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Editorial

Veliké poděkování!
Vážení čtenáři,
několikrát do roka jste se po řadu let na tomto místě setkávali s mými úvodníky. Často to nebyly typické
úvodníky, přibližující či komentující jen podstatná témata každého vydání. Snažil jsem se většinou i o nějakou úvahu, o vytržení ze stereotypu, ale především o povzbuzení a potěšení. Když to ž přiložíme ruce
nebo hlavu k dobrému dílu, může nás naplnit radost, jakkoli se naše životní situace nemusí tak op mis cky jevit. Stručně a moudře řečeno: S úsměvem jde všechno líp!
Mnohokrát jsem vám také děkoval. Stejně tak, jako jsem to dělal mezi svými kolegyněmi a kolegy. Převažující atmosféra dobré vůle ke spolupráci je podle mého soudu v Českém Brodě nad standardem podobných měst. Myslím, že tu k sobě máme blízko. Když je potřeba, dokážeme společně zabrat. Věřím, že nakonec spolu pomůžeme na svět i nové brodské strategii, která se pokusí podívat až k roku 2032. Že spolu
zasadíme mnoho dalších stromů, které budou dělat radost i dalším generacím. Moc mě potěšilo, že i žáci
7. - 9. tříd obou našich základek v průběhu příprav studentského zastupitelstva často uváděli stezku mezi
Brodem a Štolmíři jako místo, kde jim je fajn. Jistě i nový generel zeleně přispěje k tomu, že se o stezky,
aleje, městský park a další kouzelná místa napříště postaráme koncepčně a profesionálněji než dosud.
Budu nadále velmi fandit ak vitám pro zlepšení kapacity a úrovně vzdělávání v našich školách. Přístavba
horní školy, stavba nového Letadýlka jistě s městem pořádně zacvičí. Věřím taky, že v rozumně blízké
budoucnos se reálnými projekty dotkneme i liblické školy a „naší“ ZUŠky. Jsou to to ž místa s úžasným
potenciálem a lidským kapitálem.
Na počátek září domlouváme s panem ředitelem Josefem Ležalem návštěvu energe cky nejšetrnější
a nejmodernější veřejné budovy v naší zemi – „jeho“ nového gymnázia. Různým zateplováním jsme
v oblas úspor provozních nákladů v nedávné minulos udělali i v Brodě nesmírný pokrok. Ve využi
alterna vních energe ckých zdrojů však musíme pořádně zabrat!
Pokud vám tedy ještě zbývá pár dní dovolené, načerpejte hodně sil, zdraví a elánu!
Rád bych vám všem závěrem ještě jednou moc poděkoval za báječnou spolupráci, která mě samotného
hodně obohacovala a stále mě baví. Dostal jsem ale nabídku, která se neodmítá. Od září povedu kabinet
paní ministryně životního prostředí. Věřím, že i tak najdu způsob a čas k tomu, abych mohl být i nadále
městu užitečný.
Ať se vám všem i vašim blízkým dobře vede!
Aleš Kašpar, tajemník
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Krátce z města
Jak víte, zpravodaj o letních prázdninách vychází
jen jednou, a to v srpnu. Proto si v této rubrice můžete přečíst shrnu červnových a červencových aktualit. A protože nás 23. a 24. září čekají komunální
volby, najdete v tomto letním čísle také prezentaci
jednotlivých volebních uskupení.
Rada města na jednání dne 8. 6. 2022 doporučila
a zastupitelstvo 15. 6. 2022 schválilo závěrečný účet
a účetní závěrku města za rok 2021 a rozpočtové
opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2022. Vloni město
hospodařilo se schodkem 6,3 mil. Kč, který byl pokryt
přebytkem z předchozího období. Závazky města tvořené staršími inves čními úvěry dál klesly a ke konci
roku 2021 činily 44 mil. Kč. Součás závěrečného účtu
je zpráva auditora o přezkoumání hospodaření, podle které nebyly v hospodaření města zjištěny žádné
chyby a nedostatky. Schválené rozpočtové opatření
č. 3 pak obsahovalo hlavně zvýšení odhadu daňových
příjmů. Na výdajové straně se jednalo zejména o zvýšení příspěvku technickým službám na rekonstrukce
ulic Slezská a Vítězná, navýšení prostředků na výkup
pozemků u divadélka, zvýšení položky na rekonstrukci pláště budovy č. p. 56 a zvýšení výdajů na pořízení
přenosného měřiče rychlos pro městskou policii.
Rada města na jednání 8. 6. 2022 také vyhlásila
veřejnou zakázku na projektanta nových chodníků
v ulicích Za Drahou (u fotovoltaiky), Školní, Bylanská, Ls bořská (u školky) a Přistoupimská v Liblicích. Chodníky podél těchto krajských komunikací
v Liblicích jsou ve špatném stavu a město do budoucna plánuje jejich kompletní rekonstrukci včetně odvodnění, veřejného osvětlení a prvků vedoucích ke zvýšení bezpečnos dopravy.
Rada města 8. 6. 2022 dále vyhlásila veřejnou zakázku
na restaurování koruny zdiva na městských hradbách.
Na opravu této památky jsme získali dotaci z ministerstva kultury ve výši 505.000 Kč, za které vybraný
restaurátor pročis spáry, zpevní kamenný materiál
a nahradí rozpadlé kusy novými. Rada také souhlasila
s přije m dotace na propojení vodovodů a vybudování ATS (automa cké dotlakovací stanice vodovodu)
na sídliš . Tato akce proběhne na přelomu letošního
a příš ho roku a po souběžné úpravě kanalizace včetně přípojek pro bytovku za věžákem dojde i k vybudování nové komunikace místo rozbité panelové cesty.
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Rada města dále schválila dodatek ke smlouvě
o poskytování služeb Českobrodské dopravy pro
seniory. S ohledem na růst cen pohonných hmot
byla provozovateli zvýšena paušální částka. Tato
oblíbená služba zvaná též „senior taxi“ umožňuje
seniorům zvýhodněnou dopravu na úřady, k lékaři a na další místa v předem domluvený čas přímo
z domu a zpět. Jednoduché průkazky vystavuje
odbor sociálních věcí a pak už zbývá jen objednat
jízdu na daný den.
Ve středu 15. 6. 2022 jsme před zvonicí na náměs
Arnošta z Pardubic za účas starosty Jakuba Nekolného a místostarosty Tomáše Klineckého předali
ocenění Osobnost města Český Brod 2022. Ocenění převzali Ing. Antonín Řezáč, Ing. Zdeněk Chybný,
pan Matúš Kocián, pan David Fikejz, paní Ivana
Nývltová, MUDr. Irena Drahoňovská, paní Veronika Pivoňková a paní Markéta Rücklová. Slavnostní
událost za krásného slunného počasí moderoval
tajemník městského úřadu Aleš Kašpar.
Zastupitelstvo města na jednání 15. 6. 2022 schválilo novou smlouvu se Středočeským krajem o zajištění dopravní obslužnos . Finanční podíl města na
provozu autobusových linek v okolí Českého Brodu
se má díky tzv. standardům dopravní obslužnos
snížit o cca 600 s. Kč ročně. Zastupitelstvo dále
rozdělilo dotace spolkům v rámci programu č. 3
Program podpory sportu, kultury a volného času,
dotace dalším organizacím v rámci Programu podpory ak vit v sociální oblas a ﬁnanční podporu
vlastníkům nemovitos v rámci Programu rekonstrukce fasád v městské památkové zóně. A konečně, zastupitelstvo přislíbilo tzv. synergii ﬁnančních
prostředků k žádos o dotaci pro T. J. Slavoj Český Brod na opravu fasády se zateplením sportovní
haly.
Zastupitelstvo na základě dotazu Krajské správy
a údržby silnic souhlasilo se zahájením rekonstrukcí Žižkovy ulice od roku 2023 po jednotlivých
etapách. O tématu jsme psali v minulém čísle. Rekonstrukce je ﬁnančně velmi náročným společným
projektem města a kraje, kde by město mělo hradit
většinu nákladů, zejména na inženýrské sítě pod
povrchem.
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Zastupitelstvo na jednání 15. 6. 2022 schválilo odkup pozemku a rodinného domu v Kollárově ulici,
napro Divadlu J. K. Tyla, do majetku města. To v budoucnu umožní propojení areálu ZZN s Kollárovou
ulicí, čímž bude dokončen tzv. hradební okruh kolem
historického centra. Zastupitelstvo také souhlasilo
s přípravou zadání a zajištěním všech podkladů pro
architektonickou soutěž na projekt rekonstrukce náměs dle pravidel České komory architektů. Město
má možnost v budoucnu čerpat evropskou dotaci na
rekonstrukci a jednou z podmínek je právě výběr návrhu prostřednictvím architektonické soutěže.
Zastupitelstvo též souhlasilo s realizací inves ční
akce rekonstrukce veřejného osvětlení. Za pomoci
evropské dotace vyměníme všech 301 ks zbývajících sodíkových lamp na území města za energe cky úsporná LED sví dla. Výměna se týká celé
Škvárovny, ulic Za Pilou, Pod Hájem a Kounická,
čás náměs , čás Tuchorazské ulice, čás Štolmíře, lokality kolem Masarykovy ulice a kolem
spodní čás ulice Žižkovy. Předpokládaná úspora
elektrické energie je více než dvoutře nová.
Dne 20. 6. 2022 rezignoval na funkci radního i zastupitele bývalý místostarosta města Mgr. Pavel
Janík, který se odstěhoval do jiné obce. Jménem
vedení města i redakční rady Pavlovi Janíkovi
děkujeme za mnoho let spolupráce v orgánech
města a přejeme mu hodně zdraví a pohody. Na
uvolněné místo zastupitele nastoupil pro zbytek
volebního období náhradník na kandidátní lis ně,
kterým je pan Mgr. Josef Ležal.
Do 15. 8. 2022 můžete podepsat pe ci za zachování existence liblických vysílačů, pokud si myslíte,
že nemají být zbořeny. Pe ci, kterou inicioval Spolek přátel obce Liblice pod vedením paní Ireny Kuklové, lze podepsat v informačním centru na adrese náměs Arnošta z Pardubic 1. O osudu vysílačů
rozhodne vlastník, České radiokomunikace, a. s.,
společně se státem v nejbližších měsících. Formální kroky k odstranění stavby však již byly zahájeny.
V pondělí 20. 6. 2022 se v budově střední školy v Liblicích konalo další plánované setkání vedení města
s obyvateli Liblic a v úterý 21. 6. 2022 proběhlo první
veřejné setkání k tvorbě nového strategického plánu.
Před kostelem sv. Gotharda jsme se společně zamýšleli nad m, co se vám v Brodě líbí a co a jak byste
v Brodě vylepšili. Nápady budou jedním z podkladů nového strategického plánu města. Nejvíce mezi přítomnými rezonovala dvě témata: doprava a vzhled centra.

Krátce z města
Na svém dalším jednání dne 22. 6. 2022 rada města
schválila účetní závěrky za rok 2021 a rozdělila hospodářský výsledek deví příspěvkových organizací
města. Dále vzala na vědomí výsledky par cipavního rozpočtu Broďáci Brodu. Vítěznými návrhy
jsou Psí park, Oživení dětského hřiště u radnice
a Hřiště i pro větší dě v Hálově zahradě. Návrhy
budou realizovány do konce letošního roku. Rada
také schválila smlouvu o dílo na zpracování dokumentace půdní vestavby knihovny v budově č. p. 1,
kde by měly vzniknout společenské prostory a další zázemí městské knihovny. Z důvodu překročení
předpokládané hodnoty uchazečem rada zrušila
zakázku na úsekové měření na silnici I/12 u Benziny.
Od 12. 7. 2022 jsme rozšířili možnost zapla t parkování prostřednictvím aplikace MPLA také na parkoviště P+R u nádraží. Aplikaci můžete pohodlně
stáhnout do mobilního telefonu a parkovné uhradit
či zaplacenou dobu prodloužit odkudkoli.
Na jednání dne 13. 7. 2022 rada města souhlasila
s použi m prostředků fondu inves c technických
služeb na nákup nové mulčovací sekačky. Technika
pro údržbu zeleně je nákupem čtyř strojů během
posledního roku z velké většiny obnovena. Rada
dále souhlasila s přije m dotace na opravu ulice Za
Rybníkem ve Štolmíři, která proběhne na přelomu
tohoto a příš ho roku. Ulice kolem rybníka se dočká nových obrubníků, asfaltového povrchu a nového veřejného osvětlení.
Rada města 13. 7. 2022 také souhlasila s přije m
dotace 9,1 mil. Kč na další část rekonstrukce budovy
č. p. 1 a vyhlásila veřejnou zakázku na zhotovitele.
Jde o kompletní rekonstrukci 1. patra (knihovna), vybudování výtahu a rekonstrukci pravé strany přízemí budovy. Předpokládané náklady jsou 16 mil. Kč.
Rada dále vyhlásila zakázku na modernizaci veřejného osvětlení ve městě a vybrala dodavatele
opravy další čás hřbitovní zdi, zpracovatele projektové dokumentace na páteřní chodníky v Liblicích
a restaurátora koruny městských hradeb.
V půlce června proběhlo takzvané simulované za-

stupitelstvo, kterého se účastnili žáci ZŠ Tyršova
a ZŠ Žitomířská. Žáci založili ﬁk vní poli cké strany a ve spolupráci se skutečnými místními poli ky
řešili pozi va i nega va života v Brodě. Cílem bylo
podpořit odhodlání a mo vaci mladých lidí, zapojit
se do dění ve městě a zvýšit jejich zájem o lokální
poli ku.

Věstník
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Věstník
Body projednávané radou města dne 8. 6. 2022
1. Podnájemní smlouva Štolmíř - zabezpečení voleb 2022.
2 Doporučení schválení účetní závěrky města
Český Brod za rok 2021.
3. Doporučení schválení závěrečného účtu města
Český Brod za rok 2021.
4. Doporučení schválení rozpočtového opatření
č. 3 k rozpočtu 2022.
5. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta
z Pardubic 25, Český Brod.
6. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 2, Arnošta
z Pardubic 25, Český Brod.
7. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, č. p. 147,
Český Brod – Liblice.
8. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. p. 147,
Český Brod – Liblice.
9. Nová školní jídelna Bezručova 1099 - žádost
o čerpání z inves čního fondu.
10. Vyhlášení veřejné zakázky – projektová dokumentace na opravu chodníků - ul. Za Drahou,
Školní, Bylanská, Přistoupimská.
11. Vyhlášení veřejné zakázky „Restaurování koruny zdiva nemovité kulturní památky – městské
opevnění, Český Brod“.
12. Souhlas s přije m dotace z rozpočtu Státního
fondu podpory inves c na rok 2022 - II. etapa
regenerace sídliště Jahodiště.
13. Právo stavby pro Dobrovolný svazek obcí Český
Brod – Doubravčice.
14. Prodej volné bytové jednotky č. 59/4 Suvorovova 59.
15. Odkup pozemků v obci a k. ú. Český Brod (Zborovská ul.).
16. Odkup pozemků v obci a k. ú. Český Brod
(Kollárova ul.).
17. Prodej čás pozemku v k. ú. Štolmíř.
18. Budoucí směna čás pozemků v k. ú. Český
Brod.
19. Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení
na veřejný vodovod města Český Brod - dodatek č. 2 k SoD.
20. Porovnání kalkulace cen vodného a stočného
za rok 2021.
21. Čtvrtletní zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města Český Brod za
1. čtvrtle 2022.

22. Žádost TJ Slavoj Český Brod o spoluﬁnancování
rekonstrukce fasády se zateplením sportovní
haly a kryté běžecké dráhy.
23. Zjednosměrnění ulice Na Vyhlídce a zavedení
zóny 30.
24. Přenosný radar pro městskou policii, souhlas
s uzavřením kupní smlouvy.
25. Doporučení k souhlasu s přípravou zadání a zajištěním všech podkladů k vyhlášení architektonické soutěže na rekonstrukci náměs .
26. Přidělení ﬁnančních prostředků z Programu
podpory ak vit v sociální oblas pro rok 2022.
27. Přidělení ﬁnančních prostředků z programů
podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 3.
28. Žádost o snížení sankcí za porušení rozpočtové
kázně Klub českých turistů, odbor Český Brod.
29. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování služby
Českobrodská doprava pro seniory.
30. Informace - Plán rozvoje Informačních a komunikačních technologií na léta 2022 – 2025.
31. Informace - Zápis z jednání komise pro místní
čás ze dne 23. 05. 2022.
32. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace.
33. Souhlas s využi m prostor města - adaptační
skupiny dě z Ukrajiny.
Body projednávané zastupitelstvem města dne
15. 6. 2022
1 Schválení závěrečného účtu města Český Brod
za rok 2021.
2. Schválení účetní závěrky města Český Brod za
rok 2021.
3. Schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu 2022.
4. Schválení dodatku smlouvy k dopravní obslužnos - ukončené smlouvy k 31. 12. 2021.
5. Schválení návrhu smlouvy na dopravní obslužnost.
6. Přidělení ﬁnančních prostředků z Programů podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 3.
7. Přidělení ﬁnančních prostředků z Programu
podpory ak vit v sociální oblas pro rok 2022.
8. Poskytnu ﬁnančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitos v Městské
památkové zóně města Český Brod v roce 2022.
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9. Žádost o snížení sankcí za porušení rozpočtové
kázně Klub českých turistů, odbor Český Brod.
10. Žádost TJ Slavoj Český Brod o spoluﬁnancování
rekonstrukce fasády se zateplením sportovní
haly a kryté běžecké dráhy.
11. Žižkova ulice - Středočeský kraj - rozhodnu
o realizaci akce celkové rekonstrukce ulice.
12. Odkup pozemků v obci a k. ú. Český Brod
(Kollárova ul.).
13. Právo stavby pro Dobrovolný svazek obcí Český
Brod – Doubravčice.
14. Souhlas s přípravou zadání a zajištěním všech
podkladů k vyhlášení architektonické soutěže
na rekonstrukci náměs .
15. Přenosný radar pro městskou policii, souhlas
s realizací inves ční akce.
16. Informace - Zápis z jednání ﬁnančního výboru.
17. Informace - Činnost kontrolního výboru.
18. Modernizace veřejného osvětlení ve městě
Český Brod.
19. Schválení přije dotace pro Dobrovolný svazek
obcí - prázdninové jazykové kurzy češ ny pro
dě z Ukrajiny.
20. Prodej bytové jednotky č. 59/4 ul. Suvorovova 59.
21. Informace - Žádost o ﬁnanční příspěvek na provoz přetlakové haly pro zimní tenisovou sezónu
2022/2023.
Body projednávané radou města dne 22. 6. 2022
1 Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Český Brod.
2. ANNA Český Brod - změna výše úhrad za poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři.
3. ANNA Český Brod - schválení dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2022.
4. ANNA Český Brod - schválení účetní závěrky za
rok 2021 a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
5. Technické služby Český Brod - schválení účetní
závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení HV
za rok 2021.
6. ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
7. ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.

