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Soutěž o nejlepší květinovou výzdobu

      

Lenka a Jiří Pasovští, Pod Velkým vrchem 1338, Český Brod
Lenka a Miroslav Pasovští, Pod velkým vrchem 1340, Český Brod
Helena a Rudolf Čichovi, Trstenická 1142, Český Brod
Václava a Josef Kukuliášovi, Zahrady 230, Český Brod
Jana a Josef Černíkovi, Na Parcelách 189, Liblice Český Brod
Danuše a Jaromír Čihákovi, Na Parcelách 192, Liblice Český Brod

   Helena a Zdeněk Rezkovi, V Chobotě 1324, Český Brod
   Dana a Adolf Hájkovi, Komenského 349, Český Brod
   Lýdia a Vladimír Bernátovi, Na Křemínku 1239, Český Brod
   Lenka a Rudolf Maťovčíkovi, V Chobotě 1319, Český Brod
   Eva a Milan Tučkovi, Na Bělidle 1143, Český Brod
   Věra Štědrá, Na Parcelách 202, Liblice Český Brod

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.

  Lubomír Pavlínkovi, Za Nemocnicí 1149, Český Brod
 Štěpánka a Jakub Dostálkovi, Kounická 1362, Český Brod
 Alena a Ivan Polákovi, Na Křemínku 1298, Český Brod

Marie a 

Foto ostatní archiv ČBZ

vyhlášená starostou města 
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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 5. 12. 2008 v nákladu 700 ks. 

Uzávěrka čísla 1/2009 je ve čtvrtek 11. 12. 2008  
© MKIC 1992 – 2008 

Zprávy z města a radnice  

Školy a organizace  

Z deníku Městské policie  

Pozvánky na kulturu a do kina  

Matrika informuje  

Nové knihy v knihovně  

a další zprávy a fotografie…  

OBSAH 

Kresba Jiří Filípek 

Chvála podzimu aneb dýňová slavnost 

 
V sobotu 1. listopadu 2008 proběhl první ročník Chvály podzimu. Ve 

spolupráci místních organizací: o. s. Magráta, Základní umělecké školy, 

Městského kulturního a informačního centra, Městské knihovny  

a Mateřské školy Kollárova, které připravily zábavné odpoledne.  

 

P 
odzimní aranţmá vytvořené kolektivem městské knihovny, obrázky 

a výrobky dětí ze škol a světélkující lampičky v budově na schodech 

přivítaly návštěvníky při zahájení otevření výstavy Lidé  

a dokumenty z Českobrodska v proměnách času – výstava byla sestavena ze 

starých fotografií a dokumentů, které poskytli obyvatelé z Českého Brodu a 

okolí. Následovalo otevření výstavy „Lampy“ ZUŠ v podzemí, řada 
originálních a netradičních svítících objektů vnesla světlo do tmavých koutů 

podzemí. V podzemí nesměla chybět také uţ tradiční pohádka pro nejmenší, 

účinkovalo divadlo Krab a zaujalo úplně zaplněný prostor svou ekologickou 

pohádkou. Tajemno a historie, kde jinde neţ zase v podzemí – autorské 

čtení Martina Drahovzala z kníţek Báje a legendy Kolínska  

a Kouřimska a Pověstí a kratochvilných vyprávění z Kouřimska  

a Kolínska určitě zaujalo a motivovalo si kníţku koupit nebo alespoň 

vypůjčit v knihovně. Z podzemí se malí i velcí návštěvníci vyrazili nabaţit 

krásného počasí do výtvarné dílny o. s. Magráta. V obřím stanu před 

budovou MKIC dílny nabízely všem, kteří se chtěli zapojit, výrobu 

lampiónů, ozdobné vyřezávání dýní a jablíček, navlékání podzimních 
řetězů, výrobu dýňových panenek, malování sádrových odlitků. Soutěţit 

mohly děti v lovení jablíček, v loupání o nejdelší slupku a házení na cíl. 

Hudební doprovod Hanky a Kristýny rozechvěl nejednu dušičku a oţivil 

celé odpoledne. V rámci této akce byla v létě vyhlášena soutěţ pro děti  

i dospělé v těchto kategoriích: Výtvarná soutěţ pro děti o nejhezčí obrázek 

s podzimní tématikou, soutěţ s tvůrčí fantazií o nejoriginálnější řezbu 

v přírodním materiálu, soutěţ o nejchutnější podzimní koláč, fotografickou 

soutěţ s námětem nostalgie podzimu. Odborná komise ocenila a k závěru 

akce vyhodnotila všechny kategorie a předala ceny. Po západu slunce 

setmělé a uţ opravdu podzimní odpoledne končilo ohnivou „Legendou o 

Faustovi“ v podání divadelního souboru Mrsťa Prsťa z Kouřimi a 
Plaňanských zvoníků. Podle návštěvnosti a kladných ohlasů se celé 

odpoledne vydařilo. Všem 

návštěvníkům  

a příznivcům, kteří 

podpořili naši snahu  

o zavedení nové tradice, 

děkujeme. Poděkování 

patří také všem 

organizátorům  

a sponzorům akce. Těšíme 

se příští rok nashledanou. 
 

Zdenka Bočková 

 

Fotografie z akce 

naleznete na 

www.mkic.rajce.net  

a na www. magrata.cz 

 

Výsledky soutěţe Chvála 

podzimu aneb dýňová 

slavnost 2008  uvádíme 

na straně 7. 
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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 24. řádného jednání rady města, konané dne 2008–10–09 16:00  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Smlouva – předplacené nájemné 1. SčV, a.s. (241/2008). I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit uzavření smlouvy o předplaceném nájemném mezi Městem Český Brod a 1. SčV, a.s., ve znění návrhu smlouvy, je-

jíţ originál je nedílnou součástí zápisu k tomuto usnesení. II. Doporučuje zastupitelstvu města Český Brod pověřit starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této smlouvy. 

3. Ţádost o poskytnutí půjčky na dofinancování grantu MŠMT – TJ Slavoj (242/2008). Rada města I. doporučuje zastupitel-

stvu města Český Brod schválit poskytnutí půjčky TJ Slavoj na dofinancování grantu MŠMT ve výši 100.000 Kč se splat-

ností 4 roky a výší úroku 2%. II. doporučuje zastupitelstvu města Český Brod pověřit starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem smlouvy o poskytnutí půjčky TJ Slavoj. 

4. Bezúplatný převod pozemku – k. ú. Český Brod od ÚZSVM (243/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Čes-

ký Brod schválit bezúplatný převod pozemku v k. ú. Český Brod – ostatní plocha, jiná plocha pč. 224/2 o výměře 920 m2 od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, Rašínovo nábř. 390/42 do majetku Města Český Brod. 

5. Prodej části pozemku – k. ú. Liblice (244/2008). Rada města vyhlašuje záměr prodeje části pozemku v k. ú. Liblice u Čes-

kého Brodu – část pozemku označena pč. 68/2 o výměře 57 m2 oddělená z pozemku pč. 68 (dle geometrického plánu č. 330–

116/2008) za cenu 200 Kč/m2 předem určeným zájemcům manţelům Lucii Vojáčkové a Petru Vojáčkovi, bytem Liblice 167, 

282 01 Český Brod. Případné připomínky zašlete na Město Český Brod, nebo předejte do podatelny Města Český Brod, 

Nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 nejpozději do 27. 10. 2008. 

6. Koupě pozemku pč. PK 173/22 o výměře 13.264 m2 v k. ú. Liblice (245/2008). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit koupi pozemku v k. ú. Liblice u Českého Brodu – pč. PK 173/22 o výměře 13.264 

m2 od Pozemkového fondu ČR za cenu 207.430 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 410/5990/2008. 

7. Prodej pozemku k. ú. Český Brod – ul. Zborovská (246/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit prodej pozemku pč. 765/40 orná půda o výměře 5.534 m2 v k. ú. Český Brod společnosti FPD CORPORATION CZ 

a.s., Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha 1, IČ: 27643549 za kupní cenu 1.520 Kč/m2. Schválená kupní cena bude 

uhrazena před podpisem kupní smlouvy převodem na bankovní účet prodávajícího na základě písemné platební instrukce do-

ručené kupujícímu. Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po podpisu kupní smlouvy, popla-

tek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. 

8. Záměr – Prodej pozemku k. ú. Český Brod – ul. Wolkerova (247/2008). Rada města vyhlašuje záměr prodeje části pozem-

ku pč. 261/9 orná půda v k. ú. Český Brod o výměře 10.185 m2 (dle geometrického plánu č. 1373–110/2008) z majetku Měs-

ta Český Brod obálkovou metodou za minimální cenu 1.500 Kč za 1 m2. Nabídky v zalepené obálce, označené slovy: 

„NEOTVÍRAT-POZEMEK WOLKEROVA ULICE“ zašlete na adresu Města Český Brod, nebo předejte do podatelny Měs-

ta Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 nejpozději do 31. 1. 2009. Nabídka bude obsahovat: jméno, příjmení a byd-

liště zájemce, nebo název, IČ, a sídlo společnosti, 

nabídku kupní ceny za 1 m2, termín a způsob úhrady kupní ceny, popis investičního záměru na předmětném pozemku. Na 

nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, nebude brán zřetel. Bliţší informace podá Odbor 

správy majetku Města Český Brod. 

9. Odstranění havárie kanalizace v ulici Slezská v Českém Brodě (248/2008). Rada města I. schvaluje po projednání jako 

zhotovitele akce „Odstranění havárie kanalizace v ulici Slezská v Českém Brodě“ firmu 1. SčV, a.s., Ke Kalu 971, 100 00 

Praha 10, IČ: 47549793, DIČ: CZ47549793. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy  

o dílo s firmou 1. SčV, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10. 

10. Přidělení odměn ředitelům školských zařízení (249/2008). Rada města schvaluje finanční odměny ředitelům školských 

příspěvkových organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 

14. Vyhlášení Výběrového řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Technické sluţby Český Brod 

(250/2008). Rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Technické sluţby Čes-

ký Brod. Znění výběrového řízení je přílohou originálu zápisu. 

  Jaromír Fischer, starosta města; Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města 

 

Souhrn z 25. řádného jednání rady města, konaného dne 2008–10–23 16:00  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Rekonstrukce lesních cest, ţádost o dotaci (251/2008). Rada města souhlasí s podáním ţádosti o poskytnutí dotace na re-

konstrukci lesní cesty Na Skalku z Programu rozvoje venkova, Osa I, opatření 1.1.2.3 – Lesnická infrastruktura. 
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2. Smlouva o nájmu nebytových prostor čp. 1 – Pošembeří (252/2008). Rada města I. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem nebytového prostoru v budově čp. 1,  Náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod na dobu určitou jeden rok Regionu 

Pošembeří o.p.s., Hradešín 73, Český Brod. Jedná se o jednu místnost v 1. patře – vlevo o celkové výměře 9,5 m2 s právem 

průchodu přes místnost č. 3, místnost č. 6. Nájemce má právo uţívat společné prostory v přízemí a v prvním patře včetně so-

ciálního zařízení. Výše nájemného činí 3.000 Kč/na rok bez sluţeb. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem této smlouvy. 

3. Prodlouţení nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáţe, ul. Ţitomířská (253/2008). Rada města nesouhlasí s prodlou-

ţením nájemní smlouvy č. 31/2008/OSM, která byla uzavřena dne 18. 2. 2008 mezi Gymnáziem Český Brod a Městem Čes-

ký Brod. 

5. Směna pozemků k. ú. Štolmíř (254/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit bezúplatnou 

směnu pozemků v k. ú. Štolmíř dle vyhotoveného geometrického plánu č. 848–63/2008. Z majetku manţelů Vlasty a Václa-

va Josífkových, Štolmíř 102 – celkem 62 m2 – pozemek: pč. st. 75 – díl „k“ – 62 m2.  

Z majetku Města Český Brod – celkem 61 m2 – pozemky: pč. 64/1 – díl "f – 2 m2, pč. 64/1 – díl „c“ – 15 m2 a pč. 64/7 – 44 

m2. 

7. Výše nájemného na rok 2009 – 1. SčV (255/2008). Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu a komplex-

ním provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Český Brod (č. smlouvy 165/2005/OSM), kterým se mění výše ná-

jemného pro rok 2009 na 4.700 tis. Kč. 

8. Smlouva o příspěvku – STP – Palackého (256/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 

smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku mezi STP NET, a.s. jako poskytovatelem a Městem Český Brod jako příjem-

cem. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 

9. Souhlas s podnájmem nebytových prostor (257/2008). Rada města souhlasí s podnájmem nebytových prostor v západní 

části domu čp. 12,  Náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, na dobu jednoho roku pro Ing. Šárku Vondráškovou, bytem 

Tismice 117, Český Brod. 

10. Zrušení usnesení č. 189/2008, 194/2008 a 221/2008 a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu nemocnice 

(258/2008). Rada města I. ruší svá usnesení č. 189/2008 a č. 194/2008 ze dne 30. 7. 2008 a usnesení č. 221/2008 ze dne 11. 

