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Motto: 

„Poctivý a upřímný ţurnalista z vnitřní potřeby jistě uţije svých schop-

ností vţdy tak, aby slouţil vyšším zájmům národního a státního celku. Bu-

de svoje stati psáti jistě jen tenkrát, kdyţ kaţdé jeho slovo se bude opírat o 

pravdu a bude-li vnitřně jist, ţe podkladem jeho tvorby nejsou ani výmys-

ly ani dohady, nýbrţ skutečnost.“  

(Naše hlasy, č. 37, 28. 9. 1934) 

 

O 
 tomto mimořádném novináři, spisovateli a občanovi Českého 

Brodu, který ţil a tvořil větší část svého plodného ţivota 

v našem městě, bylo uţ napsáno mnohé. Ať to byl Rudolf Pe-

tráň, Ing. Jaroslav Grulich, Mgr. Zuzana Miškovská, Tomáš Michal, Vác-

lav Strach a další. Všichni se shodli na tom, ţe Jozef Miškovský byl 

v našem regionu zjev ojedinělý, často svou činností přesahující jeho geo-

grafické hranice. Přesto je nutné si jeho jméno a dílo znovu připomenout, 

zejména i proto, ţe na měsíc březen připadá 150. výročí jeho narození. 

Jozef Miškovský není českobrodským rodákem, narodil se roku 1859 

v Poboři na Kolínsku a to 10. března. Byl synem z prvního manţelství Ja-

na Miškovského a Marie Aronové, dcery Tomáše Arona sedláka 

v Ratenicích na Poděbradsku a jeho ţeny Alţběty Sekavcové z Chocenic. 

V té době měl jiţ dva sourozence, sestry Josefu a Marii. 

O dětství a dospívání není mnoho zpráv. Navštěvoval základní školu ve 

Svojšicích a po krátkém pobytu v tehdy německém Jablonném, směřují-

cím ke zdokonalení němčiny, nastupuje do reálného gymnázia v Kutné 

Hoře. Právě zde v Kutné Hoře se Jozef Miškovský jako mladík začal vě-

novat novinářské činnosti a zde také si posílil svůj obdiv ke Karlu Havlíč-

ku Borovskému, dále se však soukromě vzdělával. Poté nějaký čas pobý-

val v Praze, ale o tomto pobytu není také známo mnoho podobností. 

Do Českého Brodu přichází Jozef Miškovský v březnu roku 1881. V té 

době byl nadšeným radikálním Mladočechem. V roce 1886 si bere za 

manţelku Annu Klímovou, dceru Bedřicha Klímy, mlynáře v Penčicích  

a Anny Schauerové z Bečvár. Postupně se jim narodily tři děti: Boţetěch, 

Boleslav a Drahomíra. To jiţ bydlí s rodinou v domě čp. 21 na dnešním 

Náměstí Arnošta z Pardubic. Zde také v roce 1894 umírá jeho osmadva-

cetiletá manţelka na tuberkulózu a pětatřicetiletý vdovec přebírá plnou 

péči o své tři děti. Jozef Miškovský se nestahuje do ústraní, ale právě nao-

pak. Intenzivní prací zahání bolest rodinné tragedie. Jeho činnost a píle je 

obrovská a nelze ji v tomto krátkém připomenutí uvést vyčerpávajícím 

způsobem, nehledě k tomu, ţe úplné zpracování jeho významu, díla a po-

zůstalosti stále čeká na „svého“ zpracovatele… 

Zde chceme jen krátce připomenout jeho nejvýznamnější aktivity, které 

mají bezprostřední vztah k našemu regionu. Říkáme-li, a to na prvém mís-

tě, ţe Jozef Miškovský byl novinář, musíme se tedy nejprve zmínit o jeho 

novinářské činnosti. Ctil Karla Havlíčka Borovského jako novináře kritic-

kého, nebojácného s velkým světovým rozhledem a věcnou opravdovostí, 

prostě řečeno: dokonalý vzor pro Miškovského novinářskou činnost. Věr-

nost Havlíčkovi dokumentuje i reliéf podobizny Havlíčkovy na fasádě ro-

dinné vilky Na Vanderkách, kde Miškovský ţil do konce ţivota. Reliéf je 

dílem akademického sochaře Karla Opatrného, téhoţ sochaře, jehoţ další 

velké dílo zdobí dnešní Husovo náměstí – pomník Prokopa Velikého. Je 

nutné připomenout i mimoregionální aktivitu Jozefa Miškovského při zří-
   pokračování 
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zení muzea Havlíčkova v jeho rodné Borové. Rodný domek 

Havlíčkův byl zakoupen (1928) přičiněním Jozefa Miškovské-

ho coby aktivního předsedy a později čestným doţivotním 

předsedou Jednoty českých novinářů. 

