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Školy v jiném světle… 

 

Ř 
ada z nás začala pozorněji vnímat zapojení základních 

škol, gymnázia a ZUŠ do kulturního dění v našem 

městě. Kdokoliv, kdo navštívil vystoupení škol při 

Okruhu českobrodském, Královském brodění, Školní 

akademii, výstavu, taneční večer nebo koncert pořádaný 

školami a ZUŠ či jinou školní akci, s uznáním ocenil práci 

nejen vystupujících dětí, ale především pedagogů, kteří se 

souhlasem a volnou rukou od svých ředitelů uskutečňují své 

nápady a pomáhají dětem realizovat a připravovat jejich 

vystoupení.  Patří jim za to poděkování.  

Za přípravou, nácvikem, zajištění dekorací a ušití kostýmů 

stojí mnoho hodin školní i mimoškolní práce, ale výsledek 

stojí za to. Všechny akce jsou na skvělé úrovni, účinkující 

„byli dobře připraveni“ a veřejnost má moţnost vidět tuto 

novou generaci v jiném světle. A o tom to je – na vlastní oči 

vidět dobré vystoupení, odcházet nadšeni skvělým výkonem 

dětí a pedagogů a v neposlední řadě i s dobrým pocitem, ţe to 

nejsou „jen vědomosti“ co jim škola do ţivota dala, 

s pocitem, ţe budou na školu a kamarády ještě rádi 

vzpomínat i kdyţ o tom dnes určitě pochybují… 

Hezký zbytek prázdnin! 

 

o  Zdenka Bočková, řed. MKIC 

Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 

Zpracovává, vydává a tisk zajišťuje Městské kulturní  

a informační centrum v Českém Brodě (IČO: 00065951)  

ve spolupráci s Městem Český Brod.  

Řídí redakční rada ve složení: Bočková Zdenka, Hájek 

Václav, Hor Tomáš, Bc. Nekolný Jakub. Adresa redakce: 

MKIC, Náměstí Arnošta z Pardubic čp.1,  

282 28 Český Brod.  

Fotografie, pokud není uvedeno jinak, Karel Boček,  

archiv ČBZ a města. 
Telefon: 321612220, 321612219, 321612218 

Tel./fax:321622267, E-mail: mkic@cesbrod.cz; 

cbz@cesbrod.cz; info@cesbrod.cz 
Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše 

uvedenou adresu nebo osobně předejte na stejné adrese  

v Informačním centru v přízemí budovy MKIC.  

Upřednostňujeme autorské příspěvky  
v elektronické podobě na některém z běžných médií  

a v běžných formátech. Fotografie přijímáme  
ve všech formátech a oddělené od textu. Texty neprocházejí 

detailní jazykovou úpravou a za jejich obsah ručí autoři 

příspěvků. Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů 

případně jejich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu 

titulků, vyžaduje-li to celkové zpracování příspěvku. 

Nevyžádané rukopisy, fotografie, případně kresby se 

nevracejí. Vychází každý měsíc, k dostání ve vybraných 

prodejnách časopisů a v MKIC. Předplatné vyřizuje  

a časopis rozesílá MKIC, Český Brod.  
Registrováno MK ČR pod registračním číslem  

MK ČR E10639.  
Tisk Jan Průša – Polygrafická výroba Klučov.  

Cena jednoho výtisku je 9,00 Kč.  
Toto číslo vyšlo 25. 7. 2008 v nákladu 700 ks. 

Uzávěrka čísla 9/2008 je  úterý 12. 8. 2008  
© MKIC 1992 – 2008 
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Kresba Jiří Filípek 

Matrika informuje… 
 
Dne 30. 5. 2008 byly mezi občany města 

slavnostně přivítány tyto děti: 

Ondřej Přikryl, Běla Patrovská, Filip 

Aschenbrenner, Natálie Fuchsová, Julie 

Jirásková, Jakub Moravec, Daniel Balšánek, 

František Holan, Valentýna Hladíková, Kristýna Lovětínská, Tereza 

Lovětínská, Matěj Peffek, Aneţka Heřtusová, Natálie Kleinová, 

Barbora Rubinová, Filip Mach, Filip Feifer, Tereza Kosmatová, 

Michael Lambert a Ngoc My Lamichhane.  

Rodičům blahopřejeme a přejeme jim hodně radosti ze svých dětí.  

Významné ţivotní výročí oslavili tito českobrodští občané: 

Paní Lidmila Vyhlídková, paní Emilie Petrová, paní Marie Šťastná, pan 

Josef Votýpka a pan Jaroslav Holub. Upřímně blahopřejeme a přejeme 

jim hodně zdraví a pohody do dalších let. o  M. Hladíková, matrika  
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Věstník samosprávy 
Č E S K O B R O D S K Ý  Z P R A V O D A J  

co se děje na radnici a ve městě 

aneb 

Souhrn z 11. řádného jednání rady města, konané dne  2008–05-22 16:00 v kanceláři 

tajemníka MěÚ 
 

2. Prodej části pozemku k. ú. Český Brod – Jatka (127/2008) 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku v k. ú. Český Brod – část pč. 1008/32 o výměře 

1.681 m2 oddělená z pozemku pč. 1008/5 geometrickým plánem č. 1319–343/2007 společnosti JATKY Český Brod, a.s., 

Jateční 316, Český Brod za kupní cenu 820 Kč/m2. Schválená kupní cena musí být uhrazena v plné výši do šedesáti dnů od 

doručení oznámení o schválení prodeje. Návrh na vklad práva k nemovitosti bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé 

kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. 

3. Prodej části pozemku k. ú. Český Brod – Tuchorazská (128/2008) 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku v k. ú. Český Brod – část pč. 613/3 o výměře 115 

m2 oddělená z pozemku pč. PK 613 geometrickým plánem č. 1348–25/2008 manţelům Ivaně a Rudolfu Bublovým, bytem 

Tuchorazská 1336, Český Brod za kupní cenu 110 Kč/m2. 

Schválená kupní cena musí být uhrazena v plné výši do šedesáti dnů od doručení oznámení o schválení prodeje. Návrh na vklad 

práva k nemovitosti bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí 

kupující. 

4. Sníţení nájemného za rok 2008 o alikvotní část – Makovská Jana, Český Brod (129/2008) 

Rada města schvaluje sníţení nájemného paní Janě Makovské, Český Brod na rok 2008 o 1.000 Kč, tj. o alikvotní část za 

období 01–04/2008. 

6. Návrh na zrušení usnesení (130/2008) 
Rada města ruší své usnesení č. 76/2008 ze dne 19. 3. 2008. 

7. Schválení smlouvy o výpůjčce (131/2008) 
Rada města I.. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na tiskárnu HP LJ 5L pro Region Pošembeří se sídlem MKIC čp. 1, 

Nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod, II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této smlouvy  

o výpůjčce. 

8. Fasáda – školní druţina – Ţelivského 171, Český Brod (132/2008) 
Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení zateplení fasády objektu budoucí školní druţiny, Ţelivského 

171, 282 01 Český Brod, II. doporučuje zastupitelstvu města pověřit odbor správy majetku Města Český Brod, zpracováním  

a vyhlášením záměru na výše uvedenou akci. 

9. Návrh na soudní vyklizení bytu (133/2008) 
Rada města souhlasí s návrhem na soudní vyklizení bytu v domě čp. 217 v Sadské. 

10. Studie rekonstrukce parku (134/2008) 
Rada města I. vyhlašuje záměr zpracování architektonické studie rekonstrukce městského parku a souvisejících ploch ve městě 

Český Brod, II. ukládá vedoucímu odboru ţivotního prostředí a zemědělství, Ing. Vodičkovi zveřejnit vyhlášení 

architektonické soutěţe na zpracování studie rekonstrukce městského parku a souvisejících ploch ve městě Český Brod. Text 

vyhlášení soutěţe a soutěţní podmínky jsou přílohou originálu tohoto usnesení, III.  Jmenuje Ing. Rostislava Vodičku, Ing. 

Ludmilu Plášilovou, Hanu Vrbovcovou, Janu Kratochvílovou, Bc. Jakuba Nekolného, Ing. Arch. Pavla Koubka a Mgr. Michala 

Fokta členy hodnotící komise a Josefa Nováka, Janu Tučímovou, Martina Červeného, Petru Ištvánikovou, Jaromíra Fischera, 

Ing. Václava Čokrta náhradníky hodnotící komise. 

11. Neinvestiční příspěvek (135/2008) 
Rada města I. schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši 50.000 Kč panu Stanislavu Klepalovi na zpracování projektové 

dokumentace, dokumentace nálezů a geodet, zaměření pro statické zajištění a konzervaci části městského opevnění na poz. st. 

57 v k. ú Český Brod, II. pověřuje starostu města Český Brod pana Jaromíra Fischera podpisem příslušné smlouvy.  

12. Zrušení usnesení o vyhrazeném parkování (136/2008)  

Rada města I. ruší své usnesení č. 46/2005 ze dne 24. 2. 2005, II. pověřuje odbor dopravy a starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera projednat moţnosti odkoupení příslušných dopravních značek v ulici Krále Jiřího s MUDr. Vokrouhlíkem  

a MUDr. Hrabálkem. 

13. Změna materiálu kanalizační stoky ul. Palackého (137/2008) 

Rada města I. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na investici v ul. Palackého a Suvorovově s firmou 

Zepris s. r. o. Tímto dodatkem se sniţuje celková cena stavby o 1.900.000 Kč bez DPH, II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem dodatku SOD s firmou Zepris s.r.o., IČO 25117947. 

 

o  Jaromír Fischer, starosta města 
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Souhrn z 12. řádného jednání rady města, konané dne 2008–06-04 16:00 v kanceláři 

tajemníka MěÚ 
 

1. Prodej pozemků k. ú. Český Brod – za školou v Ţitomířské (138/2008) 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků v k. ú. Český Brod: 

PK 96/6-1.316 m2 

PK 97/1-5.823 m2 

PK 98/13-788 m2 

PK 98/14-1.312 m2 

PK 99/1-7.777 m2 

panu Pavlu Malinovi – Realitní ALFA agentura, Václavské náměstí 253/16, 284 01 Kutná Hora za kupní cenu 650 Kč/m2. 

Návrh na vklad práva k nemovitosti bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 500 

Kč) hradí kupující. 

2. Prodej domu v Liblicích (139/2008) 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej nemovitostí z majetku Města Český Brod v k. ú. 

Liblice: 

Budova čp. 251 na pozemku pč. 272, 

pozemek p. č. 272 o výměře 192 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

pozemek p. č. 273 o výměře 615 m2, trvalý travní porost 

panu Liboru Cenigrovi, Boţeny Němcové 1192, 282 01 Český Brod za cenu 1.525.000 Kč. 

Kupní cena musí být v plné výši zaplacena do 60 dnů od obdrţení oznámení o schválení 

prodeje v zastupitelstvu města Český Brod. Nabyvatel musí mít uhrazeny všechny závazky k Městu Český Brod. 

3. Rozdělení hospodářských výsledků PO za rok 2007 (140/2008) 
Rada města schvaluje ve funkci zřizovatele po projednání výši a rozdělení hospodářských výsledků 

příspěvkových organizací za rok 2007 takto: 

ZŠ Ţitomířská – zisk 29.440 Kč – do fondu odměn převést 10.000 Kč, do rezervního 

fondu převést 19.440 Kč 

ZŠ Tyršova – ztráta 20.010 Kč – pokrýt z rezervního fondu 

MŠ Sokolská – zisk 38.401 Kč – do fondu odměn převést 15.000 Kč, do rezervního 

fondu 23.401 Kč 

MŠ Kollárova – ztráta 31,33 Kč – pokrýt z rezervního fondu 

MŠ Liblice – zisk 132.147 Kč – do fondu odměn 12.000 Kč, do rezervního fondu 

120.147 Kč 

ANNA domov pro seniory – zisk 20.420 Kč – převést do fondu odměn 10.000 Kč, do 

rezervního fondu 10.420 Kč 

MKIC – zisk 1.270 Kč – převést do rezervního fondu 

Městská knihovna – zisk 2.820 Kč – pouţít na úhradu ztráty min. let 

NsP – ztráta 2.185.280 Kč – převést na ztrátu min. let 

Technické sluţby – hospodářský výsledek 0. 

4. Investiční příspěvek ZŠ Ţitomířská Český Brod (141/2008) 
Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města schválit účelový investiční příspěvek pro ZŠ Ţitomířská ve výši 100.000 Kč na 

vybudování horolezecké stěny za finanční účasti Fondu sportu a volného času Středočeského kraje, II. doporučuje 

zastupitelstvu města uloţit finančnímu odboru zapracovat výši investičního příspěvku do rozpočtového opatření k rozpočtu na 

rok 2008. 

5. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v domě čp. 59, ul. Suvorovova, Český Brod (142/2008) Rada města 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v domě čp. 59, ul. Suvorovova, Český Brod, 1 nadzemní podlaţí, 

typ 1+kk o celkové výměře 28,40 m2 na dobu určitou 2 let za nájemné ve výši 3.000 Kč/měsíčně bez záloh na sluţby paní 

Jaroslavě Buřičové, Palackého 1256, 282 01 Český Brod. 

Kauce ve výši trojnásobku nájmu a záloh na sluţby musí být sloţena na účet města do 15 dnů od doručení oznámení  

o přidělení bytu. V případě nesplnění těchto podmínek bude byt nabídnut jinému zájemci. Podmínkou uzavření nájemní 

smlouvy je vyrovnání všech závazků k Městu Český Brod. 

6. Souhlas se změnou trasy linky PID č. 491 (143/2008) 

Rada města I. souhlasí a) se změnou trasy linky PID č. 491: 1. dočasně ulicemi Jiřího Wolkera a Ţiţkova z důvodu rekonstrukce 

Palackého ulice, 2. trvale Kollárovou ulicí z důvodu rekonstrukce a následné dopravní úpravy Náměstí Arnošta z Pardubic a Husova 

náměstí, b) s úhradou vícenákladů ve výši: 1. měsíčně 7.300 Kč, 2. a měsíčně 3.050 Kč. 

7. Výpůjčka budovy čp. 171, Ţelivského ul. v Českém Brodě (144/2008) 

Rada města I. souhlasí s výpůjčkou budovy čp. 171 na pozemku st. 170 v ul. Ţelivského v obci a k. ú. Český Brod, 

příspěvkové organizaci města Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 282 01 Český Brod, IČ 046383514, II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o výpůjčce se Základní školou Tyršova.  

