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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 7. 1. 2009 v nákladu 500 ks. 
Uzávěrka čísla 1/2009 je ve čtvrtek 9. 1. 2009  
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J 
e v našem povědomí, ţe roky začínající osmičkou jsou provázeny 

něčím výjimečným. Většinou něčím, co není našemu národu 

příznivé. Také loňský rok se stal pro všechny občany našeho města 

něčím výjimečným. Asi nikdo z nás nepamatuje město tak rozkopané, 

jako na konci roku 2008. Hlavní průtah městem, díky aktivitě 

středočeského kraje má být zrekonstruován. To však také znamená 

postarat se o obnovení veškeré infrastruktury v celém úseku. Je to akce 

časově i finančně velice náročná a zároveň kladoucí nároky na všechny, 

kteří v tomto chaosu musí kaţdodenně ţít. 

I přes veškerou snahu a velice dobrou spolupráci s provádějící 

firmou je na místě, abych se Vám všem omluvil za chvíle nepohody, které 

toto dění provázelo. Věřím, ţe na jaře po konečné úpravě povrchu 

komunikace, chodníků a osvětlení další podstatná část našeho města 

velice prohlédne. 

Je všeobecně známo, ţe se v posledních letech rodí daleko větší 

počet dětí. Nejinak je tomu i v Českém Brodě a proto se naše snaha 

soustředila na vyřešení nedostatku míst ve školkách. V mateřské školce 

v Sokolské ulici proběhla nástavba v hodnotě sedmi milionů korun a pro 

naše nejmenší vznikly velice pěkné prostory, které splňují ty nejpřísnější 

kriteria. Také ve druhé mateřské školce v Kollárově ulici probíhaly 

rekonstrukce za milion korun. Byla dána do provozu nová druţina 

přebudovaná z bývalé moštárny. Na děti je myšleno i při budování  

a opravách dětských hřišť. Je počítáno i s přípravou škol na brzký nápor 

těchto předškoláků. V tomto případě se budeme snaţit vyuţít fondy EU. 

Jiţ několik let za sebou se v horkých letních dnech opakuje 

neustále jeden problém, a tím je nedostatek pitné vody. Proto bylo letos 

přistoupeno k radikálnímu řešení této situace. V Dolánkách byly 

provedeny dva zkušební vrty. Výsledky předčily naše očekávání. Kvalita 

vody je na úrovni, která je vhodná pro kojence. Dále probíhají intenzivní 

jednání na odkoupení dvou vrtů v areálu bývalého Telecomu. Naší 

snahou je mít dostatek vody pro další rozumný rozvoj města a zároveň 

získat levné zdroje vody, které by pomohly sníţit dotování vodného  

a stočného. Zatím je to třicet korun na jeden kubík z rozpočtu města. 

Je naprosto nemoţné do detailu sdělit, co vše se za tento rok podařilo  

a přihodilo. Například nespočet kulturních a sportovních akcí, které 

oţivily chod našeho města. Všem je nutno poděkovat, za jejich snahu  

a úsilí s jakým tyto akce připravili. 

Někteří z Vás si jistě všimli, ţe Technické sluţby mají novy vůz 

na odvoz odpadu, nové multikáry a další drobnosti, které by měly přispět 

ke zlepšení čistoty města. V roce 2009 bude věnována daleko větší 

pozornost práci této organizace. 

Dále je moţno si povšimnout i nově upravené stezky Jedličky Brodského. 

Jsou připravena i další řešení míst a cest pro odpočinek a rekreaci. 

Bylo nám přislíbeno ze strany ČD, ţe v březnu začne generální 

rekonstrukce budovy našeho nádraţí. Skoro se mi nechce věřit, ale  

i zázraky se dějí. My také neusneme na vavřínech a hned po této 

rekonstrukci bude v roce 2010 následovat rekonstrukce přednádraţí. 

Jistě by se dalo psát ještě mnoho o dalších činnostech, které 

máme v plánu. Jedno je však jisté, určitě nepolevíme, i kdyţ musím říci, 

ţe věřím a doufám, ţe tak jako letos uţ naše město nerozkopeme. 

Na závěr tohoto článku chci popřát všem českobroďákům mnoho 

zdraví, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů v roce 2009. 

 

Jaromír Fischer, starosta města Český Brod  
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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 zasedání zastupitelstva 

města, konaného dne 19. 11. 2008 od 18:00 hod.  

v obřadní síni českobrodské radnice 

1. Bezúplatná směna pozemků k. ú. Štolmíř (79/2008). 

Zastupitelstvo města I. schvaluje bezúplatnou směnu pozemků  

v k. ú. Štolmíř dle vyhotoveného geometrického plánu č. 848–

63/2008. Z majetku manželů Vlasty a Václava Josífkových, 

Štolmíř 102 – pozemek: p. č. st. 75 – díl „k“ – 62 m
2

. Z majetku 

Města Český Brod – pozemky: p. č. 64/1 – díl „f“ – 2 m
2

; p. č. 64/l 

– díl „c“ – 15 m
2

; p. č. 64/7 – 44 m
2

. II. Pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem směnné smlouvy na 

výše uvedené pozemky v k.ú. Štolmíř. 

2. Bezúplatný převod pozemku k. ú. Český Brod od ÚZSVM 

(80/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje bezúplatný převod do 

majetku Města Český Brod – pozemku v k. ú. Liblice u Českého 

Brodu – ostatní plocha, jiná plocha p. č. 627/2 – 234 m
2

 od Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, Rašínovo 

nábř. 390/42. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem smlouvy o bezúplatném převodu výše 

uvedeného pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu. 

3. Prodej části pozemku – k. ú. Liblice 81/2008). 

Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej pozemku p. č. 68/2  

o výměře 57 m
2

 ostatní komunikace, oddělený z pozemku p. č. 68 

geometrickým plánem č. 330–116/2008, v k. ú. Liblice u Českého 

Brodu. Kupujícími jsou Lucie Vojáčkova a Petr Vojáček, bytem 

Liblice 167, 282 01 Český Brod, kupní cena činí 200 Kč/m
2

. 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. II. Pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvedený 

pozemek. 

4. Koupě pozemku k. ú. Liblice u Českého Brodu od 

Pozemkového fondu ČR (82/2008). Zastupitelstvo města I. 

schvaluje koupi pozemku v k. ú. Liblice u Českého Brodu – p. č. 

PK 173/22 – 13.264 m
2

 do majetku Města Český Brod za cenu ve 

výši 207.430 Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 

410/5990/2008. Prodávajícím je Pozemkový fond ČR, Husinecká 

1024/1 la, Praha 3. II. Pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvedenou 

nemovitost v k. ú. Liblice u Českého Brodu. 

5. Prodej bytu č. 1256/27 Palackého ul. Český Brod 

(83/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytu č. 

1256/27 – 1+KK o velikosti 26,83 m
2

 včetně spoluvlastnického 

podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech domu č. p. 

1256 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m
2

 v k. ú. a obci 

Český Brod paní Ludmile Klusáčkové, Palackého 1256, Český 

Brod za kupní cenu 320.560 Kč, přičemž částka ve výši 676,30 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 2683/173205 

na společných částech domu č. p. 1256 a pozemku p. č. st. 1580 

o výměře 279 m
2

 v k.ú. a obci Český Brod.  

6. Revokace usnesení ZM – Prodej bytu č. 1256/11-

Palackého ul., Český Brod (84/2008). Zastupitelstvo města I. 

revokuje své usnesení č. 63/2008 ze dne 17. 9. 2008. II. 

Schvaluje prodej bytu č. 1256/11 – 1+1 o velikosti 40,46 m
2

 

včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na 

společných částech domu č. p. 1256 a pozemku p. č. st. 1580  

o výměře 279 m
2

 v k. ú. a obci Český Brod paní Jarmile 

Prokůpkové, Palackého 1256, Český Brod za kupní cenu 505.820 

Kč, přičemž 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 dnů po podpisu kupní smlouvy. 

III. 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 č. p. 1256 a pozemku p. č. st. 1580  

o výměře 279 m
2

 v k.ú. a obci Český Brod. 

7. Změna žádosti o změnu č. 05 ÚPnSU Český Brod 

(85/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje dokončení pořízení 

změny č. 05 pro lokalitu Z05.2, k. ú. Český Brod – využití plochy 

pro bydlení individuální a změnit lokalitu Z05.2 na plochu  

s funkčním využitím pro individuální bydlení, hromadné bydlení  

a plochu sídelní zeleně využitelnou pro relaxaci, rekreaci a sport. 

II. Revokuje 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 - využití plochy pro bydlení individuální. 

8. Dodatek Zřizovací listiny ZŠ Žitomířská (86/2008). 

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny 

příspěvkové organizace města Základní škola Český Brod, 

Žitomířská 885, okres Kolín, kterým se mění rozsah doplňkové 

činnosti. Dodatek je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 

usnesení. 

9. Změna č. 07 ÚPnSÚ Český Brod (87/2008). Zastupitelstvo 

města schvaluje pořízení změny č. 07 ÚPnSÚ Český Brod pro 

pozemek pare. č. 772/1 k. ú. Český Brod, kde pořizovatelem bude 

samostatný pořizovatel a veškeré náklady spojené s pořízením 

změny uhradí navrhovatel. Jedná se o využití dotčených pozemků 

na bytovou výstavbu individuální a hromadnou včetně občanské 

vybavenosti, zeleně a zóny smíšené. 

10. Změna splátkového kalendáře – prodloužení doby 

splatnosti účelové půjčky (88/2008). Zastupitelstvo města 

schvaluje prodloužení splatnosti účelové půjčky poskytnuté paní 

Miloslavě Rubínové na vybudování kanalizační přípojky do 25. 2. 

2009 dle Přílohy č. 1 – Splátkového kalendáře, jejíž originál je 

nedílnou součástí zápisu k tomuto usnesení.  

 

Jaromír Fischer, starosta města 
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Souhrn z 27. řádného jednání rady města, 

konaného dne 19. 11. 2008 od 16:00 hodin 

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 

1. Žádost o poskytnutí příspěvku na obnovu fasády 

(281/2008). Rada města schvaluje příspěvek na opravu fasády  

č. p. 467 ve výši 15.000 Kč, který je ve vlastnictví Ing. Martiny 

Houskové Beránkové, PhD a Ing. Milana Houšky, PhD, Žižkova 

467, 282 01 Český Brod. 

2. Návrh kalkulace vodného a stočného pro město Český 

Brod na rok 2009 (282/2008). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit návrh ceny vodného a 

stočného pro město Český Brod na rok 2009 v celkové výši 69,30 

Kč včetně DPH. 

3. Změna splátkového kalendáře – prodloužení doby 

splatnosti půjčky (283/2008). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit prodloužení splatnosti 

účelové půjčky poskytnuté paní Miloslavě Rubínové na 

vybudování kanalizační přípojky do 25. 2. 2009 dle Přílohy č. 1 – 

Splátkový kalendář, jejíž originál je nedílnou součástí zápisu k 

tomuto usnesení. 

4. Prodloužení NS v čp. 25 Český Brod (284/2008). Rada 

města schvaluje dodatek č. 4 k nájemním smlouvám č. 224 a 

229/2004/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytů č. 1 a 6 na 

adrese Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic č. p. 25 o jeden rok, 

tj. od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. 