9. 2008, II. schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 16/2007/OSM ze dne 8. 2. 2007 uzavřené mezi městem Český Brod 

a PP Hospitals, s.r.o. Tímto dodatkem se mezi pronajímatelem a nájemcem mění či. I – předmět nájmu, vymezení nájmu, 

účel nájmu a či. IV. bod 1 – výše nájemného, III. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem dodatku  

č. 2 k nájemní smlouvě č. 16/2007/OSM. 

11. Čerpání z FRIM – ANNA – sociální sluţby (259/2008). Rada města schvaluje ve funkci zřizovatele čerpání z fondu re-

produkce majetku příspěvkové organizace ANNA – sociální sluţby, ve výši 290.000 Kč na pořízení mycího stroje na nádobí. 

12. Příspěvky zájmovým organizacím (260/2008). Rada města I. schvaluje poskytnutí dotací dle následujícího seznamu  

v celkové výši 113 000 Kč: TJ Sokol 38 500 Kč, TJ Slavoj 25 000 Kč, Junák – stř. Psohlavci 10 000 Kč, SK Český Brod 

25000 Kč, Basketbal klub 11500 Kč, CTK – ACFR 3 000 Kč, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. 

13. Změna ţádosti o změnu č. 05 ÚPnSU Český Brod (261/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

revokovat usnesení č. 45/2008 ze dne 25. 06. 2008, kterým bylo schváleno dokončení pořízení změny č. 05 pro lokalitu 

Z05.2, k. ú. Český Brod – vyuţití plochy pro bydlení individuální a změnit lokalitu Z05.2 na plochu s funkčním vyuţitím pro 

individuální bydlení, hromadné bydlení a plochu sídelní zeleně vyuţitelnou pro relaxaci, rekreaci a sport. 

14. Palackého, vícepráce II (262/2008). Rada města I. schvaluje obsah dodatku č. 3 smlouvy o dílo 144/2008/OSM s firmou 

Zepris s.r.o., U Kříţe 611/1, 158 00 Praha 5, IČ 25117947, dle přílohy číslo 1. II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 144/2008/OSM. III. pověřuje finanční odbor k zapracování 

částky 1 110 713,8 Kč bez DPH do rozpočtu města. 

15. Mateřská škola Liblice (263/2008). Rada města souhlasí s podáním ţádosti příspěvkové organizace města Mateřská škola 

Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín o udělení výjimky z hygienické kapacity na dobu 3 let a se zřízením úkli-

dové komory s výlevkou na dobu 3 let.  

 Jaromír Fischer, starosta města 

 

Souhrn z 26. řádného jednání rady města, konaného dne 2008–11–06 16:00  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Úřadem práce Kolín a Městem Český Brod (264/2008). Rada města I. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 42/2004/OSM ze dne 1. 4. 2004 o pronájmu nebytových prostor v čp. 1, Nám. Arnošta  

z Pardubic v Českém Brodě s Úřadem práce Kolín, Kutnohorská 39, Kolín IV. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí originálu to-

hoto usnesení. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 42/2004/OSM. 

2. Bezúplatný převod pozemku – k. ú. Český Brod od ÚZSVM (265/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Čes-

ký Brod schválit bezúplatný převod do majetku Města Český Brod – pozemku v k. ú. Liblice u Českého Brodu – ostatní plo-

cha, jiná plocha pč. 627/2 – o výměře 234 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, Rašínovo 

nábř. 390/42. 

3. Český Brod, ulice Krále Jiřího – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (266/2008). Rada města schvaluje komisi pro oteví-

rání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Český Brod, ulice Krále Jiřího – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Otevírání 

obálek proběhne dne 19. 11. 2008 v 13.00 hodin v zasedací síni MěÚ Český Brod, Husovo náměstí 70. Do komise jsou navr-
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ţeni: Jaromír Fischer – starosta města Český Brod, Ing. Eva Čokrtová – vedoucí OSM, Jaroslava Sahulová – vedoucí finanč-

ního odboru, Martin Semrád – referent OSM, Mgr. František Janík. Náhradníci: Bc. Jakub Nekolný – místostarosta, Martin 

Červený – investiční referent OSM, Alena Endrychová – pozemková agenda, Václav Hájek – správa domů a bytů, Jitka Ko-

courková – administrativní pracovnice OSM. 

4. Prodej části pozemku – k. ú. Liblice (267/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s pro-

dejem části pozemku v k. ú. Liblice oddělený z pozemku pč. 68 (dle geometrického plánu č. 330–116/2008)označený jako 

pč. 68/2 o výměře 57 m2. Kupujícími jsou: Lucie Vojáčkova a Petr Vojáček, bytem Liblice 167, 282 01 Český Brod, kupní 

cena činí 200 Kč/m2. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Návrh na vklad práva k nemovitostem bude 

podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. Nabyvatelé musí 

mít uhrazeny veškeré závazky vůči Městu Český Brod. 

5. Prodej pozemku – k. ú. Český Brod (268/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod zamítnout ţádost 

manţelů Jaroslava a Heleny Fraňkových o prodej pozemku parcelní číslo 149 o výměře 532 m2 v k. ú. Český Brod.  

6. Záměr prodeje bytů v čísle popisném 1256, Palackého ulice, Český Brod–VĚŢÁK (jde o 4 byty dle 

dodatku č. 1) (269/2008). Rada města vyhlašuje záměr na prodej 4 bytů v čp. 1256 Palackého ul., Český Brod včetně přísluš-

ných spoluvlastnických podílů na společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580, k. ú. Český Brod předem urče-

ným zájemcům, tj. současným nájemcům jednotlivých bytů dle Zásad pro prodej bytů (včetně Dodatku č. 1): 

byt č. 03–26,83 m2 – spoluvl. podíl 2683/173205 – 1+KK – cena 320.920 Kč – ZP č. 2428–176/2008 

byt č. 07–41,46 m2 – spoluvl. podíl 4146/173205 – 1+1 – cena 518.330 Kč – ZP č. 2429–177/2008 

byt č. 20–40,46 m2 – spoluvl. podíl 4046/173205 – 1+1 – cena 483.410 Kč – ZP č. 2430–178/2008 

byt č. 39–26,83 m2 – spoluvl. podíl 2683/173205 – 1+KK – cena 320.560 Kč – ZP č. 2431–179/2008 

Případné připomínky zašlete na Město Český Brod, nebo předejte do podatelny Města Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 

čp. 56 nejpozději do 24. 11. 2008 

7. Jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek – koupaliště bourání (270/2008). Rada města schvaluje komisi pro 

otevírání a hodnocení nabídek pro akci bourání budov koupaliště Český Brod ve sloţení: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Eva Čokr-

tová, Martin Semrád, Jaroslava Sahulová, Martin Vlasák. Náhradníci: Jitka Kocourková, Martin Červený, Václav Hájek, Ja-

romír Fischer, Hana Burýšková. Otevírání obálek proběhne dne 21. 11. 2008 v 9.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Český 

Brod, Husovo náměstí 70. 

8. Návrh na soudní vyklizení bytu (271/2008). Rada města souhlasí s návrhem na soudní vyklizení bytu č. 36 v domě čp. 

1256 v Českém Brodě. 

9. Souhlas s provozováním doplňkové činnosti ZŠ Ţitomířská (272/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Čes-

ký Brod schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině I. Základní škola, Ţitomířská 885, 282 01 Český Brod, okr. Kolín, ve 

kterém se mění rozsah provozování doplňkové činnosti v tělocvičně budovy Chanos na nově vybudované horolezecké stěně. 

10. Souhlas s čerpáním fondu reprodukce majetku ZŠ Ţitomířská (273/2008). Rada města schvaluje ve funkci zřizovatele 

čerpání fondu reprodukce majetku ZŠ Ţitomířská 885, Český Brod ve výši 83.300 Kč na pořízení nového elektrického kotle 

pro školní jídelnu. 

11. Uzavření smlouvy o dílo – čp. 1 (274/2008). Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s paní Marcelou Vaničkovou 

– agentura Beruška, IČ: 70568057, bytem Černíky 9, Kounice, na zajišťování úklidu společných prostor v čp. 1, Nám. Ar-

nošta z Pardubic, Český Brod. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. II. pověřuje starostu 

města Český Brod pana Jaromíra Fischera podpisem uvedené smlouvy o dílo. 

13. Rámcové smlouvy (275/2008). Rada města schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení předloţených 

nabídek na provádění prací s opravami a údrţbou bytového fondu a budov Města Český Brod ve sloţení: Jaromír Fischer, 

starosta, Mgr. František Janík, radní, Ludmila Raková, radní, Václav Hájek, OSMM, Jitka Kocourková, OSMM. Náhradníci: 

Hana Burýšková, Alena Endrychová, Martin Červený, Martin Semrád, Markéta Sommerová. Otevírání obálek proběhne dne 

24. 11. 2008 v 13,00 hodin v zasedací síni MěÚ Český Brod, Husovo nám. 70, Český Brod. 

14. Souhlas s podnájmem nebytových prostor (276/2008). Rada města souhlasí dle článku VIL, bod 3. smlouvy č. 262/2008/

OSM s podnájmem nebytových prostor v 1. patře budovy čp. 1, Náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod pro Úřad Regionál-

ní rady Regionu soudrţnosti Střední Čechy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

15. Zajištění spolupráce při podání ţádosti o dotaci na dokončení rekonstrukce náměstí (277/2008). Rada města I. schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo s VALUE ADDED, a.s. na zpracování ţádosti o dotaci projektu na záměr „Stavební úpravy Husova 

náměstí II. a III. etapa a Náměstí Arnošta z Pardubic II. a III. etapa", II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem této smlouvy. 

16. Byt č. 2/47 Nám. Arnošta z Pardubic (278/2008). Rada města I. bere na vědomí odstoupení od nabídky na pronájem bytu 

č. 2 na adrese Arnošta z Pardubic, Český Brod, od pana Mogyorodiho Tibora, Štolmíř 106, II. souhlasí se změnou charakteru 

uţívání současného bytového prostoru č. 2, Arnošta z Pardubic čp. 47, Český Brod na nebytový prostor. 

17. Souhlas s podnájmem nebytových prostor (279/2008). Rada města souhlasí dle článku III, bod 2. smlouvy č. 16/2007/

OSM s podnájmem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 297, ulice Ţiţkova, Český Brod pro MUDr. Richarda Mareše, 

Weberova 204/3, 150 00 Praha 5. 

18. Pronájem nebytového prostoru – čp. 47 (280/2008). Rada města vyhlašuje záměr na pronájem prostoru o velikosti 83,15 

m2 v čp. 47, nacházející se v přízemí,  Náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod na dobu určitou dvanácti let za nájemné ve 

výši 1.800 Kč/m2/rok předem určenému zájemci za podmínky provedení rekonstrukce na náklady zájemce, kdy vloţené in-

vestice budou povaţovány za předplacené nájemné. Nabídka je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

  Jaromír Fischer, starosta města 
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Souhrn z 23. řádného zasedání zastupitelstva města, konaného dne 2008–10–15 18:00  

v obřadní síni českobrodské radnice 
 

1. Finanční spoluúčast města na rekonstrukci interiéru sportovní haly (69/2008). Zastupitelstvo města I. souhlasí s podáním 

projektu na rekonstrukci interiéru víceúčelové sportovní haly spočívající ve výměně podlahy, osvětlení, dokončení zateplení, 

TJ Slavoj Český Brod v rámci „Programu podpory rozvoje a obnovy materiálně – technické základny sportu a tělovýchovy“, 

program 233510 – podprogram 233512, vyhlášeným MŠMT ČR pro rok 2009, II. schvaluje spolufinancování výše uvedené 

investiční akci ve výši 20% investičních nákladů, maximálně však do částky 1,3 mil. Kč z rozpočtu města, III. ukládá ve-

doucí finančního odboru zapracovat tuto částku do návrhu rozpočtu na rok 2009. 

2. Smlouva – předplacené nájemné l.SčV a.s. (70/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje uzavření smlouvy o předplaceném 

nájemném mezi Městem Český Brod a 1. SčV, a.s., ve znění návrhu, který je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto us-

nesení. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o předplaceném nájemném mezi 

Městem Český Brod a 1. SčV, a.s. 

3. Bezúplatný převod pozemku – k. ú. Český Brod od ÚZSVM (71/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje bezúplatný 

převod pozemku v k. ú. Český Brod – ostatní plocha, jiná plocha pč. 224/2 o výměře 920 m2 od Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Praha 2, Rašínovo nábř. 390/42 – do majetku Města Český Brod. II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy na výše uvedený pozemek v k.ú. a obci Český Brod. 

4. Poskytnutí půjčky na dofinancování grantu MŠMT – TJ Slavoj (72/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje poskytnutí pů-

jčky TJ Slavoj na dofinancování grantu MŠMT ve výši 100.000 Kč se splatností 4 roky a výší úroku 2% ročně. II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o poskytnutí půjčky TJ Slavoj. 

5. Prodej bytu č. 1256/32 – Palackého ul., Český Brod (73/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytu č. 1256/32 – 

1+1 o velikosti 40,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na společných částech domu čp. 1256  

a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod paní Věře Kudrnáčové, Palackého 1256, Český Brod za 

kupní cenu 483.410 Kč, přičemţ částka ve výši 1.019,86 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, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. Úhrada kupní ceny bude v termínu do 90 – ti dnů 

po podpisu kupní smlouvy. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uve-

denou bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na společných částech domu čp. 1256  

a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod.  

