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V sobotu dne 17.1. 2009 navštívila „Toulavá kamera“ i Český Brod. 
Reportáž o našem městě, jeho pamětihodnostech a zajímavostech 

a navíc v zimním kabátě, natáčeli redaktor Roman Šulc a kameraman Jan Kubka 
z Kolína za spolupráce MKIC, PhDr. Miloše Dvořáka (na levém snímku ve spodní 

řadě vpravo) a dalších subjektů. ( )mkic

Česká televize (ČT1)natáčela 
v našem městě oblíbený
pořad „Toulavá kamera“

foto Tomáš Boček
a internet
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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 3. 2. 2009 v nákladu 500 ks. 
Uzávěrka čísla 3/2009 je v úterý 10. 2. 2009  

© MKIC 1992 – 2009 

Zprávy z města a radnice  

Školy a organizace  

Historické miniatury  

Pozvánky na kulturu a do kina  

Horoskop, sport, vzpomínky  

Nové knihy v knihovně  

a další zprávy a fotografie…  

OBSAH 

Kresba Jiří Filípek 

Zamyšlení nad řešením dopravy v Českém Brodě 
¨ 

Jako občana Českého Brodu, ale zároveň laika v dopravě, mě udivují 

některá rozhodnutí dopravní komise, rady a zastupitelstva města. 

 

O 
d nepaměti vede přes Český Brod hlavní komunikace mezi 

východní části města, příjezd od Poděbrad a Lysé n. L. a západní 

části města, příjezd od Říčan a přeloţky Kolín-Praha. 

Komunikace vedla nejkratším směrem a rozdělovala náměstí na dvě části. 

Auta se dostávala nejrychleji nejkratším směrem ven z města. S rostoucí 

hustotou provozu to způsobovalo obtíţe chodcům při přecházení této 

tepny. 

Zasedli lidé chytří, mající řešení dopravy ve své kompetenci a vymysleli 

geniální řešení. Odklonili dopravu jednosměrnou značkou z ul. Krále 

Jiřího do ulice Kolárovy a u sokolovny buď do ul. Komenského nebo zpět 

na náměstí. Doprava se zpomalila, zkomplikovala, na náměstí se tvoří 

stejné dopravní kolapsy jen v jiném směru. Objíţďka je zbytečná, delší, 

pálí se více benzinu a vzniká více exhalací. V dobách vrcholného 

socialismu byla dítka ve škole 2. ZŠ chráněna před hlukem a exhalacemi 

úplným vyloučením dopravy v Tyršově ulici. Nyní v době ranného 

kapitalismu naopak tam dopravu svedeme. Dítka budou zdravější. Nechť 

si od mládí zvykají na hluk a exhalace, proplétání se mezi auty. Do 

budoucna se to bude hodit. To je logika řešení dopravy v Českém Brodě. 

Druhý dopravní paradox je k vidění v ul. Ţelivského. Směrem od ul. 

Ţitomířské k ul. Komenského se pro chodce vybudoval krásný chodník se 

zámkovou dlaţbou, tak potřebný i pro ostatní chodníky s daleko větším 

mnoţství chodců. Chodník se zámkovou dlaţbou v patřičné šíři je na 

pravé straně. Na levé straně je úzký, mnohokrát překopávaný, šikmý 

chodníček. Jak myslíte, ţe je tam řešena doprava? 

Ano, stejně paradoxně jako v případě prvním. Na chodníku se zámkovou 

dlaţbou parkují auta aţ těsně u domu. Občas slouţí i jako dílna k opravám 

aut a výměně olejů a lidé klopýtají po neschůdném chodníku. 

Jistě najdete i vy podobně nelogická řešení dopravy v Českém Brodě. 

Zveřejněte je. 

Adolf Hájek, Komenského 346, Český Brod. 

Informace o připravovaných dopravních opatře-

ních 
 

Dovolte abych touto cestou reagoval na článek „Zamyšlení nad řešením 

dopravy v Českém Brodě“, který je otištěn výše. Autor tohoto příspěvku 

byl jistě veden snahou napomoci tíživé dopravní situaci ve městě a ne jen 

potřebou za každou cenu kritizovat. 

 

N 
ejprve k tzv. dopravnímu paradoxu v Ţelivského ulici. Je třeba, 

aby si autor uvědomil zásadní rozdíl mezi dopravním řešením  

a dodrţováním pravidel ze strany řidičů. Bohuţel naše celospole-

čenské klima vede k tomu, ţe občané jsou doslova nabádáni k obcházení 

zákonů. Jasně je v zákoně o silničním provozu stanoveno, ţe parkování na 

chodníku je moţné jen tehdy, pokud je toto dopravní značkou dovoleno. 

V případě Ţelivského ulice, která uţ svojí zástavbou je úzká (proto je zde 

provoz zjednosměrněn), není parkování na chodníku dovoleno, právě 

z důvodu moţnosti pohybu chodců. 

 K situaci ve městě a to nejenom na náměstích. Znovu musím konstatovat 

bohuţel komplikace, které jsou zapříčiněny rozestavěností několika ulic. 

Musím, ale v tomto případě pochválit přístup radnice, která se snaţí  
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Z matriky 
Významné ţivotní výročí oslavili tito občané: Paní Jaroslava Řejhová, paní Jana Langová,  

paní Olga Náglová, paní Věra Drbalová a paní Boţena Kundrumová z Českého Brodu,  

pan Josef Červinka z Liblic.  

Upřímně všem blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.  

M. Hladíková, matrika 

Poděkování 

 
Ráda bych touto cestou poděkovala panu starostovi za 

blahopřání k mým jubilejním narozeninám, které mi předala 

spolu s dárkovým balíčkem paní Vagová, za coţ také děkuji. 

Přesto, ţe to někdy vyvolá emoce, je tento stále se drţící zvyk 

velmi srdečně milý. 

Olga Náglová 

PODĚKOVÁNÍ 

 
Jiţ několik let navštěvuji knihovnu v Českém Brodě a ráda 

bych touto cestou ocenila jak ochotu jejích pracovnic, tak 

skvěle vedený fond. 

Vyuţívám ho zejména k pracovním účelům a nacházím v 

něm publikace, které mi nenabídly ani některé větší praţské 

knihovny. Jsem si jista, ţe město Český Brod můţe být na 

takto skvěle vedenou knihovnu právem pyšné. 

PhDr. Stanislava Jarolímková 

Termíny plesů a zábav v sokolovně 2009 

 
14.2. Sokolské Šibřinky, hraje Bíza Band, začátek ve 20.00 

hodin 

21.2. Rybářský ples, hraje Bíza Band, začátek ve 20.00 hodin 

28.2. Dětský maškarní ples, moderuje divadélko Andromeda 

Praha, začátek od 14.30 hodin 

4.4. Baskeťácká zábava 

GE Money Bank přestěhovala svou 

pobočku v Českém Brodě 

 
GE Money Bank přestěhovala své obchodní 

místo v Českém Brodě a klienti ho nyní naleznou na 

náměstí Arnošta z Pardubic 6. Nová pobočka  

(tel.: 321 610 450) má bezbariérový vstup a je 

otevřena kaţdý všední den od 9:00 do 12:00  

a v odpoledních hodinách od 13:00 do 17:00. 

Bankomat se nachází nedaleko obchodního místa téţ 

na náměstí Arnošta z Pardubic a je přístupný 24 hodin 

denně.  

veškeré opravy provádět komplexně tj. nejprve inţe-

nýrské sítě a potom úpravy povrchů, veřejného osvětle-

ní, chodníků apod. Myslím, ţe ulice Prokopa Velikého 

je toho dostatečným příkladem. Letos by měla být 

v podobném duchu dokončena ulice Palackého a průtah 

přes ulice Havlíčkova, Jungmannova aţ po ulici Zbo-

rovskou. Není moţné řešit situaci tak, jako to probíhalo 

tři roky v sousedním Kostelci n. Č. l. 

 Vzhledem k neustále se stupňujícímu počtu vozidel, by 

bylo řešení umoţnění průjezdu náměstím krajně neuvá-

ţené. Celý rok 2007 a část roku 2008 byl projednáván 

za účasti mnoha občanů, odborníků, zastupitelů, podni-

katelů, ţen i muţů, mladých i starších, strategický plán 

města. Byl velmi široce diskutován a otevřen všem při-

pomínkám. Všichni zúčastnění se však jednoznačně 

shodli na tom, ţe je potřeba, právě z hlediska ţivotního 

prostředí, výrazně zklidnit provoz aut v centru města. 

Část Husova náměstí uţ tomuto poţadavku odpovídá  

a i z hlediska historického si myslím, ţe je řešení správ-

né. V podobném duchu bude řešen zbytek obou náměs-

tí, včetně ulice Tyršovy, části ulice Suvorovovy a Krále 

Jiřího s tím, ţe vjezd do oblasti bude umoţněn za úče-

lem nákupu, vyřízení záleţitostí na úřadech apod. Aby 

byl znemoţněn průjezd, bude tato oblast převedena do 

dopravního reţimu obytné zóny (rychlost vozidel do 20 

km/hod., pohyb chodců i dětí po celé šíři vozovky 

apod.) tak, aby toto fungovalo skutečně jako historické 

centrum města. Obě náměstí se budou objíţdět jedno-

směrnými ulicemi tak, jako se objíţdí kruhový objezd. 

Cyklistům bude umoţněna jízda oběma směry. Tyto 

úpravy vycházejí právě z cílů strategického plánu, kte-

rý je zpracován s výhledem do roku 2022. V tomto vý-

hledu je také uvaţováno s vybudováním spojky od kři-

ţovatky ulic Krále Jiřího a Zborovská přes areál ZZN 

do ulice Kolárovy. Úpravy tohoto charakteru jsou však 

finančně velmi náročné a získat peníze od dalších fon-

dů (např. EU) je velmi komplikované. Intenzivně se ta-

ké připravuje úprava přednádraţí, včetně podchodu na 

Škvárovnu a řešení těchto prostorů z hlediska parková-

ní apod. Kaţdé přijaté dopravní opatření není výmys-

lem jediného člověka a je vţdy nutné velmi pečlivě vá-

ţit všechna pro a proti. Ať je přijato opatření jakékoliv, 

vţdy je určitá skupina lidí, kterým se toto nebude líbit. 

Jestliţe je provoz zklidněn v jedné ulici musí ve vedlej-

ší ulici zákonitě narůst. Proto musí být nalezen přijatel-

ný kompromis. Závěrem bych chtěl touto cestou ubez-

pečit všechny občany, ţe jakýmikoliv připomínkami se 

kompetentní orgány podrobně zabývají. Není však 

moţné situaci měnit jen podle toho jaký kdo vznese po-

ţadavek.   

Václav Rychtář, ved. odb. dopravy MěÚ 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 31. řádného jednání rady města, konaného dne 17. 12. 2008 v  16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 

1. Zamítnutí žádosti EKO VODA (310/2008). Rada města zamítá žádost pana Miroslava Petružálka – sdružení, Jeronýmova 674, 

280 02 Kolín 4 ze dne 5. 10. 2008, o příspěvek na provoz stojanu EKO – vody. 

2. Místní poplatek za nakládání s komunálním odpadem na rok 2009 (311/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod schválit sazbu místního poplatku na rok 2009 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů v celkové výši 500 Kč na osobu a kalendářní rok, dle přílohy č. 3, která je nedílnou 

součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

3. Návrh maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2009 (312/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod schválit maximální ceny za odvoz komunálního odpadu pro 

podnikatele pro rok 2009 v následující výši: 

nádoba 110 1… 52 svozů… 2 387 Kč 

nádoba 120 1… 52 svozů… 2 634 Kč 

nádoba 140 1… 52 svozů… 3 140 Kč 

nádoba 240 1… 52 svozů… 4 347 Kč 

kontejner 1 100 1… 52 svozů… 16 451 Kč 

kontejner 660 1… 52 svozů… 9 875 Kč 

nádoba 110 1… 26 svozů… 1 674 Kč 

nádoba 120 1… 26 svozů… 1 869 Kč  

nádoba 240 1… 26 svozů… 2 199 Kč 

nádoba 240 1… 26 svozů… 2 957 Kč 

Ceny pro podnikatele jsou stanoveny včetně DPH 19%. 

4. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2008 (313/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Český Brod na rok 2008 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu 

zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy se snižují na 179.698,88 tis. Kč, provozní výdaje se zvyšují na 127.489,58 tis. Kč, 

investiční výdaje se snižují na 52.209,30 tis. Kč. Položka financování se nemění a je ve výši 0. 

5. Rozpočtové provizorium na rok 2009 (314/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit tato 

pravidla rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2009 do data schválení rozpočtu na rok 2009: 

je zastaveno sjednávání nových investičních akcí, budou hrazeny pouze investice na základě již uzavřených smluv. 

provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně nutné výši. 

financování provozu příspěvkových organizací bude zajištěno ve výši 1/12 příspěvku roku 2008 

sociální dávky budou vypláceny do výše skutečně přijaté účelové dotace. 

6. Intenzifikace ČOV (315/2008). Rada města I. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 203/2008/OSM, č. 

zhotovitele 050/08 ze dne 21. 8. 2008 na zhotovení projektové dokumentace pro intenzifikaci ČOV. II. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. III. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci 

investiční akce „Intenzifikace městské ČOV v Českém Brodě – Liblicích“ na Ministerstvo zemědělství České republiky, program 

čerpání státní finanční podpory v rámci programu 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“, 

podprogram 229 313.  

7. ZŠ Žitomířská – souhlas s čerpáním investičního fondu (316/2008). Rada města schvaluje ve funkci zřizovatele čerpání 

investičního fondu ve výši 140.000 Kč na nákup dvou plynových kotlů pro hlavní budovu příspěvkové organizace ZŠ Žitomířská. 

8. Prodej pozemku p. č. 765/40 k. ú. Český Brod (317/2008). Rada města I. bere na vědomí dopis FPD CORPORATION CZ a. s .  

ze  dne 3. 12. 2008, II. doporučuje zastupitelstvu města Český Brod zrušit své usnesení č. 77/2008 ze dne 15. 10. 2008, kterým 

schvaluje prodej pozemku č. 765/40 k. ú. Český Brod. III. vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 765/40 orná půda o výměře 

5.534 m
2
 v k.ú. a obci Český Brod z majetku Města Český Brod obálkovou metodou za minimální cenu 1.320 Kč za 1 m

2
. 

Nabídky v zalepené obálce, označené slovy: „NEOTVÍRAT-POZEMEK ZBOROVSKÁ“ zašlete na adresu Města Český Brod, nebo 

předejte do podatelny Města Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic č. p. 56 nejpozději do 31. ledna 2009. Nabídka bude 

obsahovat: jméno, příjmení a bydliště zájemce, nebo název, IČ a sídlo společnosti, 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. Pozn. bližší informace podá Odbor správy majetku Města Český Brod dle schváleného územního plánuje 

lokalita vedena jako zóna „hromadného bydlení“ urbanistická studie využití území je k nahlédnutí na Stavebním odboru Města 
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Český Brod. 

9. Hodnotící zpráva vodohospodářského majetku (318/2008). Rada města bere na vědomí Hodnotící zprávu pro vlastníka 

vodohospodářského majetku za rok 2007, zpracovanou v listopadu 2008. 

10. ANNA – dodatek ke zřizovací listině (319/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit dodatek 

č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory ze dne 17. 5. 2007, kterým se mění 

příloha č. 2 Nemovitý majetek. 

11. Stanovení platu Jaroslavě Jelínkové, pověřené řízením MS Kollárova 71, 282 01 Český Brod od 21. 11. 2008 (320/2008). 

Rada města schvaluje plat Jaroslavě Jelínkové pověřené řízením příspěvkové organizace MŠ Kollárova, Kollárova 71, 282 01 

Český Brod. Originál platového vyměřuje uložen u tajemníka MěÚ v personálních spisech. 

12. Výpověď z nájmu bytu – Palackého 1256 Český Brod (321/2008). Rada města schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 29 v domě 

na adrese Český Brod, Palackého 1256 paní Michaele Nežádalové z důvodu neplacení nájemného dle § 711, odst. 2 písm. b) 

občanského zákoníku. 

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě s GE Money Bank (322/2008). Rada města I. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor č. 239/208/OSM ze dne 30. 9. 2008 na pronájem půdy a sklepa v č. p. 6, nám. Arnošta z Pardubic, Český 

Brod společnosti GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1 a. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí originálu 

zápisu k tomuto usnesení. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

239/2008/OSM. 

14. Rámcové smlouvy (323/2008). Rada města I. schvaluje uzavření Rámcových smluv na provádění prací spojených s opravami 

a údržbou bytového fondu a budov Města Český Brod pro rok 2009 s firmami: Svoboda Karel, Krále Jiřího 219, Český Brod, IČ: 

12525481, Sus Květoslav, Vrátkov 82, Český Brod, IČ: 40005399, Stavitelství Korec, stavební a obchodní sdružení, Komenského 

352, Český Brod, IČ: 44681887. Návrhy smluv jsou nedílnou součástí originálu tohoto usnesení. II. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem Rámcových smluv s uvedenými firmami. 

15. ZŠ Tyršova – souhlas s čerpáním investičního fondu na vybavení družiny (324/2008). Rada města schvaluje ve funkci 

zřizovatele čerpání investičního fondu v celkové výši 162.000 Kč na vybavení prostor družiny příspěvkové organizace ZŠ Tyršova. 

16. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pozemky v k. ú. Český Brod (325/2008). Rada města I. schvaluje uzavření Dodatku č. 

2 s Ing. Oldřichem Drahorádem, Jungmannova 1162, Český Brod, IČ 112 90 463 na prodloužení doby nájmu částí pozemků v k. 

ú. Český Brod p. č. 1008/2 a p. č. 1008/3 – o výměře celkem cca 1.000 m
2
 na dobu určitou do 31. 12. 2009, a připočtení míry 

inflace ke stanovenému nájemnému. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě 

o nájmu pozemků. 

17. Prodej bytu č. 1256/3 – Palackého ul., Český Brod (326/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit prodej bytové jednotky č. 1256/3 – 1+KK o velikosti 26,86 m
2
 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2686/173205 

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 panu Antonínu Nikloví, bytem Palackého 1256, Český Brod za kupní cenu 320.920 Kč, přičemž částka ve výši 677,05 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-ti dnů po podpisu kupní smlouvy. Nabyvatel musí mít uhrazeny veškeré závazky vůči Městu 

Český Brod. 

18. Příspěvek na fasádu rodinného domu (327/2008). Rada města schvaluje příspěvek na realizaci fasády novostavby rodinného 

domu na pozemku parc. č. 75/4, k. ú. Český Brod ve výši 24.000 Kč, který je ve vlastnictví pana Lukáše Litery, Svatopluka Čecha 

880, 282 01 Český Brod. Příspěvek bude poskytnut oproti předložení faktur žadatelem. 

19. Nové zdroje vody (328/2008). Rada města I. souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo číslo zhotovitele 070188, číslo 

objednatele 217/2007/OSM ze dne 24. 9. 2007. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše 

uvedeného dodatku ke smlouvě č. 217/2007/OSM 

20. Pověření řízením Technických služeb Český Brod (329/2008). Rada města I. odvolává Ing. Ludmilu Plášilovou z funkce 

ředitelky příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, se sídlem Palackého 339, 282 01 Český Brod k 30. 12. 2008, na 

základě její žádosti ze dne 17. 12. 2008. II. pověřuje Ing. Miroslava Kruliše řízením příspěvkové organizace Technické služby 

Český Brod, se sídlem Palackého 339, 282 01 Český Brod k 31. 12. 2008.  

21. Nákup pohlednic města Český Brod (330/2008). Rada města schvaluje koupi 35 historických pohledů města Český Brod v 

celkové hodnotě 14.344 Kč. 

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

  

Souhrn z  32. mimořádného jednání rady města, konaného dne 29. 12. 2008 v 16:30 hodin  

v  kanceláři tajemníka MěÚ 

 

1. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem nemocnice (335/2008). Rada města I. schvaluje dodatek číslo 3 ke smlouvě o 

nájmu č. 16/2008/OSM ze dne 8. 2. 2008 se společností PP Hospitals s.r.o., kterým se mění článek IV. a bod 1 výše a úhrada 

nájemného do 31. 12. 2010 na symbolickou 1 Kč ročně a posunuje splatnost nájemného za období září až prosinec 2008 do 31. 

12. 2010. Dodatek je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 
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Fischera podpisem výše uvedeného dodatku č. 3.  

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

  

Souhrn z  25. řádného zasedání zastupitelstva města, konaného dne 17. 12. 2008 v 18:00 hodin 

v obřadní síni českobrodské radnice 

 

2. Prodej bytu č. 1256/20 – Palackého ul. Český Brod (89/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytu č. 1256/20 – 

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 Kateřině Pavelákové, 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 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 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. 

3. Prodej bytu č. 1256/34 – Palackého ul. Český Brod (90/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytu č. 1256/34 – 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 Anně Kotvaldové, 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 práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po podpisu kupní v 

termínu do 90-ti dnů po podpisu kupní smlouvy. 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 č. p. 1256 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m
2
 v k.ú. a obci Český Brod. 

4. Prodej bytu č. 1256/7 – Palackého ul. Český Brod (91/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytu č. 1256/7 – 1+1 o 

velikosti 41,46 m
2
 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4146/173205 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 Haně Červenkové, 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 práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po podpisu kupní 

smlouvy, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. Úhrada kupní ceny bude před podpisem kupní smlouvy. II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 4146/173205 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. 

5. Prodej pozemku k. ú. Český Brod (92/2008). Zastupitelstvo města I. nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 149 o výměře 532 

m
2
 v k. ú. Český Brod. II. zamítá žádost manželů Jaroslava a Heleny Fraňkových, Želivského 248, Český Brod o koupi výše 

uvedeného pozemku. 

6. Rozpočtové provizorium na rok 2009 (93/2008). Zastupitelstvo města schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria na 

období od 1. 1. 2009 do data schválení rozpočtu na rok 2009: 

je zastaveno sjednávání nových investičních akcí, budou hrazeny pouze investice na základě již uzavřených smluv 

provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně nutné výši 

financování provozu příspěvkových organizací bude zajištěno ve výši 1/12 příspěvku roku 2008 

sociální dávky budou vypláceny do výše skutečně přijaté účelové dotace 

8. Schválení vyhlášky o místním poplatku za nakládání s komunálním odpadem na rok 2009 (94/2008). Zastupitelstvo města 

schvaluje sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů v celkové výši 500 Kč na osobu a kalendářní rok, dle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí originálu 

zápisu k tomuto usnesení.  

9. Bezúplatná směna pozemků k. ú. Štolmíř (95/2008). Zastupitelstvo města I. ruší usnesení rady města č. 208/2008 ze dne 28. 