5. Revokace usnesení č. 176/2008 a ukončení nájemní 

smlouvy s Úřadem práce v č. p. 56 (285/2008). Rada města I. 

revokuje své usnesení č. 176/2008 ze dne 10. 7. 2008. II. 

Souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 129/98/OSM uzavřené 

s Úřadem práce Kolín na nebytové prostory v 1. patře budovy  

č. p. 56, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod k 15. 11. 2008. 

6. Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací  

a právničce (286/2008). Rada města schvaluje finanční odměny 

ředitelům příspěvkových organizací a právničce tak, jak je 

uvedeno v důvodové zprávě. 

10. Odvolání ředitelky p. o. MŠ Kollárova (287/2008). Rada 

města I. odvolává Mgr. Libuši Braunkovou z funkce ředitelky 

příspěvkové organizace MŠ Kollárova, se sídlem Kollárova 71, 

282 01 Český Brod ke dni 20. 11. 2008, II. Pověřuje Vladimíru 

Hybešovou řízením příspěvkové organizace MŠ Kollárova, se 

sídlem Kollárova 71, 282 01 Český Brod s účinností od 21. 11. 

2008, III. Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele 

příspěvkové organizace MŠ Kollárova, se sídlem Kollárova 71, 

282 01 Český Brod. Znění výběrového řízení je přílohou originálu 

zápisu.  

11. Komise pro výběrové řízení na obsazení místa ředitele 

Technických služeb (288/2008). Rada města jmenuje komisi pro 

výběrové řízení na obsazení místa ředitele Technických služeb – 

příspěvkové organizace města, ve složení JUDr. Marková Jana, 

Raková Ludmila, Vlasák Martin, Mgr. Plíva Milan, Fischer Jaromír, 

Brom Jaroslav, Bc. Nekolný Jakub. Náhradníci jsou Mgr. Janík, 

MUDr. Forstová Jana, MUDr. Blažek Petr.  

Jaromír Fischer, starosta města 

 

Souhrn z 28. mimořádného jednání rady města, 

konané dne 20. 11. 2008 od 14:30 hodin 

hlasováním per rollam (korespondenčně) 

 

1. Revokace usnesení č. 287/2008 ze dne 19. 11. 2008  

a pověření řízením příspěvkové organizace MS Kollárova 

(289/2008). Rada města I. revokuje své usnesení č. 287/2008 ze 

dne 19. 11. 2008, II. Pověřuje Jaroslavu Jelínkovou řízením 

příspěvkové organizace MŠ Kollárova, se sídlem Kollárova 71, 

282 01 Český Brod ke dni 21. 11. 2008. 

 Jaromír Fischer starosta města 

 

Souhrn z 29. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 1. 12. 2008 od 16:00 hodin 

hlasováním per rollam (korespondenčně) 

 

1. Vyhlášení záměru na pronájem půdy a sklepu v č. p. 6 

(290/2008). Rada města vyhlašuje záměr na pronájem půdy  

o celkové výměře 81,5 m
2

 a sklepu v domě č. p. 6, náměstí 

Arnošta z Pardubic, Český Brod, za roční nájemné 4.950 Kč, 

předem určenému zájemci GE Money Bank a. s., se sídlem Praha 

4, Vyskočilova 1422/1 a, po celou dobu nájemního vztahu dle 

nájemní smlouvy č. 239/2008/OSM ze dne 30. 9. 2008. 

2. Schválení odměny ředitelce příspěvkové organizace 

(291/2008). Rada města schvaluje finanční odměnu ředitelce 

příspěvkové organizace MŠ Liblice tak, jak je uvedeno  

v důvodové zprávě. 

3. Dům a pozemek v Liblicích (292/2008). Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit odstoupení 

od kupní smlouvy s panem Liborem Cenigrem, Boženy Němcové 

1192, Český Brod na nemovitosti: dům č. p. 251 na pozemku 

parcelní číslo 272, pozemek parcelní č. 272 o výměře 192 m
2

 

zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcelní č. 273 o výměře 

615 m
2

 trvalý travní porost v k. ú. Liblice u Českého Brodu a obci 

Český Brod, která byla uzavřena dne 26. září 2008 pod EČ: 

230/2008/OSM. 

  

Jaromír Fischer, starosta města  

a Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města 

 

Souhrn z 30. řádného jednání rady města, 

konaného dne 4. 12. 2008 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

1. Bourání budov koupaliště Český Brod (293/2008). Rada 

města I. schvaluje jako zhotovitele akce: Bourání budov 

koupaliště Český Brod, firmu ARNOŠT s.r.o., Tismice 19, 282 01 

Český Brod, IČ 629 67 347. II. Pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o dílo mezi firmou 

ARNOŠT s.r.o., Tismice 19, 282 01 Český Brod a Městem Český 

Brod, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod. 

2. Český Brod, ulice Krále Jiřího – rekonstrukce kanalizace 

a vodovodu (294/2008). Rada města I. schvaluje jako zhotovitele 

akce: „Český Brod, ulice Krále Jiřího – rekonstrukce kanalizace  

a vodovodu“, firmu ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 

4, IČ: 25117947. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem smlouvy o dílo mezi firmou ZEPRIS s.r.o., 

Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 a Městem Český Brod, Husovo 

náměstí 70, 282 24 Český Brod. 

3. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

(295/2008). Rada města schvaluje plán financování obnovy 

vodovodů a kanalizací pro roky 2009–2018, který je nedílnou 

součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

4. Dodatek č. l k SoD 219/2008/OSM – Zborovská ul. 

(296/2008). Rada města I. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
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fond investičního majetku ve výši 15.000 Kč s účelovým využitím 

na pořízení nové myčky nádobí pro MŠ Liblice. 

13. DODATEK č. 2 „Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český 

Brod“ (305/2008). Rada města I. doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod schválení Dodatku č. 2 „Zásad pro prodej bytů 

v č. p. 1256, Český Brod“ – a to v článku 11 (Nakládání s byty 

typu III, na jejichž užívání je uzavřena nájemní smlouva na dobu 

určitou) – rozšíření o odstavec ve znění: byty č. 1256/17  

a 1256/33 budou nabídnuty stávajícím nájemníkům za ceny 

stanovené znaleckými posudky. II. Doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod nesouhlasit s prodejem bytu č. 1256/15 za 

podmínek uvedených v žádosti paní Jany Horáčkové, Palackého 

1256, Český Brod. 

14. Technické služby – souhlas s čerpáním fondu 

reprodukce majetku (306/2008). Rada města souhlasí ve funkci 

zřizovatele p. o. Technické služby Český Brod s čerpáním fondu 

reprodukce majetku v celkové výši 113.659 Kč na pořízení dvou 

sněhových radlic. 

15. Jmenování konkurzní komise (307/2008). Rada města 

jmenuje konkurzní komisi a komisi pro otvírání obálek pro 

výběrové řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové 

organizace MŠ Kollárova Český Brod, která se uskuteční 17. 12. 

2008, ve složení: Mgr. Miloslav Roubal – delegovaný zástupce KÚ 

SČK (odbor školství), Mgr. Renata Ležáková – delegovaný 

zástupce ČŠI, Jaroslava Jelínková-ředitelka MŠ Sokolská Český 

Brod, Bc. Jakub Nekolný – radní, Ludmila Raková – radní, jako 

náhradník – Mgr. František Janík – radní. Dále pak Alenu 

Fousovou – pracovnici školství MěÚ Český Brod s hlasem 

poradním a Jaroslava Broma tajemníkem konkurzní komise  

a komise pro otvírání obálek. 

16. Nařízení obce o zimní údržbě (308/2008). Rada města 

schvaluje Nařízení města Český Brod č. 1/2008 určující úseky 

silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý 

dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 

sněhu a náledí. Nařízení je nedílnou součástí originálu zápisu  

k tomuto usnesení.  

19. Vyhlášení vítěze výběrového řízení (309/2008). Rada 

města I. vyhlašuje vítězem výběrového řízení na obsazení místa 

ředitele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod 

Ing. Miroslava Kruliše, II. Souhlasí s pořadím dalších uchazečů 

tak, jak doporučila výběrová komise.  

 

Jaromír Fischer starosta města 

o dílo č. 219/2008/OSM ze dne 10. 9. 2008, III. Ukládá vedoucí 

finančního odboru zapracovat potřebné finanční prostředky do 

návrhu rozpočtu pro rok 2009. 

5. Prodej bytu č. 1256/20 – Palackého ul., Český Brod 

(297/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český 

Brod schválit prodej bytové jednotky č. 1256/20 – 1+1 o velikosti 

40,46 m
2

 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 

na pozemku p. č. st. 1580 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 

m a na společných částech domu č. p. 1256 v k. ú. Český Brod 

paní Kateřině Pavelákové, bytem Palackého 1256, Český Brod za 

kupní cenu 483.410 Kč, přičemž 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 

vlastnického práva bude podán na katastrální úřad po podpisu 

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

Úhrada kupní ceny v termínu do 90 dnů po podpisu kupní 

smlouvy. Nabyvatel musí mít uhrazeny veškeré závazky vůči 

Městu Český Brod. 

6. Prodej bytu č. 1256/7 – Palackého ul., Český Brod 

(298/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 

prodej bytové jednotky č. 1256/7 – 1+1 o velikosti 41,46 m
2

 

včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4146/173205 na 

pozemku p. č. st. 1580 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m
2

 

a na společných částech domu č. p. 1256 v k. ú. Český Brod paní 

Haně Červenkové, bytem Palackého 1256, Český Brod za kupní 

cenu 518.330 Kč, přičemž 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 

vlastnického práva bude podán na katastrální úřad po zaplacení 

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

Úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Nabyvatel musí 

mít uhrazeny veškeré závazky vůči Městu Český Brod. 

7. Schválení prodeje multikáry (299/2008). Rada města 

schvaluje prodej multikáry M 25, rok výroby 1981 na náhradní díly 

panu Rudolfu Janečkovi, bytem Chrčická 638, Újezd nad Lesy za 

cenu 8.000 Kč. 

8. Změna členů komise pro územní rozvoj a stavebnictví 

(300/2008). Rada města I. odvolává člena komise pro územní 

rozvoj a stavebnictví pana Vlastimila Šmejkala k 31. 12. 2008, II. 

Jmenuje členem komise pro územní rozvoj a stavebnictví pana 

Petra Šmejkala k 1. 1. 2009. 

9. MŠ Kollárova – přechodná finanční výpomoc (301/2008). 

Rada města schvaluje ve funkci zřizovatele poskytnutí přechodné 

finanční výpomoci MŠ Kollárova ve výši 200.000 Kč na dobu 

maximálně 3 měsíce na překlenutí nedostatku finančních 

prostředků do termínu dokončení hloubkové kontroly a provedení 

oprav účetnictví účetní jednotky, tj. roční závěrka příspěvkové 

organizace – termín stanovuje Středočeský kraj. 

10. Schválení smlouvy o výpůjčce (302/2008). Rada města 

schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na počítačovou sestavu 

Fujitsu Siemens pro Region Pošembeří se sídlem MKIC č. p. 1, 

nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod. 

11. ANNA – sociální služby – souhlas s převodem části 

provozního příspěvku na investiční účelový příspěvek 

(303/2008). Rada města schvaluje ve funkci zřizovatele p. o. 

