsa nad
Labem, kde nocovala. Těžko si lze představit, že
tehdejší oči svědkové z řad českobrodských zažili
v životě větší slávu. Příznačné je, že její syn Josef
II. se českým králem nikdy korunovat nedal. Přesto
údajně navš vil Český Brod při své cestě po Čechách hned dvakrát.
Dr. Vladimír J. Mrvík

Kvapem se blížil den osobní návštěvy Marie Terezie
v Českém Brodě – 28. duben 1743. Na prostranství před radnicí (čp. 1) byla vztyčena slavobrána,
Kouřimská a Pražská brána byly slavnostně vyzdobeny zeleným chvojím a oslavnými la nskými nápisy s citáty z Bible, narážející na život nové české
královny. 20. dubna vydala městská rada nařízení
všem obyvatelům, aby pečlivě kropili a zametli celou cestu, kudy panovnice bude projíždět. Z města
také byli vypovězeni všichni žebráci a „sprostý lid“.
Přímo ve slavný den byli po celém městě rozmístěni trubači a na Malechově byly umístěny tři hlídky, připravené střílet z hmoždíře. A přibližně ve tři
hodiny odpoledne se místní dočkali – celé město
se okamžitě zachvělo šumem a vzrušením, zvony
zvonily, hmoždíře střílely, seřazená městská rada
nervózně přešlapovala před Kouřimskou branou.

OSOBNOST MĚSTA ČESKÝ BROD 2022
Až do 31. 3. 2022 můžete svůj nominační formulář poslat na epodatelna@cesbrod.cz nebo
správně vyplněný odevzdat na podatelně MěÚ, v Městské knihovně, v Informačním centru
nebo v KD Svět. Formulář je dostupný ke stažení na webových stránkách města.

Podlipanské muzeum

KD SVĚT

knihovna

KD SVĚT

radniční sál CVIK

KD SVĚT

radniční sál IC

knihovna

areál nemocnice

KD SVĚT

Ekocentrum Vrátkov

Penzion ANNA

KD SVĚT

KD SVĚT

ochoz sv. Gotharda

KD SVĚT

centrum města

KD SVĚT

knihovna

KD SVĚT

1. – 31. 3.

1. – 25. 3.

1. – 25. 3.

1. 3., 19.00

2. 3., 13.00 – 15.00

2. 3., 19.00

2., 9., 16., 23., a 30.a 3.,
9.30 – 11.00

3., 7., 10. 3., 8.00,
9.00, 10.00, 11.00

3. 3., 10.00

4. 3., 19.00

5. 3., 13.00 – 17.00

5. 3., 16.00

5. 3., 19.00

6. 3., 15.00

7. 3. – 31. 3.,
neděle 14.00 – 16.30

8. 3., 19.00

8. 3., 9.20 – 11.15

9. 3., 19.00

10. 3., 15.30

11. 3., 19.00

KALENDÁŘ AKCÍ – březen 2022

Křeslo pro hosta: Petr Nárožný – setkání s významným českým hercem, moderuje Jiří Vaníček

Knihohrátky – živé odpolední čtení pro dě a jejich doprovod

IDENTITA ES – filmový dokument, Česko/Slovensko/ Kanada 2022, přístupný; 118 min.

Masopustní průvod – 10. Ročník tradiční masopustní akce ZŠaPrŠ

Přátelák – komedie o fotbalu a poče dítěte, Divadlo Pantheon Produc on

Sdílet jeho kalendář – výstava k oslavě velikonoc (další návštěvy po dohodě s M. Sklenářem)

MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA – animovaný, rodinný film, Rusko 2022, přístupný; 98 min

BATMAN – akční krimi, USA 2022, přístupný 12+, 176 min.

Madeira – promítání videa z cest členů Klubu českých turistů v roce 2021

Ptáci v zimní krajině – krea vní workshop pro malé i velké, přihlášky/rezervace nutná!

Tomáš Linka – turné legendy české country scény s křtem autobiografické knihy

Kavárna TRANZIT CAFÉ – Slavnostní otevření tréninkového pracoviště ZŠ a PrŠ

I čtení může být dobrodružství – cyklus literárních pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

Virtuální univerzita tře ho věku – pokračování kurzu

BELFAST – filmové drama, Velká Británie/USA 2022, české tulky, přístupný 12+,98 min.