Pro naše město zřejmě nejvýznamnějším počinem bylo zaloţe-

ní a vydávání regionálních novin Naše hlasy, jejichţ první čís-

lo vyšlo 4. dubna 1881. Původně jako čtrnáctideník a od čísla 

6 jako týdeník. Přes různé peripetie, změny periodicity  

a nucené přestávky (1915–1918) vycházely noviny aţ do 16. 

září 1939, kdy vyšlo poslední 35. číslo 59. ročníku. Jozef Miš-

kovský sám zastavil dobrovolně vydávání svých novin vzhle-

dem k nastalé politické situaci a obsazení země hitlerovským 

Německem. Listujeme-li dnes Našimi hlasy všech ročníků, dý-

chá na nás kronika našeho kraje, drobné zprávy společenské, 

větší statě kulturně-historické, i obsáhlejší články na pokračo-

vání. Časopis komentoval ţivot i práci, zábavu i politiku, kul-

turu i historii především v Českém Brodě a tehdejším okresu 

českobrodském, ale i v sousedních oblastech Kouřimska, Čer-

nokostelecka, Říčanska aj. Noviny mapují i společenský ţivot 

ve spolcích, ekonomický ţivot a v neposlední řadě je přítom-

na“ obsáhlá inzerce, která nás dnes zajímá z  hlediska vývoje  

a rozsahu drobného i většího podnikání v našem městě. Roční-

ky Našich hlasů jsou stále a znovu a znovu zdrojem informací 

pro generace studentů, novinářů i historiků, zajímajících se o 

náš kraj. 

Mimo své novinářské aktivity rozvíjí Jozef Miškovský  

i činnosti další. V roce 1884 ţádá o povolení ţivnosti knihku-

pecké a obchodu s hudebninami a uměleckými předměty. 

V témţe roce ji rozšiřuje o prodej papíru, psacích a školních 

potřeb. Obchod se od roku 1885 nacházel v čp. 21 na náměstí 

(připomíná pamětní deska na domě čp. 21 odhalená v roce 

1969) a v roce 1913 jej předává svému synovi Boţetěchovi. 

Obchod ze známých důvodů zaniká v březnu 1950. Jozef Miš-

kovský byl velice aktivní i v činnosti českobrodských spolků, 

zejména sokola, v městské i okresní samosprávě, významně se 

zaslouţil o zřízení nemocnice v Českém Brodě, spořitelny, 

gymnázia a Podlipanského muzea. Byl iniciátorem vybudová-

ní pomníku Prokopa Velikého, byl členem, později předsedou 

Muzejní jednoty (zal. 1895). Musíme i zmínit jeho aktivitu 

v propagaci a organizaci poutí na Lipanské bojiště, úsilí ve-

doucí k postavení Husova památníku v parku. 

Neméně významná byla činnost literární. Jmenujme alespoň 

některá jeho dílka: Bitva u Lipan spolu s Hašem Kuffnerem, 

Ţivotopis Jana Bohumíra Dlabače, Kacíři  a první evangelíci 

na Českobrodsku, O pokladech pánů Smiřických, Českobrod-

ské pivovarství, Rodinná kronika Rottovská a jiné. 

Je ještě mnoho dalších akcí v Českém Brodě, do nichţ  

k prospěchu věci účinně zasáhl jako všestranný veřejný pra-

covník, jehoţ práce zanechává trvalé stopy v kulturním dění 

Českobrodska. Zásluhy Jozefa Miškovského ocenilo městské 

zastupitelstvo zvolením čestným občanem Českého Brodu  

a později jeho jménem byla označena ulice na Vanderkách. 

 

A na závěr nám dovolte citovat z práce Tomáše Michala 

část nazvanou  Josef či Jozef Miškovský?  

 

Mnohé překvapí podpis Jozefa Miškovského, neboť místo tra-

dičního českého „s“ nalezneme na jeho místě „z“. J. M. nebyl 

takový nevzdělanec, ţe by dokonce chyboval při psaní svého 

jména. Naskýtá se nám otázka: „Proč tak činil?“ Odpověď ne-

ní spjata s jeho původem či rodem, který nepocházel ze Slo-

venska nebo z jiných slovanských oblastí, ale odpovědí je 

„pouhý“ obdiv a úcta ke Slovensku, jeţ je charakteristická 

pro vzdělané Čechy 19. století. Miškovský měl obdiv, důvě-

ru ke všem Slovanům, pochopitelně i Rusům. Velmi kladný 

vztah měl k Srbům, v r. 1883 navštívil Srbsko a Bosnu se 

svým přítelem spisovatelem, novinářem J. Holečkem – na 

tuto cestu velmi rád vzpomínal. Nejvřelejší vztah měl však 

k Slovákům, s nimiţ soucítil v otázce jejich útisku ze strany 

Maďarů, na coţ mnohokrát upozorňoval. Všechna má 

předchozí slova potvrzuje i to, ţe patřil k organizátorům 

Slovenského týdne v Praze koncem r. 1884. On a J. Hole-

ček přivezli do Prahy evangelického kněze Sámo Tomášika 

z Chyţného na východním Slovensku, autora písně Hej, 

Slované, a další představitele slovenské inteligence. Ti byli 

v Praze 25. listopadu bouřlivě uvítáni a důstojné bylo  

i rozloučení o tři dny později v Českém Brodě. Na večerní 

slavnosti hrál k tanci František Kmoch. Od té doby je kore-

spondence J. M. se Slováky četnější, dopisuje si nejen se S. 

Tomášikem ale se S. Hurbanem Vojanským a P. O. 

Hviezdoslavem a jinými. Se Slováky si poštou vyměňuje tis-

koviny a velmi se zajímá o dění na Slovensku.  