Anna Český Brod, sociální služby pro seniory přesun části 

provozního příspěvku na rok 2008 ve výši 127.300 Kč na 

příspěvek účelový investiční na pořízení kuchyňského kotle. 

12. MŠ Liblice – souhlas s přesunem z rezervního fondu na 

investiční (304/2008). Rada města schvaluje ve funkci 

zřizovatele přesun finančních prostředků z fondu rezervního na 

Ilustrační obrázek 

archiv ČBZ 
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leden 2009 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

ANNA – domov pro seniory ČESKÝ BROD 
sociální sluţby pro seniory  

 

Stručná historie zařízení 

Původní domov důchodců byl pod správou Okresního ústavu sociálních sluţeb Kolín. Od roku 1991 je domov 

příspěvkovou organizací města Český Brod. V roce 1996 prošel domov důchodců rozsáhlou přestavbou do dnešní 

podoby. Od roku 1999 se zařízení jmenovalo Anna – Penzión a domov. „Penzion“ byl pro schopnější klienty  

a „domov“ fungoval jako klasický domov důchodců. 

ANNA ČESKÝ BROD, sociální sluţby pro seniory byla zřízena dne 17. 5. 2007 usnesením Zastupitelstva 

Města Český Brod a má registrovány dva druhy sociálních sluţeb: 

Domov pro seniory 

Pečovatelská sluţba 

 

DOMOV PRO SENIORY 

Tato pobytová sociální sluţba je poskytována v rozlehlé budově, která se nachází v klidné části města, ale záro-

veň blízko centra. 

Kapacita zařízení je 98 lůţek. z toho 26 jednolůţkových pokojů, 24 dvoulůţkových pokojů a 6 čtyřlůţkových 

pokojů se zvýšenou péčí.  

Jedno a dvoulůţkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, jsou vybaveny nábytkem a většina pokojů má vlastní 

minikuchyňku. Jednolůţkové pokoje lze dle dohody vybavit vlastním nábytkem. 

Zájemce o tuto sociální sluţbu je zařazen do pořadníku na základě ţádosti doplněné o potvrzení lékaře. 

Cílovou skupinou uţivatelů pobytových sluţeb jsou osoby, které mají sníţenou soběstačnost zejména z důvodu 

věku a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jsou opuštění a hrozí jim sociální vylouče-

ní. Do domova jsou přijímáni senioři od 65 let. 

Posláním domova pro seniory je nabídnout prostředí, kde se člověk necítí sám, poskytovat časově neomezenou 

sluţbu zaměřenou na udrţení a podporu fyzických a psycho-sociálních dovedností obyvatel, udrţovat a rozvíjet 

sociální kontakty. 

Nechceme člověka měnit, ale co moţná nejlépe vyuţít toho, co v něm je. 

Mezi základní činnosti, které domov pro seniory nabízí, patří hlavně poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy  

a pomoci při jídle, podávání léků a jednoduché zdravotní úkony, poskytnutí pomoci při péči o vlastní osobu 

(oblékání, hygiena), pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a úklid pokojů. 

Dále se snaţíme uţivatelům zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, pomoci při uplatňování práv  

a obstarávání osobních záleţitostí. 

V roce 2008 jsme významně rozšířili nabídku aktivizačních činností pro seniory. 

Oblíbené je například cvičení na ţidlích, cvičení vleţe s relaxací, Naše prima vařečka; Kavárnička; Dělání, dělá-

ní je lék; Zahrada hrou; zpívánky nebo domácí kino.  

Několikrát do roka zajišťujeme hudební představení, nebo vystoupení dětí z mateřských a základních škol.  

V září 2008 se uskutečnil výlet do Poděbrad – parníkem po Labi. 

V témţe roce jsme také u příleţitosti Dne seniorů poprvé pořádali Den otevřených dveří, kdy jsme představili 

výrobky našich seniorů z keramické dílny, různé výtvarné techniky a ruční práce.  

Snaţíme se i zapojit do kulturního dění ve městě – například účastí na Dýňové slavnosti a spolupořádáním Ad-

ventní dílny na výrobu perníčků. 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŢBA 

Terénní sociální sluţba poskytovaná ve vlastních domácnostech klienta je určena seniorům a zdravotně postiţe-

ným občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další ţivotní potřeby, nebo kteří 

pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další péči, pokud jim potřebnou péči nemohou 

poskytovat rodinní příslušníci.  

Cílovou skupinou uţivatelů pečovatelské sluţby jsou osoby, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení ve věku od 27 let. 

Posláním pečovatelské sluţby je pomoci uţivatelům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí.  

Pečovatelská sluţba poskytuje dováţku obědů (pomoc při podání jídla a pití, příprava a uvaření snídaně, svači-
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ny), pomoc v péči o osobní hygienu a osobní potřeby 

(celková koupel, mytí vlasů, doprovod, dohled), pomoc při 

udrţování a zajišťování chodu domácnosti (nákup, běţný 

úklid, praní prádla, pochůzky).  

Informace pro případné zájemce o nabízené sociální sluţ-

by poskytneme kdykoliv v pracovní dny na níţe uvedené 

adrese, moţné dohodnout i prohlídku zařízení. 

Město Český Brod rozvíjí úkoly ze Strategického plánu a ko-

munitně plánuje sociální sluţby. Pokud máte zájem ovlivnit 

sociální politiku města nebo získat více informací obraťte se 

na Veroniku Svěcenou, Dis., koordinátorku plánování sociál-

ních sluţeb, svecena@cesbrod.cz nebo telefon 321 612 124. 

Více informací naleznete na webových stránkách 

www.cesbrod.cz  

Kontakt 

Ţitomířská 323, 282 01 Český Brod, tel.: 321 622 257 

info@domov-anna.cz, www.domov-anna.cz 160,-  

Občanské sdruţení LECCOS – Mateřské centrum Kostička vás zve na soubor besed 

 
5. 1. 2009 od 13.00 hod – „Genetická a klasická metoda výuky na 1. stupni ZŠ“ 

 odborné informace o těchto typech výuky nám sdělí paní Mgr. Radka Prokšová, která má bohaté zkušenosti s výukou 

obou metod. Prostor bude i pro diskuzi. 

12. 1. 2009 od 13.00 hod – „Školní zralost dítěte“ 

 touto besedou nás provede paní Mgr. Iveta Šedivá. Dětská psycholoţka, která také ráda zodpoví vaše dotazy. 

Obě besedy se uskuteční ve výukové místnosti č. 6, v 1. patře budovy MKIC Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1.  

Po dobu besedování bude připraveno malé občerstvení a herní koutek pro nejmenší děti. VSTUPNÉ: 30 Kč. 

 

Kontakt: Petra Ištvániková tel:723 665692, e-mail: petra@leccos.cz. 

Občanské sdruţení LECCOS – MC Kostička 7. 1. 2009 oslaví 6. výročí vzniku našeho mateřského centra. Společná 

oslava proběhne ve čtvrtek 8. 1. 2009 od 9.00 hod. v MC. Děkujeme všem našim příznivcům, kteří nás finančně i jinak 

podporují. 

Petra Ištvániková (koordinátorka MC Kostička)  

Adventní průvod světýlek 

 
Adventní průvod světýlek prošel jiţ po páté ulicemi Českého 

Brodu. Akce se konala večer v pátek 28. listopadu. Na 

přípravě se tradičně podílela občanská sdruţení Magráta,  

O. S. Leccos, Vox Bohemicalis, Českobrodská garda a město 

Český Brod. 

 

Rodiny s dětmi, malí i velcí přišli s lampiónky přivítat advent 

a sešlo se jich velké mnoţství. Průvod světýlek čítal přes tři 

sta lampiónů. Před radnicí přivítal účastníky pan starosta 

Jaromír Fischer a popřál všem jménem města krásné Vánoce 

celý nadcházející rok 2009. Za doprovodu městské gardy, 

blikajících světel loučí a krásné dobové hudby prošel průvod 

kolem historického středu města a starobylých hradeb. Pod 

slavnostně rozsvíceným stromem zahřměly bubny gardistů  

a pěvecký sbor Vox Bohemicalis zazpíval adventní písně. 

Rozdávaly se sladké perníčky a kaţdý se mohl zahřát čajem 

nebo svařeným vínem. 

Po průvodu si mohli účastníci v kostele sv. Gotharda 

vyposlechnout krásný koncert pěveckého sboru Vox 

Bohemicalis. Průvod světýlek tak zahájil dobu předvánočního 

rozjímání. Je to krásná příleţitost pro setkávání lidí a tato 

nová tradice přinesla do našeho města slavnostní adventní 

atmosféru.       

Lucie Ulíková, předsedkyně o. s. Magráta 

Bára Zemanová po roce opět  

v naší škole 

 
Bez deseti dnů přesně 

po roce, 12. 11. 2008 

navštívila naší školu 

jiţ podruhé rocková 

zpěvačka Bára 

Zemanová. Tentokrát  

s ní ještě přijel 

kytarista její skupiny 

Dan Franc z Hradce 

Králové, takţe mimo 

obvyklé autogramiády 

a besedy se ţáky naší školy mohl proběhnout i malý, 

improvizovaný, akustický koncert. 

Nejdřív však Bára s Danem vyhlásili soutěţ o tři cédéčka  

a dvacet plakátů, které Barunka dětem přivezla. Šlo o to, 

namalovat co nejoriginálnější návrh na obal nové desky. 

Děti se pustily do práce, Bára a Dan se posadili na lavice  

a koncert začal. Zahráli a zazpívali šest písniček. Zazněly 

známé pecky z alba „Rozjetej vlak“ (A ty to víš, Napořád  

a P. S.), ale také hit skupiny Guano Apes „Quiently“, 

„Boţská píseň" z překrásné rockové opery ANTIGONA od 

Milana Steigerwalda a Pavly Forest (ve které Bára i Dan 

účinkují a kterou můţete vidět v „Divadle v Dlouhé“ v 

mailto:svecena@cesbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
mailto:info@domov-anna.cz
http://www.domov-anna.cz/
mailto:petra@leccos.cz
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dokončení z předchozí strany 

Praze) a „Nevěrná“  

z připravovaného alba „Magistrála“, 

které by mělo vyjít koncem ledna 

2009. 

Po koncertě a malé přestávce, která 

slouţila především k vyhodnocení 

soutěţe, jsme se opět všichni sešli  

v tělocvičně a vyhlásili vítěze. 

Cédéčka vyhráli Matýsek Svítok  

a Tomáš Hnulík ze 4. B a Anetka 

Doskočilová z 5. A. Potom uţ byl 

čas na všetečné otázky dětí  

a následnou „autogramošku“. 

Rozdaly se desítky podpisových 

karet a došlo i na památníčky  

a různé části těl… 

Nakonec naši milí hosté poskytli 

rozhovor reportérům školního 

časopisu, vyfotili se s několika 

třídami a v odpoledních hodinách se 

rozjeli domů. Myslím, ţe se akce 

vydařila. Líbila se divákům  

i účinkujícím, a proto doufám, ţe 

vzniká nová tradice a ţe se 

nejpozději za rok můţeme těšit na 

další milou návštěvu. 

 

Radek Holeček, l. ZŠ Ţitomířská 
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Premiéra studentských filmů 

 
Ve čtvrtek 29. ledna 2009 od 16:45 a od 18:00 v budově Gymnázia Český Brod 

(učebna 25) budeme promítat filmy, které jsme vytvořili v mediálním krouţku. 