Věstník
8. Nová školní jídelna, č. p. 1099 - schválení účetní
závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
9. MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
10. MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
11. MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
12. CVIK - schválení účetní závěrky za rok 2021
a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
13. CVIK - žádost o přije dotace.
14. Zrušení usnesení č. 232/2021, zrušení usnesení
č. 299/2021 a vyhlášení záměru na pronájem
nebytových prostor v budově č. p. 202, v areálu
ZZN.
15. Vyhlášení záměru na zřízení práva stavby.
16. Záměr na prodej speciální přívěsu (podvalníku)
z majetku Městských lesů.
17. Odtahy, úschova vozidel z území města Český
Brod - zrušení veřejné zakázky.
18. Vyhodnocení veřejné zakázky „Úsekové měření
na silnici I/12“.
19. Smlouva o výpůjčce Zvonice.
20. Smlouva o dílo - projektová dokumentace na
půdní vestavbu v budově č. p. 1.
21. Dodatek č. 34 k pojistné smlouvě na pojištění
majetku města - UNIQA pojišťovna, a. s.
22. Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 202100344
- TransPharmaceu c s. r. o.
23. Ukončení dohody o hostované elektronické
spisové službě s obcí Poříčany.
24. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
městského architekta.
25. Revokace usnesení, prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod.
26. Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a volného času - Program
č. 2 - Blechová Petra.
27. Výsledky par cipa vního rozpočtu „Broďáci
Brodu 2022“.
28. Nařízení upravující způsob úhrady parkovného
na parkoviš ch P+R č. 2/2022.
29. Informace - Zápis z jednání komise pro územní
rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 6. 6. 2022.

Věstník
30. Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů
z rady města a další informace.
31. Informace - Varianty umístění skateparku.
Body projednávané radou města dne 13. 7. 2022
1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb
- vyvážení tříděného odpadu z hájovny Vrátkov
č. p. 78 společnos Nykos, a. s.
2. Ekocentrum Vrátkov, smlouva o poskytnu dotace od Středočeského kraje - ekologická výchova.
3. Dodatek č. 1 k servisní smlouvě na Lokální varovný a výstražný systém.
4. Technické služby - žádost o změnu odpisového
plánu.
5. Technické služby - převod ﬁnančních prostředků
mezi fondy a následné čerpání fondu inves c.
6. MŠ Kollárova - žádost o převod z Rezervního
fondu do fondu inves c.
7. Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 4, Arnošta
z Pardubic 25, Český Brod.
8. Žádost o revokaci usnesení a snížení nájemného.
9. Výpověď pachtovní smlouvy z roku 2014.
10. Výpověď smlouvy o nájmu pozemku z roku
2002.
11. Vyhlášení záměru - pacht pozemků (za školou).
12. Vyhlášení záměru - pacht pozemků v k. ú. Český Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu.
13. Pacht pozemků v k. ú. Doubravčice.
14. Prodej čás pozemku v k. ú. Český Brod.
15. Bezúplatný převod pozemku v ulici Zborovská
(KSUS).
16. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi
městem a Bytovým družstvem Palackého.
17. Vyhlášení veřejné zakázky Vodohospodářské
stavby na sídliš Jahodiště 2022.
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18. Souhlas s přije m dotace z rozpočtu MMR na
projekt Stavební úpravy budovy č. p. 1 na parcele č. st 7 v Českém Brodě – III. a IV. etapa.
19. Vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném
podlimitním řízení na stavební práce „Stavební
úpravy č. p. 1, Český Brod“.
20. Vyhlášení veřejné zakázky Modernizace veřejného osvětlení ve městě Český Brod.
21. Vyhodnocení veřejné zakázky „Projektová dokumentace Liblice, oprava chodníků - ul. Za Drahou,
Školní, Bylanská, Přistoupimská a ul. Ls bořská
v úseku ke křižovatce s ulicí Novou“.
22. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Restaurování koruny zdiva nemovité kulturní památky
- městské opevnění, Český Brod“.
23. Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava hřbitovní zdi, vstupní strana + renovace vrat, Český Brod“.
24. Souhlas s přije m dotace z rozpočtu MMR na
projekt - „Oprava místní komunikace, ul. Za
Rybníkem“.
25. Návrh společnos ACT Invest Ltd., s. r. o. k parametrům smlouvy o příspěvku, lokalita Mrázkovo.
26. Obnova (výměna) 8 ks uličních uzávěrů a 1 ks
podzemního hydrantu, Český Brod – Zahrady.
27. Odměny ředitelů příspěvkových organizací
1. polole 2022.
28. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu
města Český Brod - Program 2, LECCOS, z. s.
29. Žádost o snížení sankcí za porušení rozpočtové
kázně TJ Liblice, z. s.
30. Informace - Zápis z jednání komise pro místní
čás ze dne 27. 6. 2022.

Základní škola a Prak cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359, přijme provozního pracovníka
na pozici UKLÍZEČ, UKLÍZEČKA. Nástup od září 2022 nebo dle dohody. Pracovní poměr na
částečný úvazek – cca 2 - 3 hodiny denně – vhodné také pro rodiče na rodičovské dovolené,
popř. pro starobní důchodce. Zájemci zašlou informaci o svém zájmu na adresu:
zsaprsceskybrod@seznam.cz. Bližší informace na tel.: 321 622 300.
INFORMACE
Od 12. 7. 2022 jsme rozšířili možnost zapla t parkování prostřednictvím aplikace MPLA na parkoviště u nádraží. Podrobný návod na použi aplikace naleznete na webových stránkách města
v sekci Aktuality.

8

Českobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2022

Z radnice

První veřejné setkání k tvorbě nového strategického plánu
V úterý 21. června před kostelem sv. Gotharda jsme se společně zamýšleli nad m, co se vám v Brodě líbí,
co a jak byste vylepšili a o co byste město rádi oboha li. Všechny nápady budou jedním z podkladů nového
strategického plánu města. Nejvíce mezi přítomnými rezonovala dvě témata: doprava a vzhled centra.
Dopravě se věnovaly hned dvě
diskuzní skupiny.
„Myslím, že nápor aut na sídliš ch a v centru nevnímáme jenom
my, ale všichni Broďáci,” začal prezentaci dopravních vylepšení mluvčí jedné z nich. „Parkování na
sídliš by mohlo vyřešit jeho zpoplatnění,“ pokračoval. Druhá skupina viděla řešení ve vybudování
parkovacího domu.
Centrum by diskutující osadili retardéry a semafory, aby se v něm chodci cí li bezpečněji. Padl i návrh na obchvat, který by mohl z centra města část
automobilové dopravy odvést. Řeč přišla také na
cyklostezky. Kromě propagace stávajících cyklostezek navrhli účastníci také cyklostezky nové, které
by vedly z Brodu do Přistoupimi, přes Zahrady do
Doubravčic a Kostelce nad Černými lesy.
Diskutovalo se také o vzhledu města. „Hrozně nám
tady chybí voda,” sdělila jedna z účastnic. „V naší
skupině, která měla za úkol zabývat se rozvojem
města, jsme navrhli umís t na náměs fontánu
a třeba i vodní hřiště, vybudovat ve městě bazén
nebo biotop a lépe využít plochy podél Šembery.”
Centrum by skupina rozvoje vylepšila také regulací
reklamy, úpravou vzhledu obchodů, snížením parkovacích míst na náměs a celkovou rekonstrukcí
náměs .

„Všem, co dorazili a nebáli se diskutovat, chci moc
poděkovat,” vzkazuje organizátor a moderátor
akce Vojtěch Černý z organizace Agora CE. „To, co
jsme tu slyšeli, se v mnohém shoduje s uvažováním radnice. Uvidíme, jestli podobné odpovědi
vyplynou i z dotazníku, který mohli Broďáci vyplnit
na webu. Každopádně dáme odpovědi i hlavy dohromady a určíme hlavní oblas , kterými se bude
nový strategický plán zabývat.“
Aktuální informace, plánovaná setkání a kontakty naleznete na webových stránkách www.Brod2032.cz.
Mar na Vlastníková,
PR manažerka ve spolupráci s Agora CE

Z radnice
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Koupání v Českém Brodě
S létem a vyššími teplotami se opětovně vynořily otázky na možnost koupání v našem městě a též proč se
zasypalo staré sokolské koupaliště na Ku lce. Že v Brodě možnost koupání chybí, je evidentní, a ne každý
má doma zahradu s bazénem, aby se v parných letních dnech mohl svlažit. Jak to tedy vypadá?
Nejprve bych se chtěl krátce věnovat otázce bývalého koupaliště, které již poměrně dlouhou dobu
chátralo a využít by se dala vlastně jen díra a v devadesátých letech zbudovaný vodní vrt. Vše ostatní
včetně technologie by se muselo vybudovat nové.
Na potřebnou částku ve výši několika desítek miliónů korun vám pak nikdo nedá ani korunu. Co je však
horší, jde o poměrně malý pozemek, na který se
nevejdou další doprovodné funkce. Těmi mám na
mysli třeba kurty na beach volejbal a jiné sportovní vyži , pořádné zázemí koupaliště či brouzdaliště
pro malé dě odpovídající současné době. Navíc
zde dochází k poměrně významné kolizi se zelení.
Proto se tato možnost opus la a plocha zatravnila
a upravila pro potřebné sportovní a kulturní účely.
Při hledání vhodné náhrady se okamžitě nabídlo
prostranství Pivovarského rybníka, jenž již dávno
přestal sloužit svému původnímu účelu a byl pronajímán rybářům. S těmi se město dohodlo a pronájem bude ukončen na podzim letošního roku.
Dále byla zpracována dokumentace na odbahnění
rybníka s následnou přeměnou na koupací biotop.
Paralelně jsme začali hledat i možné způsoby ﬁnancování, až se nám podařilo celou záležitost napasovat na projekt rekonstrukce městského parku.
I na revitalizaci parku je již zpracovaná studie, což
umožnilo celou záležitost zařadit do zásobníku
projektů integrovaných teritoriálních inves c s následným možným ﬁnancováním z programu IROP
EU. Jak odbahnění rybníka, tak i následná úprava
na koupací biotop a samozřejmě i další parkové
úpravy jsou uznatelnými náklady. Na celý projekt

je za m rezervovaná dotace v částce 150 mil. Kč,
spoluúčast ve výši minimálně 15 % by pak měla být
hrazena z rozpočtu města. Samozřejmě bude celý
prostor významně upraven tak, aby vzniklo též přírodní koupání pro malé dě .
Jak jistě víte, u nádraží v prostoru po bývalém cukrovaru má vzniknout nová obytná čtvrť. Již delší
dobu s investorem komunikujeme, aby zde vznikly nejen domy určené pro bydlení, ale též kvalitní
veřejný prostor a potřebné veřejné budovy. Jednou z takových budov by měl být i plavecký bazén
s celoročním provozem, ke kterému bude v letních
měsících otevřen venkovní prostor nejen pro slunění, ale též pro vhodné letní sportovní ak vity. Na
ﬁnancování výstavby i provozu takového komplexu
budeme ch t spolupracovat se soukromým sektorem. Výhodou je jistě mnohem vhodnější poloha
u nádraží a také větší kupní síla obyvatelstva při
nárůstu obyvatelstva v Českém Brodě o několik
sícovek.
Jakub Nekolný, starosta města za ODS
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Z radnice

Druhé setkání s obyvateli Liblic
V pondělí 20. června se v budově střední školy v Liblicích konalo další z plánovaných pravidelných setkání
s obyvateli Liblic. Vedení města se tam vyjádřilo k jednotlivým přislíbeným opatřením.
Na úvod pan starosta s panem místostarostou
přivítali všechny účastníky, mezi kterými byli také
přizvaní vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hana Dočkalová, odboru životního prostředí Ing. Ros slav
Vodička, zástupce vedoucího odboru dopravy
Ing. Jaroslav Koděra a velitel městské policie Jan
Svoboda. Společně se pak vyjádřili k jednotlivým
přislíbeným opatřením:
■ Pan Ing. Jaroslav Koděra představil dopravně
inženýrskou studii zklidnění průtahu obcí Český Brod - Liblice, kterou zpracovala projektová
kancelář Grebner. Studii naleznete v dokumentech odboru dopravy na webových stránkách
města. Zklidnění se týká ulic Bylanská, Ls bořská a Školní.
■ Rada města souhlasila s pořízením přenosného
radaru, který bude sloužit průběžně ve všech
problémových částech města, tedy i v Liblicích.
Měřič je propojen s vnitřním systémem úřadu
a dokáže po změření rychlos předat informaci o spáchání přestupku obdobným způsobem jako úsekové měření v obci Rostoklaty.
Uvedený měřič rychlos nevyžaduje zastavení
a kontrolu vozidla, ale je možné jej umís t na
vybraný úsek a po určitou dobu zaznamenávat
rychlost projíždějících vozidel bez nutnos dalších úkonů strážníka. Měřič tak současně dokáže zaznamenat více případných přestupků,
neboť strážník se nemusí po zastavení vozidla
věnovat kontrole dokladů a blokovému vyřízení přestupku. Radar bude pořízen v září letošního roku.

■ Setkávání se zástupci města bylo stanoveno
pravidelně vždy na první pondělí v měsíci a to
jednou za tři měsíce. Další setkání tedy proběhne v pondělí 3. října opět od 18.00 hodin
v budově střední školy v Liblicích.
■ Výsledkem jednání o autobusových spojích se
zástupci společnos IDSK se podařilo nalézt
alespoň dílčí řešení. Od 12. června vyjíždí spoj
linky 662 Český Brod, žel. st. (6.46 hod.) – Čelákovice, Toušeňská (7.33 hod.) již ze zastávky
Český Brod, Liblice, Bylanská v 6.41 hod. Upravený jízdní řád najdete na webových stránkách
města.
■ Doplnění veřejného osvětlení o solární lampy
v ulici za Drahou ze strany od Liblic je plánováno v termínu půl roku.
■ Učinili jsme také kroky, které by měly omezit
dlouhodobé parkování kamionů v ulici Za Drahou instalováním dopravních značek.
Diskutovala se i další témata jako například využi
areálu liblické střední školy, instalace polopodzemních kontejnerů nebo projekt liblického předměs
(areál cukrovaru). Pozornos neunikla ani tolik diskutovaná demolice vysílaček, kdy zástupci města
opětovně podpořili jejich zachování či jiné využi .
Jedním dechem však dodali, že není v možnostech
města zabránit demolici stožárů, pokud nedojde
k dohodě mezi státem a Českými radiokomunikacemi, a. s. na jejich dalším využi .
Mar na Vlastníková,
PR manažerka

Z radnice
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Studentské simulované zastupitelstvo
Lektoři z Agory CE ve spolupráci s vedením města realizovali v půlce června projekt Studentské simulované
zastupitelstvo, během kterého si žáci ze ZŠ Tyršova a ZŠ Žitomířská založili své poli cké strany a vyzkoušeli
si roli zastupitelů. Dozvěděli se, jak funguje komunální poli ka, a pokusili se navrhnout řešení některých
místních problémů. Jaké návrhy prošly školním zastupitelstvem?
Členové nových poli ckých stran se nejdříve zamýšleli nad m, co se jim v Brodě líbí a kde naopak
vidí rezervy. Pozi vně hodno li historické památky,
Jiráskovy sady, budovu nádraží, gymnázium, nově
opravené hřiště Na Ku lce či OC Pila a také možnost
zapojit se do par cipa vního rozpočtu. Jako negavum vnímají mladí zastupitelé nedostatek parků,
neuklizená místa a to konkrétně veřejné toalety
a břehy Šembery, neopravené silnice a chodníky
a narkomany na náměs , na nádraží a u pumptracku. Následně si každá strana vybrala téma, kterému se společně s místními poli ky věnovala.
Téma bezpečnos rozpracovala strana Pro bezpečnější Brod. V jejich programu se objevil bezpečnostní kamerový systém, náborový příspěvek pro
policisty a výstavba centra pro drogově závislé.
Bezpečnost ovšem rezonovala napříč studentským
poli ckým spektrem. Kamerový systém a prevenvní programy pro školy a veřejnost navrhlo také
Nezávislé sdružení demokratů a poli ků. Bezpečnost chodců si vzala za svou strana Bezpečnost na
ulicích. Zaměřila se hlavně na ulici Žižkova, v níž
navrhla vybudovat nový přechod, doplnit pouliční
osvětlení a zrekonstruovat přechod z Komenského ulice. „Žižkova je i naší prioritou“, komentoval
návrh starosta Jakub Nekolný. „Shodou okolnos
jsme právě její úpravu řešili na minulém zastupitelstvu.“ Dalším silným tématem byla rekreace. Vybudování koupaliště či bazénu se věnovala poli cká
strana Koupaliště a bazény. Tématem výstavby cyk-

lostezek a parku na místě bývalého ZZN se zabývala strana Českobrodské odpočinkové zóny.
Školním zastupitelstvem prošla při závěrečném
hlasování většina návrhů, ale pro bazén mladí
poli ci nakonec ruku nezvedli. „Jedno koupaliště
máme v Kolíně a druhé v Úvalech, potřebujeme
peníze hlavně na bezpečné a čisté město“ shodují
se školní zastupitelé. „Studen mě mile překvapili.
Čekal bych, že budou řešit hlavně vyži pro mladé,
ale jejich prioritou byla bezpečnost všech občanů.
V tom jsem s nimi za jedno. Určitě jejich podněty
vezmeme v potaz při tvorbě nového strategického
plánu“, shrnuje starosta Jakub Nekolný.
Jedním z cílů této osvětové ak vity bylo podpořit
odhodlání a mo vaci mladých lidí zapojit se do
dění ve městě i v jeho okolí, zvýšit jejich zájem
o lokální poli ku a naučit je, jak se mohou zapojit
při řešení místních problémů. Pokud chcete, aby se
i vaše představy promítly v jednotlivých řešeních,
zapojte se do tvorby nového strategického plánu
města. Všechny informace naleznete na webových
stránkách www.Brod2032.cz
Mar na Vlastníková,
PR manažerka ve spolupráci s Agorou CE
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Přístřešky a digitální tabule na autobusových zastávkách
Na území Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad je dohromady 28 autobusových zastávek, z toho po
jedné jednosměrné (Havlíčkova, Kollárova). Zbývající jsou obousměrné. Některé zastávky jsou zastaralé
a většina z nich není vybavena přístřeškem pro nepřízni počasí.
Město nemá vlastní městskou hromadnou dopravu, ale projíždí přes ně 8 linek pražské a středočeské integrované dopravy, které mohou využívat
i občané Brodu pro cestu například ze sídliště na
nádraží nebo z Liblic do města. Na jejich provoz
ﬁnančně přispíváme. Dosud to bylo kolem 2 mil.
korun ročně, od letošního roku by měl příspěvek
díky novým krajským pravidlům klesnout. Většina zastávek, s výjimkou označníků, je v majetku
města, některé ale stojí na pozemcích Středočeského kraje. Vznikly v různé době, část je technicky
vyhovující, jiné jsou opravdu zastaralé a zastávku
už pramálo připomínají (Zahrady, U nemocnice).
Rekonstrukce nástupišt podle aktuálních bezpečnostních norem a na předepsanou délku autobusů je obvykle součás obnovy celého uličního
prostoru (Zborovská, přednádraží). Do budoucna
počítáme s opravami zastávek v Žižkově ulici nebo
v Liblicích, kde proběhnou současně s obnovou páteřních chodníků. Určitě je nutné přestavět zastávku
v Zahradách a chystá se také zastávka u hájovny na
Vrátkově. Přístřešky pro deš ale za m chyběly
i na nových zastávkách. To chceme změnit a přístřešky začít postupně osazovat anebo opravovat
či měnit stávající čekárny. Není to úplně jednoduché, neboť zastávkový přístřešek je kvůli stabilitě
připevněn na masivní betonový základ, který má
často být právě v trase kabelového vedení, jimiž
jsou chodníky prošpikovány.
Manuál městského mobiliáře zpracovaný městským
architektem a schválený v roce 2019 by měl pomoci

sjedno t veškerý městský „nábytek“ (lavičky, koše,
pítka apod.) do jednoho stylu a počítá i se zastávkovými přístřešky. Přístřešky jsou modulární, mají
sub lní, ale odolnou konstrukci, zahrnují lavičku
a lze je skládat podle potřeby s bočnicemi nebo bez
bočnic. První ukázkou, jak by mohly zastávky v budoucnu vypadat, bude přístřešek v Havlíčkově ulici,
který osadíme na přelomu srpna a září v rámci právě
probíhající opravy chodníku po obou stranách ulice.
Další zastávkou, kde by se měly přístřešky objevit,
je přímo českobrodské nádraží, a to rovnou na více
místech, na sídliš anebo v Kollárově ulici, kde se do
budoucna počítá s drobným posunem nástupiště,
či u muzea. Přístřešek je též velmi postrádán na zastávkách v Liblicích (ve Štolmíři si jej obyvatelé před
několika lety postavili) sami).
Zlepšit by se mohly i další služby pro cestující.
Středočeský kraj chce v následujících pě letech
instalovat informačních panely s informacemi
o odjezdech či aktuálním zpoždění v rámci projektu chytrých zastávek. Chytré označníky by měly
být instalovány zejména v uzlových stanicích, tedy
i v Českém Brodě a vyměněno by mělo být zhruba 1000 původních označníků po celém kraji. Kraj
chce na projekt čerpat evropské i národní dotace
a začne s ním už příš rok. Pokud budeme mít připravena nástupiště i přístřešky, přinese doplnění
odjezdových tabulí významné zlepšení komfortu
pro cestující.
Tomáš Klinecký, místostarosta
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Rozvoj města na Liblickém předměs
Vizualizace z projektu Ing. arch. Lukáše Tecla