6. Prodej bytu č. 1256/38 – Palackého ul., Český Brod (74/2008). Zastupitelstvo města I. prodej bytu č. 1256/38 – 1+1 o ve-

likosti 40,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku 

pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod paní Boţeně Hodrové, Palackého 1256, Český Brod za kupní cenu 

483.410 Kč, přičemţ částka ve výši 1.019,86 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 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 uvedenou bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na 

společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

7. Prodej bytu č. 1256/47 – Palackého ul., Český Brod (75/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytu č. 1256/47 – 

1+1 o velikosti 40,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na společných částech domu čp. 1256  

a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod manţelům Eduardovi a Libuši Hlávkovým, Palackého 

1256, Český Brod za kupní cenu 505.820 Kč, přičemţ částka ve výši 1.019,86 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do stát-

ního rozpočtu dle „darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002“. Návrh na vklad práva k nemovitostem 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 uvedenou bytovou jednotku včetně spoluvlastnického 

podílu o velikosti 4046/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci 

Český Brod. 

8. Prodej bytu č. 1256/8 – Palackého ul., Český Brod (76/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytu č. 1256/8 – 

1+1 o velikosti 40,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na společných částech domu čp. 1256  

a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod paní Marii Menzové, Palackého 1256, Český Brod za 

kupní cenu 483.410 Kč, přičemţ částka ve výši 1.019,86 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, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. Úhrada kupní ceny bude v termínu do 90 – ti dnů 

po podpisu kupní smlouvy. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem budoucí smlouvy kupní  

a kupní smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na 

společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

9. Prodej pozemku k. ú. Český Brod – Zborovská (77/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej pozemku pč. 765/40 o 

celkové výměře 5.534 m2 (orná půda) v k. ú. a obci Český Brod společnosti FPD CORPORATION CZ, a.s., Václavské 

náměstí 1601/47, 110 00 Praha 1. Sjednaná kupní cena ve výši 1.520 Kč/m2 bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

převodem na bankovní účet prodávajícího na základě písemné platební instrukce doručené kupujícímu. Návrh na vklad práva 

k nemovitosti bude podán na katastrální úřad, poplatek za vklad (500 Kč) hradí kupující. II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvedený pozemek v k.ú. a obci Český Brod. 
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10. DODATEK č. l „Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český Brod“ (78/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje DO-

DATEK č. l „Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český Brod“. Byty č. 1256/3, 1256/7, 1256/20 a 1256/39 budou nabídnuty 

stávajícím nájemcům ke koupi za ceny stanovené znaleckými posudky. II. ukládá odboru správy majetku města Český Brod 

vypracovat nabídku stávajícím nájemcům výše uvedených bytů (dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

 Jaromír Fischer, starosta města; Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města 

Z deníku Městské policie – říjen 2008 

Blokové pokuty na místě zaplacené 67.000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku 98.300 Kč 

Parkovací automaty 96.708 Kč  

Poplatky za trţnici 6.960 Kč  

Celkem  268.968 Kč 

01. 10. 2008  Měření rychlosti radarem v obci Liblice.  

03. 10. 2008  Měření rychlosti radarem v obci Liblice. 

Sběr injekčních stříkaček na Husově 

náměstí. Plnění veřejnoprávní smlouvy 

měření rychlosti radarem v obci Tuchoraz. 

Kontrola osob vracejících se v nočních 

hodinách z barů a heren.  

04. 10. 2008 Dohled nad dodrţováním veřejného 

pořádku při fotbalovém utkání. Kontrola 

osob vracejících se v nočních hodinách 

z barů a heren.  

06. 10. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření 

rychlosti radarem v obci Krupá. Doručení 

písemnosti pro odbor dopravy MěÚ Č. 

Brod. Kontrola vlakového nádraţí – zjištěn 

přestupek kouření, přestupek vyřešen 

v blokovém řízení 1×. 

07. 10. 2008 Asistence při taktickém cvičení sloţek IZS 

 – poţár budovy MěÚ.  

09. 10. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření 

rychlosti radarem v obci Doubravčice. 

Řešení krádeţe zboţí v prodejně Diskont 

Plus-vyřešeno blokově na místě. 

10. 10. 2008 Kontrola osob vracejících se v nočních 

 hodinách z barů a heren. 

11. 10. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření 

rychlosti radarem v obci Krupá a Nová Ves 

II. Řešení krádeţe zboţí v prodejně Diskont 

Plus – vyřešeno blokově na místě. Dohled 

nad dodrţováním veřejného pořádku při 

fotbalovém utkání. Kontrola osob 

vracejících se v nočních hodinách z barů  

a heren. 

13. 10. 2008 Řešení krádeţe zboţí v prodejně Diskont 

Plus – vyřešeno blokově na místě 2×. 

Oznámení přestupku na odbor dopravy – 

poškození chodníku v ulici Pod Velkým 

Vrchem. Přivolání RZS zraněnému 

cyklistovi v ulici Suvorovova. 

14. 10. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření 

 rychlosti radarem v obci Rostoklaty a Nová 

 Ves II.  

15. 10. 2008 Řešení krádeţe zboţí v prodejně Diskont 

Plus-vyřešeno blokově na místě 2×. Měření 

 rychlosti v Českém Brodě ulice Ruská  

a Liblice.  

16. 10. 2008 Kontrola vlakového nádraţí – zjištěn 

 přestupek kouření, přestupek vyřešen 

 v blokovém řízení 1×. 

17. 10. 2008  Zajišťování veřejného pořádku při volbách 

do senátu a krajských zastupitelstev. Noční 

kontrola heren a zařízení po Českém Brodě. 

18. 10. 2008 Zajišťování veřejného pořádku při volbách 

 do senátu a krajských zastupitelstev.  

 Kontrola vlakového nádraţí – zjištěn 

 přestupek kouření, přestupek vyřešen 

 v blokovém řízení 2×. 

 Kontrola osob vracejících se v nočních 

 hodinách z barů a heren. 

20. 10. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření 

rychlosti radarem v obci Tismice. Asistence 

s odborem dopravy při kontrole dopravního 

značení. Plnění veřejnoprávní smlouvy 

měření rychlosti radarem v obci Tuklaty. 

21. 10. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření 

rychlosti radarem v obci Poříčany. Měření 

rychlosti radarem v obci Liblice.  

22. 10. 2008  Sběr injekčních stříkaček v parku na 

Husově náměstí 7×. Plnění veřejnoprávní 

smlouvy měření rychlosti radarem v obci 

Břeţany II. 

23. 10. 2008 Kontrolní činnost v restauracích v Českém 

 Brodě na dodrţování tabákového zákona. 

24. 10. 2008 Zajišťování veřejného pořádku při volbách 

do senátu. Kontrola vlakového nádraţí – 

zjištěn přestupek kouření, přestupek 

vyřešen v blokovém řízení 2×. Sběr 

injekčních stříkaček na nádraţí. 

 Noční kontrola heren a zařízení po Českém 

 Brodě. 

25. 10. 2008 Vykázání osoby, která znečišťovala veřejné 

prostranství na nádraţí. Zajišťování 

veřejného pořádku při volbách do senátu. 

Měření rychlosti v ulici Klučovská. Dohled 

nad dodrţováním veřejného pořádku při 

fotbalovém utkání. Přivolání RZS na 

fotbalové utkání z důvodu nevolnosti 

pořadatele. Oznámení o spící osádce OA na 
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parkovišti u Plusu – předáno PČR. Oznámení obsluhy kamerového systému o spícím muţi před restaurací  

U Ševčíků – podnapilý muţ probuzen. Noční kontrola heren a zařízení po Českém Brodě. 

29. 10. 2008  Oznámení o poškození výstavky v kulturním středisku – vyřešeno na místě. Dohled na nádraţí při dodrţování 

tabákového zákona. Asistence pro odbor vnitřních věcí – foto zajištěných autovraků v areálu nemocnice.  

30. 10. 2008  Měření rychlosti v ulici Klučovská. Zesílená kontrolní činnost hřbitova památka zesnulých).  

31. 10. 2008  Řešení krádeţe zboţí v prodejně Diskont Plus-vyřešeno blokově na místě 1×. Zesílená kontrolní činnost 

hřbitova (památka zesnulých). Předvedení osoby na PČR k prokázání totoţnosti-osoba v pátrání. Noční 

kontrola heren a zařízení po Českém Brodě. Zvýšená kontrolní činnost před nádraţím z důvodu objízdné 

trasy. Zvýšená kontrolní činnost na nádraţí ohledně pořádku a dodrţování tabákového zákona. Upozorňování 

fyzických a právnických osob na dodrţování místních vyhlášek. Zajišťování provozu parkovacích automatů  

a provozu trţnice. Spolupráce s jednotlivými odbory při MěÚ Český Brod. 

Jan Svoboda, MP  

Výsledky soutěţe Chvála podzimu aneb dýňová slavnost 2008  
 

výtvarná kategorie do 5 let 

1. místo Jakub Zvolánek 2,5 roků – ţirafa z listí 

 

výtvarná kategorie od 6 – 12 let 

1. místo Lenka Schramlová 7 let 

2. místo Magda Bittnerová 10 let 

3.   místo Kateřina Teclová 10 let a Anna Vitrychová 

10 let 

 

výtvarná kategorie od 13 let 

1. místo Šarlota Bossanyi 13 let, 2. ZŠ 

2. místo Zuzana Domínová 14 let 

3.   místo Lucie Podmajerská 13 let 2. ZŠ 

 

Speciální cena ředitelky MKIC 

roční předplatné Českobrodského zpravodaje 

udělená pro Penzion Anna za tvůrčí činnost kolektivu 

 

kategorie fantazie o nejoriginálnější řezbu 

1. místo Základní a praktická škola, Ţitomířská 1359 

2. místo Vaňková Tereza a Veronika Strnadová, VIII. A, 2. ZŠ 

3.   místo rodina Čurgaliova Štolmíř 

 

kategorie o nejchutnější podzimní koláč 

1. místo Gabriela Moravcová, Český Brod – sněhový koláč 

2. místo Anna Český Brod – dýňové rohlíčky 

3.   místo Základní a praktická škola, Ţitomířská 1359 – dvoubarevná cuketová buchta 

 

kategorie fotografie s nostalgií podzimu 

1. místo Jana Tůmová, Český Brod 

2.   místo Základní a praktická škola, Ţitomířská 1359 

 

Sponzoři akce 

Město Český Brod – Eva Rigová – prodej jablek – Mas Podlipansko                                    

Děkujeme                                                                                                                            ZB 

ilustrační obrázek 
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Významné ţivotní výročí oslavili  
 

pan Antonín Beránek,  

paní Ludmila Suchánková,  

paní Zora Jeřábková,  

paní Valerie Kuchařová,  

paní Tatiana Chadrabová, 

paní Emilie Picková z Českého Brodu  

a paní Otilie Kvízová ze Štolmíře.  

 

Upřímně blahopřejeme  

a přejeme hodně zdraví  

a pohody do dalších let. 
Mirka Hladíková, matrika 

Z matriky 

Informace provozovatele  

1. SčV, a.s. 
 

Plaťte za vodu méně! 
Od 13. října 2008 mohou zákazníci společností skupiny 

Veolia Voda, kteří platí vodné a stočné sloţenkou, vyuţít 

nové sluţby a zaplatit svou sloţenku na jednom ze 4500 

terminálů SAZKY (kromě terminálů na pobočkách České 

pošty).  

 

Výhodou této sluţby je pouze 15korunový poplatek, který 

se nemění ani podle výše placené částky. Pro provedení 

platby stačí předloţit čárový kód umístěný v příloze 

faktury. On-line terminály společnosti SAZKA jsou navíc 

snadno dostupné – v supermarketech, večerkách, sázkových 

kancelářích nebo čerpacích stanicích otevřených i ve 

večerních hodinách nebo nonstop. Moţnost vyuţít tohoto 

způsobu úhrady faktury mají tedy i zákazníci v menších 

městech a na venkově.  

 

1. SčV, a.s. je provozovatelem vodovodů a kanalizací 

v majetku obcí a měst na Příbramsku, Praze-západ a Praze

-východ. Sídlí v ulici Ke Kablu 971, v Praze 10. Společnost 

zásobuje pitnou vodou téměř 103 tisíc obyvatel a spravuje 

711 kilometrů vodovodní sítě a 491 kilometrů kanalizačních 

stok. K lepší a dostupnější informovanosti zákazníků slouţí 

zákaznická centra v Příbrami na náměstí T. G. Masaryka, a 

v Říčanech ul. 17. listopadu čp. 51 a bezplatná zákaznická 

linka 800 454 545. 

1. SčV, a.s. je členem skupiny Veolia Voda, která je největší 

světovou společností v oblasti vodohospodářství. 

Specializuje se na delegované řízení vodohospodářských 

sluţeb, tzv. provozní model, ať jiţ od měst a obcí, nebo 

průmyslových podniků. Je zároveň největším dodavatelem 

vodárenských zařízení a technologií. V České republice je 

Veolia Voda největší společností na českém 

vodohospodářském trhu na municipální i průmyslové 

úrovni. Zásobuje 4 200 000 obyvatel, roční obrat dosahuje 

13,3 mld. Kč a zaměstnává 5 600 osob. 