 

Co zde bude k vidění? První seznamovací kurz v historii školy (z roku 2007) 

vedený Eliškou Pivoňkovou-Strakošovou ve filmu Adapťák (4 minuty), film 

loňských maturantů Pod lupou (18 minut) tvořený sérií minutových grotesek, 

v nichţ uvidíte např. parkující blondýnu, sjezd školního schodiště na snowboardu a 

dokonce i Ligu mistrů na hřišti gymnázia. Dále pak klip z letošního maturitního 

plesu (4 minuty), Lyžák 2008 (plánujeme 9 minut) a nakonec se podíváme do 

Velké Británie (6 minut). Celou akci bude doprovázet výstava výtvarných prací 

studentů naší školy. 

Speciálně zveme maturanty 2007 a 2008, protoţe jsme dokončili sestřihy z jejich 

posledních zvonění.  

Na závěr pro Vás máme přichystané překvapení. 

Zájemcům můţeme poskytnout verzi na DVD. Dobrovolné vstupné bude pouţito 

na tiskárnu umoţňující potisknout DVD a kazety Sony Mini DV. Nebude chybět 

ani něco na zub :-) 

Eva Brandejská, 2.A4  

Cruel 
Jaká je historie a vznik skupiny? 

Historie metalové kapely Cruel se 

začala psát v roce 2002. Skupina 

vznikla sloučením regionálně 

úspěšných kapel Cruel Barbarian  

a Guernica, potaţmo jejich leaderů, 

zpěváků a kytaristů Marka Neckáře  

a Pavla Bauera. První aktivitou 

nového souboru byl příspěvek na 

tributní album německé 

speedmetalové legendy Blind 

Guardian (vydala švédská firma 

TFL). 

 

Jaký byl další vývoj kapely? 

Další léta přinesla časté vystupování 

formace na festivalových  

a klubových podiích, úspěchy 

v rozhlasových pořadech (radio Beat, 

rádio Hey,…) vývoj kapely čím dál 

více směřoval k hudebně 

náročnějším formám metalu, ve 

kterých se prolíná keltská melodika 

s orientální, coţ zdokumentovalo 

vydání debutové desky Ekvilibrium 

v roce 2008. Toto CD sklidilo velmi 

příznivé recenze ve většině periodik: 

-Tématicky i výrazově pestré 

skladby unikají jednoznačnému 

zařazení (prog, thrash, heavy, folk?), 

jsou svěţe lehké i zemitě kořeněné – Rock a pop 

- Ekvilibrium není ţádná dávačka na poprvé. Desce musíte dát čas a prokousat se 

všemi finesami, které na vás Cruel na své prvotině přichystal – Spark 

- Muzikanti na nahrávce předvádějí parádní výkony a nezřídka zabloudí do 

progmetalového hájemství ba i na nefalšované technotrashové orgie dojde… – 

Rockshock 

- Jejich heavymetalová minulost je skutečně minulostí a nyní nabízejí vyzrálý 

progpower metal promyšlený do detailu – Hardrocker 

- Ekvilibrium je moderní progová deska, která se roztančí v etnických náznacích, 

nebojí se úderného riffování – Metalopolis 

Jak se propagujete? 

Cruel novou nahrávku propagují koncertováním (občas i v akustickém provedení) 

po klubech i festivalech celé republiky, první vystoupení v novém roce je 16. 1. 

2009 v praţském Kainu, v blízkosti Českého Brodu kapela vystoupí 2. 5. na 

rostoklatském Traverza festu. 

V plánu je natočení videoklipu. 

V jaké hrajete sestavě? 

Marek Neckář – klávesy, kytara, zpěv; Pavel Bauer – kytara, zpěv; Jan Švec – basa 

Robert Ebel – bicí; Management Honza Jeřábek 

(www.cruelband.net, cruelband@centrum.cz) 

Za poskytnuté údaje děkuje Zdenka Bočková 

http://www.cruelband.net/
mailto:cruelband@centrum.cz
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Dne 29. listopadu 2008 zemřel náhle 

ve svých 62 letech  

Jaroslav Šimek 

dlouholetý člen Hasičského sboru 

Český Brod. 

Odešel nám dobrý a obětavý 

kamarád, který udělal a to nejen  

pro hasičství, mnoho dobrého. 

Járo, děkujeme!  

Čest Tvé památce. 

 

Sbor dobrovolných hasičů  

Český Brod 

Okénko Městské knihovny 
Jaký byl Advent v Městské knihovně 

 

Tematické besedy pro děti 

v předvánočním čase se staly 

v naší knihovně jiţ tradicí. 

Letos jsme s kolegyněmi 

připravily pro ţáky prvního 

stupně obou českobrodských Základních škol a pro 

ţáky Základní a praktické školy tak trochu jiné 

adventní posezení. Po krátkém poetickém úvodu  

o historii a současnosti adventu měly děti moţnost 

zúčastnit se 1. adventního soutěţení o vánoční 

čokoládové zlaťáky. V netradičním adventním 

kalendáři v podobě vánočního stromku na ně čekalo 

celkem 24 otázek, na které postupně odpovídaly, 

správné odpovědi byly honorovány zmíněnou 

sladkou odměnou. Předvánoční atmosféru 

dokreslovaly čtyři „adventní koncerty“ v podobě 

veselých písniček o zimě a vánocích, zapalování 

svíček na adventním věnci a také vánoční cukroví, 

které jsme pro děti v předstihu upekly. 

Věříme, ţe jsme v tomto uspěchaném čase alespoň 

trochu naplnily poslání adventu – zastavit se, 

rozjímat nad hořícími svíčkami na adventním věnci  

a třeba jen poslouchat pohodovou hudbu. Snad se 

naše krátká setkání v knihovně dětem i jejich 

pedagogickému doprovodu líbila, my se budeme těšit 

na další v příštím roce. 

 

Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod 

MK

Jaroslav Šimek za volantem 

legendární „Anduly“.   

Po jeho levici Antonín Bek 

Chovatelský krouţek 

 
Na naší škole je od roku 2008 Chovatelský krouţek. 

Zaměřili jsme se, jak jsme vám uţ psali, na chov baţanta 

obecného a baţanta zlatého.  

 

Naše samice baţanta 

obecného měla tento rok 

první vajíčka. Vajíčka se 

odvezla do chovu v Číněvsi. 

Baţanty krmíme různým 

zrním a pochoutkami. Já si 

myslím, ţe se o baţanty 

staráme docela dobře… Naše 

baţantice jsou hnědé  

a samečky máme hnědé a 

ţluté. Kaţdý druh baţanta má 

svůj výběh a boudu. Denně 

jim donášíme potravu…  

O baţanty se stará jen ten, 

kdo na chovatelském krouţku 

nemá zvíře. Jiní tam mají svoje zvířata, a tak se  

o baţanty nestarají, aby to těm druhým nebylo líto. 

Chovatelský krouţek vede paní učitelka Hainzová. 

Mimo baţantů tu máme i mnoho jiných krásných 

zvířátek, dvě andulky, dva potkany, morče a několik 

malých potkánků, kteří se nám narodili a které si 

rozebírají domů spoluţáci. Andulky chováme ţluté  

a modré, morče je hnědobílé, potkany chováme bílé  

a malí potkáni zůstali hnědobílí. Za zvířátky je nutno 

chodit kaţdý den, abyste se o ně mohli opravdu pečlivě 

starat. Na chovatelský krouţek nás chodí sedm a všichni 

jsme z 6. A. Barbora Cettlová, 6. A 
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Městská knihovna Český Brod 

Výběr z kniţních novinek za 

listopad 2008 
Naučná literatura 

Agnew, H.: Češi a země Koruny české 

Audy, M.: Brány do ztraceného světa 

Berzsiová, P.: Velká domácí cukrářka 

Cork, J. James Bond Encyklopedie 

Dvořák, O.: Krajinou Čertovy brázdy 

Emmert, F.: Osudové osmičky v našich dějinách 

Froydová, M.: Fit rodinka 

Halík, T.: Dotkni se ran 

Horová, J.: Ateliér výtvarných nápadů  

Janečková, P.: Svatba 

Janošková, H.: Cvičíme na velkém míči 

Koláček, L.Y.: Vzpomínky na Ludvíka Součka 

Kuťková, T.: Velká kniha sušených rostlin 

Olivová, V. Dějiny nové doby 

Šrámek, P.: Ve stínu Mnichova 

Uhlíř, J.B.: Protektorát Čechy a Morava v obrazech 

Vodička, I.: Nechte leváky drápat 

Beletrie 
Balabán, J.: Prázdniny 

Benamou, G.: Mnichovský přízrak 

Bobák, J. F.: Dávné pověsti národa českého 2,3 

Čepelka, M.: Příliš mnoho pohřbů aneb Kdyţ květiny 

promluví 

Dumas, A.:  Jehúovi tovaryši 

Eliášková, Z.: Jak voní svět koní 

Enquist, A.: Návrat domů 

Grafton, S.: T… jako tabu 

Hennen, B.: Elfové 

Christie, A.: V hotelu Bertram 

Jelinek, E.: Milovnice 

Kejvalová, T.: Amrita vám vzkazuje… 

Kempff, M.: Manţelka a matka králů 

Laurie, H.: Obchodník se smrtí 

Lovecraft, H.: Dunwichská hrůza 

Lustig, A.: Bílé břízy 

Markovič, J.: Lovec přízraků 

Mlynkec, T.: Slavíci kamenného mostu 

Niţnánsky, J.: Cholera 

Oktábcová, S.: Dětství před kamerou 

Parkánová-Whitton, H.: Jak se dostat z Anglie do 

Zywce a zase zpátky 

Plaidy, J.: Válka královen 

Polák, J.A.: Conan: Třetí krok do hlubin 

Soukupová, P.: K moři 

Šmaus, M.: Ţidle pro Štefana 

Vaňková, L.: Kdo na kamenný trůn 

Verhoeven, P.: Černá kniha 

Vyčítal, J.: Práce všeho druhu 

Dětská literatura 
Apsley, B.: Ovečka Shaun 

Březinová, I.: Kozí příběh 

Fibigerová, L.: Abeceda věštění 

Kahoun, J.: Pro zvědavá ouška 

Lamková, H.: Káťa a Škubánek se neztratí 

Laubier, M.: Gaston, chlapeček, který se pořád ptal 

Pavlovič, J.: Druhá kniha dědečka Večerníčka 

Stuchlá, D.: Šíleně smutná princezna 

Sypal, J. Vodnické pohádky 

To nejlepší z filmových pohádek 1,2 

Whitehead, S.: Jak mluvit kočičí řečí! 

Českobrodská tlačenka 2008 

Tento projekt se uskutečnil za finanční podpory Města Český Brod 

Cyklo-turistický klub ACFR 11 ve spolupráci s TJ Sokol Český Brod pořádal dne 

6. 12. 2008 jiţ XVII. ročník Českobrodské TLAČENKY. Soutěţe o nejlepší 

TLAČENKU se zúčastnilo celkem 37 vystavovatelů – soutěţících.. První cenu sud 

piva věnoval do soutěţe pivovar EGENBERG. 

Porota neměla v hodnocení tlačenek vůbec lehkou úlohu, neboť v této soutěţi se 

hodnotí řez, mozaika a především chuť tlačenky – ono ochutnat celkem 37 vzorků 

tlačenky je pořádné sousto i pro „fajnšmekry“, kdo byl někdy v porotě tak ví  

o čem je řeč. 