Již delší dobu jsou diskutovány plány na rozvojových územích města, která jsou v soukromém vlastnictví a majitelé mají zájem zde postavit bytové domy. Jedná se o lokality An ko mezi ulicemi Kounická
a Zborovská a Malechov za říčkou Šemberou u ulice Prokopa Velikého. Zde se město s developery již domluvilo a výstavba bude v brzké době zahájena. Avšak největším plánovaným zásahem do městského
organizmu se stane zástavba prostranství po bývalém cukrovaru, o které se mluví už dlouho a nic se
stále neděje! Proč?
Protože by na tomto místě měla vzniknout úplně
nová čtvrť, kde by v cílovém stavu mělo být kolem
1.500 bytů s celkovým počtem 4.500 obyvatel. Tím
se část Liblického předměs stane spolehlivě největší čtvr ve městě. Tudíž je velmi důležité, aby
dobře fungovala a nebyla naopak zbytku města
zátěží. Kvůli uvolnění výstavby bylo potřeba zpracovat územní studii a též se nyní mění i samotný
územní plán. S investorem jsme se dohodli na
základních parametrech, jako jsou vedení silniční
sítě, výška domů, parkování převážně v podzemních garážích, rozsah a umístění veřejné zeleně
a na mnoha dalších náležitostech. Velmi důležité
bylo též napojení nové lokality na stávající dopravní systém města, které si vyžaduje realizaci některých pro Český Brod důležitých dopravních staveb.
Ještě však nemálo otázek zbývá.
Dle našich výpočtů takovéto množství obyvatel
vygeneruje například potřebu 180 nových míst
v mateřských školách, ale developerem plánovaná mateřinka v areálu bývalého cukrovaru takové
množství dě rozhodně nepojme. Návrh obsahuje
zařízení jen pro osmdesát dě . Obdobně z bilancí
vychází i plochy pro rekreaci a sport, do kterých se
nezapočítávají plochy veřejných parků ani vnitro
blokové zeleně. Pro plánovaný počet nových obyvatel by takové plochy měly být dle urbanis ckých

ukazatelů navrženy o celkové výměře přibližně
6 hektarů. Obdobně plochy pouze pro tělovýchovu pak mají činit přibližně 2 hektary. Autor studie
navrhuje pro účely sportu a tělovýchovy pouze
0,5 hektaru, což je obdobná velikost jakou má mimochodem areál sportovní haly v Českém Brodě
postavený v sedmdesátých letech minulého stole .
Tento rozpor se nám samozřejmě nelíbí a nechceme jej ignorovat. Možné řešení je obsažené již
v platném územním plánu, když navrhuje na druhém břehu Šembery napro zvažovanému novému
sídliš plochu sloužící pro rekreaci. Avšak pozemky
nejsou v majetku města, ani vlastníka plochy po
cukrovaru a za m nemohou být vztaženy do celkových bilancí nové výstavby. Stejně tak by nedostatečnou kapacitu zařízení pro sport a tělovýchovu
mohly převzít plánované stavby v areálu liblické
střední školy. Tato škola by se do majetku města
naopak brzy měla dostat. Samozřejmě neméně
důležitou záležitos je dohoda, kdo tyto potřebné
veřejné stavby bude realizovat a hlavně pla t. Na
tomto omezeném prostoru jsem se v krátkos pokusil nas nit některé otázky, které je potřeba při
takto rozsáhlé výstavbě dořešit ke spokojenos
nejen budoucích, ale i stávajících obyvatel města.
Jakub Nekolný, starosta města za ODS
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Neviditelné projekty
Je-li poli k populista, nabízí rychlá, jednoduchá a hlavně viditelná řešení. Z tohoto pohledu na městě
asi nejsme těmi správnými populisty. Největší inves cí města v historii jsou právě dokončované nádrže
a trubky pod zemí, nemocnici opravujeme odzadu a zevnitř, aby to nebylo vidět z ulice, a velké úsilí věnujeme zdlouhavé projektové přípravě, aby bylo co stavět i v dalších letech. U toho posledního se zastavím
a zkusím Vám shrnout, jak jsme daleko s některými plány, které jsou za m jenom na papíře.
Na papíře, ale s razítkem. První takovou akcí je
přístavba Základní školy Žitomířská, kterou chceme realizovat jako součást svazkové školy Český
Brod Doubravčice. Projekt je, včetně prováděcí
čás dokumentace, hotový a má pravomocné
stavební povolení. V přístavbě horní školy bude
nejméně 13 tříd, kabinety a školní klub, vedle pak
sportovní hala a venkovní hřiště. Starou a novou
část propojí krček se vstupní halou a obě budovy
vytvoří jakési náměs čko. Nyní pokračují jednání
s okolními obcemi, které by se měly na projektu
ﬁnančně podílet a mít garantována místa ve škole.
Kompletujeme poslední formality pro podání žádos o dotaci na ministerstvo školství. Na podzim
by měla proběhnout veřejná soutěž na zhotovitele
českobrodské čás , organizovaná již dobrovolným
svazkem obcí. Jako všechny plány, i tento znatelně ovlivňuje růst cen stavebních materiálů i prací.
Odhad nákladů na obě čás školy za m přesahuje 1 mld. Kč, většinu by měla pokrýt státní dotace
z programu Prstenec II.
Druhou netrpělivě očekávanou inves cí je novostavba Mateřské školy Kollárova. I tam máme
vyprojektováno a i tento projekt má pravomocné
stavební povolení. V tuto chvíli stále čekáme na
vypsání výzvy k podání žádos o evropskou dotaci
z nového integrovaného regionálního operačního

Perspek va tělocvičny ze studie Ing. arch. Tomáše
Zdvihala

programu. K tomu by mělo dojít v nejbližší době.
Odhadované náklady se kvůli inﬂaci zřejmě přiblíží
částce 100 mil. Kč. Školka bude nově pro 132 dě
v pě třídách pro 24 a jedné třídě pro 12 dě
a nahradí montovanou budovu z roku 1976, kde je
předepsaná kapacita 96 dě (na výjimku 112). Na
základě návrhu studia MS architek ji budou tvořit
tři dvoupodlažní křídla propojená společným proskleným atriem a kolem zůstane rozlehlá zahrada
a dětská hřiště. Myslím, že se stavbou si hlavně
personál, dě i rodiče opravdu nahlas oddychnou.
Řešení problému křižovatky u ZZN, který se vleče
nejméně 15 let, jsme ještě nikdy nebyli tak blízko.
Máme vyprojektováno, máme veškeré potřebné
pozemky pro stavbu okružní křižovatky a je podána
žádost o stavební povolení. Stavba, kterou budeme realizovat společně se Středočeským krajem,
částečně využije prostranství ZZN. To umožní významně rozšířit chodníky, vytvořit ostrůvky a, jak
doufáme, zlepšit plynulost i bezpečnost dopravy.
S pátým ramenem směrem do ZZN souvisí také
jedna aktualita: podařilo se vykoupit soukromý
objekt napro divadélku. To časem umožní lepší
propojení ZZN i do Kollárovy ulice, které by mohlo
pomoci například hromadné dopravě.
Tomáš Klinecký, místostarosta

Vizualizace MŠ Kollárova z projektu od MS Architek s. r. o.
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Léto v Domově ANNA
Počátkem června jsme v Domově seniorů zahájili sezónu letních sportovních turnajů, kdy střídáme kuželky, pétanque nebo házení kroužků. Účast seniorů je pravidelně velká a první tři umístění jsou odměněni
dárkovými balíčky.
Také grilování špekáčků je mezi klienty velmi oblíbené a snažíme se ho uskutečnit alespoň dvakrát
během léta. Letošní první grilování se konalo za
příjemného počasí, každý se už těšil na opečený
špekáček, trochu piva a příjemné posezení pod
nově opravenou pergolou.
První červnovou sobotu jsme vyrazili na výlet na
hrad Křivoklát, který se vydařil po všech stránkách.
Celkem třicet pět účastníků z řad zaměstnanců
a jejich příbuzných vyrazilo ráno autobusem směr
Křivoklát. Prohlídka hradu byla moc zajímavá i díky
skvělé průvodkyni. Oběd jsme měli objednaný
v Hradní krčmě, dě s hly rýžovat drahokamy,
dospělí nakoupit dárky a suvenýry nebo posedět
u kávy. Odpoledne jsme se vrá li unavení, ale spokojení :-)
Během června a července se konalo také několik
hudebních akcí. Pohádka Červená Karkulka v podání druháků z družiny při ZŠ Tyršova naše klienty
moc potěšila a některé dojala až k slzám. Náladu
seniorům zvedlo také skvělé hudební a taneční
vystoupení žáků Základní a Prak cké školy za doprovodu harmoniky a kytary. Rodinné centrum
Kos čka zase přichystalo pro naše klienty moc milé
představení svojí celoroční práce. Vystoupily dě
z kroužků hry na zobcovou ﬂétnu a na kytaru, dále

jsme shlédli taneční vystoupení nejmladších i starších dě . Přivítali jsme opět i pana Mar na Krulicha s pásmem Hudební cesta časem a písně známých interpretů si klien rádi společně zazpívali.
Moc děkujeme také paní Mgr. Veronice Volgemutové ze zájmového sdružení Asistenční jednorožec,
že pozvala naše seniory na prohlídku Farmy Klídek
v blízkých Doubravčicích. Klien si mohli prohlédnout farmu, dozvědět se něco o práci s koňmi, vykartáčovat i pohladit si nám známého koně Sagiho.
Po dvou letech se letos opět uskutečnila celorepubliková akce Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad
Labem. Naši senioři se do soutěže přihlásili se dvěma výtvory: Broučci a Strom moudros . Kolek vní
práce Broučci nakonec obdržela cenu Asociace poskytovatelů sociálních služeb, z čehož měli autoři
díla v čele s ergoterapeutkou paní Krutskou velkou
radost.
Ak vní senioři mohou prohlubovat své znalos
a trénovat paměť účas na Univerzitě III. věku. Jejich celoroční úsilí bylo v červnu završeno předáním Pamětních listů a malou oslavou.
Lucie Hovorková,
ředitelka
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Ekocentrum Vrátkov připravuje od září 2022 spoustu novinek!
V letních měsících se u nás vystřídalo několik příměstských táborů a také návštěvy různých dětských skupin, pro které jsme připravili vzdělávací programy zážitkovou metodou. Věříme, že se dětem u nás líbilo
a odnesly si spoustu krásných zážitků i nových vědomos .
A co chystáme od září 2022?
Nadále se budeme věnovat řízené vzdělávací činnos pro školní a školkové dě , pro které máme
připravené výukové programy s různými tématy
(např. Poznej a zažij les, Přírodní jevy a koloběhy,
Ekologie a ochrana lesa, Poznávání dřevin, bylin
a lesní zvěře atd.) Pokud jste nás se školou či školkou již dříve navš vili, zveme Vás na jiné téma
v našem programu. Programy budou probíhat
pravidelně od pondělí až do středy v dopoledních
hodinách.
Nezapomínáme ale ani na naše nejmenší dě ,
které ještě nechodí do školky. Pro ně otevíráme
Lesní klub - Medvíďata (dě ve věku 3 - 4 roky).
Program bude probíhat pravidelně ve čtvrtek
a v pátek od 8 do 12 hodin. Dě si budou hrát,
zpívat, cvičit, malovat a výtvarně tvořit. Užijí si
legraci při pohybových básničkách, budou zdolávat překážkové dráhy, užívat si radost z pohybu
a povedeme je k hezkému vztahu k přírodě i k sobě
navzájem.
Od září 2022 rozšiřujeme nabídku kroužků pro dě
a otevřeme i kurzy pro dospělé!
Pro dě otevíráme tyto kroužky:
• Lesní průzkumníci (3 - 6 let) - kde budou dě
tvořit, poznávat les a povídat si o jeho obyvatelích
• Lesní jóga pro dě (3 - 6 let a 6 - 10 let) - dě
cvičí jógové pozice inspirované přírodou a zvířátky. Jóga v dětech podporuje zvídavost, fantazii a hravost.
• Pokusy s přírodou (5 - 8 let) - zajímavé pozorování a zkoumání živé i neživé přírody
• Lesohrátky (6 - 8 let) - výlety do lesa, hry a tvoření, život v lese
• Lesany a druidi (8 - 12 let) - sbírání bylinek
a plodů lesa, míchání čajů, tvorba herbáře, recy-dílna, tvoření z přírodnin
• Lesní dílnička tvoření (6 - 10 let) - tvoření z přírodních materiálů, rozvinu fantazie

• Malý truhlář pro dě (6 - 10 let) - práce se
dřevem ve spojení s truhlářským a řezbářským
nářadím, rozvinu krea vity, fantazie a zájmu
o dřevo jako materiál
• Zálesák pro dě (6 - 10 let) - jak přežít v přírodě, postavit si úkryt v lese, uvařit na ohni,
vlastnit KPZ, umět zacházet s nožem, s ohněm,
zápisník zálesáka.
V nabídce najdete i dva kroužky pro skupinu starších dě (teenagerů) a to Jógu pro TEENs a Recydílnu, kde budou dě přeměňovat staré a nepotřebné věci na nové a užitečné!
Pro dospělé jsme nachystali dva pohybové kurzy
- Cvičení s vlastní vahou a Jógu pro dospělé. Bližší
informace a přihlášky na kroužky a kurzy najdete
na našich stránkách www.ekocentrumvratkov.cz.
Mimo pravidelných ak vit budeme pořádat v průběhu celého roku zajímavé akce, workshopy a semináře pro veřejnost. Aby Vám nic neuteklo, sledujte
nás na FB proﬁlu, nebo si zažádejte o pravidelné zasílání Newsle eru přímo do Vašeho mailu.
Těšíme se na Vás a věříme, že v naší nabídce si každý něco pro sebe najde.
Jitka Čurdová, DiS.,
koordinátorka ak vit Ekocentra Vrátkov
e-mail: info@ekocentrumvratkov.cz,
www.ekocentrumvratkov.cz
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Svatováclavské střelecké slavnos ve střelbě historickou kuší
V sobotu 24. 9. 2022 se na tradičním místě, a to na
parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici,
uskuteční čtrnáctý ročník Svatováclavských střeleckých slavnos ve střelbě historickou kuší. Soutěž je
vedena zcela v duchu střeleckých slavnos pořádaných měšťanskými spolky v patnáctém a šestnáctém stole . Začátek soutěže je v 11.00 hodin,
a to slavnostní přísahou střelců. Střelby samotné,
tak jak tomu bývalo i kdysi zpestří, vystoupení středověké hudby v podání pražských hudců PeregrIn.
Připravena bude i střelnička pro malé návštěvníky
a kryté posezení, kde se návštěvník bude moci občerstvit a sledovat střelby či probíhající program.
K vidění bude celá řada replik historických kuší
a jejich příslušenství jak v akci, tak na sta cké ukázce.
Střelby zahajují první disciplínou, a to střelbou ku
zdi. Střílí všichni přihlášení střelci, a to dvanáct ran
na vzdálenost dvacet pět metrů na terč o průměru
40 cm. Po střelbě ku zdi následuje střelba na trámek, kde střílí šest nejlepších střelců z prvního kola
a účelem je zasáhnout vnitřní siluetu přesýpacích
hodin, které jsou na trámku namalovány. O vítězi
pak rozhodne střelba na malovaný terč, kam postupují tři nejlepší z předešlého kola. Tentokrát se
vede střelba v sedě a každý střelec má po jedné
ráně. Před samotné ﬁnále je pak vložena ještě jed-

na oblíbená disciplína ,a to střelba ku ptáku. Střílí
dle vylosovaného pořadí v sedě na siluetu ptáka.
Ten, kdo zasáhne trup stává se králem střelby ku
ptáku. Ten, který zasáhne levé či pravé křídlo ptáka, stává se buď levým, nebo pravým maršálkem.
Pro všechny střelce jsou pak za jejich výkony v jednotlivých kategoriích nachystány hodnotné ceny
a celkový vítěz si pak k předchozím ohodnocením
odnáší i deskový malovaný terč.
V případě deště, kdy by opravdu nebylo možné
soutěž uskutečnit, se termín překládá na následující víkend. Ovšem věříme, že nám počasí bude
opět přát a uvidíme se za hradbami ve stanovený termín. Přijďte tak nasát úžasnou atmosféru
středověkých střeleckých slavnos v jedinečném
prostoru českobrodských hradeb a podpořte naše
brodské střelce v silné konkurenci tuzemských
i zahraničních střelců. Tímto jste srdečně zváni za
českobrodské hradby.
Za podpory města Český Brod pořádá Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv miesta Český
Brod. Broda hrrr a kuším zdar!
Mar n Semrád, Guardia Broda Bohemicalis
Autor fotek: Michal Jelínek
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Českobrodská vzduchovka 2022
Dne 27. srpna 2022 se uskuteční již další ročník soutěže pro všechny nadšené amatérské střelce ze vzduchové pušky, Českobrodská vzduchovka. Soutěž se uskuteční na tradičním místě za českobrodskými hradbami
v Šafaříkově ulici a její začátek je v 13.30 hodin, kdy se první střelci postaví na palebnou čáru. Zápis střelců
bude probíhat od 12.30 hod. do zahájení. Startovné činí 100 Kč za dospělého střelce, dětská kategorie je
od startovného osvobozena.
Střelecké disciplíny se opro minulým ročníkům
nemění. Střílí se z volné ruky a otevřených mířidel
na dva typy terčů vestoje a na bodově hodnocené
padací ﬁgurky vleže. Vše na vzdálenost 10 metrů.
Na první terč je vedeno šest ran a na druhý čtyři
rány. Finálová střelba Ku ptáku je pak vedena na
vzdálenost 25 metrů po třech ranách. Před zahájením samotné střelby na terč je možné využít dvou
nástřelných ran. K soutěži je pak přidružena i juniorská soutěž, kdy dě střílí na vzdálenost 8 metrů vestoje na terč a vleže na padací ﬁgurky. Pro
soutěžící v obou kategoriích jsou opět přichystány
medaile, diplomy a letos i jedno malé překvapení.
Zároveň jsou pro soutěžící připraveny terče, diabolky a broky různých ráží, které je možné v soutěži použít.
Dále se na střelce jménem pořadatele a vlastníka
vybavení střelnice chceme obrá t s prosbou, aby
do soutěže nastupovali jako doposud pouze se
vzduchovkami, které mají výkon maximálně do 16 J
(džaulů). Ovšem i tyto vzduchovky jsou již schopny
při opakované střelbě na jeden běžný, rozuměno
kupovaný, lapač a ﬁgurky oboje řádně poničit a zohýbat. Reagujeme tak na novelu zbrojního zákona,
kdy od února roku 2022 vešel v platnost nový zákon hovořící mimo jiné i o vzduchovkách. Ve svém
znění již neomezuje výkon vzduchovek, ale pouze
ráži. Terče a lapače, které střelbu z takových silných
vzduchovek snesou, však nezmiňuje.