 

Vaše dotazy zodpoví: 

Kristina Blaszczyková 

tisková mluvčí 1. SčV, a.s 

tel.: 318 622 631 

asistentka@1scv.cz  

CTK ACFR 11 ČESKÝ BROD POŘÁDÁ 

  

17. ročník Českobrodské tlačenky 
v sobotu 6. 12. 2008 v sokolovně 

soutěţ o nejlepší tlačenku  

(vybírá odborná porota) 

ceny pro soutěţící 

 

hudba, tanec – hraje Syntéza, 

Příjem soutěţních vzorků v sobotu 6. 12. od 

7.00 – 9.00 hodin (min. ½ kg). 

mailto:asistentka@1scv.cz
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prosinec 2008 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Obnova fasády a restaurátorské práce na budově  

Podlipanského muzea 

 
V říjnu letošního roku byly zahájeny náročné opravy jiţní a západní fasády na budově Podlipanského muzea 

v Ţitomířské ulici v Českém Brodě.  

 

Jedná se o stavbu z let 1927–1931, která byla 

postavena podle původních plánů českobrod-

ského rodáka prof. Antonína Balšánka z roku 

1914. Stavba se nachází na území městské pa-

mátkové zóny a je zapsána v Ústředním sezna-

mu kulturních památek České republiky. 

V rámci těchto prací budou také částečně vymě-

něna okna ve věţi a repasovány vstupní dveře. 

Renovace se také dočká nátěr na balkónovém 

zábradlí, nově budou osazeny balkónové dveře. 

Součástí fasády je několik umělecko-historicky 

cenných kamenných prvků (městský znak 

z bývalé Praţské brány a kamenný reliéf od Jo-

sefa Škody z r. 1928). Tyto architektonické 

články budou nejprve restaurátorsky prozkou-

mány a podle navrţeného a schváleného záměru 

následně provedeno jejich restaurování. 

Obnovu památky zajišťuje Regionální muzeum v Kolíně a financuje Středočeský kraj. Renovační práce by měly 

být ukončeny do konce roku 2008. 

Mgr. Lenka Mazačová, Kurátorka sbírky Podlipanského muzea, foto Ing. Tomáš Mukařovský 

Lezecké závody na 1. ZŠ Ţitomířská 

 
Pátek 7. 11. a sobota 8. 11. – tyto dny patřily na 1. ZŠ v budově Chanos lezení. V pátek odpoledne přijelo na 

návštěvu 20 ţáků 5. – 8. ročníků s učitelem ze ZŠ Chvaletická (Praha). Celý večer ţáci mohli trénovat na umělé 

stěně své lezecké umění. Na škole v Praze mají totiţ jen boulderovou stěnu a většina dětí na stěně s horním 

jištěním ještě nelezla. Hostitelské role se ujali ţáci 8. B a obě skupiny dětí se velice rychle spřátelily. Na devátou 

hodinu večerní připravili naši ţáci pod vedením Ladislava Tomana noční bojovou hru. Musím přiznat, ţe masky  

i celá hra byla perfektní a báli se i ti nejstarší. Po absolvování osmi zastávek se všichni vrátili zpět a čekalo je 

spaní ve škole. V sobotu ráno proběhla snídaně, rychlý úklid spacích prostor a příprava závodů. Závody v lezení 

na obtíţnost začaly v 10:00 a zúčastnilo se celkem 49 dětí v sedmi kategoriích. Na všechny lezce čekaly postupně 

cesty různých obtíţností. Kaţdý, kdo vylezl nejjednodušší zelenou cestu, postupoval dál. Na kaţdé cestě tak lezci 

postupně odpadali, aţ zůstali ti nejlepší. Nejhodnotnější výkony podali: Opršalová Veronika, Weigricht Ondřej, 

Opršal Daniel a Párys Tomáš. Vítězové jednotlivých kategorií na další straně. 

Další akce na 1. ZŠ Ţitomířská do konce roku 2008 
04. 12. 2008 vernisáţ vánoční výstavy – Šatlava MKIC 
13. 12. 2008  Den otevřených dveří – všechny budovy 

vánoční jarmark 
ukázky prací ţáků 
ukázky moderní výuky 
lezení na stěně … 

19. 12. 2008 3. ročník Vánoční florbalový 

turnaj – sportovní hala 
 

Další informace: www.cesbrod.cz/zs 

 

Mgr. Jiří Slavík 

http://www.cesbrod.cz/zs
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Vítězové jednotlivých kategorií  (k článku na předchozí straně) 

 
CH1 

Bajer Pavel   1. ZŠ 

Holoubek Lukáš  1. ZŠ 

Slavík Jakub  1. ZŠ 

D1 

Opršalová Veronika  1. ZŠ 

Hejdová Veronika 1. ZŠ 

CH2  

Tajč Martin  ZŠ Chvaletická 

Kollár Tomáš  ZŠ Chvaletická 

Mrázek Jan  ZŠ Kounice 

CH3 

Weigricht Ondřej ZŠ Chvaletická 

Opršal Daniel   1. ZŠ a Párys Tomáš ZŠ 

   Chvaletická 

D3 

Müllerová Světlana ZŠ Chvaletická 

Veškrnová Anna ZŠ Chvaletická 

CH4 

Hermel Max  ZŠ Chvaletická 

Strnad Pavel  1. ZŠ 

Toman Ladislav  1. ZŠ 

D4 

Šmejkalová Barbora 1. ZŠ 

Šaradinová Tereza 1. ZŠ 

Drahozalová Adéla ZŠ Chvaletická 

 

Doufám, ţe podobných akcí proběhne na stěně co 

nejvíce. 

 
Mgr. Jiří Slavík 

 

foto archiv 1. ZŠ 

Občanské sdruţení  

„Klub rodičů a přátel MŠ Sokolská“ 

 
je neziskovou organizací s právní subjektivitou. 

Toto sdruţení vzniklo s cílem vytvořit platformu 

pro spolupráci a komunikaci mezi rodiči a vedením 

školy s premisou zastupovat zájmy dětí, hájit  

a prosazovat individuální rozvoj jejich osobností, 

aby se vytvořily předpoklady pro jejich budoucí 

úspěšné uplatnění ve společnosti. V případě Vašeho 

zájmu můţete kontaktovat Klub rodičů na  

e-mailové adrese: kr-sokolska@seznam.cz 

Krásné proţití vánočních 

svátků  

přejí paní učitelce  

Květě Vostruhové  

z 1. ZŠ Ţitomířská  

rodiče dětí z 2. C.  

Přejeme Vám od Jeţíška 

tolik radosti, kolik dáváte 

Vy denně svým ţákům. 

mailto:kr-sokolska@seznam.cz
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Městská knihovna Český Brod 

Výběr z kniţních novinek za říjen 

2008 
Naučná literatura: 

Čermáková, D.: Popelka Libuše Šafránková 

Doleţalová, A.: Cukroví z Dony 

Eliot, M.: Cary Grant 

Gregora, M.: Jídelníček kojenců a malých dětí 

Hackel, K.: Atlas oblaků 

Konířová, K.: Malujeme nejen na trička 

Lexikon české literatury 4/I, 4/II  

Lipus, R.: Šumná města 3. 

Lowe, S.: Babička 21. století 

Margolius, I.: Praha za zrcadlem 

Prekop, J.: Kdyţ dítě nechce spát 

Scheinpflugová, O.: Ţivý jako nikdo z nás 

Skopová, K.: Dětské hrátky půlstoletí zpátky 

Steffan, Ch.: Vánoční nápady z krepového papíru 

Tóth, B.: Karel Schwarzenberg 

Voskovec, J.-Werich, J.: Korespondence 3. 

Zilmer, H.-J.: Darwinův omyl 
Beletrie: 

Asher, M.: Fénix 

Cornwell, B.: Píseň meče 

Doherty, P.: Kacířská léta 

Dousková, I.: O bílých slonech 

Dozois, G.: New Space Opera  

Fajtl, F.: Z Donína do oblak 

Greene, N.: Deník matky na pokraji šílenství 

Janeček, P.: Černá sanitka: třikrát a dost 

Karon, J.: Domů do Holly Springs 

Kohout, P.: Smyčka 

Lethem, J. Sirotci z Brooklynu 

Litell, J.: Laskavé bohyně 

Lustig, A.: Zloděj kufrů 

Mosse, K.: Hrobka 

Nosková, V.: Víme svý 

Pawlowská, H.: Zanzibar aneb První světový 

průvodce H. P. 

Procházková, L.: Slunce v úplňku 

Prouza, P.: Ctitelé katastrof a Hitlerova tuţka 

Rushdie, S.: Klaun Šalimar 

Sichinger, M.: Cukrový klaun 

Sparks, N.: Noci v Rodanthe 

Svěrák, Z.: Povídky 

Šafránek, M.: Anglické jahody 

Vaculík, L.: Dřevěná mysl 

Větvička, V.: Herbář pod polštář 

Viewegh, M.: Román pro muţe 

Zahradník, R.: Laboratorní deník 

Ţilková, V.: 2 v 1 
Dětská literatura: 

Buckley, M.: Sestry Grimmovy 

Černá, M.: O malíři Lukášovi 

Dixon, D.: Kdyby dinosauři ţili dnes 

Goldflam, A.: Standa a dům hrůzy 

Hegerová, V.: Nauč mě kreslit 

Lomová, L.: Zlaté české pohádky 

Nesvadba, M.: Michal doma s mámou 

Pantzer, P.: Samurajové 

Štíplová, L.: Úţasné příběhy Čtyřlístku 

Vhrsti: Prázdniny v nebi 

Watt, F.: 365 výtvarných nápadů na celý rok 

HLEDÁME PĚSTOUNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

Co dělají pěstouni?  Pěstouni se starají o děti, které to potřebují. Není to ale úplně stejné jako mít svoje děti. 
Pěstouni mají ve společnosti výjimečnou a cennou roli, protoţe poskytují domovy a péči opuštěným, ohroţeným a potřebným 

dětem, které nemohou jít do adopce. Děti v pěstounské péči mohou být ve věkovém rozmezí od miminka aţ do dospělosti. 

V péči mohou být samy nebo se svými sourozenci. Všechny ale potřebují někoho, kdo by se o ně staral, kdo dokáţe pochopit, 

odkud přicházejí; někoho, kdo tu je pro ně. 

Pěstouni zaslouţí úctu a potřebují podporu 

Kdo můţe být pěstounem? 

Natama hledá lidi, kteří jsou vřelí, laskaví a otevření, a mají čas i trpělivost a hlavně chuť starat se o děti a mladé lidi. 

Pěstouny se mohou stát jednotlivci, stejně tak vítáme volně spolu ţijící páry i manţelské dvojice. I kdyţ Natama vítá zájemce 

z široké veřejnosti, i pro pěstounskou péči jsou nějaká omezení. Kaţdý ţadatel musí zároveň projít posouzením a procesem 

přípravy u státu. 

V Natamě dostanete víc. 

Být pěstounem dítěti je činnost zásluţná, hodnotná a velmi zábavná, je to ale také kus práce. Natama se vţdy snaţí 

poskytnout našim pěstounům podporu, kterou potřebují. Je důleţité, aby ţadatelé měli k dispozici co nejvíce informací, které 

jim pomohou rozhodnout se, zda je pro ně pěstounství to pravé. Natama je moderní organizace, která poskytuje kvalitní 
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nadstandardní sluţby ţadatelům a náhradním rodinám. Natama je nadstavbou státního systému. 

Máte do toho chuť? Kam se můţete ozvat pro kvalifikovanou odbornou radu a spolupráci? 

Pokud se domníváte, ţe pěstounství je přesně to, co vy a vaše rodina hledáte, obraťte se telefonicky 

nebo e-mailem do Institutu náhradní rodinné péče Natama.  

Zavoláním do Natamy vám nevzniká ţádný závazek, získáte řadu důleţitých informací. Velmi rádi vás 

v Natamě přivítají na osobní schůzce. Odborný rodinný konzultant vám bude věnovat individuální 

pozornost. Tým Natamy tvoří velmi zkušení pracovníci, proto si můţete být jisti, ţe vám budou 

poskytnuty individuální sluţby vysoké kvality.  

 

NATAMA 

Institut náhradní rodinné péče 

Orlická Praha 3 130 00 Tel: 222 733 307 

www.natama.cz info@natama.cz  

Aerobiková soutěţ 

 
První listopadovou neděli oţila sokolovna v Českém Brodě aerobikovou soutěţí, na sedmý ročník dorazilo rekordních 320 zá-

vodníků.  