Klub Vital – zahájení provozu klubu pro dříve narozené, setkávání, zábava, relaxace…

One Human Show Simony Babčákové – improvizační přednáška s osobitým humorem

Ptačí jaro – výtvarná akce k Mezinárodnímu dni ptactva (1. Dubna)

Brody v Brodě 2021 – putovní výstava fotografií z měst s názvem Brod

Pocta Antonínu Balšánkovi – výstava k výročí 100 let úmr slavného architekta

Českobrodský zpravodaj
únor 2022

NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ – filmové drama, Norsko 2022, tulky, přístupný 12+, 129 min.
I čtení může být dobrodružství – cyklus literárních pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

KD SVĚT

KD SVĚT

knihovna

MAS Pošembeří

KD SVĚT

autokemp Zahrady

KD SVĚT

KD SVĚT

knihovna

knihovna

NZDM Klub Zvonice

KD SVĚT

Výlet KČT

KD SVĚT

KD SVĚT

knihovna

Oranžová zahrada

KD SVĚT

KD SVĚT

knihovna

15. 3., 15.00

16. 3., 19.00

17., a 21. 3., 8.00,
9.00, 10.00, 11.00

19. 3. – 31. 3.

19. 3., 19.00

20. 3., 10.30

20. 3., 15.00

23. 3., 19.00

24. 3., 9.00, 10.00

24. 3., 15.00 – 16.30

24. 3., 16.00

24. 3.,19.00

26. 3.

26. 3., 19.00

27. 3., 15.00

28. 3., 8.15, 9.15 a 10.15

28. 3., 18.00

28. 3., 19.00

30. 3., 19.00

31. 3., 8.15, 9.15

I čtení může být dobrodružství – cyklus literárních pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

ZTRACENÉ MĚSTO – akční, roman cká filmová komedie, české tulky, USA 2022

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

Čaj o šesté s Romanem Uhrinem – Jarní očista … s ředitelem EPI centra a odborným poradcem

I čtení může být dobrodružství – cyklus literárních pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

PŘÍŠERÁKOVI 2 – rodinný, animovaný, dobrodružný film, Německo/VB 2022, 103 min.

POSLEDNÍ ZÁVOD – filmové drama, Česko 2022, přístupný 12+, 95 min.

Klášterní Skalice – Plaňany

Epoque Quartet – koncert smyčcového kvarteta, v rámci hudebního cyklu Klasika Viva

Maják: Dě a alkohol – série vzdělávacích pořadů pro dě a dospělé, vstup volný

Deskohraní – zábavné odpoledne pro všechny příznivce deskových her, vstup volný

I čtení může být dobrodružství – cyklus literárních pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

PES – filmová komedie USA 2022, přístupný 12+, české tulky, 100 min.

HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI – filmová animovaná pohádka, Španělsko 2022, 84 min.

Českobrodská pečeť – silniční běh na 10km pro dospělé

HAUTE COUTURE – filmové drama, Francie 2022, přístupný, 101 min.

Ukliďme Pošembeří 2022 – každoroční úklidová akce veřejných prostor v okolí

Zahrada – pohádka podle Jiřího Trnky pro dě a rodiče, Divadlo Krapet

I čtení může být dobrodružství – cyklus literárních pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

knihovna

14. 3., 8.00, 9.00, 10.00

BETLÉMSKÉ SVĚTLO – filmová komedie, Česko 2022, přístupný, 99 min.

KD SVĚT

12. 3., 19.00

Participativní
rozpočet
2022

Máte dobrý nápad
pro naše město?
Podejte návrh a zlepšete
své okolí!
14. 2. - 21. 3. 2022
www.brodacibrodu.cz
www.cesbrod.cz

&X.5£WNRY

/ kdsvet

Pozvánka
na slavnostní otevření
tréninkového pracoviště tranzitního programu

KAVÁRNY TRANZIT CAFÉ
v areálu nemocnice Český Brod

čtvrtek 3. března 2022 v 10 hod.

Na příjemné posezení nejen u kávy Vás srdečně zvou
žáci Základní školy a Praktické školy Český Brod se svými pedagogy
Otevírací doba Tranzit Café v březnu – dny školního vyučování 9,30 - 14 hod.