8. 2008, II. ruší usnesení rady města č. 254/2008 ze dne 19. 11. 2008, III. ruší usnesení zastupitelstva města č. 79/2008 ze dne 

19. 11. 2008, IV. vyhlašuje záměr bezúplatné směny pozemků v k. ú. Štolmíř dle vyhotoveného geometrického plánu č. 848–

63/2008 z majetku manželů Vlasty a Václava Josífkových, Štolmíř 102 – celkem 62 m
2
 do majetku Města Český Brod: 

p. č. 75 – díl „k“ – 62 m
2
 sloučen do pozemku p. č. 64/1 Z majetku Města Český Brod – celkem 61 m

2
 do majetku manželů 

Vlasty a Václava Josífkových: 

P. č. 64/7 – díl „h“ – 43 m
2
 sloučen do pozemku p. č. 75/3 

p. č. 64/1 – díl „i“ – 1 m
2
 sloučen do pozemku p. č. 75/3 

p. č. 64/7 – díl „e“ – 0 m
2
 sloučen do pozemku p. č. 75/2 

p. č. 64/1 - díl "f' - 2 m
2
 sloučen do pozemku p. č. 75/2 

p. č. 64/1 - díl "c" - 15 m
2
 sloučen do pozemku p. č. 75/1 

10. DODATEK č. 2 "Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český Brod" (96/2008). Zastupitelstvo města schvaluje DODATEK č. 2 

"Zásad pro prodej bytů v č. p. 1256, Český Brod". Byty č. 1256/17, 1256/33 budou nabídnuty stávajícím nájemníkům za ceny 
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stanovené znaleckými posudky. 

11. Dům a pozemek v Liblicích (97/2008). Zastupitelstvo města schvaluje 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, vše v k. ú. 

Liblice u Českého Brodu a obci Český Brod, která byla uzavřena dne 26. 9. 2008 pod EČ: 230/2008/OSM. 

12. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2008 (98/2008). Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k 

rozpočtu města Český Brod na rok 2008 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

Rozpočtové příjmy se snižují na 179.698,88 tis. Kč, provozní výdaje se zvyšují na 127.489,58 tis. Kč, investiční výdaje se snižují 

na 52.209,30 tis. Kč. Položka financování se nemění a je ve výši 0. 

13. Dodatek ke zřizovací listině ANNA (99/2008). Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory ze dne 17. 5. 2007, kterým se mění příloha č. 2 Nemovitý majetek. 

15. Prodej pozemku 765/40, k. ú. Český Brod (100/2008). Zastupitelstvo města I. bere na vědomí dopis FPD CORPORATION 

CZ a.  s .  ze  dne 3. 12. 2008, II. ruší své usnesení č. 77/2008 ze dne 15. 10. 2008, kterým schvaluje prodej pozemku č. 765/40 k. 

ú. Český Brod o výměře 5 534 m
2
 firmě FPD CORPORATION CZ a. s. 

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

 

Souhrn z 1. řádného jednání rady města, konaného dne 8. 1. 2009 v 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

1. Pronájem prostoru v č. p. 47 (1/2009). Rada města 1. schvaluje pronájem prostoru o velikosti 83,15 m
2
 v domě č. p. 47, v 

přízemí vlevo, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod od 1.2.2009 na dobu určitou dvanácti let, za nájemné ve výši 1.800 Kč/

m
2
/rok, firmě OPTIK JAS s.r.o., se sídlem Tuchorazská 815, 282 01 Český Brod, zastoupené Markétou Svobodovou, DiS. 

Rekonstrukci prostoru provede nájemce na své náklady a vložené investice budou považovány za předplacené nájemné, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem nájemní smlouvy na nebytový prostor v č. p. 47, nám. 

Arnošta z Pardubic, Český Brod. 

2. Prodej bytů v č. p. 1256 – Palackého ul., Český Brod – VĚŽÁK 2 byty – dle Dodatku č. 2 (2/2009). Rada města 

vyhlašuje záměr na prodej 2 bytů v č. p. 1256 Palackého ul., Český Brod včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 

společných částech domu č. p. 1256 a pozemku p. č. st. 1580, k. ú. Český Brod, předem určeným zájemcům tj. současným 

nájemcům jednotlivých bytů dle Zásad pro prodej bytů (včetně Dodatku č. 2). Jedná se o tyto byty: 

byt č. 17 - 40,46 m
2
 - spoluvl. podíl 4046/173205 - 1+1 -cena 505.820 Kč - ZP č. 2467-215/2008, 

byt č. 33 - 26,83 m
2
 - spoluvl. podíl 2683/173205 - 1+KK - cena 320.560 Kč - ZP č. 2466-214/2008. Případné připomínky zašlete 

na Město Český Brod, nebo předejte do podatelny Města Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic č. p. 56 nejpozději do 25.01.2009. 

3. ANNA - zahrada a atrium (3/2009). Rada města schvaluje Realizaci úprav zahrady a vniřního atria v ANNĚ Český Brod, sociální 

služby pro seniory na pozemcích 195/1, 195/11, st. 378, k.ú. Český Brod. 

4. Polní cesta P3 - dodatek ke smlouvě (4/2009). Rada města I. souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 243/2008/OSM na 

výstavbu polní cesty P3 v k.ú. Štolmíř. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. II. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem dodatku ke smlouvě č. 243/2008/OSM ze dne 8.10.2008.  

5. Bezúplatná směna pozemků - k.ú. Štolmíř (5/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 

bezúplatnou směnu pozemků v k.ú. Štolmíř, obci Český Brod dle vyhotoveného geometrického plánu č. 848-63/2008. Z majetku 

manželů Vlasty a Václava Josífkových, Štolmíř 102 - celkem 62 m
2
: p. č. 75 - díl "k" - 62 m

2
 sloučen do pozemku p. č. 64/1 Z 

majetku Města Český Brod - celkem 61 m
2
: p. č. 64/7 - díl "h" - 43 m

2
 sloučen do pozemku p. č. 75/3 p. č. 64/1 - díl "i" - 1 m

2
 

sloučen do pozemku p. č. 75/3 p. č. 64/7 - díl "e" - 0 m
2
 sloučen do pozemku p. č. 75/2 p. č. 64/1 - díl "f' - 2 m

2
 sloučen do 

pozemku p. č. 75/2 p. č. 64/1 - díl "c" - 15 m
2
 sloučen do pozemku p. č. 75/1 

6. Prodej bytu č. 1256/26 - Palackého ul., Český Brod (6/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 

prodej bytu č. 1256/26 - 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 Evě Cenigrové, 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 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.  

7. Stanovení platu Ing. Miroslavu Krulišovi, který byl pověřen řízením TS Český Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod od 

31.12.2008 (7/2009). Rada města schvaluje plat Ing. Miroslavu Krulišovi, který byl pověřen řízením příspěvkové organizace TS 

Český Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod. Originál platového vyměřuje uložen u tajemníka MěÚ v personálních spisech. 

 Jaromír Fischer, starosta města 

Sledujte také internet na 

http://www.cesbrod.cz 
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Městská policie informuje… 

Listopad 2008 

1. 11. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření 

rychlosti v obci Krupá. Sběr injekční 

stříkačky na Husově náměstí. Kontrola osob 

vracejících se v nočních hodinách z barů  

a heren. 

3. 11. 2008  Plnění veřejnoprávní smlouvy měření 

rychlosti v obci Tuchoraz. Měření rychlosti 

v obci Liblice.  

5. 11. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření 

rychlosti v obci Doubravčice. Řešení 

krádeţe zboţí v prodejně Diskont Plus-

vyřešeno blokově na místě. 

7. 11. 2008 Kontrola osob vracejících se v nočních 

hodinách z barů a heren. Spolupráce s PČR 

při krádeţi mobilního telefonu – předvedení 

pachatele na PČR. Asistence s RZS na 

Nám. A. z Pardubic – opilý muţ. Dohled 

nad veřejným pořádkem při fotbalovém 

utkání Č. Brod – Děčín. Kontrola osob 

vracejících se v nočních hodinách z barů  

a heren. 

10. 11. 2008   Měření rychlosti v ulici Klučovská. Plnění 

veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti 

v obci Tismice. Plnění veřejnoprávní 

smlouvy měření rychlosti v obci Nová Ves 

II. Předvedení pachatele TČ na OO PČR 

Český Brod – řízení bez ŘP. 

11. 11. 2008   Nález štěněte v ulici Ţitomířská+ odvoz 

štěněte do útulku v Lysé n. Labem. Sběr 

injekční stříkačky v ulici Krále Jiřího 

(kino). 

12. 11. 2008   Sběr injekční stříkačky v ulici Klučovská. 

Spolupráce s odborem dopravy kontrola 

objízdné trasy (uzávěra Zborovská). 

14. 11. 2008   Spolupráce s odborem dopravy kontrola 

objízdné trasy (uzávěra Zborovská). 

Kontrola osob vracejících se v nočních 

hodinách z barů a heren. Spolupráce s PČR 

při pátrání po osobě duševně nemocné. 

Spolupráce s PČR v ulici Bulharská – 

občanské souţití. 

15. 11. 2008   Předvedení osoby podezřelé za spáchání 

přestupku na OO PČR Č. Brod. Kontrola 

vlakového nádraţí – zjištěn přestupek 

kouření, přestupek vyřešen v blokovém 

řízení 2×. Zjištění poškození skleněné 

výplně u restaurace Ţák – přivolán majitel. 

Kontrola osob vracejících se v nočních 

hodinách z barů a heren. 

Blokové pokuty na místě zaplacené 49000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku 36500 Kč 

Parkovací automaty 99268 Kč  

Poplatky za trţnici 5190 Kč  

Celkem 189958 Kč 

18. 11. 2008   Odchyt psa v ulici Ţitomířská, předání psa 

  majiteli – vyřešeno domluvou. 

20. 11. 2008   Spolupráce s PČR při odchytu psa – 

podezření na vzteklinu a následný převoz 

psa do veterinární nemocnice a po vyšetření 

umístěn pes do útulku v Lysé n. Labem.  

21. 11. 2008   Spolupráce s PČR kontrola tanečních 

v Sokolovně na podávání alkoholu osobám 

mladším 18 let – negativní. 

22. 11. 2008 Spolupráce s PČR zajištění místa dopravní 

nehody. Zjištění leţícího muţe u prodejny 

na Bulánce, přivolána RZS. 

24. 11. 2008 Měření rychlosti v ulici Klučovská. 

25. 11. 2008  Sběr injekční stříkačky v ulici Šafaříkova 

3×. Řešení krádeţe zboţí v prodejně LIDL-

vyřešeno blokově na místě. 

27. 11. 2008  Měření rychlosti ulici Klučovská a v obci 

Liblice. Odchyt koně v obci Liblice – 

zjištěn majitel, předání koně majiteli. 

28. 11. 2008  Spolupráce s PČR v ulici Rokycanova – 

duševně nemocná osoba. Zajišťování 

dopravy a veřejného pořádku pří rozsvěcení 

vánočního stromu. 

29. 11. 2008  Kontrola osob vracejících se v nočních  

  hodinách z barů a heren. 

30. 11. 2008   Řešení volně pobíhajícího psa v obci 

Zahrady – vyřešeno v blokovém řízení. 

Kontrola osob vracejících se v nočních 

hodinách z barů a heren. 

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 

il
u
st

ra
čn

í 
fo

to
 

Blokové pokuty na místě zaplacené 30000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku 33000 Kč 

Parkovací automaty 110404 Kč  

Poplatky za trţnici  6070 Kč  

Celkem 179474 Kč 

Prosinec 2008 

1. 12. 2008 Asistence s odborem dopravy + dokumentace 

semaforu v ul. Ţitomířská. Na základě kamerového systému 

zjištěno poškození OA kontejnerem na odpady –  ÚZ 
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Ilustrační obrázek 

archiv ČBZ 

2. 12. 2008  Vyhlášení odstávky el. proudu v Českém 

Brodě. Asistence s stavebním odborem při 

řízení v obci Nová Ves II. Plnění 

veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti 

radarem v obci Tuchoraz, Krupá. Měření 

rychlosti v Liblicích. 