 

Vzhledem k velkému počtu se musela na poslední chvíli rozdělit druhá kategorie na dvě, protoţe se přihlásilo okolo 150 děti-

ček. Vše proběhlo bez komplikací a organizačních zádrhelů a organizátoři Eliška Strakošová, paní Pivoňková, no prostě celá 

jejich rodinka si po soutěţi oddychli, ţe vše dopadlo, jak mělo. Sama jezdím na soutěţe a mohu srovnávat a jsem si jistá, ţe 

naše brodská akce, co se týče organizace a cen pro děti nemá bez přehánění široko daleko konkurenci. Vzhledem k tomu, ţe 

Eliška má miminko, poţádala holky o spolupráci a letos se poprvé pustily do shánění dárků i ony. Poděkování patří přede-

vším Městu Český Brod za podporu akce, hlavnímu sponzoru Všeobecné zdravotní pojišťovně, firmě Alpine Pro a dalším fir-

mám, které přispěly. Celá první kategorie, coţ jsou děti šestileté a mladší dostaly nádherné opičky od firmy Asko. Děti z nich 

měly fakt radost. Mladší děvčata však také neodešla s prázdnou, protoţe pojišťovna VZP darovala dárky do kategorie MINI, 

coţ byli sedmileté aţ osmileté. Na soutěţi se objevili zástupci opravdu z různých koutů… Nerada bych zapomněla na zástup-

ce nějakého města, tak alespoň ty z daleka – přijeli závodníci s Příbrami, Pardubic, Jablonce n. N., Nymburka, Jičína, Mni-

chova Hradiště, Kutné Hory, velká skupina z Opolan, Kostelce, Prahy a dokonce i z Ostravy! Mezi lektory se objevili Mistři 

světa Jakub Strakoš a Vláďa Valouch, který „potrápil“ nejstarší kategorii. Prostě akce se vyvedla a doufám, ţe bude mít Eliš-

ka sílu a chuť do dalšího ročníku! Moooc se těšíme! Monika Janstová  

http://www.natama.cz/
mailto:info@natama.cz
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Občanské sdruţení LECCOS                                                               
 

Občanské sdruţení LECCOS nabízí sociální sluţby občanům Českého Brodu a blízkého okolí: 

registrovanou sociální sluţbu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Klub Zvonice a sluţby 

Mateřského centra Kostička. 

V dnešním článku Vám přiblíţím, jaké sluţby nabízí mateřská centra a co najdete v Mateřském 

centru Kostička.  

První mateřské centrum vzniklo v roce 1992 v Praze, po něm následně vznikala další centra, nyní 

jich je v Síti mateřských center registrováno jiţ přes dvě stovky. 

Mateřská centra zřizují zpravidla maminky na mateřské dovolené, a podílí se pak většinou také na 

samosprávě MC. Programy mateřských center umoţňují maminkám a tatínkům s malými dětmi 

vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Děti zde navazují první sociální kontakty 

s vrstevníky i jinými dospělými. Mateřská centra jsou zaloţena na principu rodinné svépomoci  

a vzájemné sluţbě, poskytují společenství, solidaritu, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností  

a laické poradenství. V programech mateřských center se odráţí potřeba a přání uţivatelů jejich 

sluţeb. Cílovou skupinou mateřských center jsou rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a jejich 

děti ve věku od narození do sedmi let. 

Mateřské centrum Kostička vzniklo v roce 2002. Na jeho chodu se podílí třetí generace maminek 

v našem městě – první dětští návštěvníci MC Kostička jsou jiţ školáky. Mateřské centrum Kostička nabízí celotýdenní 

program, který zahrnuje vzdělávací a pohybové aktivity pro děti, programy pro setkávání a hry, umoţňuje rodinám hodnotně 

trávit volný čas. Organizujeme výlety, rodinné pobyty na horách či o prázdninách. V naší nabídce najdete vzdělávací 

aktivity pro maminky a tatínky s malými dětmi: přednášky, besedy.  

Rodiče malých dětí se mohou prostřednictvím MC Kostička vyjadřovat téţ k aktuálním problémům, které se týkají ţivota 

rodin s malými dětmi ve městě: veřejná prostranství, dětská hřiště, bezpečnost, programy pro rodiny s dětmi. 

Pravidelný program nabízí Mateřské centrum Kostička od pondělí do pátku, probíhá převáţně v domě č. p. 12 na Nám. 

Arnošta z Pardubic, zčásti ve Zvonečku Bylany na Škvárově.  

Přednášky, besedy, či dílny pro rodiče jsou organizovány nepravidelně dle zájmu, výlety realizujeme zhruba 1x za měsíc, 

rodinné dovolené probíhají 2x v roce – týden v zimě na horách a týden v létě o prázdninách.  

Na úhradě sluţeb Mateřského centra Kostička se účastníci částečně podílí. Ceny jsou stanoveny dle finanční náročnosti 

jednotlivě pro kaţdý program. 

Kontakt: mateřské centrum Kostička, koordinátora Petra Ištvániková,  

tel. 723665692, petra@leccos.cz 

Naše občanské sdruţení pořádá či spolupořádá v Českém Brodě mnoho akcí pro veřejnost, které jsou zacíleny na volný čas 

rodin s dětmi a dětí. Patří mezi ně herní odpoledne Přijďte si hrát, Den dětí, Drakiáda, Adventní výtvarná dílna a Adventní 

průvod světýlek.  

Činnost Mateřského centra Kostička a pořádání akcí pro veřejnost sice není 

registrovanou sociální sluţbou, ale je v našem městě důleţité pro upevňování 

sociálních vazeb v rodinách i mezi obyvateli. 

Jana Kratochvílová, ředitelka sdruţení 

 

Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod, tel. 321621712, 604251302 

info@leccos.cz, www.leccos.cz  

 

Město Český Brod rozvíjí úkoly ze Strategického plánu a komunitně plánuje sociální 

sluţby. Pokud máte zájem ovlivnit sociální politiku města nebo získat více informací 

obraťte se na Veroniku Svěcenou, DiS. koordinátorku plánování sociálních sluţeb, 

svecena@cesbrod.cz nebo telefon 321 612 124. Více informací naleznete na 

webových stránkách www.cesbrod.cz  

Pohádkový advent 

 

Ţ 
ily, byly dvě vzdělané, krásné a citlivé ţeny. Jedna byla vdaná a měla dceru, druhá byla svobodná a bezdětná. Jedna 

bydlela v Českém Brodě a ta druhá v Praze. Jedna měla zkušenosti s prací ve věznicích, v kritických ţivotních situa-

cích a navštěvovala lidi v domovech důchodců a v nemocnicích a ta druhá pomáhala zajišťovat pomoc pro lidi 

v nejchudších částech naší zeměkoule a v Českém Brodě se věnovala především dětem.  

Jistě se jiţ ptáte, kdo jsou ty dvě andělské bytosti. První se jmenuje Magdaléna Trgalová a ta druhá Veronika Palátová. Obě 

jsou farářky Českobratrské církve evangelické v Českém Brodě. Nenosí kněţská roucha, a jak se liší od ostatních normálních 

smrtelníků, poznáte, aţ kdyţ s nimi mluvíte.  

Můţete se s nimi setkat kaţdou neděli od 9 hodin při bohosluţbách v evangelickém kostele v parku u Šembery. Pokr. na s. 14 

mailto:info@leccos.cz
http://www.leccos.cz/
mailto:svecena@cesbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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dokončení ze strany 13 

Navíc o vánocích jsou ještě bohosluţby 25. 12. od 9 hodin 

a na Silvestra 31. 12. od 17 hodin. Samozřejmě je můţete  

i navštívit na evangelické faře ve středu a ve čtvrtek od 16 

do 18 hodin, coţ jsou hodiny určené pro veřejnost a pro 

rozhovory. Pro ty, kdo si chtějí rozšířit obzory, jsou tu úter-

ní večery s názvem základy křesťanství od 20.15 hod na 

evangelické faře v Českém Brodě v ulici Za Nemocnicí čp. 

1159.  

Srdečně všechny zveme na Mikulášskou nadílku, kterou  

5. 12. od 17 hodin pořádá občanské sdruţení LECCOS  

v evangelickém kostele. Tentýţ den 5. 12. od 19 hodin bu-

de na evangelické faře večer o cestě do Brazílie. Dále bude 

3. 12. od 14 hod neverbální vánoční divadlo LECCOS  

v kostele a od 15 hod si můţete v blízké zvonici koupit dá-

rek ve vánočním bazaru, který pořádají brodští evangelíci. 

Kaţdý rok se těšíme na vánoční divadlo dětí z Prahy-

Strašnic, které se letos představí v kostele Nejsvětější Tro-

jice 20. 12. od 14:30. Všem přejeme láskyplné proţití po-

hádkového adventu. 

Miloš Wimmer  

Občanské sdruţení LECCOS – MZDM Klub Zvonice vás zve na  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S VÁNOČNÍ VÝSTAVOU  

v Klubu Zvonice v pátek dne 12. 12. 2008 od 15,00 hodin. Akce je pořádána v rámci Týdne sociálních 

sluţeb Středočeského kraje, pořádaného KÚ Středočeského kraje. 

 

Občanské sdruţení LECCOS – Mateřské centrum Kostička vás zve na  

VÁNOČNÍ POSEZENÍ A PEČENÍ CUKROVÍ S DĚTMI. 

Těšíme se na vás ve čtvrtek 18. 12. 2008 v 9.00 hod v prostorách MC  

na Náměstí Arnošta z Pardubic 12, Český Brod.  

(Pro malou kapacitu prostor MC je nutno se předem přihlásit na tel: 321620287) 

 

Kontakt: Petra Ištvánikvoá 723 665692 

 

 

Hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů  

a spokojenosti do nového roku přeje  

všem svým příznivcům  

Občanské sdružení LECCOS. 

Jana Kratochvílová, ředitelka 

Oznámení MKIC 

Termíny pro divadelní představení na 

listopad a prosinec byly divadly zrušeny 

a budou přesunuty na jaro roku 2009. 

Jedná se o tato představení: Divadlo na 

Jezerce „Paní plukovníková“ v hl. r. 

s Jiřinou Bohdalovou a Simonou 

Stašovou a Divadlo Bez zábradlí 

komedie „Terasa“ v hl. r. Z. Ţák, K. 

Broţová, R. Hrušínský, J. Carda, D. 

Morávková, J. Švandová. 

Přijímáme přihlášky na tato představení 

Rezervace vstupenek a další informace 

na tel. 321 612 217 – 8, e-mail: 

mkic@cesbrod.cz 

O svatém Mikuláši 

 

S 
vatý Mikuláš (řecky Nikolaos) ţil kilo r. 300 po Kristu. Narodil se v městečku Patara v hornaté Lykii na jiţním 

pobřeţí dnešního Turecka. Stal se biskupem v nedaleké Myře. Jeho podpis z r. 325 se dochoval pod ustanoveními 

Nicejského koncilu, kterého se zúčastnil. Pochován byl v katedrále v Myře, odkud byly jeho pozůstatky později 

převezeny do italského města Bari, kde jsou ve veliké úctě chovány dodnes.                              Dokončení na straně 15 
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Sv. Mikuláš je ochráncem dětí. Z jeho legendárních skutků se zrodila 

tradice tajemného vánočního obdarovávání. Památka sv. Mikuláše je 

hluboce uctívána v Řecku. V Rusku je národním světcem. Jako patron 

námořníků a ochránce před vodním živlem je široce oblíben v 

Německu a v celé západní Evropě. Ve Francii je přezdíván Otec 

Vánoc (Pére Noel), jako Santa Claus nebo Father Christmas je 

symbolem Vánoc v Americe a po celém světě. 

V Českých zemích, kde se odpradávna setkává duchovní van Západu 

a Východu, je mikulášská tradice obdivuhodně ţivá. Kostely, 

katedrály a venkovské kostelíky zasvěcené sv. Mikuláši stojí v mnoha 

našich městech a vesnicích, vrostlé do krajiny jako nedílná součást 

našeho duševního obzoru. Tato legenda a tento koncert jsou 

skromným příspěvkem k oné vzácné tradici. 
 

Vladimír Matějček 

 
Obec Tismice Vás srdečně zve na  

ADVENTNÍ KONCERT 

TISMICE KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE 
SOBOTA 20. 12. 2008 V 16 HODIN 

Váţená a milá paní ředitelko, 

zaujal mne historický obrázek domu pana Fr. Sommera na stránce 22 v Českobrodském zpravodaji 

9/2008. Kolem tohoto domu jsem chodil denně do školy a dvakrát týdně do Sokola v Českém Bro-

dě od roku 1928. Do obchodu jsme chodili pro ocet s maminkou a na vánoce pro lahvinku rumu. 

Pamatuji se, jak měl za pultem u stěny prodejny uloţeny velké čtyři nádrţe s kohoutky a v prodejně 

to hodně vonělo. Vzpomínám si na osobu pana Sommera. Byl střední postavy, silný s větším červe-

ným nosíkem. Jeho paní byla usměvavá, slabší postavy. Dále na obrázku je vidět stěna domu pana 

Josefa Jáchyma, který prodával koţené zboţí, od něhoţ mi rodiče koupili tašku do školy. Naproti 

domu pana Sommera přes ulici byla prodejna řezníka pana Fialy do níţ se chodilo po dvou scho-

dech z chodníku. V prodejně viselo maso na háčcích a vedle voňavé salámy. Vedle krámu byl do 

stěny zabudován větší obraz Panny Marie, který komunisté odstranili. 