Mimo jiné se také zasazoval o vydávání slovenských děl  

v českém prostředí. V r. 1899 a 1901 inicioval na půdě 

okresního výboru zřízení Slovanských univerzit ve Lvově  

a Ljublani. Vyzval také obce v okrese, aby podávaly petice 

za zřízení české univerzity v Brně. V r. 1904, v době rusko-

japonské války, zaslal českobrodský okresní výbor na jeho 

podnět telegram do Petrohradu jako projev sympatií se 

slovanským národem. Navíc jeho knihkupectví nabízelo ta-

ké učebnice ruského jazyka a usiloval o ustanovení ruské-

ho krouţku v Českém Brodě. Jeho upřímný a vřelý vztah  

k Rusům byl pochopitelně v druhé polovině 20. století pat-

řičně zneuţit. Bylo by zajímavé a lákavé vyuţít slova 

„kdyby“ – slova pro historika zapovězeného. Otázkou totiţ 

zůstává, zda by Miškovský zachoval svůj kladný vztah  

k Rusku či SSSR i v 50. letech. A tak i kdyţ se říká, ţe Miš-

kovský umíral v temné době r. 1940, umíraly jeho myšlenky 

a ideje, které prosazoval a které zastával i v letech pová-

lečných. Podle mého by byl jistě ještě více zklamán.  

 

Do  jisté míry můţeme povaţovat za symbolické i to, ţe 

kdyţ 13. srpna 1940 Josef Miškovský zemřel, vypravilo 

mu město důstojný pohřeb, který se stal posledním veřej-

ným vystoupením Sokolů vůbec a zároveň posledním pro-

jevem českého vlastenectví v Českém Brodě, a to jiţ ve 

druhém roce Protektorátu Čechy a Morava. 

 

redakce ČBZ 

Pracovní stolek 
Jozefa Miškovského 
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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 usnesení z 3. řádného jednání rady 

města, konaného dne 21. 1. 2009 od 16:00 hod. 

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Rozpočet města Český Brod na rok 2009 (8/2009). Ra-

da města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit rozpočet Města Český Brod na rok 2009 ve znění 

přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 

usnesení. Rozpočtové příjmy jsou ve výších 158 359,73 tis. 

Kč, rozpočtové výdaje jsou ve výši 189 104,73 tis. Kč, z to-

ho provozní výdaje činí 120 439,73 tis. Kč a investiční vý-

daje činí 68 655 tis. Kč, poloţka financování je ve výši 30 

735 tis. Kč. 

2. Ţádost o souhlas s přijetím sponzorských darů – ZŠ 

Ţitomířská (9/2009). Rada města souhlasí 

ve funkci zřizovatele s přijetím sponzorských darů pro ZŠ 

Ţitomířská v celkové výši 30.000 Kč. Tyto finanční pro-

středky budou pouţity na nákup zařízení pro vybavení uče-

ben. 

3. Prodej bytu č. 1256/39 – Palackého ul., Český Brod 

(10/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Čes-

ký Brod schválit prodej bytové jednotky č. 1256/39 – 1+KK 

o velikosti 26,83 m2 včetně spoluvlastnického podílu o veli-

kosti 2683/173205 na pozemku p. č. st. 1580 a pozemku p. 

č. st. 1580 o výměře 279 m2 a na společných částech domu 

čp. 1256 v k. ú. Český Brod paní Jaroslavě Kmochové, by-

tem Palackého 1256, Český Brod za kupní cenu 320.560 Kč, 

přičemţ částka ve výši 676,30 Kč z kupní ceny je předmě-

tem odvodu do státního rozpočtu dle darovací smlouvy  

č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002. 

Návrh na vklad vlastnického práva bude podán na katastrál-

ní úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad 

(kolek 500 Kč) hradí kupující. Úhrada kupní ceny před pod-

pisem kupní smlouvy. Nabyvatel musí mít uhrazeny veškeré 

závazky vůči Městu Český Brod. 

4. Záměr prodeje volných bytů v čp. 1256 Palackého 

1256, Český Brod (11/2009). Rada města 

vyhlašuje záměr prodeje volných bytových jednotek  

č. 1256/15 a č. 1256/36 včetně spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu čp. 1256 na pozemku p. č. st. 

1580 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 

- bj. 1 + KK č. 1256/15 ve IV. NP o velikosti 26,83 m2  

a spoluvlastnický podíl 2683/173 205 na společných částech 

budovy obálkovou metodou za minimální cenu 1.000.000 

Kč 

- bj. 1 + KK č. 1256/36 v VIL NP o velikosti 26,83 m2  

a spoluvlastnický podíl 2683/173 205 na společných částech 

budovy obálkovou metodou za minimální cenu 1.000.000 

Kč 

Nabídky v zalepené obálce, označené slovy: „NEOTVÍRAT 

– byt č. 1256/15 nebo 1256/36 VĚŢÁK“, zašlete na adresu 

Města Český Brod, nebo předejte do podatelny Města Český 

Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 nejpozději do 28. 2. 

2009. Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště  

ţadatele, nabízenou kupní cenu, způsob a termín její úhrady. 

Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči 

Městu Český Brod nebude brán zřetel. 

5. Prodej domu a pozemku v Liblicích (12/2009). Rada 

města schvaluje vyhlášení záměru na prodej nemovitostí  

z majetku Města Český Brod v k. ú. Liblice: 

1. dům čp. 251 na pozemku p. č. 272, 

2. pozemek parcelní číslo 272 o výměře 192 m zastavěná 

plocha a nádvoří, 

3. pozemek parcelní číslo 273 o výměře 615 m2 trvalý travní 

porost.  