&X.5£WNRY

/ kdsvet

Římskokatolická farnost
Český Brod si dovoluje
vám při příležitosti oslav
velikonočních svátků
a příprav na ně zaslat
pozvání

Sdílet
Datum konání akce:
7. 3. - 9. 5. 2022
Místo konání:
Galerie kostela
sv. Gotharda
Výstavu je možné navštívit
každou neděli od 14 do 16.30,
nebo v jiný termín po předchozí
domluvě s P. Martinem
Sklenářem.
(722 788 207, farnostbrod@seznam cz)
www.farnostbrod.cz

Àæ æǡ,ýǡ~Àâͳ͵ͷͻ

Rok s rokem se zase sešel,
čas masopustní nadešel.
Zveme všechny lidi zdejší –
malý, velký, tlustší, tenčí,
Zveme Vás na

Program:
9,00 - ŘAZENÍ PRŮVODU NA NÁDVOŘÍ ŠKOLY
9,20 – 11,15 MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK
(PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA PRŮVODU – ŽITOMÍŘSKÁ, KOMENSKÉHO, HUSOVO
NÁM./MěÚ/, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC /DS LA PALOMITA/, KOLLÁROVA /MŠ/,
ŽITOMÍŘSKÁ /PENZION ANNA), kavárna TRANZIT CAFÉ – trasa může být změněna

12,15 – 13,00 KARNEVAL PRO ŽÁKY ŠKOLY
13,00 – 13,15 ROZLOUČENÍ S BASOU,
UKONČENÍ MASOPUSTU
Všichni přátelé, děti, rodiče, prarodiče, kamarádi, lidé milí, jste
srdečně zváni - s maskami i bez nich

Jste-li na trase, rádi se zastavíme i u Vás - kontaktujte nás nejlépe
do čtvrtka 3. 3. 2022 na zsaprsceskybrod@seznam.cz

DIVADLO
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MAJÁK

SÉRIE
VZDĚLÁVACÍCH POŘADŮ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
I PRO DOSPĚLÉ

KL
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VSTUP
V TUP
VS
P
ZDARMA

čtvrtek 24. 3. 2022
od 16:00 hodin

V

D
NZ

M

DĚTI A ALKOHOL
Beseda s odborníkem a sociálními pracovníky klubu.
Doporučený věk účastníků alespoň 10 let.
Podrobnosti na www.leccos.cz. a na instagramu nzdmzvonicecb.

Region Pošembeří o.p.s. si vás dovoluje pozvat:

semináře

S VYUŽITÍM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
v obcích, ve firmách a v domácnostech
1. koncepce pro komunální energetiku pro energetický rozvoj a podporu
2. obce + referenční příklady
3. optimalizace nákladů a energetické návratné úspory obecních budov + příklady
úspor
4. zajištění financování a administrace dotací + aktuální výzvy nebo dotační tituly
5. komplexní energetické poradenství pro obec a občany
6. individuální problematika a diskuse

vždy 15:30- 17 hodin
o

ŠESTAJOVICE 22. 2. 2022
sál Restaurace "U Kamene", Husova 66, 250 92 Šestajovice

o

KOUNICE 8. 3. 2022
sál úřadu Městyse, Kounice 127 289 15 Kounice

o

ŠKVOREC 22. 3. 2022
obřadní síň úřadu Městyse, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec

VSTUP ZDARMA
kontakt: Hana Vrbovcová, tel. 775798959, vrbovcova@posemberi.cz

CENÍK INZERCE V M SÍNÍKU

ÿeskobrodský

ZPRAVODAJ
náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: eský Brod, ŠtolmíƎ, Liblice, Zahrady
distribuce: tƎeơ týden v mĢsíci
formát: A5, prƽmĢrnĢ 68 stran, plná barevnost

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.603 Kē

1/2

138 mm x 100 mm
1.343 Kē

EXKLUZIVNÍ INZERCE
zadní strana:
pƎedposlední strana:
vklad vlastních materiálƽ:
vklad a Ɵsk letákƽ A5:

1/3

138 mm x 66 mm
923 Kē

4.598 Kē
+25 % ceny inzerce
3.254 Kē
4.981 Kē (jednostranný)
6.543 Kē (oboustranný)
logo na Ɵtulní stranĢ: 503 Kē
odkaz na PR ēlánek
na Ɵtulní stranĢ: 293 Kē
Ǝádková inzerce: 0,60 Kē/znak vēetnĢ mezery

1/4

69 mm x 100 mm
692 Kē

PR LÁNKY

1/8

69 mm x 50 mm
356 Kē

OSTATNÍ

PR ēlánek 1/2: 1.259 Kē
PR ēlánek 1/1: 2.309 Kē
PR ēlánek 2/1: 4.619 Kē

Váš inzerát
Vám v pƎípadĢ potƎeby y
rádi graĮcky zpracujeme. e.