Josef Kapička 
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Realizované projekty TJ Liblice v roce 2008 
Stropy 

V roce 2007 jsme poţádali krajský úřad Středočeského kraje o grant na projekt Výměna stropů kabin. Z prostředků 

Krajského úřadu Středočeského kraje jsme v roce 2007 obdrţeli částku ve výši 28 tisíc Kč účelově vázanou na výměnu 

stropů v kabině domácích, hostů a rozhodčího, které se nacházely v poměrně dezolátním stavu. Chtěli jsme tímto zkultivovat 

prostředí šaten a navázat tím na předchozí roky, kdy se nám podařilo vyměnit okna, opravit podlahy a vůbec zlepšit prostředí 

kabin. 

Výměnu stropů jsme svěřili odborné stavební firmě Jiří Ropek, která ji kvalitně provedla v létě letošního roku, kdy 

v kabinách byl menší provoz.  Kabiny hned dostaly lepší tvář. Zde bych ocenil pochopení všech členů, kteří museli po 

několik týdnů při tréninku „strpět“ menší pohodlí a nepořádek způsobený stavebními úpravami. Zápasy se nám naštěstí 

podařilo zorganizovat tak, ţe jsme utkání odehráli buď na hřištích soupeře či na pronajatém hřišti. Do příprav, úklidu před  

i po akci se mnozí z členů zapojili svou prací.  

Nátěry 

Kromě této akce za podpory Středočeského kraje musím vyzdvihnout i aktivitu mladých hráčů a funkcionářů, kteří nejprve 

pomohli s opravou zábran, pak sami iniciativně natřeli veškeré zábradlí kolem hrací plochy, lavičky, koše, sloupy a nakonec  

i opravené zábrany za oběma brankami. Klubové červenobílomodré barvy teď září nejen na vlajce, ale jsou vidět na všech 

místech celého areálu. Vzhledem k tomu, ţe nám Město Český Brod přispělo na činnost částkou 35.000 Kč, tak se zčásti 

prostředky vyuţily i pro účely údrţby areálu. 

Trávník 

Nejvýznamnější akcí léta však byla investice do kvalitního trávníku. Odborné firmy provedly odplevelení postřikem, 

následně zapískování a prořezání stávající plochy, pohnojení a vysetí nového trávníku. Během měsíčního klid za pečlivého 

zalévání a sekání přinesla tato akce  ţádoucí ovoce a musíme konstatovat, ţe nyní je v Liblicích na téměř celém hřišti hustý a 

zelený trávník, na kterém je radost hrát. Doufám, ţe se nám jej podaří nejen udrţet, ale postupně i zlepšovat, zejména 

v nejvíce vytěţovaných místech před oběma brankami.  

 

  
Jsem rád, ţe se nám za pravidelné finanční podpory Města Český Brod, Krajského úřadu Středočeského kraje a vlastní prací 

daří zvyšovat kvalitu zázemí fotbalového oddílu. V dalších letech rozhodně budeme pokračovat v dalších úpravách. Plánujme 

zavedení vody a instalace sprchy do kabiny rozhodčích a úpravu podlah klubovny. 

David Hybeš, předseda TJ Liblice, občanské sdružení 

aktuální zprávy  

z radnice 

a města 
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Camel Trophy – car tour Chrudim 
 

Předloni jsem na tuto akci pořádanou našimi 

kamarády z organizace Zálešák – Chrudim vyrazil poprvé 

a letos jsme vyrazili v sobotu 18. října v počtu dvou 

závodních posádek, abychom napravili naše předloňské 

poslední místo.  

Co to Camel Trophy je? Je to automobilový závod, ve 

kterém minimálně dvoučlenné posádky postupují po 

neznámé trase po kontrolách a úkolech, které jsou bodově 

ohodnoceny. Jeden člen posádky by mělo být dítě, protoţe 

téměř na kaţdé kontrole je nějaký úkol vyhrazený 

výhradně pro ně, takţe jak je zřejmé, nějaké bezhlavé 

závodění nemá cenu, hlavně co nejlépe splnit všechny 

úkoly. A nezabloudit a pochopitelně celou cestu dodrţovat 

dopravní předpisy. 

Začínalo se v Nasavrkách asi 15 km jiţně od 

Chrudimi, a to jiţ v 7:30. Takţe naše posádky (já, Klobe, 

Honzík – Kolouch, Jiřík) jsme museli vyrazit z Brodu něco 

po půl šesté ráno. Alespoň jsme se roztrénovali v řízení, 

případně jsme si vyzkoušeli pár grifů na závěrečnou jízdu 

zručnosti. Popisovat, kde jsme všude jezdili, ani nemá 

cenu, navíc kdyţ k tomu připočtete některé naše přehmaty 

v navigaci (převáţně kolega na pravé sedačce – i kdyţ on 

tvrdí opak – ţe byla chyba na levé sedačce), kdy se nám 

téměř povedlo „vyjet“ z mapy. Na trase nás čekalo mnoho 

zajímavých disciplín: přefouknutí balónku, odhad 

vzdálenosti, přenášení vody, ochutnávka pokrmů, stání na 

kolíku, petangue, lanové centrum, komín z kelímků, házení 

krouţků, loďka, puzzle, uzly, spousty vědomostních testů a 

jízda zručnosti. 

Celkem se zúčastnilo 14 týmů, Kolouch byl 13. a naše 

posádka skončila na 9. místě, takţe se nám cíl splnil – 

nikdo z nás nebyl poslední. Ale o to ani moc nešlo, hlavně 

šlo o pohodově strávenou podzimní sobotu. Musíme 

poděkovat pořadatelům, Zálesákům 

(www.tabornik.adam.cz), dále hezkému počasí a za naši 

posádku Kolouchovi, ţe byl ochoten nám zapůjčit své dítě, 

které jsme vrátili v pořádku. Takţe za rok zase!!! 

Honza Štangler – Berlin 

Junák, středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod 

 

 

Českobrodská 50 
 

Dne 4. října se naše skautské středisko Ing. Ládi Nováka 

zúčastnilo akce pořádané Klubem českých turistů – 

tradičního pochodu Českobrodská padesátka. Jako vedoucí 

oddílu vlčat jsem se pochopitelně účastnil se svým 

oddílem. Sraz jsme měli v 9 hodin před naší klubovnou 

v Kollárově ulici. Pak jsme se přesunuli na start 

Českobrodské 50 ve sportovní hale a vybrali si trasu o 

délce 17 km. Trasa nás vedla zpočátku kolem Podviničního 

rybníka na začátek lesa, který známe pod názvem Dolánky. 

S vlčaty jsme se nedrţeli striktně stanovené trasy, abychom 

ukojili neustálou touhu po hraní. Vlčata hlavně měla zájem 

o stavbu chýší („bunkrů“), u které jsme strávili téměř 

hodinu a půl. Poté nás čekala první kontrola na naší trase, 

kde jsme trochu posvačili a dostali razítka jako kontrolu, 

Ze života našich skautů 

ţe jsme tudy prošli. Totéţ se odehrálo na další kontrole u 

rozcestí Na Šembeře. Tady se naše trasa stáčela zpátky 

k Českému Brodu, ale my jsme si cestu o trochu prodlouţili 

směrem k Doubravčicím. Tam jsme si u Šembery udělali 

oběd. A opět si zahráli různé hry. Obzvláště tma mezi 

kameny se dětem velice líbila. Následovala otočka o 180° 

zpět směrem k Českému Brodu. Tentokrát ale naše cesta 

vedla po kraji lesa, kolem Přehvozdí (po červené značce). 

Závěr byl opět ve sportovní hale v Brodě. Rozhodčí nás v cíli 

pohostili čajem a perníkem. To přišlo velice vhod. Na závěr 

jsme s vlčaty dali oddílový pokřik a šlo se domů. 

Tomáš Dvořáček, vedoucí smečky vlčat 

 

Podzimní prázdniny 
 

Poté, co jsme loni trávili podzimní prázdniny rozděleni na 

oddíly starších a mladších členů, rozhodli jsme se letos, ţe 

opět vyrazíme všichni společně. Sehnat chalupu pro 70 lidí 

za rozumnou cenu sice není zrovna nejjednodušší úkol, 

nicméně povedlo se a tak jsme všichni mohli v sobotu 25. 

října vyrazit směrem všeobecně severním na faru do 

Rokytnice nad Jizerou. Sraz byl ráno jiţ v 5:30, protoţe to 

byla jediná moţnost, jak stihnout jediný dopolední vlak, 

který jede aţ do Rokytnice. A šlapat 8 kilometrů navíc 

(někteří s batohy na zádech) se nám nechtělo. 

Protoţe počasí přálo, ihned v sobotu jsme vyrazili 

prozkoumat okolí, přičemţ třeba vlčata (naši nejmladší kluci) 

se dostala aţ k Huťskému vodopádu. 

V neděli pak byl naplánován „celodeňák“ do Harrachova, 

kde jsme viděli ruční výrobu skla v muzejní sklárně a ti starší 

– skauti a skautky – pak vyrazili ještě do muzea hornictví, 

kde se svezli důlním vláčkem a prolezli opravdovou štolou, 

kde se těţila ruda. 

Pak uţ se počasí trochu zkazilo, ale my si náladu zkazit 

nenechali a stihli jsme si zahrát spoustu her (třeba oblíbené 

Riskuj bez rizika – naši obdobu známé televizní soutěţe), 

podívat se trochu po okolí, se skauty a skautkami se dojet 

vykoupat do bazénu do Jilemnice, zauzlovat si ruce při 

„uzlařské regatě“, vyrobit svícínky, které chodíme na 

Dušičky dávat na hroby našich zemřelých skautů a skautek, 

zazpívat si různé písničky a ve středu spokojeně odjet domů. 

 Pavel Corradini – Korádo, Junák, středisko Ing. Ládi 

Nováka Český Brod 

 

více z našich akcí včetně fotek naleznete na www.cesbrod.cz/

skaut7 

Z činnosti 14. skautského střediska Psohlavců 

 
Rok se chýlí ke konci a tak nastal čas bilancování a samo-

zřejmě i plánů, co v novém roce podnikneme. Nejdříve však 

malé ohlédnutí za tím letošním. Začátkem roku jsme se mu-

seli scházet v zapůjčené klubovně sokolovny, protoţe tu naši 

poničili vandalové. Naštěstí nám to nenarušilo běţnou čin-

nost. Kromě pravidelných schůzek jsme se zúčastnili okresní 

skautské akademie a podnikli několik výletů za poznáním  

i za koupáním v bazénu. Ti starší se o velikonocích 

„utábořili“ na tradičním velikonočním pobytu v Kácovci. 
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Jednak se nám uţ pomalu stýskalo po našem tábořišti a pro-

bouzející se příroda k tomu napomohla. Za další pak bylo 

nutno začít s přípravami a hlavně opravami po zimě, aby 

v létě toho nebylo tolik. V květnu se konaly okresní závody 

skautů a skautek, které letos pořádalo naše středisko ve spo-

lupráci se střediskem Ládi Nováka a to v okolí Přehvozdí. 

Účast byla hojná a závody se povedly. Začátkem června 

ještě pomoc druhému středisku při pořádání PO-PO-LESU. 

A teď uţ jen honem připravovat tábor a to znamená i brigá-

dy v Kácovci. Nejvýznamnějším bodem naší činnosti je sa-

mozřejmě letní stanový tábor. Je to v podstatě vyvrcholení 

celoročního dění a příprav. Teprve na táboře se naplno pro-

káţe, co se děti během roku naučily. O táborovém dění bylo 

v minulosti uţ psáno dost podrobně, tak tedy jen stručně. 

Počasí nám letos přálo, sluníčka bylo poměrně hodně  

a klíšťat málo. Uţili jsme si koupání, výletů i her a samo-

zřejmě i práce. Krátce před táborem totiţ vichřice porazila 

v okolí mnoho stromů a bohuţel některé z nich zasáhly část 

jiţ postaveného tábora. V důsledku toho byl i částečně 

omezen pohyb po okolí. Do některých částí lesa byl zaká-

zán vstup kvůli vývratům a zpřeráţeným stromům. Naštěstí 

to chod tábora neomezilo. Měli jsme i dvě milé návštěvy: 

tradičně starostu města pana Jaromíra Fischera a jeho zá-

stupce pana Jakuba Nekolného a pak také za námi přijelo 

několik dětí ze Zvonečku a strávily s námi skoro celý den. 

Nový školní rok nám přivedl i pár nových členů a tak vlast-

ně vše začíná znovu. Ti noví se učí základům, ti zkušenější 

jim pomáhají a zároveň se i zdokonalují, jedeme dál. Teď 

v prosinci se ještě dospělci zúčastní zimního stanování 

v Broumovských skalách a ostatní se společně sejdou na 

vánoční besídce. Nezbývá neţ poděkovat všem dětem i ve-

doucím za dobrou a obětavou práci v uplynulém roce a zá-

roveň všem členům střediska, jeho příznivcům i vám čtená-

řům zpravodaje popřát mnoho úspěchů a dobrých skutků 

v novém roce. 

Za 14. středisko Psohlavci Jan Firbas 

Výprava na Sněţku 

 
Konečně se přiblíţilo datum, na které byl objednán víken-

dový pobyt na chatě ve vesnici Stráţné, nedaleko našeho 

nejvyššího vrcholu – hory Sněţky.  