Po celé odpoledne bude pro střelce a návštěvníky
připraveno občerstvení a ohniště. V případě hezkého počasí bude v omezené míře, vzhledem k ceně
benzínu a spotřebě vozidla, možné využít i okružní jízdu v terénním historickém vozidle Ford MUT.
Pro případ nepříznivého počasí jsou oba palposty
zastřešeny.
Tímto jste jménem pořadatele Guardia Broda Bohemicalis srdečně zváni. Akce je pořádána za podpory města Český Brod. Budeme se opět těšit na
vaši hojnou účast. Střelbě zdar!
Další informace najdete na:
www.brodahr.cz/akce/vzduchovka.
Mar n Semrád,
Guardia Broda Bohemicalis
Autor fotek: Michal Jelínek
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Prázdniny v LECCOSu
Letní prázdniny jsou pro nás v LECCOSu ve znamení táborů, výletů a akcí. Rádi se s vámi podělíme o naše
červencové zážitky. A že jich nebylo málo.
V Rodinném centru Kos čka
proběhl první turnus příměstského tábora pro nejmenší
s názvem Krtečkova dobrodružství. Dě od 3 do 6 let prožily týden velmi ak vně. Kromě sportovních ak vit a výletů
autobusem po okolí, jsme nevynechali ani návštěvu knihovny, jak je naším zvykem. Tentokrát jsme vyrazili i na koně.
Ještě v červenci jsme s hli týdenní Tábor v ráji
v Rovensku pod Troskami. Oblíbený seriál Stranger
Things byl hlavním tématem tábora pro dě do
15 let. Prožily ho velmi ak vně a sportovně. Nechyběl výšlap na hrad Trosky, výlet do nedalekého
Jičína, koupání, ale také jízda v člunu.
V RC jsme také připravili rozvrh všech programů
a kurzů na nový školní rok. Najdete ho též v tomto čísle zpravodaje. V NZDM Klub Zvonice se také
nenudili. V Českém Brodě se hned první den
prázdnin připravili na plánované výjezdy a vyráběli originální pohlednice, které nás vždy potěší,
když dorazí z výletu do naší LECCOSí kanceláře.
V horkém počasí jeden den vyrazili s dětmi do Vodního světa v Kolíně. Letos místo vodáckého tábora
připravili na konec července pě denní výjezd do
Krkonoš, kde bydleli v naší oblíbené evangelické
faře v Křížlicích. Během pobytu se dě zúčastnily
několika her a výletů do přilehlého okolí. Program

oživila i výtvarná dílna, kdy si dě ba kovaly trička,
která si dozdobily ﬁxami na tex l. Během července se starší chlapci zapojili do malých rukodělných
projektů, které můžeme realizovat díky zakoupení nářadí z projektu MAS Mezilesí, podpořeného
z Evropské unie. Pracují na výrobě visutého záhonu
a masážního chodníčku, který bude sloužit všem
návštěvníkům zahrady v areálu nemocnice. Ani
v poděbradském klubu nezaháleli. V rámci projektových dnů, podpořených Evropskou unií, prostřednictvím MAS Podlipansko uspořádali akci na
téma Zdravý životní styl.
Příměstský tábor byl také plný akcí z projektových
dnů. Proběhla zajímavá beseda s právníkem na
téma práva a povinnos dě , mladistvých i dospělých. Návštěva cykloservisu s besedou, jak bezpečně jezdit na kole či koloběžce, dě také moc bavila.
Uspořádali jsme několik výletů na koloběžkách po
okolí i „koloběžkové“ závody.
V obou klubech máme během prázdnin otevřeno.
Otevírací dobu najdete na Instagramových proﬁlem i našem webu.
Přejeme pohodový zbytek letních prázdnin. Další
report z našich akcí najdete určitě v dalším vydání.
Další informace na našem novém webu:
www.leccos.cz.
Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

20

Českobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2022

Z organizací a spolků

Letní dění v TJ Slavoj Český Brod
V období letních prázdnin dochází ve většině našich oddílů k utlumení sportovních ak vit, a to jak tréninkového, tak i soutěžního charakteru. Toto období využíváme zejména pro generální úklid, drobné opravy
a revizní prohlídky na našich sportoviš ch. Zaměřujeme se i na plánování našeho budoucího rozvoje, kalkulace a budoucí vize. Intenzivně řešíme dopady nárustů cen energií, jak z krátkodobého i dlouhodobého
hlediska.
Červenec byl pro většinu našich členů spíše odpočinkovým měsícem, ve kterém se věnovali dovoleným a regeneraci. Oddíl tenisu pořádal v tomto
období pro své hráče soustředění ve Vodňanech.
Měsíc srpen už patří soustředěním a příměstským
sportovním táborům všech ostatních oddílů. Basketbalisté mají své soustředění jako každý rok
v Jičíně, ženy a dorostenky čeká týden intenzivní
přípravy v naší sportovní hale. Atle cký oddíl se
chystá jako každý rok na soustředění do Hos nného a příměstské tábory probíhají i na atle ckém
stadionu Ku lka, kde po celé léto mají soustředění
a příměstské tábory i jiné sportovní a volnočasové
organizace. Nohejbalisté se také již tradičně rozjeli
na soustředění v Krušných horách, kde se dě připravují na Mistrovství ČR. Léto je však i časem pro

individuální přípravu, využívají ji především tenisté
nebo například pravidelně každou středu dorostenci z atle ckého oddílu.
Českobrodský basketbalový odchovanec Pavel Benák, vítěz extraligy juniorů s týmem GBA Sojky Pelhřimov, se v letních měsících intenzivně připravuje
v naší sportovní hale již druhým rokem. Tentokrát
ho čeká letní příprava se Slavií Praha, která hraje
nejvyšší mužskou soutěž. Pokud v této přípravě
uspěje, může získat angažmá v tomto klubu. Pro
Pavla je to obrovská příležitost v jeho hráčské kariéře. Jsme rádi, že u toho můžeme být.
Jan Hanzal, TJ Slavoj Český Brod
Foto archiv TJ Slavoj Český Brod
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Škola čar a kouzel
Prázdniny se kvapem blížily a já měl tušení, že mě letos čeká neobyčejné dobrodružství. Jednoho podvečera k nám zanesla sova zapečetěný dopis, který oznamoval, že jsem byl přijat ke studiu na Škole čar a kouzel
v Bradavicích. Dopis obsahoval pokyny, co si vzít s sebou, a lístek na vlak, který odjížděl od nástupiště 9 a ¾
kousek od kina. A opravdu! V sobotu jsem se dostavil na místo odjezdu, pak už jsme jen proskočili tajným
vchodem na nástupiště a vydali se na cestu Bradavickým expresem.
V Bradavicích jsme se rychle ubytovali a po krátké procházce okolím nás čekala slavnostní večeře. Na ní nás přivítal profesor Brumbál, seznámili
jsme se s profesorským sborem a obyvateli hradu
a okolí. Nasadili jsme si na hlavu Moudrý klobouk,
který určil, do jaké z kolejí budeme zařazeni. Večer
spus li bratři Weasleyovi ohňostroj a za m, co se
všichni kochali záplavou barev, znenadání na nás
zaútočili smr jedi. Statečný Harry Po er se je pokusil zastavit, ale jejich kouzla byla silnější a Harry
zkameněl. Pán temnoty se vrací…
Naštěs se ukázalo, že Harryho půjde oživit, jen
bude třeba trocha magie, lektvarů a mas a mocný artefakt. Nic co bychom při troše píle nezvládli.
S pomocí tajného plánku Bradavic a okolí jsme navš vili Hagridovu chýši, vrbu mlá čku, abychom si
nakonec v Příčné ulici u pana Olivandera koupili
kouzelnou hůlku. Pod vedením profesora Snapea
jsme se pak začali učit kouzla. Pořídili jsme si kouzelnické pláště a zhotovili létající košťata. Takto vybavení jsme se zúčastnili mezikolejního turnaje ve
famfrpálu, který po tuhém boji vyhrála Vlkobijecká
kolej. Pomohli jsme panu Mloku Scamanderovi pochytat jeho kouzelná zvířata a pod vedením profesorky Prýtové jsme uvařili kouzelnou mast pro
zkamenění. Bohužel, ať jsme Harryho mazali, kde
to šlo, kouzlo přetrvávalo.

Pak již nastal čas Poháru tří kouzelníků. V první
etapě jsme v souboji s draky získali dračí vejce,
druhá etapa nás pak zavedla k nedaleké řece, ale
s pomocí žaberníku jsme úkol snadno splnili. Třeetapa byla nejtěžší. V noci jsme se museli vydat
do strašidelného bludiště. Na jeho konci nás čekal
pohár, ale než jsme se k němu dostali, zaútočil na
nás Voldemort. Jen těsně jsme mu unikli a dostali
se zpět do hradu.
Druhý den jsme s pomocí nově získaného poháru
konečně zlomili kletbu a oživili Harryho Po era.
To ovšem jen vyprovokovalo Voldemorta k útoku
na Bradavice. Zaútočil na nás se všemi svými pomocníky a jen díky znalos kouzel jsme je dokázali odrazit. Zjis li jsme, že Voldemorta lze porazit
zničením viteálů, do kterých ukryl kusy své duše.
Po stras plné cestě jsme konečně stanuli pánu zla
tváří v tvář. S pomocí meče jsme usekli hlavu hadovi, který v sobě skrýval poslední viteál a společně
vyřčeným kouzlem odzbrojili Voldemorta, kterého
následně odvedli do Azkabanu.
Blíží se konec školního roku v Bradavicích. Musím
říct, že zpět mezi mudly se nikdo z nás netěší…
Milan Rollo, Psohlavci 14
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Slavnostní předávání vysvědčení
Skončil další školní rok a naši deváťáci se loučili s Myšárnou. Tentokrát jsme se sešli v sokolovně, abychom
školní rok 2021/2022 uzavřeli trošku slavnostněji, než bylo na naší škole obvyklé.
Program připravili za veliké podpory učitelů žáci 9. A.
a 9. B. Průvodkyní byla Linda Kolářová, která hned
na začátku seznámila všechny přítomné rodiče, učitele i ostatní publikum s m, na co se mohou těšit.

Barbora Hoﬀmannová a na klavír zahrála Adéla
Dušková. Malé sportovní vystoupení předvedl také
Jan Ševčík. Následoval společný waltz všech absolventů a tanec s rodiči.

V 16 hodin deváťáci slavnostně nastoupili. Všichni
byli krásně oblečení, pánové v oblecích a slečny ve
společenských šatech. Pak následoval projev paní
ředitelky a šerpování žáků. Při této akci dostal každý ročenku s fotograﬁemi z letošního školního roku
a samozřejmě i vysvědčení.

Na závěr proběhlo tradiční promítání, při kterém
jsme zhlédli obrázky ze života třídy za celých devět
let školní docházky. Ze školy nyní odcházejí mladí
sebevědomí lidé, kteří se jistě v životě neztra .

S poděkováním rodičům i učitelům vystoupil Jan
Lidmila a Jan Nekolný. V kulturní čás zahrál na violoncello Dominik Boháč s klavírním doprovodem
paní učitelky Ľubici Spurné. S ﬂétnou vystoupila

Všem vám přejeme hodně úspěchů a těšíme se, že
se nám přijdete pochlubit, jak se vám daří v dalším
studiu.
Jana Kolářová,
třídní učitelka 9. A, ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Kateřina Kvapilová, ZŠ Tyršova, Český Brod
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Sportovní den ZŠ Tyršova
V úterý 21. 6. 2022 žáci devátých ročníků připravili sportovní den pro své spolužáky druhého stupně
ZŠ Tyršova. Program se odehrával na místním atle ckém stadiónu na Ku lce a skládal se z těchto disciplín:
sprint, štafeta, hod koulí, so ball, fotbal, skok daleký a hod na koš. Žáci, kteří nesoutěžili, se mohli věnovat
různým mimosoutěžním ak vitám nebo fandit svým spolužákům a podporovat je.
Ráno soutěžící začali plnit předem připravené disciplíny v barvě svého týmu. V jednotlivých stanovišch probíhaly napínavé souboje, kde si vítězné příčky vybojovaly osmé ročníky v pořadí 8. A., 8. C., 8. B.
Celý den jsme si užili díky krásnému počasí, občerstvení, které bylo připraveno z domácí kuchyně
deváťáků, a hudebnímu programu, který doprovázel celé sportovní dopoledne. Nechyběly ani závěrečné zápasy ve fotbale a so balle mezi vítězem
sportovního dne 8. A. a týmem devátých ročníků.

Zápasy byly velmi vyrovnané, ale 8. A. obhájila, že
tento ročník byla nejúspěšnější.
Následující den sportovní ak vity naší „Myšárny“
pokračovaly ve sportovní hale. Zástupci tříd se zde
utkali ve ﬂorbale. Vítězná družstva si pro své třídy
odnesla i tentokrát diplomy v pořadí 8. A., 9. A., 9. B.
Denisa Kratochvílová, 9. B., ZŠ Tyršova
Foto: Mgr. Kateřina Kvapilová, ZŠ Tyršova, Český Brod
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Po dvouleté pauze se speciální školy regionu sešly na turnaji ve vybíjené
V samém závěru uplynulého školního roku Základní škola a Prak cká škola Český Brod pořádala již
26. ročník ve vybíjené. Díky pomoci Základní školy v Žitomířské ulici 885, která nám propůjčila venkovní
hřiště, jsme zde opět našli výborné zázemí pro to, aby po dvouleté vynucené pauze žáci zúčastněných škol
změřili své síly v této oblíbené míčové hře.
Turnaje se mimo domácích zúčastnily školy z Kolína, Kutné Hory, Peček. Letos se turnaj poprvé stal
turnajem mezinárodním, kdy se ho zúčastnilo také
družstvo dě z Ukrajiny, které v našem regionu našly dočasné nebo již i trvalé bydliště a navštěvovaly
adaptační skupiny v Českém Brodě.
Turnaj se odehrál na dvou hřiš ch za rozhodování
čtyř studentů z místního gymnázia, kteří byli velmi
dobrými sudími a pískali v duchu fair-play. Týmy
hrály v počtu šes hráčů v poli s jedním hrajícím
kapitánem. Každý tým mohl mít i neomezený počet náhradníků, kteří se mohli během utkání do
hry zapojit.
Turnaj byl velmi vyrovnaný, zejména mezi týmy
domácích sportovců a hráčů z Kolína šlo doslova
o každý míč. Ovšem velkým překvapením turna-

je se stal tým ukrajinských dě , jehož výkon se
s přibývajícími zkušenostmi ze hry během turnaje
očividně stále zlepšoval, a tak dal všem soupeřům
pořádně zabrat.
Celý turnaj nakonec ovládli sportovci a sportovkyně domácích – českobrodské Základní školy
a Prak cké školy. Stříbrné medaile si odvezli žáci
do Kolína a bronzové medaile si pak za velkého
ohlasu a potlesku všech přítomných na krk mohly
nechat zavěsit ukrajinské dě . Na turnaji panovala
dobrá nálada, skvělé občerstvení, které připravili
studen z naší školní kavárny Tranzit Café, a počasí už bylo jen třešničkou na dortu. Těšíme se zase
příš rok nejen na tuto tradiční akci, kterou naše
škola plánuje pořádat.
Nikola Znamínková, učitelka ZŠ a PrŠ Český Brod
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ZŠ Žitomířská je letošním ﬂorbalovým králem děravého míčku
Po roční covidové pauze došlo opět k obnovení ﬂorbalového turnaje „O českobrodského krále děravého
míčku“. Letošní ročník se konal 23. 6. pro chlapeckou kategorii a 24. 6. pro kategorii dívčí.
Do chlapecké kategorie se letos přihlásily týmy
ZŠ Žitomířská, ZŠ Tyršova, ZŠ Kounice a ZŠ Poříčany. Domácí základní školy přihlásily dvě družstva,
to znamená, že základní skupina čítala celkem šest
družstev. Po odehrání základní čás čekalo první
čtyři družstva velmi ošidné play-oﬀ. Letošní turnaj
odehrála naprosto suverénně ZŠ Žitomířská, která
ve ﬁnále porazila ZŠ Poříčany a prošla celým turnajem bez jediné porážky. Bronzová medaile nakonec
zbyla na obhájce tulu ZŠ Tyršova. Kapitán družstva ZŠ Žitomířská Jiří Gyarfaš, který byl zároveň
nejlepším střelcem turnaje, mohl převzít pohár
pro vítěze turnaje. ZŠ Žitomířská se tak stala již
tře m držitelem trofeje (po Gymnáziu Český Brod
a ZŠ Tyršova).