Zajišƛuje
Zajišƛuje
Ɵskárna
Ɵskárna
ProĮ
ProĮ
-Ɵsk
-Ɵgroup
sk group
s.r.o.
s.r.o.
objednávky a dotazy smĢƎujte na tyto kontakty:
+420
338,
brejchova@proĮ
Ɵsk.cz
+420
603603
588588
338,
brejchova@proĮ
Ɵsk.cz
www.proĮ
www.proĮ
Ɵsk.cz
Ɵsk.cz

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE
• graĮka musí mít požadovaný rozmĢr nebo alespoŸ musí být proporēnĢ v pomĢru k danému rozmĢru
• u všech inzerátƽ musí být texty a dƽležitá graĮka min. 3 mm od kraje; v pƎípadĢ celostránkové inzerce (ostat- ní vždy bez spadu), kde je graĮka do krajƽ strany (na spad), vyžadujeme oƎez. znaēky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez pƎímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je tƎeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodĢ
• v pƎípadĢ nedodržení výše zmínĢného nemƽžeme zaruēit 100 % kvalitu výstupu
UzávĢrky: 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12. 2022
Data expedice: 14. 1., 18. 2., 18. 3., 19. 4., 13. 5., 17. 6, 12. 8., 16. 9., 14. 10., 21. 11., 16. 12. 2022
poslední aktualizace: 1. 11. 2021

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

Hledáte odbornou gynekologickou péči, kde se o Vás profesionálně postarají? Naše
gynekologicko-porodnická ambulance, která se nachází
Vám nabízí komplexní péči v oblasti gynekologie.
Na vyšetření se můžete objednat každý všední den od 8. do 12. hodin na

Věříme, že budete spokojeny s poskytovanou péčí a našimi službami.

Těší se na vás MUDr. Lenka Schubertová a sestra Martina Kosíková.

gynekologie.klumpar@seznam.cz
www.gynekologie-klumpar-podebrady.cz
QR kód pro vstup na web

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

Bydlím tu s Vámi!
ČENÍ! t?
OPORU
A ZA D
movitos
edkuji
ODMĚatNně
okolí svoji ne
ho
še
Pokud zprostř
Va
z
o
kd
!
to odměním!

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

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.eu

www.rkbohemia.cz

Mgr. Michaela Seidlerová
advokátní kanceláĜ

..........abyste mČli život lehþí v ĜadČ obchodních i životních situací
PotĜebujete prodat þi darovat nemovitost, pomoc s dČdickým Ĝízením, zĜídit vČcné bĜemeno, sepsat smlouvu, požádat o splátkový kalendáĜ, odvolat se proti neoprávnČné
exekuci, podat návrh na osobní bankrot – oddlužení, založit obchodní spoleþnost þi
v ní provést zmČny, pĜevést obchodní podíl, evidovat skuteþného majitele spoleþnosti,
vymoci z dlužníka pohledávky, vypoĜádat spoleþné jmČní manželĤ, zajistit obhajobu
v trestním Ĝízení þi odvolat se proti neoprávnČné pokutČ …………. rádi Vám pomĤžeme.

• Právní služby v oblasti obþanského, obchodního,
pracovního i trestního a správního práva

• Sepisování a revize smluv, jiných listin, výzev
k plnČní, stížností, návrhĤ, žalob a podání

• UdČlování právních porad a konzultací, zpracování právních rozborĤ a stanovisek

• Zastupování pĜed soudy þi správními orgány
• Vedení komplexní právní agendy fyzických i právnických osob

Tel.: +420 603 158 836
KanceláĜ: Kollárova 1278, ýeský Brod /pĜízemí hotelu Apeyron/
web: www.akseidlerova.cz e-mail: seidlerova@akseidlerova.cz

Kvalita, rychlost, diskrétnost, spolehlivost, takt, hospodárnost, slušnost

PŘIJMEME ŘIDIČE
NA ROZVOZ MASA
POŽADUJEME ŘP. SKUPINY C, PROFESNÍ PRŮKAZ,
KARTU ŘIDIČE, DOBROU FYZICKOU ZDATNOST,
ZODPOVĚDNOST A SPOLEHLIVOST, VÍCE INFO ...
PAN SLUKA TEL.: 724 319 679

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

DZ1ZEz

,ůĞĚĄŵĞ^ŬůĂĚŶşŬǇ
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Hledáme spolehlivou paní/slečnu
na PRAVIDELNÝ ÚKLID rodinného
domu v Klánovicích
Minimálně 2x týdně v dopoledních
hodinách
Hodinová sazba dohodou
V případě zájmu nás kontaktujte
na tel.: 606 674 147
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S.A.F. Praha spol. s r.o.
Na Návsi 38
282 01 Přišimasy
www.saf.cz

V O L NÁ P RA C O V NÍ MÍ S T A
ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ
A MONTÁŽNÍ PRÁCE
Vyučen v elektrooboru, případně SOŠ elektro
Možnost montáží v zahraničí