8. Prodej uvolněného bytu v čp. 1256 (145/2008)  



4                                                                                                               7-8/2008 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1256/18 – 1+KK o velikosti 26,83 m2 včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 

279 m2 v k. ú. a obci Český Brod v ulici Palackého paní Janě Růţičkové, Kounice 51 za celkovou cenu 1.050.000 Kč. 

Provize realitní kanceláři za zprostředkování prodeje činí 50.000 Kč. Platba bude provedena v hotovosti do 30. 6. 2008. 

Návrh na vklad práva k nemovitosti bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní částky, poplatek za vklad hradí 

kupující. Kupní smlouvaje nedílnou součástí zápisu k tomuto usnesení. 

10. Pronájem nebytového prostoru v čp. 59 Suvorovova (146/2008) 

Rada města I. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou k 30. 6. 2008 s panem Petrem Hozmanem, bytem Okruţní 619, 

Kolín, na nebytové prostory ul. Suvorovova 59, Český Brod – prodej a sluţby v oblasti foto, II. vyhlašuje záměr na 

pronájem nebytových prostor v domě čp. 59, Suvorovova ulice v Českém Brodě o 

celkové výměře 20 m2 předem určenému zájemci paní Ivě Vidrnové, Funkeho 911, Kolín. Jedná se o jednu místnost se 

vstupním vchodem z ulice. 

11. Výpověď z nájmu bytu – Palackého 1256 Český Brod (147/2008) 

Rada města schvaluje přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 36 v domě na adrese Český Brod, Palackého 1256 z důvodu 

neplacení nájemného dle § 711, odst. 2), písm. b) občanského zákoníku.  

12. Prodej dalšího uvolněného bytu v čp. 1256 (148/2008) 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1256/6 – 1+KK o velikosti 26,83 m2 včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 

279 m2 v k. ú. a obci Český Brod v ulici Palackého panu Pavlu Martínkovi, Na Cihelně 1334, Český Brod za celkovou cenu 

1.098.000 Kč. Provize realitní kanceláři za zprostředkování prodeje činí 82.000 Kč. Platba bude provedena v hotovosti do  

15. 7. 2008. Návrh na vklad práva k nemovitosti bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní částky, poplatek za 

vklad hradí kupující. Kupní smlouva je nedílnou součástí zápisu k tomuto usnesení. 

13. Schválení platu ředitelům Základní školy a Mateřských škol (149/2008) 

Rada města schvaluje plat ředitelkám Jaroslavě Jelínkové Mateřská škola Sokolská 1313, Český Brod, Bc. Jitce Majerové 

Mateřská škola Lstibořská 183, Český Brod – Liblice a řediteli Mgr. Martinu Duškovi Základní školy, Tyršova 68, Český 

Brod. Originály platových výměrů jsou uloţeny u tajemníka MěÚ v personálních spisech pracovníků tak, jak ukládá zákon  

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

o  Jaromír Fischer, starosta města a Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města 

 

Souhrn z 13. řádného jednání rady města, konané dne 2008–06-19 16:00 v kanceláři 

tajemníka MěÚ 
 

1. Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu 2008 (150/2008) 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2008 dle přílohy, která je 

nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 174 566,95 tis. Kč. provozní výdaje 

se zvyšují na 124 216,95 tis. Kč, investiční výdaje se zvyšují na 55 350 tis. Kč. Poloţka financování se zvyšuje na 5 000 tis. 

Kč. 

2. Závěrečný účet 2007 (151/2008) 

Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města souhlasit bez výhrad s celoročním hospodařením Města Český Brod dle 

rozpočtu 2007, II. doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení hospodářských výsledků do fondů hospodářské činnosti. 

Znění závěrečného účtu, včetně výsledku hospodaření a zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2007 je 

přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 

3. Nákup vozidel Technické sluţby (152/2008) 

Rada města I. schvaluje výsledek výběrového řízení na nákup vozidel pro technické sluţby – Mercedes Benz 

Axor za celkovou cenu 4.176.000 Kč, – třístranný sklápěč – M26 Profiline za celkovou cenu 1.598.224 Kč, M26 Transline za 

celkovou cenu 1.093.376 Kč. Úhrada těchto vozidel bude formou leasingu, II. pověřuje finanční odbor zapracováním částky ve 

výši 2 mil. Kč na úhradu akontace na vozidla do rozpočtového opatření k rozpočtu na rok 2008. 

4. Komise pro otevírání a hodnocení nabídek – PD ČOV (153/2008) 

Rada města schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zhotovitele projektové dokumentace 

pro intenzifikaci městské ČOV v Českém Brodě-Liblicích. Sloţení komise: Jaromír Fischer – starosta města, Ing. Radim 

Staněk – zástupce provozovatele – 1.SČV, a.s., Ing. Eva Čokrtová – vedoucí OSM, Martin Červený – OSM, Ing. Rostislav 

Vodička – vedoucí OŢP, Ing. Vladimír Klindera – komise ŢP. 

Náhradníci: Bc. Jakub Nekolný – místostarosta, Jitka Kocourková – OSM, Ilona Tučímová – OŢP, Jaroslava Sahulová – 

vedoucí FO, Alena Endrychová – OSM, Václav Hovorka – za 1. SčV, Václav Hájek – OSM. 

Jednání komise proběhne ve středu 25. 6. 2008 v 13.00 hodin. 

5. Prodej malého motocyklu zn. Babeta (154/2008) 

Rada města neschvaluje prodej malého motocyklu zn. Babeta 210, rok výroby 1985. 

6. Vyhrazené parkovací místo (155/2008) 

Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro drţitele ZTP/P Jiřího Holzmanna, bytem Kollárova 281, 

Český Brod, v místě jeho trvalého bydliště. 
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7. Pěšina Jedličky – Brodského, úprava povrchu (156/2008) 

Rada města I. vyhlašuje záměr na výběr zhotovitele povrchu Pěšiny Jedličky – Brodského, II. ukládá Ing. Rostislavu 

Vodičkovi tento záměr zveřejnit včetně zadávacích podmínek a následně zajistit vyhodnocení předloţených nabídek 

výběrovou komisí, III. Jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve sloţení: Ing. Rostislav Vodička, Václav 

Rychtář, Martin Červený, náhradníci: Josef Novák, Jana Tučímová, Jitka Kocourková. 

8. Umístění reklamy v čp. 56 (157/2008)  

Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy o umístění Věci ve veřejných prostorách odboru dopravy na Náměstí Arnošta  

z Pardubic čp. 56, Český Brod s firmou MANOLA VIDEO s.r.o., ČSA 1302, 289 22, Lysá nad Labem. Návrh smlouvy je 

přílohou originálu tohoto usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o umístění 

Věci. 

9. Finanční příspěvek na likvidaci odpadu (158/2008) 

Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na likvidaci odpadu na pozemku parc. č. 75 a 76 v kat. území 

Štolmíř. 

10. Revokace usnesení č. 140/2008 (159/2008) 

Rada města revokuje své usnesení č. 140/2008 ze dne 4. 6. 2008 v části týkající se hospodářského výsledku příspěvkové 

organizace ANNA Český Brod, sociální sluţby pro seniory – zisk ve výši 20,42 Kč se ukládá převést do rezervního fondu. 

11. Schválení dodatku č. 6 a č. 7 k pojistné smlouvě (160/2008) 

Rada města I. schvaluje Dodatek č. 6 pojistné smlouvy č. 2739300790, kde se navyšuje pojistná částka pro cennosti na 

500.000 Kč a připojišťuje se vedení městského rozhlasu - poj. částka 60.000 Kč. Pojistné bude navýšeno o 1.167 Kč/

čtvrtletně. Dodatkem č. 7 se ruší pojištění na domy v Klučově čp. 47, v Ratenicích čp. 48 a byt v ul. Bezručova 558, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7 pojistné smlouvy. 

13. Vyhrazené parkovací místo (161/2008) 

Rada města nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro stání motorového vozidla v ul. Na Cihelně v Českém 

Brodě pro pana Jiřího Novotného, bytem Roháčova 391, Český Brod. 

14. Příspěvek na fasádu (162/2008) 

Rada města souhlasí s poskytnutím účelově vázaného příspěvku ve výši 25.000 Kč na opravu fasády domu čp. 79, Husovo 

nám., kat. území Český Brod. Jedná se o příspěvek pro paní MUDr. Lidmilu Bednaříkovou a paní Ing. Zdeňku Strachovou, 

spolumajitelku čp. 79. 

15. Schválení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance (163/2008) 

Rada města souhlasí s výkonem jiné výdělečné činnosti zaměstnance Bc. Evy Dobiášové do 31. 5. 2009.  

18. Prodej bytu č. 1256/37 – Palackého ul. Český Brod (164/2008)  

Rada města I. schvaluje výpověď z uzavřené smlouvy č. 132/2008/OSM s EVROPA realitní kanceláří Kolín s.r.o., 

Kouřimská 103, Kolín o zprostředkování (nevýhradním) na byt č. 1256/37 v ulici Palackého 1256, Český Brod, II. doporučuje 

zastupitelstvu města schválit prodej a uzavření kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1256/37 1+1 o velikosti 41,46 m2 

včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4146/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580  

o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod, paní MUDr. Janě Forstové, bytem Palackého 1106, Český Brod, za kupní cenu 

1.200.000 Kč, přičemţ částka ve výši 1.045,07 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do státního rozpočtu dle „darovací 

smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002. Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po podpisu 

kupní smlouvy, kupní cena bude zaplacena do 60 dnů po podpisu kupní smlouvy z úvěru, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) 

hradí kupující. 

o  Jaromír Fischer, starosta města 

 

Souhrn z 19. mimořádného zasedání zastupitelstva města, konaného dne  2008–06-04 18:00 

v obřadní síni českobrodské radnice  
 

1.  Prodej části pozemku k. ú. Český Brod, Tuchorazská ul. (30/2008) 

Zastupitelstvo města 1. schvaluje prodej části pozemku v k. ú. Český Brod – část pč. 613/3 o výměře 115 m2, která je 

oddělena z pozemku pč. PK 613 geometrickým plánem č. 1348–25/2008 ze dne 14. 4. 2008. Kupní cena je 110 Kč/m2. 

Kupujícími jsou Ivana Bublová a Rudolf Bubla, Tuchorazská 1336, Český Brod. Schválená kupní cena musí být uhrazena  

v plné výši do 60 dnů od doručení oznámení o schválení prodeje. Návrh na vklad práva k nemovitosti bude podán na 

katastrální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující, II. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvedený pozemek. 

2. Prodej části pozemku k. ú. Český Brod, Jateční ul. (31/2008) 

Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej části pozemku pč. 1008/32 o výměře 1.681 m2 v k. ú. Český Brod oddělené 

geometrickým plánem č. 1319–343/2007 ze dne 19. 10. 2007 za kupní cenu 820 Kč/m2. Kupujícím je společnost JATKY 

Český Brod, a.s., Jateční 316, Český Brod. Schválená kupní cena musí být uhrazena v plné výši do 60 dnů od doručení 

oznámení o schválení prodeje. Návrh na vklad práva k nemovitosti bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní 

ceny, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem 

kupní smlouvy na výše uvedený pozemek. 

3. Prodej pozemků k. ú. Český Brod, nám. Husovo – za lékárnou čp. 82 (32/2008) 
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Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej pozemků v k. ú. Český Brod: 

pč. 5/2 – 365 m2 zahrada 

pč. 5/4 – 49 m2 zahrada 

pč. st. 35/3 – 61 m2 zastav. plocha 

manţelům Jaroslavě Štolbové a Mgr. Václavu Štolbovi, Jungmannova 917, Český Brod za kupní cenu 180 Kč/m2. Schválená 

kupní cena musí být uhrazena v plné výši do 60 dnů od doručení oznámení o schválení prodeje. Návrh na vklad práva  

k nemovitosti bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující, 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvedené pozemky. 

4. Fasáda – školní druţina – Ţelivského 171, Český Brod (33/2008) 

Zastupitelstvo města I. schvaluje zateplení fasády objektu budoucí školní druţiny, Ţelivského 171, 282 01 Český Brod, II. 

pověřuje odbor správy majetku města Český Brod, zpracováním a vyhlášením záměru na výše uvedenou akci, III. Pověřuje 

finanční odbor zapracováním příslušné částky do rozpočtového opatření. 

5. Investiční příspěvek ZŠ Ţitomířská Český Brod (34/2008) 

Zastupitelstvo města I. schvaluje účelový investiční příspěvek pro ZŠ Ţitomířská 885, Český Brod, ve výši 100.000 Kč 

vybudování horolezecké stěny za finanční účasti Fondu sportu a volného času Středočeského kraje, II. ukládá finančnímu 

odboru zapracovat výši investičního příspěvku do rozpočtového opatření k rozpočtu na rok 2008. 

6. Schválení vyhotovených Prohlášení vlastníka o rozdělení domů na bytové jednotky Český Brod čp. 340 a čp. 1127 

(35/2008)  

Zastupitelstvo města I. schvaluje PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA budovy čp. 340, k. ú. a obec Český Brod, II. souhlasí s 

předloţením výše uvedeného PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA na čp. 340 katastrálnímu úřadu ke vkladu do katastru nemovitostí. 

7. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 25/2008 (36/2008) 

Zastupitelstvo města ruší ČLÁNEK 9 v Zásadách pro prodej bytů v čp. 1256, Palackého ul., Český Brod. 

8. Prodej uvolněného bytu v čp. 1256 (37/2008) 

Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytové jednotky č. 1256/18 – 1+KK o velikosti 26,83 m2 včetně spoluvlastnického 

podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci 

Český Brod v ulici Palackého paní Janě Růţičkové, Kounice 51 za celkovou cenu 1.050.000 Kč. Provize realitní kanceláři za 

zprostředkování prodeje činí 50.000 Kč. Platba bude provedena v hotovosti do 30. 6. 2008. Návrh na vklad práva k 

nemovitosti bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní částky, poplatek za vklad hradí kupující. Kupní 

smlouvaje nedílnou součástí zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem 

kupní smlouvy. 