Vítězství bylo o to cennější, jelikož o den později
ovládly turnaj dívek opět hráčky ZŠ Žitomířské, které v krásném ﬁnále porazily ZŠ Tyršova. ZŠ Žitomířská získala jako první škola v krátké historii turnaje
double (vítězství v dívčí i chlapecké kategorii).
Děkujeme všem mladým hráčkám a hráčům za
skvělé výkony a reprezentaci svých škol. Pevně věříme, že se nám podaří udržet tradici a turnaj se
uskuteční i následující školní rok. Jako skromný cíl
si dáváme rozšířit turnaj o dvě další základní školy.
Zároveň za organizátory děkujeme řediteli ZŠ Žitomířská Mgr. Jiřímu Slavíkovi za pomoc při personálním obsazení turnaje.
PhDr. Michal Švandrlík, MBA, organizátor turnaje
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Začátek nové sezóny v KD Svět
S koncem prázdnin a začátkem školního roku tradičně zahajuje sezónu také KD Svět. Po prázdninové pauze, během které jsme se s vámi setkali na venkovních projekcích v rámci Filmového léta s Letním kinem
Svět, tak představujeme program nové sezóny a několik novinek, které vás při návštěvě KD Svět čekají.
Nabídka zářijových představení
V pondělí 1. srpna byl zahájen předprodej vstupenek na další sezónu, která nabídne zajímavé
divadelní i hudební pořady pro dě i dospělé. Už
v pondělí 6. září usedne do Křesla pro hosta dlouho očekávaný host, uznávaný egyptolog, prof. Mgr.
Miroslav Bárta, Dr. Pořadem bude provázet známá
moderátorka Mar na Kociánová, vstupenky můžete zakoupit v informačním centru nebo online,
stejně jako na všechny další pořady. Informace
o předprodeji naleznete na našem webu:
kdsvet.cvik.info.
Ve čtvrtek 22. září můžete v KD Svět navš vit známou
divadelní hru Cavewoman, která navazuje na velmi
úspěšné představení Caveman. Na konci měsíce vás
čeká hudební lahůdka, večer s Bizetovou operou Carmen v podání Edity Adlerové. Pořad uvádíme v rámci
známého hudebního cyklu Klasika Viva.
Co nového přinese kino?
Digitalizované kino v KD Svět má tu výhodu, že může
přinášet svým návštěvníkům samé ﬁlmové novinky,
a to z české i zahraniční produkce. Promítací časy,
na které jste zvyklí, se nemění a my se na vás budeme těšit tradičně ve středu a v sobotu od 19.00
hod. a v neděli při dětských a rodinných projekcích
od 15.00 hod. Co se však u těchto pořadů mění, je
cena vstupenky. Od září za vstupenku do kina zapla
dospělý návštěvník 140 Kč, snížené vstupné pro dě
do 15 let je 130 Kč. Jde o minimální ceny, stanovené
distributorem, a my jsme jako řádní podporovatelé
kulturního života povinni je dodržovat.
Plus něco navíc
Pro mnohé z vás jistě bude příjemnou novinkou
Kino Plus. Pod mto názvem se skrývá odpolední
promítání každou první středu v měsíci a je určeno všem, kterým nevyhovuje návštěva kina ve večerních hodinách. Většina kin podobné projekce
nazývá Bio senior, protože jsou určeny především
pro seniory. Naším záměrem je ale nabídnout tato
promítání těm, kteří se neradi vracejí z kina za tmy
a kterým nevadí, že neuvidí ﬁlm v premiérovém

týdnu. Významným bonusem je také cena, protože
vstupenku na ﬁlmovou projekci v rámci Kina Plus
pořídíte za 70 Kč. Na první promítání vás zveme
již 7. září v 15.00 hod., kdy v KD Svět budete moci
zhlédnout českou komedii Řekni to psem. Ke každé
zakoupené vstupence návštěvníky čeká sladké překvapení zdarma.
Trpělivost přináší popcorn…
V uplynulém období jsme si vyzkoušeli sezónu bez
popcornu, nyní vyhovíme přání některých návštěvníků KD Svět, takže od září vám tuto oblíbenou pochu nu nabídne v rámci ﬁlmových promítání také
kavárna CuKRátkov. Věříme, že náš vstřícný krok
oceníte a budete dbát na to, aby tato dobrota neskončila na podlaze sálu, ale právě jen tam, kam
patří… Těšíme se na vás brzy na viděnou v KD Svět.
Ing. Klára Tesaříková, KD Svět/CVIK
Kateřina Anna Nováková, DiS., KD Svět/CVIK

Z kultury

Českobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2022

27

Písmenka jsou kamarádi pro všechny, co čtou si rádi
V týdnu od pondělí 20. června do pátku 24. června 2022 naši knihovnu navš vilo 181 žáčků prvních tříd
základních škol z Českého Brodu, Přistoupimi a Poříčan, abychom je již popatnácté slavnostně pasovali na
Malé čtenáře.
Letos jsme do našeho království knížek přizvali na
pomoc partu pě slonů. Poslechli jsme si sloní rozhovor, písničku i básničku o slonech. Potom na svůj
trůn usedla naše Písmenková královna, aby sledovala, jak budou malí školáci plnit připravené úkoly
a jak předvedou svou čtenářskou dovednost.
Na dě čekaly veršované hádanky nebo básničky
o jednotlivých písmenkách abecedy. Po čtení a hraní s obrázky, písmenky i slovy následovala drama zace příběhu z knížky Pavla Brycze Dětský zvěřinec
o klukovi Ber kovi, ze kterého se stal slon El k,
protože neuměl smrkat.

Všichni prvňáčci dokázali, že jsou s písmenky kamarádi, proto jim naše Písmenková královna mohla předat záložku do knihy s jejich jménem a fotograﬁí Dubánka. Od své paní učitelky dostali navíc
knihu spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa
Petra Václavka Dubánek a tajný vzkaz, která byla
vydána v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka a kterou nelze koupit v běžné knihkupecké sí .
Jitka Šrajerová,
Městská knihovna/CVIK
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Stěhovavé léto i hravý konec prázdnin s knihovnou … a co bude dál?
Letošní prázdniny byly pro knihovnu a hlavně pro nás knihovnice hodně pracovní. Během července a srpna,
v rámci příprav na nadcházející rekonstrukci zbývajících prostor naší budovy, jsme museli zcela neplánovaně začít se stěhováním knih do náhradních prostor, které pro nás zajis lo město Český Brod. Výsledkem rekonstrukce budou nově upravené prostory pro knihovnu, všichni se také dočkáme tolik potřebného výtahu.
Kromě toho samozřejmě proběhly i všechny naplánované čtecí, poslouchací a hravé programy
pro dě a dospělé. Knihovnické léto zakončíme ve
středu 31. srpna, kdy po celý den nabízíme registraci nových dětských čtenářů zdarma a od 12.00
zveme všechny zájemce na zábavné odpoledne
s deskovými hrami ﬁrmy ADC Blackﬁre.

a rezervace, v provozu nebude ani bibliobox. Během této doby se budeme stěhovat do přízemí
naší budovy. V pondělí 3. října naše čtenáře přivítáme v prostorách informačního centra, radničního sálu a galerie Šatlava, kde budeme po celou
dobu rekonstrukce poskytovat běžné výpůjční
služby. Naší snahou je zachování jejich rozsahu
a kvality v maximální možné míře.

Od pondělí 19. září do pátku 30. září bude knihovna úplně uzavřena, nebude možné knihy půjčovat a vracet, nebude možné vyřizovat objednávky

Eva Vedralová,
Městská knihovna/CVIK

BLAHOPŘEJEME
Významné životní výročí oslavili v červnu a červenci to českobrodš občané:
paní Marta Pazdercová, pan RNDr. Jaroslav Bejšovec, DrSc., pan Jiří Kreps,
pan Stanislav Musil, paní Alena Kuklová, paní Hana Navrá lová, pan Miroslav
Slováček, pan Jaroslav Mildorf, paní Edeltruda Rosypalová, paní Anna Jozífová,
rálová
lová,,
paní Božena Feyfrlíková, paní Alenka Citová, paní Jarmila Šašková, paní Olga Králová,
echová
paní Eva Rusová, pan Ing. Jaroslav Kadlčák, pan Zdeněk Janský, paní Ludmila Blechová,
pan Jaromír Vomáčka, paní Věra Novotná.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Vybíráme z knižních novinek
Tereza Brodská: Moje máma Jana Brejchová
u.
Životní příběh herečky Jany Brejchové, zachycený její dcerou, herečkou Terezou Brodskou.
Prostřednictvím společných rozhovorů přibližuje úspěšnou ﬁlmovou kariéru české ﬁlmovéé
hvězdy, která v 60. letech zářila také na evropské scéně. Vypráví o spolupráci s hereckýmii
kolegy, kteří byli součás její profesní kariéry, někdy i osobního života. Setkáme se s režiséryy
Jiřím Krejčíkem či Milošem Formanem, nahlédneme do zákulisí natáčení s Pierre Bricem
nebo Janem Werichem. Kniha přináší také neobvykle otevřenou výpověď o jejím soukromí,
o jejích partnerech a komplikovaných rodinných vztazích.
A
Alice Horáčková: Rozpůlený dům
R
Román o svobodomyslných ženách a pytlácích, kše manech s tex lem a spiri stech, o tajn
ných láskách, útěcích, křivdách, změnách jmen i příjmení a žabomyších válkách, které nakon
nec stály životy. Odehrává se v sudetské vesnici první poloviny 20. stole , Češi a Němci tu
ž ve smíšených manželstvích, osudy rodin se potkávají, prolínají a pro nají. Autorka splétá
žijí
p
příběh
ze vzpomínek i archivních záznamů, k psaní ji inspirovala vlastní rozpůlená rodina.
P roce 1945 byla část jejích příbuzných odsunuta a část zůstala, jeden z jejích předků se
Po
d
dokonce
stal přítelem Reinharda Heydricha.
Veronika Hurdová: Agnes a ostrov S nů
Už jsou to dva roky, co se Agnes vrátila ze Zakázané hory. Od té doby život v její vesnici
ci
pokojně plyne, dokud jednoho večera Agnes nepotká Stín… Postupně přibývají útoky
ky
těchto poloprůhledných bytostí na vesničany, kteří se sami začnou proměňovat ve Stíny,
y,
rovnováha trvající po mnoho generací je narušena. Najde se někdo odvážný, kdo byy
všechny zachránil? Druhý díl příběhu o Agnes ukazuje, jak si udržet vnitřní světlo, když
svět kolem černá. Zkuste se přijmout strach, porozumět samotě a naučit se důvěře ve
svět. Autorka vám ukáže, jak na to…
P
Pavla Smetanová: Celej svět je rodná hrouda
K
Kniha o krajanech v exo cké cizině vznikla na základě telefonických rozhovorů v době covvidové, jako produkt autorčiny zvědavos , jak žijí ostatní Češi a Češky mimo svoji rodnou
zzemi. Mnozí v zahraničí strávili většinu svého života a odkrývají nám různorodé osobní,
aale i poli cké a další mo vy, kvůli kterým se do světa vydali. Našli si v cizí zemi domov?
JJak je těžké se tam uživit? Je možné si najít mezi domorodci přátele? A stýská se jim po
jjejich zemi? Na tyto a mnoho dalších otázek získala autorka ty nejrozmanitější odpovědi...

Kompletní přehled nových knih za měsíc červenec 2022 najdete na
www.knihovna-cbrod.cz.
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Husi se vracejí do Českého Brodu
Muzejní noc se letos po dvouleté „covidové“ pauze konala v Českém Brodě v sobotu 11. června. A pro
Podlipanské muzeum je to vskutku významný den: v hlavním výstavním sále se představila nová expozice
„Bitva u Lipan a ohlasy husitství“.
Je za deset minut šest a v muzeu už je vše připraveno: spolek Civitas Pragensis na zahradě rozbil
vojenské ležení, hra pro dě je nachystána, občerstvení na stole. Do dveří vstupují první hosté.
Úvodní slovo pronesl ředitel muzea Vladimír Rišlink, přivítal účastníky, poděkoval vedení města
Český Brod, zastoupenému místostarostou Tomášem Klineckým, za zásadní ﬁnanční podporu, bez
které by nová expozice minimálně letos určitě
nevznikla. Zásadní dík při její přípravě také patří
historičce Monice Feyfrlíkové Černé, předsedkyni
spolku Civitas Pragensis, která k tématu každodenního života v době husitů napsala dvě úspěšné
knihy – mimochodem také žije v našem městě. Po
úvodních zdravicích se už slova chopil přímo autor
koncepce nové muzejní expozice, historik a kurátor muzea Vladimír Jakub Mrvík, a krátce seznámil
přítomné s m, co v expozici mohou vidět a zažít.
V muzejní zahradě se návštěvníci tento večer přenesli o šest set let zpátky do minulos . Členové
spolku Civitas Pragensis v dobovém oblečení připravili jedinečnou atmosféru - trpělivě odpovídali
na otázky o středověké zbroji, běžném životě, písemnictví, ale třeba i o tom, jak se zpracovávalo
obilí kdysi a jak dnes. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet
psaní do voskové des čky či brkem, prohlédnout,
jak vlastně vypadá len a podívat se, jak se z jeho
stonků stane příze a z ní pak tká sukno. Velký zá-

jem byl i o mlácení obilí – i když se při prak ckém
cvičení obvykle ukázalo, že to není tak jednoduché,
jak to vypadá.
Od 20 hodin mohli zájemci (a byla jich plná aula)
vyslechnout přednášku Vladimíra J. Mrvíka o Českém Brodě ve středověku. Výstřel z křesadlové
pušky pak ve 21 hodin akci symbolicky zakončil.
Jestli jste u toho nes hli být, můžete muzeum navš vit kdykoli mimo pondělí, vždy od 9 (o víkendech od 11) do 17 hodin. Vstupné je a zůstává lidové, 30 Kč dospělý, 15 Kč dítě a senior. Pro školní
skupiny je k expozici připravena i sada pracovních
listů pro mladší a starší žáky.
Přijďte se podívat, těšíme se na vás!
Pokud se podaří uskutečnit všechny připravované
plány a projekty, čekají Podlipanské muzeum zásadní změny, a sice výrazně k lepšímu. V současné
době to ž vedení muzea ve spolupráci se Středočeským krajem a městem Český Brod připravuje
projekt generální rekonstrukce muzejní budovy
a současně také vybudování nového muzejního
depozitáře v prostoru bývalého ZZN. Pokud vše
dopadne dobře, nejpozději v roce 2027 by se mělo
začít budovat.
Jolana Nováková
a PhDr. V. J. Mrvík, Ph.D.
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Gothardské posvícení na dohled
Rok se s rokem sešel a další ročník českobrodských posvícenských slavnos je skutečně na dohled. Jejich
nová podoba, která se nese v duchu hesla „tradiční, a přece nové“, se dle mnohých ohlasů v loňském roce
osvědčila a my se tak snažíme tento koncept nejen zachovat, ale přinést do něj i něco nového a neotřelého.
Představujeme vám druhý ročník Gothardského posvícení, které proběhne ve dnech 16. – 18. září 2022
na náměs Arnošta z Pardubic.
Páteční gulášování a večerní koncert
Za podobných podmínek jako loni proběhne v pátek odpoledne soutěž družstev o nejlepší kotlíkový guláš. S m bude samozřejmě souviset veřejná
ochutnávka, během které návštěvníci – degustátoři
vyberou, který guláš je letos ten nejlepší. Vítězné
družstvo si odnese nejen pohár sv. Gotharda, ale také
hodnotný dárek od bylanské ﬁrmy Krby komplet s.r.o.
Přihlašování družstev do soutěže bude probíhat od
12. srpna u Petra Fořta: (fort@skybrand.cz).
Pohodovou páteční atmosféru doplní klučovské
víno z (ne)vinného stánku, výběr regionálních piv,
dobrá káva a poc vé burgery. V pozdějších večerních hodinách se můžete těšit na energické hudební vystoupení australské kapely Cash Savage & The
Last Drinks.
Bohatý sobotní program pro každého
Celodenní program začne úderem desáté hodiny,
kdy ožije středověké městečko, jarmark, tvořivé
dílny, stánky s rozmanitým občerstvením a bude
zahájena soutěž o nejlepší posvícenský koláč.
Všichni zájemci se do soutěžního klání, jehož vítěz
obdrží pohár sv. Gotharda, mohou hlásit také od
12. srpna, prostřednictvím českobrodského informačního centra (info@cesbrod.cz).
Krátce po desáté hodině zahájí program na pódiu
Divadlo Studna, které odstartuje sérii divadelních,
tanečních a hudebních vystoupení, naplánovaných
až do pozdních večerních hodin, kdy si můžete zatančit na candrbálu pod širým nebem. Vystoupení
však nebudou probíhat jen na pódiu. Nenechte
si ujít třeba dřevosochání, které bude zakončeno
dražbou sochy, vyrobené právě na této akci.
Během dne se budete moci také svézt prohlídkovým
vláčkem, zahrát si pukec nebo yo-yo, vyzkoušet středověká řemesla, projít se historickým podzemím
nebo navš vit planetárium. Ale nezapomeňte! Jízdu

vláčkem, netradiční prohlídku podzemí i program
v planetáriu je lepší si předem zarezervovat.
Zábavné nedělní odpoledne pro celou rodinu
Posvícenský trojboj o pohár sv. Gotharda je klasika,
kterou není třeba měnit. Ale proč nedělní program
neoboha t? Ať už jste slyšeli o Tajuplném světě podivuhodných her Jiřího Šebesty nebo ne, věřte, že
tyhle hry budou bavit vás i vaše dě . A když si někdo raději pořádně zaskotačí? Pro vás jsem připravili
koncert kapely Pískomil se vrací. V neděli po obědě
určitě přijďte včas, ať to všechno s hnete!
Slavnostní zakončení
Nesmíme zapomenout, že posvícenské slavnos
jsou tradičně spojeny s posvěcením kostela, proto
slavnostní zakončení proběhne v kostele sv. Gotharda. V neděli od 17.00 si zde můžete poslechnout hudební vystoupení Smyčcového kvarteta
českých ﬁlharmoniků, během podvečera proběhne také vyhlášení posvícenského trojboje a předání poháru sv. Gotharda. Nevynechejte ani tento
příjemný závěr celého Gothardského posvícení…
Podrobný program posvícenských slavnos , všechny důležité údaje o soutěžích a vystoupeních,
o spuštění rezervačních formulářů i pár prak ckých informací můžete už teď najít na oﬁciálním
webu www.gothardskeposviceni.cz.
Těšíme se na vás.
Ing. Klára Tesaříková, CVIK
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Allright, příměstské tábory, táto nahraj – Ku lka plná nejen
fotbalem a atle kou
Na konci června jsme pořádali první ročník fes valu Allrightu. Streetbalový turnaj pro nác leté i dospělé
se povedl. Ku lka hráče nadchla, super povrch, atmosféra, báječný doprovodný program. Nenudil se ani
nikdo, kdo se přišel jen tak podívat.
K vyzkoušení byla U rampa, kde svoje exhibiční vystoupení rozjel třeba místní Mar n Habada, který
sbírá slávu i na mezinárodní úrovni. Vystoupení
byla dechberoucí. Stejně tak jako skvělé taneční
kreace lokálních skupin – k vidění byli nejen mistři
světa. Zahrát jste si mohli pukec či cornhole. Večer
rozjel party DJ Rest, který se mimochodem také se
svým týmem zúčastnil turnaje. K vidění byl famózní streetball, plný emocí, napě , tvrdých soubojů,
radost nám dělala účast mnoha místních odchovanců. Velké poděkování patří Petrovi Bendovi,
dlouholeté opoře reprezentace i nymburského
klubu, který předal dětem ceny. Velký vzor. Poděkování patří ale především všem dobrovolníkům,
kteří akci připravili, Petrovi Fořtovi a jeho Skybrandu, městu Český Brod, Středočeskému kraji a lokálním partnerům. Bez nich bychom tuhle skvělou
party nerozjeli. Akcí pro tuhle věkovou skupinu je
pomálu, jsme moc rádi, že jsme stáli u zrodu nové
tradice.
Fotbalová sezóna 2021/2022 je za námi. A my se
už teď chystáme na tu další. Od prvního týdne

v srpnu se vrhneme na tréninky a 6. srpna jedeme
s šedesá dětmi na letní soustředění. Připravujeme fotbalový nábor pro nové hráče, který proběhne 20. září. Naše áčko zahájí prvním domácím
mistrovským utkáním sezónu již 13. srpna. Pro tuto
sezónu jsme naše béčko přihlásili po dohodě s hráči do okresního přeboru. Budeme rádi, když naše
hráče přijdete podpořit.
Během července přesto Ku lka nezůstala prázdná,
konaly se zde příměstské tábory. Dě trávily volný
čas v bazénu, na trampolíně, dováděly na hřiš ,
pod tul pirá k ním naprosto seděl. Jeden den tábora letos pirá tráví na výletě v Říčanech v trampolínovém světě Freex.
Již na první víkend v září pro vás chystáme tradiční
akci – Táto nahraj. Nenechte si ujít příležitost strávit s dětmi báječné odpoledne plné akčních ak vit.
Těšit se můžete také na divadélko, podívat se můžete i na souběžně probíhající psí soutěž. A třeba
počasí dovolí i malá překvapení.
Iveta Librová, SK Český Brod
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Největší škola Taekwon-do v ČR začíná novou sezónu!
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu – přijďte si zacvičit s námi! Jsme dlouhodobě nejúspěšnější
škola s nejširší nabídkou tréninků v Čechách i na Moravě.
Taekwon-do je korejské
bojové umění vhodné pro
všechny věkové kategorie,
holky i kluky. Naučíme vás
prak ckou sebeobranu, kopat i prát se. Jako tradiční bojové umění ale během
tréninku klademe důraz i na morální hodnoty jako
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání.

