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Editorial

Světlo i radost
Stále cí me, že se nacházíme na předělu letopočtu. Mnozí z nás se ještě občas spleteme při psaní dvou
dvojek na konci aktuálního data. Také vzpomínáme na vánoční čas a třeba i na ty, kteří ho s námi už letos
neoslavili. Štědros Vánoce začínají a ke štědros jsme měli příležitost také při tradiční Tříkrálové sbírce,
kterou Charita pořádala opět i na Českobrodsku. Ani královským týmům se letos nevyhnuly po že s viry
a karanténami, tak pokud jste neměli příležitost přispět přímo do královské pokladničky do konce ledna,
můžete svoji štědrost prokázat třeba pomocí dárcovské sms či on-line (více na trikralovasbirka.cz). Začít
nový rok dobrým skutkem určitě zahřeje.
Na předělu letopočtu také bilancujeme. Shrnu , co nového občanům a návštěvníkům Českého Brodu
začalo sloužit v loňském roce, najdete uvnitř tohoto čísla zpravodaje. Všechny samosprávy i celý stát
v této době finalizují své rozpočtové představy. Naše zastupitelstvo ho bude mít letos na programu 9. února. Kvalifikovaně odhadnout v dnešní turbulentní době příjmy i výdaje rozpočtu je opravdu kumšt. Město čeká jak dokončování velkých vodohospodářských inves c, tak start řady dalších projektů především
z oblas školství. Věříme, že prostředky nebudou chybět ani na potřebné opravy a údržbu komunikací,
a těšíme se, že se opět ak vně zúčastníte při navrhování i hodnocení drobnějších projektů v rámci tzv.
par cipa vního rozpočtu, na nějž se letos navrhuje vyčlenit dvojnásobná částka. Téměř třicet návrhů při
jeho startovním ročníku nám závidí mnohá jiná města, kde s podobnou formou vtahování veřejnos do
rozvoje začali o pár let dříve.
Na prahu nového roku se řada z nás stále dopouš obvyklé poše los a formuluje svá předsevze . Jistě
na tom není nic zavrženíhodného, ale jejich naplnění končí obvykle obdobně jako sněhová duchna, kterou bychom si také přáli pořádně natřesenou. Z našich končin nám však nezbývá, než ji aspoň na pár dní
zakusit ve vyšších polohách.
Jisté však je, že se k nám opět navrací světlo. Betlémské jsme si díky skautům mohli donést domů na Vánoce. Světlo prodlužujících se dní nás bude tlačit do spousty ak vit. Přeji vám, aby světlo i radost z období
předělu a zrodu provázelo vaše rozhodování, snažení a zároveň pronikalo vztahy s vašimi nejbližšími i těmi
vzdálenějšími bližními.
Aleš Kašpar, tajemník
ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ
Českobrodský zpravodaj je periodický sk územně samosprávného celku. Vydává Město Český Brod (IČO: 00235334).
Před skovou přípravu, inzerci a sk zajišťuje firma Profi- sk
group s.r.o., brejchova@profi sk.cz, +420 603 588 338.
Řídí redakční rada ve složení: Mar na Madejová (editorka),
Mar na Vlastníková, Jakub Nekolný, Aleš Kašpar, Zdenka Bočková, Eva Vedralová, Tomáš Klinecký, Jaroslav Petrásek, Václav
Hájek.
Titulní strana: Nouzovské rybníky
foto: Kristýna Havlová
Adresa redakce:
Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod
Tel.: 321 612 115, fax: 321 612 116, e-mail: cbz@cesbrod.cz,
www.cesbrod.cz
Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše uvedenou adresu nebo osobně předejte na podatelně MěÚ v budově na náměs Arnošta z Pardubic č. p. 56, Český Brod.

Upřednostňujeme autorské příspěvky v elektronické podobě
a fotografie přijímáme ve všech formátech, oddělené od textu.
Texty procházejí jazykovou a redakční úpravou. Za jejich obsah
ručí autor příspěvku, obsah nemusí vyjadřovat názory redakční
rady.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků, případně jejich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu tulků, vyžaduje-li
to celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané příspěvky, fotografie, případně kresby se nevracejí.
Fotografie, pokud není uvedeno jinak, archiv ČBZ a města.
Zpravodaj vychází 11x ročně a je doručen zdarma do všech
schránek v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradech. Zpravodaj je možné rozesílat i mimo Český Brod a městské čás , pokud zájemce uhradí poštovné.
----------------------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 10639
DTP, inzerce, sk: Profi- sk group s.r.o., (IČO: 26868954),
Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc
Toto číslo vyšlo v lednu 2022 v nákladu 3 100 ks.
Uzávěrka pro únorové číslo je v pondělí 7. 2. 2022.

Krátce z města
O průběhu jednání zastupitelstva 1. 12. 2021
jsme vás podrobně informovali již v prosincovém čísle. Rada města na následujícím jednání
15. 12. vybrala dodavatele strojů pro městské
lesy Český Brod, a to kloubového nakladače
a š pacího procesoru v celkové hodnotě 3,2 mil.
Kč. Rada města také na tomto jednání vybrala
dodavatele zemního plynu pro město a jeho příspěvkové organizace na rok 2022, a to Pražskou
plynárenskou, a.s.
Rada města na jednání 15. 12. schválila převze
zemní trampolíny pořízené ze sbírky na donio.cz
do majetku města. Další dvě trampolíny v městském parku byly osazeny v rámci prvního ročníku par cipa vního rozpočtu. Rada též schválila nový ceník poplatků za služby poskytované
v Centru vzdělávání, informací a kultury, tedy
v KD Svět, knihovně a informačním centru.
Samostatným blokem bodů 15. 12. 2021 bylo
schválení smlouvy o výpůjčce areálu a vybavení
liblické střední školy mezi Středočeským krajem
a městem. Rada dále schválila navazující smlouvy o bezúplatném užívání na čás areálu mezi
městem na jedné straně a nově vzniklou Střední
školou managementu a grafiky, Školní jídelnou
Český Brod a Mateřskou školou Liblice. Střední
škola pod novým názvem působí od letošního
roku jako příspěvková organizace města a městu
se tak jednáním s krajem podařilo zamezit jejímu fak ckému zániku. Pro žáky a učitele ani pro
nájemce 7 bytů v budově školy se nic nemění.
Více v článku uvnitř čísla.
V očekávání nástupu další varianty koronaviru
jsme vstoupili do nového roku 2022. Můžete-li,
nechte se, prosíme, očkovat, ať již jde o první
či druhou dávku anebo o posilující tře dávku.
V Českém Brodě očkuje většina prak ckých lékařů. Neregistrované pacienty očkuje po předchozím objednání MUDr. Milan Cabrnoch. Nadále
funguje i očkovací centrum v kolínské nemocnici.
Na možné opera vní zásahy do linek hromadné
dopravy včetně možných rušení kvůli šíření varianty omikron a nemocnos řidičů s platnos od
12. 1. 2021 upozornil krajský organizátor veřejné
dopravy IDSK.
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Místo částečně zrušeného adventního programu jste mohli na youtube kanále města sledovat blok videí pod názvem Advent v papučích.
Do přípravy také již trochu tradičního programu
se zapojili oba páni faráři, dě ze ZUŠ, PhDr.
Vladimír Jakub Mrvík a vedení města. 22. 12.
jste si s dětmi mohli u kostela sv. Gotharda prohlédnout zářivou Betlémskou spirálu a dojít si
až pro světlo z Betléma nebo si během celého
dne zahrát procházkovou hru po městě. Na Štědrý den proběhla mše svatá pro rodiny s dětmi
a následně i tradiční půlnoční. 25. 12. se u venkovního betléma společně zpívaly koledy a do
2. 1. 2022 probíhala výstava betlémů v galerii
kostela sv. Gotharda.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí pro rok 2022 972 Kč na osobu. Poplatek lze uhradit od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
bezhotovostně na účet města Český Brod, č. ú.
9294910237/0100. Specifický symbol je 2022.
Variabilní symboly zůstávají občanům stejné jako
v minulých letech. Pokud vám Váš variabilní symbol není znám, obraťte se, prosíme, na paní Svatavu Strejčkovou, e-mail strejckova@cesbrod.cz,
tel.: 321 612 213. Druhý způsob je platba na pokladně města Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic č. p. 56, v úřední dny a po dohodě i mimo ně,
a to platební kartou nebo v hotovos .
V devátém ročníku fotografické soutěže Brody
v Brodě 2021 se sešlo 574 fotografií od 71 různých autorů. Obliba soutěže fotografů Havlíčkova, Českého, Vyššího, Uherského, Železného
Brodu a Brodu nad Dyjí každým rokem stoupá,
a proto se rozšířila také o zvláštní kategorii do
20 let. Neváhejte tedy v následujícím ročníku zapojit i své dě , kamarády, vnuky a vnučky. Talent se
může skrývat v každém z nás. Výsledky letošního
ročníku naleznete na webových stránkách města.
Téměř dokončen je v době přípravy tohoto čísla
bezbariérový vstup do dětského pavilonu F nemocnice. Stavební úpravou se jednak umožní
přístup imobilním osobám, jednak se výrazně
zlepší prostředí pro pacienty i zdravotníky, kteří zde pracují. Na jaře ještě navážeme herním
koutkem a úpravou plochy pro parkování.

4

Českobrodský zpravodaj
leden 2022

Krátce z města

Byly vyhlášeny výzvy k podání žádos o dotaci
v programech č. 1 a 2 v rámci Programů podpory
sportu, kultury a volného času z Fondu sportu,
kultury a volného času města Český brod. Výzva v programu č. 1 se týká zabezpečení pravidelné činnos spolků s předpokládanou alokací
1,5 mil. Kč a výzva v programu č. 2 se týká podpory tradičních akcí města, vybraných forem
práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města s předpokládanou
alokací pro rok 2022 ve výši 0,5 mil. Kč. Lhůta
pro podání žádos o dotace je od 20. 1. 2022 do
18. 2. 2022.

Delší dobu jsme nepsali, jak pokračuje příprava
novostavby mateřské školy Kollárova. Od konce
léta je hotová projektová dokumentace zpracovaná studiem MS architek , které bylo vybráno
v neformální soutěži ze čtyř návrhů. V létě následovala potřebná vyjádření a nyní je podaná
žádost o územní rozhodnu a stavební povolení, která jsou podmínkou pro podání žádos
o dotaci. Odhadované náklady jsou 60 až 70 mil.
Kč. Rádi bychom požádali o finanční podporu
v rámci jednoho z nových operačních programů.
Příslušná výzva k podání žádos by mohla být
vyhlášena již letos.

Na přelomu roku tradičně vrcholí příprava rozpočtu města na další kalendářní rok. Příjmy plánujeme opatrně s ohledem na předpokládaný
výběr daní. Pravidelný přebytek (za loňský rok
předpokládáme 14 mil. Kč) minulého roku zapojujeme do rozpočtu v roce novém. Výdaje města se dělí na provozní a inves ční. Po jednání
s příspěvkovými organizacemi o provozním příspěvku (školy, školky, jídelna, technické služby)
a návrhu dalších provozních výdajů chodu městského úřadu je připraven návrh inves čních akcí
na rok 2022. Z těch lze zmínit například rekonstrukci radaru na silnici I/12, zateplení budovy
č. p. 56, povrch ulice Za Rybníkem ve Štolmíři
(je podána žádost o dotaci), chodník u sokolovny, chodník v Nové a Tuchorazské ulici a opravu
čás ulice Palackého za věžákem. Město plánuje
i nové herní prvky na hřiště, lavičky nebo posílení městského kamerového systému o kameru
v parku, v ZZN a jednu kameru s možnos přesunu dle potřeby. Rozpočet jako celek bude zastupitelstvo schvalovat 9. 2. 2021.

Pokračují stavební práce na rekonstrukci a dostavbě městského vodojemu a na stavbě nového vodovodního přivaděče pro město o délce
6,7 km. Po krátké přestávce dané nedostatkem
materiálu se znovu rozeběhnou též práce na intenzifikaci čis rny odpadních vod v Liblicích.

Českobrodský zpravodaj má novou editorku.
Michaelu Vomáčkovou, která se této práci věnovala řadu let, nahradila Ing. Mar na Madejová. Míše za celou redakční radu moc děkujeme
a přejeme jí mnoho štěs v nové životní etapě.
Ke konci roku 2021 skončilo rozhlasové vysílání na středních vlnách, které zajišťovaly mimo
jiných vysílačů i stožáry Liblice B, které jsou
s výškou 355 metrů nejvyššími stavbami v České
republice. O jejich dalším využi a budoucnos
za m nejsou k dispozici žádné informace.