03. 12. 2008  Zadrţení osoby v celostátním pátrání předání 

  PČR. 

05. 12. 2008 Prověření oznámení o toulavém psu v obci 

  Liblice. Kontrola osob vracejících se  

  v nočních hodinách z barů a heren. Nález OP 

  + vrácení dokladů majitelce.  

06. 12. 2008  Kontrola osob vracejících se v nočních  

  hodinách z barů a heren.  

10. 12. 2008  Asistence s odborem dopravy kontrola  

  funkčnosti světelné signalizace v ul.  

  Ţitomířská. 

11. 12. 2008  Zjištění vyvrácení dopravního značení v ul. 

  Zborovská – uvedení značek do původního 

  stavu. 

12. 12. 2008. Kontrolní činnost zaměřená na dodrţování 

  dopravního značení v ul. Zborovská a Ruská.  

13. 12. 2008 Kontrolní činnost zaměřená na dodrţování 

dopravního značení v ul. Zborovská a Ruská. 

Spolupráce s PČR při kontrole podnapilé 

osoby v ul. Klučovská. 

16. 12. 2008 Zjištění pachatele přestupku krádeţ kabelů – 

vyřešeno blokovou pokutou. Doručení 

písemností pro MÚ Český Brod. 

17. 12. 2008  Zajištění opravy zpomalovacího pásu v ul. Na 

Cihelně. 

20. 12. 2008 Řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – 

vyřešeno v blokovém řízení. Spolupráce 

s PČR při řešení občanského souţití na Nám. 

A. z Pardubic. 

21. 12. 2008  Zajištění dopravy při konání běhu v obci 

Zahrady.  

22. 12. 2008  Zajištění dopravní nehody v obci Štolmíř – 

asistence PČR při usměrňování dopravy. 

24. 12. 2008  Kontrolní činnost při konání půlnoční mše 

v Českém Brodě. 

29. 12. 2008  Asistence s odborem dopravy při kontrole 

osazení dopravního značení na siln. č. I/12. 

31. 12. 2008 Asistence při poţáru kontejneru v ul. Na 

Cihelně. Odchyt dvou psů v ul. Jana Kouly + 

umístění do kotce MÚ. Kontrolní činnost při 

silvestrovských oslavách.  

 Zvýšená kontrolní činnost ul. Zborovská 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  

Odbor sociálních věcí informuje… 

 
Dovolte, abych Vám představila odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví. Odbor sociálních věcí působí na Městském 

úřadě Český Brod od roku 2003 a v současné době má 

devět zaměstnanců včetně vedoucí odboru. 

 A 
genda odboru sociálních věcí je velmi široká. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se zabývá 

sociálně právní ochranou dětí, kam spadá i 

náhradní rodinná péče a kurátor pro mládeţ. V rámci 

sociálně právní ochrany poskytujeme poradenství, 

vykonáváme funkci opatrovníka nezletilých dětí, sledujeme 

výkon ústavní výchovy, dále sledujeme vývoj dětí, které 

byly umístěny do výchovy jiných občanů neţ rodičů, 

provádíme terénní práci, spolupracujeme se školami, soudy, 

PČR, lékaři a dalšími institucemi dle potřeb při ochraně 

práv a oprávněných zájmů nezletilých dětí. V rámci 

ochrany práv dětí podáváme soudu návrhy na výchovná 

opatření, jejichţ účinnost sledujeme. 

Další velmi širokou agendou je poskytování příspěvku na 

péči. S tím souvisí i sociální poradenství zaměřené na 

sociální sluţby a terénní práce, kdy vyhledáváme občany, 

kteří potřebují sociální sluţbu. 

Neméně důleţitou agendou jsou dávky poskytované 

v rámci hmotné nouze, sociální poradenství pro občany, 

kteří se ocitnou v hmotné nouzi a terénní práce. 

Na našem odboru působí jedna pracovnice, která má na 

starost staré občany a občany se zdravotním postiţením. 

Nejčastěji poskytovanou dávkou je příspěvek na provoz 

motorového vozidla. 

Na našem odboru najdete také kurátora pro dospělé, který 

má na starost i občany společensky nepřizpůsobené a 

vykonává protidrogového koordinátora. Rovněţ v rámci 

odboru působí romský koordinátor. 

V současné době probíhá v Českém Brodě komunitní 

plánování, které má za úkol provést zmapování sociálních 

sluţeb a zjistit jaké sluţby jsou skutečně potřeba a začít 

pracovat na jejich zřízení. Koordinátorkou je rovněţ 

pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

Pokud si někdo není jistý, zda se zabýváme právě jeho 

problémy, tak budeme rádi, pokud přijde a budeme se 

snaţit jeho situaci řešit, pokud nebudeme schopni mu s jeho 

problémy poradit, tak mu alespoň pomůţeme najít instituci, 

která bude schopna jeho situaci řešit. 

V tomto roce nás čeká řada změn v sociální oblasti a 

věříme, ţe si s nimi poradíme a i nadále budeme poskytovat 

co nekvalitnější sluţby. 
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Město Český Brod rozvíjí úkoly ze Strategického plánu a 

komunitně plánuje sociální služby. Pokud máte zájem 

ovlivnit sociální politiku města nebo získat více informací 

obraťte se na Veroniku Svěcenou, DiS. koordinátorku 

plánování sociálních služeb, svecena@cesbrod.cz nebo 

telefon 321 612 124. Více informací naleznete na webových 

stránkách www.cesbrod.cz 

Bc. Eva Dobiašová-vedoucí odboru sociálních věcí 

Historické miniatury 

Lidé, události, zajímavosti… 
 

Českobrodský poţární sbor slaví v letošním roce 135 let 

od svého zaloţení. Zaloţen byl v roce 1874. U kolébky 

sboru byli tito zakladatelé: Jan Weidenhoffer, J. Dušek, Fr. 

Dousek, Fr. Procházka, J. Rada, J. Kurz, J. Kasalický, J. 

Lukeš a R. Křepinský. 

 

Poslední vydra byla zastřelena u „Podviňáku“ Fr. Fišerem 

v roce 1933. Váţila 10 kg a byla vycpána a umístěna do 

sbírek Střední všeobecně vzdělávací školy – dnes 

Gymnázium. 

 

Na vybudování Tyršova pomníku v Tyršově háji u 

koupaliště bylo vybráno 15 235 korun. Sochař Josef Škoda 

z Hradce Králové za pomník obdrţel 10 200 korun. Zbytek 

byl pouţit na podezdívku. Dnes se pomník nachází u 

vchodu do areálu tenisových kurtů. 

 

120 let trvání slaví budova původního okresního 

chorobince, který byl zřízen okresním zastupitelstvem za 

starostování Františka Prokůpka z Vykáně. Vystavěn byl  

v roce 1889 a 24. 6. 1890 slavnostně vysvěcen a předán 

svému účelu. Dříve Domov důchodců – dnes je to Anna 

Český Brod, sociální sluţby pro seniory. 

 

V Dolánkách byla původně celá řada rybníků. Dosud je 

zachovaný rybník Podviniční, lidově zvaný „Podviňák“ a 

rybník pod Tuchorazí. Dalším rybníkem byl Mrzák, kde se 

plavívaly ovce před střiţí, rybník Řešeto, který propouštěl 

vodu, rybník Stodola, Šembera, Dívčí, Ţabinec a Balík. Ty 

poslední byly jiţ nad Starými Zámky. 

 

V červnu roku 1889 postihla Český Brod povodeň. Od 

Hradešína přišla černá mračna, spustil se velký liják, který 

rozbahnil pole a stráně. V podvečerních hodinách dorazila 

povodňová voda do města, Šembera vystoupila ze břehů aţ 

na výšku 2 sáhů (asi 3,5 m) vylila se z břehů a nepřetrţitě 

stoupala. Povolaní hasiči a místní posádka zeměbrany se 

pokusila vystěhovat obyvatele z nízko poloţených bytů. Při 

povodni zahynul jediný člověk, 25 letý důstojnický 

zástupce O. Lueff, který skočil do hluboké vody pro 

dobrovolného pomocníka Fontaina a sám se při tom utopil. 

Ještě na počátku devadesátých let 20. století byla na zbytku 

hradební zdi na rohu ulice Lázeňské a Jungmannově 

k vidění pamětní deska tomu statečnému muţi, ovšem dnes 

jiţ je nezvěstná. 

V roce 1902 nabývá reálné podoby úsilí Českého Brodu o 

regulaci Šembery. Předběţné práce byly zadány inţenýrům 

Reitrovi a Štěpánkovi, kteří provedli zaměření, vypracovali 

projektovou a rozpočtovou dokumentaci regulace pro úsek 

od silničního mostku u bývalého pivovaru do míst proti 

kapličce gothardské. Celkový předběţný náklad činil 

32 000 K v rakouských korunách. Městská rada usilovala 

získaz od c. k. místodrţitelství zemskou, ale i státní 

subvenci. S regulací zahájenou v r. 1906 se pokračovalo 

podle upřesněného projektu v r. 1907. Stavební práce byly 

zadány českobudějovickým inţenýrům Pfefermannovi a 

Myslivečkovi. Nad pomalými pracemi měl odborný dozor 

český zemský výbor. Regulace zmíněného úseku byla 

dokončena v r. 1909, nákladem 64 680,50 K rakouských a 

svou kapacitou zajistila nezávadný průtok velkých vod. 

Hořejší část regulace směrem proti toku od silničního 

mostku k novému městskému koupališti byla prováděna 

v roce 1932. Touto poslední úpravou zmizela romantika 

v městském úseku potoka, kde v klikatém toku s vymletými 

kořeny starých olší na břehu, hlubšími tůněmi i písečnými 

svahy koryta se koupávala většinou mládeţ. Zmizely s tím i 

názvy těchto oblíbených místa jako „V peřinkách“, „V 

pupku“ ap. coţ dnes pamatují jen nejstarší občané. 

 

V červnu roku 1914 byly vybudovány a uvedeny do 

provozu městské lázně na městském rybníku u pivovaru, 

napojené na přítok ze Šembery. Měly dva zděné bazény, a 

to pro plavce a pro děti. Ohrazené pískoviště pro slunění 

mělo i moţnost sprchování ruční pumpou. Lázně byly 

rozšířeny v roce 1915 o další dřevěné kabiny, takţe celkový 

mailto:svecena@cesbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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náklad na jejich výstavbu v rakouské měně činil asi 20 000 

K. Byly zrušeny v roce 1945 a jejich funkci převzalo 

městské koupaliště „Na Kutilce“ jako součást objektů 

budovaného sportovního areálu. 

 

Dne 7. srpna 1903 odsouhlasilo obecní zastupitelstvo 

výstavbu plynárny. Stavba byla zadána třem firmám: 

Západočeská šamotárna v Praze, Karel Krčil v Praze a 

Julius Pintsch ve Vídni. Budovu stavěl stavitel Jan Sklenář 

z Kolína. Práce pokračovaly velice rychle a plynárna 

zahájila svoji činnost jiţ 19. prosince 1903. Ve městě tehdy 

svítily tři trojramenné kandelábry, 36 jednoduchých a 49 

nástěnných lamp, které nahradily původních 56 

petrolejových lamp, které osvětlovaly městské ulice aţ do 

roku 1903. Elektrické lampy v domácnostech zazářily aţ 

v listopadu 1923, plynové osvětlení na ulicích se udrţelo aţ 

do druhé světové války. Plynárna byla provozována v reţii 

města, nějaký čas byla v nájmu a po druhé světové válce 

napojena do národního podniku Středočeské plynárny a 

vyráběla svítiplyn aţ do 10. února 1962. Od tohoto dne 

bylo město napojeno na dálkové vedení plynu a 

českobrodská plynárna skončila svou výrobu. 