Není potřeba nic pla t – první měsíc máte zkušební zdarma! Přihlaste se nejlépe v září nebo v říjnu,
ať vám nic neunikne, přidat se ale můžete po celý
rok. Jen u nás získáte zdarma zkoušky na vyšší pásek, chrániče nebo dobok. Proto neváhejte a přijďte si s námi zacvičit do TJ Slavoj v Českém Brodě,
Komenského 516 – bližší informace k tréninkům
uvedeme již brzy na našem webu tkd.cz.

Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra
Hwang Ho Yonga, se kterým pravidelně trénují
všichni naši učitelé. Nově jako jediní v republice
vyučujeme i další korejská bojová umění jako Taekkyon, Gumdo a Hoppae sool.

Zároveň bychom mto chtěli poděkovat radnici
města Český Brod a městu samotnému za granty,
kterými dlouhodobě podporuje chod naší školy.
Anna Krbcová, Ge-Baek Hosin Sool
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Nový cvičební rok v Sokole se blíží
Prázdniny se pomalu chýlí ke svému konci a na nové ak vity se jistě nepřipravujeme jen my v Sokole.
Nicméně v útrobách sokolovny i okolo ní už to žije. To, co uvidíte jako první již před vstupem do ní, je zcela
nový chodník, který je v režii města, a který by v průběhu září měl být zcela hotov. Sokolovně každopádně
přidá body v soutěži Miss sokolovna. Díky rekonstrukci přestane zatékat do anglických dvorků ukrytých
pod dlažbou, což je pro budovu další plus.
Sice ne hned při zahájení, ale do konce tohoto roku
bude hotová kompletní rekonstrukce suterénu historické budovy. Přes veškeré zdražování a problémy s nedostatkem řemeslníků děláme vše pro to,
aby mohla po letech oprav konečně celá sokolovna
sloužit svému účelu, a to nejen členům jednoty, ale
i školám a občanům města. Je to za m naše největší inves ční akce od obnovení Sokola v roce 1990,
jejíž výše se pohybuje okolo sedmi milionů, a pokud vše dobře dopadne, získáme nový cvičební sál
a hodně potřebné zázemí.

Přejeme všem krásný zbytek prázdnin a na všechny dě i dospělé se těšíme v září. Neseďte doma
a přijďte si s námi zacvičit!
Ing. Jaroslav Petrásek,
náčelník T. J. Sokol Český Brod

Cvičební rok bude zahájen 5. září. Sledujte proto,
prosím, stránky www.sokolbrod.cz, kde se včas
dozvíte, jaké ak vity vám s novým školním rokem
nabídneme. Kurz tanečních zahájí první lekci 9. září
a těší nás, že zájem o něj převýšil naši kapacitu i přes
nutné zdražení. V souvislos se zahájením cvičení
vyzýváme i potencionální zájemce, kteří vynikají
v nějaké sportovní ak vitě, která by šla provozovat
v sokolovně, a za m ji tam nemáme, aby se nám
ozvali. Rádi se s vámi potkáme a umožníme vám ji
u nás provozovat.

Základní škola a Prak cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359, přijme pedagogické pracovníky
na pozice:
• učitel/ka základní školy speciální a základní školy zřízené podle par. 16, odst. 9
• asistent/ka pedagoga v základní škole speciální a speciální střední škole (PrŠ)
• asistent/ka v základní škole a základní škole zřízené podle par. 16, odst. 9
Nástup od září 2022, nebo dle dohody. Pracovní poměr na částečný úvazek.
Zájemci zašlou CV, popř. mo vační dopis na adresu zsaprsceskybrod@seznam.cz co nejdříve.
Bližší informace na tel.: 321 622 300.
KLUB VITAL OD ZÁŘÍ V KD SVĚT!
Centrum vzdělávání, informací a kultury (CVIK) zve všechny zájemce na další
setkání KLUBU VITAL ve středu 7. 9. 2022 od 13.00 do 15.00 hodin do kavárny kulturního domu Svět.

Píšete nám

Redakční rada neodpovídá
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Jak si chránit bydlení pro klidný podzim života
V dnešní době se bohužel často stávají senioři vlastnící nemovitost cílem zájemců o jejich domov či peníze
a to jak ze strany cizích lidí, tak členů rodiny. Proto uspořádali odborníci na tuto problema ku, Dorina
Šebíková a Ing. Petr Šoupal, v rámci KLUBU VITAL dne 4. května letošního roku zajímavou přednášku, po
jejímž skončení jsem je požádala o rozhovor pro Českobrodský zpravodaj.
Z vašich slov je zřejmé, že máte mnoho zkušenos
s m, jak se zejména starší majitel může dostat
do problémů při prodeji nemovitos . Můžete to
zopakovat i pro naše čtenáře?
PŠ: Inspirací nám byly případy, kdy jsme zachraňovali seniory řešící životní situace související
s jejich nemovitostmi. A nemusí jít nutně o prodej,
často stačí, že prarodič ve snaze pomoci vnoučatům něco neuváženě podepíše a o střechu nad
hlavou jej pak připraví nešťastná shoda okolnos ,
v horším případě zlý úmysl. Cílem tedy bylo, aby si
zejména senioři uvědomili, že oni si už své odpracovali a na jejich dětech a vnucích je, aby se o sebe
postarali sami.
DŠ: Došlo nám, že „problém“ tkví v nastavení jejich mysli, protože mají tendenci stále pomáhat
své rodině i svému okolí. To je samozřejmě milé,
ale neměli by přitom zapomínat na sebe. Když budou schopni zajis t své základní potřeby, své zdraví
a společenský život, pak „mladým“ pomohou nejvíc. Ti se nebudou muset tolik starat o ně, budou
se věnovat své práci, svému podnikání, svým hypotékám, a celá rodina bude řešit už jen příjemné
věci jako oslavy narozenin atd.
Můžete uvést nějaký konkrétní případ ze své praxe?
PŠ: Povedlo se mi například zabránit spekulantům zneužít pana Jiřího (90 let), který vlastnil dva
domky. Oslovili ho dva pražš advoká a snažili se
ho přemluvit, aby jim menší domek odprodal za
1,8 mil. Kč (za což v Brodě nekoupíte ani garsonku). Naštěs si pan Jiří o této nabídce popovídal se
svým známým, ten oslovil mě kvůli kontrole ceny,
no a můj odhad zněl na 4 mil. Kč. Dům jsme nakonec prodali s dalším navýšením ceny. Před takovými spekulanty bych chtěl důrazně varovat, protože
se často zaměřují právě na majitele vyššího věku.
Nabízejí rychlé jednání, prý ať si majitel zbytek života užívá peněz, které od nich obratem dostane.
O tom, že má dům reálně vyšší cenu, se samozřejmě nezmíní. Pan Jiří měl štěs , že se mohl obrá t

na blízkou osobu, ta pro něj vše dozorovala, a my
jsme ve spolupráci s dalšími odborníky celou akci
dotáhli.
Paní Šebíková, Vy máte za sebou i dva případy,
kdy prodávající měli co do činění s lidmi nejbližšími.
První byl příběh paní Marie. Vlastnila byt, ve kterém bydlel její syn s manželkou a dětmi. Ti se chtěli
stěhovat na venkov, jen jim chyběly ﬁnance. Když
se paní Marie rozhodla, že jim ﬁnančně pomůže,
oslovila mne. Chtěla byt prodat a peníze dát synovi, aby měl na koupi a dostavění domku. Paní Marie byla sice vitální a velmi dobře vypadající dáma,
ale bylo jí 60 let a starala se o svou osiřelou pubertální vnučku. Doporučila jsem jí, aby nedávala
synovi celou částku z prodeje bytu a větší část si
nechala pro zajištění sebe a vnučky - syn si přece
mohl vzít s manželkou hypotéku. To se mu sice nelíbilo, ale neměli jinou možnost. Při prodeji pak na
mě tlačil, abych mamince navrhla snížit cenu. Nebyl však důvod, věděla jsem, že cena je v pořádku
a zájemce jsem záhy našla. Někdy bohužel ani vlastní krev nejedná v zájmu ostatních členů rodiny.
Druhý případ se týkal tehdy velmi nemocného
pana Jana, který chtěl, aby peníze za byt po zemřelém bratrovi dostala jeho partnerka a nikoli dě
z prvního manželství, které se s ním odmítaly stýkat. Poradila jsem mu, aby byt partnerce nejprve
daroval, a když byla zapsána jako vlastník, mohli
jsme ho v klidu prodávat.
Na závěr bych vás oba požádala, abyste stručně
shrnuli zásady, na něž by měli lidé při ochraně
svého bydlení vždy pamatovat.
PŠ: Chtěl bych jim hlavně doporučit, ať na to nejsou sami. Ať s sebou na jednání berou další osobu,
někoho „otrkanějšího“, kdo bude hájit jejich zájmy.
Ať sbírají informace, ptají se kamarádů, právníků,
lidí z úřadu, realitních makléřů i dalších odborníků.
A samozřejmě je třeba, aby vzájemně sdíleli získa-
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né informace. Protože čím větší povědomí budou
mít lidé o možnostech své zákonné ochrany, m
méně se nechají zneužít lumpy.
DŠ: Dále by měli řešit věci včas – když zjis , že málem nevyjdou do schodů v domě, když se jim dítko
začne ocitat v dluzích, začnou mít po že s placením energií apod. A určitě chci zopakovat, že by
měli v první řadě myslet na sebe. Znamená to nechat si peníze získané za nemovitost poslat na svůj
účet a nerozdat všechny dětem. Pokud jim chtějí
pomoci, tak jen nějakou částkou. Mladí zdraví lidé
si mohou peníze vydělat a neměli by ch t, aby jejich život ﬁnancovali rodiče. I rodičovská obětavost
musí mít své meze.
PŠ: Pevně doufáme, že se nám tohle podařilo
účastníkům našeho setkání zprostředkovat a snad

Píšete nám

budou informace šířit i mezi svými vrstevníky. Protože často se námi uváděné příklady ze života nemusí týkat přímo zúčastněných, ale najde se v nich
jejich kamarádka, kterou to pohne k tomu vyhledat odbornou pomoc nebo si o problému alespoň
začne povídat s někým, kdo jí pomůže najít řešení.
Přednášející nabízí, že při některé další podzimní
přednášce ve VITAL KLUBU zodpoví dotazy, které
můžete odevzdat anonymně do infocentra, kde si
je vyzvednou.
PhDr. Stanislava Jarolímková,
novinářka a spisovatelka

POZVÁNKA
Starosta města vás srdečně zve na 25. zasedání Zastupitelstva města Český Brod, které se
uskuteční ve středu 21. 9. 2022 od 18.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice, nám.
Husovo 70, Český Brod.

Od zastupitelů

Redakční rada neodpovídá
Českobrodský zpravodaj
za obsah příspěvků této rubriky
červenec, srpen 2022
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Český Brod
V posledních měsících jsme zaznamenali neobvykle velkou ak vitu ze strany vedení města. Začaly
se rychle dělat chodníky, plánují se silnice, nové
herní prvky na dětské hřiště, probíhají schůzky
s obyvateli Liblic a začalo se řešit strategické plánování budoucnos našeho města přímo na náměs
u kostela. Ano, volby jsou hned po prázdninách
a tentokrát nechce pan starosta s místostarostou
nic podcenit. Všude sliby, rozjíždějí se projektové
dokumentace na vše možné. Že by předvolební
kampaň? Jenom musíme doufat, že taková snaha
a péče o občany vydrží i po volbách. A jestli se
snaží z velké čás proto, že se bojí, aby je opozice
u voleb neporazila, tak je to jedině dobře, i to je
smyslem existence opozice.
Pravdou je, že se poslední roky vedení města začalo více snažit. Rozjíždějí a připravují se projekty,
které jsou pro město důležité a bez kterých bychom se nehnuli z místa. Vodohospodářské stavby,
přístavba školy, nová školka U Letadýlka s větší kapacitou, křižovatka u nádraží, nové náměs apod.
Vypadá to, že se po dlouhých letech konečně bude
Český Brod moci nadechnout a rozvíjet se. S novou

výstavbou přibydou i noví obyvatelé, což přinese
více peněz do rozpočtu, bude se zvyšovat občanská vybavenost a kvalita života ve městě. Konečně.
Plně podporujeme zdravý růst města.
Otázkou však je, proč se výše uvedené zásadní
akce podmiňující řádný chod a rozvoj města neřešily daleko dříve, ale jsou na pořadu dne až nyní.
Minimálně 15 let se ví o chátrající školce za hranicí
životnos , o nedostatečných kapacitách ve školách
a jídelnách, nedostatku kvalitní pitné vody, narůstající dopravě ve městě, nedostatku parkovacích
míst, apod. Za posledních 20 let se ze zásadních
projektů realizovalo snad jen „Přednádraží“, oprava kina a v posledních letech opravy školních jídelen, výdejen, což završil tzv. „Školní restaurant“.
Jestli jsme na něco zapomněli, podívejte se do
Katalogu projektů, kterým nás město nedávno obdarovalo.
Zajímavé je srovnání počtu obyvatel s okolními
obcemi a městy. Např. Kounice v roce 1991 měly
954 obyvatel, tento rok 1598. Úvaly v roce 1991
měly 4604 obyvatel, tento rok 7035. Český Brod
v roce 1991 měl 7031 obyvatel a nyní v roce 2022
máme dle Českého sta s ckého úřadu 7071 obyvatel. Proč se mnohé obce rozvíjí a naše krásné
město s tak obrovským potenciálem už 30 let stagnuje?! Ano, můžeme jezdit na koupaliště do Úval,
k doktorovi do Kolína, za kulturou do Prahy a na
dětské hřiště třeba do Kounic.. je to ale dlouhodobě tristní vizitka vedení našeho města. To se musí
změnit!
Ing. Jaroslav Kokeš, Mgr. Jiří Havlíček
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Redakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.

Od zastupitelů

Ohlédnu
Čas se zastavit nedá a tak se můžeme za minulými
roky jen ohlížet.
Čtyři roky v zastupitelstvu města utekly jak voda.
Když se teď ohlédnu za touto dobou, cí m někdy
rozpaky. Staronová koalice, původně v počtu 14
moudrých, válcovala opozici, jak chtěla. Co chtěli,
to si prohlasovali silou. Je nutno přiznat, že mnohá
rozhodnu byla ku prospěchu města. Některá však
ne.
Zmíním poplatek za možnost postavit - zřídit bytovou jednotku, kde chtěli nemalý peníz.
Co se děje kolem územního plánu, také není hezké.
S veřejnos nikdo nekomunikuje, mnohé rozhoduje či schvaluje určený zastupitel, který sám přiznal,
že není stavař.
Stavební komise je opomíjena a plno věcí se neřeší. Veřejné projednání územního plánu, bude, kdo
ví, kdy. Dá se kri zovat i to, že mnoho inves c bych
nerealizoval. Ano, vím, že vždy byla velká část placena z dotace, ale i tak jsem toho názoru, že ne vše
muselo město mít.
Kri zovat se dá i fakt, že mnohý a mnohý člen zastupitelstva má po celou dobu střet zájmů.
Spojovat svou činnost v různých neziskových organizacích a v zastupitelstvu by ASI NEMĚLO BÝT.
Také si myslím, že by v zastupitelstvu neměli být
pracovníci příspěvkových organizací města. Jak asi
to hlasují? Čí zájem je jim přednější?
Je škoda, že mnohý člen opozice se většinou zdržel
hlasování. Pokud s něčím nesouhlasím, jsem logic-

ky pro . Pokud ovšem zde nejsou nějaké vedlejší
zájmy a není tedy dobře si vládu města pohněvat.
I to ukáže budoucnost a jistě dost brzy.
V průběhu let se koalice snížila na 12, ale i to stačilo a stačí.
Pár zastupitelů, ač bylo zvoleno, odešlo z různých
důvodů. Zajímavé bude sledovat, kdo bude zase
a ne poprvé kandidovat. Třeba proto, aby znovu
odstoupil?
Jsem zvědav, zda v září přijde jeden pracovník úřadu zase ve volebním tričku. Pokud jsou nové fámy
pravda, asi ne, bude už jinde. Škoda, těšil jsem se,
že požádám pana starostu, aby ho poslal převléknout.
Ještě bych se ohlédl za redakční radou Českobrodského zpravodaje. Mám tu čest tam po delším
odvolání z ní opět víc jak rok působit. Stále mne
překvapuje, že redakční rada dělá jazykovou korekturu příspěvků místo toho, aby rozhodovala o tom,
co přijme a co odmítne.
Ponechme stranou, že pánové z vedení města své
příspěvky odevzdávají mnohdy pozdě.
Jsou před námi volby a Vy si jistě nenecháte ujít
příležitost promluvit do věcí veřejných
a jistě budete vybírat a dobře vybírat. Všem přeji
šťastnou ruku.
Václav Hájek,
ANO 2011