Byli jsme úspěšní se žádos o finanční podporu
na rekonstrukci velmi vy žené nevyhovující lesní cesty nazvané „Cesta Lásky“, v jejíž blízkos
se během minulých dvou let intenzivně těžilo.
Cesta o délce 1,6 km odbočuje po vrstevnici vlevo ze silnice od rozces na Šembeře na Trubu.
Celkové předpokládané uznatelné náklady jsou
4,5 mil. Kč, z nichž dotace činí 90 %. Hotovo by
mělo být letos.
Další připravovanou velkou stavbou je přístavba
ZŠ Žitomířská jako součást svazkové školy Český
Brod – Doubravčice. Zde je situace obdobná,
neboť čekáme na stavební povolení. Dotaci má
Dobrovolný svazek obcí přislíbenu z programu
Prstenec II ministerstva školství. Doubravčická
část je však za českobrodskou nejméně o několik
měsíců opožděna.
Vyprojektována je také okružní křižovatka u nádraží. Půjde o společnou inves ci města a Středočeského kraje. Zde přípravu zbrzdila nedohoda mezi Středočeským krajem a společnos ČEZ
na úhradách za ukládání sí do pozemku, kterou se podařilo vyřešit, a příprava stavby se tak
znovu rozeběhla. Nyní zbývá dořešit přeložky
elektřiny a plynu a vyjádření dotčených orgánů,
a poté rovněž podáme projekt na stavební úřad.

Věstník
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Věstník
Body projednávané zastupitelstvem města
7. 12. 2021
1. Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu 2021
2. Schválení pravidel rozpočtového provizoria
na rok 2022
3. Inves ční úvěrový rámec, zrušení a opětovné vyhlášení poptávky
4. Pravidla pro čerpání sociálního fondu
5. Schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost pro období od 1. 8. 2021
6. Schválení ceníku pro svoz odpadu pro podnikatele na rok 2022
7. Schválení vydání OZV o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství na
rok 2022
8. Obecně závazná vyhláška města č. 11/2021,
o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
9. Přidělení finančních prostředků z programů
podpory sportu, kultury a volného času – Program č. 3
10. Programy podpory sportu, kultury a volného
času – Aktualizace dokumentů pro rok 2022
11. Změna přílohy č. 1 ke Zřizovací lis ně ZŠ Žitomířská p. o. a Školní jídelna p. o.
12. Doporučení schválení maximálních cen vodného a stočného pro rok 2022
13. Směna čás pozemků Klučovská ul.
14. Prodej pozemku č. 765/40 (Kounická ul.)
15. České dráhy – Pozemky v prostoru bývalého
nákladového nádraží
16. Rekonstrukce lesní – Cesta lásky
17. Schválení I. aktualizace Projektu regenerace
sídliště Jahodiště v Českém Brodě
18. Souhlas s podáním žádos o dotaci z rozpočtu SFPI na rok 2022 – II. etapa regenerace sídliště Jahodiště
19. Projekt Bytový areál Pod Malechovem – Developerské smlouvy o spolupráci, smlouva
o inves čním příspěvku
20. Přesun schváleného bodu č. 15 ze změny č. 4
ÚP města Český Brod, do změny č. 3

21. Výšková dominanta v areálu cukrovaru
22. Revokace – Smlouva o převodu činnos , práv,
povinnos a závazků, Střední odborná škola
Český Brod – Liblice
23. Informace – Hodno cí zpráva – Gothardské
posvícení 2021
24. Informace – Činnost kontrolního výboru
25. Informace – Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13. 9. 2021
26. Souhlas s inves ční akcí Oprava střechy a vzduchotechniky Domov Anna, Český Brod
27. Aktualizace Plánu financování obnovy VH majetku ve vlastnictví města Český Brod pro roky
2022 – 2031
28. Žádost o dotaci MMR – Štolmíř, ul. Za Rybníkem, údržba místní komunikace
29. Dotace MMR – Rekonstrukce objektu staré
radnice – č. p. 1
30. Předpokládaná alokace finančních prostředků pro Program 1 a pro Program 2 z Fondu
sportu, kultury a volného času na rok 2022
31. Informace – Informace T. J. Sokol Český Brod
o získání dotace z rozpočtu NSA na rekonstrukci suterénu sokolovny, žádost o poskytnu úvěru na financování projektu
Body projednávané radou města 15. 12. 2021
1. Vyhodnocení VZ „Stroje pro městské lesy“
– Výroba palivového dříví
2. Souhlas s podpisem smluv o vypořádání závazků s: Antonínem Jelínkem, obcí Mrzky,
L.E.S. CR, spol. s r. o., Janem Uhlíkem a Autodopravou Velebil s. r. o.
3. ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory – Úprava závazných ukazatelů rozpočtu na
rok 2021
4. Školní jídelna Bezručova č. p. 1099 – Změna
závazných ukazatelů
5. Školní jídelna Bezručova č. p. 1099 – Žádost
o čerpání Inves čního fondu
6. ZŠ Žitomířská – Změna závazných ukazatelů
7. Sazebníky úhrad za poskytování informací na
rok 2022
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8. Čtvrtletní zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města Český Brod
za 3. čtvrtle 2021
9. Plán obnovy a inves ce vodohospodářského
majetku na rok 2022
10. VB – ČEZ Distribuce a.s. – Liblice u Českého
Brodu kNN p. č. 790/2
11. Vyhodnocení aukce – Nákup zemního plynu
na komoditní burze PXE pro město Český Brod
a jeho příspěvkové organizace na rok 2022
12. Vyhlášení VZ: RS – Servisní, montážní a revizní práce v oboru elektro pro budovy města
Český Brod
13. Stavební úpravy PČS a OK10 v ulici Sportovní
– Projektová dokumentace – Dodatek č. 1 k
SoD
14. Bezbariérové úpravy v pavilonu E v areálu nemocnice Český Brod – Smlouva o spolupráci
v rámci projektu Euroklíč
15. Vyhrazené parkování v ulici 28. října č. p. 1257
16. Rámcová smlouva – Odtahy, úschova vozidel
17. Oznámení ceny vody pitné předané VaK Nymburk pro rok 2022
18. Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování poradenských služeb (GDPR)
19. Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Střední škola managementu a grafiky
20. Zápis z komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 23. 11. 2021
21. Ceník poplatků a služeb Centrum vzdělávání,
informací a kultury
22. Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení – Školní jídelna Český Brod, Bezručova
1099, Český Brod
23. Nařízení města Český Brod č. 12/2021 o cenách za služby parkovišť – Staženo

Věstník
24. Smlouva o výpůjčce, areál Střední odborné
školy Český Brod – Liblice
25. Smlouvy o bezúplatném užívání nebytových
prostor – Střední škola managementu a grafiky
26. Smlouva o bezúplatném užívání nebytových
prostor v budově č. p. 145 – Mateřská škola
Český Brod – Liblice
27. Smlouva o bezúplatném užívání nebytových
prostor v budově č. p. 147 – Školní jídelna
Český Brod
28. Dodatky k nájemním smlouvám – Byty v budově „vily“ č. p. 146 a CETIN, k. ú. Liblice u Českého Brodu
29. Žádost o finanční podporu – Podlipanské muzeum
30. Informace – Plán rozvoje sportu
31. Informace – Předání zemní trampolíny do majetku města
32. Informace – Zápis z kulturní komise ze dne
11. 11. 2021
33. Informace – Zápis z jednání komise pro
územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne
6. 12. 2021
34. Informace – Zápis z jednání komise pro sport
a volný čas ze dne 23. 11. 2021
35. Informace – Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace

Starosta města si vás dovoluje pozvat na
21. zasedání Zastupitelstva města Český
Brod, které se uskuteční ve středu 9. 2. 2022
od 18.00 hodin v místní Sokolovně, Tyršova
314, Český Brod. Program a podklady najdete na webu města. Jednání bude přenášeno
také online na YouTube města Český Brod.

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili to českobrodš občané:
paní Eva Stránská, paní Božena Hodrová, paní Věra Nováková,
pan Stanislav Němec, paní Hana Šustová, paní Hana Pelikánová,
pan Josef Páša.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
t.

Z radnice
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Pozor, senioři v ohrožení!
Policie ČR vydala varování před podvodnými telefonáty, kterými jsou ohroženi především senioři. Starší
lidé svým osamoceným způsobem života, důvěřivos a touhou po kontaktu přitahují pozornost podvodníků a zlodějů. Ti stále častěji na seniory útočí několika tzv. legendami.
První z nich je legenda „vnuk“. Pachatel se během
telefonního hovoru představí jako vnuk a pod záminkou jeho živé životní situace se snaží ze seniora vylákat finanční obnos. Pod tlakem smyšlených
okolnos a časové sně, ve snaze pomoci svým
nejbližším, senior přijde o všechny své finance.
Následky traumatu z naletění podvodníkovi pak
mohou být i fatální.
Druhou legendou je „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“.
Tím, že senior volajícího osloví jménem, roztočí
kolotoč srdceryvného příběhu, na jehož konci je
žádost až o několik desítek síc, které mají vnuka
z živé situace dostat. Často si pro peníze však nemůže dojít sám (je ve vězení, v nemocnici nebo
na policii), a tak za sebe pošle cizího prostředníka.
NIKDY nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte, ani opro jakékoli zástavě (osobní doklady, cizí
měna nebo zboží).
Další legendou je „ošetřující lékař vašeho vnuka“.
Ten velmi věrohodně hovoří o autonehodě vašeho
vnuka a jeho léčbě, která vyžaduje nadstandartní
péči, která není hrazena ze zdravotního pojištění.
Naléhavos a neodkladnos situace seniora doslova dotlačí k vyplacení nemalé částky.
Posledním manipula vním příběhem, na který policie ČR upozorňuje, je smyšlený příběh o autonehodě, kdy podvodník hovoří o vyplacení odškodného druhé poškozené straně s m, že vnuk/syn nyní
nemůže z důvodu rozrušení mluvit.
Policie ČR tedy přistoupila k ak vní osvětě. Seniorům se staročeskými jmény a těm, kteří mají pev-

nou linku, bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud
se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako
doktor či notář a bude od Vás ch t poslat peníze
na účet nebo si je bude ch t u Vás sám vyzvednout,
vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření
kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na
telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“
Seniorům proto policie ČR radí:
– Každý takový telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte zmíněnému vnukovi nebo vnučce nebo si
informaci ověřte u nejbližších příbuzných.
– Pokud zjis te, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim
celou situaci.
– Pokud se nemůžete nikomu z rodiny dovolat
a máte podezření, že by se mohlo jednat o podvod, i v tomto případě se raději obraťte na linku
158.
Věnujte, prosím, tomuto varování zvýšenou pozornost. Každý z nás máme svou babičku a dědečka,
kterým by toto varování mohlo pomoci a dodat jim
odvahu v boji pro tomuto hyenismu.
Mar na Vlastníková, PR managerka
Zdroj informací: www.policie.cz

8

Českobrodský zpravodaj
leden 2022

Z radnice

Školní stravování v Českém Brodě
Jak jsem slíbil v úvodníku k prosincovému číslu zpravodaje, budu se na tomto místě podrobněji věnovat
nejen aktuálně vcelku diskutovanému tématu slučování dvou školních jídelen, ale školnímu stravování
v našem městě obecně. K pochopení celého problému se musíme vrá t před rok 2013. V tu dobu mají
Střední odborná škola v Liblicích a též městské mateřské školy své kuchyně i jídelny a pro obě základní
školy, krajskou speciální školu a gymnázium zajišťuje školní stravování již poměrně nemoderní jídelna ve
Smetanově ulici, kam strávníci na obědy dochází. Organizačně je zařízení začleněno pod Základní školu
Žitomířská 885.
Právě na začátku roku 2013 přestává jediná jídelna
všem čtyřem školám stačit a přichází nepopulární
rozhodnu o ukončení stravování přibližně 300
studentů a pedagogů gymnázia. Ředitelství gymnázia pak na 4 roky zajis lo obědy v závodní jídelně
bývalého podniku Stavokonstrukce. Tím město získalo časový prostor nejen pro modernizaci samotné jídelny ve Smetanově ulici, která proběhla ve
třech etapách mezi lety 2013 až 2016 a v celkových
nákladech přes 12 mil. korun, ale také pro přípravu
časově i finančně mnohem náročnější akce, výstavby nových jídelen i kuchyně v areálu nemocnice.
V následujícím roce 2017 je pak právě v nemocničním areálu otevřen nejen nový pavilon školy
s 8 kmenovými učebnami, ale též nová školní výdejna s celkovou kapacitou 450 obědů. Pro tyto
potřeby město za více jak 11 miliónů korun upravilo bývalou prádelnu, avšak jídla se musela ještě po
dobu čtyř let dovážet z milovické školy. Rok 2017
je zlomovým i z důvodu ukončení činnos jídelny
ve Stavokonstrukci a návratu gymnaziálních strávníků zpět do jídelny ve Smetanově ulici. Město je
nemohlo nechat na holičkách bez jídla, i když nejde
o městem zřizovanou školu, ale o ins tuci, která
k Českému Brodu neodmyslitelně patří. Dále též
roste počet dě v českobrodských školách a tlak
na jídelnu ve Smetanově ulici se stává enormním.
Se svolením hygieny je před uzavřením škol v důsledku pandemie v roce 2019 kapacita jídelny na
950 strávnících, což je dlouhodobě neudržitelné.
Mezi lety 2018 až 2020 je zbudováním nové školní
kuchyně a dvou dalších jídelen završen celý invesční proces, jenž si vyžádal mimo jiné přemístění
stávající nemocniční jídelny či úpravu technologií
vytápění a ohřevu teplé vody a stál dalších více
jak 100 miliónů korun. Z celkového množství 800
uvařených a vydaných jídel se teď dostáváme na

novou celkovou možnou kapacitu 2500 uvařených
a 2100 vydaných jídel.
Zmiňuji se o tom nejen kvůli náročné koordinaci
prací a shánění potřebných vlastních financí či nezbytných dotací. Šlo to ž o neopakující se šanci,
jak celý systém stravování pojmout a připravit jej
na další očekávaný nárůst žáků a studentů. Provoz
lze mto krokem zefek vnit například centralizací
nákupů surovin a materiálu nebo úsporou personálu. Na druhou stranu pak zajis t zastupitelnost
v případě nemocí či jiných nepřítomnos a m
provoz učinit méně zranitelným při výpadku personálu či techniky. Chceme též, aby se stal přívěvějším pro jeho uživatele, rodiče i dě , například
zavedením jednotného objednávkového systému
ve všech brodských školách bez nutnos měnit
účty a čipy při přechodu z jedné školy na druhou.
Ale nezůstáváme jen u provozních výdajů. Sami vidíte, jak nákladné je pořízení technologií pro školní
stravování a jak nehospodárné může být vaření
v každé škole zvlášť. Proto se již od začátku školního roku jídlo dováží do liblické mateřské školy a od