Způsob prodeje – obálkovou metodou za minimální cenu 

1.500.000 Kč. Nabídky v zalepené obálce, označené slovy: 

„Neotvírat – Dům a pozemek Liblice“ adresujte Městu Čes-

ký Brod, Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod, nebo předej-

te do podatelny Města Český Brod, Nám. Arnošta z Pardu-

bic 56, Český Brod nejpozději do 28. 2. 2009. Nabídka musí 

obsahovat jméno a příjmení zájemce, adresu trvalého bydliš-

tě, případně kontaktní adresu, nabídnutou cenu a způsob 

platby. Nabyvatel musí mít uhrazeny všechny závazky  

k Městu Český Brod. 

6. Pronájem části pozemku – k. ú. Český Brod u kina 

SVĚT (13/2009). Rada města vyhlašuje záměr 

pronájmu části pozemku p. č. 710/1 ostatní plocha-zeleň  

o výměře maximálně do 30 m2 v k. ú. a obci Český Brod, 

označeného na schematickém zákresu v katastrální mapě 

obálkovou metodou za minimální cenu 500 Kč za 1 m2/rok 

(+ inflace). Nabídky v zalepené obálce, označené slovy: 

„NEOTVÍRAT – PRONÁJEM ČÁSTI POZEMKU U KI-

NA“ zašlete na adresu Města Český Brod, nebo předejte do 

podatelny Města Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 

56 nejpozději do 28. 2. 2009. Nabídka bude obsahovat jmé-

no, příjmení, bydliště ţadatele, nebo název, adresu a IČ fir-

my, dále nabízenou výši ročního nájemného za 1 m2 a bude 

uveden účel vyuţití předmětu pronájmu. Na nabídky zájem-

ců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod 

nebude brán zřetel. 

7. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Technické 

sluţby a schválení jeho platu (14/2009). 

Rada města I. jmenuje pana Ing. Miroslava Kruliše ředite-

lem příspěvkové organizace Technické sluţby Český Brod 

se sídlem Palackého 339, Český Brod ke dni 1. 2. 2009. II. 

schvaluje plat Ing. Miroslavu Kruliši řediteli příspěvkové 

organizace Technické sluţby Český Brod se sídlem Palacké-

ho 339, Český Brod s účinností od 1. 2. 2009. Originál pla-

tového vyměřuje uloţen u tajemníka MěÚ v personálních 

spisech. 

Jaromír Fischer, starosta města 

 

Souhrn usnesení ze 4. mimořádného jednání 

rady města, konaného dne 28. 1. 2009  

od 18:10 hod. v zasedací místnosti MěÚ 
 

1. Souhlas s podáním ţádosti o dotaci – rekonstrukce ná-
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městí (15/2009). Rada města souhlasí s podáním ţádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce náměstí“ dle předloţené projekto-

vé dokumentace z programu ROP Střední Čechy prioritní osa 3, integrovaný rozvoj území, oblast podpory 3.2, rozvoj měst.  

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

 

Souhrn usnesení z 5. řádné jednání rady města, konané dne 5. 2. 2009 od 16:00 hodin v kanceláři 

tajemníka MěÚ 
 

2. Prodej pozemků v k. ú. Český Brod – „Za školou― (16/2009). Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemků v k.ú.  

a obci Český Brod dle geometrického plánu č. 1374-100/2008 2027 - 465 m2 - v ÚP - zastavitelné 

999/22 - 6.029 m2 - v ÚP - zastavitelné 

999/24 - 2.100 m2 - v ÚP - zastavitelné 

999/25 - 5.350 m2 - v ÚP - zastavitelné 

999/27 - 669 m2 - v ÚP - zastavitelné 

celkem 14.613 m2 obálkovou metodou za minimální cenu 650 Kč/m2. Předmětem zaměřuje prodej uvedených pozemků jako 

celku o výměře 14.613 m2. V současné době jsou pozemky pronajaty (do října 2009). Nabídky v zalepené obálce, označené 

slovy: „NEOTVÍRAT – POZEMKY ZA ŠKOLOU“ zašlete na adresu Města Český Brod, nebo předejte do podatelny Města 

Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 nejpozději do 31. 3. 2009.  

3. Prodej části pozemku v k. ú. Štolmíř (17/2009). Rada města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku v k. ú. Štolmíř, 

obec Český Brod část oddělena z pozemku p. č. 17/3 – díl „a“ o výměře 66 m2 (dle geometrického plánu č. 852–329/2008) za 

cenu 600 Kč/m2 předem určeným zájemcům manţelům Ing. Evě Lojdové a Antonínu Lojdovi, bytem Štolmíř 54, 282 01 

Český Brod. Případné připomínky zašlete na Město Český Brod, nebo předejte do podatelny Města Český Brod, nám. Arnoš-

ta z Pardubic čp. 56 nejpozději do 23. 2. 2009. 

4. Návrh na schválení počtu zaměstnanců MěÚ v Českém Brodě (18/2009). Rada města stanovuje 

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet 

zaměstnanců Města Český Brod zařazených do městského úřadu na 76 od 6. 2. 2009. Ze stanoveného počtu 76 zaměstnanců 

vyčleňuje 4 zaměstnance pro obsluhu kamerového systému a 2 zaměstnance pro správu městských lesů. Sniţuje počet za-

městnanců stavebního odboru z počtu 10 zaměstnanců na 9 zaměstnanců, konkrétně ruší místo pracovníka památkové péče 

ke dni 5. 2. 2009. Zároveň sniţuje počet zaměstnanců obecního ţivnostenského úřadu z počtu 4 zaměstnanců na 3 zaměst-

nance, konkrétně ruší jedno místo registrace podnikatelů ke dni 5. 2. 2009. 