Základní a Prak cká škola, Český Brod, Žitomířská 1359 přijímá přihlášky pro 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do 1. ročníku oborů středního vzdělávání Prak cká škola
jednoletá a dvouletá. Kritéria přijímacího řízení jsou následující:
• ukončení povinné školní docházky (i v nižším ročníku ZŠ, ZŠ speciální)
• podání přihlášky pro 4. kolo ke studiu na adresu školy do 28. 8. 2022
• doložení doporučení školského poradenského zařízení ke studiu - PPP, SPC
• potvrzení zdravotní způsobilos pro zvolený obor studia - potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu
• projevený zájem o studium a předpoklad pro dokončení studia
• z rozhodnu ředitelky školy se upouš od konání přijímací zkoušky pro oba obory studia.
Pro bližší informace nás kontaktujte na e-mailu zsaprsceskybrod@seznam.cz nebo telefonicky 321 622 300. Po předchozí telefonické domluvě termínu je možné absolvovat individuální
konzultaci uchazeče o studium a jeho zákonného zástupce ve škole.
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Program
září–prosinec 2022
6/9

ÚT

19:00

MIROSLAV BÁRTA

4/11

Setkání se světoznámým egyptologem
Moderuje Martina Kociánová

19:00

PÁ

KONCERT FILMOVÉ HUDBY
Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka
KONCERT

KŘESLO PRO HOSTA

10/11 ČT LUBOMÍR BRABEC
22/9 ČT CAVEWOMAN
19:00

19:00

Recitál kytarového mága a jednoho z našich
nejlepších kytaristů

Volné pokračování kultovní
one man show Caveman

KONCERT Klasika Viva

DIVADLO Agentura Point

29/9 ČT CARMEN A FLAMENCO
19:00

22/11 ÚT

VÁCLAV KOPTA

19:00

Setkání s oblíbeným českým hercem
doprovázené hrou na klavír
Moderuje Jiří Vaníček

Večer s operou Carmen v podání
Edity Adlerové doplněný španělským
ﬂamencem

KŘESLO PRO HOSTA

KONCERT Klasika Viva

24/11 ČT JMÉNO
6/10

ČT

19:00

ÚČA MUSÍ PRYČ

19:00

Vtipná, krutá, dojemná i chytrá komedie
o mužích, ženách a jejich vztazích

Pedagogická hořce ostrá komedie

DIVADLO Divadlo Verze

DIVADLO Divadlo Verze

11/10 ÚT TEREZA KOSTKOVÁ

5/12

19:00

19:00

Setkání s oblíbenou českou herečkou
Moderuje Jiří Vaníček

PO

TIK TIK
Příjemná komedie plná bláznivých situací
s vtipným a překvapivým závěrem
DIVADLO Komorní divadlo Kalich

KŘESLO PRO HOSTA

14/10 PÁ POUTNÍCI

6/12

19:00

19:00

Zastavení v rámci turné
„Přes 50 let v country“
KONCERT

ÚT

IVA HÜTTNEROVÁ
Setkání s populární herečkou a výtvarnicí
spojené s vernisáží výstavy
Moderuje Jiří Vaníček
KŘESLO PRO HOSTA

23/10 NE
15:00

MAKOVÁ PANENKA
A MOTÝL EMANUEL

16/12 PÁ CELLO REPUBLIC

Činohra s písničkami a bohatou výpravou

19:00

PRO DĚTI Liduščino divadlo

Jedinečná čtveřice violoncellistů, vítězů
mezinárodních soutěží, sólistů i pedagogů,
popularizátorů klasické hudby
VÁNOČNÍ KONCERT

Kulturní dům Svět
Krále Jiřího 332, Český Brod
Vstupenky v předprodeji na goout.net a v Informačním centru, nám, Arnošta z Pardubic 1, Český Brod
Informace o vstupenkách: info@cesbrod.cz, 730 870 954
Pokladna a kavárna CuKRátkov jsou otevřeny hodinu před představením.
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RC Kos čka

21. 9., 17.00

KD SVĚT

Výlet KČT

21. 9.

29. 9., 19.00

KD SVĚT

20. 9., 17.30

RC Kos čka

Nám. A. z Pardubic

20. 9.

Oranžová zahrada

RC Kos čka

17. 9., 9.00 – 18.00

27. 9., 8.00 – 12.00

Nám. A. z Pardubic

16. – 18. 9.

24. 9., 9.30 – 18.00

RC Kos čka

14. 9., 9.00 – 13.00

Výlet KČT

Výlet KČT

14. 9.

21. 9.

RC Kos čka

13. 9., 8.00 – 12.00

u pivovarského rybníka

Štolmíř náves

10. 9., 10.00

28. 9., 14.00 a 16.00

Školní Restaurant

10. 9., 9.15 – 16.00

KD SVĚT

KD SVĚT

6. 9., 19.00

parkán u hradeb

Výlet KČT

7. 9.

24. 9., 11.00

KD SVĚT

5. 9., 17.00

22. 9., 19.00

Výlet KČT

KD SVĚT

5. 9. – 30. 9.

galerie Šatlava

1. 9. – 18. 9.

3. 9.

Podlipanské muzeum

1. 9. – 30. 9.

KALENDÁŘ AKCÍ – Září 2022

Camen a ﬂamenco – večer s operou Carmen v podání Edity Adlerové

Konzultace s advokátkou, lektorka: Eva Zhřívalová + online

Turnaj čtyř měst: Oslava výročí 100 let od založení šachového klubu

Měšice u Prahy – doprava vlak a linkový autobus, vedoucí Ing. Josef Mynář

Svatováclavský běh – běh pro dě i dospělé

Svatováclavské střelecké slavnos – 14. ročník střeleckých slavnos s doprovodným programem

Cavewoman – divadelní představení, prak cké py k odchovu a pěstování partnera…

Seminář: Jak se efek vně nejen s prvňáčky, lektorka: Vlasta Dubinová

Lesem z Konárovic do Týnce – doprava vlak a linkový autobus, vedoucí Jirouškovi

Zmizelé Českobrodsko na fotograﬁích – přednáška PhDr. V. J. Mrvíka, Ph.D., vstup volný

Dopravní den – soutěžní jízdy a úkoly pro dě

Den otevřených dveří v RC Kos čka

Gothardské posvícení – druhý ročník, soutěž gulášů, jarmark, hudba, občerstvení, divadlo…

Workshop Práce, dě , rodina, lektorka: Eva Mrázková

Grunta, Kutná Hora – doprava vlak a linkový autobus, vedoucí Štanglerovi

Konzultace s psycholožkou, lektorka: Radka Kocmanová + online

Veřejné pečení chleba a Restaurant Day – lokální výrobky, řemeslníci, ochutnávky…

Otevřený turnaj v rapid šachu „Český Brod 2022“

Křeslo pro hosta: Egyptolog Miroslav Bárta hostem Mar ny Kociánové

NS Bitva u Hradce Králové – doprava vlak a linkový autobus, vedoucí Ing. Antonín Řezáč

Lenka Dudová: Jen tak pro radost – vernisáž výstavy fotograﬁí

Lenka Dudová: Jen tak pro radost – prodejní výstava fotograﬁí

Bílá Hora, Šárka – doprava vlak a MHD, vedoucí Boháčkovi

Petr Kameníček – dřevořezby, prodejní výstava

Vážky Českobrodska – ze sbírek muzea – suché preparáty hmyzu doplněné fotograﬁemi

Českobrodský zpravodaj
červenec, srpen 2022
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SKYNĚ

ZAKLETÁ JE

od 20 h

TÁTO ZABER, MÁMO POBĚŽ

4/9/2022
14:00 – 17:00

PROGRAM
GRAND PRIX NA
AUTÍČKÁCH
STŘELECKÉ KLÁNI
MÍČOVÝ ČTYŘBOJ
OPIČÍ DRÁHY
DIVADÉLKO
A MNOHEM VÍC

Prodejní výstava fotografií
Lenka Dudová

„Jen tak – pro radost“

Vernisáž se bude konat
5. 9. 2022 v 17 hod.
Výstava je ke zhlédnutí v rámci programu KD Svět
nebo na základě domluvy.
Výstava potrvá do 30. 9. 2022.
Kulturní dům Svět
Krále Jiřího 332, 28201 Český Brod

KŘESLO PRO HOSTA

Miroslav
Bárta
6 / září / 22
od 19:00
KD Svět / Český Brod
Moderuje: Martina Kociánová

Děkujeme, že podporujete
místní kulturu. Má to smysl!

Setkání se světoznámým egyptologem
Předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč
V předprodeji na goout.net a v Informačním centru, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod
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SK Český Brod pořádá

pro děti ve věku 3 – 12 let

Všeobecná sportovní
přípravka
Zaměření:
Všeobecná sportovní příprava chlapců a dívek
Základy běžných sportů – fotbal, basketbal, florbal,
badminton, atletika a další
Cíl:
Pohyb na čerstvém vzduchu; v zimní období v
tělocvičně na Kutilce
Vyzkoušet si širokou škálu sportů
Kdy:
Pondělí- 10:10- 11:10- školka Sokolská
Středa –10:10- 11:10- školka Sokolská
Středa – 15:15 – 16:15 – děti ve věku 3-7 let
Středa – 16:15 – 17:15 – děti ve věku 7-12 let
Čtvrtek- 10:10 – 11:10 – školka Sokolská
Čtvrtek – 16:00- 17:00 – děti 5 až 12 let

Začínáme v středu 7.9.2022
Kde
Sportovní areál na Kutilce Český Brod, Sokolská 895,
s sebou sportovní obuv, oblečení, pití
Cena:
1090 Kč- jednou týdně - pololetí
1750 Kč - dvakrát týdně – pololetí
1300kč školka (včetně vyzvedávání)
2100kč školka 2x týdně- pololetí
Další informace:
Martin Sahula – martin.sahula@seznam.cz,
www.skbrod.cz; 725 097 583

Střední škola managementu a grafiky
a Město Český Brod ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem pořádají
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diagnostika cholesterolu a glykemie
strašák Alzheimer
pyramida výživy
opilecké brýle
simulátor stáří
odvykačka
bosá stezka
bohatá tombola

"Existují tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví".
Karl Ludwig Börne
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ƉƌŽƉƎĞĚƓŬŽůŶşĚĢƚŝĂƓŬŽůĄŬǇϰͲϭϬůĞƚ

ϭϱ͘ϬϬͲϭϲ͘ϬϬa/<h>ŬƌŽƵǎĞŬŬĞƌĂŵŝŬǇ

ϮϵϳϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬ
ϯϲϯϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬƐƉƎĞǀŽĚĞŵǌĞƓŬŽůŬǇŶĞďŽǌĚƌƵǎŝŶǇ

ϭϲ͘ϬϬͲϭϲ͘ϰϱdE<zWZKE:DEa1
ƉƌŽĚĢƚŝϯͲϴůĞƚ

ϮϵϳϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬ
ϯϲϯϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬƐƉƎĞǀŽĚĞŵǌĞƓŬŽůŬǇŶĞďŽǌĚƌƵǎŝŶǇ

ǌĂēĄƚĞēŶşĐŝ͕ĚĢƚŝϵͲϭϲůĞƚ

ϭϴ͘ϬϬͲϭϵ͘ϬϬ,ZE<zdZh//͘

ƉƌŽĚĢƚŝϰͲϴůĞƚ

ϭϳ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬ,ZE<zdZh/͘

ϯϱϳϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬ

ĚĢƚŝĂŵůĄĚĞǎϭϬͲϭϱůĞƚ

ϭϳ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬdEE1E<Kha<h

ϭϱ͘ϬϬͲϭϱ͘ϰϱW1sE<zWZKE:DEa1

ϭϰ͘ϬϬͲϭϲ͘ϬϬēĂƐǀǇŚƌĂǌĞŶǉŶĂ<d/s/
ǀƌĄĐŵŝƐůƵǎĞď^^Z

WƎŝŚůĄƓŬǇŶĂũĚĞƚĞŽŶͲůŝŶĞŶĂǁǁǁ͘ůĞĐĐŽƐ͘ĐǌͬŬŽƐƚŝĐŬĂ͊WůĂĐĞŶĠŬƌŽƵǎŬǇƐĞŶĞŬŽŶĂũşǀĚŽďĢƉƌĄǌĚŶŝŶĂƐƚĄƚŶşĐŚƐǀĄƚŬƽ͘
EĞŶşͲůŝƵǀĞĚĞŶŽũŝŶĂŬƉƌŽďşŚĂũşƉƌŽŐƌĂŵǇǀƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚZ͘
hŬƵƌǌƽƉşǀĄŶŬǇƉƌŽŶĞũŵĞŶƓş͕dĂŶĞēŬǇƉƌŽŶĞũŵĞŶƓş͕,ƌĂŶĂŬĂǇƚĂƌƵ/͕͘//͘ĂdĂŶĞēŶş
ŶĂǌŬŽƵƓŬƵũĞǀǇŚƌĂǌĞŶĂǌŵĢŶĂĚŶĞŬŽŶĄŶş͘sĞƓŬĞƌĠǌŵĢŶǇŶĂůĞǌŶĞƚĞǀǌĄƎşŶĂŶĂƓĞŵǁĞďƵ͊͊͊

ϯϰϭϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬ͖ϰϬϯϬ<ēͬƓŬŽůŶşƌŽŬƐƉƎĞǀŽĚĞŵĚşƚĢƚĞǌĞƓŬŽůŬǇŶĞďŽǌĚƌƵǎŝŶǇ

ϭϰ͘ϰϬͲϭϱ͘ϰϬ&>dE//͘

ϭϯ͘ϯϬͲϭϰ͘ϯϬ&>dE/͘

ZZZOHFFRVF]

EĄŵ͘ƌŶŽƓƚĂǌWĂƌĚƵďŝĐϭϮ͕ĞƐŬǉƌŽĚ

ƌŽĚŝēĞƐĚĢƚŵŝǀZĂǀDǲĂŵǲĂůŽĐĂ͕Ž͘Ɖ͘ƐǀĞaƚŽůŵşƎŝ

ϴ͘ϯϬͲϭϭ͘ϯϬ^d<E1WZKZK/Ez^ dD/

ϭϰ͘ϬϬͲϭϲ͘ϬϬēĂƐǀǇŚƌĂǌĞŶǉŶĂ<d/s/
ǀƌĄĐŵŝƐůƵǎĞď^^Z

ϯϴϬ<ēͬĚŽƉŽůĞĚŶĞ
ƉŽƵǌĞŶĂŽďũĞĚŶĄŶşƉƎŝŵŝŶ͘ƉŽēƚƵϰĚĢƚş

ĚŽƉŽůĞĚŶĞƉƌŽĚĢƚŝϯͲϲůĞƚ͕DŽŶƚĞƐƐŽƌŝƉĞĚĂŐŽŐŝŬĂ͕
ƉŽŚǇď͕ǀǉƚǀĂƌŬĂ͕ŚƵĚĞďŬĂ

ϵ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬa<K><E<Kha<h

ϭϮϬ<ēͬŚŽĚŝŶĂ
ϯϯϬϬ<ēͬϯϬŚŽĚŝŶϱϱϬϬ<ēͬϱϬŚŽĚŝŶ

ƉŽĚŽŚŽĚĢŽĚϮůĞƚ͕ƉƌŽŐƌĂŵũĂŬŽǀĞƓŬŽůĐĞ͕
ǀŬŽůĞŬƚŝǀƵŶĞũǀşĐĞϴĚĢƚş

ϵ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬ,>1E1 d1ͲŽĚϯůĞƚ

ϵ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬW>dE,>1E1
WKZE^ds1ͲƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďĂ

ĚŽƚŽǀĂŶǉƉƌŽŐƌĂŵďĞǌƉŽƉůĂƚŬƵ

ƌŽĚŝēĞƐĚĢƚŵŝ

ϴ͘ϯϬͲϭϭ͘ϯϬ^d<E1WZKZK/Ez^ dD/

ďĞǌƉůĂƚŶĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşƉƌŽŶĄǀƌĂƚƌŽĚŝēƽŶĂƚƌŚƉƌĄĐĞ

ϴ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬW dKWZ

ϭϮϬ<ēͬŚŽĚŝŶĂ
ϯϯϬϬ<ēͬϯϬŚŽĚŝŶϱϱϬϬ<ēͬϱϬŚŽĚŝŶ

ƉŽĚŽŚŽĚĢŽĚϮůĞƚ͕ƉƌŽŐƌĂŵũĂŬŽǀĞƓŬŽůĐĞ͕
ǀŬŽůĞŬƚŝǀƵŶĞũǀşĐĞϴĚĢƚş

ϵ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬW>dE,>1E1
WKZE^ds1ͲƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďĂ
ϵ͘ϬϬͲϭϯ͘ϬϬ,>1E1 d1ͲŽĚϯůĞƚ

5RGLQQpFHQWUXP.267,ÿ.$5R]YUK

CENÍK INZERCE V M SÍNÍKUU

ÿeskobrodskýý

ZPRAVODAJJ
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
eby
me.
rádi graĮcky zpracujeme.

Zajišƛuje
Zajišƛuje
Ɵskárna
Ɵskárna
ProĮ
ProĮ
-Ɵ-Ɵ
sksk
group
group
s.r.o.
s.r.o.
objednávky a dotazy smĢƎujte na tyto kontakty:y:
+420
+420
603
603
588
588
338,
338,
brejchova@proĮ
brejchova@proĮ
Ɵsk.cz
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-atní 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 Ģ
• 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 %

Dali jsme se zase dohromady

Tomáš
Charvát
Ing.
Jan Přikryl
PhDr.
Jaroslav
Najbert

Mgr.
Cyril Štěpán
Ing.
Romana
Pokorná
Mgr. Šárka
Houšová

Ing. Aleš
Kašpar
MUDr.
Pavel Štěpán

Mgr.
Veronika
Rajčincová

Ing. Miloš
Zvolánek
Lenka
Bašusová

Vážení českobrodští spoluobčané, milí
přátelé. Rádi bychom Vás znovu pozvali k
volbám. Od těch posledních prodělal Český
Brod opět řadu pozitivních změn. Jsme rádi,
že jsme k nim mohli přispět.
Ing. Jaroslav
V našem uskupení jsou lidé, kteří pracovali
Petrásek
v radě a zastupitelstvu nebo také v komisích
Ing. Radka
a výborech. Oslovili jsme znovu další občany
Kurková se zkušenostmi v oborech, které naše město
pro svůj rozvoj potřebuje. Mají odvahu, dost
PhDr. Diana
energie, a především dostatek dobré vůle.
Minaříková
Mezi námi jsou učitelé, živnostníci, stavaři, ti,
co
mají zkušenosti s dotační politikou,
Michaela
Vondrysová zdravotnictvím, sociální prací, s životním
prostředím, s novými technologiemi. Z těchto
našich zkušeností chceme především čerpat
Jan Firbas
témata pro rozvoj našeho krásného města.
Znáte nás. Naši zástupci mají za sebou
Ing.
spoustu činorodé práce v neziskových
Oldřich Kurka
organizacích, zejména v Sokole, ve farnosti, v
Junáku a v pěveckém sboru.
Eva
Jsme pořád přesvědčení, že prospěšnější
Petrásková
než hledat důvody jak se odlišit, je dávat lidi
dohromady. Máme společnou snahu
Mgr. Zuzana
Zahradníková komunikovat se všemi, kteří mají chuť a
nadšení pracovat Pro Brod. Chceme
Mgr. především tvořit a být jakkoli užiteční.
Josef Ležal

Mgr. Lenka
Kvapilová

Jsme koalice KDU-ČSL a hnutí Nestraníci.
Jsme tu pro Vás
Jsme Pro Brod!
Volte zodpovědně, volte Pro Brod.