Z radnice
začátku letošního kalendářního roku i do střední
školy v Liblicích. Nová mateřská škola v Kollárově
ulici se taktéž projektuje jen s výdejnou bez kuchyně. Do kuchyně v mateřské škole v Sokolské ulici
nemáme v plánu dále investovat větší peníze a výhledově v řádu několika let bude pravděpodobně
taktéž upravena jen na výdejnu jídla.
Již minimálně od roku 2017 se na městě připravoval vznik nové organizace, do které se měla včlenit
jak nová jídelna v Bezručově ulici, tak stávající v ulici Smetanově, která měla zajišťovat nejen uvaření
a výdej jídel, ale též dovoz do školských zařízení
s vlastní výdejnou. Jsem přesvědčen, že ředitel školy
se má především starat o zkvalitňování výuky, případně o stav školy jako takové, a nikoliv o zajišťování obědů. Proto bylo důležité zajis t vedle právní
subjek vity i dostatečný personál včetně ředitele
organizace. Pověření vedením nové organizace
jsme nabídli vedoucí školní jídelny ve Smetanově
ulici paní Opršalové, která to bohužel odmítla. Na
konci roku 2020 pak byla nová organizace založena a v konkurzním řízení do funkce ředitele zvolen
Ing. Hladík, spolupracovník paní Opršalové.
Začátek roku 2021 nebyl jednoduchý. Nejprve
rezignoval na svou pozici ředitel Hladík. Tak bylo
nutné nejen sehnat nového ředitele, ale i dokončit nábor zaměstnanců a hlavně rozjet provoz
kuchyně i výdejen. To se podařilo i díky osobě
nového ředitele pana Žece. Ani „covidová“ doba,
kdy žáci do škol spíš nechodili, moc novému zařízení nenahrávala. Právě podle počtu strávníků se
pak stanovuje i výše peněz ze státního rozpočtu
na mzdy zaměstnanců. Pomalý nástup strávníků
měl za následek nutnost doplácet mzdy v nové jí-
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delně z městského rozpočtu. Kdybychom na jaře
2021 rozhodli o spojení obou jídelen ke konci školního roku 2020/2021, mohli bychom ohrozit financování mezd i ve „Smetance“. To nikdo nechtěl,
a proto bylo rozhodnu o spojení odloženo, nikoliv zrušeno. Paní vedoucí byla informována, že ke
sloučení dojde nejpozději na konci školního roku
2021/2022.
K upřesnění data sloučení došlo na jednání mezi
vedením obou organizací a vedením města ohledně rozpočtu na rok 2022 a na základě doporučení
účetních i auditora k vhodnos převádět činnos
mezi organizacemi k začátku kalendářního roku. Pro
rychlejší datum též mluvil příznivý počet strávníků
na začátku letošního školního roku a také vyjednání výjimky od ministerstva financí umožňující vykonávat hospodářskou činnost, která bude sloužit
k posílení činnos hlavní. Stručně řečeno městský
rozpočet nebudou mzdy nic stát. Když jsme konečné rozhodnu oznámili personálu školní jídelny
ve Smetanově ulici, reakcí bylo podání výpovědí
téměř všech zaměstnanců. Překvapením bylo, že
nikdo nebyl ochoten vyjednávat o podmínkách či
vyzkoušet novou organizaci, i když jsme garantovali zachování stávajícího kolek vu. Hlavními sdělenými důvody byly již výše zmíněný centralizovaný
nákup a snaha o jednotný postup při stanovování
jídelníčků.
Tento článek píši první lednové pondělí, kdy už je
jasné, že výpadek podávání obědů nehrozí. Kdy
víme, že jídelna ve Smetanově ulici bude fungovat
dál i při takto velké změně personálu. Ze začátku
může, a asi i bude docházet k drobným problémům, proto vás prosíme o trpělivost a případně
o upozornění, když něco nebude klapat tak, jak má.
Všem bývalým zaměstnancům bych chtěl poděkovat za odvedenou práci a popřát jim mnoho úspěchů na novém pracoviš či na odpočinku. Velké
díky patří i všem, kteří se podíleli na v článku popisovaných změnách, ať již svou prací, pomocí, radou
či jen neházením klacků. Ale ještě víc chci poděkovat těm, kteří vydrželi či se přidali do nových týmů,
budou tyto plány realizovat a hlavně zajišťovat
školní stravování pro naše dě . Opravdu vám ze
srdce přeji, ať se vám daří a strávníkům chutná!
Jakub Nekolný, starosta
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Očkování dě pro Covid-19 v Českém Brodě
MUDr. Milan Cabrnoch byl jeden z prvních, který v našem městě začal s očkováním dě pro onemocnění Covid-19. Proto vám na toto téma přinášíme rozhovor právě s ním. Spolu s dalšími pediatry, paní
MUDr. Irenou Drahoňovskou a paní MUDr. Irenou Košnářovou, od Nového roku na očkování dě úspěšně
spolupracují.
Pane doktore, jaké jsou věkové
hranice pro očkování dě ?
Věkové hranice pro očkování dě
jsou dvě. Očkují se dě od 5 do 11
let a druhou skupinou jsou dě ve
věku od 12 do 15 let.
Jaká jsou podle vás možná rizika očkování u dě ?
Celkově jsou vedlejší reakce u dě velmi mírné.
Může dojít k celkové únavě a místo vpichu (rameno) může pár dní po očkování pobolívat. K vedlejším účinkům patří mimo jiné i zvýšená teplota,
nejčastěji v den aplikace večer.
Která z očkovacích látek se pro dě používá a je
rozdíl ve složení opro vakcínám pro dospělé?
Všechny dě se očkují látkou Comirnaty od výrobce Pfizer BioNTech. Dě ve věku od 5 do 11 let se
očkují menším množstvím očkovací látky, která je
určena výhradně této věkové kategorii. Od 12 let
se dě očkují stejnou očkovací látkou jako dospělí.
Jsou doporučena nějaká omezení před a po očkování u dě ?
Dě by měly být zdravé. Drobná rýma bez teploty
nevadí a vlastně žádné dlouhodobé onemocnění
není kontraindikací (například diabetes, alergie).
Právě naopak, pro lidi vážně nemocné je výhodnější být očkován.
Očkují všichni pediatři v Českém Brodě?
Výrobce vakcíny nám dodává nejmenší balení pro
malé dě po dese , tedy z jedné lahvičky očkujeme
deset dě , pro ty větší a dospělé po šes . To znamená, že otevřenou lahvičku musíme ten den využít, jinak se zbytek zlikviduje. A proto s kolegyněmi,
paní doktorkou Irenou Drahoňovskou a paní doktorkou Irenou Košnářovou, ve věci očkování spolupracujeme. Stejně tak spolupracuji s MUDr. Lucií
Otáhalovou z Kostelce nad Černými lesy a MUDr. Zuzanou Marešovou z Kouřimi, jejichž malí pacien
se mohou taktéž nechat očkovat u nás v ordinaci.

V případě potřeby jsme s kolegyněmi domluveni,
že budou očkovat i další lékaři.
Od kdy a v kterých dnech bude možné nechat dě
očkovat u vás v ordinaci?
Dě očkujeme od ledna 2022, tak jak se nám budou hlásit. Proza m očkujeme každý čtvrtek odpoledne větší dě a každý pátek v poledních hodinách menší dě . V případě nárůstu zájmu jsme
připraveni očkovací dny rozšířit.
Jak mohu své dě k očkování zaregistrovat?
Odkaz na registrační formulář naleznete na mých
internetových stránkách www.cabrnoch.cz. Zájemcům se následně ozveme s návrhem termínu.
Jaké je u dě časové rozmezí mezi první a druhou
dávkou? Týká se posilovací dávka také dě ?
Doporučené rozmezí mezi první a druhou dávkou
je nejméně 21 dní. Posilovací dávka se dě prozam netýká.
Je nutné kvůli očkování pro onemocnění Covid-19 odložit jiná očkování?
Mezi různým očkováním není žádná kontraindikace a je možné ho tedy podat kdykoli. My se držíme
pravidla, kdy dodržujeme mezi jednotlivými očkováními odstup dva týdny.
Jak proza m probíhá očkování dě , a budete
k očkování vyzývat?
Do Vánoc jsme naočkovali celkem 25 dě . Od Nového roku se k očkování hlásí stále více zájemců.
Naočkovali jsme proza m dalších 30 dě a zaregistrovali další desítky. Termín je nyní rezervován
pro více než 50 dě . Jsme připraveni naočkovat
všechny dě , za m je však ak vně nezveme. Určitě do očkování nebudeme nu t, ale budeme ho
doporučovat. Časem pak pravděpodobně přistoupíme k tomu, že budeme ak vně zjišťovat, zda dítě
je či není očkované a pokud nebude, tuto možnost
nabídneme.

Z radnice
Jak je to s očkováním dě po prodělání nemoci
Covid-19 a hraje výše hladiny pro látek v krvi nějakou roli?
Pokud dítě prodělá onemocnění Covid-19, je doporučeno očkovat nejdříve za tři až šest měsíců.
Dobrá zpráva je, že prodělání nemoci a očkování
s mhle odstupem poskytuje tu nejlepší imunitu,

Českobrodský zpravodaj
leden 2022

11

kterou umíme zachy t. Výška hladiny pro látek
nehraje při očkování žádnou roli. Proza m není doloženo, jaká konkrétní výše pro látek je případně
pro ochranu pro Covid-19 dostačující.
Mar na Vlastníková
PR managerka

Sociální pohřby
V dušičkovém čase dne 1. 11. 2021 proběhlo důstojné pohřbení pozůstatků osob zemřelých na území
našeho města. Jednalo se o osoby, kde vypravení pohřbu zajišťovalo město Český Brod. Sociální pohřeb je město povinno zajis t v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Jedná se o případy, kdy ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmr nesjednal pohřbení nikdo jiný
z okruhu rodinných příslušníků či osob jinak blízkých zemřelému.
V letošním roce bylo ukládáno 97 uren zemřelých.
Jednalo se o úmr od r. 2016 do r. 2021. Kromě
toho, že nikdo neprojevil zájem o pohřbení těchto osob, je další podmínkou možného pohřbení
ukončené dědické řízení. Ještě během dědického
řízení mohou to ž pozůstalí požádat město, které
bylo vypravitelem pohřbu, o vydání urny s ostatky,
a to za předpokladu, že uhradí v plné výši náklady,
které městu se zajištěním pohřbu vznikly. Taková
žádost je individuálně posuzována, resp. je zjišťováno, jaký měl žadatel v době oznámení úmr
důvod vypravení pohřbu odmítnout, příp. jak se
stalo, že se o úmr blízké osoby dozvěděl opožděně. Žádostem je obvykle vyhověno v případech,
kdy pozůstalí chtějí ostatky uložit v rodinném hrobě zemřelého, a o úmr blízké osoby se bez svého
zavinění včas nedozvěděli.

V letošním roce byly pozůstatky zemřelých uloženy
do již druhé hrobky. Smutečního aktu se zúčastnili
farář Českobratrské církve evangelické Mgr. Marek
Lukášek, duchovní správce Římskokatolické farnosČeský Brod R.D. Mar n Sklenář, starosta města
Český Brod Bc. Jakub Nekolný, zástupci OSVŠ Český
Brod a dva občané z řad pozůstalých, kteří měli zájem se smutečního aktu zúčastnit.
Alena Bendová, Mar na Fejfarová
odbor sociálních věcí a školství

Město Český Brod ročně zajišťuje kolem 25 pohřbů, přibližně ve dvou případech ročně pozůstalí
žádají o vydání urny. Poměrně vysoký počet sociálních pohřbů je dán především m, že součás
Nemocnice Český Brod je pracoviště LDN, kde dochází k úmr nejen českobrodských občanů.