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

LAKÝRNÍK
Vyučen v oboru, praxe vítána

UKLÍZEČKA
Zkrácený pracovní úvazek

Bližší informace na tel.: 321 672 815

OBCHOD.DMELEKTRO.CZ

CASHBACK
AŽ

20 000 Kč *

NA VYBRANÉ SPOTŘEBIČE AEG

Více informací na www.aeg.cz/zbavtesestereotypu
Akce platí od 15. 2. do 30. 4. 2022

* Při koupi kombinace spotřebičů trouby, desky, myčky, chladničky, odsavače par a setu pračky a sušičky zařazených do akce, jejichž výše cashbacku dosahuje v součtu částky 20 000 Kč.

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9
naší školy. T
eší
t do
a
v
me
o
m
s
or

itní vzdělání s mo
val
ž
n
os
ti k
t
dě

e
voj
oz
ír

e

kud hledáte
. Po
pro
s
á
v
sv
a
n
é

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
v Klánovicích

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA

osti, přijď
osobn
te s
e
in
f

individuální přístup
moderní vyučovací metody
angličtina , španělština a němčina

v Újezdě
nad Lesy

s rodilými mluvčími
celoroční program
Přijďte se k nám

„učíme se venku“

kdykoli podívat.
AKREDITACE

MŠMT
Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

www.victoria-school.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

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
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CHCETE STÁLOU PRÁCI
V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ?

06.01.2022 16:33

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

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

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

Křemínská 153
282 01 PŘIŠIMASY

Zveme
Zve
e e vás na dny
eme
dn otevřených dveř
dveří:

Výběr základní
ákladníí
školy může
e ovlivnit
ovlivn
nit
celý život...
vot

• 17. února
• 17.
17 března
bř
vždy od 16:00 hodin

, konverzace s rodilým mluvčím

DOPLŇKY STRAVY

OŘECHY/SEMÍNKA/
SUŠENÉ OVOCE

ZDRAVÉ SNÍDANĚ
A SVAČINY

ZAVAŘENÁ HOTOVÁ
JÍDLA A POLÉVKY

DEZERTY A ZDRAVÉ
MLSÁNÍ
M
SÁ

KDE OBCHOD NAJDU?
&I^VYʏSZEYPMGIʎIWOʀ&VSH

KDY MOHU OBCHOD NAVŠTÍVIT?
.WQIXYTVSZɧWOE˶HʀHIRSHTSRHʛPɳHSWSFSX]

MOHU V OBCHODĚ PLATIT KARTOU?
%RSZɧ˙RɧOYTQ˧˶IXI^ETPEXMXLSXSZʛMOEVXSY

MOHU SI NÁKUP OBJEDNAT ONLINE?
%RSREOSYTMXWMQ˧˶IXITSQSGɳETPMOEGIZ]^ZIHRMWMG^
(SQMRYXNIZɧ˙RɧOYTTˏMTVEZIRʀEZ]WMLSQ˧˶IXI
Z]^ZIHRSYX

&I^VYʏSZEʎIWOʀ&VSH
XIPIJSRRɳʏɳWPS
[[[JEGIFSSOGSQHSFVSHO]YFEPZMRY

! NOVĚ OTEVŘENO !

VÝKUP
ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ
A
ELEKTROODPADU
Po-Pá

8-16

604 184 931
Tuklaty č.p. 1168 (vedle betonárky Konekta)
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

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

MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, kvalitně
a čistě.
Tel.: 736 734 947
Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou, frézování pařezů.
Tel.: 606 527 091
Do nově otevřené provozovny Kovošrot Tuklaty hledáme:
– 2 řidiče skupiny C, CE + práce s hydr. rukou
– dále brigádníky na dílčí dělnické práce na
provozovně (při zapracování možnost stálého úvazku)
Info na tel.: 604 184 931

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

esel

®

www.tc-nibe.cz

SLUŽBY NOTÁŘE
Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

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

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

Centrum vzdělávání, informací a kultury
nabízí pronájem výstavních a společenských prostor
a reklamních ploch

Galerie Šatlava
500 Kč / měsíc

Foyer KD Svět
500 Kč / měsíc

Gotické podzemí
1 500 Kč / den

Radniční sál
500 Kč / hodina

KD Svět
2 500 Kč / hodina

Banner na budově KD Svět
2 500 Kč / měsíc

Uvedené ceny pronájmu jsou určeny pro komerční využití.
Ceny pro místní školy a NNO se mohou lišit.
Kompletní ceníky jsou ke stažení na www.cvik.info.
Další informace také na cvik@cvik.info
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