Tomáš Charvát
Ing. Jaroslav Petrásek
Ing. Aleš Kašpar

Ing. arch. Markéta Havlíčková
naše kandidátka na starostku

Srdečně Vás zveme na:
předvolební mee ng
14. 9. od 17 hod.
náměs u zvonice
v Českém Brodě
Chtěla bych přinést novou energii a nasazení do práce pro naše město. Svou
pracovitos , krea vitou a cílevědomos mohu výrazně pomoci Českému Brodu
překonat dlouholetou stagnaci a zajis t jeho zdravý rozvoj. Díky svým profesním
znalostem a zkušenostem mohu být nám všem velice prospěšná v následujících
letech, kdy město čekají velké stavební akce, realizace různých menších, ale i zásadních projektů. Je zapotřebí řádně pečovat o stávající majetek města a zároveň
se dívat vpřed, koncepčně a svědomitě plánovat další kroky pro blízkou i vzdálenější budoucnost.
Základním předpokladem práce na radnici je řešit každodenní problémy napříč celým městem, včetně Liblic, Štolmíře a Zahrad. Zrovna tak se rozvoj musí týkat všech
lokalit a nesmí se soustředit jen na několik málo privilegovaných míst. Je zapotřebí
nastartovat a podporovat služby a společenské vyži pro širokou veřejnost. Např.
koupání, veřejná sportoviště, dětská hřiště, lékařská péče, silnice, chodníky a celkově zkvalitnit veřejný prostor a jeho bezpečné užívání.
Chci komunikovat a spolupracovat se všemi, kteří mají zájem o naše město. Oporou
mi budou zvolení zastupitelé Českobroďáka SNK, kteří v zastupitelstvu města, výborech a komisích působí již dvě celé volební období.

Ing. Jaroslav Kokeš
celkem 12 let opozičním zastupitelem Českého Brodu

V zastupitelstvu Českého Brodu jsem strávil hodně let. Co mě nu v mém věku pokračovat? Je to vidina toho, že i v našem městě nastane změna, kterou všichni potřebujeme jako sůl. Tomuto jsem ochoten maximálně napomáhat. Věřte mi, že je již
pět minut po dvanácté.
Celý život se řídím heslem: poc vě a vytrvale! Bohužel v Českém Brodě narážíme
na neustále se opakující problémy, které naše město zbytečně sráží dolů a brání
jeho rozkvětu po všech stránkách. Přitom Český Brod má obrovský potenciál. Je
zapotřebí určit si priority a poc vě pracovat. Je třeba naslouchat občanovi a snažit
se mu pomáhat, ne mu házet klacky pod nohy. Úřad by měl být maximálně vstřícný
k občanům, k městu a jeho potřebám. Je třeba hledat způsoby, jak na to a ne důvody, proč nejde to či ono!
V Českobroďáku SNK jsem našel partu poc vých a pracovitých lidí, kteří nejsou nijak
závislí na veřejných ﬁnancích a nejsou v zastupitelstvu proto, aby si dohlédli na své
zájmy. A to je důležité! Je třeba začít více myslet na všechny občany, kteří ve městě
žijí. Inves ce z veřejných peněz by měly být vidět a jejich výsledek by měl být beneﬁt pro všechny. V tomto směru plně důvěřuji Markétě Havlíčkové, která s novým
elánem a pílí sobě vlastní, jistě kvalitně povede naše město do let budoucích.

NECHÁME
ČESKÝ BROD
VYRŮST
Tomáš
Klinecký

Pavel
Kvasnička

Naší vizí je moderní, příjemné a dobře spravované město, které nabízí dostatek pracovních,
kulturních i sportovních aktivit. Chceme město, které se rozvíjí a přitahuje nové obyvatele. A
přitom zůstává přívětivé pro starousedlíky.
SEZNAMTE SE S NÁMI A NAŠÍM PROGRAMEM NA WWW.LEPSIBROD.CZ
Zveme vás na společné procházky po našem městě. Podíváme se na silné i slabé stránky jednotlivých
lokalit. Řekneme si, co se chystá a co by mohlo být lepší.
2. 9. v 18:00 NÁMĚSTÍ A HISTORICKÉ CENTRUM
Sraz před pomníkem Prokopa Velikého
Průvodce: VladimírJakub Mrvík, historik
8 .9. 18:00 ŠTOLMÍŘ
Sraz před kostelem sv. Havla.
Průvodce: Jiří Stuchl, M'am'aloca o.p.s.
15 .9. 18:00 OD NEMOCNICE KE ŠKOLE
Sraz před hlavním vchodem do nemocnice
Průvodce: Jiří Slavík, zastupitel, ředitel ZŠ
22.9. 18:00 SÍDLIŠTĚ, PARK, PIVOVAR
Sraz u kolotoče v parku.
Průvodce: Tomáš Klinecký, místostarosta
www.lepsibrod.cz

facebook.com/lepsibrod

5. 9. 18:00 LIBLICE
Sraz před vchodem do Střední odborné školy
Průvodce: Irena Kuklová, Spolek přátel obce
Liblice
12. 9. 18:00 ŠKVÁROVNA, MEXIKO, LIBLICKÉ
PŘEDMĚSTÍ
Sraz na parkovišti v areálu bývalého ZZN
Průvodce: Filip Ulík, radní
19. 9. 18:00 ZAHRADY A MĚSTSKÉ LESY
Sraz v Zahradech u odbočky na hráz rybníka
Průvodce: Pavel Kvasnička, Šemberské
stezky, radní
instagram.com/lepsibrod/

chci@lepsibrod.cz
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+QXWt$12YHVSROXSUiFLVQH]iYLVOêPLNDQGLGiW\VHVWDYLORNDQGLGiWQtOLVWLQX
SURYROE\GR]DVWXSLWHOVWYDPČVWDýHVNê%URGNWHUpVHOHWRVEXGRXNRQDW

YSiWHNDYVRERWXYHGQHFKD]iĜt

-VPHVLYČGRPLWRKRåHYROHEQtSURJUDP\NDQGLGXMtFtFKVWUDQVLEXGRXYPQRKpP
SRGREQp1HFKFHPHVOLERYDWQHPRåQpDOHXGČOiPHYãHSURWRDE\VHýHVNê%URGVWDO
SĜLUR]HQČNUiVQêPD~WXOQêPPČVWHP1HEXGHPHMHQORYLWYêQRVQpSR]LFHDOHFKFHPH
DE\OLGpNWHĜt]GHåLMt]GHE\GOHOLUiGL

6ERG\YROHEQtKRSURJUDPXYiVVH]QiPtPHYSĜtãWtPþtVOHýHVNREURGVNpKR]SUDYRGDMH
DWDNpEXGHGRUXþHQGRYDãLFKVFKUiQHN

9HYROHEQtPSURJUDPXEXGHPHXVLORYDWRWRDE\

¾ ýHVNê%URGPČOOpNDĜVNRXSRKRWRYRVWQtVOXåEX
¾ VSRUWRYLãWČVORXåLODYHĜHMQRVWL
¾ PČVWVNê~ĜDGE\OYVWĜtFQČMãtNSRWĜHEiPRE\YDWHOPČVWD
DE\WXE\O~ĜDGSUROLGLDQHOLGLSUR~ĜDG
¾ PČVWR]DþDORVWDYČWQiMHPQtE\W\
¾ SURVWRUSĜHGQiGUDåtPDQHMHQWDPE\OSURREþDQ\EH]SHþQê
¾ 0ČVWVNiSROLFLHE\ODYHPČVWČ
¾ VHQDãODFHVWDMDNĜHãLWSDUNRYiQtDXWDWRQHMHQQDVtGOLãWL
¾ VHQDãORĜHãHQtMDNSRPRFLSRWĜHEQêPREþDQĤPVQiNODG\]DHQHUJLH
¾ VH]DFKRYDO\Y\VtODþN\Y/LEOLFtFK
¾ QDãHPČVWRE\ORRSUDYGXPtVWHPSURNOLGQêåLYRW
¾ VH]OHSãLOR]iVRERYiQtPČVWDYRGRX
¾ PQRKpFKRGQtN\DXOLFHYHPČVWČQHE\O\WDQNRGURPHP

7RKOHYãHQHGRNiåHPHEH]YDãtSRPRFL3URWRVHQDYiVREUDFtPHVSURVERX

3RMćWHNYROEiPDSRPR]WHQiPQDãHSĜHGVWDY\DYDãHSĜiQtQDSOQLW

9VRXþDVQpPREGREtPiPHY]DVWXSLWHOVWYXGYD]iVWXSFHDYČĜWHåHMVPHVO\ãHW
DOHVtODGYRXPDQGiWĤQHQtNSURVD]HQtQDãLFKFtOĤGRVWDWHþQi

3RNXGVLP\VOtWHåHE\E\ORGREUpYWRPWRPČVWČQČFR]PČQLWDQČFRGČODWMLQDN
SRGSRĜWHQiV

9ýHVNpP%URGČVUSQD

9iFODY+iMHN
$12



Nová síla
pro
Český
Brod
Libor Žofka

Středočeský kraj

Tímhle
chceme
u nás
v Českém
Brodě
začít

1. Zrekonstruujeme
náměstí. Chceme příjemné
místo s venkovním
posezením
2. Zvýšíme počet
parkovacích míst u nádraží
3. Zrevitalizujeme bývalý
areál ZZN
4. Zvýšíme kapacitu škol
a školek
5. Vybudujeme sportoviště
pro veřejnost

A mnohem víc! Sledujte nás na www.prisaha.cz
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Vrátkov, krajs

prodej, pronájem a výkup nemovitostí
bezplatné realitní poradenství
řešení exekucí nemovitostí
znalecké posudky
energetické průkazy
hypoteční servis
reﬁnancování
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Chce prod
a já Vás za
tní kanceláře
a moje služby
z provize reali
.
Doporučte mě
nu ve výši 10%
w.rkbohemia.cz
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Bližší informace

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.eu

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

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
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

SERVISNÍ TECHNIK
SŠ nebo vyučen ve strojírenském oboru

KONSTRUKTÉR
SŠ, VŠ strojírenského zaměření
Aktivní znalost konstruování a modelování ve 3D

Bližší informace na tel.: 321 672 815

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

Nabízíme kvalitní maso z českých chovů

NABÍDKA:

Vepřová pečeně s kostí – 89 Kč/kg
Vepřová kýta bez kosti – 95 Kč/kg
Vepřová játra – 29 Kč/kg

PRODEJNY:
Husovo nám. 41
Český Brod
tel.: 321 622 376
Husovo nám. 61
Český Brod
tel.: 321 622 260

Akce probíhá na obou prodejnách
od 15. 8. do 27. 8. 2022

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

CHCETE STÁLOU PRÁCI
V BLÍZKOSTI BYDLIŠTĚ?
Nejezděte za prací až do Prahy, přidejte se k celosvětově
známé a úspěšné ﬁrmě Marker vyrábějící lyžařské vázání.

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICE:
Operátor/ka
výroby

Údržbář/
Údržbář elektro

Mzda až 28

Informace o mzdě
při pohovoru

500,-Kč

(mzda za základní měsíční fond včetně odměn)

DÁLE MIMO JINÉ NABÍZÍME:
• Jednosměnný provoz
• Nástup přímo do kmene
• Placené přesčasy

• 13. plat
• 4 dny dovolené navíc

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT NA:

727 831 985 |

monika.literova@marker.cz
Kutnohorská 1105
Kostelec nad Černými lesy

inzerce_nabor_18_5_2022.indd 1

18.05.2022 14:07:29

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

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

e-mail: info@fpinstal.cz

www.fpinstal.cz
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PŘIJMEME MECHANIKA PNEUSERVISU
Náplň práce:
veškeré pneuservisní činnos – opravy, montáže, demontáže pneu a kol,
vyvážení kol, drobné autoservisní a opravárenské práce
Požadujeme:
vyučení v oboru automechanik, nebo v příbuzném oboru (je výhodou, nikoli podmínkou), praxe v oboru vítána (není podmínkou – rádi zaškolíme
čerstvého absolventa), manuální zručnost, fyzická zdatnost a dobrý zdravotní stav, čistý trestní rejstřík
Nabízíme:
výhodné platové podmínky, práce v malém kolek vu, příplatek na dojíždění do zaměstnání
Místo výkonu práce:
Pneuservis Schubert, Českobrodská 849, 109 12 Praha 9 – Dolní Počernice (zastávka vlaku 200 m
od pneuservisu)
Tel.: 603 549 173, 603 931 657, e-mail: info@alpneu.cz

KVALITNÍ PRÁCI
a VÝSLEDKY

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

HLEDÁME
HLEDÁME POSILY
POSILY do
do našeho
našeho týmu
týmu na
na pozice:
pozice:
DĚLNÍK
DĚLNÍK VE
VE VÝROBĚ
VÝROBĚ
OBSLUHA
OBSLUHA VÁLCOVACÍCH
VÁLCOVACÍCH TRATÍ
TRATÍ
OPERÁTOR
CNC
STROJE
OPERÁTOR CNC STROJE
SEŘIZOVAČ
SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH
OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
STROJŮ
MONTÁŽNÍ
PRACOVNÍK
STÍNÍCÍ
MONTÁŽNÍ–PRACOVNÍK
STÍNÍCÍ TECHNIKY
TECHNIKY
SKLADNÍK
OPERÁTOR SKLADU
ODDĚLENÍ
KVALITY

VSTUPNÍ
A VÝSTUPNÍ KONTROLA
MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY

NABÍZÍME:
NABÍZÍME:
NABÍZÍME:

• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti
• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti
•• hlavní
pracovní
poměr
u stabilní pracovní
a renomované
společnosti
dynamické,
moderní
a přátelské
prostředí
• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí
•• dynamické,
moderní
a
přátelské
pracovní
prostředí
zajímavé platové ohodnocení
• zajímavé platové ohodnocení
•• zajímavé
platovébeneﬁ
ohodnocení
zaměstnanecké
ty (13 plat, až týden dovolené navíc,
• zaměstnanecké beneﬁty (13 plat, až týden dovolené navíc,
příspěvek na dovolenou,
volnočasové
aktivity,
stravování
• příspěvek
zaměstnanecké
beneﬁ
ty
plat, až týden
dovolené
navíc,
na dovolenou,(13
volnočasové
aktivity,
stravování
a
životní
pojištění)
příspěvek
na
dovolenou,
stravování
a
životní
pojištění)
a životní pojištění)
NÁSTUP IHNED.
IHNED.
NÁSTUP
Více informací naleznete na www.eurosun-sonnenschutz.com/cz/kariera
V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na l.pokorna@eurosun-sonnenschutz.com
Eurosun Sonnenschutz s.r.o., Svatbínská 494, 281 63 Kostelec nad Černými lesy,
tel.: 321 679 404, fax: 321 679 403, E-mail: info@eurosun-sonnenschutz.com

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

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

Křemínská 153
282 01 PŘIŠIMASY

TAXISLUŽBA

Hledáme řidiče/řidičku vozidla Senior taxi Český Brod na
DPP s nástupem od září 2022. Vhodné pro aktivního
důchodce, ZTP... Zajímavá nenáročná práce.
Hledáme řidiče/řidičku pro vozidlo Taxislužby pobočka
Český Brod na DPP na příležitostný denní provoz. Možné
spojit s prací řidiče Senior taxi.
Více informací na: Jaroslav Píša, tel.: 602 346 796.
Taxislužba Kostelec nad Č. l. a Český Brod.

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,
wwww.medovasamota.cz.
Koupím JAWA ČZ: motocykl, moped,
skútr, také vraky a díly.
Tel.: 777 589 258
Koupím LP gramofonové desky. I sbírku.
Přijedu.
Tel.: 721 442 860
MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, kvalitně a čistě.
Tel.: 736 734 947

RODINNÁ STAVEBNÍ FIRMA

PROFI

ELSA
Vše pro vaši spokojenost

Nabízíme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výstavba rodinných dom na klí
rekonstrukce byt, dom, kanceláí, objekt
pdní vestavby
voda, topení, plyn
tesaské a pokrývaské práce
obklady a dlažby
sádrokartonové konstrukce
zemní práce
zavlažovací systémy a další stavební práce
www.profi-elsa.cz
Žižkova 152, eský Brod
Tel. 773 991 222, 603 520 743

36 250,- Kč

AKCE NA BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
ŘE.

28 500,- Kč

www.profi-elsa.cz
cz

25 500,- Kč

Tel.: 773 991 222 // 603 520 743





!"#$%&"
'()"*+&%,"&-.*+*!/#%&,*.
01234561 7888'921':09
5;!<",-&7=>?@&*./&).&&"+,"

'6A1A
0: 1
(,/&"!"&B"&C!)=)!?8%E(&/%&,*.<
<.!F&"+&%,"&-.-&/&G"-;!))C

'&.HIJ8?KL=MJJNNNH%&/,H-+

Mgr. Lenka StaĖková

Výuka angliþtiny
pĜeklady a tlumoþení
●ƔKurzy
Kurzyangličtiny
angliþtinypro
proděti,
dČti,studenty
studentyi dospělé
i dospČlé
●ƔPřípravné
PĜípravnékurzy
kurzykkFCE
FCEa aCAE,
CAE,ﬁremní
¿remníkurzy
kurzy
●ƔLekce
klasické
i online,vþetnČ
dopoledne
i odpoledne
PĜeklady
a tlumoþení
konferenþního
● Překlady
a tlumočení
konferenčního
tlumoþení
a pĜekladĤvčetně
s kulatým
razítkem
tlumočení a překladů s kulatým razítkem
tel: 723
166, 321
321 695
695 141
141
tel.:
723 855
855 166,
aprogress@seznam.cz
e-mail: aprogress@seznam.cz
www.a-progress.cz
www.a-progress.cz

VÝKUP LP DESEK

Odborná instalace úsporných
švédských tepelných čerpadel
NIBE pro rodinné domy.

MÁTE DOMA STARÉ LP DESKY
ħ:0D? H%D:ā=@D0O&, 0
:? ODB!+:0DHD @! 0O&è
=ā %OR&0H:!+à
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+420 728 574 413

Návrh, dodávka
montáž, záruční
a pozáruční servis

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

esel

®

www.tc-nibe.cz

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.
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Neváhejte nás kontaktovat na:
+420 603 170 509
LQIR#HWUXKODUQDF]
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níkové ceny
Sleva je z ce
. 9. 2022
a platí do 16

ChrášĈany 19
otevírací doba:

Po–Pá 6:30–16:30
tel.: 510 000 100
www.dek.cz

pĔjËovna strojĔ
abnáāadí
klempíāská
dílna
kvalitní káva
zdarma