OZNÁMENÍ O UZAVÍRCE KOMUNIKACE
Vážení spoluobčané, oznamujeme vám, že ve dnech 3. 1. 2022 – 30. 3. 2022 bude probíhat
rekonstrukce plynovodu v ulici 28. října a částečně v ulici K Dolánkám. Z tohoto důvodu bude
úplně uzavřena ul. 28. října od ulice Palackého po ulici K Dolánkám č. p. 922. Vstup do nemovitos bude zajištěn. Termíny odstávek plynu budou odběratelům oznámeny s předs hem.
Doba odstávky bude vždy pouze po dobu nezbytně nutnou na přepojení.
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Město převzalo liblickou střední školu
Jak v říjnovém čísle zpravodaje avizoval pan starosta, liblická škola přešla od začátku nového roku pod
patronát našeho města.
Od 1. 1. 2022 liblická střední škola funguje pod novým názvem Střední škola managementu a grafiky
jako městská příspěvková organizace. To znamená,
že zřizovatelem již není Středočeský kraj, ale město, což není příliš obvyklé. Škola byla v posledních
několika letech ohrožena krajským plánem na op malizaci sítě a mělo dojít k jejímu spojení s jednou
z kolínských odborných škol. Dvouletým jednáním
se Středočeským krajem se nám podařilo zabránit
sloučení a m i fak ckému konci druhé střední
školy ve městě. To by byla bezesporu ztráta, neboť strategické dokumenty i očekávaný přírůstek
obyvatel si dostatečnou nabídku středního vzdělání pro město i okolní region bezesporu vyžádají.
Pro studenty ani učitele se mto okamžikem nic
nemění. Změnila se pouze hlavička školy. Jedinou
změnou je organizační začlenění jídelny pod Školní
jídelnu Český Brod. Ve studijním programu pedagogové i současná paní ředitelka Darina Doškářová
budou dále pokračovat. Jako město bychom rádi
škole poskytli prostor pro potřebný rozvoj i pro
zvýšení kapacity.
Kromě velké rados ze záchrany ins tuce, která
k Brodu a Liblicím zvláště neodmyslitelně patří, nás
ale čeká i starost o provoz školy. Ta s sebou pochopitelně nese i jisté finanční náklady. Napro tomu
ale můžeme nyní využít veškeré volné prostory

areálu pro vzdělávací či sportovní účely, například
naplnit za m volný trakt domova mládeže anebo
rozvíjet sportoviště na volných pozemcích školy.
V areálu již dnes funguje část Mateřské školy Liblice a v budoucnu by tady postupně měl vznikat
školní kampus. Ten pojme střední, základní i mateřskou školu, sportoviště i prostory pro školní
stravování. Kampus (vizualizace ze studie arch.
Jiřího Pavlíčka) bude sloužit občanům našeho města, okolních obcí i obyvatelům plánované obytné
čtvr v cukrovaru. Jde za m o dlouhodobou vizi,
jejíž realizace závisí i na postupu stavební ak vity
developera. Areál i vybavení střední školy máme
proza m svěřený do bezúplatného užívání formou
výpůjčky. Ve společném memorandu jsme se ale
se Středočeským krajem dohodli na budoucím
bezúplatném převodu budov a pozemků do majetku města s m, že město pro kraj naopak zajis
pozemky nezbytné pro budoucí stavbu severojižního obchvatu.
Jednání s krajem tedy nadále pokračují. Jeden důležitý krok nutný pro zachování stávající nabídky
vzdělání pro občany města i okolního regionu jsme
ale s novým rokem učinili.
Tomáš Klinecký, místostarosta

Projekty a investice
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Projektová činnost
Přinášíme vám přehled některých úspěšně ukončených projektů roku 2021, na kterých pod vedením města
pracoval odbor rozvoje a Technické služby Český Brod. Částky jsou pro snadnější přehled zaokrouhleny.
Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě
Vybudování dvou bezbariérových ramp ke vstupu
do pavilonu, dispoziční úpravy vstupních prostor
a vybudování bezbariérového WC pro imobilní pacienty.
Realizace: 2021
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Náklady: 3.803.000 Kč
Výše dotace: 2.290.000 Kč
Spoluúčast: 1.513.000 Kč
Stavební úpravy budovy č. p. 56
Stavební úpravy prostor podatelny, vydávání občanských průkazů, evidence obyvatel, městské policie a vstupních prostor a komunikačních prostor
včetně schodiště do 2. N. P.
Zdroj: rozpočet města Český Brod
Náklady: 4.991.000 Kč

Obnova předbraní Kouřimské brány
Obnova omítky v restaurátorském režimu, aplikace
kletované omítky a úprava kamene paty zdi.
Realizace: 2021
Zdroj: Ministerstvo kultury ČR
Náklady: 1.139.000 Kč
Výše dotace: 416.000 Kč
Spoluúčast: 723.000 Kč

Odstranění objektů v areálu ZZN
Odstranění nebezpečných, zchátralých objektů kůlen a garáží v areálu ZZN a finální úpravy povrchu.
Zdroj: rozpočet města
Náklady: 1.006.000 Kč
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Stavební úpravy čás přízemí budovy č. p. 620
Stavební úpravy společných prostor (chodba, čekárna a sociální zařízení), vstupních prostor a prostor ordinace MUDr. Altové.
Zdroj: rozpočet města
Náklady: 2.677.000 Kč

Rekonstrukce chodníků v ul. Zborovská – východní strana
Realizace: 2021
Zdroj: Státní fond dopravní infrastruktury
Náklady: 3.000.000 Kč
Výše dotace: 1.800.000 Kč
Spoluúčast: 1.200.000 Kč
Liblice, ul. K Vysílači – Stavební úpravy místní komunikace
Oprava čás komunikace K Vysílači.
Realizace: 2021
Zdroj: rozpočet města
Náklady: 3.300.000 Kč

Energe cká úspora Základní školy Tyršova, budova Žitomířská 760
Zateplení budovy školy včetně výměny výplní a vybudování rekuperace.
Realizace: 2021
Zdroj: Operační program Životní prostředí
Náklady: 9.000.000 Kč
Výše dotace: 3.104.000 Kč
Spoluúčast: 5.896.000 Kč
Přechody pro chodce v ulicích Tuchorazská, Bylanská a Školní
Realizace: 2021
Zdroj: Státní fond dopravní infrastruktury
Náklady: 1.100.000 Kč
Výše dotace: 900.000 Kč
Spoluúčast: 200.000 Kč
Chodníky v ulici Žižkova
Realizace: 2021
Zdroj: Integrovaný regionální operační program
prostřednictvím MAS Region Pošembeří
Náklady: 3.100.000 Kč
Výše dotace: 2.600.000 Kč
Spoluúčast: 500.000 Kč

Oprava čás hřbitovní zdi 2. etapa
Další etapa opravy severní hřbitovní zdi.
Realizace: 2021
Zdroj: rozpočet města
Náklady: 750.000 Kč (z celkových 2,3 mil. Kč)
Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu dě a mládeže Vrátkov
Rekonstrukci stodoly v objektu hájovny Vrátkov za
účelem vzdělávání dě .
Realizace: 2020 – 2021
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Náklady: 4.330.000 Kč
Výše dotace: 3.560.000 Kč
Spoluúčast: 770.000 Kč

Projekty a investice
Obnova pomníku Prokopa Holého
Dokončení závěreční etapy opravy.
Realizace: 2021
Zdroj: Středočeský kraj
Náklady: 450.000 Kč
Výše dotace: 270.000 Kč
Spoluúčast: 180.000 Kč
Výměna výtlačných potrubí na ČOV
Realizace: 2021
Zdroj: rozpočet města
Náklady: 610.000 Kč
Rekonstrukce čás objektu bývalé nemocnice na
školní kuchyni a jídelnu – dokončení
Rozšíření stávající jídelny a vybudování nové školní
kuchyně.
Realizace: 2019 – 2021
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
Náklady: 97.00.000 Kč
Výše dotace: 60.000.000 Kč
Spoluúčast: 37.000.000 Kč
Českobrodské moderní poradenské pracoviště
č. p. 507
Rekonstrukce bývalé budovy ředitelství nemocnice
na zázemí pro pedagogicko-psychologické služby
a pro tréninková pracoviště speciální školy.
Realizace: 2020 – 2021
Zdroj: Integrovaný regionální operační program
Náklady: 32.000.000 Kč
Výše dotace: 27.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000.000 Kč
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Demolice koupaliště a úprava prostoru Na Ku lce
Likvidace vany koupaliště a její zavezení, navezení
kvalitní zeminy, úprava povrchu a ose trávou. Zajištění závlahového systému (vodní vrt a jeho osazení čerpadlem a dalším příslušenstvím)
Zdroje: rozpočet města a rozpočet Technických služeb Český Brod
Náklady: 852.000 Kč

Významné projekty, které byly v roce 2021 započaty a budou úspěšně pokračovat i v roce 2022:
Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod
Výstavba nové akumulační komory pro pitnou vodu
a kompletní rekonstrukce stávající akumulační nádoby, výměna stávajícího vodovodního přivaděče.
Realizace: 2021 – 2022
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR
Náklady: 32.000.000 Kč
Výše dotace: 18.000.000 Kč
Spoluúčast: 14.000.000 Kč
Intenzifikace ČOV v Liblicích
Intenzifikace ČOV z 9 600 EO na 13 500 EO.
Realizace: 2021 – 2022
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR
Náklady: 18.000.000 Kč
Výše dotace: 12.000.000 Kč
Spoluúčast: 16.000.000 Kč
Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a nový přivaděč
do města
Vystrojení dvou nových vrtů a vybudování nového
přivaděče ze Zahrad.
Realizace: 2021 – 2023
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR
Náklady: 80.000.000 Kč
Výše dotace: 50.000.000 Kč
Spoluúčast: 30.000.000 Kč
Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru rozvoje
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Ohlédnu se za Vánocemi v českobrodské farnos
Vánoční svátky jsou tradičně obdobím, kdy větší počet obyvatel naší země přichází do kontaktu s církví.
Nejinak je tomu i v Českém Brodě. Jsem rád, že i v současné covidové době jsme mohli společně něco prožít
a zároveň posunout určité zvyky v naší obci.
Měl jsem velkou radost, že jsme pár dní před Vánocemi mohli společně přivítat Betlémské světlo
v blízkos kostela sv. Gotharda a že jsme i my mohli, svým způsobem, přispět k této událos . Moc děkuji všem organizátorům za jejich nasazení a i skautům za přivezení tohoto světla do Českého Brodu.
V měsíci prosinci byla v galerii kostela instalována
výstava k adventní době. Nejen skupiny žáků, ale
i většinová společnost mohla tuto výstavu navš vit. Od 25. prosince se pak výstava rozšířila o výstavu betlémů. Věřím, že jsme i mto způsobem
pomohli k hezčímu proži Vánoc.

nové postavy Svaté rodiny a vybavili betlém o další
postavy. Betlém by měl být specifický třeba m,
že člověk bude moci být přímo v dění. Mám radost,
že se na mě již obrá li někteří lidé, např. ze ZUŠky,
že rádi pomohou s vytvářením tohoto betléma.
O štědrovečerní půlnoci jsme také obnovili českobrodskou tradici (o které tedy vím z doslechu),
a tou bylo troubení ze zvonice. Kromě fanfáry zazněla také např. Tichá noc. Na Boží hod odpoledne
jsme se sešli, abychom si společně zazpívali u venkovního betlému koledy. Děkuji mládežníkům, kteří narychlo připravili pro tuto akci krátkou scénku
o tom, jak Maria a Josef přichází do Betléma.
Ve chvíli, kdy dostanete do rukou tento časopis,
bude Tříkrálová sbírka v Českém Brodě ukončena.
Moc děkuji všem dárcům i koledníkům, moc si vážím jejich nasazení. Výsledky v nejbližších dnech
budete moci nalézt na stránkách farnos i města.