9. Prodej dalšího uvolněného bytu v čp. 1256 (38/2008)  

Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytové jednotky č. 1256/6 – 1+KK o velikosti 26,83 m2 včetně spoluvlastnického 

podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci 

Český Brod v ulici Palackého panu Pavlu Martínkovi, Na Cihelně 1334 za celkovou cenu 1.098.000 Kč. Provize realitní 

kanceláři za zprostředkování prodeje činí 82.000 Kč. Platba bude provedena v hotovosti do 15. 7. 2008. Návrh na vklad práva 

k nemovitosti bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní částky, poplatek za vklad hradí kupující. Kupní 

smlouvaje nedílnou součástí zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem 

kupní smlouvy. 

o  Jaromír Fischer, starosta města a Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města 

Blokové pokuty na místě zaplacené 45000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku 72000 Kč 

Parkovací automaty 98609 Kč   

Poplatky za trţnici 11610 Kč  

Celkem 227219 Kč 

Z deníku Městské policie 

květen 2008 

ilustrační foto 

01. 05. 2008 Zajištění dopravy a veřejného pořádku při konání závodu veteránů.  

02. 05. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Břeţany II, Tuklaty. Měření rychlosti v zóně 

s dopravním omezením Nám. A. z Pardubic. Krádeţ zboţí v prodejně LIDL – předáno na sociální odbor MÚ Český Brod – 

osoba mladší 15. let. Spolupráce s PČR v ulici Boţeny Němcové – namontována botička na odcizené vozidlo z důvodu 

zajištění OA. Spolupráce s PČR při výtrţnosti v restauraci U černého koně – převoz podnapilých osob na protialkoholní 

záchytnou stanici Kolín.  

05. 05. 2008 Na základě oznámení obsluhy kamerového systému byly 2 osoby předvedeny na PČR OOP Český Brod. 

Sběr 10 ks injekční stříkaček v ul. 28. října. 
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06. 05. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Tuchoraz, Tuklaty  

09. 05. 2008 Krádeţ zboţí v prodejně PLUS – vyřešeno blokovou pokutou 

10. 05. 2008 Krádeţ zboţí v prodejně PLUS – lustrací přestupce zjištěno, ţe se jedná o osobu v pátrání – předána PČR 

OOP Český Brod. Nález odcizeného osobního motorového vozidla v ul. Roháčova – předáno PČR OOP Český Brod. 

12. 05. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Poříčany. Měření rychlosti v ul. Klučovská. 

Zajištění překáţky v siln. provozu – olejová skvrna v ul. Na Cihelně – likvidace Hasičský ZS Č. Brod 

13. 05. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Krupá, Doubravčice 

14. 05. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Tismice 

16. 05. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Nová Ves II. 

17. 05. 2008 Měření rychlosti v zóně s dopravním omezením Nám. A. z Pardubic.  Zjištění pachatele trestného činu 

řízení motorového vozidla bez ŘP – Předáno PČR OOP Český Brod. 

20. 05. 2008 Asistence s odborem dopravy při kontrole objízdné trasy (rekonstrukce ul. Palackého). Oznámení o alarmu 

na novostavbě v ul. U Studánky – kontrola objektu s majitelem – negativní. 

21. 05. 2008 Krádeţ zboţí v prodejně PLUS – vyřešeno blokovou pokutou 2×. Krádeţ zboţí v prodejně PLUS – 

vyřešeno blokovou pokutou.   Krádeţ zboţí v prodejně PLUS – vyřešeno blokovou pokutou. 

23. 05. 2008 Krádeţ zboţí v prodejně PLUS – vyřešeno blokovou pokutou.  

24. 05. 2008 Dohled nad veřejným pořádkem při konání akce Českobrodské brodění.  Asistence při konání fotbalového 

utkání Český Brod – Házlov. Spolupráce s PČR při výtrţnosti v ul. 28. října-převoz podnapilých osob na protialkoholní 

záchytnou stanici Kolín. 

25. 05. 2008 Dohled nad veřejným pořádkem při konání akce Českobrodské brodění. Asistence při konání fotbalového 

utkání Český Brod B – Velký Osek.  

26. 05. 2008 Sběr injekční stříkačky na hřbitově 

28. 05. 2008 Krádeţ zboţí v prodejně LIDL – vyřešeno blokovou pokutou. Plnění veřejnoprávní smlouvy měření 

rychlosti radarem v obci Tuchoraz. Asistence při konání fotbalového utkání Český Brod – Kladno B. 

29. 05. 2008 Krádeţ zboţí v prodejně PLUS – vyřešeno blokovou pokutou.  Předvedení osoby v celostátním pátrání na  

PČR OOP Český Brod. Krádeţ zboţí v prodejně LIDL – vyřešeno blokovou pokutou. Zvýšená kontrolní činnost na nádraţí 

ohledně pořádku a dodrţování tabákového zákona. Zvýšená kontrolní činnost formou pěších hlídek u základních škol v ulici 

Ţitomířská. 

Další pravidelné činnosti MP 

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování místních vyhlášek. 

Zajišťování provozu parkovacích automatů a provozu trţnice. 

Spolupráce s jednotlivými odbory při MěÚ Český Brod. 

Kontrolní činnost v areálu nemocnice a kontrola sklepních prostor v nemocnici. 

p  Svoboda Jan 

Informace provozovatele 1. SčV, a.s. 
 

Napouštění bazénu raději konzultujte s vodohospodáři 
V případě, ţe se chystáte v následujících dnech napouštět bazén, případně dopřát své zahradě větší mnoţství vláhy, měli byste 

vědět, ţe tento odběr vody je dobré konzultovat s vodohospodářským dispečerem. V důsledku neplánovaného většího odběru 

totiţ můţete způsobit přerušení dodávek, zakalení vody či její nedostatek. 

Potíţe s neplánovaným nárůstem odběru vody se objevují kaţdým rokem s nástupem teplého letního počasí. Lidé začnou 

hojně zalévat zahrady, napouštět bazény a neuvědomují si, ţe tím mohou způsobit problémy s dodávkou pitné vody nejen pro 

sebe, ale i pro své sousedy. Proto je vhodné tyto větší odběry konzultovat s dispečerem 1. SčV pro Příbramsko na mobilním 

telefonu 728 036 328, pro Říčansko na mobilním telefonu 602 172 868 nebo na bezplatné Zelené lince 800 454 545. Zabrání 

se tak náhlým přerušením dodávek, zakalování vody či jejímu nedostatku. Kromě toho také vodohospodáři doporučují 

napouštět bazén pomalu a mimo špičku. „Stává se nám, ţe zákazníci reklamují kalnou vodu v potrubí poté, co rychle 

napustili plný bazén. Je třeba vědět, jak a kdy napouštět, aby odběratelé nestrhli usazeniny z potrubí. Případné zhoršení 

kvality vody by měli ihned nahlásit opět dispečerovi, abychom mohli včas a účinně zasáhnout,“ upozornil Michal Krejča, 

vedoucí dispečinku a dodal: „Snaţíme se dělat pro zvládnutí situace maximum, ale k oboustranné spokojenosti potřebujeme  

i pomoc a zodpovědný přístup odběratelů.“  

Kromě jiţ zmíněného plánovaného odběru se zájemcům o plný bazén nabízí také varianta dovozu vody cisternou. To vše na 

základě telefonické objednávky. Bliţší informace o této placené sluţbě zákazníkovi ochotně poskytnou pracovníci call centra 

na telefonním čísle 800 454 545. p 

 

Vaše dotazy zodpoví: 

Kristina Blaszczyková 

tisková mluvčí 1. SčV, a.s 

tel.: 318 622 631; asistentka@1scv.cz 

mailto:asistentka@1scv.cz
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.vodarna.cz/files/Veolia%2520Voda.jpg&imgrefurl=http://www.vodarna.cz/show.asp%3Fcolumn%3D66&h=220&w=480&sz=24&hl=cs&start=65&um=1&tbnid=d6FnMZS7SgbPLM:&tbnh=59&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dveolia%26start%3D
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Vodní kufřík pro českobrodské děti 
 

Děti dvou českobrodských základních škol se mohou těšit na 

zábavnější výuku v hodinách chemie. Vodohospodářská 

společnost 1. SčV, a.s., která je provozovatelem vodovodů  

a kanalizací v Českém Brodě, kaţdé z nich včera dopoledne 

věnovala dva speciální kufříky, které jsou ve skutečnosti malou 

laboratoří. 

 Kufříky se jménem „Tajemství vody“ jsou ideální pro bezpečné 

chemické pokusy. Vodohospodářská společnost tím chce pomoci 

zatraktivnit výuku na českobrodských základních školách a přispět 

k jejich vybavení. 

„Jsme velmi rádi, ţe nám vodárenská společnost takto pomohla. Tyto 

kufříky splňují vše, co děti potřebují pro školní chemické pokusy. 

Věříme, ţe to přispěje k zatraktivnění hodin chemie, a tím se zvýší 

zájem ţáků,“ říká starosta Českého Brodu Jaromír Fischer. 

Kufřík o rozměrech 1.20 x 0.5 metru v ceně deset tisíc korun je malou 

chemickou laboratoří. Vše je z plastu-jak obal, tak i vybavení uvnitř,  

a tudíţ umoţňuje bezpečnou a snadnou manipulaci. 

Slavnostním předáním však pro 1.SčV a.s. zájem o českobrodské děti 

nekončí. „Naše společnost bude pravidelně doplňovat suroviny 

v těchto kufřících,“ řekla tisková mluvčí 1. SčV, a.s. Kristina 

Blaszcyková. 

Vaše dotazy zodpoví: 

Kristina Blaszczyková 

tisková mluvčí 1. SčV, a.s 

tel.: 318 622 631; asistentka@1scv.cz  

 

 

 

 
 

červenec-srpen 2008 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Závěr školního roku na 1. ZŠ Ţitomířská 885 
 

I v letošním roce se naše škola podílela na doprovodném programu oslav města. Na Husově náměstí jste mohli zahlédnout 

vystoupení dětí z pěveckého krouţku, tanec trolů, hry na flétnu. V našem stánku jste si mohli zakoupit perníky, preclíky  

a výrobky z keramiky našich ţáků. Ve druhém stánku probíhala ukázka pletení košíků, výroba měšců a hra loutek. Na farské 

zahradě proběhlo divadelní představení o sv. Prokopovi. V hlavním průvodu vystoupili ještě naši praporečníci a nakonec 

jsme zhasínali svíčky padlých bojovníků. 

Ve čtvrtek 29. 5. 2008 byla vernisáţí zahájena výstava prací našich ţáků v Podlipanském muzeu. Na výstavě má 

kaţdý ţák naší školy vlastní práci. Prezentují se různé výtvarné techniky, keramické práce, trojrozměrné modely, mozaiky, 

pletené košíky a školní projekty. Výstava bude otevřena aţ do konce června a určitě stojí za zhlédnutí! 

V pátek 29. 5. 2008 jsme uspořádali pro ţáky druhého stupně den dětí s velkou šifrovací hrou. Úkolem ţáků bylo 

rozluštit postupně 10 zašifrovaných zpráv, které byly umístěny v okolí Českého Brodu. Rozluštěné zprávy zapisovali do 

karty, která slouţila k vyhodnocení. V 12:15 byl stanoven konec hry a třídy musely vyplněnou kartu odevzdat. V 12:30 došlo 

k vyhlášení a kaţdá třída obdrţela sladkou odměnu. Na ostatních budovách probíhal dětský den podobně. Pro děti byly 

připraveny úkoly a soutěţe. Celý den byl tedy věnován hrám a soutěţení a věřím, ţe se všem líbil. 

Zkuste luštit jako ţáci: 

Nrg hvm mvmr solfkv. Gl qvm mvnrg azwmb hvm qv olfkv. 

mailto:asistentka@1scv.cz
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Ve středu 4. 6. 2008 proběhla v místní sokolovně akademie a loučení 9. ročníků s naší školou. Generálka proběhla  

v dopoledních hodinách a došlo ještě k několika změnám v programu. Odpoledne ale vše proběhlo ve výborné atmosféře  

a vystoupení se všem povedla. Na podiu se postupně vystřídali ţáci z prvního i druhého stupně a závěr patřil jen 9. ročníkům. 

Ty se nejdříve představily v několika tanečních kreacích na různé styly. Na závěr se všichni deváťáci zahalili do šedých kápí 

a v doprovodu svých třídních učitelů zaţehli svíce a vystoupili na podium. Za zpěvu Zuzany Paloučkové pak symbolicky 

svíce zhasli a rozloučili se tak s naší školou. Na závěr předali malé dárky všem třídním učitelům a paní ředitelce.  

Hodně štěstí v dalším studiu! 

 Největší novinkou konce letošního školního roku je výstavba umělé horolezecké stěny ve školní tělocvičně na 

Chanosce. Po sepsání grantu, oslovení sponzorů a příslibu města se nám podařilo získat dostatečné finance na výstavbu stěny. 

Nyní se dolaďují poslední detaily a během prázdnin by se měla stěna postavit. V září by probíhal zkušební provoz a od října 

by byla stěna otevřena i pro veřejnost. Počítáme s otevřením stěny ve večerních hodinách dva dny v týdnu a o víkendu. Jinak 

bude stěna slouţit našim ţákům během hodin TV a na volnočasové aktivity. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří 

se budou na financování podílet: Město Český Brod, Elektrizace ţeleznic Praha, Středočeský kraj. 

 o  J. S. 

Projekt VODA ve Středočeském kraji 
 

Naše škola se zapojila do projektu o vodě, kterého se 

zúčastnilo dvacet škol ze Středočeského kraje.  

 

Snaţili jsme se zapojit ţáky 1. i 2. stupně, coţ se nám 

povedlo. Vzniklo několik desítek prezentací a plakátů 

s různými ţivočichy a vodními plochami. Vyvrcholení 

projektu proběhlo za účasti zástupkyně krajského úřadu 

v Městci Králové, kde se sešlo bohuţel jen čtrnáct škol. 

Takţe po brzkém vstávání jsme jeli vlakem do Nymburka, 

kde jsme museli přestupovat na vlak do Poděbrad. 

V Poděbradech na nás čekal autobus, který nás odvezl 

k jiné budově základní školy v Městci. Takţe jsme byli 

nuceni se poptat na cestu a lehce se projít. Naštěstí jsme 

došli všichni v pořádku ke škole, kde na nás čekal uvítací 

výbor. Zavedl všechny přítomné účastníky do učebny 

hudební výchovy.  V ní nás uvítal sám pan ředitel. Všichni 

jsme se posadili a pan ředitel nám trochu ujasnil, jak to tu 

bude vypadat. Delší prezentací nás provedl po škole.  