5. Prodej bytu č. 1256/46 – Palackého ul., Český Brod (19/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit prodej bytové jednotky č. 1256/46 1+1 o velikosti 40,46 m včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 

na společných částech domu čp. 1256 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod panu Romanovi 

Hlávkovi, bytem Palackého 1256, Český Brod za kupní cenu 1.200.000 Kč, přičemţ částka ve výši 1.019,86 Kč z kupní ceny 

je předmětem odvodu do státního rozpočtu dle darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002. Návrh na vklad práva k ne-

movitostem bude podán na katastrální úřad po podpisu kupní smlouvy, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. 

Úhrada kupní ceny bude z úvěru, v termínu do 90-ti dnů po podpisu kupní smlouvy. 

6. Polní cesta P3 – dodatek č. 2 (20/2009). Rada města I. souhlasí s dodatkem č. 2 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 výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo č. 243/2008/OSM ze dne 8. 10. 

2008. 

7. Souhlas s čerpáním FRIM pro Technické sluţby (21/2009). Rada města souhlasí s čerpáním fondu reprodukce investič-

ního majetku příspěvkovou organizací města Český Brod Technické sluţby ve výši 178.500 Kč za účelem opravy vozidla pro 

svoz odpadu Mercedes Benz SPZ 2A3. 

8. Pronájem bytu č. 15 ve věţáku (22/2009). Rada města I. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 15  

v domě čp. 1256, ul. Palackého, Český Brod, 4 nadzemní podlaţí, typ 1+kk o celkové výměře 27,83 m na dobu určitou 6 mě-

síců za nájemné ve výši 6.000 Kč/měsíčně bez záloh na sluţby paní Aleně Kníţkové, trvale bytem Za Kostelem 383, Plaňa-

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

o přidělení bytu. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je vyrovnání všech závazků k Městu Český Brod. II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této nájemní smlouvy. 

9. Vodovod V Lukách – navýšení kapacity nového vodovodního řadu (23/2009). Rada města I. souhlasí s navýšením ka-

pacity nově budovaného vodovodního řadu v ulici V Lukách (změna DN 100 na DN 150), vodovodní řad realizuje investor 

Dobiáš spol. s r. o., IČ 148 92 910. II. doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit účelový investiční příspěvek fir-

mě Dobiáš spol. s r. o., IČ 148 92 910 na realizaci vodovodního řadu v ulici v Lukách o DN 150 a délce 225 m. 

Jaromír Fischer, starosta města; Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města 
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Souhrn z 27. řádného zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21. 1. 2009 v 18:00 hodin  

v obřadní síni českobrodské radnice 
 

1.Návrh kalkulace vodného a stočného pro město Český Brod na rok 2009 (3/2009). Zastupitelstvo města schvaluje ma-

ximální cenu vodného a stočného pro město Český Brod na rok 2009 v celkové výši 69,30 Kč včetně DPH.  

2. Rozpočet města Český Brod na rok 2009 (4/2009). Zastupitelstvo města schvaluje po projednání rozpočet Města Český 

Brod na rok 2009 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy jsou ve 

výši 158 359,73 tis. Kč, rozpočtové výdaje jsou ve výši 189 104,73 tis. Kč, z toho provozní výdaje činí 120 439,73 tis. Kč  

a investiční výdaje činí 68 655 tis. Kč, poloţka financování je ve výši 30 735 tis. Kč. 

3. Bezúplatná směna pozemků – k. ú. Štolmíř (5/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje bezúplatnou směnu pozemků v k. 

ú. Štolmíř, obci Český Brod dle vyhotoveného geometrického plánu č. 848–63/2008. 

Z majetku manţelů Vlasty a Václava Josífkových, Štolmíř 102 – celkem 62 m2: p. č. 75 – díl „k“ – 62 m2 sloučen do pozem-

ku p. č. 64/1. Z majetku Města Český Brod – celkem 61 m2: p. č. 64/7 – díl „h“ – 43 m2 sloučen do pozemku p. č. 75/3. p. č. 

64/1 – díl „i“ – 1 m2 sloučen do pozemku p. č. 75/3, p. č. 64/7 – díl „e“ – 0 m2 sloučen do pozemku p. č. 75/2, p. č. 64/1 – díl 

„f“ – 2 m2 sloučen do pozemku p. č. 75/2, p. č. 64/1 – díl „c“ – 15 m2 sloučen do pozemku p. č. 75/1. I. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem směnné smlouvy na výše uvedené pozemky v k. ú. Štolmíř, obci Český Brod. 

4. Prodej bytu č. 1256/03 – Palackého ul., Český Brod (6/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytu č. 1256/3 – 

1+KK o velikosti 26,83 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech domu čp. 1256  

a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod panu Antonínu Niklovi, Palackého 1256, Český Brod za 

kupní cenu 320.920 Kč, přičemţ 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 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. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvede-

nou bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech domu čp. 1256 a po-

zemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

5. Prodej bytu č. 1256/16 – Palackého ul., Český Brod (7/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje 

prodej bytu č. 1256/16 – 1+1 o velikosti 40,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na společných 

částech domu čp. 1256 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod paní Lucii Prajzlerové, Palacké-

ho 1256, Český Brod za kupní cenu 483.410 Kč, přičemţ částka ve výši 1.019,86 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do 

státního rozpočtu dle „darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002“. Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán 

na katastrální úřad po podpisu kupní smlouvy, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. Úhrada kupní ceny bude  

v termínu do 90 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 čás-

tech domu čp. 1256 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

6. Prodej bytu č. 1256/26 – Palackého ul., Český Brod (8/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytu č. 1256/26 -