Současně byl také instalován venkovní betlém.
Děkuji především panu starostovi za spolupráci
a ochotu se do tohoto díla pus t a podpořit jej.
Věřím, že jsme učinili první krok k něčemu, co
bude pro Český Brod specifické. V následujících letech bychom venkovní betlém rádi rozšířili, pořídili

A pomalu začneme žít postní dobou a blížícími se
Velikonocemi. Kromě připravované výstavy v galerii kostela mám v hlavě další dvě věci. Tak jako
je o Vánocích v kostele postaven betlém, tak bych
rád pro Velikonoce vybudoval v kostele podobným
způsobem Jeruzalém. Uvidíme, zda se nám podaří v letošním roce tuto snahu někam posunout.
A rovněž přemýšlím o tom, jak by se mohla velikonoční výzdoba promítnout také do okolí kostela, respek ve zda by byl zájem uskutečnit nějakou
společnou velikonoční akci.
R. D. Mar n Sklenář
farář římskokatolické církve

Z organizací a spolků
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Náročný prosinec v Domově ANNA
Začátkem prosince se všichni naši klien již těšili na připravené vánoční akce, ale bohužel nakonec bylo
vše jinak. Celý měsíc jsme se to ž potýkali s nákazou Covid-19, stejně jako v loňském roce touto dobou.
To znamenalo nejen okamžité zrušení všech naplánovaných koncertů a besídek, ale také zákaz návštěv
a izolaci covid-pozi vních klientů.
Vzhledem k tomu, že onemocnělo i větší množství
ošetřovatelek, byl prosinec opravdu hodně náročný na zajištění základní péče o klienty. Poklona patří zbývajícím ošetřovatelkám, které prokázaly velkou statečnost, když v minimálním počtu zvládly
obstarat zdravé i nemocné klienty, navíc v nutných
covid-kombinézách. Naštěs těsně před vánočními
svátky byla situace již taková, že Krajská hygienická stanice povolila návštěvy rodinných příslušníků
i odchody klientů na Vánoce do domácího prostředí.
I přes napjaté období celého prosince jsme v Domově zažili také příjemné okamžiky. Asi největším
vánočním překvapením pro naše klienty byla proměna jednoho z našich prosklených atrií do retro
stylu. Moc děkujeme Lucii Ulíkové a Janu Petraturovi za realizaci tohoto kouzelného prostoru.
Před vánočními svátky se podařilo také dokončit
nádhernou vodní fontánu na hlavním schodiš ,
a to díky sponzorskému daru ve výši 60.000 Kč,
který nám poskytla firma MaxiCommodi es, a. s.,
v rámci svého charita vního vánočního projektu,
za což moc děkujeme!
Prosinec byl samozřejmě také měsícem dárků pro
naše klienty. Dě z MŠ v Liblicích potěšily naše seniory krásnými keramickými ozdobami na stromeček a voňavými sáčky s levandulí. Dě z MŠ v Čelákovicích nám zase vyrobily krásná vánoční přáníčka.
Z inicia vy slečny Nikoly Steppanové a jejích přátel
byli všichni obyvatelé Domova obdarováni velkým

množstvím rozmanitých vánočních dárků, z čehož
měli senioři velkou radost.
Moc děkujeme také firmě Saint-Gobain – Isover,
že zapojila naši organizaci do dárcovské akce DARUJ SVÉ SRDCE. Symbolický dárkový šek na částku
72 660 Kč nám předal ředitel závodu Isover, pan
Aleš Krpata. Zvláště děkujeme i všem zaměstnancům této firmy, kteří nákupem ozdob ve tvaru srdíček přispěli a podpořili tak náš Domov v sociální
činnos .
Závěrem bych ráda popřála do roku 2022 pevné
zdraví všem našim klientům a hodně sil, trpělivos
a laskavos našim zaměstnancům.
Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
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Jubilejní desátá charita vní aukce opět online
Organizátoři i příznivci LECCOS, z. s. se museli i tento rok vzdát společenského večera s chou a veřejnou
aukcí, kvůli Covid-19. Desátý ročník charita vní aukce se konal online již podruhé, a to od 7. do 11. prosince na webových stránkách www.beneficeproleccos.cz. Na podporu služeb pro rodiny s dětmi se sešli
příznivci a účastníci aukce pouze ve virtuálním prostoru.
Sedmdesát dražitelů vybíralo z více než 100 položek, které LECCOS, z. s. získal darem. Jednalo se
o výtvarné a užité umění, šperky, kosme ku, kvalitní regionální výrobky, knihy, poukázky na nejrůznější služby a spoustu dalšího. Největší zájem byl
o poukaz na roman cký víkendový pobyt pro dva
v Hotelu Sen, s 15 příhozy se konečná cena vyšplhala na 3.600 Kč. Nemalý úspěch měla kniha
o vaření s recepty kuchaře Romana Vaňka, která dosáhla ceny 800 Kč, s 15 příhozy vystoupala
z vyvolávací ceny pouhých 150 Kč. Pozadu nezůstala ani grafika malíře Pavla Roučky z poděbradské
Galerie V, autorský sk ilustrace Galiny Miklínové či ručně tepaná souprava šperků z chirurgické
oceli, kterou do aukce daroval Petr Bubun Sádlo.
Úspěšné byly také unikátní truhlářské výrobky
– originální svícen, dřevěné vánoční ozdoby či sada
svícnu, misky a podnosu z červeného dubu. Tradičními úspěšnými položkami je kvalitní alkohol.
Dobrá vína darovalo opakovaně Vinařství Klučov,
kvalitní pálenky Palírna Drahota a syn Církvice.
Poprvé také přispěl soudkem piva a výběrem piv
k degustaci Pivovar Poděbradský zdroj.

Výtěžek 10. Benefice pro LECCOS přinesl 52.519 Kč.
Celá částka putuje na podporu služeb pro rodiny
s dětmi v ob žných životních situacích. Přesto, že
výtěžek je tento rok o něco nižší než v minulých
letech, jsme moc rádi, že jsme mohli tuto tradiční
charita vní aukci uspořádat alespoň online. Jsme
vděčni za jakýkoliv příspěvek na podporu našich
veřejně prospěšných ak vit. Věříme, že příš rok
se s našimi příznivci, dárci a podporovateli sejdeme pojedenácté, ale NA ŽIVO! Velké poděkování
patří firmě PERTLIK SOFTWARE s. r. o. za poskytnuaukčního online systému.
Děkujeme všem, kteří přispěli darem do benefice
nebo jeho koupí na provoz našich služeb. Děkujeme, že jste nás podpořili, abychom mohli pomáhat
tam, kde je to potřeba. Díky, že myslíte na druhé.
Informace o všech dárcích najdete na našem webu
www.leccos.cz.
Přejeme všem našim podporovatelům a čtenářům
Českobrodského zpravodaje všechno dobré, hodně štěs a pevné zdraví do nového roku.
za LECCOS, z. s., Dita Nekolná
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Čaj o šesté v Oranžové zahradě
Z nedaleké Krupé k nám poslední únorový den přijede paní Mgr. Jarka Švarcbachová, zakladatelka a ředitelka Centra Seňorina, uplatňující metodiku Montessori v péči o seniory a o osoby trpící demencí.
V roce 2015 Mgr. Jarka Švarcbachová ukončila svoji profesní
manažerskou dráhu v oblas informa ky a založila Centrum Seňorina, které dosud vede. Jedná
se o pobytovou a ambulantní
sociální odlehčovací službu pro
seniory a osoby pos žené demencí.
Tyto osoby trpí nevratnými a postupujícími poruchami vyšších kor kálních funkcí, kdy je nega vně
ovlivněna zejména paměť, učení či kontrola emociálních reakcí. Demence nastává při onemocnění
Alzheimerovou, Parkinsonovou či Hun ngtonovou
nemocí nebo třeba po prodělání mul infarktu.
Díky odborně vedeným ak vitám (např. kogni vní
trénink, ergoterapie či canisterapie) si klien udržují soběstačnost a neztrácí pocit vlastní hodnoty.
Cí , že jsou ještě užiteční. Rodina, která se rozhodla o demencí pos ženou osobu pečovat doma,
může využít pobytových služeb v Centru Seňorina
a odjet na dovolenou, služební cestu, nebo podstoupit zdravotní výkon.

Jarka Švarcbachová se věnuje osvětě o Alzheimerově nemoci a podpoře pečujících také prostřednictvím projektu Alzheimer Café, prvním v ČR. Alzheimer Café nabízí příjemný prostor pro setkávání lidí
s demencí společně s jejich blízkými, přáteli, odborníky a kýmkoliv, kdo má zájem o tuto téma ku.
Jako akreditovaná lektorka kurzu Montessori v péči
o seniory je také spoluautorkou stejnojmenné
brožury a další publikace zaměřené na ak vizaci
osob s Alzheimerovou nemocí. Zkušenos a inspiraci čerpala u Dr. Camerona Campa (USA), na stáži
v Kanadě a v Holandsku. Žije v obci Krupá a má tři
dospělé dcery. Ráda vám odpoví i na vaše přímé
otázky týkající se práce s lidmi trpícími demencí,
z oblas sociálních služeb, samotného vybudování
odlehčovací služby, zřízení nadačního fondu a třeba i jiné.
Přijďte na Čaj o šesté 28. února 2022 od 18.00
hod., na besedu s Jarkou Švarcbachovou, na besedu nejen pro čajmeny, na besedy s lidmi a o lidech,
pro které život nebyl (možná) žádný čajíček. Přijďte
i s dětmi – po předchozí emailové rezervaci bude
po dobu konání besedy zajištěn krea vní program
pro dě ve věku od 3 let. Program povedou kvalifikované pedagožky, či lektorky.
Akce jsou pořádány za podpory spolku Život a zdraví, z.s. Sledujte nás na facebooku:
@cajosestevoranzovezahrade,
nebo napište na e-mail: cajoseste@email.cz.
Za klub Čaj o šesté
Mgr. Veronika Opatřilová
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Klasika Viva opět na scéně
Po dvouleté odmlce, která byla zapříčiněna vládními nařízeními zohledňujícími nákazu Covid-19 a vůbec celkově nepříznivou společenskou situací, se vrací cyklus koncertů Klasika Viva do Českého Brodu.
Opět chceme nabídnout pravidelné koncerty klasické vážné hudby renomovaných i začínajících umělců.
Navážeme na dva úspěšné ročníky z let 2018 – 2019,
nabídneme opět možnost členství v Klubu přátel Klasika Viva, a tedy vstupenky za zvýhodněné ceny.
Již 27. února 2022 od 19.00 hod. nabídneme první koncert roku, v sokolovně vystoupí flétnista Jiří
S vín. V programu nazvaném Pocta baroku zazní
hudba J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G. P. Telemanna v
jedinečném provedení jednoho z našich nejlepších
flétnistů, který vystoupí společně s cembalistou
Václavem Uhlířem.
Koncerty Klasika Viva plánujeme v roce 2022 nově
pořádat ve spolupráci s CVIK Český Brod. Vstupen-

ky je možné zakoupit v Informačním centru Český
Brod, nám. Arnošta z Pardubic, tel.: 321 612 218,
321 612 219 a také online na www.klasikaviva.cz.
Jak již bylo zmíněno, pro ty z vás, kteří plánují
navštěvovat koncerty pravidelně, je také pro rok
2022 připraven Klub přátel Klasika Viva. Po zaplacení příspěvku 200 Kč na kalendářní rok je zájemcům vystavena kar čka na jméno. Díky kar čce je
možné kupovat vstupenky na koncerty Klasika Viva
se slevou až 50 %. Více informací na webu Klasika
Viva nebo v Informačním centru Český Brod.
MgA. Roman Janků
Klasika Viva

PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování patří všem děvčatům ze staré školní jídelny Bedřicha Smetany za jejich
dlouholetou těžkou práci, kterou věnovaly dětem a pedagogům a opravdu ji dělaly s láskou.
Ráda bych uvedla věci na pravou míru. Více než dva roky jsme čelily slibům vedení města
a školy, ale realita, která v listopadu náhle přišla, byla opět jiná. Bohužel jsme neměly podporu vedení.
Odcházíme s hlavou vzhůru z dobře fungující jídelny. Přejeme všem strávníkům vynikající
obědy a vlídný přístup. Omlouváme se těm, kteří nám věřili.
Bývalá vedoucí školní jídelny
Romana Opršalová
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Co bude ve světě, nevíme… víme ale, co vás čeká ve Světě, a rádi
se o to s vámi podělíme!
Máme za sebou začátek nového roku. Nevíme, jaký bude, někdo očekává hodně, někdo raději nic. V kultuře
panuje stále spíše nejistota, protože prostě covid, přesto jsme pro vás připravili pestrý program, který můžete
vidět, slyšet a hlavně zažít v KD Svět.
Předprodej na první čtvrtle roku 2022 se rozeběhl
1. prosince 2021, představení se začala prodávat
překvapivě svižně, proto bychom chtěli i touto cestou poděkovat všem, kteří přes všechna omezení
na kulturu nezanevřeli a KD Svět navštěvují nebo
se navš vit chystají. Po několika měsících, které se
nesly ve znamení spuštění digitalizovaného kina,
zavádění nové grafiky, tvorby webových stránek,
příprav programové skladby, nespočtu hodin telefonátů a psaní emailů či mnoha koronavirových
nástrah, jsme se tak ocitli ve fázi, kdy jsme si mohli
říct, že jsme na dobré cestě. A pak přišel úžasný,
téměř vyprodaný koncert Anety Langerové a my
jsme byli svědky toho, že to, co bylo možné před
nástupem koronaviru, je možné i teď.

Svět promítat, a to s ohledem na cílovou skupinu
– před projekcí pro dě tedy nebudeme pouštět
ukázku hororu, a obráceně. Takže určitě přijďte do
kina včas…
Naším dalším větším projektem je příprava nové
prezentace KD Svět, resp. jeho zázemí a technického vybavení. Vznikne na našem webu a přiblíží
detailně parametry všech prostorů KD Svět, včetně audiovizuální techniky. Tyto informace ocení
hlavně umělecké agentury, divadelní soubory
nebo hudební kapely, hodí se také při sjednávání
pronájmů. Pro pohodlí a větší komfort návštěvníků
plánujeme otevřít téma platebního terminálu na
pokladně KD Svět.
Nebudeme však předbíhat a zastavíme se u toho,
co je aktuální, tedy u některých pořadů z programové skladby prvního čtvrtle roku 2022. Hned
v lednu vás pozveme na jazzový koncert nebo na
setkání s Janem Hnízdilem, odborníkem na psychosoma ckou medicínu. Za zmínku stojí také dětské
představení O princezně, která ráčkovala. Podařilo
se nám domluvit termín na neděli 30. ledna, tedy
den před pololetním vysvědčením. Návštěva této
pohádky by se tak třeba mohla stát příjemnou odměnou pro dě za jejich píli ve škole.