Ochutnávku prováděla a vzorky hodnotila sedmičlenná porota v tomto 

sloţení: 

 

Předseda poroty: p. Bázlík Milan – člen CTK ACFR 11 

Členové poroty: pí. Hladíková Boţenka – Český Brod 

pí Svobodová Jana – Český Brod 

pí Uxová Jarmila – Cerhenice  

p. Toman Josef – Vesec, okr. Semily 

p. Navrátil Jiří – člen CTK ACFR 11 

p. Tuček Zdeněk – Český Brod  

Výše uvedená porota vyhodnotila nejlepší vzorky tlačenek podle uvedených kriterií takto: 

1. místo obsadila tlačenka p. Řezba Jiří se 115 body 

2. místo obsadila tlačenka p. Řezba Jiří se 114 body 

3. místo obsadila tlačenka pí Řezbová Zdeňka se 111 body  
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Za klub CTK ACFR 11 se umístil nejlépe p. Faldus Václav a to na 8. místě se 103 body. 

Dále byla provedena draţba tlačenek, které se umístily na prvních třech místech s tímto výsledkem: 

1. místo tlačenka p. Řezby Jiřího byla vydraţena za 800 Kč 

2. místo tlačenka p. Řezby Jiřího byla vydraţena za 210 Kč 

3. místo tlačenka pí. Řezové Zdeňky byla vydraţena za 170 Kč  

Nad tím, aby vše probíhalo v duchu klubových pravidel a regulí dohlíţel a přehled o všem měl ředitel TLAČENKY p. 

Cmíral Jaroslav. K tanci a poslechu nám krásně hrála skupina SYNTÉZA bratrů Jirsíků – zpěvačka neměla chybu –  

děkujeme. 

Poděkování 
Cyklo-turistický klub ACFR 11 děkuje touto cestou níţe uvedeným sponzorům, bez nichţ by nebylo tuto naši soutěţ 

moţné uskutečnit, za jejich peněţité a věcné dary při pořádání XVII. ročníku Českobrodské TLAČENKY, která se konala 

dne 6. 12. 2008 v sále Sokolovny ul. Tyršova Český Brod. 

Poděkování náleţí téţ starostovi města Český Brod p. Fischerovi s chotí, kteří nás v naše činnosti přišli podpořit a za jeho 

hezký projev, který nás jak se říká, chytil za srdíčko a nalil nám novou krev do ţil k pokračování v naši další klubové 

činnosti.  

Moc nás to, p. starosto, potěšilo a váţíme si toho. Děkujeme.  

Poděkování rovněţ patří všem, kteří se této soutěţe zúčastnili, dále obětavému personálu sokolovny, který nám poskytl své 

prostory s perfektním občerstvením a v neposlední řadě všem členům klubu CTK ACFR 11 za dobře odvedenou práci při 

pořádání této naši klubové akce. 

S pozdravem TLAČENCE ZDAR se na Vás budeme těšit při pořádání jiţ XVIII. Ročníku Českobrodské TLAČENKY 

v roce 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za CTK ACFR 11 prezident Olexa Jaromír 

REALPLAST  Karel Kunc 

STAVITELSTVÍ Korec Václav 

ARTESIA Jaroslav Popp 

ZÁMEČNICTVÍ STOP Procházka 

BURSA ELEKTRO 

POLI spol. s r.o. 

KAZILOVI 

DŮM TEXTILU Jeníkovi 

ELEKTRO Faldus Václav 

KADLEC s.r.o. Mírová Pod Kozákovem 

ELEKTRO HEŘTUS A SYN 

STAVEBNÍ FIRMA ROPEK JIŘÍ 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ BROD 

PIVOVAR EGENBERG 

TJ SOKOL ČESKÝ BROD 

PROMAT PRAHA 

PLOBERG ZNOJMO 

BERNER PRAHA 

PNEUSERVIS JIRKALOVI 

VINAŘSTVÍ Růţička Třebestovice 

DROGERIE Procházková 

ZLATNICTVÍ Bucharovi 

CUKRÁRNA Kašovi 

Okresní kolo přeboru škol v šachu 
V pondělí 1. 12. 2008 se v českobrodské sokolovně konalo 

okresní kolo přeboru škol v šachu.  

 

Ve dvou kategoriích bojovala 4členná druţstva 4 škol.  

V kategorii SŠ porazilo Gymnázium Český Brod ve sloţení 

Fiala-Moravec-Jirásek-Müllerová poměrem 6:2 

Gymnázium Kolín ve sloţení Poupa-Zrůst-Mikeš-Dušek. V 

kategorii 2. stupňů ZŠ zvítězila ZŠ Kouřim ve sloţení M. 

Bug-V. Bug-Jeník-Nedvěd 7:1 nad 5. ZŠ Mnichovická 

Kolín ve sloţení Stejka-Jakoubek-Kmoch-Růţička. Turnaj 

proběhl v pohodě a bez komplikací. Obě vítězná druţstva 

postoupila na krajské kolo přeboru škol, které se konalo 8. 

12. 2008 v Neratovicích. 

Jan Fiala, pořadatel 

Sponzorujeme zvířátka v praţské 

zoologické 
Naše škola má adoptovanou ţelvu kajmanku supí, na tu se 

musí poslat 2000 Kč ročně.  

 

Ale od 1. ledna 2009 

chtějí děti z 1. stupně 

ještě adoptovat husu 

domácí v dětské zoo, na 

kterou se musí posílat 

1500 Kč ročně. 

Podařilo se nám vybrat 

celkem 6706 Kč. 

Částkou 706 Kč jsme 

přispěli naší škole na vitamíny a jídlo pro zvířátka 

v chovatelském krouţku. A zbytek peněz 2500 Kč se rozdělí 

mezi tato zvířata, které uţ sponzorujeme: antilopu losí, 

slepýše křehkého, gorilu níţinnou, ţirafu Rothschildovou a 

tygra usurijského. Myslíme, ţe děláme dobrou věc a zoo se 

nám odvděčuje tím, ţe nám posílá volné vstupenky na 

návštěvu zoologické zahrady a pozvánky na Den sponzorů, 

při němţ bývají připraveny různé soutěţe, divadelní 

představení i drobné dárky pro nás.  

Barbora Hanzlová a Anna Navrátilová 7.A  

Výlet do zoo 
V říjnu 2008 jsme navštívili s naší třídou zoo, která se 

nachází u města Vídeň.  

 

Velice jsme se těšili, protoţe jsme ještě ţádnou zahraniční 

zoo neměli moţnost vidět… I kdyţ cesta byla dlouhá, 

probíhala klidně a my v pořádku překročili hranice 

dokončení na straně 11 
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s Rakouskem. V této zemi jsme ještě nikdy nebyli a velice 

jsme se těšili. Cesta trvala přes 7 hodin a dvakrát jsme 

zastavovali. Po dlouhých hodinách strávených v autobuse 

jsme konečně zastavovali u zoo. 

Nejvíce jsme se těšili na pandy a koaly, které jsme ještě 

nikdy neviděli. Přišli jsme ke vchodu a tam na nás čekala 

paní, aby nám o těchto zvířatech vyprávěla. Za chvilku nás 

vzala ke kleci pand, měly tam mládě a to zrovna spalo. 

Zde jsme se rozdělili do skupin a viděli jsme i jiná zvířata: 

tučňáky, tygry. Při cestě jsme se stavili v předraţeném 

obchodě… Koupili jsme si plyšovou koalu, a kdyţ jsme si 

ji podávali, vzpomněli jsme si na krásný výlet. 

5. A 

Ve škole se děti učí také na trampolíně 
Učitelé a především ţáci Základní školy a Praktické školy 

v Ţitomířské ulici díky úspěchu ve výběrovém řízení Nadace 

ČEZ s projektem Mgr. Hany Polívkové a jejich kolegyň 

s názvem Terapie pohybem mohou ve školní práci vyuţívat 

novou 4,5 metru širokou trampolínu a elektronický chodecký 

trenaţér.  

 

Většina pedagogů prošla během podzimních prázdnin 

kurzem pro vyuţívání trampolíny s dětmi se zdravotním 

postiţením a specifickými poruchami učení. Od října tak 

v hodinách nepovinného předmětu trampoliningu vybraní 

ţáci se zdravotním postiţením zlepšují zejména svoji hrubou 

motoriku a koordinaci pohybů speciálním cvičením na této 

trampolíně. Děti s těţkým zdravotním postiţením si uţívají 

trampolíny nejvíce v hodinách zdravotní tělesné výchovy 

různými cvičeními ke stimulaci, navození proţitku ze změny 

polohy a těţiště těla polohováním a dle moţností 

jednotlivých dětí také jejich vlastním cvičením na 

trampolíně. Ţáci se specifickými poruchami učení trampolínu 

vyuţívají pro rozvoj své pozornosti, vnímání a zvládání 

svých emocí a celkové zklidnění. Tímto projektem se škole 

podařilo získat další moţnosti pro zkvalitnění výchovy  

a vzdělávání ţáků s různým typem a stupněm postiţení.   

 

Mgr.Marie Šnajdrová, ředitelka školy 

Pro milovníky památek 

 
Středočeští památkáři stihli na adrese  

http://rezervace.npu.cz spustit webové 

stránky, které se věnují státním památkám. 

Kromě informace o rezervacích poskytují 

servis o kulturních akcích, svatbách  

a pronájmech  

a najdete tu i zcela nový internetový obchod. 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČESKÝ BROD 

OZNAMUJE 

V sobotu 10. ledna 2009 bude  

v rámci tříkrálové sbírky  

také zpívání koled  

u kostela od 10 do 11 hod. 

Dr. Matúš Kocian 

Městské kulturní a informační centrum 

Náměstí Arnošta z Pardubic 1, 282 28 Český Brod 

srdečně zve na přednášku Jana Psoty ml., 

„Drobné památky v obci a krajině“ 

čtvrtek 19. 2. 2009 od 17.00 hodin,  

I. patro budovy MKIC, sál č. 6, vstup volný 

 
Podvečer bude rozdělen na teoretickou část (význam 

jednotlivých památek v Čechách, význam v regionu a 

pro samotné obce, vandalismus a péče). Druhá – 

praktická část se bude zabývat přímými ukázkami a 

příběhy významných a umělecky cenných objektů v 

zájmové oblasti prostřednictvím prezentace powerpoint, 

ukázkami fotografií, map, schémat apod. Názorné 

ukázky historických vyobrazení a porovnání fotografií 

dnešního stavu, případně fotografií před a po 

rekonstrukci apod.  

 

Tygr z Vídně. Ilustrační foto 

http://rezervace.npu.cz
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BERAN (21. 3. – 20. 4.) 

Tento rok mohou berani očekávat samá malá překvapení a těšit se na 

zajímavé šance. Nic velkého, ale pořád. Tak hurá do nového roku 

s rozběhem a vytrvalostí, budete úspěšně bojovat a s úspěchy vítězit! 

Nenechávejte nic náhodě a zabojujte i tam, kde jste jindy neměli 

úspěch! 

 BÝK (21. 4. – 21. 5.) 