A mohlo to začít. Jelikoţ se zúčastnilo čtrnáct škol, tak pan 

ředitel navrhl, ţe se rozdělíme na dvě skupiny po sedmi.  

A mezi nimi dáme menší přestávku na občerstvení, které 

bylo pro nás nachystané, coţ všechny velice potěšilo. Naše 

škola přišla na řadu jako čtvrtá. Podle mě se všichni naší 

prezentací a videem (které točily děti ze sedmých tříd samy 

bez zásahu vyučujících) bavili a byli jsme oceněni 

hlubokým aplausem. Myslíme si, ţe se nám naše 

vystoupení docela povedlo. Paní učitelka Součková byla 

velice spokojená.  

S radostí bychom chtěli poděkovat jak vyučujícím, tak 

ţákům, kteří se projektu zúčastnili.  

 

o Jan Venc, Michal Hanykýř   9. B 

Postřehy ţáků ze školní akademie  

II. ZŠ Český Brod 
 

Líbilo se mi vystoupení Keltů, protoţe stařec mě rozesmál. 

Nejlepší byl můj kamarád Jakub. 

Tereza Procházková, 1. B 

Jonáš se výjimečně snaţil. V posledním vystoupení jsem 

viděl maminku, sestru, bráchu a sestřenici. Nejvíc se mi 

líbila mise Kleopatra, líbilo se mi zrození lidstva, Adam  

a Eva. 

Jan Málek, 2. A 

Nejvíc se mi líbil César. Nejvíc celá akademie. Uţ se 

těším, aţ budu v 9 třídě. 

Kačka Psutková, 2. A 

Kdyţ jsme poprvé vystupovali, Venda uklouz a spad. 

Kryštof Kaše, 2. A 

Nejvíc se mi líbil Elektrický valčík, protoţe tam 

vystupoval náš Péťa. 

Dominika Susová, 1. B 

Líbili se mi rytíři, Kelti a opičí kapela. Taky jak Matěj 

naplácal líný holce na zadek. 

Bára Moravcová, 1. B 

 

Moje záţitky na akademii jsou moc pěkné. Uţila jsem si jí 

moc, sice bylo velké teplo a ještě k tomu ty nervy. 

Nejhezčí asi bylo vystoupení malých dětí, byly roztomilý, 

ale ostatní vystoupení bylo taky pěkné, kaţdý do tohoto 

dal, co mohl a taky aby ne, je to naše poslední akademie 

s těmito ţáky. 

Šárka Marečková, 9. C 

V šatnách jsme měli nehorázný binec. Všechno poházený 

po podlaze. Často jsme po sobě šlehali věty typu: „Kde je 

zrcátko? Kdo má moji tuţku na oči, Proč? 

Coţe?“ Byl to sice nervák, ale stálo to zato. 
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Veronika Vaňková, 9. A 

První dvě akademie, které byly dopoledne, probíhaly, co se týče diváků, poklidně. Kupodivu jsme nic nepokazili. Zato 

odpoledne to bylo horší, hala byla přeplněna diváky a na nás začala padat nervozita. Spousta lidí se cpala čokoládou, kterou 

jsem přinesla. Vzaly si i paní učitelky – na nervy je čokoláda dobrá. 

Veronika Kuklová, 9. A 

Moc zvláštních záţitků nemám, pokud nepočítám chvilkové ohluchnutí, kdyţ zapomněli vypnout mikrofony a já měl 

sluchátka z odpoledne v uších, anebo částečné zadušení nejmladšího zvukaře při spatření jeho kamaráda v paruce. 

Jakub Talacko, 9. A 

Vím ale, ţe to byla zatím nejhezčí akademie, kterou jsem zaţila. Moţná je to tím, ţe jsme ji organizovali jako deváťáci, 

moţná byla váţně povedená. Kaţdopádně jsme si to všichni náleţitě uţili a brali jsme to jako naše společné rozloučení se 

ZŠ. Takţe pocity z akademie? PARÁDA! 

o  Fanny Moravcová, 9. A 

Výstava  

 
Jako jiţ kaţdý rok se v Podlipanském muzeu konala výtvarná výstava 1. Základní školy Ţitomířská 885. 

Výstava byla tématicky nazvána ,,Čtvero ročních období“ a její zahájení proběhlo 29. 5. 2008 v 14,30 hodin. Na zahájení se 

přišlo podívat velké mnoţství návštěvníků, coţ je jako vţdy velký úspěch. Byla na ní k zhlédnutí keramika, kterou vyráběl 

keramický krouţek starších ţáků pod vedením Mgr. Drahomíry Čutkové a keramika, kterou vyráběly mladší děti pod 

vedením paní učitelky Heleny Výborné. Kromě toho měl kaţdý ţák, jak z prvního stupně, tak z druhého stupně, na výstavě 

svůj výrobek či obrázek. 

Výstava sklidila veliký úspěch a je to také veliká zásluha paní učitelky Hany Bilíkové, která celou výstavu připravila a 

samozřejmě všech, kdo se na ní podíleli. 

Byla přístupná do 29. 6. 2008 a vybíralo se symbolických 15 Kč vstupného. 

o   Paloučková Zuzana 9. B 

Rozloučení devátých tříd 
Tímto se s vámi ţáky a i učiteli chceme rozloučit, protoţe naše docházka na této škole letos skončila. Člověk tu 

strávil 9 let a najednou to tady má opustit a jít dál. Ale i kdyţ jsme ty učitele, kteří trávili nějaký ten čas u nás ve 

třídě, občas zlobili, tak si jich váţíme. A kaţdý si to uvědomí aţ teď v devítce. Kdy uţ ví, ţe to nebude jako dřív. 

V polovině devítky jsme si říkali, jak jsme rádi, ţe odtud vypadnem, ale teď se nám ani tak moc nechce. Takţe těch 

pár let, co jsme strávili v té strašidelné budově, bylo nakonec fajn. Takţe učitelům přejeme hodné ţáky a vám 

ostatním asi dobrý známky, ne?!  Tak se mějte, ahoj.  

 

Něco pro učitele: Tak uţ je konec a vy se pořád snaţíte nám něco natlouct do hlavy. Ale nějak se to nedaří, protoţe 

mi uţ vidíme jenom to jedno slovo práááázdniny. Tak nás uţ moc netrapte, protoţe tím mučíte i sami sebe a častým 

rozčilováním se dělají vrásky. To je rada pro vaše dobro J Tak se mějte krásně, měli jsme vás rádi a děkujem za vše!!  

o  deváťáci 

věnovala pátek 30. 5. 2008 oslavě Dne dětí.  

Děti z 1. stupně zůstaly v prostorách školy, kde pro 

ně jejich třídní učitelé připravili nejrůznější hry a 

soutěţe. 

Třídy 2. stupně pak měly připravené trasy městem, 

dopisy se šiframi a určený čas na cestu a na 

vyluštění zašifrovaných sdělení. 

Všichni se pak zase sešli ve škole a byly vyhlášeny 

vítězné kolektivy. 

Sladkou odměnu ale dostaly i ty na posledním 

místě a statečně vedrem putující pedagogové 

taktéţ. 

o   Členové publicistického krouţku 2. st. 

1. základní škola Ţitomířská 885, Český Brod  
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Okénko Městské knihovny 
 

K 31. květnu 2008 byla ukončena anketa pro naše dospělé čtenáře  

Co nám v knihovně schází aneb Jaké knihy nakoupíme?  
Své kniţní přání nakonec písemně vyjádřilo celkem 20 čtenářů. S potěšením můţeme konstatovat, 

ţe většinu z nich jsme mohli uspokojit a knihy, o které měli zájem, se nám podařilo do našeho fondu získat. Nakupovali jsme 

průběţně během března, dubna i května a všechny tituly, které byly tzv. na přání, jsme zveřejňovali v našem pravidelném 

výběru kniţních novinek v ČBZ. Pro zajímavost teď přinášíme jejich kompletní seznam, ze kterého je patrná velká ţánrová                 

Městská knihovna Český Brod 

 

Výběr z kniţních novinek za 

květen 2008 

 
Naučná literatura 
Bayer, Annette: Papírové květy 

Beranová, Zuzana: Setkání se smrtí 

Cílková, Eva: Děti hrají divadlo 

Dubánek, Martin: Utajená obrana ţelezné opony 

Dvořáček, Petr: Naše nejkrásnější historické 

zahrady 

Ellison, Sheila: 365 tvůrčích her pro děti 

Fořt, Petr: Aby dětem chutnalo 

Hledíková, Zdeňka: Arnošt z Pardubic 

Janoška, Martin: Nejkrásnější vodopády České 

republiky 

Judt, Tony: Poválečná Evropa 

Kulhánková, Alena: Kreslíme a hrajeme si ve 

školní druţině 

Liška, Vladimír: Panovníci českých zemí ve 

faktech, mýtech a otaznících 

Mandţuková, Jarmila: Zázračné léky přírody 

Poláčková, Klára: Himalájský deník 

Rezl, Pavel: Bambusy a jejich pěstování u nás 

Roche, Marc: Alţběta II. 

Suchý, Ondřej: Aluminiový klíček Felixe 

Holzmanna 

Šťovíček, Jan: Spermie ze zmije 

Voskovec, Jiří-Werich, Jan: Korespondence I,II 

 

Beletrie 
Bachman, Richard: Blaze 

Bubílková, Zuzana: Celebrity 

Carrell, Jennifer Lee: Vraţdy podle Shakespeara 

Clarke, Stephen: Uţ zase skáču přes Merde! 

Červenák, Juraj: Bohatýr: Bílá věţ 

Dědeček, Jiří: Snídaně se psem 

Dickens, Charles: Záhada Edwina Drooda 

Esterházy, Péter: Malá maďarská pornografie 

Francis, Dick:Mrtvý dostih 

Frejková, Hana: Divný kořeny 

Georgiev, Adam: Planeta samých chlapů 

Gould, Steven: Jumper 

Gross, Andrew: Modrá zóna 

Herbert, Brian: Píseční červi Duny 

Horňanová-Jodasová, Marie Magdalena: Nechtěná 

msta 

Hůlová, Petra: Stanice Tajga 

Chrastilová, Gabriela: Agáta a já 

Jílek, Jan: Milování s hudbou 

Kabátová, Zita: Bez servítků... 

Kozelka, Milan: Ţivot na Kdysissippi 

McBain, Ed: Jehlový podpatek 

Reiner, Martin: Plachý milionář přichází 

Ríša, Vlado: Časovír 

Slepičí polévka pro pracující mámu 

Vondruška, Vlastimil: Krev na lopuchu 

Zábranský, David: Šternův pokus milovat 

 

Dětská literatura 
Balík, Jindřich: 100noţka Klotylda 

Bull, Jane: Prázdninová kniha nápadů 

Cooper, Susan: Šedý král 

Gómez, Fernando: Dinogami 

Grimm, Hannelore: Kočičky 

Harries, Brigitte: Štěňata 

Komárková, Martina: O pastelce bez barvy 

Loucká, Pavla: Dech, duch a duše češtiny 

Nejkrásnější filmové písničky 

Shan, Darren: Spřeţenci noci 

Zapletal, Miloš: Cvoci 
 

o 

MK



12                                                                                                               7-8/2008 

 

rozmanitost a různorodost zájmů našich čtenářů: 

Briscoe, Susan: 21 originálních patchworkových tašek 

Drahovzal, Martin: Pověsti a kratochvilná vyprávění z Kouřimska a Kolínska 

Dumas, Alexandre: Rytíř de Sainte-Hermine 

Frejková, Hana: Divný kořeny 

Helt, Radovan: A z nebe padaly bílé hvězdy 

Hule, Miroslav: Roţmberkův Krčín a Krčínův Roţmberk 

Lodge, David: Svět je malý 

Lübeck, Walter: Základní kniha o reiki 

McCarthy, Cormac: Cesta 

Pilát, Jan: Benjamin Disraeli 

Posner, Gerald L. -Ware, John: Mengele-anděl smrti 

Pradhán, Monica: I chytré ţeny dělají hloupé věci 

Procházka, Jiří W.: Ken Wood 1., Meč krále d´Sala 

Rohmer, Richard: Pattonova mezera 

Voskovec, Jiří-Werich, Jan: Korespondence I, II. 

Ve dvou případech se nám nepodařilo zjistit, zda poţadovaná kniha vůbec vyšla (Babky na cestách od Mileny Holcové a 

Staroţitná krev od Nadi Horákové)? Co se týče podrobných turistických map Čech, coţ bylo jedním z dalších přání, jsou 

většinou součástí regionálních turistických průvodců a vzhledem k jejich časté aktualizaci je do našeho fondu samostatně 

nenakupujeme. Nemohli jsme vyhovět ani čtenáři, který ţádal jakoukoli novinku od Jane Karonové, z toho prostého důvodu, 

ţe v našem fondu máme všechny knihy této autorky a ţádnou další  zatím nenapsala. Poslední tři tituly sice vyšly, ale 

bohuţel od jejich vydání jiţ uplynula nějaká doba a momentálně nejsou k dostání v ţádné z kniţních distribucí, se kterými 

spolupracujeme. Jedná se o soubor pohádek ze středního Polabí Pravda pravďoucí od Jana Řehounka (Nymburk, Kaplanka 

2005), paměti Jana Zábrany, které vyšly v prvním vydání pod názvem Celý ţivot (Praha, Torst 1993) nebo ve druhém vydání 

jako Stránky z deníku (Praha, BB art 2001) a konečně cyklus netradičních historických próz z doby českého národního 

obrození Ten, který bude od Vladimíra Macury (Praha, Hynek 1999). Těm čtenářům, které jsme neuspokojili, nabízíme 

moţnost půjčení poţadovaných knih z jiné knihovny, formou meziknihovní výpůjční sluţby, je ovšem třeba, aby vystoupili 

z anonymity ankety a projevili své přání osobně při návštěvě knihovny. 

o  Eva Vedralová, MK Český Brod 

Máte šikovného souseda?  

Řekněte to na něj! 
 

Není pochyb, ţe s námi v našem městě a okolí ţijí podnikaví a šikovní lidé. Takoví, kteří mají odvahu vlastními silami 

něco tvořit, vyrábět nebo pěstovat – spoléhat se sami na sebe a přitom ještě bojovat s papírováním a zástupy 

úředníků. Ţe takové znáte? Pak by je měl znát celé Polabí! 