Koncert Anety Langerové
V kultuře však dlouhý prostor k rados a odpočinku nebývá, a tak nastal čas pro plánování a rozbalení nekonečného seznamu dalších potřebných
změn a inovací. Jedním z jeho prvních bodů je promítání filmových trailerů. Znáte je určitě z návštěv
mul plexů, někdy jsou to „ty reklamy, které vás
15 minut před filmem nudí“, jindy jsou to „ty reklamy, díky kterým s hnete film, když nepřijdete
úplně včas“. U nás se ale určitě nemusíte obávat
patnác minutových spotů, ve kterých se semele
vše, co je na filmovém trhu k dostání – od pohádek, přes střílečky, až po horory. Naším cílem je
představit vám pouze ty filmy, které budeme v KD

Plakátovací dílna
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V únoru nás čekají jarní prázdniny, proto bývá tento měsíc mnohdy programově ošizený, letos ale
můžete v KD Svět vidět hned dvě velká divadla
– jedno očekávané, druhé tema cké. O představení herce Josefa Dvořáka S Pydlou v zádech nás
prosíte už dlouho a konečně je tady. Zimní romanku si můžete vychutnat s divadlem Pantheon, herečkou Veronikou Arichtevou a inscenací Benátky
pod sněhem. V Křesle pro hosta zasedne mladá
herečka Anička Čtvrtníčková, kterou všichni jistě
znáte z filmové pohádky Anděl Páně 2. Dozvíte se
nejen o některých v pných zážitcích z natáčení, ale
i o jiných peripe ích, které jsou spojené s hereckým životem, jeho objevováním i nástrahami.
V březnu vás pozveme na koncert legendy české
country Tomáše Linky, na setkání s hercem Petrem
Nárožným nebo na pohádku Zahrada podle knihy
Jiřího Trnky. Další inscenaci divadla Pantheon hrajeme přesně na Mezinárodní den žen, ale na své si
tentokrát přijdou i muži. Představení Přátelák vás
vtáhne do prostředí mladých manželských dvojic,
dotkne se nejen tématu plánování rodičovství,
ale i fotbalu. Proto neváhejte a přijďte společně,
rozhodně si nenechte ujít precizní fanouškovskou

Z kultury
scénku v podání herce Filipa Cíla. Navíc na každý
pár čeká malé překvapení. Těšíme se na vás!
Kateřina Anna Nováková DiS.
a Ing. Klára Tesaříková, KD Svět/CVIK
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Jarmark pro lovce perel a Čístkovo doupě
V průběhu roku 2021 městská knihovna realizovala dva projekty, zaměřené na podporu rozvoje četby
a čtenářství různých věkových skupin dětských čtenářů. Cílem prvního projektu byla pozi vní mo vace dě
ke čtení formou čtenářské etapové hry Lovci perel. V rámci druhého projektu vznikl nový prostor, určený
pro starší dětské čtenáře.
Ke hře Lovci perel jsme se připojili v lednu 2021,
v období, kdy byla knihovna uzavřena z důvodu
koronavirové epidemie. Počáteční propagace proto probíhala prostřednictvím youtube nebo online
vstupů do vyučování základních škol. Hra měla od
začátku velký úspěch u dě , jejich rodičů i vyučujících, kteří vítali každou mo vaci dě ke čtení. Naši
lovci během roku 2021 přečetli 1069 knížek-perlorodek a nasbírali stejný počet perliček. Celkem se
do hry zapojilo 142 dětských čtenářů především
z prvního stupně ZŠ, nejpilnější lovec získal úžasných 55 perel. První etapa hry skončila 22. prosince 2021, kdy proběhl slavnostní knihovnický
jarmark, na kterém si dě mohly nasbírané perličky vyměnit za věcné odměny. Pokud se někdo
z lovců nemohl v tomto termínu zúčastnit, náhradní jarmark je naplánován na 19. ledna 2022. Hra
m samozřejmě nekončí, bude pokračovat od ledna 2022 druhou etapou, které se mohou zúčastnit
všichni stávající lovci i noví zájemci.

Díky úspěšnému získání dotace ze Středočeského
fondu kultury a obnovy památek se nám v roce
2021 podařilo vytvořit v knihovně nový prostor
pro starší dě a dospívající, vzniklo tzv. Čístkovo
doupě, pojmenované po lišáku Čístkovi, novém
maskotovi naší knihovny. Z dotace jsme pořídili dřevěné třístupňové pódium, díky spolupráci
s projektem „Sdílené rados a stras škol III, reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647“ jsme ho
vybavili opěrnými polštáři a podsedáky. Již během
podzimu nám tento prostor skvěle posloužil jako
místo konání literárních pořadů pro některé třídy
MŠ a ZŠ, které jsme mohli oddělit od ostatních
návštěvníků knihovny a vyhovět tak aktuálním
pro epidemickým opatřením. Těsně před koncem
roku jsme dokončili výzdobu i vybavení prostoru,
zprovoznili wifi, takže od ledna 2022 se doupě těší
na své budoucí návštěvníky.
Těšíme se na vás, čtení sluší každému!
Jitka Šrajerová, Městská knihovna/CVIK
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Vybíráme z knižních novinek
Tereza Dobiášová: Tajemství
Co vedlo Anežku, dceru českého krále Přemysla Otakara I., vzdělanou dívku plnou života,
a,
k rozhodnu vzdát se světské moci a stát se jep škou? Příběh stojí na půdorysu dochovaných
h
historických faktů, představuje 13. stole jako období pro chůdných mocenských i duchovvních proudů a Anežku jako dívku toužící po lásce při vědomí odpovědnos ke své rodiněě
a zemi. Skrýval její život tajemství, které by křesťanské legendy nedovolily vyprávět? Do vyprávění o dívce, která nad českou zemí stále drží ochrannou ruku, vstupuje magické myšlení
středověkých příběhů …
Pavel Kosa k: Slovenské stole
Autor, který se snaží psát o ob žných historických tématech způsobem srozumitelným pro
všechny přemýšlivé čtenáře, touto knihou vystupuje ze svého dosud převažujícího soustředění na dějiny české. Sleduje vývojový oblouk, jaký slovenská společnost opsala v letech
1918–1998, jak se vyvíjel a měnil veřejný a poli cký život Slováků. Navíc mapuje i společné
česko-slovenské dějiny. Český čtenář zde najde odpovědi na otázky, jaké síly utvářely konkrétní podoby česko-slovenského souži i jaká je česká odpovědnost za to, že společný život
v jednom státě skončil neporozuměním.
Markéta Pilátová: Bába Bedla
Dě se mohou v různých dobách a na různých místech ocitnout v nebezpečí, existují alee
záhadné bytos , které jim pomáhají. Jednou z nich je bába Bedla, napůl žena – napůl
ůl
houba, která se objevuje vždycky tam, kde jsou dě v nesnázích. V tomto příběhu po-máhá na konci 2. světové války v Jeseníkách dvěma německým holkám, českému klu-kovi a mladičkému ruskému vojákovi. Učí je odlišovat dobré od jedovatého, až všichni
společně zjis , že nejlepší způsob, jak se ubránit zlu, je držet spolu. Závažné válečné
téma prostupuje magická realita, která dává naději, že na světě nejsme sami…
SStanislav Motl: Oprátka pro krásnou Veru
V roce 1947 v Hamburku vrcholí první ravensbrücký proces s šestnác obžalovanými za vállečné zločiny. Jednou z nich je elegantní š hlá žena, jmenuje se Vera Salvequartová a před
ssedmadvace lety se narodila v Československu. Někdejší vězeňkyně tábora smr podle
vvýroku soudu zavraždila injekcemi a prášky desítky uvězněných žen. Bylo to opravdu tak?
SSkutečně si zasloužila nejvyšší trest? Autor se vydal po jejích stopách, pátral v archivech
n
několika zemí, mluvil s mnoha pamětníky. Podařilo se mu oživit příběh záhadné ženy, která
ssvé životní tajemství nevydala ani ve svém posledním okamžiku…

Kompletní přehled nových knih za měsíc prosinec 2021 je k dispozici v Městské knihovně
nebo na www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.
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Fotografická soutěž 2021 má své vítěze
Devátý ročník fotografické soutěže Brody v Brodě 2021 už má své vítěze. Cílem je zapojení široké veřejnos
do fotografování a poznávání života včetně míst v okolí ve městech, která mají v názvu Brod. Soutěž je pro
všechny občany České republiky. V tomto ročníku se sešlo 574 nádherných fotografií od 71 autorů. Děkujeme všem zúčastněným autorům a přejeme spoustu elánu a nápadů při vaší další tvorbě!
Soutěžní kategorie se v průběhu času trochu měnily, např. Urbex nahradila Krajina, soutěž je otevřena
i pro dě a mládež ve zvláštní kategorii do 20 let.
Pokud rádi fo te, podpořte svojí účas náš Český
Brod. Podrobné informace naleznete na:
www.fotobrody.cz.
Krajina:
1. místo: Květa Lutnerová, Kouzelné molo – HB
2. místo: Jan Jelínek, Kaplička u Vysoké – HB
Radovan Chvíla, Vlnky za Brodem – UB
3. místo: Stanislav Kadlčík – Hranice – UB
Lidé:
1. místo: Jaroslav Kadlec, Jen račte k Weidenhoferům – HB
2. místo: Stanislav Kadlčík, Hody – UB
Mar n Soukup, Vzpomínky – HB
Vladimír Škuta, Snídaně v sadě – ČB
3. místo: Radovan Chvíla, Hlucký král bez Jízdy králů – UB
Architektura:
1. místo: Mar na Halama, Knihovna 1 – HB
2. místo: Kateřina Mahďáková, Jan Amos Komenský – UB
3. místo: Lenka Rázlová, Go ka na radnici – HB
Soutěžící do 20 let:
1. místo: Ondřej Hála, Spoutaná na Lipně – VB
2. místo: Jakub Mahďák, Vlajka – UB
3. místo: Marlen Hesová, Mami, půjč mi mobil,
chci vyfo t koníka – VB
Nejlepší fotografie za města:
Český Brod – Kristýna Havlová, Nouzovské rybníky
Havlíčkův Brod – Mar n Halama, Knihovna 2
Uherský Brod – Stanislav Kadlčík, Hody
Vyšší Brod – Lenka Hojková, Srdcem stále ve Vietnamu
Železný Brod – Yang Cai, Čekání na Godota
Zdenka Bočková
Informační centrum/CVIK

Snídaně v sadě – 2. místo v kategorii Lidé – autor
Vladimír Škuta
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Rok 2021 v TJ Liblice
Bohužel i rok 2021 byl ovlivněn koronavirem. Na jaře byly zrušeny všechny oficiální soutěže, naše činnost
byla ovlivněna vládními restrikcemi a náš areál osiřel.
Naštěs máme akční trenéry a se snažili udržovat v kontaktu se svými svěřenci alespoň online
a chystat jim individuální tréninky a jiné výzvy. Ke
konci jara přišlo rozvolnění a mohli jsme se vrá t
k tréninkům na hřiš a v červnu jsme dokonce
mohli odehrát i nějaká přátelská utkání.
V létě se pak vše vrá lo do normálu a my zahájili
letní přípravu. Součás bylo i tradiční soustředění
pro mládež v Heřmanicích. To se jako vždy vydařilo
a dě si během týdne pořádně mákly na trénincích, ale užily si i spoustu zábavy a utužily partu.
Po tvrdé letní přípravě začala sezóna a i přes stále
se měnící opatření, se podzimní část naštěs s hla
dohrát. Bohužel A-týmu se moc výsledkově a ani
herně nevydařila a zakončili jsme ji na průběžném
12. místě v krajské 1. B třídě a to jen díky výsledkovému zlepšení v její druhé čás . B-tým se drží
v horní půlce tabulky, jak jsme poslední léta již
zvyklí.
Co se týče mládeže, tak tam máme různorodé výsledky. Je to hodně ovlivněné m, že se spousta
hráčů přesunula o kategorii výš, a hlavně u dě je
hodně vidět tréninkový výpadek způsobený vládními opatřeními. Dě nebyly skoro třičtvrtě roku
na hřiš ! Přesto měl dorost dobrý start do okresního přeboru a drží se na dobrém 4. místě. U žáků
se hodně projevilo, že máme mladý tým. Kluci se
s m ale perou statečně a sbírají potřebné zkušenos , které zúročí v dalších letech. U přípravkových
týmů nejde tak o výsledky, jako získání sportovních
a fotbalových základů. Týmy ale hrají oficiální zápasy
a jednou se jim zadaří více a někdy méně. Bohužel