Tento rok mohou býci očekávat příznivé ţivotní změny avšak jen 

tehdy, pokud neusnete na vavřínech. Nelze vyloučit ani řadu malých 

nebezpečí a proto je vhodné operovávat svoje ţivotní jistoty. Neřešte 

malé problémy a za kaţdou cenu kaţdou hloupost! Zatněte zuby, nenechte se vyprovokovat, buďte laskaví a pečlivě 

zvaţujte kaţdé pro i proti! 

 BLÍŢENCI (22. 5. – 21. 6.) 

Tento rok mohou blíţenci očekávat příliv zdravé intuice, která je spolehlivě povede. Budete se mstít všem, kteří vám kdy 

ublíţili, a budete nepolapitelní. Čeká vás dostatek lásky a příjemný pocit bezpečí. Nebojte se popustit uzdu své fantazii,  

a pokud půjde o peníze – bude to odrazový můstek k velkému skoku k lepšímu, jen se tolik nebojte!!!  

RAK (22. 6. – 22. 7.) 

Tento rok mohou raci očekávat dokončení toho, co se tak ţivotem protahovalo a podaří se odstranit to, co vám překáţelo. 

Velmi pečlivě a s maximální odpovědností si naplánujte budoucnost, protoţe cesty se uvolní a nepřátelé ustoupí. Nečekejte 

ţádnou ţivotní slávu nebo šanci, ale vsaďte na jistotu. Problémy řešte průběţně a hlavně se ničeho nebojte!!!  

LEV (23. 7. – 22. 8.) 

Tento rok mohou lvi očekávat, ţe jejich nepřátelé budou tento rok velmi mocní a proto bude vhodnější zapomenout na staré 

křivdy a hlavně se uţ konečně přestaňte mstít. Nebuďte příliš hrdí a sebevědomí, poţádejte o pomoc spolehlivou a zejména 

precizní osobu. Celý rok buďte opatrní a nepouštějte se vůbec do ţádných rizik!  

PANNA (23. 8. – 22. 9.) 

Tento rok mohou panny očekávat, ţe se budou muset poprat s problémy. Buďte sebevědomí a zdravě drzí, nenechte se do 

ničeho vmanipulovat a problémy se vám na kobylku nedostanou. Nenechte se nikým vláčet a nic si vnucovat. I váš 

neodolatelný úsměv vám můţe hodně pomoci. Trpělivost je na místě.  

VÁHY (23. 9. – 23. 10.) 

Tento rok mohou váhy očekávat, ţe se celý rok budou konečně rozhodovat rychle a první impulz, který je napadne, bude 

jedině ten správný. Proto rychle vstaňte z letargie minulých let a šlápněte na plyn a bojujte o všechno, co se vám zatím 

nepodařilo získat!  

ŠTÍR (24. 10. – 22. 11.) 

Tento rok mohou štíři očekávat mnohé výbuchy emocí, ke kterým by se neměli nechat vyprovokovat. Buďte ohleduplní  

a velkorysí, jedině tak přeţijete v klidu a pohodě. Čeká vás rok s řadou pokušení a vypětí, ale jen s trpělivostí, chladnou 

hlavou a se srdcem z kamene si stále opakujte – konec dobrý – všechno dobré! 

 STŘELEC (23. 11. – 21. 12.) 

Tento rok mohou střelci očekávat, ţe si vyhodí z kopýtka v kaţdém směru. Zasáhnete kaţdý cíl, na který si jen 

vzpomenete! Vše co budete dělat, dělejte s rozvahou a měli byste se obklopit chytrými lidmi (např. Panna, Blíţenci). 

Uţívejte si ţivota, ale buďte ve střehu! Tento rok pro vás bude mnohem lepší, neţ minulý!  

KOZOROH (22. 12. – 20. 1.) 

Tento rok mohou kozorozi očekávat dořešení všeho, co v minulém roce nestihli. Ale ţádné váhání a lelkování, pamatujte, 

ţe patříte mezi nejsilnější znamení a dokáţete moţné i nemoţné, jen čas na nikoho nečeká! Pokud tak jiţ nečiníte, začněte 

si budovat pověst solidního člověka!  

VODNÁŘ (21. 1. – 20. 2.) 

Tento rok mohou vodnáři očekávat nezapomenutelné záţitky! Bude to váš nejlepší rok za minulých 12 let! Velké ţivotní 

šance, štěstí a příleţitosti vás budou provázet celý rok a ve všech oblastech ţivota! Vězte, ţe tento šťastný rok je jen a jen 

pro vás!  

RYBY (21. 2. – 20. 3.) 

Tento rok mohou ryby očekávat, ţe tento rok se bude odvíjet dle událostí konce roku minulého. Drţte se reality, jakékoliv 

snění se vám ošklivě vymstí a hlavně po sobě vţdy vše dobře a pečlivě zkontrolujte! Konečně budete muset dořešit delší 

dobu odkládané problémy, které na sebe velmi intenzivně upozorní. Hlavně ţádné výlevy hysterie, nervování se a deprese, 

choďte do přírody a nevyhýbejte se společnosti! 

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

HOROSKOP 
leden 2009 

http://www.witchery.cz/
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V lednu vydáme publikaci 
Moţná jste se jiţ mohli v některých periodikách dočíst o aktivitách úvalského Klubu přátel historie spojených s přípravami a 

vydáním publikace o drobných památkách v regionu. Nyní Vám přinášíme několik nových informací, včetně ukázky 

z chystané publikace. 

 

Po dobu tří let se autoři zabývali studií lidových a sakrálních památek, jejich evidencí a měřením nejen v krajině, ale  

i hledáním údajů v dostupné literatuře a archivních pramenech za účelem sestavení co nejpřesnější umělecko-historické 

dokumentace kaţdého objektu. Jednalo se především o kříţe, kapličky, zvoničky, sochy, pamětní desky, pomníky a válečné 

památky. Během těchto prací bylo zdokumentováno celkem 129 (106 existujících, 23 zaniklých) objektů na celkové ploše 

15 katastrů (23 obcí a místních částí), které se rozkládají ve střední části okresu Praha-východ a západní části okresu Kolín. 

Do zájmové oblasti jmenovitě náleţí: Břeţany II., Doubek, Dobročovice, Horoušany, Horoušánky, Hradešín, Jirny, Nové 

Jirny, Květnice, Přišimasy, Horky, Skřivany, Rostoklaty, Nová Ves II., Sluštice, Škvorec, Třebohostice, Tismice, Limuzy, 

Tuklaty, Tlustovousy, Úvaly a Zlatá. Přípravy se kaţdým týdnem chýlí k závěru. V listopadu 2008 dokončil čtyřčlenný 

autorský tým teoretickou i praktickou textovou část knihy a 1. prosince bylo uskutečněno předání veškerých podkladů včetně 

fotografií, schémat a mapových příloh praţskému studiu K. O. H. ke grafickému zpracování a současně k přehlédnutí 

jazykovým korekturám. Ani v současné době autoři nezahálejí a provádí poslední porovnávací studie, aby se vyvarovali chyb 

u kaţdé jednotlivé památky. Plánované předání publikace do tisku je předběţně navrţeno na polovinu ledna 2009, samotné 

vydání chystáme koncem téhoţ měsíce v nákladu rentabilních 800 výtisků. 

Nyní máte prostřednictvím Českobrodského zpravodaje jedinečnou moţnost krátce nahlédnout do publikace a začíst se do 

úryvku z praktické části. „Škvorec – 16.7 Socha sv. Prokopa. Před zámkem na ruinách středověké budovy zvané Purkrábka 

stojí barokní pískovcová socha sv. Prokopa, podle Mgr. Vladimíra Rišlinka jde o dílo praţského sochaře Jana Jiřího 

Šlanzovského z období kolem roku 1735. Ve starší literatuře se uvádí autorem sochy škola Matyáše Bernarda Brauna. Dílo 

mistra Šlanzovského je v našem regionu velmi rozšířené. K jeho tvorbě patří vedle sv. Prokopa ve Škvorci monumentální 

mariánský sloup a socha sv. Jana Nepomuckého v Kostelci nad Černými lesy, sousoší sv. Rodiny v Českém Brodě, socha 

Panny Marie s Jeţíškem před farou v Tuklatech (20.7), ale i oltáře v úvalském a patrně i tuklatském kostele. Socha sv. 

Prokopa je poprvé vyznačena v mapě vojenského mapování z let 1764–68, kde je znázorněna symbolem „dřevěného kříţe“. 

Na podrobné mapě škvoreckého panství z let 1772–81 můţeme spatřit původní polohu sochy, která stála původně o 50 metrů 

severněji nad zámeckou zahradou, natočena průčelím k jihu. Na bohatě profilovaném podstavci je jednoduchý alianční 

Savojsko-lichtenštejnský znak. Roku 1795 byla socha obnovena kameníkem, který se podepsal vzadu na podstavci iniciálami 

„F. M.“ a uvedl letopočet obnovy „‘795“. Socha byla na dnešní místo přesunuta dle pamětníka kolem roku 1940. V té době se 

majitel Nového zámku (dvora) pan Urban ţenil a při příleţitosti svatby dal pro svou paní upravit okolí dvora včetně 

zámeckých schodů od mostu, zahrady u panského rybníka a Purkrábky, kam byla socha sv. Prokopa přemístěna. Kolem 

sochy byly poloţeny čtverce nového trávníku.“ 

Více informací o přípravách vydání publikace naleznete na stránkách www.klubuvaly.wz.cz 

Jan Psota ml. – Klub přátel historie a přírody Úval a okolí 

Sálová kopaná – Kolín 
V Kolíně v hale 5. ZŠ se jiţ tradičně konal okresní přebor  

v sálové kopané.  

 

Pátek 21. 11. 2008 patřil ţákům z 6. a 7. ročníků. Tady se 

nám tolik nedařilo a díky prohře s 2. ZŠ Český Brod nám 

postup do finále unikl a skončili jsme na nepostupovém  

3. místě v základní skupině. V pátek 5. 12. 2008 byl 

rozehrán turnaj pro ţáky 8. a 9. Ročníků. Tady jsme byli 

úspěšnější a postoupili jsme do finálových bojů z druhého 

místa v základní skupině. Finále bylo na pořadu ve středu 

10. 12. 2008, postupně jsme se utkali s týmy – Velký Osek 

1:2; Týnec 3:1; Plaňany 2:1. Na závěr nás čekal tým ZŠ 

Kouřim. Stačil nám jediný bod k obsazení 3. místa, ale po 

špatném výkonu jsme prohráli 1:2 a obsadili celkově  

4. místo. I tak ale naši ţáci podali pěkné výkony a patří jim 

poděkování. Náš tým: Jan Slavík; Dan Nový; Matěj Fuchs, 

Tomáš Bánský; Stanislav Klindera; Václav Došek; Jakub 

Hybeš; Jakub Nouzák; František Novotný; Marek Jansta; 

Adrian Papoušek. 

Další informace o škole: www.cesbrod.cz/zs 

Informační web horolezecké stěny: www.stenabrod.unas.cz 

 

Jiří Slavík 

Tradice prolomena  
aneb úspěch 2. ZŠ Český Brod v sálové kopané 
Kaţdý rok se naše škola účastní soutěţe všech škol okresu 

Kolín v sálové kopané. Přední místa byla „předplacena“ 

dlouhou dobu pro školy z Kolína. Pro naše ţáky bylo 

velkým soupeřem nejen druţstvo protivníka, ale i povrch, 

prostor a míč, se kterým se hraje. Pro normální „trávníkáře" 

vzniká tímto velký problém. Aţ letos! 21. 11. 2008 se 

podařil postup z těţké skupiny. Po první prohře s 5. ZŠ 

Kolín 0:3 přišla jen vítězství – ZŠ Býchory 1:0 „derby“  

s l. ZŠ Č. Brod 4:1 a 6 ZŠ Kolín 3:1. Velmi dobrý výkon 

celého týmu ukazoval, ţe ve finále nemusíme být nejhorší. 