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

a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod paní Evě Cenigrové, Palackého 1256, Český Brod za 

kupní cenu 483.410 Kč, přičemţ částka ve výši 1.019,86 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do státního rozpočtu dle 

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

podpisu kupní smlouvy, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. Úhrada kupní ceny bude v termínu do 90 dnů po 

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

nou bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na společných částech domu čp. 1256 a po-

zemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě na prodej bytu č. 1256/43 (9/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 

o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1256/43 k. ú. a obec Český Brod. Tímto dodatkem se mění znění: Článek IV. Kupní 

cena bude zaplacena stranou kupující straně prodávající do 15. února 2009. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem dodatku č. 1 smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

4146/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

8. Prodej bytu č. 1256/39 – Palackého ul., Český Brod (10/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytové jednotky 

č. 1256/39 – 1+KK o velikosti 26,83 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na pozemku pč. st. 1580  

a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 a na společných částech domu čp. 1256 v k. ú. Český Brod paní Jaroslavě Kmo-

chové, bytem Palackého 1256, Český Brod za kupní cenu 320.560 Kč, přičemţ 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 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. II. pově-

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

luvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 

m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

9. Podmínky rozhodnutí pro poskytnutí dotace Czech POINT (11/2009). Zastupitelstvo města schvaluje Podmínky roz-

hodnutí pro poskytnutí dotace, a to pro upgrade zřízeného kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. Podmínky jsou 

nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

10. Souhlas se zapojením do MAS Pošembeří (12/2009). Zastupitelstvo města souhlasí se zapojením do územní působnosti  
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MAS Region Pošembeří. Město Český Brod bylo seznámeno se Strategií MAS Region Pošembeří o.p.s. pro období 2007(8) 

– 2013 (Integrovaná rozvojová strategie Regionu Pošembeří na období 2007 – 2013, ze které Strategický plán Leader – SPL 

vychází). 

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

02. 01. 2009  Odvoz dvou psů do útulku v Lysé nad 

Labem. 

05. 01. 2009  Doručení písemnosti pro finanční odbor. 

07. 01. 2009  Prověření oznámení o pálení plastů v ulici 

Jeronýmova – negativní. 

08. 01. 2009  Řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – 

vyřešeno oznámením na sociální odbor osoba 

mladší 15 let. 

09. 01. 2009  Spolupráce s HZS Český Brod při záchraně 

zraněného koně v ulici Zborovská. 

13. 01. 2009  Asistence s odborem ţivotního prostředí ve 

Štolmíři. 

14. 01. 2009  Asistence se stavebním odborem při místním 

šetření v ulici Zborovská. 

15. 01. 2009  Řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – 

vyřešeno blokově. 

16. 01. 2009 Prověření oznámení OŘ PČR Kolín o 

napadení osoby na nádraţí – předáno OO 

PČR Č. Brod. 

17. 01. 2009  Dohled nad dodrţování pořádku při konání 

mysliveckého plesu v sokolovně. 

Zjištění přestupce poškození dopravní značky 

předáno na MěÚ – přestupková komise. 

19. 01. 2009  Odchyt psa v areálu V+T – zjištění majitele a 

předání psa. 

21. 01. 2009 Doručení písemnosti pro odbor vnitřních 

věcí. 

22. 01. 2009  Doručení písemnosti pro finanční odbor, 

doručení písemnosti pro odbor vnitřních věcí. 

26. 01. 2009  Oznámení od občana, ţe v lesním porostu nad 

obcí Zahrady odstavené OA – předáno PČR. 

Zjištění osoby v celostátním pátrání – 

předáno PČR. Spolupráce s PČR při 

oznámení o hraní osob ml. 15 let na 

výherních automatech v restauraci Černý kůň. 

29. 01. 2009  Prověření oznámení OŘ PČR Kolín o sporu 

mezi zákazníkem a prodejcem v ulici Krále 

Jiřího – vyřešeno na místě. Řešení krádeţe 

zboţí v prodejně PLUS. – vyřešeno 

oznámením na sociální odbor osoba mladší 

15 let. 

  Řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – 

vyřešeno blokově. 

leden 2009 

Blokové pokuty na místě zaplacené 26900 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  17500 Kč 

Parkovací automaty  59112 Kč 

Poplatky za trţnici 480 Kč 

Celkem 103992 Kč 

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. 

 

Z další pravidelné činnosti 

 

Pohyb obyvatel města Český Brod  

od roku 2001 

 

J. Čepeláková, evidence obyvatel 

 

Rok 2001 

Muţi        3 311 

Ţeny        3 535 

Celkem    6 846 

 

Rok 2002 

Muţi        3 327 

Ţeny        3 536 

Celkem    6 863 

 

Rok 2003 

Muţi       3 346 

Ţeny       3 534 

Celkem   6 880 

Rok 2004 

Muţi       3 353 

Ţeny       3 519 

Celkem   6 872 

 

Rok 2005 

Muţi       3 362 

Ţeny       3 512 

Celkem   6 874 

 

Rok 2006 

Muţi       3 353 

Ţeny       3 531 

Celkem   6 884 

 

Rok 2007 
Muţi       3 361 

Ţeny       3 504 

Celkem   6 865 

 

Rok 2008 
Muţi       3 349 

Ţeny       3 539 

Celkem   6 888 
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Matrika informuje 
 

Mezi občany města Českého Brodu byly dne  

13. 02. 2009 na českobrodské radnici přivítány tyto 

děti: 

 

Marie Chaloupková, Veronika Blaţková, David 

Kundrum, Šarlota Štáblová, Ondřej Soukal,  

Aneta Blechová, Anna Jeřábková, Šimon Malínský, 

Barbora Valentová, Daniel Broţek, Hynek Fořt,  

Jan Fischer, Radim Flejberk, Lucie Číţková, 

Aloisie Trgalová, Anna Sobotková,  

Matyáš Lebeda, Štěpán Loţek,  

Kateřina Červinková, Natálie Tereza Cara  

a Zuzana Stodolová. 