 

V roce 1884 byl objeven městský archiv uchovaný ve 

dvou truhlách na půdě bývalé školy u kostela sv. Gotharda. 

 

Včelařský spolek byl zaloţen 10. října 1876 na popud 

učitele Josefa Vykoukala ze Štolmíře. Pan učitel svolal 

pokročilé rolníky i veřejnost, byl zvolen devítičlenný výbor. 

Předsedou byl Josef Vykoukal, jednatel Lev Fr. Charbuský, 

ředitel dolu v Úvalech a pokladníkem J. Zach téţ z Úval. 

Sociální demokrat František Macháček vykonával funkci 

starosty města od 14. června 1919 aţ do 3. března 1939, 

kdy na svoji funkci rezignoval. Byl to starosta velmi 

oblíbený a úspěšný. V Českém Brodě byl dlouhá léta 

místopředsedou strany sociálně demokratické a 

spoluzakladatelem Dělnické tělovýchovné jednoty, která 

měla za „Branou“ vybudován na tehdejší dobu solidní 

společenský Lidový dům se sálem a tělocvičnou. Řadu 

funkcí vykonával František Macháček aţ do konce roku 

1939. Pod vlivem událostí, které vedly k rozbití, a okupaci 

Československa se jeho plicní choroba začala prudce 

zhoršovat a musel se vzdát politické a veřejné činnosti. 

Zemřel 16. 2. 1941 v Českém Brodě ve věku 67 let. Pohřeb 

se konal 19. 2. 1941 a byl vypraven z Lidového domu. 

Dnes nese jeho jméno jedna z nových ulic našeho města. 

 

Dle archivních pramenů byl prvním českobrodským 

apatykářem Václav Christen, kterému bylo uděleno právo 

dne 22. prosince 1758 a jeho následovníkem byl Fr. Popp 

od června 1766 do 6. února 1767. V dalších letech není 

zmínka o ţádném apatykáři, aţ v roce 1800 magistrát 

pronajal místnosti pod radnicí Friedrichu Hőnigovi (dnes 

budova Městského kulturního a informačního centra). 

Lékárna v čp. 82 na Husově náměstí je od května 1898, 

kam ji přestěhoval Jan Weidenhoffer. 

 

První myšlenka zaloţit ve městě jesle neboli „opatrovnu“ 

vznikla v roce 1848 a byla tehdy provedena sbírka. Jesle 

byly otevřeny 1. března 1885, nejdříve byly umístěny 

v chlapecké škole proti sokolovně, počátkem školního roku 

1885/1886 se přestěhovaly do bytu školníka u téţe budovy. 

Návštěvnost v některých měsících přesahovala denně aţ 99 

dětí. Kuratorium ústavu navázalo na původní jednání z roku 

1884 se správou Sokola o přístavbu budovy k sokolovně, 

kde by byla umístěna „ opatrovna“. Nově získané prostory 

by za určitých podmínek slouţily i provozu Sokola. Jednání 

bylo úspěšné a správa jeslí zapůjčila Sokolu 1000 zl. Jesle 

zahájily svůj školní rok v roce 1886 a udrţely se tam řadu 

dalších let. 

 

První vánoční strom republiky byl v našem městě 

vztyčen 14. prosince 1929 před pomníkem Prokopa 

Velikého, zahájení se zúčastnila hudba mladoboleslavského 

pěšího pluku. Vánoční strom pak kaţdoročně zářil aţ do 

roku 1947. Tradice byla obnovena před pár lety osvětlením 

stromu u zvonice kostela sv. Gotharda a spojena jiţ 

z tradičním Adventním průvodem světýlek a zakončena 

vystoupením sboru Vox Bohemica. 

 

V roce 1919 se usneslo obecní zastupitelstvo, ţe bude 

poţadovat v parlamentu vrácení majetku, který byl městu 

konfiskován po bitvě na Bílé Hoře. Jednalo se o dvory 

Liblice a Tismice, les Biskupství (Dolánky), Nouzov 

s rybníkem, „Podviňák“ a luka „V Chobotě“. 

 

Před 40 lety (v březnu 1969) byl zdemolován objekt čp. 

146 tzv. Klusáčkův statek. Dnes zde stojí budova bývalé 

Reprografie, nyní firma Praga. 

 

V letošním roce slaví 40 let od vzniku tzv. „finské 

domky“ v ulici Jiřího Wolkera. 

 

Českobrodská stínadla. Tak se jmenovala zvláštní místa 

pro stínání, která mívala samostatná místa mimo šibenici. 

Šibenice stávala na návrší západně od města k Tismicům a 

Nové Vsi a zachovalo se dodnes pomístní jméno Na 

spravedlnosti, kdeţto o stínadlech víme jen z městských 

knih, kde se o nich píše v polovině 16. století a jméno se 

zachovalo „za Jalovou branou k stínadlům…, přes Popelec 

k stínadlům... „Stínadla vystupují jako místo popravní a 

jsou doklady, ţe to byla stavba zděná i dřevěná, tedy patrně 

i šibenice. Z příčiny snad pro kratší nebo lepší cestu se 

právo přestěhovalo blíţe k městu, kde původně jen stínadla 

stávala a kde lidé odsouzení bývali stínáni najatým 

přespolním katem, obyčejně kouřimským, protoţe vlastního 

kata nemělo a na místě byli do drnu zahrabáváni. Místo 

bylo pastviskem, kterému se obyčejně lidé vyhýbali a jen 

troufalí jednotlivci šli blíţ. Při popravě bylo diváků vţdy 

dost, neboť toto divadlo, které se několikrát do roka 

opakovalo, poskytovalo vţdy pastvu pro oči a vzrušení pro 

mysl. Spravedlnost lámání kolem, propichování kůlem, 

trhání vnitřností, zaţiva stahování z kůţe, vyřezávání 

jazyků, usekávání končetin, škubání ţhavými kleštěmi, 

zahrabávání za ţiva, vylupování očí (stalo se v Českém 

Brodě r. 1445 Martinovi Vikánskému) nebyla vlastně ţádná 

spravedlnost, ale lidská ohavnost. Tehdejší konšel či radní 

měl právo rozhodovat o ţivotě a smrti nešťastníků. Lidský 

ţivot neměl větší ceny neţ zvířete, za krádeţ kozy – provaz, 

za kus ukradeného šatstva – meč, kterým se trestala třeba i 

nešťastná láska. Ke konání tehdejší spravedlnosti náleţely i 

dlouhé výslechy či exameny, udílení hanby cejchu – 

vyřezávání na zádech písmeny R (Relagatus Bohemiae tj. 

vypovězenec z Čech). Řezání uší, mrskání metlami při 
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obíhání šibenice a nakonec po hrdelním rozsudku věčné 

vypovězení. Pro větší efekt nezůstávalo při pouhé popravě 

odsouzenců, ale jejich mrtvá těla byla na popravišti 

vyzdvihována na obdiv kolemjdoucím. Rozsudek 

českobrodského práva z roku 1729 nad Matějem Římalem 

pro loupeţné přepadení na cestě libereckého soukeníka. Pro 

své těţké přečinění, jiným ku příkladu a postrachu, je 

zločinec na hrdle trestán a tělo na kolo poloţeno a do 

povětší vyzdviţeno má být podle práva. Neţ však poprava 

mohla být vykonána, zemřel odsouzenec v šatlavě 

v okovech a konšelé ţádali o poučení shora. Přišlo z Prahy, 

ţe se má pokračovat podle instrukcí, tak popravčí mistr 

zavolaný z Kouřimi mrtvé tělo na káře k popravnímu místu 

dovezl, hlavu rýčem odsekl a na kůl narazil, tělo na kolo 

poloţil a do povětří vyzdvihl. Odsouzenec neušel tedy 

potupě. Stínadla chátrala a ţádný řemeslník je nechtěl 

opravovat. V roce 1732 zedník Strnad dílo chtěl přenechat 

přespolním, ale ani oni to dělat nechtěli. Smutné exekuce se 

děly aţ do r. 1782, kdy novým řádem Josef II. učinil konec 

šibenicím. V září 1788 odprodali konšelé spravedlnost a i 

pozemek na stínadlech na pastvu. Dnes se v těchto místech 

nachází budova Základní školy – původně Masarykova 

jubilejní škola. Výměnou šibenice za školu se naplnilo 

zvolání Stavte školy, bořte ţaláře! 

 

Brychovna dříve Cypriánka – vznik jména úzce souvisí 

se salnytrnickým (výroba ledku draselného, chemicky 

dusičnanu draselného) řemeslem, které bylo u nás 

provozováno v 18. století rodinou Weiserů. Dcera Františka 

Weisera, Veronika, se v roce 1798 provdala za Cypriána 

Hilaria Rotta, který provozoval salnytrnické řemeslo po 

Weiserových. Kdyţ Cypriánovi zemřela manţelka 

Veronika, oţenil se znovu s mladičkou Magdalenou 

Čechurovou a měl s ní několik dětí. Z nich dva synové 

Vincenc a August byli zakladateli praţské ţelezářské firmy 

J. V. Rott. Kolem roku 1800 postavil Cyprián Rott za 

městem k Tismicům domek a při něm měl 4 jitra pozemků. 

Zde také vyhloubil jámy, které potřeboval k řemeslu. 

Prohlubně byly zatopeny vodou a louţi se lidově říkalo 

„Jordán“. V českobrodské matrice z r. 1808 je zápis: Dne 

31. ledna 1808 Jan Jeřábek, podruh, jinak řečený Havel 

v noci jsouce z města domů do Tismic, v louţi řečené 

„Jordán“ blíţ města násilně zamordován a v té louţi utopen. 

Poloha se původně nazývala „v písku“, který se zde před 

tím těţil. Samotě se začalo říkat „Cypriánka“, podle 

křestního jména vlastníka. Ne však na dlouho, neboť Rott 

zemřel v r. 1822. Vdova Magdalena se znovu provdala za 

Václava Brycha, salnytrníka z Třebestovic. Samota dostala 

nové jméno „Brychovna“ a Cypriánka upadlo 

v zapomenutí. V rodině Brychů byl domek se „sady“ či 

„plantáţemi“, jak se jamám na výrobu salnytru říkalo aţ do 

r. 1874. Řemeslo se však jiţ neprovozovalo a nemovitost 

později rychle měnila vlastníky. Nakonec v r. 1895 ji 

koupila obec města Českého Brodu za 6.168 K. Cypriánka 

– Brejchovna je „statek na samotě“ kam zajíţděla Karolína 

Světlá rozená Rottová jako dítě k příbuzným, jak sama o 

tom několikráte píše. Tehdy to opravdu byla samota, která 

postupně byla obklopována různými stavbami a louţe u ní 

zasypány. Stavení se stalo útočištěm a přístřeším chudých a 

nuzných. V místě „Brychovny“ pořádali po řadu let 

představení provazolezci při lampiónovém osvětlení a 

rachejtlích. Po první světové válce zde v blízkosti byly 

postaveny vagónové domky. 

Salnytr (sanytr, ale i salnitr, sanitr) = dusičnan draselný se 

původně vyráběl vyluhováním tzv. salpetrové půdy 

obsahující dusičnan vápenatý, roztokem potaše. Pouţíval se 

na výrobu černého střelného prachu, v lékařství, 

k nasolování masa, jako hnojiva apod. 