28. 11. 2008 - finále - skupina: 3 druţstva z Kolína a  

3 druţstva z okolí! Dobrý začátek – 2:1 jsme porazili  

V. Osek, dále vítězství 1:0 nad  4. ZŠ Kolín a 1:0 nad 2. ZŠ 

Kolín vzbudilo obdiv kolínských trenérů. Únava se 

podepsala pod prohrou s vítězem turnaje ZS Kouřim 0:3. I 

tak jsme obsadili 3. místo mezi školami okresu Kolín. 

Oslavy v cukrárně „Lotos" se zúčastnila úspěšná sestava 

ozdobena bronzovými medailemi. Tomáš Čermák-nejlepší 

střelec (7A), Matěj Moravec – výborný brankář, Jan 

Horčička, P. Topol, A. Vosecký, L. Červenka, L. Cenigr, J. 

Šindelář. Těšíme se na další rok, kdy se pokusíme  

o nemoţné – být nejlepší! Tomáš Čermák, kap. muţstva 

http://www.klubuvaly.wz.cz/
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Kalendář akcí 2009 
06. 01. - 28. 01. Galerie Šatlava Lenka Bilíková a Aneta Gregorová – výstava obrazů, kreseb a fotografií 

05. 01. Genetická a klasická metoda výuky na 1. stupni ZŠ – beseda MC Kostička s odborníkem v 

budově MKIC 

07. 01. ZŠ Ţitomířská – Den otevřených dveří v 1. třídách v budově pod penzionem Anna 

08. 01. MC Kostička – Oslava 6. narozenin MC Kostička 

10. 01. Kytice pohádek II. – dětské české filmové pásmo, kino Svět 

12. 01. Školní zralost dítěte – beseda MC Kostička s odborníkem v budově MKIC 

15.01.  Gymnázium – Dny otevřených dveří, www.gcbrod.cz 

15.01. - 17. 01. Zápis do 1. tříd ZŠ Ţitomířská, budova pod penzionem Anna 

19.01 Terasa – zájezd do divadla Bez zábradlí, pořádá MKIC 

23. 01. a 24. 01. Zápis 2. ZŠ do 1. tříd – přízemí budovy Ţitomířská ul. 

24. 01. Královna koloběţka – dětské české filmové pásmo, kino Svět 

27. 01. Českobratrská církev evangelická – Ekumenická bohosluţba kostel Nejsvětější Trojice 

29. 01. Gymnázium – promítání studentských filmů (učebna 25)   

MC Kostička – Přednáška s psychologem pro dospělé na téma: Sociální izolace rodičů 

během péče o dítě, posílení sebedůvěry a seberealizace 

MC Kostička – Beseda s pracovníky Investičního a Stavebního odboru Český Brod o 

stavebních záměrech v centru města 

MC Kostička – Soutěţ sněhuláků – tvořivá soutěţ na zimní téma  

02. 02. – 06. 02.  Gymnázium – lyţařský zájezd do zahraničí, www.gcbrod.cz 

13. 02. Carmen – zájezd na muzikál do HD Karlín, pořádá MKIC 

02. 02. – 25. 02.  Galerie Šatlava Renáta Hermannová – výstava obrazů olej, akvarel 

28. 02. Dětský maškarní bál, pořádá MKIC ve spolupráci s TJ Sokol 

MC Kostička – Přednáška s dětským psychologem na téma: odměňování a trestání dětí, 

narození sourozence, nucený pobyt dítěte v nemocnici, odloučení od rodiny 

MC Kostička – výtvarná dílna: masopustní masky 

Výlet do Prahy na dětské divadelní představení 

Prezentace o. s. Leccos na výstavě Regiony ČR Lysá n. L. 

MC Kostička – společná rekreace rodin a příznivců MC o jarních prázdninách 

Kulturní dědictví – drobné památky, přednáška Jana Psoty ml., budova MKIC 

02. 03. – 26.03.  Galerie Šatlava Jiří Štork – výstava herci a spisovatelé – ţivot a autogramy 

07.03.  Českobrodské drátohraní – neformální setkání dráteníků, burza materiálu, 

  prodejní výstava, doprovodný program, www. magrata.cz 

07. 03. MC Kostička – Regionální setkání MC 

12. 03. Carmen – zájezd na muzikál do HD Karlín, pořádá MKIC 

22. 03. Českobrodská pečeť – běh na 10km, TJ Slavoj, www.triathloncb.ic.cz 

28. 03. O. s. Leccos – Přijďte si hrát 5. ročník rodinného zábavného odpoledne, pořádáno ve 

spolupráci s TJ Sokol 

MC Kostička – Přednáška s dětským pediatrem na téma očkování dětí 

 MC Kostička – Výtvarná dílna velikonoční výzdoba 

 MC Kostička – vítání občánků 

01. 04. – 27. 04. Galerie Šatlava Velikonoční výstava ZŠ Tyršova 68 

 MC Kostička – Přednáška s odborníkem na téma zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl 

 MC Kostička – Burza dětského jarního a letního oblečení 

 MC Kostička – výlet Chodzení s Jidášem – akce ve skanzenu v Kouřimi 

 MC Kostička – Beseda s členkami organizace Hnutí za aktivní mateřství 

Podlipanské muzeum Společné dějiny spojují – výstava Společenství měst s husitskou tradicí 

a historií, www.kolin.cz/muzeum 

01. 05.  Náměstí A. z Pardubic, Okruh českobrodský – závod veteránů a doprovodný kulturní 

program, pořádá Veterán Car Club Český Brod, MKIC 

02. 05.  Memoriál prof. J. Pelikána, šachový turnaj mládeţe sokolovna, Šachový oddíl TJ Sokol 

(zuzka.koudelkova@centrum.cz) 

04. 05. - 27.05.  Galerie Šatlava Vlasta Kahovcová – obrazy 

18. 05. ZUŠ Absolventský koncert a výstava ţáků VO – divadlo 

23. a 24. 05.  Husovo náměstí, Královské brodění – městská slavnost, pořádá Město Český Brod, 

www.cesbrod.cz 

http://www.gcbrod.cz/
http://www.gcbrod.cz/
http://www.triathloncb.ic.cz/
http://www.kolin.cz/muzeum
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23. 05.  Krajem bitvy u Lipan – dálkový pochod a cykloturistická jízda, TJ Slavoj, 

www.triathloncb.ic.cz 

25. a 26. 05. ZUŠ přijímací talentové zkoušky do výtvarného oboru 

29. 05. Den dětí – zábavné odpoledne pořádané O. s. Leccos ve spolupráci s městem Český Brod, 

MKIC a Gymnáziem, zahrada gymnázia, www.leccos.cz 

 MC Kostička – Den otevřených dveří – představení činnosti O. s. Leccos 

 MC Kostička – Vítání občánků   

 PO-PO-LES pochod pohádkovým lesem, Dolánky, pořádá Skautský oddíl 

 Gymnázium – poznávací zájezd do Švédska, www.gcbrod.cz 

03. 06. – 30. 06.  Galerie Šatlava Základní a Praktická škola Ţitomířská 1359, výstava „Máme rádi zvířata“ 

15. 06. ZUŠ Přijímací talentové zkoušky do hudebního oboru a tanečního oboru 

17. 06. ZUŠ Přijímací talentové zkoušky do Literárně-dramatického oboru 

 ZUŠ Taneční večer I. 

 ZUŠ Taneční večer II. 

 ZUŠ Večer literárně dramatického oboru – divadlo 

 ZUŠ Výstava na plotě 

07. 07. – 26. 08. Galerie Šatlava Český Brod ve fotografii II. 

30. 06. NZDM Klub Zvonice – Den otevřených dveří 

Podlipanské muzeum Mládí našich babiček – výstava se sbírek RMK, www.kolin.cz/

muzeum 

 MC Kostička – společná rekreace rodin a příznivců MC 

Podlipanské muzeum Lidové kroje a doplňky – výstava sběratelky J. A. Sobolíkové 

www.kolin.cz/muzeum 

08. 09 Podlipanské muzeum Mládí našich babiček – výstava se sbírek RMK www.kolin.cz/muzeum 

Podlipanské muzeum Lidové kroje a doplňky – výstava sběratelky J. A. Sobolíkové 

www.kolin.cz/muzeum 

01. 09. – 25. 09. Galerie Šatlava budova MKIC, Věra Műllerová – výstava obrazů, olej 

19. 09 – 20. 09. Náměstí, Českobrodské posvícení – lunaparky, stánkový prodej, pohádky pro děti, pořádá 

MKIC a Město Český Brod, www.cesbrod.cz 

19. 09.  Areál tenisu, O posvícenský koláč – tenisový turnaj neregistrovaných hráčů, TJ Slavoj 

19. 09.  Českobrodská časovka do vrchu – závod silničních kol, Truba, pořádá CTK ACFR11 

26. 09. Český Brod 2009 – otevřený turnaj v rapid šachu, šachový oddíl TJ Sokol 

(zuzka.koudelkova@centrum.cz) 

Šemberská dvanáctka – terénní závod s disciplínami, pořádá TJ Slavoj Podlipanské muzeum 

Jak se dříve jedlo, pilo a stolovalo, výstava RMK www.kolin.cz/muzeum 

MC Kostička – výlet do Arboreta na Trubách 

 NZDM Klub Zvonice – turnaj v ping-pongu 

01. 10. Domov Anna – Den otevřených dveří pořádaný ke Dni seniorů 

01. 10. – 27. 10. Galerie Šatlava Radek Holeček – fotografie z cest 

03. 10. Českobrodská padesátka – dálkový pochod a cykloturistická jízda, TJ Slavoj, 

www.triathloncb.ic.cz 

04. 10. O Balynce – pohádka pro děti a rodiče, kino Svět, pořádá MKIC 

17. 10. Drakyáda – akce o. s. Leccos ve spolupráci se skautským oddílem Psohlavci 

02. 11. – 25. 11. Galerie Šatlava Jana Dvořáková – keramika, prodejní výstava 

27. 11. Adventní průvod světýlek – slavnostní rozsvícení vánočního stromu, o. s. Leccos.cz, o. s. 