Rodičům blahopřejeme a přejeme jim hodně radosti 

ze svých dětí. 

M. Hladíková, matrika  

Má cenu třídit odpad? 
výzva pro obyvatele Českého Brodu 

Zamysleme se nad otázkou, zda třídit nebo netřídit od-

pad. Co by nás mělo přesvědčit? 

 

P oplatek 500 Kč, který zaplatí kaţdý občan na začátku 

kaţdého roku do pokladny města? Určitě výše poplat-

ku nemusí být konečná, jak poţadují obce a de facto i stát  

a o jeho zvýšení se váţně uvaţuje. Poplatek 850 Kč za kaţ-

dou tunu komunálního odpadu odvezenou na skládku Ra-

dim? I tato cena se kaţdoročně zvyšuje a zvyšovat určitě 

bude. Také si musíme uvědomit, ţe odvoz odpadu město 

dotuje ze svého rozpočtu a to jsou peníze nás všech.  

Myslím si, ţe by mělo všechny přesvědčit, jaký dopad na 

ţivotní prostředí budou mít tyto skládky. Běţme se podívat 

na skládku komunálního odpadu do obce Radim. A co další 

skládky v Čáslavi, skládka západně od Prahy, atd. Víte, ţe 

jen za měsíc prosinec 2008 jsme odvezli mnoţství komu-

nálního netříděného odpadu v celkové výši 173,5 tuny? Jak 

bude vypadat naše republika za několik desítek let? Nemů-

ţeme si přece říci, ţe nás to nezajímá. Co řeknou naše děti, 

aţ vyrostou? Jsou ale i názory, nedostatek informací, či ne-

znalost některých lidí, ţe veškerý tříděný odpad stejně 

skončí na těchto skládkách. A vidíte, určitě to není pravda 

v Českém Brodě. Situace v třídění odpadu v Českém Brodě 

vůbec není na špatné úrovni. V posledním hodnocení za  

3. čtvrtletí loňského roku jsme byli z obcí o počtu od 2–

10000 obyvatel z 69 obcí na 10 místě. Dobrou situaci 

v třídění odpadu mi potvrdila také Ing. Kateřina Pulpánová 

ze společnosti Ekokom. 

Jde jen o to, situaci v třídění odpadu vyhodnotit a přijmout 

opatření na zlepšení. Toto záleţí hlavně na obyvatelích 

města, kteří nám řeknou, kde je třeba vytvořit nové sběrné 

místo, kde jaký kontejner na jednotlivé komodity stojí a 

jestli je či není přeplněný. A oni to opravdu dělají. Situace 

se zlepší také tím, ţe plasty a tetrapaky odváţíme sami 

vlastními prostředky do firmy Relimex, která se nachází ne-

daleko Brandýsa nad Labem. Od 1. 3. 2009, jsme vypově-

děli smlouvu firmě ASA a papír, který jak víte, je důleţitá 

komodita a ve sběrnách ho nevykupují, naopak po Vás 

chtějí peníze za odběr, si budeme odváţet taktéţ do Bran-

dýsa nad Labem. Jedná se o firmu Cuir, která se zabývá vý-

robou izolace a dalších výrobků z papíru. V současnosti, 

kdy o papír není ve světě zájem, my ho budeme předávat 

firmě a nebudeme za něj nikomu platit. Dobrá zpráva pro 

školy. Pokud uskuteční rychlý sběr a my jim ho odvezeme 

do firmy CUIR, dostanou za 1kg papíru 0,70 Kč. Firma tuto 

cenu garantuje. Co nám zůstává, je sběr skla, ale toho se ne-

vytřídí velké mnoţství. Proto i tuto komoditu budeme sle-

dovat, případně kritická místa posílíme kontejnery a sklo, 

které je odváţeno firmou ASA 1× za 14 dní se budeme sna-

ţit nechat odváţet 1x za 3 týdny aţ 1x za měsíc. Tímto bu-

deme sniţovat náklady na odvoz komodit. Odvoz bude or-

ganizován dle potřeby a naplněnosti kontejnerů a tím ušetří-

me finanční prostředky. 

A finanční efekt? Sníţení nákladů za odvoz komodit doda-

vatelem, za třídění odpadu finanční bonusy od firmy EKO-

KOM,za které nakoupíme další kontejnery na třídění odpa-

du nebo koše na odpadky. A hlavně, zvýšením mnoţství 

vytříděného odpadu,sníţíme mnoţství tun komunálního od-

padu na skládku Radim, sníţíme náklady za jeho uloţení  

a postupně se můţeme dopracovat na sníţení poplatků za 

rok na jednoho občana. Nová sluţba, kterou připravujeme  

a která od 1. 3. 2009 bude ve sběrném dvoře, je ukládání 

olejů, včetně fritovacího do připravovaných nádob. Odvoz 

uskuteční firma, která tento odpad zpracovává. A to není 

vše, co připravujeme. Zabýváme se také posekanou trávou, 

listím, tedy biologickým odpadem a intenzivně hledáme fir-

mu, která tento odpad zpracovává. A věřte, jsme na dobré 

cestě. 