u těchto kategorií se nejvíce projevily karantény
a někdy byl opravdu problém se sejít, ale dě
s m bojovaly statečně a odehrály všechny zápasy.
Ale nežili jsme jen fotbalem, do areálu zavítala i kultura. V červenci u nás proběhl koncert Člověka
krve a následující víkend i letní kino. Věříme, že
si to všichni užili, a my jsme m oživili náš areál.
S oživením souvisí i naše poslední akce roku 2021.
V listopadu se nám podařilo v areálu vysázet
26 nových stromů. Tím to ale nekončí a věříme, že
se nám v roce 2022 podaří další vylepšení.
Tímto bych chtěl poděkovat všem trenérům, funkcionářům, hráčům a dalším dobrovolníkům za skvělou práci, kterou pro náš klub odvádějí. Bez vás by to
nešlo! Nešlo by to ani bez sponzorů a Města Český
Brod. Také velice děkujeme za neutuchající podporu.
Závěrem bych chtěl popřát krásný nový rok, hlavně
zůstaňte zdraví!
Jiří Pospíchal, předseda TJ Liblice
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Tenisový rok 2021
Rok 2021 skončil, a tak jsme se rozhodli krátce se ohlédnout. Zima byla z důvodu nařízených hygienických
opatření bez jakýchkoliv turnajů a tenisová sezóna začala až po částečném rozvolnění na jaře. To se odehrály tenisové soutěže smíšených družstev, bohužel opět ve zkrácené podobě.
Dospělý „A“ tým nejprve porazil LTK Liberec „C“,
potom prohrál s DTJ Hradec Králové „B“ a v souboji o tře místo porazil LTC Pardubice „B“. Tře
místo je velkým úspěchem i vzhledem k tomu, že
většinu mužstva tvoří hráči, kteří vyrostli na našich
kurtech.
Dorostenecké Áčko prohrálo těsně hned svůj první
zápas pro TK Dobřichovice, ale potom už jen vyhrávalo. Nejprve porazilo TK Radošovice, v posledním zápase i LTC Kolín a obsadilo pěkné páté místo.
Starším žákům se letos příliš nedařilo. Nejprve
prohráli se Sportcentrem Mladá Boleslav a v boji
o udržení v soutěži prohráli těsně s Open Tennis
Clubem. V zápase o celkové pořadí pak porazili Sokol Říčany a obsadili sedmé místo.
Mladší žáci letos hráli II. třídu a skončili v ní na třem místě, když nejprve porazili Sokol Říčany, ale
poté prohráli s PTA Kolín. V zápase o tře místo
porazili LTC Poděbrady.
Na konci září jsme uspořádali rozloučení s letošní
mistrovskou čás tenisové sezóny. Akci jsme pojali
jako setkání všech závodních hráčů včetně jejich
doprovodů, bez kterých by hrát závodní tenis asi
nešlo. V odpoledních hodinách se vše točilo okolo
nejmladších, kteří si mohli vyzkoušet lukostřelbu,
střelbu ze vzduchovky, lanové centrum nebo skákací hrad. K tomu si sami uspořádali několik tenisových soutěží. Celou akci provázela vůně z opékaných vuřtů a nakonec byl i velký dort.
V říjnu se nám úspěšně podařilo postavit přetlakovou halu a následně v ní byl i zahájen provoz.
Ačkoliv je situace na trhu s energiemi poměrně složitá, snažíme se cenu tréninkových hodin udržet na
přijatelné hranici.
Na konci měsíce října byly zveřejněny tenisové
žebříčky ČR za sezónu 2021. Zde je několik umístění hráčů, kteří letos hráli za náš oddíl:

Dospělí: 49. Slivová Markéta, 59. Pučálka Jan,
67. Poštolka Roman, 73. Šalková Dominika, 89. Příhoda Jan ml.
Dorost: 9. Šalková Dominika, 47. Malá Natálie,
104. Šárová Lucie, 109. Kubelka David, 111. Ledvina Jan
St. žáci: 20. Komínek Kryštof, 93. Chmelíková Charlo e, 120. Hůlová Veronika, 184. Melicharová Michaela, 234. Hrabánek Petr
Ml. žáci: 131. Melicharová Michaela, 135. Homola Matyáš, 241. Dvořák Jonáš, 252. Jougl Matyáš,
263. Pokorný Jan
I nadále se snažíme v této složité době zajis t
otevření občerstvení na tenise a i mto článkem
vyzýváme případné zájemce o přihlášení se. Věřte, že budeme velmi vstřícní při jednání o podmínkách tak, abychom mohli i nadále připravovat
různé společenské a sportovní akce pro širokou
veřejnost. Tyto i jiné tenisové informace sledujte,
prosím, na h ps://www.facebook.com/tenisbrod
nebo h p://www.tenis-cbrod.cz/.
Příjemný rok 2022 všem a nashledanou na tenise.
Za oddíl tenisu,
Zdeněk Pučálka

KD SVĚT

KD SVĚT

Penzion ANNA

KD SVĚT

KD SVĚT

KD SVĚT

radniční sál IC

KD SVĚT

knihovna

knihovna

2. 2., 19.00

4. 2., 15.00

5. 2. 14.00

5. 2., 19.00

6. 2., 15.00

8. 2., 19.00

9. 2., 9.30 – 11.00

9. 2., 19.00

10. a 24. 2., 9.00, 10.00 a 11.00

10. 2., 15.30

Knihohrátky - živé čtení a hraní pro dě a dospělý doprovod, vstup zdarma

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

MORBIUS – akční thriller, USA 2022, 108 min, přístupný 12+

Virtuální univerzita tře ho věku – Evropské kulturní hodnoty

Benátky pod sněhem – brilantní divadelní komedie, Divadlo Pantheon

HRANICE ODVAHY – rodinný, válečný, dobrodružný film, Norsko 2020, 95 min, přístupný

ZLATO – thriller, Austrálie, 2021, 94 min, 15+, čes. tulky

Promítání videa z výletů Klubu českých turistů v roce 2021

DRAČÍ PRINCEZNA – rodinná filmová pohádka, Norsko, 2020, 82 min, přístupný

SRDCE NA DLANI – filmová komedie, Česko, 2022, 95 min, přístupný

Virtuální univerzita tře ho věku – Mistři evropského barokního malířství 17. stole

radniční sál IC

2. 2., 9.30 – 11.00

Brody v Brodě 2021 – putovní výstava fotografií z měst s názvem Brod
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I čtení může být dobrodružství – cyklus literárních pořadů pro žáky 1. stupně ZŠ

galerie Šatlava

14. – 28. 2.

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

Změna programu vyhrazena pořadatelem.
Více na www.cvik.info

7., 21. a 28. 2., 8.00, 9.00 a 10.00 knihovna

Podlipanské muzeum

1. – 28. 2.

KALENDÁŘ AKCÍ – únor 2022

KD SVĚT

KD SVĚT

Ku lka

KD SVĚT

radniční sál IC

KD SVĚT

KD SVĚT

KD SVĚT

KD SVĚT

knihovna

KD SVĚT

KD SVĚT

KD SVĚT

Sokolovna

Oranžová zahrada

12. 2., 19.00

13. 2., 15.00

14. – 18. 2.

14. 2., 19.00

16. 2., 9.30 – 11.00

16. 2., 19.00

19. 2., 19.00

20. 2., 15.00

22. 2., 19.00

24. 2., 15.00

24. 2., 19.00

26. 2., 19.00

27. 2., 15.00

27. 2., 19.00

28. 2., 18.00

Čaj o šesté s Jarkou Švarcbachovou – téma: Montessori principy v péči o seniory

Jiří S vín: Pocta baroku – koncert z cyklu Klasika Viva

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD – rodinná komedie, USA 2022, 96 minut

ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO – filmové drama, Česko/Slovensko/Francie 2022, 90 minut

Křeslo pro hosta: Anna Čtvrtníčková – mladá herečka jako host Jiřího Vaníčka

Deskohraní – deskové hry pro malé i velké, vstup zdarma

S Pydlou v zádech – legendární divadelní představení v hl. r. Josef Dvořák

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU – rodinná pohádka, fantasy, Norsko/Litva 2021, 87 minut

MOONFALL – akční, dobrodružný, sci-fi film, USA/ Kanada/ Čína 2022, české tulky

JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA – filmový dokument, Česko 2022

Virtuální univerzita tře ho věku – pokračování kurzu pro přihlášené

VEM SI MĚ – filmová komedie, USA 2022, 112 minut, 15+, české tulky

Jarní prázdniny na Ku lce – příměstský tábor pro dě 5 – 12 let

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 – filmová pohádka, Česko 2021, 100 minut, přístupný

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST – filmová komedie, Česko 2022, 102 min, přístupný 12+
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Chybí nám milióny svalových kontrakcí – milióny kroků
Proč jsme si vybrali zrovna tento nadpis? Vědecké studie potvrzují, že nám od raného dětství chybí milióny
svalových kontrakcí. Drobný neformální pohyb. Chůze do školy, do práce, popobíhání při hře na schovávanou, vyběhnout schody, honit se za pukem na plácku... Pak není na čem stavět. Trénink tohle manko
nedožene. Chybí hluboké základy.
Máme radost, přesně tohle je již několik let našim
cílem. Pohyb, aniž by si dě všimly. Při hře. Při cestě na Ku lku. Ano, je na kraji města, ze školy sem
cesta trvá 15 – 20 minut rychlou chůzí. Dě , které
navštěvují mimoškolní družinu, ji chodí každý den,
bez ohledu na počasí či únavu ze školy. Cestou hrají
v parku hry, na Ku lce pak v létě staví ve stráních
třeba domečky. Kolikrát při hře vyběhli nahoru
a seběhli dolů, nikdo z nich nepočítá. Pokud někdo
z čtenářů příště dojde do školy nebo na trénink
s dětmi pěšky, budeme rádi.
Jaký byl letošní rok na Ku lce? Co nám přinesl?
Začátek roku byl pro nás jedním neznámým, jelikož
nikdo kvůli covidu nevěděl, zda a kdy bude možné
trénovat. Zimní přípravu jsme trénovali online přes
počítače a pořádali různé závody pro dě .
S příchodem jara jsme se konečně mohli sejít na
zeleném trávníku, ta chuť a nadšení z hráčů byla vidět při každém dotyku míče. Postupně jsme mohli
začít hrát i turnaje a zápasy. V nich se nám velmi
dařilo, např. starší žáci obsadili v letní lize 3. místo
a jejich mladší kolegové dokonce turnaj vyhráli.
Po letní přestávce jsme odjeli na soustředění, kde
jsme se snažili poc vě trénovat, ale hlavně skloubit kolek v. Je radost, když šestnác le hráči spo-

lupracují při hrách s šes letými. Poté už jsme se
vrhli na mistrovské zápasy, dorost letos ve spolupráci s Vyžlovkou hraje nejvyšší krajskou soutěž, po
podzimu jsou za m na 7. místě. Starším žákům se
daří výborně, vstřelili 95 branek a jsou na 4. místě,
uvidíme, jestli se nám podaří na jaře dostat se na
bednu. Mladší žáci, jelikož nemáme dostatek hráčů
ročníku 2009, tak nastupují pro starším klukům
a v hodně zápasech je to silově znát, i přesto si
připsali 5 výher, důležité je, že se každým zápasem
zlepšují. V okresní soutěži nepoznali hořkost porážky. Přípravky v okresních soutěžích bojují o přední
umístění. Letos poprvé hrajeme i turnaje pro ročníky 2015 a mladší. Během podzimu se v těchto turnajích vystřídalo dvacet nadějných hráčů.
Během roku jsou na Ku lce i mimofotbalové ak vity, o které byl po covidové pauze velký zájem, během letních příměstských táborů se zde vystřídalo
191 dě . Sportovní kroužek, který je zaměřen na
všeobecný rozvoj, navštěvovalo během podzimu
přes 80 dě .
Všem trenérům a dalším lidem, kteří se starají o chod
klubu, patří velké díky. Přejeme všem vše nejlepší,
hodně zdraví a pohybu v novém roce 2022.
Za SK Český Brod
Iveta Librová a Mar n Sahula

Od zastupitelů

Redakční rada neodpovídá
Českobrodský zpravodaj
za obsah příspěvků této rubriky
leden 2022
ani neprovádí jazykové korektury.
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Jak se mi žije v Českém Brodě
V první polovině prosince 2021 byl na internetu
uveřejněn pořadník měst ve spokojenos života
v daném městě, a to dle indexu kvality života, který posuzuje různé parametry. Naše město dosáhlo
hodnoty 5,6 z 10 a objevily se názory na sociálních
sí ch, že je to dobré. Já se ptám, co je to dobré?
Pro každého občana je to trochu jiné. Až po podrobném zhlédnu jednotlivých ukazatelů hodnocení zjis me, že to tak dobré zase není. Ba naopak.
Zaostáváme v základních a podstatných věcech.
Školy a školky, zdravotnictví, volnočasové ak vity,
infrastruktura města, to jsou velice slabé stránky,
které zásadně ovlivňují kvalitu života v Českém
Brodě. Jenom za posledních 10 let odešlo z našich
základních škol, převážně pro šikanu mezi žáky,
55 dě na jiné základní školy mimo Český Brod.
Nejsou volné kapacity ve školách pro žáky z okolních vesnic. Budova MŠ Kollárova má cca 30 let po
životnos . Dlouhé roky město marně řeší křižovatku u nádraží. Silnice a chodníky jsou často tragické.
Nekvalitní tvrdá voda nám znepříjemňuje život.
Dětská hřiště a venkovní sportoviště lidé často
vyhledávají v jiných obcích. Chcete-li se vykoupat
na koupališ nebo v krytém bazénu, doporučí vám
člen rady města, že do Kolína nebo do Prahy je to
kousek - zajeďte si tam. Máte-li zdravotní problém
po 15. hodině nebo o víkendu, zajeďte si do Kolína