 

Českobrodské krámky u kostela 

Jednou z českobrodských zvláštností byly tzv. krámky pod 

někdejším hřbitovem u kostela sv. Gotharda. Krámků bylo 

deset a lidé si je vyhrabali z mělkých hřbitovních výklenků 

hřbitovní zdi, kdyţ totiţ magistrát zrušil jejich krámky na 

náměstí nedaleko studny. Výklenky byly časem více a více 

prohlubovány a zavíraly se malými vrátky, aby kupci 

nemuseli denně přinášet zboţí. Postupem času nabyly 

dostatečné prostory k obývání a byly opatřeny dveřmi. 

Obyvatelé těchto sklepních děr přestáli klidně a trpělivě 

policejní útisk a vystrčili i komínky od kamen. Kouř jejich 

podzemních krbů stydlivě a skromně se ztrácel v oblacích. 

Shovívavost někdejší městské správy učinila skutkem jejich 

nejtajnější přání: krámky se staly po čase jejich 

vlastnictvím. V roce 1865 byly krámky zvané „kotce“, 

stejně jako budovy v okolí Šembery, postiţeny povodní, 

zaplaveny a stály 0,5 m ve vodě. V roce 1894 českobrodská 

záloţna krámky vykoupila, byly zrušeny a místo upraveno 

na park kolem kostela sv. Gotharda. 

zdroj: čbz, články a poznámky Rudolfa Petráně, Ing. 

Jaroslava Grulicha a Dr. Karla Bednaříka 

starosta František Macháček, foto soukromý archiv 
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JAK TO BYLO V ČESKÉM BRODĚ V ROCE 1887 

 
Před nějakým časem jsem navštívil v městské výstavní síni Šatlava výstavu o Českém Brodě na starých fotografiích. Zaujala 

mě jedna, která hovořila o jakémsi cvičení sokolů… 

Protože se nejednalo o jakési cvičení a protože shodou okolností o něm něco vím a něco mám, rád bych se o to s vámi podělil. 

  

H 
istorie Sokola v Českém Brodě patří mezi nejstarší v zemích bývalé Koruny České a můţeme na ni být patřičně 

hrdi. Ale k tomu se ještě dostaneme později. Sokolské hnutí vzniklo na našem území začátkem druhé poloviny 

devatenáctého století zejména díky péči Dr. Miroslava Tyrše. Při jeho zaloţení vycházel ze vzorů skandinávských 

linghiád a německých turnfestů. Ty pak byly vrcholem tělovýchovné činnosti a podle nich sokolové pořádali své slety. 

I. Všesokolský slet se konal v Praze na Střeleckém ostrově v neděli 18. června 1882. Přítomno bylo 1572 krojovaných 

účastníků, cvičilo jich 720. Slet se konal na paměť 20. výročí zaloţení Sokola a Dr. Miroslav Tyrš zde obdrţel od Dr. Grégra 

za zásluhy o zaloţení Sokola pamětní stříbrný věnec. 

II. Všesokolský slet se měl konat v červnu 1887 v Praze na Císařské louce. Jiţ v květnu však Praţské policejní ředitelství slet 

zakázalo. To ale jiţ byla na cestě do bývalé vlasti výprava amerických sokolů, kteří byli k vystoupení na sletu připraveni. 

Místo sletu se však uskutečnilo 26.června1887 pouze jejich veřejné vystoupení, spojené s jedněmi z prvních lehkoatletických 

závodů na našem území. Bohuţel i zde zasáhla praţská policejní moc a celý program se musel uskutečnit v náhradním místě, 

totiţ díky péči sokolů českobrodských, v Českém Brodě. Podívejme se, jak vzpomínal na celou událost o čtyřicet let později 

Petr Kukla, ředitel škol v Českém Brodě. 

 

První mezinárodní závody v gymnastice, pořádané 26. 6. 1887 v Č. Brodě 
 

N 
ejvýznačnější událostí roku 1887, událostí historickou, byly 

závody česko-americké, jeţ se konaly v Českém Brodě 26. 

června, za čeţ děkovati jest nám slavné praţské policii, jeţ 

v Praze veřejné vystupování zakázala. Sotva zvěděl náš Sokol o 

zákaze, vyslal do Prahy k místonáčelníkovi Sokola Praţského, Dr. 

Číţkovi, deputaci – Částku, J. Lukeše a J. Miškovského – kteráţ 

nabídla pohostinný Český Brod, ale prvé přijetí nebylo slibné! 

„Blázníte, bratří?“ zvolal bodrý Číţek a nechtěl o Brodě ani slyšeti. 

Proto zůstal redaktor Miškovský v Praze po několik dní a nocí a 

agitoval u členů slavnostního výboru a podával do Brodu zprávy o 

průběhu jednání. Konečně mohl poslati 3. června o půlnoci radostnou 

depeši, na niţ čekali bratří v hostinci. Sám Číţek gratuloval tomuto 

delegátovi brodskému v hořejší světnici praţského Sokola, kde 

slavnostní výbor praţský konal schůze a kde delegát brodskou nabídku 

obhajoval. 

Hned rozvinul se v Brodě rušný ţivot přípravný, voleny komitéty a 

odbory, obec převzala protektorát, získáno vojenské cvičiště pro 

seřazování a louky pod cukrovarem za cvičiště, svolána mimořádná 

valná hromada jednoty, zorganizována hudba místní a opatřena 

přespolní, vyjednány zvláštní vlaky a opatřovány zásoby potravin. Ve 

vřelém provolání městské rady čteme: „Co nedopřáno metropoli 

království, naší zlaté Slovanské Praze, tím se můţe honositi náš Český 

Brod. On nejen, ţe uvítá ve středu svém bratry Američany, jimţ ani 

poměry, ani odloučenost nedala utuchnouti lásce k rodné půdě české – 

k rodným bratrům – on však bude také svědkem velkolepých závodů 

sokolských junáků amerických a českých.“ 

Kdyţ všechno připraveno a poslední úder tesařské širočiny na velkolepých tribunách, amfiteatrálně zbudovaných, dozněl, 

přiblíţilo se nedělní ráno 26. června a tu hned od úsvitu plnily se ulice přibylými hosty pěšími i na povozech a konečně vedle 

vlaků řádných, deset vlaků zvláštních přivezlo tisíce hostí, ţe se to v našich ulicích a náměstích chumelilo k neprojití. Na 

čtyřicet tisíc lidstva počítáno toho dne v Brodě, většinou zásobeného potravinami z obavy, ţe by zde nebyli uspokojeni, 

druhého dne pak bylo kolik povozů papíru nahrabáno. 

Hosté američtí, vedení bratrem Stulíkem, uvítáni byli starostou města Janem Weidenhofferem a pozdraveni chlebem a solí u 

slavobrány na rohu hostince „U slunce“, načeţ odpověděl bratr Stulík: „Ctění občané, drahé občanky! Konám milou 

povinnost, vzdávaje vám dík jménem přítomných účastníků sokolské výpravy naší do vlasti za všecku tu lásku bratrskou a 

sesterskou, jaká se v tomto uvítání a pohostinností slovanskou a staročeskou jeví. Pospíchali jsme s touhou do města vašeho, 

abychom mezi vámi novými projevy lásky pookřáli, abychom, aţ se opět navrátíme do dálné Ameriky, i tam vytrvati mohli 

v díle, směřujícím k udrţení a zachování národností naší v dalekých oněch končinách.“ 

Průvod byl v městě bouřlivě pozdravován, domy byly zahaleny v prapory a kvítí a hosté odvedeni do sokolovny, kde v stínu 

nádherných sokolských praporů si odpočinuli a poobědvali. Tu pronesena zdravice starostou města: „Kéţ by tvůrci Sokolstva 

meškali mezi námi! Jak by se těšili a radovali z tohoto svátku našeho, jenţ důkazem, ţe vůdčí idea jich zapustila hluboké  
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kořeny do srdce národa, ţe roste a vzmáhá se stále víc a víc.“ – a bratr Dr. Číţek pravil: „Toto město Český Brod, nejbliţší 

Praze, podalo nám pravici a my volili dobře. Toho důkazem dnešní uvítání.“ 

Odpoledne pořádán velkolepý průvod z vojenského cvičiště a kdyţ obsazeny všechny tribuny a všechna místa, promluvil 

bratr JUC Scheiner řeč slavnostní, jeţ vyvolala nadšený, hromový ohlas. Potom konána různá cvičení a závody ve skoku do 

dálky, do výšky, útokem do výšky, do výše o tyči, ve vzpírání a běhu a zvláště tehdy zajímavé a nové, cvičení s kuţely. 

Do noci trvalo rozjíţdění se hostí a dlouho doznívaly úsudky časopisů, aţ na jediný, vesměs uznalé a nadšené. Naše dojmy, 

domácích pozorovatelů a účastníků, nevyprchají do smrti. Byl to historický den, na jehoţ popsání sotva stačily noviny a pro 

něţ je rámec tohoto článku příliš úzce vyměřen.  

Nezajímavý není ani oficiální program celé slavnostní neděle, ostatně podívejte se sami. Takhle nějak vypadal ručně psaný 

plakát. Kolik pak jich asi po městě bylo vyvěšeno? 

Jak asi vypadal „skok útokem do výšky“, nebo jaké výkony podávali tehdejší borci, či co to byla „rej směrová“? To uţ se asi 

nikdy nedozvíme. Můţeme jenom obdivovat organizaci a nadšení, se kterým se naši předchůdci pustili do zajištění celé akce. 

Moţná, ţe některé body programu vzbudí náš úsměv, ale akce byla zajištěna určitě velmi dobře, nakonec o tom svědčí i 

vydání časopisu Výletní listy Sokola Praţského. Nabídnu vám z něho ukázku v příštím čísle našeho časopisu.   

Jaroslav Petrásek  
 
Pozn. red. Faksimile citovaného plakátu najdete na straně 22 

MKIC zve do divadla 

Divadlo Bez zábradlí— Divadelní společnost Josefa Dvořáka 

komedie „S Pydlou v zádech―, v hlavních rolích Josef Dvořák  

a Markéta Hrubešová 

středa 18. 3. 2009, odjezd od MKIC 17.30 hodin 

Divadlo Na Jezerce 

představení „Paní plukovníková― v hlavních rolích Jiřina Bohdalová  

a Simona Stašová 

pondělí 23. 3. 2009, odjezd od MKIC 17.30 hodin 

Rezervace vstupenek v MKIC, email: mkic@cesbrod.cz, tel.: 321 612 217 
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BERAN ( 21. 3. – 20. 4.) 

Zdá se, ţe mezi vámi nebude málo lidí, kteří jsou v jisté nouzi, hypotéky 

na vás budou mít výrazný vliv. Raději se rozhodněte zůstávat u své 

původní rodiny, pokud jste mladší, kdyţ jste starší, snaţte se taky lépe 

zabezpečovat vlastní příbytky. Není jasné, do jaké míry vám bude přát 

finanční situace. Planety naznačují, ţe budete muset více pracovat s 

administrativou a více vnímat nařízení úřadů 

 BÝK ( 21. 4. – 21. 5.) 

Mnoho z vás bude mít problémy s tím, kolik technických schopností v 

práci potřebujete. Moţná hrozí i rozchody partnerství, ale ta dlouhodobá 

vydrţí, planety naznačují, ţe musíte umět oddělovat zrno od plev. 

Nereagujte na výhodné nabídky ojetých automobilů, ani kdyţ se vám je 

snaţí vnucovat přátelé.  

 BLÍŢENCI ( 22. 5. – 21. 6.) 

Období kolem Valentýna vás bude vyzývat k návštěvám různých 

kulturních akcí. Proč byste nemohli zkusit kreativitu i vy sami? V době, kdy se všichni více strachují, vy můţete vidět přesně, jak sanovat 

finance vaší firmy, i mírně krachujících podniků. Není to jen otázkou vaší schopnosti finanční improvizace, ale taky díky inteligenci a 

schopnosti investovat ušetřené částky. 