 

Právě těm odváţlivcům, kteří v Polabí ţijí a pracují, a jejich dílům, výrobkům nebo produktům je určena regionální značka 

Polabí regionální produkt®. Značka pro kvalitní produkty z Polabí, které nepoškozují ţivotní prostředí, má podpořit  

a zviditelnit práci a úsilí místních lidí. 

 

Tato regionální značka je na území Polabí nováčkem.  

Značka a s ní i všechny produkty budou propagovány pomocí letáků, katalogů značených produktů nebo novin na 

informačních centrech a dalších místech v turistickém regionu Polabí. Veškeré informace o drţitelích značky budou také 

umístěny na webových stránkách www.domaci-vyrobky.cz, hojně navštěvovaných, protoţe jsou společné i pro dalších 8 

regionálních značek v České republice (např. ze Šumavy, Beskyd, Moravského krasu, Vysočiny, Krkonoš...). Informační 

centra a další prodejní místa v ostatních regionech značené produkty s úspěchem prodávají, existují dokonce dvě 

specializované prodejny (ve Vrchlabí a v Jánských lázních), které odebírají přednostně výrobky se značkou. 

 

V našem městě a blízkém okolí zatím ţádný drţitel regionální značky není. Myslíte si, ţe 

by si váš šikovný soused takovou podporu zaslouţil? Třeba je skromný a sám si nevěří, 

ţe by značku získal. Nebo má tolik práce, ţe se k informacím o značce ještě nedostal... 

Poraďte mu! Anebo o něm řekněte koordinátorům značky. Ti mu řeknou, co a jak, a kdyţ 

ho to zaujme, pomůţou mu značku získat – není to nic sloţitého. 

 

Značku spravuje a uděluje Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s., neboli MAS 

Podlipansko (ve spolupráci se sousedními MASkami). Kontaktní osobou, která 

zájemcům poskytne informace a pomoc při získání značky, je Michaela Roškotová,  

tel. 721 170 352, e-mail:vandrovani@podlipansko.cz.  

 

Těšíme se, ţe v příště budeme moci psát o úspěších šťastných drţitelů značky!  o  

http://www.domaci-vyrobky.cz/
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Městské kulturní  

a informační centrum  

nabízí 

novou cykloturistickou 

mapu 

 Na kole 

Podlipanskem 
vydala MAS Podlipansko 

v roce 2007 

Prodejní cena 35 Kč 

K mapě obdržíte zdarma  

jako bonus DVD  

Vandrování Podlipanskem  

námět pro zajímavé výlety 

v okolí našeho regionu.   

Akademie 
Ve středu 4. června 2008 se v českobrodské sokolovně konala akademie 1. základní školy Ţitomířská 885. 

Byla zahájena v půl čtvrté a moderovali ji Jan Venc a Alţběta Trejbalová z devátých ročníků. Vystupovala v ní většina tříd 

prvního a druhého stupně a samozřejmě nechyběly ani zájmové krouţky. 

 

Jako kaţdý rok akademii zahajovaly nejmladší ročníky, které celé akademii dávají takový ten mladistvý nádech a donutí 

všechny diváky jakéhokoliv věku vzpomenout si sami na sebe v dětských bezstarostných letech. 

Program zahajovaly maţoretky a následovala všem tak známá pohádka Červená Karkulka 2. B a Vepřík Bobřík 2. A. 

Po nich vystupovali opravdu ti nejmladší, tím samozřejmě myslím ţáky první třídy, kteří si připravili vystoupení Abeceda, 

Z pohádky do pohádky a Kamarádka Lípa. 

Následoval aerobic mladších dívek a vystoupení třetích tříd s Krtkováním a Mým týdnem. 

A zas tu byl aerobic, tentokrát s míči a po něm se předvedli čtvrťáci, kteří si pro diváky připravili Tanec Zuzana a znovu 

čtyřky tentokrát s angličtinou, kterou následoval Mega hit Bobík, jeţ sklidil veliký aplaus a donutil i mě samotnou pořád si ho 

broukat. A nejsem jediná, po celé škole se bude nejspíš ještě dlouho ozývat typické: ,,Mňam, mňam Bobík.“ 

Jako další byly na řadě páté ročníky s písničkami z Muzikálu ze střední a písničkou ,,If You Are Happy“. 

A zas je tu aerobic, tím zas nechci říct, ţe by byl nějak nudný, to rozhodně ne, právě naopak celou akademii ještě víc oţivil. 

Šestky nám předvedly taky písničku z Muzikálu, ale v jiném podání, takţe se rozhodně nedalo říct, ţe by se nějaké 

vystoupení opakovalo. 

Další byla recitace 6. B a 7. A, po níţ přišla 7. B v čele s Terezou Šaradinovou, která zazpívala písničku ,,No One“ od Alicie 

Keys. 

Skvěle zatancovaly holky Divoký tanec, který diváky skoro zvedal ze ţidlí. 

To, co přišlo po něm, všichni sledovali s otevřenou pusou, protoţe se na jevišti objevil Petr Zwikirsch, který přestoţe jiţ před 

dvěma lety školu vyšel, si vţdycky najde čas a oslňuje diváky svým dokonalým ztvárněním robota. 

Vrchol celé akademie přišel s deváťáky, kteří se přišli rozloučit se svými spoluţáky a učiteli formou série vystoupení, která 

charakterizuje celý jejich pobyt na škole od nejútlejšího věku, s tím dobrým i zlým. 

Vrcholem všeho byl pochod v kápích. Všichni deváťáci oblečeni v kápích se svíčkou v ruce prošli velký sál a postupně si 

zapalovali svíčky u louče, kterou třímal v ruce jejich třídní učitel. Doprovázela nás dramatická, skoro aţ pohřební hudba, 

která jasně dávala najevo jejich chmurnou náladu. Vţdyť komu by se chtělo opustit svoje kamarády, lidi, se kterými kaţdý 

všední den trávili jeho třetinu. Komu by nevadilo opustit lidi, kteří jsou skoro jako jejich druhá rodina. 

Byly seřazení na pódiu a postupně předstupovali ve dvojících za doprovodu písniček  ,,Jsi můj pán“ od Lucie Bílé  

a ,,Vzpomínky zůstanou“ od skupiny Holki, kterou 

jsem zpívala já, Zuzana Paloučková, a odhalovali své 

zakryté tváře a sfoukávali svíčky na důkaz toho, ţe 

odcházejí. 

Kdo by se přitom bránil slzám. Nikomu nebylo 

veselo, ale vţdyť nám ještě zbývá nějaký ten čas do 

konce roku a ten si teda pořádně uţijeme. Proto my 

deváťáci prosíme svoje učitele, aby nás alespoň 

trochu šetřili a odpustili nám, ţe to poslední, na co 

budeme teď myslet, je učení.  

o  Budoucí absolvent 1. ZŠ Ţitomířská č. 88, Zuzana 

Paloučková, 9. b 

Československá obec legionářská 

obnovena 

 
Dne 17. 7. 2007 byla Válečnými veterány Kolínska 

obnovena ČSOL – Jednota Český Brod.  

 

V červnu t. r. uskutečnili 4. schůzi jednoty. Zájemci  

o více informací mohou navštívit internetové stránky 

http://www.vets.estranky.cz/clanky/csol-cb-

schuze/4_-schuze-jednoty-csol-cesky-brod, kde 

mimo jiné najdou historii legionářské organizace 

v Českém Brodě, seznam legionářů, legionářské 

oslavy, informace o odhalení pamětní desky 

legionáře B. Nezavdala, fotoalba, pietní místa 

v jiných částech republiky a řadu dalších zajímavostí.   

o 

http://www.vets.estranky.cz/clanky/csol-cb-schuze/4_-schuze-jednoty-csol-cesky-brod
http://www.vets.estranky.cz/clanky/csol-cb-schuze/4_-schuze-jednoty-csol-cesky-brod
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PO-PO-LES 2008 
 

Letošní, jiţ 26. ročník POPOLESu se, myslím si, opět vydařil, ohlasy účinkujících i návštěvníků byly veskrze pozitivní.  

A z drobných chybiček se do příštích let poučíme. Ale nyní popořadě. V pátek se slézáme ve slušném počtu u naší skautské 

klubovny a nakládáme a nakládáme…  

 

Na louce za Zahradami se pak přibliţně od 17. hodiny začíná sekat louka, stavět přístřešky na spaní, věšet lanová lávka, 

fáborkovat, pokládá se skluzavka, opravují se houpačka a kláda přes potok. Zkrátka jako kaţdý rok.  

 

Se soumrakem vyráţí část pomocníků na noc do Brodu, ale asi dvacítka nás zůstává na místě (coţ je snad nejvíce, co 

pamatuji). Je krásné počasí, sedíme u ohně, zpíváme u kytary, povídáme – zkrátka je nám FAJN. 

 

V sobotu vstáváme okolo 7. hodiny a doděláváme to, co jsme nestihli v pátek. Naštěstí toho tolik nebylo. Během dopoledne 

přijíţdí účastníci – budoucí postavičky, v 11:30 se fotíme a v 12:30 přichází první návštěvníci. Čeká na ně celkem 15 

pohádkových zastavení, letošními novinkami byl například Hejkal, Vodník a čert z Princezny ze mlejna, po odmlce se opět 

vrací například Vlk a Karkulka. Počasí nám celou dobu přeje, je krásně slunečno, chvílemi snad aţ příliš horko. To bychom 

rádi zahnali chlazenými nápoji, bohuţel selhává technika, a tak jsou, návštěvníci více neţ hodinu bez chlazeného čepovaného 

piva a limonády. Omlouváme se. 

 

Poslední návštěvníci přicházejí kolem 16. hodiny a pro nás začíná další práce – úklid, balení. I letos jsme samozřejmě z lesa 

vysbírali několik stovek papírků… Závěr POPOLESu je kolem 19. hodiny v Brodě u klubovny, kde vykládáme poslední 

vybavení. V 20 hodin začíná pršet. Máme zkrátka štěstí!  

 

Návštěvníkům děkujeme za účast, rodičům a kamarádům děkujeme za pomoc.  

 

Za pořadatele: Turistické oddíly mládeţe a Skautská střediska Český Brod: 

 

o  Lubomír Štangler – Lumír, Skautské 

středisko „Ing. Ládi Nováka“ Český Brod 

 

Za pomoc děkujeme také společnostem, 

které nám pomohly letošní POPOLES 

uspořádat: 

Auto MotoVelo Český Brod 

Bursa – elektroinstalační materiál 

Eggenberg 

Hračky-sport Steinocherová 

Kadeřnictví Lenka Martincová 

Karma 

Kazil – domácí potřeby  

Lékárna Rosa 

MEEUWSEN – nábytek Liblice  

Město Český Brod 

MI-KING Kolín 

MSC-Net, s. r. o. 

Pekárna MIMO 

Pneuservis Jirkalovi 

POLI 

Půjčovna chladících zařízení Radek Lubina 

Stavokonstrukce 

Skauti pomáhali budovat naučnou stezku 
Jak jiţ moţná víte, vybudovalo město ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody – Koniklec Praha v okolí Zahrad  

a Tuchorazi naučnou stezku. I my jsme byli poţádáni, abychom s přípravou této stezky pomohli. 

V neděli 25. května jsme se sjeli před naší klubovnou v Českém Brodě. Počet nebyl nijak vysoký, ale několik opozdilců se 

k nám přidalo cestou, takţe nás nakonec bylo dost a dost. Nářadí putovalo auty, takţe kdyţ jsme, všichni na kolech, dorazili 

do Zahrad, kde se stezka stavěla, bylo jiţ všechno na místě. Rozdělili jsme se do pracovních skupin a mohli jsme začít. Část 

chlapců kopala a vrtala díry, další část do děr zasazovala naučné tabule a třetí část tabule upevňovala betonem. Zúčastnilo se  

http://skaut7.rajce.idnes.cz/popol/
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i několik dívek, které naučnou stezku vyznačily v terénu. Při práci jsme si uţili spoustu zábavy a navíc jsme si po dokončení 

práce stezku prošli a dostalo se nám i odborného výkladu od členů ČSOP Koniklec. Myslím, ţe se stezka velmi podařila. 

Obsahuje mnoho zajímavých informací, vede pěknou krajinou a práce ţáků českobrodské základní umělecké školy jsou 

opravdu povedené, takţe ji mohu vřele doporučit. Při stavbě se i fotografovalo, proto máte moţnost shlédnout některé fotky 

na našich internetových stránkách www.cesbrod.cz/skaut.7.  

Naučná stezka 
Obyvatelé Českého Brodu a okolí mají nový cíl svých procházek a cyklojízd. Stala se jím nová, čtyři kilometry dlouhá Naučná 

stezka Zahrady, která byla za účinkování Městské gardy, četného počtu obyvatel a studentů z Českého Brodu slavnostně 

otevřena v sobotu 31. 5. 2008.  

Úvodním slovem provázel Hynek Jebavý, zástupce ČSOP Koniklec, starosta města Jaromír Fischer a zástupkyně firmy RWE, 

která se stala jedním ze sponzorů této akce. Na pěti informačních panelech návštěvníci najdou mimo textového obsahu  

i obrázky dětí a studentů z českobrodských škol, znázorňující Tuchorazskou tvrz, zvířata a rostliny a které můţeme při 

procházce či projíţďce vidět. Nejlepší kresby byly oceněny diplomem, knihou Padesát nápadů k záchraně Země a kšiltovou 

čepicí. Slavnostní otevření pokračovalo prohlídkou Tuchorazské tvrze s historickým výkladem Jana Psoty a bylo zakončeno 

procházkou po stezce. Na celou tuto akci odpoledne navazoval tradiční a oblíbený PO-PO-LES, pořádaný skautským oddílem 

Ing. Ládi Nováka, který se také podílel na instalaci stezky. Leták s dalšími informacemi o této stezce naleznete 

v informačním centru. 

o  Zdenka Bočková, řed. MKIC 

LECCOS – financování projektů aneb  

„Co jsme udělali a kde jsme na to vzali?“ 

 
V občanském sdruţení LECCOS vytváříme programy zamezující vzniku společensky 

neţádoucích jevů, pomáháme integrovat znevýhodněné skupiny obyvatelstva do společnosti  

a nabízíme smysluplné vyuţití volného času. Našimi cílovými skupinami jsou 

neorganizované děti a mládeţ ve věku od 6 ti do 20 ti let a rodiče s dětmi na rodičovské 

dovolené. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Klub Zvonice, Mateřské 

centrum Kostička a pořádáme akce pro veřejnost. 

Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k úspěšné realizaci našich projektů. 

o  Jana Kratochvílová 

 
Obsáhlé informace naleznete na: 

http://www.leccos.cz/LECCOS/vyrocka_2007_vnitrni.pdf 

a druhá část na:  

http://www.leccos.cz/LECCOS/vyrocka_2007_vnejsi.pdf  

Přijďte pobejt! 
aneb Den otevřených dveří v Kostičce  

Mateřské centrum Kostička v Českém Brodě v rámci celorepublikové 

kampaně Sítě mateřských center Přijďte pobejt! uspořádalo 15. května 

2008 den otevřených dveří.  

Do akce se podařilo zapojit maminky z mateřského centra, které se staly 

průvodkyněmi příchozím návštěvníkům.  Atmosféru v mateřském centru si 

uţili nejen maminky s dětmi, ale i zástupci Města Český Brod či sponzoři 

občanského sdruţení. 

Z výtvarné dílny si děti odnášely vlastnoručně vyrobenou záloţku do 

kníţky. Se zájmem se setkala výstava prací dětí z keramického krouţku, 

z „výtvarného čarování“ a od „chytrolínů“. K dispozici byly programy, 

propagační materiály, k nahlédnutí byla kronika. Často se diskutovalo  

o financování mateřského centra Kostička a celého občanského sdruţení 

LECCOS.  Návštěvníci se ţivě zajímali o rozvrh programů na příští školní 

rok a debatovali o dalším vývoji činností MC. Bylo dohodnuto, ţe se bude 

rozvíjet spolupráce s místní knihovnou. „ Máme radost, ţe se přišli podívat 

i úplně noví rodiče s dětmi. Zároveň věříme, ţe akce přispěla k prohloubení 

naší dobré spolupráce s místní samosprávou,“ sdělila koordinátorka 

mateřského centra  

o  Petra Ištvániková 

Eliška Wellness Sport Team  

a něco o nás 

 

Jakoţto dlouholetá členka aerobiku, kterému 

se věnuji jiţ 6 let, bych ráda napsala o nás pár 

slov. Na tréninky chodíme k naší oblíbené 

trenérce Elišce Pivoňkové, dnes uţ 

Strakošové. Kdyţ zavzpomínám na začátky  

u Elišky, tak musím říct, ţe úroveň a kvalita 

tréninků velmi stoupla. Dříve jsme se 

věnovaly pouze komerčnímu aerobiku  

a tréninky jsme neměly tak často. Dnes 

trénujeme třikrát týdně, příští školní rok to 

bude zas o něco více. Během roku se naučíme 

sestavu, se kterou jezdíme po soutěţích jako 

je Aerobic team show, pódiové skladby  

a letos jsme se zúčastnily i 1. ročníku soutěţe 

Wellness sport teamů v Brně, kde jsme se 

umístily na 1. pozici. Eliška trénuje jak malé 

děti, tak i nás juniorky. Eliška Wellness Sport 

http://www.leccos.cz/LECCOS/vyrocka_2007_vnitrni.pdf
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team pro nás kaţdoročně připravuje zimní soustředění a abychom ani o velkých prázdninách nezanevřely na aerobik, tak jsou 

pro nás pořádány i letní soustředění. Já jsem velmi ráda, ţe jsem členkou týmu Eliška Wellness Sport Team, protoţe aerobik 

mě nejen přináší radost a odreagování, ale do jisté míry mě i velmi naplňuje.  

 o  Jitka Šplíchalová 

Automobil Zvoneček 

 
Dne 19. 6. 2008 se uskutečnilo slavnostní setkání, při kterém byl poskytovateli sociálních sluţeb – Zvonečku Bylany – předán 

automobil Renault Kangoo.  

 

Předáním vozidla byl završen projekt „Sociální automobil“, který komplexně organizovala Českomoravská reklamní 

agentura Kompakt Poděbrady. Projekt mohl být úspěšně dokončen díky podnikatelům a společnostem z českobrodského 

regionu, které zakoupením reklamních ploch na karoserii tohoto vozu zajistily jeho pořízení. Toto auto „dobrých skutků“ je 

důkazem toho, ţe na Českobrodsku působí podnikatelské subjekty, kterým není cizí osud spoluobčanů se sníţenou zdravotní 

schopností nebo jinými druhy postiţení. Renault Kangoo bude permanentně vyuţíván při zajištění chodu zařízení  

a chráněného bydlení, při cestách do školy s klienty, k lékařům, rozvozu jídel, převozu materiálů dílny atd. Toto „auto pestré 

pomoci“se stane dozajista nejznámějším vozidlem regionu a bude demonstrovat skutečnost, ţe mezi námi ţijí lidé, kteří jsou 

existenčně závislí na péči společnosti.  

Slavnostní předání proběhlo za přítomnosti zúčastněných firem, zástupců zřizovatele – Krajského úřadu Středočeského kraje, 

zástupců města Český Brod, organizátora firmy Kompakt a médií. 

Partneři projektu „Sociální automobil“: Trilobit Real spol. s r. o., Finalkov s. r. o., Laminoplast s. r. o., František Šícha, Petr 

Janich, Bylanka s. r. o., Agentura Profi spol. s r. o., Karel Procházka, JARO s. r. o.,V+T mat s. r. o., Jaroslav Vyhnal, Pavel 

Drbohlav, Jana Makovská účetní práce, Papír partner s. r. o., Danuše Procházková, PAB-pojišťovací agentura Beata s. r. o., 

Petr Marek, Aleš Novák – oční optika, Běchovické uhelné sklady s. r. o., Česká spořitelna, a. s., Stavios s. r. o., Santana  

s. r. o., Petr Ţatečka, RM STYL s. r. o., Jatky Český Brod, a. s., JAMVAK s. r. o., ing. Stanislav Svítok PS Computers, Bek  

s. r. o., Luděk Bursa, Poli – půjčovna nářadí spol. s. r. o., Roman Jirkal-pneuservis, Střední odborná škola Liblice, 

Adam+Partner s. r. o., Královi s. r. o., Karma, a. s., stavební firma Václav Novák, Noveta-pivovar Český Brod s. r. o.,  

ing. Jan Klinecký, Rudolf Bubla, INTERCONTI-Gruppo Imar Partner s. r. o., Tiskárna Martin Chroust, František Jonáš, 

Českobrodský zpravodaj. 

o  PaeDr. Jiří Šebesta, oblastní ředitel, Českomoravská reklamní agentura Kompakt s.r.o. Poděbrady 

Poděkování 

 
Chceme touto cestou moc a moc 

poděkovat všem sponzorům  

a partnerům, kteří se podíleli na projektu 

sociální automobil pro Zvoneček 

Bylany, poskytovatel sociálních sluţeb.  

Velké poděkování patří také panu 

starostovi Českého Brodu a panu  

Dr. Šebestovi, který se nejvíce podílel 

na realizaci tohoto projektu. Jsme velice 

šťastni, ţe je mnoho lidí, kterým není 

lhostejný osud jiných. Děkujeme. 

 

Ing. Iveta Blaţková 

ředitelka zařízení Zvoneček 

Foto Zdenka Bočková 
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K HISTORII ŢIDOVSKÉHO OSÍDLENÍ ČESKOBRODSKA 
 

5. část – Reorganizace ţidovských obcí na konci 19. století a její vliv na Českobrodsko. 
 

  

   Nové vedení muselo záhy řešit otázku, kterou měli na stole jiţ jeho předchůdci, a sice   ţádost ŢNO v Úvalech o spojení 

její duchovní správy s přistoupimským rabinátem, která se objevila jiţ 7.10.1894 a na kterou tehdejší vedení odpovědělo, ţe 

bude-li tato eventualita schválena ministerstvem kultu a ponesou-li Úvaly část nákladů na rabínův plat, který roku 1894 činil 

500 zl. ročně, není námitek. Poplatek byl posléze stanoven na 100 zl. přímo rabínovi za výuku + cestovné na ţeleznici a 75 

zl. ročně do obecní pokladny s tím, ţe jedna i druhá strana mohou tuto dohodu 6 měsíců předem vypovědět.7 Ustanovení 

společného rabína povolilo okresní hejtmanství 27.8.1895 na základě schválení ministerstva kultu a vyučování z 2.7., a to 

s platností na dva roky počínaje 1. lednem 1895.  

   Znovu na přetřes se otázka Úval dostala na přetřes počátkem roku 1897, kdy uvedená doba vypršela, a kdy se 21.1. na 

schůzi zesíleného představenstva přistoupimské ŢNO jednalo za přítomnosti delegátů Úval jednalo o moţnosti dobrovolného 

splynutí obou obcí. Jak o den později informoval starosta přistoupimské obce Fischl okresní úřad, mělo jednání následující 

výstup: „Představenstvo usnáší se, ţe ve vyjednávání takové vstoupeno býti má za těch podmínek, ţe členové úvalští za 

stejných břemen s ostatními členy, z jimi odváděných náboţenských příspěvků 20% co příspěvek na udrţování svého kostela 

vráceno obdrţí, aniţ by obec přistoupimská jakékoliv jiné břemeno na sebe brala. Výuku náboţenství obstará v Úvalech, 

pokud toho potřeba bude, obec přistoupimská.“ Úvalským delegátům bylo dále sděleno, ţe „obec přistoupimská v  pádu 

připojení se členům úvalským z příspěvků jejich 20% tak dlouho vraceti bude, dokud nebude v Brodě nový kostel vystavěn, a 

o vyučování náboţenství pro děti úvalské se postará.“8 Okresní hejtmanství podalo o celé věci zprávu praţskému 

místodrţitelství a dále se o ni zřejmě nestaralo, protoţe 28.2. jej starosta Fischl znovu upozornil, ţe dvouletá lhůta, pro niţ 

byl společný rabín a učitel náboţenství schválen, jiţ uplynula. Teprve pak projevilo jistou iniciativu a obrátilo se s dotazem 

na Úvaly, na coţ starosta tamní ŢNO Emanuel Košerák odpověděl ţádostí, aby to místo bylo nadále přistoupimském 

rabínovi ponecháno, neboť jde pouze o provizorium, anţto se ještě v tomto roce obě obce spojí. 

   To byl ovšem přehnaný optimismus – ve skutečnosti jednání vázla na finanční stránce, resp. na neschopnosti obou stran 

dohodnout se na tom, jak velká část členských příspěvků by byla vracena do Úval. Dalším předmětem sváru se stal i dosud 

fungující systém společného rabína, protoţe na usnesení přistoupimského představenstva ohledně ročního příspěvku Úval ve 

výši 100 zl., které zaslal okresní úřad 26.4.1897 představitelům úvalské obce, tito vůbec nereagovali, stejně jako na novou 

upomínku z 20.5., v důsledku čehoţ byla všechna jednání dočasně přerušena. Teprve výzva okresního úřadu z 21.9.1899, aby 

si úvalská obec ustanovila vlastního rabína, nebo bude dle zákona rozpuštěna, přivedl starostu Košeráka a spol. opět za 

jednací stůl. Jako podmínku si ovšem na společné schůzi s přistoupimským představenstvem 21.12. stanovili, ţe Přistoupim 

si z úvalských členských příspěvků bude smět ponechat 195 zl. a zbytek vrátí do Úval na údrţbu tamní synagógy. To ovšem 

přistoupimští zástupci zamítli, protoţe za stávajících poměrů by pak kvocient příspěvků ročně vzrostl, a tím by dosavadní 

členové byli hmotně poškozeni. Namísto toho přišli starosta Fischl a jeho kolegové s protinávrhem, podle kterého by na 

údrţbu úvalské synagógy po přenesení všech úvalských aktiv šlo 30% z příspěvků těch členů obce, kteří ji budou vyuţívat. 

S touto formulací vyslovili zástupci Úval 28.12. souhlas a 4.1.1900 totéţ schválilo zesílené představenstvo ŢNO Přistoupim. 

Jenţe valná hromada úvalské obce smýšlela jinak: „Ukázalo se nyní, ţe zrušení této staré obce nejen jednotlivých jejích 

členů by se dotýkalo, nýbrţ i na osvědčení náboţenského smýšlení velmi neblahý vliv mělo, jeţto by se poměry příslušnosti ku 

vzdálenější Přistoupimi zcela jinak utvářely, ukázalo se, ţe by celá řada náboţenských institucí, které po nesčetnou řadu let 

poznenáhlu a s velikými oběťmi zavedeny byly, se staly úplně bezcennými, ukázalo se ale také zvláště, ţe by jednotlivým 

členům obce uspokojení jich náboţenských potřeb takovým způsobem bylo ztíţeno, který by duchu základního zákona pro 

izraelitskou náboţenskou společnost neodpovídal.“9 V tomto smyslu informovalo 9.9.1900 úvalské vedení okresní úřad o 

ukončení slučovacích jednání. Jediným výsledkem několikaletého vyjednávání tak bylo zachování společného rabína, 

kterému Úvaly platily dojednaný příspěvek. 

 

   Z roku 1897 pochází také přehled členů přistoupimské ţidovské obce, sestavený na vyţádání okresního úřadu. Díky tomu 

se dozvídáme, ţe na sklonku 19. století sestávala     ŢNO Přistoupim dle soupisu z 29.9. z celkem 263 duší, přičemţ platících 

členů, coţ byli zpravidla otcové rodin,10 bylo 48 a od placení náboţenských příspěvků bylo osvobozeno 21 rodin nebo 

jednotlivců. Další dvě ŢNO, sousedící s přistoupimskou a zasahující do českobrodského regionu, byly početně o poznání 

slabší – černokostelecká uváděla 167 osob a úvalská pouze 119. 