 

Vyjíţděli jsme auty od sportovní haly v Českém Brodě, 

přendali poslední věci do aut a konvoj mohl vyrazit na ces-

tu. Jelikoţ se kaţdý ze zúčastněných moc těšil, tak jsme vy-

razili uţ v pátek po práci, abychom dorazili co nejdříve. 

Po cestě sice nebylo ţádné větší zdrţení, ale i tak to byla 

dlouhá cesta a dorazili jsme aţ později večer. Je zvláštní, ţe 

z té spousty lidí si jen málokdo vzpomene přibalit také něco 

jako svítilnu. Naštěstí chata, kterou nám pronajala škola 

COPTH v Praze, má i malý kolejový vozík, na kterém se 

dají dopravit, téměř aţ ke dveřím, věci jako třeba batohy 

s jídlem a oblečením. Tak odpadlo šplhání do kopce i 

s batohy na zádech. Stačilo jen počkat, aţ to dojede nahoru. 

Jelikoţ uţ bylo pozdě, většina účastníků byla unavena po 

dlouhé cestě a druhý den nás čekala cesta na Sněţku, bylo 

rozumné vybalit jídlo a jít se ubytovat na noc. Nakonec se 

všem nepodařilo rychle usnout na novém místě a ráno vy-

padali mnozí dost nepouţitelně i přes brzkou hodinu, kdy 

jsme šli spát. 

Vzhledem k tomu, ţe nás čekalo nějakých šestnáct kilometrů 

cesty i s pár metry převýšení, bylo potřeba vyrazit brzy ráno, 

coţ se nám téměř i podařilo. Po cestě nás opustili tři účastní-

ci – mezi nimi i pes-, kteří usoudili, ţe těch několik metrů 

cesty do kopce jim stačí a budou udrţovat chatu v pořádku. 

Nezbývalo nic neţ vykročit dál a doufat, ţe „Kopec končí za 

tou zatáčkou.“ 

Kopec tam sice většinou nekončil, zato tam začaly vykuko-

vat různé boudy. Některé byly mohutné, jiné zas vypadaly, 

ţe se brzy zřítí. Jen z málokteré stoupal kouř. Do jedné u roz-

cestí – tam stoupal kouř z komínu - jsme nakonec vešli a byli 

příjemně překvapeni vytopenou místností s vůní dřeva, kouře 

a jídla. Strávili jsme uvnitř několik minut potřebných k vypití 

čaje a usušení propocených zad u obrovského krbu 

s ozdobnou mříţí. Chata se později začala plnit německy ho-

vořícími turisty, tak jsme usoudili, ţe je čas vyrazit na další 

cestu. Stromy podél cesty řídly, aţ vzrostlé modříny vystří-

daly nízké keře. Ty nás při neustávajícím stoupání opustily 

také, aby nám mohly znovu zakrýt výhled hned, jak překoná-

me menší kopeček ztrácející se v nízké oblačnosti. Tento ko-

peček nebylo tolik namáhavé překonat jako minulý rok, kdy 

jsme podnikli stejný výlet, jen lidé přijeli jiní. Také si všichni 

vzali více oblečení po doporučení těch, kteří se zúčastnili 

v minulém roce. Pomohlo, ţe teplota tentokrát neklesla tolik, 

aby silný vítr vytvářel námrazky na všem, co mu přišlo do 

cesty.  

Z oblaků se před námi zjevila Luční bouda a odtud je to uţ 

jen kousek cesty česko-polským pohraničím po můstcích nad 

mokřady a převáţně po kamenné cestě aţ pod vrchol Sněţky. 

Při pohledu nahoru jsme začali být smutní, ţe nic neuvidíme 

přes mlhu okolo celé hory. Naštěstí se vytratila, kdyţ jsme se 

zastavili těsně pod horou na svačinu z donesených toastů. 

Posilněni a trochu odpočatí jsme začali stoupat do kopce. 

Bylo to téměř nekonečné stoupání po kamenité cestě  

a s přibývajícími metry se znovu začala objevovat mlha. Ani 

ta nám nezabránila dokončit výstup a vyfotit se na nejvyšší 

hoře naší republiky. Jeden účastník měl s sebou i draka, kte-

rého chtěl vyzkoušet. Ovšem mlha draka zakryla hned, jak se 

vznesl. Na letištích asi vědí, proč se v mlze nelétá, protoţe 

drak havaroval a zamotal se do hromosvodu blízké chatky. 

Po namáhavém vyprošťovaní jsme zamířili do občerstvení  

u lanovky na polévku. Přestoţe jsme se řádně posilnili, chtěli 

jsme si zbývající kus cesty do Pece pod Sněţkou zkrátit la-

novkou. Tuto radost nám ale pokazili dobří muţi obsluhující 

lanovku. Sdělili nám, ţe je moc mlha a moc, moc fouká  

a existuje pouze teoretická šance, ţe by se dnes ještě někdo 

svezl. Nezbývalo tedy nic jiného neţ vyrazit z kopce po 

svých. Nakonec nám bylo dopřáno svézt se alespoň druhou 

polovinu cesty z Růţové hory. V Peci pod Sněţkou se někte-

ří z nás ještě poveselili adrenalinovou jízdou na bobové dráze 

a všichni jsme se opět sešli u dobré večeře v hotelu. 

Několik našich členů, kteří nebyli ochotní se zúčastnit výstu-

pu a zůstali na chatě, pro nás pak přijelo auty a dopravili nás 

zpět do Stráţného. Zbytek večera strávil kaţdý podle svých 

sil a nálady. Někoho zmohla únava, jiní naopak hýřili energií 

u zábavné společenské hry Activity. Postupně však všechny 

nalákal spacák k odpočinku. 

Neděle začala pro někoho dříve, pro někoho později, ale byla 

jiţ jen v duchu balení a úklidu. Ochotný vozíček nám dopra-

vil věci opět dolů, členové výpravy i batohy se rozdělili do 

aut, zamávali jsme chatě a vyrazili na cestu domů.  

Josef Leţal, Psohlavci Český Brod 
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SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH 

U příleţitosti Dne české státnosti uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod v neděli dne 28. září 2008 od 14:30 hod. 

v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka 7. ročník akce „Svatováclavský běh“. V závodech startovalo celkem 

126 běţců – 109 jich bylo v předškolních, ţákovských a dorosteneckých kategoriích, 3 ţeny běţely závod „Buď fit“ a 14 

muţů absolvovalo nejdelší trať dlouhou 3250 m. První tři závodníci v kaţdé kategorii převzali na stupních vítězů diplom, 

medaili a věcné ceny. Všichni závodníci dostali sladkosti. 

Nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích: 

Chlapečkové mladší (r. n. 2004 a ml.) – 95 m: 

1. Rozlivek Leoš (Přerov n.L.) – 31,6, 2. Slavík Vojtěch (Č. Brod) – 35,4, 3. Stejskal Martin (Praha 4) – 45,9 

Děvčátka mladší (r. n. 2004 a ml.) – 95 m: 

1. Nováková Natálie (SŠK Újezd n.L) – 17,1, 2. Příhodová Zuzana (Č. Brod) – 20,5, 3.Vaňková Nikol (Č. Brod) – 23,4  

Chlapečkové starší (r. n. 2002–2003) – 200 m: 

1. Koutský Jan (ŠSK Újezd n.L.) – 41,1, 2. Vilt Lukáš (ŠSK Újezd n.L.) – 44,1, 3. Příhoda Jan (Č. Brod) – 44,9 

Děvčátka starší (r. n. 2002–2003) – 200 m: 

1. Suchomelová Anička (ZŠ Chalupova, Praha 13) – 39,5, 2.Krausová Lucie (ŠSK Újezd n.L.) – 40,4, 3. Červenková Marie 

(SK Prosek) – 45,9 

Kluci mladší (r. n. 2000–2001) – 350 m: 

1. Havel Jakub (ŠSK Újezd n.L.) – 1:09,5, 2. Zoulík Jonáš (ŠSK Újezd n.L.) – 1:10,0, 3. Martínek Tomáš (ZŠ Přerov n.L.) – 

1:12,3 

Děvčata mladší (r. n. 2000–2001) – 350 m: 

1. Šimková Lucie (ŠSK Újezd n.L.) – 1:10,2, 2. Parásková Tereza (SK Kotlářka) – 1:14,5, 3. Kostková Rozálie (ŠSK Újezd 

n.L.) – 1:15,0 

Kluci starší (r. n. 1998–1999) – 650 m: 

1. Erben Jakub – 2:20,0, 2. Siegl Pavel – 2:20,4, 3. Zoulík Matouš – 2:20,8 (všichni ŠSK Újezd n.L.) 

Děvčata starší (r. n. 1998–1999) – 650 m: 

1. Sieglová Anna – 2:24,9, 2. Santolíková Jana – 2:29,9, 3. Námisňáková Kristýna – 2:33,8 (všechny ŠSK Újezd n.L.) 

Ţáci mladší (r. n. 1996–1997) – 1300 m: 

1. Hodboď Lukáš (SKP Nymburk) – 4:28,3, 2. Foltman Petr – 4:30,8, 3. Hanák Tomáš – 4:31,1 (oba ŠSK Újezd n.L.) 

Ţákyně mladší (r. n. 1996–1997) – 1300 m: 

1. Horová Tereza – 5:12,5, 2. Erbenová Kateřina – 5:13,3, 3. Kohoutová Petra – 5:23,0 (všechny ŠSK Újezd n.L.) 

Ţáci starší (r. n. 1994–1995) – 1650 m: 

1. Kutman Jan (Sokol Struhařov) – 6:54,0, 2. Koudela Pavel (Slavoj Č. Brod) – 7:10,0 

Ţákyně starší (r. n. 1994–1995) – 1300 m: 

1. Nováková Aneta (ŠSK Újezd n.L.) – 4:46,3, 2. Čokrtová Kateřina (Slavoj Č. Brod – triatlon) – 4:59,1, 3. Čermáková 

Anna (ŠSK Újezd n.L.) – 5:03,3 

Dorostenci (r. n. 1990–1993) – 1950 m: 

1. Matoušů Tomáš (ŠSK Újezd n.L.) – 8:05,1 

Dorostenky (r. n. 1990–1993) – 1650 m: 

1. Emanovská Gábina (ŠSK Újezd n.L.) – 6:04,2, 2. Čokrtová Jana (Slavoj Č. Brod – triatlon) – 6:37,7, 3. Treglerová 

Daniela (Č. Brod) – 9:40,0, M.S. – Horová Tereza (ŠSK Újezd n.L.) – 7:21,2 

Ţeny – běh „Buď fit“ – 1650 m: 

1. Treglerová Alice (Praha 2) – 7:35,9, 2. Novotná Markéta (Sokol Kolín) – 7:54,2, 3. Stehlíková Lucie (Straky) – 8:07,6 

Muţi do 39 let (r. n. 1969 a ml.) – 3250 m: 

1. Miler Jiří (AC Mladá Boleslav) – 10:05,5, 2.Lhota Petr (Sokol Kolín) – 11:29,1, 3.Hodboď Miroslav (SKP Nymburk) – 

11:42,0 

Muţi 40–49 (r. n. 1959–1968) – 3250 m: 

1. Čepek Robert (Olymp Praha) – 10:34,6, 2. Čokrt Václav (Slavoj Č. Brod – triatlon) – 14:53,7 

Muţi 50–59 (r. n. 1949–1958) – 3250 m: 

1. Roubík František (Čerčany) – 12:59,9, 2. Burda František (Bering – Praha 15) – 13:43,7, 3. Rosůlek Josef (SKP Nymburk) 

– 17:01,5 

Muţi 60–69 (r. n. 1939–1948) – 3250 m: 

1. Holoubek František (TJ Ruzyně) – 14:40,6, 2. Bradáč Alois (Orel Ţďár n.S.) – 16:40,0, 3. Fiedler Miloslav (MV ČR 

Praha) – 17:52,4 

Kompletní výsledky s přehledy rekordů a fotografiemi naleznete na www.triathloncb.ic.cz   Ing. V. Čokrt 

BĚH REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 

Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod uspořádal v neděli dne 2. listopadu 2008 od 14:00 hodin v českobrodském parku a 

v okolí Pivovarského rybníka 7. ročník akce „BĚH REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ“, která se letos konala u příleţitosti 

90. výročí vzniku Československé republiky. V závodech startovalo celkem 132 běţců – 102 jich bylo v předškolních, 

http://www.triathloncb.ic.cz
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ţákovských a dorosteneckých kategoriích, 27 muţů a 3 ţeny absolvovali trať dlouhou 3250 m. První tři závodníci v kaţdé 

kategorii převzali na stupních vítězů diplom a věcné ceny. První tři v kaţdé z mládeţnických kategorií byli dekorováni 

medailemi. Všichni závodníci byli odměněni sladkostmi. 

Nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích: 

Chlapečkové mladší (r. 2004 a ml.) – 95 m: 

1. Müller Matyáš (SKP Nymburk) – 23,6, 2. Liška Tomáš (MŠ Č. Brod) – 27,4, 3. Jirsa Matěj (Újezd n. L.) – 28,2 

Děvčátka mladší (r. n. 2004 a ml.) – 95 m: 

1. Nováková Natálie (H. Počernice) – 23,2, 2. r. n.Stachová Eliška (Praha 9) – 23,4, 3. Vaňková Nikola (Č. Brod) – 32,9  

Chlapečkové starší (r. n. 2002–2003) – 200 m: 

1. Lukeš Matěj (LBS Sport, V. Popovice) – 42,2, 2. Martínek David (Přerov n.L.) – 43,8, 3. Vilt Lukáš (ŠSK Újezd n.L.) – 

45,7 

Děvčátka starší (r. n. 2002–2003) – 200 m: 

1. Krausová Lucie (ŠSK Újezd n.L.) – 40,2, 2. Bielaková Adéla (ŠSK Kounice) – 46,9 3. Stachová Daniela (Praha 9) – 47,2 

Kluci mladší (r. n. 2000–2001) – 350 m: 

1. Zoulík Jonáš (ŠSK Újezd n.L.) – 1:08,1, 2. Martínek Tomáš (Přerov n.L.) – 1:11,6, 1. Havel Jakub (ŠSK Újezd n.L.) – 

1:13,2 

Děvčata mladší (r. n. 2000–2001) – 350 m: 

1. Šimková Lucie (ŠSK Újezd n.L.) – 1:09,0, 2. Havlová Eliška (ŠSK Újezd n.L.) – 1:11,4, 3. Parásková Tereza (SK 

Kotlářka) – 1:14,6 

Kluci starší (r. n. 1998–1999) – 650 m: 

1. Erben Jakub (ŠSK Újezd n.L.) – 2:17,0, 2. Blaha Oskar (Kotlářka) – 2:17,8, 3. Zoulík Matouš (ŠSK Újezd n.L.) – 2:18,3  

Děvčata starší (r. n. 1998–1999) – 650 m: 

1. Sieglová Anna (ŠSK Újezd n.L.) – 2:27,6, 2. Králová Barbora (Sokol Sadská) – 2:28,2, 3. Tuzarová Kateřina (AC Mladá 

Boleslav) – 2:30,2  

Ţáci mladší (r. n. 1996–1997) – 1300 m: 

1. Hodboď Lukáš (SKP Nymburk) – 4:25,7, 2. Foltman Petr (ŠSK Újezd n.L.) – 4:37,6, 3. Čermoch Lukáš (SKP Nymburk) 

– – 4:45,4 

Ţákyně mladší (r. n. 1996–1997) – 1300 m: 

1. Horová Tereza (ŠSK Újezd n.L.) – 5:10,1, 2. Zakonovová Barbora (AC Mladá Boleslav) – 5:11,5, 3.Erbenová Kateřina 

(ŠSK Újezd n.L.) – 5:13,8 

Ţáci starší (r. n. 1994–1995) – 1650 m: 

1. Foltman Petr (ŠSK Újezd n.L.) – 6:05,8 2. Dmitro Milinevsky (SŠK Kounice) – 6:08,5, 3. Koudela Pavel (Slavoj Č. Brod 

– atletika) – 7:01,0 

Ţákyně starší (r. n. 1994–1995) – 1300 m: 

1. Nováková Aneta (ŚSK Újezd n.L.) – 4:56,9, 2. Emanovská Gábina (ŠSK Újezd n.L.) – 4:57,5, 3. Čokrtová Kateřina 

(Slavoj Č. Brod – triatlon) – 5:05,6 

Dorostenci (r. n. 1990–1993) – 1950 m: 

1. Matoušů Tomáš (ŠSK Újezd n.L.) – 8:00,2 

Muţi do 39 let (r. n. 1969 a ml.) – 3250 m: 

1. Hejduk Zdeněk (Sokol Kolín – atletika) – 10:32, 2. Lhota Petr (Sokol Kolín) – 10:56, 3. Babica Milan (Ironman Sudoměř, 

Vsetín) – 10:57 

Muţi 40–49 (r. n. 1959–1968) – 3250 m: 

1. Louda Petr (AC Turnov) – 10:35, 2. Růţička Vladimír (AC Ústí n.L.) – 11:28, Jokel Lubomír (Palestra Praha) – 11:55 

Muţi 50–59 (r. n. 1949–1958) – 3250 m: 

1. Schwarz Josef (Sokol Chotěboř) – 11:54, 2. Roubík František (Čerčany) – 12:31, 3. Bednář Miloš (FTVS Praha) – 13:11 

Muţi 60–69 (r. n. 1939–1948) – 3250 m: 

1. Doleček František (Slavoj Stará Boleslav) – 16:32, 2. Fiedler Miloslav (MV ČR Praha) – 17:33 

Muţi nad 70 let (r. n. 1938 a starší) – 3250 m: 

1. Hlusička Josef (Liga 100 Praha) – 14:30 

Ţeny do 34 let (r. n. 1974 a mladší) – 3250 m: 

1. Čokrtová Eva (Slavoj Č. Brod – triatlon) – 14:09 

Ţeny nad 45 let (r. n. 1963 a starší) – 3250 m: 

1. Šandová Irena (Sokol Kolín – atletika) – 13:39, 2. Bednářová Olga (Behej.com) – 17:37  

Kompletní výsledky s přehledy rekordů a fotografiemi naleznete na www.triathloncb.ic.cz   Ing. V. Čokrt 

Organizátoři soutěže v aeorobiku (viz článek na straně 12) děkuji všem 

sponzorům této akce. Jsou to: (další strana)                                  

http://www.triathloncb.ic.cz
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HOROSKOP NA PROSINEC 2008  
BERAN (21. 3. – 20. 4.) 

Pohltí vás sváteční atmosféra a bude to neobyčejně příjemné. 

BÝK (21. 4. – 21. 5.) 

Máte před sebou pohodou prosluněné dny. S obdivuhodným taktem se 

vyhnete všem problematickým tématům. 

BLÍŢENCI (22. 5. – 21. 6.) 

Představa čarovného večera vám nedovolí si přispat. Bude vás všude plno, 

ale pozor, abyste někde nepřekáţeli.  

RAK (22. 6. – 22. 7.) 

Od práce vás bude odvádět zvonění telefonu či mobilu. Štědrý večer bude 

mít především duchovní rozměr.  

LEV (23. 7. – 22. 8.) 

Vypravíte se k někomu, kdo vás očekává. Domácí přípravy na večer budou 

trochu hektické.  

PANNA (23. 8. – 22. 9.) 

Průběh Štědrého dne bude odpovídat vašim představám a přáním. Největší radost vám udělá srdečná atmosféra.  

VÁHY (23. 9. – 23. 10.) 

Nestačíte ţasnout, kolik se na poslední chvíli najde ochotných pomocníků. U stromečku vás můţe být víc, neţ jste si 

mysleli.  

ŠTÍR (24. 10. – 22. 11.) 

S klidem nepočítejte. Na to jste toho na sebe naloţili moc a moc. Důleţité je, ţe vše zvládnete. 

STŘELEC (23. 11. – 21. 12.) 

Ke klidu a pohodě přispějí stejným dílem všichni členové rodiny. Ozve se někdo, kdo si myslí, ţe se na něho zlobíte.  

KOZOROH (22. 12. – 20. 1.) 

Nahlas to moţná nikdo neřekne, ale vaši snahu vyjít i s příbuznými, které jinak nemusíte, všichni vysoce ocení.  

VODNÁŘ (21. 1. – 20. 2.) 

Rodinu překvapíte fantazií a vynalézavostí. Můţete si být jistí, ţe vám laskavý Jeţíšek udělá radost. 

 RYBY (21. 2. – 20. 3.) 

Dny nemohou pokazit ani drobná nedorozumění či neshody. Vzpomenete si na Vánoce vašeho mládí?  

Navštivte také náš internetový obchod na adrese: www.obchod.witchery.cz 

Připravila Dagmar Boušová, www.witchery.cz, tel.: 723538767 

Sponzoři soutěţe v aerobiku 
 

Hlavní partner 

Město Český Brod 

 

Generální sponzor 

VZP 

 

Sponzoři 

Alpine Pro  

MGC Servis – pan Strnad 

Berry Servis Břeţany 

ASKO nábytek 

Drogerie – paní Procházková 

Corridoor  

Cukrárna Kašovi 

Elektro Heřtus 

Hodinářství – pan Pitro 

JH DEKOR – KERAMIKA 

Lékárna ROSA 

TEXTIL OBUV Ing. Jedelská 

OBUV paní Štolbová 

Květinářství Bela + Bella 

Restaurace U Hrabětů  

ORIFLAME paní Duchanová 

AB Cosmetics paní Šímová  

Lvíček Hračky – paní Hollasová 

Jaroslav Čech – Nábytek na míru 

Ruční šperky Kšely 

Organizátoři soutěţe děkují všem 

sponzorům! 

http://www.obchod.witchery.cz/
http://www.witchery.cz/
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ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ 

Informační listy 

Ročník 48. 

prosinec 2008 

  Inzerce, pozvánky, upozornění… 

Oznámení 
Od 8. 9. 2008 se přestěhovala kancelář Městského kulturního a informačního 

centra z I. patra do přízemí budovy. Provozní doba informačního centra:  

pondělí – pátek 8.00 – 17.00 hodin. 

Kontakty: 321 612 217-220. Tel./Fax: 321 612 217 

email: mkic@cesbrod.cz 

Zdenka Bočková, řed. MKIC 

Upozorňujme, že původní telefonní a faxové číslo 321622267 bylo zrušeno! 

28. prosince 2008 tomu bude 10 let, co nás 

navţdy opustila naše milovaná maminka, 

babička a prababička, paní  

Boţena Pospíšilová  
z Českého Brodu 

Pro Tebe maminko, píšeme to přání, protoţe 

v našich srdcích jsi pořád s námi.  

Jirka – Marie – Zdeněk,děti 

Předplatné Českobrodského 

zpravodaje na  rok 2009 

 

Odběratelé z  Českého Brodu 

uhradí  99 Kč za 11 čísel. 

Odběratelé mimo Český Brod 

(zasílání poštou) uhradí 275 Kč  

za 11 čísel. 

Předplatné je nutné uhradit 

nejpozději do 31.12.2008. Částku 

lze uhradit v hotovosti v  přízemí 

budovy Městského kulturního  

a informačního centra, provozní 

doba pondělí – pátek 8.00 – 17.00 

hodin. 

Po dohodě také převodem 

z bankovního účtu. 

Dotazy, informace na tel. 321 612 

217 – 9, 604 571 208  e-mail: 

mkic@cesbrod.cz, 

cbz@cesbrod.cz. Zdenka Bočková 

mailto:mkic@cesbrod.cz
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            Klíč & Kov 

Gabriela BOROVSKÁ Suvorovova 59  
282 01  ČESKÝ BROD 

tel./fax: 321 620 988 – mobil: 724 739 701 

Výroba klíčů, autoklíčů, motoklíčů, dozických a tvarových  klíčů 

Opravy vložek a zámků 

Sjednocení vložek, tvorba systému centrálního a generálního klíče 

Prodej zadlabávacích, visacích a přídavných zámků 

Prodej bezpečnostního a interierového kování 

Stavební a bezpečnostní vložky značky FAB, MUL-T-LOCK a EVVA 

Využití množstevních slev 

 Dále nabízíme rozšíření služeb 

Výroba razítek, vizitek a reklamy 

Hodinářské opravy, výměny baterií a zkracování tahů 

GALERIE 

„ŠATLAVA“ 

v MKIC na Nám. Arnošta  

z Pardubic 1 

282 01  Český Brod 

srdečně zve k návštěvě! 

Každý měsíc nová 

výstava! 

POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77 

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572        privat: 321 623 121 
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Zahradnictví Jandl 
skleníkový areál 

Dobré Pole 
 Dne 10.11.2008 zahájil prodej: 
bramboříků, cinerárií, vánočních 
hvězd, adventních věnců, svícnů, 

vánočních stromků. 

 
e-mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz 

 
 Tel: 736 630 111, 736 630 120 

 
Otevřeno: Po—Pá 7,00 -16,00 hod. 

Zajímá Vás Váš osud? 

Zeptejte se karet a kyvadla na 

vše co Vás zajímá. 

Provádím výklad z tarotových a 

andělských karet.  

Pracuji s kyvadlem. 

Pro sjednání termínu výkladu 

kontaktujte kartářku  

a astroložku Dagmar Boušovou 

na tel.: 723538767  
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V Á N O C E  A  K O U Z E L N Í K

P e t r  K a s n a r  -  k o u z e l n í k

E X C L U S I V E  M A G I C

k i n o  S v ě t 1 3 . p r o s i n c e !
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G o l d e n D e l i c i o u s E l s t a r

Z předání cen soutěže za nejlepší
květinovou výzdobu vyhlášenou starostou města

Na českobrodské  radnici 20. listopadu 2008



2008V sobotu 1. listopadu 2008 proběhl první ročník Chvály podzimu. 
Ve spolupráci místních organizací: o. s. Magráta, Základní umělecké školy, 

Městského kulturního a informačního centra, Městské knihovny 
a Mateřské školy Kollárova, které připravily zábavné odpoledne…

Foto Tomáš Boček