RAK ( 22. 6. – 22. 7.) 

Únor volá po akci v oblasti obchodu, proto pokud jste se nerozhodli pro nějakou činnost, máte nejvyšší čas orientovat se v IT. Práce máte 

opravdu hodně, ale raději se chováte a tváříte jako workholici i v případě onemocnění chřipkou, protoţe nechcete přijít o zaměstnání. 

Minulý rok vás mohlo překvapit, jak se zachovali lidsky chladně lidé, které jste měli rádi nebo je milovali. Z toho mohli vzniknout 

frustrace, i deprese, ale věřte, ţe uţ ke konci února se pozitivní stránky díky planetám jenom posílí, máte naději na změnu k dobrému. 

LEV ( 23. 7. – 22. 8.) 

Ani únoru v ţádném případě nemůţete být plni síly a smyslu pro povinnost. Okolo Valentýna se budete učit, jak umět ve vztazích a lásce 

dávat přednost přáním partnera a snaţit se jim vycházet vstříc. Únor pro vás bude sloţitým měsícem. Víte moc dobře, ţe změny budou 

pro tento rok spíš negativní neţ pozitivní a proto se jich ve svém širokém srdci bojíte, proto si dělejte zásoby na horší časy.  

PANNA ( 23. 8. – 22. 9.) 

Únor nebude přát lásce. Snaţíte se chovat trochu příliš prakticky, moţná se s partnerem stěhujete k sobě, avšak otázky povolání by 

neměly tolik narušovat osobní vztahy. Bojíte se ztráty zaměstnání, ale planety naznačují, ţe nemusíte mít strach, pokud dobře rozumíte 

IT problémům a financím. Máte obavy z nezaměstnanosti, proto více šetříte a v případě nouze pouţíváte konta, která měla být třeba na 

budoucnost. 

VÁHY ( 23. 9. – 23. 10.) 

Hlavně únor proţijete v energické pohodě a dobré mysli. Aktivujícím článkem mohou být vaše nápady, které půjdou brzy k přátelům, 

kteří se mohou věnovat jejich realizaci. Taky budete atraktivnější pro osoby druhého pohlaví, coţ rozpoznáte uţ během února, nejen na 

Valentýna, kdo všechno se bude vtírat do vaší přízně. Musíte sice hodně pracovat a sloţitě vydělávat, máte ale trochu více naděje a štěstí, 

neţ ostatní. 

ŠTÍR ( 24. 10. – 22. 11.) 

V únoru byste měli být na pozoru, abyste se kvůli touze po financích nedostali do problémů, kvůli kterým se snaţíte konat nečekané 

právní kroky. Je otázkou, jestli spíš investovat peníze do spokojeného ţivota v oblasti partnerství, musíte se umět chovat strategicky, coţ 

vám často chybí. Nastal čas, abyste se naučili dbát na konvence ve vztahu k lékařům a dětem. Právě k tomu vás vyzývá partnerův vliv.  

STŘELEC ( 23. 11. – 21. 12.) 

Především měsíc únor vyuţijete k zbourání zaţitých zvyků a nahrazení modernějšími a nezávislejšími, jak velí Jupiter. Jestli to s 

milovanými osobami nemyslíte opravdově, raději jim citově neubliţujte. Máte velké sklony navštěvovat blízké a známé, coţ pro vás 

znamená ochotu nechat se inspirovat ke zlepšení stavu vašeho nábytku a vůbec celého vybavení. 

KOZOROH ( 22. 12. – 20. 1.) 

Pozor na přelom února a března, kdy můţete být nepříjemní a plní konfliktů a hašteření. Také byste se měli vyvarovat rychlé jízdy autem 

a extrémních sportů. V práci se budete snaţit prosadit za kaţdou cenu a nespokojíte se s druhým či dalším místem, touha po vítězství 

vám bude vlastní, uspějete však? Stav vašeho konta se vám díky osobní pracovitosti pomalu, ale jistě vylepšuje. 

VODNÁŘ ( 21. 1. – 20. 2.) 

I šťastný únor byste neměli podcenit, věnujte dostatek pozornosti svým povinnostem. Jen tak se vyhnete neshodám a náhlým změnám v 

práci s nejistým výsledkem. Přesto se nedá říct nic výrazně špatného, v práci i vztazích jste úspěšní. Obzvláště, pokud se vyhnete tomu, 

abyste jednali hrubě, jste přeci humanisti. Kdyţ hledáte partnera, nezůstávejte doma u počítače. 

RYBY ( 21. 2. – 20. 3.) 

Únor vás zastihne na dlouhých cestách, nebo aspoň s myslí, pohybující se ve vyšších sférách. Planety naznačují, ţe některé milostné 

vztahy vám přijdou vleklé a nefunkční, jiné zase bez jistých perspektiv. S penězi to vypadá na problémy pro všechny, hlavně se kolem 

nich provádí hodně podvodů, ale většina z vás má díky planetám hlavně v únoru a březnu štěstí.  

 

HOROSKOP NA ÚNOR 2009 

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

HOROSKOP 
únor 2009 

http://www.witchery.cz/
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únor 2009 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Naučná literatura 
 

Broţ,J.: Aféry Anduly Sedláčkové 

Černý, R.: Antonín Novotný 

Desenský, R.: Jak poznat psí duši 

Gut, K. 100 let českého hokeje 

Hašplová, J.: Masáţe dětí a kojenců 

Challen, P.: Dr. House 

Janáč, M.: Divnopis 2. 

Kmenta, J.: Kmotr Mrázek 2. 

Král, Z.: Co dalo Česko světu 

Mandţuková, J.: Výţiva v těhotenství od A do Z  

Mitterrand, D.: Kniha mých vzpomínek 

Pavličová, Š.: Sama doma 

Pernes, J.: Alexej Čepička 

Rohál, R.: Slavné filmové hlášky 

Tabery, E.: Hledá se prezident 

Toulavá kamera 7. 

Zatloukalová, J.: Vánoční kuchařka pro dceru 

 

Beletrie 
 

Bešťáková, E.: Svatební zvonění 

Cook, R.: Kritický bod 

Červenák, J.: Bivoj válečník 

Ending, E.J.: Po Valentýnu 

Erskine, B.: Údolí havranů 

Fousek, J.: Cesty za nadějí 

Gordon, N.: Katalánec 

Hardie, T.: Labyrint Růţe 

Henryková, J.: Koncert pro levou ruku 

Hosseini, K.: Tisíce planoucích sluncí 

Chabon, M.: Ţidovský policejní 

klub 

Christie, A.: Sloni mají paměť 

Janouchová, K.: Horká stopa 

Jehošua, A.B.: Milenec 

Kabátová, Z.: Recept na dlouhověkost 

Kantůrková, E.: Vy nám taky 

King, S.: Ostrov Duma Key 

Kopta, J.: Hlídač č. 47 

Kubíková, K.: Samoţivitelka 

Legátová, K.: Mimo tento čas 

Mularczyk, A.: Katyň 

Nabokov, V.: Mášeňka 

Pellar, R.: Nejdřív se musíte narodit… 

Poštulka, V.: Blues pro Stalina 

Šimon, J.: Ukradený domov 

Šulc, J.: Operace Brunewall 

Urban, M.: Lord Mord 

Walló, O.: Jak jsem zabila maminku 

 

Dětská literatura 
 

Balej, J.: Větvička a Ploutvička 

Brycz, P.: Dětský zvěřinec 

Flídrová, D.: Nazdar, Národní divadlo! 

Chlud., T.: Kája a Filip 

Krček, J.: Špalíček lidových písní 

Lindgren, A.: Strašidlo Sušinka 

Novotná, A.: Divadlo nás baví 

Ouředník, P.: O princi Čekankovi 

Popprová, A.: Čekání na Vánoce 

Pospíšilová, Z.: Domeček pro šneka Palmáce 

Městská knihovna Český Brod 

Výběr z kniţních novinek za prosinec 2008 
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Šachový turnaj mládeţe Kouřim OPEN 2009 
 

V sobotu 10. 1. 2009 se v Kouřimi konal šachový turnaj mládeţe Kouřim OPEN 2009. Celkem se jej zúčastnilo 21 šachistů 

včetně čtyř ze Sokolu Český Brod, kteří si vedli velice úspěšně. Hrálo se ve dvou kategoriích 7 kol tempem 2x20 minut na 

partii. Desetičlennou kategorii starších ţáků suverénně ovládl Jan Čutík ze Sokolu Český Brod se ziskem 7 bodů. 

Následovali ho Vojtěch Tancoš z Prahy se 6 body a se 4,5 body Vojtěch Bug ze ZŠ Kouřim. V mladší kategorii byl mezi 11 

účastníky se 6,5 body nejlepší Martin Homola ze Sokolu Český Brod. Druhý se umístil Martin Horák z MDDM Úvaly s 5,5 

body. Třetí skončil se 4,5 body Šimon Remeš ze Sokolu Kostelec n. Č. l. Turnaj byl ve znamení pohodové přátelské 

atmosféry, přitom ale nebyla nouze o napínavé a zajímavé partie. Při slavnostním vyhlašování byli ocenění jak vítězové 

poháry, tak i všichni ostatní, neboť medaili na památku a drobnou věcnou cenu dostal kaţdý. Zvláštní ceny získali nejmladší 

účastník, teprve osmiletý Martin Homola a nejlepší dívka Lucie Nováková ze Sokolu Kostelec n. Č. l. A protoţe vše 

proběhlo naprosto hladce, zbylo dost času na simultánku. 15 soupeřů se utkalo proti dvěma z pořadatelů, Danu Formanovi  

http://www.knihovna-cbrod.cz
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a Janu Fialovi, kteří obcházeli jednotlivé partie a střídali se v tazích. Vyhrál pouze Jan Čutík, remizovali Jan Kalík a Julius 

Bug. 

Jan Fiala, spolupořadatel  

NAUČTE SE BRIDŢ, NEJLEPŠÍ KARETNÍ HRU  

NA SVĚTĚ!! 

 

B 
ridţ se v Českém Brodě hraje jiţ více neţ čtyřicet let. Mnozí o bridţi vědí 

tak moţná pouze to, ţe se jedná o karetní hru. To sice je pravda, ale 

podstatná je skutečnost, ţe proti všem ostatním karetním hrám je bridţ 

jediná hra, kde je vyloučena náhodnost rozlohy karet. Výsledek je tedy závislý jen a 

jen na hráčích a jejich umění. To také umoţňuje pořádat regulérní bridţové soutěţe 

jednotlivců, dvojic i druţstev. Konají se přebory republikové, mistrovství Evropy i 

světa. Světová bridţová federace WBF byla přijata do olympijského hnutí a při 

zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City zde byl bridţ předveden jako 

ukázkový sport.  

Bridţ procvičuje logické a kombinační myšlení a je velmi zajímavým prostředkem 

zábavy. Podobně jako šachy se dá hrát jenom rekreačně, pro vlastní zábavu nebo 

soutěţně na vyšší úrovni. Většina českobrodských bridţistů se věnuje rekreačnímu 

bridţi a moţnost naučit se tuto nejzajímavější karetní hru, nabízíme i Vám.  

Přijďte se naučit bridţ! Přihlášky na tel. 739033170! 
Na doplnění jiţ jenom uvádíme, ţe bridţ hrají proti sobě u stolu vţdy dva páry, ţe 

se hraje jednou sadou ţolíkových karet (bez ţolíků). Celý kurs absolvujete zdarma! 

Treningy a kursy se konají kaţdou středu od 18.30 v suterénu místního gymnázia a 

uţ nyní se na vás těší Českobrodští bridţisté. 