či do Prahy. Právě blízkost a dobrá dostupnost hlavního a okresního města byla zásadní pro „dobré“
hodnocení našeho města. Jinak bychom skončili
kdoví kde. Obdobně výhodnou strategickou polohu mají i Říčany, které jsou na 1. místě v republice,
v úrovni a kvalitě života. Co tam dělají jinak, že mají
výborně hodnocené služby a i ostatní parametry. Otázka pro všechny zní, kdo vede naše město
24 let a dopus l takovéto ži v našem městě?
V Českém Brodě je jeden velký problém. Občané
stále hojně volí ODS, která spoustu zásadních věcí
dlouhodobě neřeší a nebo je řeší jenom na oko.
V tomto jim už 8 let v našem městě velmi ochotně
přikyvuje TOP 09 v čele s panem místostarostou.
Vedení města nechce slyšet žádný kri cký pohled
a každý, kdo ho řekne nahlas je nepřítel koalice,
která město vede. Přitom v koalici sedí i někteří
schopní lidé. Jejich hlas bohužel u chl po znovupodepsání tzv. koaliční smlouvy.
V roce 2014 vyhrál volby Českobroďák a přesto
byl odsunut do opozice těmi, kteří se bojí změn
a nových pořádků v hospodaření a řízení města ve
prospěch občanů. Zároveň by dotyční přišli o dobře placené židle za malou odpovědnost.
Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel
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Pomluvy a jak žít bez nich
Rok, který právě skončil, přinesl mnohým z nás nemalé staros a některým i málo rados .
Rád bych zde zmínil jednu mou malou starost a to
jsou pomluvy. Naše město je jich plné. Přitom by
se každý měl starat hlavně o sebe, užívat si života
a hlavně zdraví. ALE, jsou mezi námi i lidé, kteří se
baví pomluvami.
V r. 2018 před volbami běžela pomluva, že je potřeba zkontrolovat rekonstrukci mého bytu. Vyšumělo to do ztracena. Možná proto, že se akce
konaly v r. 2006 a 2010.
Pak běžela pomluva o tom, že na černo pronajímám mou garáž. A vida, při předání daňového
přiznání za rok 2020 se v prohlášení objevila částka dokonce vyšší, než oznamovatel uvedl. Takže
další bublina splaskla. No a těsně před koncem
roku 2021 se vyrojila opět zaručená fáma, že jsem
poslal nějakou kontrolu – razii do jedné brodské
restaurace. Dotazem u jiného majitele restaurace
jsem se dověděl, že jemu provozovatel zmíněného
podniku řekl, že žádná razie ani pokuta nebyla.
Protože však skoro každý večer po půl jedenácté
večer chodím kolem, asi jsem byl m lidem nápadný. Je fakt, že tudy chodím od nočního vlaku ces-

tou z práce. Je mi úplně jedno, kde a v kolik hodin
jsou hosté ještě u stolu. Jen předem upozorňuji, že
i v roce 2022 budu večer putovat od vlaku na sídliště.
Je snadno prokazatelné v mém velmi chytrém telefonu, že jsem městskou ani státní policii v poslední
době nevolal. Zájemcům klidně seznam hovorů
předvedu. Požádal jsem ale místostarostu města,
aby se pokusil případné oznámení prověřit. Za m
nemám jeho odpověď.
Pokud by však autor zaručených fám ve své činnos pokračoval, budu vše řešit právní cestou.
Pokud se obyvatelé našeho města baví m, že
některé sousedy pomlouvají, ztrácí zbytečně svůj
čas. Místo toho by se měli radovat ze života, z toho
že se dobře žije a že jsme zdraví. Také bych uvítal,
kdyby se veřejnost více zajímala o to, co se v našem městě děje a více sledovala jednání městského zastupitelstva.
Přeji všem známým i sousedům v roce 2022 hodně
zdraví a osobní spokojenos .
Mějte se a mějme se fajn.
Václav Hájek, zastupitel města

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE 2022
Město Český Brod vyhlašuje Výzvu k podání žádos o dotace na rok 2022 v rámci Programů
podpory sportu, kultury a volného času.
Výzva se týká:
PROGRAMU č. 1: Zabezpečení pravidelné činnos NNO
Předpokládaná alokovaná částka pro Program č. 1 činí 1.500.000 Kč a lhůta pro podání žádoso dotace je od 20. 1. 2022 do 18. 2. 2022.
PROGRAMU č. 2: Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města
Předpokládaná alokovaná částka pro Program č. 2 činí 500.000 Kč a lhůta pro podání žádos
o dotace je od 20. 1. 2022 do 18. 2. 2022.
Více informací naleznete na webových stránkách města www.cesbrod.cz v sekci dotační programy.
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DESKOHRANÍ
spolupráce
fantazie
vítězství
logika

kamarádi

v knihovně
zábava

strategie

27.1., 24.2., 24.3. 2022

vždy 15.00 - 16.30

CENÍK INZERCE V M SÍNÍKU

ÿeskobrodský

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

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

1/1

148 mm x 210 mm
2.603 Kē

1/2

138 mm x 100 mm
1.343 Kē

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

1/3

138 mm x 66 mm
923 Kē

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

1/4

69 mm x 100 mm
692 Kē

1/8

69 mm x 50 mm
356 Kē

PR LÁNKY

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
rádi graĮcky zpracujeme.

Zajišƛuje Ɵskárna ProĮ-Ɵsk group s.r.o.
objednávky a dotazy smĢƎujte na tyto kontakty:
+420 603 588 338, brejchova@proĮƟsk.cz
www.proĮƟsk.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 (ostatní vždy bez spadu), kde je graĮka do krajƽ strany (na spad), vyžadujeme oƎez. znaēky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez pƎímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je tƎeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodĢ
• v pƎípadĢ nedodržení výše zmínĢného nemƽžeme zaruēit 100 % kvalitu výstupu
UzávĢrky: 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12. 2022
Data expedice: 14. 1., 18. 2., 18. 3., 19. 4., 13. 5., 17. 6, 12. 8., 16. 9., 14. 10., 21. 11., 16. 12. 2022
poslední aktualizace: 1. 11. 2021

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

Nám. A. z Pardubic 43
ÿeský Brod

Dovolte mi, abych Vám popřál
v tomto roce pevné zdraví, štěstí
a spokojenost v osobním
i profesním životě.
Obracejte se na mě s důvěrou
i v roce 2021.2

775 026 455

jedelsky@rkbohemia.eu

www.rkbohemia.cz

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

NEJRYCHLEJŠÍ INTERNET

www.fpinstal.cz
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227 023 023

NABÍZÍME:

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

Vepřovou kýtu bez kosti – 75 Kč/kg
Vepřovou pečeni s kostí – 68 Kč/kg
Vepřová játra – 39 Kč/kg

ceny platí od 17. 1. do 29. 1. 2022
na prodejně v Českém Brodě

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

Mgr. Michaela Seidlerová
advokátní kanceláĜ

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

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

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

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

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

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

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

ZDE MŮŽE BÝT
I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě
máme vlastní obchodní zástupkyni:

Dana Brejchová

Hledáme všeobecnou sestru do Domova
seniorů, jedná se o malý kolek v. Odborná
i zdravotní způsobilost k výkonu povolání
a bezúhonnost dle zákona 96/2004 Sb.,
specializovaná způsobilost vítána.
Mzda dle státních tabulek, možnost čerpání
FKSP, příspěvek na penzijní připojištění.
Nástup dohodou.
Podrobnos při osobním jednání.
Kontakt: Mgr. Ivana Želízková, 702 184 075,
reditel@hacka
VČELAŘSTVÍ CIDLINOVI – prodej kvalitního
medu přímo od včelaře. Množstevní slevy. Přijímáme objednávky na oddělky s F1 matkou.
Samota „U Sedmi větrů“ Štolmíř 99, Český Brod.
Tel.: 777 913 531,
WWW.MEDOVASAMOTA.CZ.

tel.: + 420 603 588 338

MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, kvalitně a čistě.
Tel.: 736 734 947.

e-mail: brejchova@proﬁtisk.cz

Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou,
frézování pařezů.
Tel.: 606 527 091.

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

íční
Měs ční
a ro NY
MĚ
OD

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

VOLEJTE, PIŠTE:
E
727 831 985 |

marker@marker.cz

Kutnohorská 1105/444, Kostelec nad Černými lesy

DOPLŇKY STRAVY

OŘECHY/SEMÍNKA/
SUŠENÉ OVOCE

ZDRAVÉ SNÍDANĚ
A SVAČINY

ZAVAŘENÁ HOTOVÁ
JÍDLA A POLÉVKY

DEZERTY A ZDRAVÉ
MLSÁNÍ
M
SÁ

KDE OBCHOD NAJDU?
&I^VYʏSZEYPMGIʎIWOʀ&VSH

KDY MOHU OBCHOD NAVŠTÍVIT?
.WQIXYTVSZɧWOE˶HʀHIRSHTSRHʛPɳHSWSFSX]

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

MOHU SI NÁKUP OBJEDNAT ONLINE?
%RSREOSYTMXWMQ˧˶IXITSQSGɳETPMOEGIZ]^ZIHRMWMG^
(SQMRYXNIZɧ˙RɧOYTTˏMTVEZIRʀEZ]WMLSQ˧˶IXI
Z]^ZIHRSYX
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Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9
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Česko–anglická
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
v Klánovicích

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA

osti, přijď
osobn
te
s
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nf

individuální přístup
moderní vyučovací metody
angličtina , španělština a němčina

v Újezdě
nad Lesy

s rodilými mluvčími
celoroční program
Přijďte se k nám

„učíme se venku“

kdykoli podívat.
AKREDITACE

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

www.victoria-school.cz

Nordic
Internet N
N+
+
stabilní • bez závazku • bez limitů

SLEVA
napořád

Internet

od

245 Kč

měsíčně

www.nordictelecom.cz
Akce platí pro nové zákazníky do 31. 1. 2022.

Překvapivá volnost
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Výběr základní
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celý život...
vot

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

, konverzace s rodilým mluvčím

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

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

esel

®

www.tc-nibe.cz

Střední škola-Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1/179
ROZMANITOST PŘÍLEŽITOSTÍ
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
pro školní rok 2022/2023
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Mechanik opravář motorových vozidel

(23-68-H/01)

Chemik
Chemik

(28-52-H/01)

Mechanik elektronických zařízení se zaměřením
na zabezpečovací techniku
Elektromechanik pro zařízení a přístroje

(26-52-H/01)

Elektrikář - silnoproud
Elektrikář – silnoproud

(26-51-H/02)

Autoelektrikář
Autoelektrikář

(26-57-H/01)

M

Autoelektronika a diagnostika vozidel

A

Mechanik elektronik – organizační a výpočetní technika

T

Mechanik silnoproudých zařízení

U
R
I

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

(26-41-L/01)

(26-41-L/01)

(26-41-L/01)

Farmaceutický chemik
Chemik operátor

(28-42-L/01)

Elektrotechnická zařízení

Veřejnosprávní činnost
Veřejnosprávní činnost

Provozní elektrotechnika

(68-43-M/01)

Management obchodu a služeb

T

Ekonomika a podnikání

A

Gymnázium

(63-41-M/01)

Gymnázium

(26-41-L/52)

Elektronické systémy
automobilů
Provozní elektrotechnika

(26-41-L/52)

(79-41-K/41)

KONTAKT
Poděbradská 1/179, Praha 9
WWW.COPTH.CZ
266 039 304 a 266 039 343
Výuka probíhá na adresách:
Poděbradská 1 a 12 (Praha 9)
Pod Balkánem 599 (Praha 9)
Českobrodská 362/32a (Praha 9)

Dny otevřených dveří
STŘEDY 14 -18 hodin
Dny otevřených dveří
10. 11. 2021
probíhají pouze
8. 12. 2021
na adresách
Poděbradská 1 a 12
9. 2. 2022
SOBOTA 8-12 hodin
15. 1. 2022

a
Pod Balkánem 599.
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Střední škola-Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1/179
ROZMANITOST PŘÍLEŽITOSTÍ
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
pro školní rok 2022/2023
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Krejčí – dámské oděvy

Výrobce kožedělného zboží
Kadeřník

Umělecký rytec

Fotograf

(32-52-H/01)

(69-51-H/01)

Zlatník a klenotník
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(31-58-H/01)

(82-51-H/03)

(82-51-H/09)

(34-56-L/01)

Kosmetické služby

(69-41-L/01)

NÁSTAVBA

Podnikání

(64-41-L/51)

KONTAKT
Poděbradská 1/179, Praha 9
WWW.COPTH.CZ
284 080 401 a 284 080 405
Výuka probíhá na adrese:
Novovysočanská 5/501 (Praha 9)

Dny otevřených dveří
STŘEDY 14-18 hodin

10. 11. 2021
8. 12. 2021
9. 2. 2022

SOBOTA 8-12 hodin

15. 1. 2022

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

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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