 

   Kromě slučovacích jednání hýbal na konci 19. století přistoupimskou ŢNO ještě jeden sporný moment – otázka jmění 

zrušené ţidovské obce v Kounicích, která byla sloučena s Přistoupimí. Vedení přistoupimské ŢNO, plánující ve stanovách 

zmíněnou stavbu nové synagógy v Českém Brodě, za kterýmţto účelem zakoupili jiţ 30.4.1896 po usnesení představenstva 

obce 27.2. a valné hromady z 6.4. od vdovy Karolíny Koulové část parcely  s katastrálním číslem 183/2 o výměře 500 m2, 

označené jako role, a to za sumu 1500 zl. při jednotkové ceně 3 zl. / m2, samozřejmě usilovalo o to, aby jmění zrušené 

kounické obce přešlo pod jejich správu, protoţe věděli, ţe na zmíněnou stavbu bude zapotřebí nemalé finanční částky. Proti 

se ovšem postavili představený kounické synagógy Max Mendl a poslední přednosta bývalé kounické ţidovské obce Antonín 

Mendl, kteří 6.6.1897 na dotaz okresního úřadu, poloţený jim 31.5., odpověděli: „Jmění toto pozůstává předně ze zařízení 

modlitebny, na které ţádný dluh nevázne, a zároveň k tomu patřící stavební plochy dle knihovního stavu,  dále ze 2 Tór 
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s příslušnými pokrývkami, jedné ruky stříbrné a třech opon před oltářem.11 Námi uvedené jmění pozůstává u dřívější obce 

kounické, nyní k přistoupimské připojené, částka přebytku dřívějších příjmů, které od různých dárců k udrţení modlitebny a 

bohosluţebných potřeb modlitebně věnovány byly. Tyto úspory v úhrnném obnosu 1457 zl.   32 kr. jsou uloţeny na kníţku 

České spořitelny v Praze, číslo 4462, a dále jest obnos 60 zl.   na domě pana Abraháma Fanty ve Vykáni knihovně zjištěn.“ 

Teď ovšem přistoupimští   teprve trvali na převodu hotovosti s poukazem na ustanovení paragrafu 5 zákona z r. 1890, podle 

něhoţ měl majetek kaţdé zrušené obce připadnout té obci, s kterou byla sloučena. Mendlovi 19.7.1897 na okresním úřadu 

vypověděli ohledně fungování jejich modlitebny takto: „Soukromá modlitebna v  Kounicích trvá asi 100 let a v r. 1864 byla 

vyhrazena zvláštní synagóga místo dosavadní najaté místnosti, a to nákladem volného sdruţení členů a sice bez zvláštního 

vyměření podílu na 1 člena připadajícího. Příspěvky na vydrţování kostela placeny byly tím způsobem, ţe příslušníci 

izraelského náboţenství z okolí dobrovolně se zavázali k placení kaţdoročního poplatku a vedle toho přispíval kaţdý dle 

svého uznání dary dobrovolnými. Ze středu našeho byl ku řízení sdruţení, vedení účtů a vybírání poplatků volen představený 

na libovolně dlouhou dobu. Stanov nějakých jsme neměli. Stálým předříkávačem byl Abrahám Fanta z Vykáně za plat 120 zl. 

ročně.“  Na to přistoupimští přišli s poţadavkem, aby kdyţ uţ by mělo uvedené jmění zůstat v Kounicích, tak aby alespoň 

budoucí přebytky tohoto jmění, spravovaného kounickou modlitebnou, šly do obecní pokladny. 

   Další kolo sporu se konalo 16.2.1898 na okresním úřadu, tentokrát jiţ za přítomnosti obou stran. Zástupci bývalé kounické 

obce zopakovali, ţe starosta, volený na různě dlouhá období, spravoval jmění modlitebny i celé obce, přičemţ si nikdo 

nepamatoval, zda kdy měla obec nějaký výbor. Členové sdruţení, nesoucího neformální název „ţidovská náboţenská obec 

v  Kounicích“12, skládali „dle dávného zvyku“ kaţdoročně tzv. náboţenský příspěvek, vyměřený jim s ohledem na jejich 

majetkové poměry a po dohodě mezi starostou a jednotlivými členy; kromě toho byly od členů kaţdoročně vybírány 

dobrovolné dary. Před vystavěním synagógy se bohosluţby konaly v pronajaté místnosti, přičemţ výlohy s tím spjaté se dle 

domněnky nynějších zástupců sdruţení zřejmě hradily rovněţ dobrovolnými příspěvky, jelikoţ jednotliví členové vykonávali 

bohosluţbu sami a tudíţ se platilo jen za osvětlení a čištění místnosti. Po vystavění synagógy výdaje komunity vzrostly, a 

proto byl zaveden právě onen příspěvkový systém. Současně byl v synagóze ustanoven stálý kantor s výše zmíněným platem. 

Veškeré příspěvky slouţily k hrazení údrţby a oprav kostela, stejně jako k zajištění bohosluţeb. Výjimkou byla podpora 

chudým členům sdruţení, podle předloţených výkazů se tak stalo dvakrát – r. 1891 dostala 10 zl. Emilie Oplatková, sirotek 

po zchudlém členu, a stejnou částku obdrţel o rok později Albert Frischmann. Vzhledem k tomu, ţe všechny příspěvky 

slouţily potřebám synagógy, byly ke stejnému účelu určeny i přebytky oněch příspěvků, ukládané na spořitelní kníţku. Proto 

vznesli kouničtí zástupci poţadavek, aby veškeré nynější jmění bylo synagóze zachováno, dále aby kaţdoroční úroky 

stávajícího jmění slouţily témuţ účelu, a aby správa tohoto jmění zůstala dále v jejich rukou. Naproti tomu starosta 

přistoupimské ŢNO Fischl sice souhlasil se zachováním současného jmění k udrţování kostela a jeho inventáře, ale vznesl 

protest proti záměru vyuţití úroků z něj na udrţování bohosluţby, protoţe zatímco samotné jmění má slouţit pro případ 

ţivelné katastrofy ke snadnému opětnému vybudování kostela, tak zachování bohosluţby má přistoupimská ŢNO zakotveno 

v paragrafu 79 svých stanov. Kamenem úrazu ale byla otázka další správy jmění, která podle jeho názoru měla přejít do 

Přistoupimi. Proto bylo nakonec rozhodnuto, ţe veškeré finance kounické synagógy převezme aţ do skončení sporu okresní 

hejtmanství.  

   V další instanci zasáhla do sporu c. k. finanční prokuratura, která 26.10.1898 dala v zásadě za pravdu Kounicím, opírajíce 

se o zákon z r. 1890, podle nějţ jiţ stávající bohosluţebná zařízení nemají být svému původnímu účelu odcizena. Podporu 

nacházel tento závěr v druhém odstavci § 80 přistoupimských stanov, skutečně hovořící o samostatné správě soukromých 

modliteben, a také v § 78, kde se hovoří o tom, ţe kounická modlitebna bude udrţována z vlastních prostředků jejích 

uţivatelů. Výraz „vlastní prostředky“ neměl podle názoru prokuratury stejný význam jako v jednání z února 1898 pouţité 

sousloví „vlastní příspěvky“, a bylo tedy uváţeno, ţe nemusí náklady na údrţbu jít nutně z kapes uţivatelů, kdyţ můţou být 

částečně nebo zcela hrazeny z onoho jmění. 

   Okresní hejtmanství informovalo obě strany o svém rozhodnutí, opírajícím se o názor prokuratury, 18.11.1898: „Před 

zřízením náboţenské obce v Přistoupimi stávala od dávnějších dob autonomní ţidovská náboţenská obec ku vydrţování 

modlitebny v    Kounicích, která nyní k prvně jmenované náboţenské obci v Přistoupimi přivtělena byla.   C.k. okresní 

hejtmanství rozhodujíc o dalším uţívání a správě jmění této modlitebny v Kounicích uznává základě § 5 zákona ze dne 

21.3.1890  právem, ţe jmění toto jedině a výhradně ku potřebám této modlitebny slouţiti má, ţe k účelu tomu jak úroků, tak i 

jmění      za podmínek v § 82 stanov13 izraelské obce v Přistoupimi uvedených pouţívati můţe a    konečně ţe správa dle § 80 

zmíněných stanov ku řízení modlitebny ustanovená jmění toto spravovati má.“   

   Vedení přistoupimské ŢNO to samozřejmě nehodlalo nechat jen tak a před uplynutím stanovené 14denní lhůty se 1.12. 

odvolalo k praţskému místodrţitelství, napadnuvše jak přiřčení onoho jmění i jeho úroků kounické modlitebně, tak i 

povinnost ustanovit pro toto jmění zvláštní správu. Stíţnost byla tentokrát odůvodněna takto: „Základem celého jednání jest 

přivtělení bývalé náboţenské obce v Kounicích ku nově zřízené obci přistoupimské, a tu ovšem jest věcí slavných úřadů 

politických rozhodovati, jak s jměním přivtělené obce býti naloţeno má, avšak rozhodnutí to musí se státi v mezích zákona ze 

dne 21.3.1890 č. 57 ř. z. Tento zákon pak v §5 odstavec 2 výslovně stanoví, ţe pravidelně má jmění zrušené obce   přejít na 

onu nově zřízenou obec, v jejímţ obvodu sídlo zrušené obce se nalézá.“ Protoţe  sídlo zrušené kounické obce se nacházelo 

v obvodu přistoupimské ŢNO, vyplývalo z toho podle názoru přistoupimských funkcionářů, ţe „mělo veškeré jmění bývalé 

obce kounické, aktivní i pasivní, přikázáno býti obci přistoupimské, neboť důvodu, proč by se od pravidla  zde odchýleno býti 

mělo, nestává, alespoň slavný úřad 1.instance takového důvodu ve svém rozhodnutí neuvedl.“  

Pokračování v příštím čísle. V textu nebyly provedeny ţádné jazykové, formátovací ani jiné 

typografické úpravy. 

o  Mgr. Michal Fokt 
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Podlipanské muzeum v Českém Brodě 

Ţitomířská 761, Český Brod 

 
EXPOZICE 

– Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve středních Čechách 

– Antické a orientální staroţitnosti Josefa Zounka 

– Slovanská hradiště v Pošembeří 

VÝSTAVY 

VELKÝ VÝSTAVNÍ SÁL 

KOLÁŢE FRANTIŠKA MILICHOVSKÉHO 

4. červenec – 31. srpen 
Kolínský rodák František Milichovský nám představí své 

koláţe. 
ZOUNKOVA SÍŇ 

MODROTISK  

4. červenec – 24. srpen  
Výstava“ představuje nejen padesát unikátních dřevěných 

modrotiskových forem, ale rovněţ nabízí návštěvníkům  

i malý exkurs do historie modrotisku, jednak jako tradiční 

lidové tkaniny slouţící k ţenskému odívání, jednak jako 

jedno z nejstarších způsobů potisku lněného a později 

bavlněného plátna. Výstava vznikla za technické pomoci 

rodinné modrotiskové dílny Danzingerů z Olešnice na 

Moravě a za finanční podpory Města Českého Brodu. 

Otevírací doba: 

úterý – pátek           9.00 – 12.00/12.30 – 16.00 hod. 

sobota – neděle 12.00 – 16.00 hod. 

zavřeno kaţdé pondělí 

poslední prohlídka vţdy půl hodiny před zavírací dobou. 

Telefon: 321 622 330 
 
Badatelské dny: 

Kaţdý lichý čtvrtek 9.00 – 13.00 hod. 

Jindy pouze po domluvě s Mgr. Procházkovou. 

Badatelské dotazy je třeba oznámit min. 2 týdny před 

badatelskou návštěvou. Tel.: 321 723 922 

E-mail: prochazkova.muzeum@kolin.cz 

 

Muzeum lidových staveb v Kouřimi 
Ruská ul., Areál „Na Hrázce“, Kouřim 

 
EXPOZICE 

– Lidové stavitelství Čech 18. aţ 20. století 
VÝSTAVY 

VESNICKÁ SÍDLA STŘEDNÍCH ČECH 

1. duben – 6. červenec 

Druhá část cyklu výstav o dokumentaci lidového 

stavitelství – Mělnicko a Kokořínsko.  

VÝSTAVA V RÁMCI TRHU CHRÁNĚNÝCH 
DÍLEN 
12. červenec – 3. srpen 
Další z výstav mladých umělců, kteří jsou nějakým 

způsobem spojeni s handicapovanými spoluobčany. 

JELENA LÁTALOVÁ 
8. srpen – 28. říjen 
Návštěvníkům skanzenu bude nabídnuta první část 

velice zajímavé a cenné fotografické výstavy naší 

bývalé národopisné pracovnice a vynikající fotografky. 

AKCE 

začátek akcí vţdy v 10.00 hod 
TRH CHRÁNĚNÝCH DÍLEN 

12. červenec        

Třetí část „chráněnek“ v kouřimském skanzenu: 

kromě předvádění tradičních řemesel a lidové tvorby 

bude celý kulturní program a rovněţ i občerstvení plně 

v reţii těchto zařízení: část výtěţku ze vstupného bude 

věnována některému ze sociálních ústavů: ve městě 

bude zároveň probíhat akce „Město bez bariér“.   
SLAVNOSTI LIDOVÝCH ŘEMESEL 

23. srpen         
Oslava lidových řemesel a drobné podomácké výroby: 

pořad, který je zaměřený na představení co moţná 

největšího počtu řemesel. Bohatý kulturní program 

s muzikou, divadly, folklorními soubory a 

občerstvením.  
Otevírací doba. 

úterý – neděle              10.00 – 18.00 hod. 

zavřeno kaţdé pondělí 

poslední prohlídka začíná vţdy hodinu před zavírací 

dobou 

Telefon: 321 783 249; 321 723 922 

 
Muzeum Kouřimska v Kouřimi 

Mírové nám. 1, Kouřim 

                                                      

EXPOZICE 
– Staroslovanská Kouřim 

– Středověká Kouřim a Kouřimsko 

– Historická Kouřim a kouřimský kraj 
VÝSTAVY 

KOUŘIMSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 

21. červen – 20. červenec 

OBRAZY DOROTY 

ZLATOHLÁVKOVÉ 
V rámci „kouřimských hudebních slavností“ se 

představí v muzeu obrazy Doroty Zlatohlávkové. 
LIDOVÉ KROJE 

24. červenec – 31. srpen 
Sběratelka lidových krojů z Chotouchova Jana Anna 

Sobolíková nám představí kroje nejen z Čech, Moravy  

a Slezska, ale také z Bavorska. 

Derniéra výstavy se uskuteční dne 23. srpna v 15.30 

hodin. O lidových krojích promluví PhDr. Vanda 

Jiříkovská, Českou besedu Vám zatančí soubor 

lidového tance Salome. 