Jaroslav Petrásek 

Ping-pongový turnaj 
V závěru kalendářního roku 2008 se 

na 1. základní škole konal turnaj ve 

stolním tenise. Zúčastnilo se dvacet 

hráčů, z nichţ bylo vybráno deset 

nejlepších. Dne 15. prosince přijel 

mistr české republiky pan Výborný, 
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který nám dopoledne ukázal nějaké základní údery. A okolo jedné hodiny začal turnaj mezi vybranými hráči naší školy. 

Hráči byli rozděleni do dvou skupin, z nichţ postupovali dva. Ve finále zbyli čtyři, kteří se utkali mezi sebou. Bylo to velmi 

napínavé, ale nakonec zvítězil Dominik Výborný z 5. B, na druhém místě se umístil Stanislav Klindera z 8. B, třetí místo 

obsadil Petr Nouzák ze 7. A a na čtvrtém místě skončil Jan Čech ze 7. B. Myslím, ţe si to všichni uţili. 

Jan Čech 7. B 

Kostička slavila 
 

Toto čtvrteční dopoledne (8. 1. 2009) se společně sešli rodiče s 

dětmi a nejbližší příznivci mateřského centra, aby oslavili 6. 

narozeniny Kostičky.  

Na narozeninové párty nechybělo drobné občerstvení, dort, ani 

dětské šampaňské, na které se všichni těšili. Pro zpestření 

programu organizátorky připravily několik soutěţí pro 

nejmenší. Při příleţitosti oslavy šestých narozenin byla také 

otevřena PŮJČOVNA HER A VÝUKOVÝCH CD pro 

pravidelné návštěvníky centra, které byly zakoupeny za 

finanční podpory sponzorů a rodičů MC. 

Petra Ištvániková, koordinátorka MC Kostička 

Tříkrálová sbírka 

 
Česká charita při farním úřadu Římskokatolické 

církve děkuje všem tříkrálovým dárcům za 

poskytnuté dary, které v letošním roce činí 15 847 

Kč.  

Výtěţek sbírky je určen pro pomoc nemocným, 

handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi 

v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám a to 

v regionech, kde sbírka probíhá a také pro 

humanitární pomoc v zahraničí. 

Částka vybraná dobrovolníky z Českobrodska 

bude vyuţita na zařízení domu pro seniory v Praze 

Hlubočepech, ţeny s dětmi v tísni a pro stavbu 

školy v Indii – pro nejchudší děti, kterým umoţní 

vzdělání. Více informací naleznete na 

www.charita.cz 

 

Emilie Šílená, ředitelka farní charity 
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Dětský maškarní bálDětský maškarní bál   

pořádaný ve spolupráci MKIC 

a TJ Sokol Český Brod 

Sobota 28. 2. 2009 od 14.30 hodin 

v sokolovně v Českém Brodě. 

Zábavné odpoledne s tancem, soutěţemi 

a sladkými odměnami. 

Vyhodnocení nejhezčích masek 

Jednotné vstupné 50 Kč 

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.  

MĚSTSKÉ KULTURNÍ  

A INFORMAČNÍ CENTRUM 

Náměstí Arnošta 

z Pardubic 1,  

282 28 Český Brod 

srdečně zve na výstavu 

 

RENÁTA 

HERMANNOVÁ 

OBRAZY 
 

Galerie Šatlava  

 

2. 2. – 25. 2. 2009 

 

otevřeno  

 

po – pá  

8.00 – 17.00 hodin 

STAVEBNÍ PRÁCE

na klíč

odvlhčování objektů,

zateplování,

zednické práce

Úvaly
603 505 987 - 281 981 684

JSME PRO VÁS JIŽ 17 LET

Chcete podpořit 

Městskou gardu? 

ZAKupte si  

v  informačním centru  

v Českém Brodě DVD  

s dokumentárním 

filmem 

 

Královské brodění 2008 

 

v ceně 90 Kč. 
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POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77 

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572        privat: 321 623 121 

 

Klasická a relaxační masáž 

Nákupní centrum „Na Várečce“ 

Český Brod 
 

Po, Čt, Pá 16.00-20.00 

Košatová Blanka 

607 94 14 25 

Projekt POTEX pro charitativní účely 

V sobotu 21. 2. 2009 se bude konat jednorázový sběr od 9.00 do  12.00 

hodin. Textilie,boty, kabelky, oděvní doplňky, bytové textilie, hračky…, 

prostě veškeré materiály, které mohou být ještě k uţitku. 

Prosíme občany, aby přinášeli materiál v igelitových či jiných obalech! 

Místo sběru: Český Brod, Na Cihelně 1327. Děkujeme. 
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Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Ţitomířská 1359 

přijímá pro školní rok 2009/2010 absolventy 
 

základních škol 

základních škol praktických 

základních škol speciálních 

 

do praktické školy dvouleté 

obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/002  Praktická škola dvouletá 

  

přijati mohou být i žáci končící školní docházku v nižších ročnících všech typů základní 

školy 

přijímací zkoušky se nekonají, pouze budou pozváni na motivační a informativní schůzku 

uchazečů a jejich zákonných zástupců 

bezbariérová škola je vybavena řemeslnickými dílnami, keramickou dílnou, cvičným bytem, 

počítačovou učebnou, tělocvičnou, školním hřištěm se zahradou a pozemkem pro pěstitelství, 

zázemím pro rehabilitační metody snoezelenu a trampoliningu 

po ukončení studia mohou žáci najít uplatnění v sociálních a stravovacích službách,  ve 

zdravotnictví, v zemědělství 

do školy je velmi dobrá dostupnost vlakem (směr Kolín, Praha), autobusy PID 

Přihlášky zasílejte na adresu školy (uvedenou v záhlaví) pro 1. kolo  do 15.3.2009, popř. pro 

další kola i později. 

     Více informací na:   tel. 321 622 300,  e-mail: zvscbrod@iol.cz; www.zszitomirska.wz.cz 

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Ţitomířská 1359 
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD  

- ZŠ praktické  

- ZŠ speciální  

- přípravného stupně ZŠ speciální (i pro mladší děti se zdravotním postiţením) 

Proběhne v úterý 10.2. a ve středu 11.2. od 9 do 15,30 hodin v budově školy, Ţitomířská 1359 za penzionem Anna 

(nová budova) 

K zápisu do 1. ročníku se dostaví  

děti narozené v době od 1.9.2002 do 31.8.2003, popř. i mladší děti se zdravotním postiţením 

děti, které měly v minulém školním roce odloţenou školní docházku 

se ţádostí o informace k zařazení do vyšších ročníků mohou přijít i starší děti 

K zápisu přineste rodný list dítěte, případně odborná vyšetření, která souvisejí se vzděláváním Vašeho dítěte. V případě, ţe 

tato vyšetření nemáte, škola je na základě ţádosti zákonných zástupců dítěte zajistí  přímo ve škole. 

Po dobu zápisu mohou zapisované děti s rodiči nahlédnout do vyučování  i mimotřídní činnosti ve škole. 

Pokud nebudete moci přijít v uvedeném termínu, přijďte během měsíce února. 

 
Rádi zájemcům podáme informace o střední škole - praktické škole dvouleté –  určené pro absolventy všech 

základních škol i v niţších ročnících. Poradíme také rodičům starších dětí – školáků, kteří se potýkají s problémy  

ve škole. www.zszitomirska.wz.cz 

Co nabízí škola Vašim dětem: 

odbornou speciálně pedagogickou a logopedickou péči 

zařazení dítěte do vzdělávacího programu dle schopností dítěte 

( v současné době jsou ve škole děti vyučovány podle 4 učebních programů) 

výuku ve třídách se 4 – 10 dětmi podle typu tříd 

výuku podle individuálních výchovně-vzdělávacích plánů sestavených přímo pro jednotlivé ţáky 

rehabilitační tělesnou výchovu, individuální výuku, logopedii, rehabilitaci nově také prostřednictvím  

metody trampoliningu a snoezelenu, výuku na počítačích a výuku základů cizího jazyka 

pedagogickou asistenci dětem se zdravotním postiţením 

širokou nabídku nepovinných předmětů a zájmových krouţků 

mimotřídní činnost-výlety, školy v přírodě, rehabilitační pobyty, celoškolní aktivity 

mailto:zvscbrod@iol.cz
http://www.zszitomirska.wz.cz/
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ZDRAVÉ STÁRNUTÍ ANEB KAŢDÝ POTŘEBUJEME DOVOLENOU 
 
 Ať už máte pocit nudy a ztráty kontaktu s okolím nebo se naopak ani v důchodu celé dny nezastavíte, 
existuje příjemné a zdravé řešení. Nabízíme vám Rekondiční pobyty, které s trochou nadsázky nazýváme 
„dovolenou pro seniory“. Pořádá je Hotel MAS*** Sezimovo Ústí a odborným garantem rekondičního programu je 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové, který má s rekondičními pobyty několikaleté 
zkušenosti. 
 
 Program rekondičních pobytů připravili čeští lékaři a rehabilitační pracovníci tak, aby pomohl zmírnit 
chronické pohybové obtíže a zlepšil celkový zdravotní i duševní stav seniorů. Náplní jsou proto masáže, cvičení  
v bazénu, rehabilitace, ale i besedy se zdravotní tematikou, společenské večery nebo fakultativní výlety. 
Samozřejmostí jsou služby delegáta a stálý zdravotní dohled. Pro skupiny zajišťujeme autobusovou dopravu  
z blízkosti bydliště, jinak je odjezd z Hradce Králové. Kromě věku od 55 let (včetně) je podmínkou účasti na 
dotovaném pobytu také doporučení lékaře (součást přihlášky). 
 

Díky příspěvkům státu a řady partnerů se snažíme nabízet ceny, které si může dovolit každý. Zkuste se 
ale ještě zeptat své zdravotní pojišťovny, některé z nich na rekondiční pobyty přispívají. 

V ceně pobytů jsou: ubytování s polopenzí, autobusová doprava z HK a zpět, stálý zdravotní dohled, informační 
schůzky, rekondiční program (1x masáž, 1x celkový zábal, 3x cvičení v bazénu, muzikoterapie, 5x rehabilitační 
cvičení, besedy se zdravotní tematikou, 2x společenský večer, bazén, pojištění, pobytová taxa, půldenní výlet, 
služby delegáty a internetové připojení. 
Dárek hotelu – 1 x káva, zmrzlinový pohár a utkání v bowlingu. 
Dále nabízíme: 
Rekondiční pobyt pro rodiče s dětmi do 6 let věku 
Termín:  23. 2. – 1. 3. 2009 
Cena:   dospělý 3 100,- Kč, děti do 2 let zdarma, 3 – 6 let 990,- Kč 
Rekondiční pobyt pro rodiče s dětmi do 11 let věku 
Termín:  8. 3. – 14. 3. 2009 
Cena:   dospělý 3 200,- Kč, děti do 2 let zdarma, 3 – 6 let 990,- Kč, 7 – 11 let 1 590,- Kč 
V ceně pobytů jsou: ubytování s plnou penzí, autobusová doprava z HK a zpět, plavecká škola pro děti, zábavný 
aktivizační program pro děti i rodiče, představení loutkového divadla, stálý zdravotní dohled, informační schůzky, 
besedy se zdravotní tematikou, bazén, pojištění, půldenní výlet, služby delegáta a internetové připojení. 
Odborným garantem programu je Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové. 
Veškeré informace i přihlášky naleznete na našich webových stránkách www.rekondicnipobyty.cz, ale rádi Vám 
je poskytneme i emailem na adrese cckhk-pobyty@seznam.cz, poštou na adrese OS ČČK HK, Mostecká 290, 
Hradec Králové, PSČ  500 03 nebo telefonicky na čísle 495 516 127.                                                              placená inzerce 
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