Magrata.cz, ZUŠ, Městská garda, Město Český Brod 

 Podlipanské muzeum Jak se dříve jedlo, pilo a stolovalo, výstava RMK 

  www.kolin.cz/muzeum 

 MC Kostička – Výtvarná dílna technika batikování 

 MC Kostička – Burza dětského podzimního a zimního oblečení  

MC Kostička – Vítání občánků 

 Českobrodská soutěţ v aerobiku, Eliška Straková TJ Sokol 

 Chvála podzimu aneb dýňová slavnost – akce pořádaná ve spolupráci místních organizací, 

budova MKIC 

 Adventní dílna věnců, budova MKIC 

01.12. - 30.12 Galerie Šatlava budova MKIC, Petr Marek – výstava fotografií 

05. 12. Českobrodská tlačenka – soutěţ o nejlepší tlačenku, pořádá CTK ACFR11 

20. 12. Českobrodská vánoční desítka – silniční běh na 10km od Podviničního rybníku, TJ Slavoj, 

www.triathloncb.ic.cz 

http://www.triathloncb.ic.cz/
http://www.leccos.cz/
http://www.gcbrod.cz/
http://www.kolin.cz/muzeum
http://www.kolin.cz/muzeum
http://www.kolin.cz/muzeum
http://www.kolin.cz/muzeum
http://www.kolin.cz/muzeum
http://www.kolin.cz/muzeum
http://www.triathloncb.ic.cz/
http://www.magrata.cz/
http://www.magrata.cz/
http://www.kolin.cz/muzeum
http://www.triathloncb.ic.cz/
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MC Kostička – výtvarná dílna Adventní věnce 

 Adventní výtvarná dílna ve spolupráci o. s. Leccos a o. s. Magráta 

 Mikulášská besídka o. s. Leccos 

 MC Kostička – Výtvarná dílna pečení vánočního cukroví 

 MC Kostička – Výtvarná dílna výroba PF 

 

Aktualizace kalendáře: Městské informační centrum Český Brod, tel. 321 612 217 – 9, email: mkic@cesbrod.cz, 

wwww.kulturainfo-cesbrod.cz. 

Akce bez data zatím nejsou časově zařazeny. Změna témat i data akcí jsou vyhrazena pořadatelům akce. 

Dojem z koncertu 
V sobotu 22. 11. 2008 byl pořádán v kostele sv. Gotharda  

v Českém Brodě koncert ke Dni hudby a svátku sv. Cecilie. 

Pestrý program, skvělé výkony účinkujících byl hezkým 

záţitkem v předadventním čase. 

 

Pouze začátek koncertu byl rušen pobíhajícími batolaty  

a jejich maminkami. Nebylo jich mnoho, asi 2 nebo 3. 

Nicméně, rušilo to proţitek posluchačů a jistě soustředění 

hráčů a zpěváků. Povaţuji to za neohleduplnost a nechápu, 

proč tam vůbec rodiče s takto malými dětmi jdou. Sami  

z koncertu nemají nic a ruší všechny ostatní. Existují zábavná 

centra pro maminky s dětmi a jsou akce, zejména večerní, 

určené dospělým nebo dětem, které jsou schopny se slušně 

chovat. Chudáci pořadatelé budou muset zřejmě při 

opakování podobných situací dávat na dveře cedule.  

Vstup batolatům zakázán. 

Hana Sadecká 

Milé Petře k jejím 

osmnáctinám, dobrý start do 

dospělosti  

a pevné zdraví  

přeje babička, maminka a tatínek 

Vzpomínka na Vladimíra Nováka 
Vladimír Novák se narodil 11. 2. 1921 v Českém 

Brodě, kde celý svůj ţivot ţil a velmi si na tom 

zakládal. Za svůj podpis Láďa Novák, často 

připojoval Broďák. Jeho vzory byli T. G. Masaryk a 

E. Beneš, které ctil a jejich názory předával dál. 

 
Vyučil se obchodním příručím, ale většinu svého 

produktivního věku pracoval jako chlaďař se 

specializací na těţké chladírenství stadionů, pivovarů 

a mlékáren. Se svou manţelkou Marií spoluvychoval 

dva syny, Vladimíra a Petra. Ovdověl ve svých 57 

letech a krátce na to se zařadil mezi důchodce, i kdyţ 

ještě několik let chodil pracovat. Jeho celoţivotní 

zálibou byl Sokol, kde pomáhal vychovávat mladou 

generaci. Sport a především SK Slavii měl v krvi, jako 

rázný rozhodčí pískal hokej i fotbal. Známý byl i jako 

včelař, neboť včely byly jeho další velkou zálibou  

a stále byl dobrým „páníčkem“ nějakého toho pejska  

a společnost mu vţdy dělala i nějaká mourovatá 

kočka. Byl velmi společenský, dobrosrdečný a veselý. 

Měl rád velkou společnost a ţivot kolem sebe. Nade 

vše miloval svou rodinu a domov, kde v noci 6. 12. 

2008 v klidu a tichosti zesnul na svém oblíbeném 

místě u okna, kde v podzimu svého ţivota často 

sedával… 

mailto:mkic@cesbrod.cz
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ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ 

Informační listy 

Ročník 49. 

leden 2009 

  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! 

Galerie Šatlava  

přehled plánovaných výstav v roce 2009 (změny vyhrazeny) 
 

06. 01. – 28. 01. Lenka Bilíková, Aneta Gregorová – kresba, malba a fotografie 

 

02. 02. – 25. 02.  Renáta Hermannová – obrazy olej  

 

02. 03. – 26. 03. Jiří Štork – herci a spisovatelé, ţivot a autogramy 

 

01. 04. - 27. 04. ZŠ Tyršova 68 – velikonoční výstava 

 

04. 05. – 27. 05. Vlasta Kahovcová – obrazy 

 

03. 06. – 30. 06. Základní a Praktická škola 1359 – výstava „Máme rádi zvířata“ 

 

07. 07. – 26. 08.  Český Brod ve fotografii II. 

 

01. 09. – 25. 09.  Věra Műllerová – obrazy  

 

01. 10. – 27. 10.  Radek Holeček – fotografie z cest 

 

02. 11. – 25. 11.  Jana Dvořáková – keramika 

 

01. 12. – 30. 12.  Petr Marek – fotografie 

GALERIE 

„ŠATLAVA“ 

provozuje  

Městské kulturní a informační centrum 

Nám. Arnošta z Pardubic 1; 282 28  Český Brod 

Tel.: 321612217-19; Fax: 321612217 

e-mail: mkic@cesbrod.cz 
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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 

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD,  

TYRŠOVA 68 
 

  škola s rozšířenou výukou jazyků, informatiky a výpočetní techniky 

 

ZÁPIS 

DO 1. TŘÍD  

Zápis do prvních tříd 2. ZŠ se koná v pátek 23. 1. od 9 do 17,30 hodin a v sobotu 24. 1. 

od 8 do 11,00 hodin v přízemí budovy v Žitomířské ul. pod penzionem Anna (přední 

vchod). 

K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003. Zápis se týká  

i dětí, které měly v minulém školním roce odloženou školní docházku. 

K zápisu přineste rodný list dítěte. 

Pokud si nejste jisti, zda je Vaše dítě zralé pro školní docházku, bude Vám během zá-

pisu k dispozici pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny, která Vám odborně 

poradí. 

Pokud bude Vaše dítě v tomto termínu nemocné nebo mimo Český Brod, přijďte do konce 

února do ředitelny v Tyršově ulici, provedeme zápis dodatečně. 

 

V prvních třídách budou v příštím školním roce vyučovat paní učitelky  

Jitka Zounarová a Eva Kolankiewiczová. 

Přichystejte si masky a kostýmy 
Městské kulturní a informační centrum ve spolupráce s TJ Sokol Český Brod 

srdečně zvou děti a rodiče na dětský maškarní bál v sobotu 28. 2. 2008 od 14.30 hodin do 

sokolovny. Zábavné odpoledne s tancem, soutěţemi, sladkými odměnami a vyhodnocení o 

nejhezčí masku. Jednotné vstupné 50 Kč 

 

Oznámení pro občany 
Kontejner Potex určený pro charitativní sbírku oblečení a předmětů byl dočasně ze sídliště 

odstraněn. Důvodem bylo sniţování počtu míst těchto kontejnerů. 
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STAVEBNÍ PRÁCE

na klíč

odvlhčování objektů,

zateplování,

zednické práce

Úvaly
603 505 987 - 281 981 684

JSME PRO VÁS JIŽ 17 LET
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Ve čtvrtek 17. října 1972 ve 14.02 hodin provedli pracovníci tehdejšího 

národního podniku Vítkovické stavby Ostrava odstřel 278 m vysokého 

anténního stoţáru Blaw Knox v Českém Brodě-Liblicích. Anténu tohoto 

typu postavila podle vlastního projektu Báňská a hutní společnost Třinec a 

mostárna v Karlově Huti (Lískovec) mezi 14. 8. 1936 a 2. 2. 1936. Stavba 

byla dokončena 6. 10. 1937. Stavbu vedla firma Standart Elektric Dorns, 

která zastupovala firmu Blaw Knox z USA. Stoţár stál na jediném 

porcelánovém izolátoru a byl kotven osmi lany. Na vrcholu byla 33 metrů 

dlouhá výsuvná tyč, která slouţila k přesnému dolaďování antény. V roce 

1958 byla celá vysílací technologie nahrazena přístroji domácí výroby 

(TESLA) a vysílač vysílal mimo středovlnného vysílání i rušící signál 

dlouhovlnného vysílání ze zahraničí.  

Tuto českobrodskou dominantu nahradil dvoustoţárový anténní systém, 

postavený mezi 20. 1. 1975 aţ 29. 10. 1976, vysoký 355 m a vybudovaný 

Hutními montáţemi Ostrava. Dne 28. 12. 1976 byl uveden celý vysilač do 

provozu na vlně 639 kHz a je stále v provozu. Šíří vysílání některých stanic 

českého rozhlasu (ČRo 2 – Praha a ČRo – 6). Výkon 1500 kW. 

Rádio z Liblic 
aneb konec 

Blow Knox 

v roce 1972 

Malé ohlédnutí do historie Českobrodska 
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Pořad kombinuje zábavné 
mluvené slovo, promítání 
obrázků a hudební doprovod 
v podání hudebního skladatele 
Václava Hálka, mykologa 
a autora obrázků ing. Jiřího Baiera 
a houslisty, člena České filharmonie, 
Jana Kvapila

Poetický koncert 

pořádaný Římskokatolickou   
  farností a Městským 

     kulturním a informačním  
            centrem 

        MKIC Český Brod, 
        31.ledna 2009,  
            15.30 hodin

Den strávený v lese na 
houbách se nezapočítává do

 osudem určené délky života. 
Nevěříte? Přijďte, uvidíte,

 v lese a tónech nezabloudíte...

Jak zpívají 
houby

Alianční znak v roce 2006Socha sv. Prokopa v roce
2007

Socha sv. Prokopa v původní
pozici kolem roku 1930

K článku J. Psoty ml. uvnitř listu

foto z archivu J. Psoty ml.



V Kolíně v hale 5. ZŠ se již tradičně konal
okresní přebor v sálové kopané. 
„Únava se podepsala pod prohrou s vítězem turnaje 
ZŠ Kouřim 0:3. I tak jsme obsadili 3. místo mezi školami 
okresu Kolín…“ píše Tomáš Čermák, kapitán mužstva 
v článku uvnitř listu

foto archiv školy

Učitelé a především žáci Základní školy a Praktické školy v Žitomířské 
ulici díky úspěchu ve výběrovém řízení Nadace ČEZ s projektem Mgr. 
Hany Polívkové a jejich kolegyň s názvem Terapie pohybem mohou 
ve školní práci využívat novou 4,5 metru širokou trampolínu a 
elektronický chodecký trenažér…  
k článku uvnitř listu                                                  foto archiv školy

Cruel
Jaká je 
historie 
a vznik 
skupiny?
Historie 
metalové 
kapely Cruel 
se začala 
psát v roce 
2002…
další uvnitř

foto 
Tomáš 
Boček