Otevírací doba: 

úterý – pátek           9.00 – 12.00/12.30 – 16.00 hod. 

sobota – neděle 12.00 – 16.00 hod. 

Zavřeno kaţdé pondělí, poslední prohlídka vţdy půl 

hodiny před zavírací dobou. 
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ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ 

Informační listy 

Ročník 48. 

červenec-srpen 2008 

Podlipanské muzeum informuje… 

Muzejní noc v Českém Brodě 

Díky soutěţi ve městě se zakončením v muzeu jsme v Českém Brodě dosáhli rekordní účasti na Mu-

zejní noci v rámci RM Kolín. Lidé chodili do muzea po celý den. Jediná významná pauza byla mezi 

14 – 15 hod. Útlum nastal po 19,30, ale i pak se lidé „trousili“.  

Poslední návštěvníci dorazili v 21.50 hod. 

 Muzeum navštívilo celkem 495 osob, z toho více neţ 200 dětí. Do vetešnictví se podařilo sehnat 501 

cen (coţ je opravdu vysoké číslo) na půl z dárků z Brodu, na půl z Kolína (oslovila jsem i kolegy  

v muzeu a ještě něco dokoupila). 

Líbila se i soutěţ „Co je to?“ Bylo vidět, ţe to lidi baví a ţe jsou chtiví si hrát a něco vyhrát. 

o  Mgr. Lenka Procházková 

Regionální muzeum Kolín o prázdninách 
 

Budova  

Brandlova čp. 27, Kolín 
 

EXPOZICE 

– Měšťanská domácnost 19. století 

– Hygiena a péče o tělo v průběhu staletí 

– Královské město Kolín ve středověku 

VÝSTAVY  

Velký výstavní sál 

... NĚCO Z MINULÉHO A STÁVAJÍCÍHO STOLETÍ  
FRANTIŠEK TOMÁŠ TUREK 
4. červenec – 31. srpen 
Umělec, který je laureátem tak významných cen jako je cena Franze Kafky a EUROPEAN UNION of ARTS se 

nám představí v našem muzeu svou rozsáhlou tvorbou. 

Vernisáţ proběhne 3. července od 17.00 hod. 

Kremličkova síň 
FRANTIŠEK KMOCH (1848 – 1912) 
29. duben – 7. září  
Kdo to byl  František Kmoch a jak se stal legendou české dechové hudby? Na tuto otázku odpovídá výstava věnovaná ro-

dáku ze Zásmuk, který je však těsně spojen s Kolínem. 

Otevírací doba:  

úterý – pátek 9.00 – 17.00 hod. 

sobota, neděle 9.00 – 15.00 hod. 

Zavřeno kaţdé pondělí, poslední prohlídka vţdy půl hodiny před zavírací dobou. Telefon 321 723 841. 
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Stará škola 

Brandlova čp. 24, Kolín  

 

EXPOZICE 
– Knihovna a pracovna Josefa Svatopluka Machara 

– Bitva u Kolína (18. 6. 1757) 

vstup zajišťují průvodkyně z Brandlova čp. 27) 

Otevírací doba:  

úterý – pátek  9.00 –12.00/12.30 – 15.00 hod.  

sobota, neděle dle telefonického objednání předem 

zavřeno kaţdé pondělí 

Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku 

Brandlova čp. 35, Kolín 

 

EXPOZICE 

– Kolínsko v pravěku 

VÝSTAVY 
KURIOZITY  

3. červenec – 28. srpen 
Výstava nám představí netradiční exponáty ze sbírek českobrodského, kouřimského a kolínského muzea. 
Otevírací doba:  

úterý – pátek 9.00 – 12.00/12.30 – 17.00 hod. 

sobota, neděle 9.00 – 15.00 hod. 

zavřeno kaţdé pondělí  

poslední prohlídka vţdy půl hodiny před zavírací dobou  

Telefon: 321 722 988 

 

VSTUP ZDARMA 

KAŢDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI  

(zástupce hromadných skupin prosíme, aby se předem telefonicky objednali) 

Pozvánky do historie 
 

Městské kulturní a informační centrum  

v Českém Brodě  

zve v rámci Dnů Evropského Dědictví  

na procházku městem v sobotu  

13. 9. 2008 

Město pohledem  

historika PhDr. Miloše Dvořáka  

Chrám sv. Gotharda a historické jádro 

města.  

Sraz před budovou MKIC v 10.00 hodin. 

 

Připravujeme na říjen 

Jan Psota  

Význam původních jmen a názvů na 

Českobrodsku.  
Budova MKIC, termín bude uřesněn 

Vstup volný. 

Paní 

 

Marie Šťastná 
 

v květnu letošního roku 

oslavila své významné ţivotní 

jubileum – sté narozeniny.  

Květiny a blahopřání zcela 

zaplnily malý útulný pokoj 

oslavenkyně.  

Mezi prvními gratulanty 

s kyticí a sektem byl starosta 

města p. Jaromír Fischer.  

Hodně zdraví a pohody 

do dalších let! 
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Přehled podzimních akcí a pořadů 

Městské kulturní a informační centrum Český Brod 

 
1. 9. – 26. 9. výstava v galerii Šatlava: Jiří Filípek 

a Lenka Čejkovská – kresby a ilustrace 

pátek 12. 9. zahájení Tanečního kurzu 2008 od 

19.00 hodin  

sobota 13. 9. (Dny Evropského Dědictví) procház-

ka městem s historickým výkladem: Město pohle-

dem historika PhDr. Miloše Dvořáka – chrám sv. 

Gotharda a historické jádro města od 10.00 hodin 

pátek 19. 9. koncert Sestry Steinovy kino Svět od 

19.00 hodin 

sobota 20. a neděle 21. 9. českobrodské posvícení 

1. 10 – 27. 10. výstava v galerii Šatlava: Věra Műl-

lerová – obrazy olej 

čtvrtek 9. 10. přednáška Jana Psoty – význam pů-

vodních jmen a názvů na Českobrodsku, budova MKIC od 17.00 hodin, vstup volný 

sobota 18. 10. podzimní pohádkové odpoledne: Popelka a kouzelník, kino Svět od 14.30 ho-

din  

1. 11. – 26. 11. výstava MKIC v galerii Šatlava: Lidé a dokumenty z českobrodska  

sobota 1. 11. Dýňová slavnost aneb chvála podzimu – zábavné odpoledne pro malé i velké, 

budova MKIC 

středa 12.11. Vodnická pohádka (Divadlo Mrak) pohádka pro MŠ, děti a rodiče kino Svět od 

10.00 hodin 

čtvrtek 27. 11. zájezd do Divadla Na Jezerce na představení Paní plukovníková 

sobota 29. 11. dílna adventních věnců a vánočních dekorací s floristkou Zuzkou Floriánovou, 

budova MKIC  

1. 12. – 22. 12. výstava v galerii Šatlava: Vánoční výstava ZŠ Ţitomířská 885 

pátek 5. 12. ukončení Tanečního kurzu – Věneček od 19.00 hodin 

sobota 13. 12. pohádkové odpoledne: Vánoce a kouzelník, kino Svět od 14.30 hodin 

 

připravujeme: 

na říjen: Koncert Naďi Urbánkové a Luboše Javůrka 

na listopad: setkání s bylinářem Pavlem Váňou 

na prosinec: Vánoční koncert Marie Rottrové 

Změna programu a termínů vyhrazena 

Naléhavé upozornění 1. SčV a. s. 
 

Naléhavě ţádáme všechny občany a organizace města Český Brod o maximální 

šetření pitnou vodou! Důvodem je akutní nedostatek pitné vody ve  

vodojemu města Český Brod. 

Do odvolání je vyhlášen zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrádek, mytí aut 

apod. Situaci řeší vedení města Český Brod ve spolupráci s provozovatelem 

vodohospodářského majetku 1. SčV, a. s. o 
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NABÍDKA 
pro absolventy-chlapce tanečních kurzů 2006-2007 

 

Nabízíme opakování kurzu v tanečních 2008 

za cenu pouhých 1000 Kč 
Více informací v přízemí budovy MKIC  

na Náměstí Arnošta z Pardubic č. 1 v Českém Brodě 

nebo na 

tel.: 321 612 217-8, e-mail: nyvltová@cesbrod.cz 

Tip na červencový výlet do okolí z Regionálního info-bulletinu CzechTourismu  

TOUR DE PODĚBRADKA 
Lázně Poděbrady se díky nově zrekonstruovanému parku staly nejmalebnějšími v naší zemi. Lázeňské 

centrum je skryto v zeleni bez rušivého vlivu dopravy. Krajina luţních lesů a minerálních vod působí na 

nervový systém uklidňujícím dojmem a její romantické prostředí je ideální nejen pro lázeňské hosty, ale i pro 

rekreaci a návštěvu promenádních koncertů. Chcete-li si uţít lázeňskou poklidnou atmosféru a navíc prospět 

svému zdraví vydejte se na Tour de Poděbradka:  

Kde najdete nejznámější minerální prameny Poděbradky? 

1. Pramen Büllow – na druhém zámeckém nádvoří, dnes jiţ nečinný 

2. Pramen Hohenlohe (Zámecký) – v příkopu  u vchodu do zámku 

3. Pramen Chariklea (Eliška) – v lázeňském parku s tepanou mříţí, dnes jiţ nečinný 

4. Pramen v Letních lázních 

5. Pramen v hotelu Libenský 

6. Pramen prof. Libenského – v kryté kolonádě u vodotrysků 

5. Trnkův pramen – altánek naproti nádraţí  

6. Riegrův pramen – altánek na Riegrově náměstí 

7. Pramen v lázeňském hotelu Zámeček 

Odpočinek a dobré jídlo nabízí výletní loď Král Jiří, která kotví v Poděbradském přístavu. Sveze vás  

k soutoku Labe s Cidlinou nebo na druhou stranu do Nymburka a zpět. Více informací nabízí stránky 

www.kraljiri.cz.  

  

Tip na srpnový výlet do okolí z Regionálního info-bulletinu CzechTourismu 

LOUČEŇ – ZÁMEK, KDE TO ŢIJE 
Kdo by nechtěl alespoň jednou okusit atmosféru a komfort šlechtického sídla? Na loučeňském zámku vám 

komorník jeho jasnosti prince Alexandera Jana Vincence Thurn Taxis pan Oto Bouda poví, jak to na zámku 

chodí a pokud panstvo bude právě v cizině, dovolí vám salony projít a nahlédnout pod pokličku kníţecí 

domácnosti. Komu to bude málo, můţe se ubytovat v hostinském křídle zámku. Na zvídavé a záhadology 

amatéry čeká v zámeckém parku LABYRINTÁRIUM. V České republice jedinečný soubor deseti labyrintů  

a bludišť návštěvníka poučí o smyslu a historii labyrintů od Kréty aţ ke Keltům. A pokud se v bludišti 

opravdu ztratíte, vyvede vás ven vůně pochoutek pro kníţecí stůl ze Zámecké restaurace. Kontakt a více 

informací o aktuálním dění na zámku nabízí stránka www.zamekloucen.cz. Zámek je otevřen celoročně  

od 10 do 18 hodin.  

Nejlépe se na Loučeň cestuje vlakem z Nymburka výjezdem na Mladou Boleslav, přes obec Všechlapy do 

Krchleb a tady odbočkou doprava směr Loučeň. Navede také dobře turistické dopravní značení hnědé cedule. 

Vlakem je moţné také jet z nymburského hlavního nádraţí osobním vlakem do obce Všejany (směr Mladá 

Boleslav) dle aktuálního jízdního řádu. Poté příjemnou procházkou přes Svatojiřský les na Loučeň, coţ 

obnáší asi 5,5 kilometru příjemnou lesní stezkou.  o   

http://www.kraljiri.cz
http://www.zamekloucen.cz
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ÚČETNÍ PRÁCE 
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, kompletní  

zpracování DPH a přiznání k dani z příjmu pro ţivnostníky, malé a střední firmy. 

Psohlavcová Lenka, Tuchorazská 500, Český Brod – Tel.: 723/142 839;  

E-mail: PsohlavcovaLenka@seznam.cz 

SRDEČNĚ VÁS ZVU K NÁVŠTĚVĚ 

NOVĚ OTEVŘENÉHO RELAXAČNÍHO 

A PORADENSKÉHO STUDIA 

 
  Nabízím 

  detoxikaci organismu, měření podkoţního tuku, 

  hubnutí a formování postavy, osobní 

  poradenství, pomoc v citových problémech, 

masáţe, semináře, přednášky 
 
 

Studio Sluníčko 
Regenerace, zdraví, pohoda, harmonická péče  

o tělo, mozek i mysl 

Renata Voborová 

Lázeňská 52, 282 01 ČESKÝ BROD 

Tel.: 605 712 443 

 

www.alohaslunicko.cz 

Nabízím  revoluční terapii masážním 
lůžkem Ceragem 

CERAGEM je automatické termální masáţní 

lehátko kombinující 

masáţ a tlakovou CERAGEM™ masáţ 

s infračerveným teplem 

vyzařovaným nefritovými kameny  

a epoxid-karbonovými panely.  

Masáţní lehátko je určené pro celkovou regeneraci 

G A L E R I E

„ Š AT L AVA “

Z a j ím a v é  v ý s ta v y  p ro  V á s
p o  c e lý  ro k

http://www.alohaslunicko.cz/
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Dovolujeme si Vám oznámit, že jsme  

v Českém Brodě  

otevřeli prodejnu podlahových krytin.  
 

Nabízíme široký sortiment plovoucích, korkových a dřevěných 

podlah. Dále nabízíme PVC a koberce nejen do domácností, 

ale také do komerčních prostor. Zajišťujeme pokládku veškerých druhů 

podlah. Rozpočet na práci a materiál Vám zpracujeme zdarma.  

 Najdete nás na adrese:  

Prokopa Velikého 16 

282 01 Český Brod 
Veškeré informace Vám budou podány na tel.čísle:  

775 390 267  

775 390 268 

nebo e-mail:  podlahy-vyhnal@seznam.cz 

GALERIE „ŠATLAVA“ 

Srdečně zveme na výstavu 
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Z letošního „Brodění“

Otevření naučené 
stezky

…k článku na straně 15

Foto Tomáš Boček



Mezi prvními gratulanty byl
i starosta města Jaromír Fischer

Z vernisáže výstavy Evy Růtové (vpravo) a spol.
v galerii „ “ŠATLAVA Foto Zdenka Bočková