A pokud by ještě byly nějaké dohady, otázky a odpovědi? 

V měsíci březnu připravujeme pro školy a veřejnost prezen-

taci firmy CUIR z Brandýsa nad Labem, kde se dozvíte, co 

vše je moţné dělat s papírem, na co a k čemu ho pouţít.  

A pozván bude také zástupce Ekokomu Ing. Kateřina Pul-

pánová a ta Vám pro změnu odpoví na všechny otázky spo-

jené s tříděním odpadu. Termín se dozvíte včas na webo-

vých stránkách města Český Brod. Takţe odpovězme si: má 

cenu třídit odpad?  
Ing. Miroslav Kruliš,  

ředitel Technických sluţeb Český Brod 
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Rozhovor s ředitelem Technických sluţeb Ing. Miroslavem Krulišem 
 

Ing. Miroslav Kruliš nastoupil do své funkce 31. 12. 2008. Oslovila jsem pana 

ředitele v půlce ledna se ţádostí o rozhovor pro Českobrodský zpravodaj. Jaké 

bylo moje překvapení, kdyţ se za necelý týden ozval, ţe je na rozhovor připra-

ven. Ochotně odpověděl na několik otázek, které jsem mu poloţila… 

 

Pro Český Brod jste „náplava―. Odkud pocházíte a jaké je Vaše 

předchozí zaměstnání? 
Pocházím z města Čáslavi, které, jak známo, leţí cca 50 km východně od Čes-

kého Brodu. Středočechem jsem zůstal i po absolvování střední a vysoké ško-

ly, jelikoţ jsem zakotvil ve městě, které se nachází nedaleko zámku Konopiště 

v Benešově. A s tím souvisí také moje povolání profesionálního vojáka České 

armády. Zde jsem vykonával sluţbu u elitního praporu 4. Brigády rychlého na-

sazení ve velitelských a štábních funkcích. Většinu profesionální kariéry jsem 

trávil v tomto krásném městě s přestávkami, kdy jsem absolvoval velký počet 

cvičení, kurzů a riskantních misí na území Bosny a Hercegoviny. Po ukončení 

kariéry profesionálního vojáka v roce 2004 jsem se rozhodl zkusit práci 

v soukromém sektoru. 

Po absolvování úspěšných výběrových řízeních jsem nastoupil u jedné firmy se 

zahraniční účastí, zabývající se bezpečností, audity a kamerovými systémy na 

pozici projektového manaţera a posléze bezpečnostního manaţera a šéfa in-

spekce. Jednalo se o velmi různorodou a zajímavou práci s velice podobnými 

prvky jako v armádě. Ale to jsou věci určitě ne na jeden rozhovor. 

 

Jak jste vnímal naše město jako nový řadový občan a co Vás vedlo k rozhodnutí ucházet se o místo ředitele 

Technických sluţeb? 
Abych řekl pravdu, Český Brod jsem nikdy před tím nenavštívil. Poznal jsem ho aţ díky mojí manţelce Renatě. 

Město Český Brod se mi líbí, je podobné jako moje rodné město Čáslav, i kdyţ zde není taková anonymita. 

Moje ţivotní rozhodnutí jsou vţdy cílená. A tak to bylo i s rozhodnutím ucházet se o místo ředitele. Jelikoţ bydlím v ulici, 

která přímo sousedí se sídlem technických sluţeb, měl jsem ideální moţnost tuto jejich činnost monitorovat. Také naslouchá-

ní občanům mi není cizí. A co mě vedlo k rozhodnutí se přihlásit do výběrového řízení? Práce pro lidi, občany tohoto města, 

různorodá práce, která je na první pohled vidět, snaha něco změnit a v neposlední řadě práce s lidmi. Jelikoţ jsem také po-

měrně krátce ţenatý, svatbu jsem měl v předloňském roce na podzim, být co nejvíce s mojí ţenou Renatou. 

 

Ve své funkci jste poměrně krátkou dobu. Co se uţ změnilo, jaké změny v práci Technických sluţeb provádíte 

nebo připravujete? 
Ano, funkci jsem byl nucen převzít 31. 12. 2008, i kdyţ jsem byl do 31. 1. 2009 ještě zaměstnán u svého předchozího zaměst-

navatele. Ale díky všem na mém minulém působišti, kteří mi vyšli vstříc, jsem se mohl své nové práci věnovat. Bylo to hek-

tické, za jediný den se rychle seznámit se základními věcmi a fungováním technických sluţeb, poznat lidi, kteří zde pracují, 

v nové funkci mě prověřil také padající sníh. Ale jak jsem jiţ řekl, všechna rozhodnutí v mém ţivotě jsou cílená. Ještě jedna 

věc byla důleţitá. Mezi vánočními svátky jsem k nám domů pozval bývalou ředitelku technických sluţeb pí Miladu Marko-

vou a z hodinového přátelského rozhovoru bylo najednou 5 hodin probírání všech věcí souvisejících s chodem TS a bylo roz-

hodnuto, a jak si všichni všimli, rázem jsem měl novou zástupkyni ředitele organizace. Stačí jen říci: „jsme oba na jedné vl-

ně“. Je ještě určitě minimálně jeden člověk, který mi hodně pomohl rychle se zorientovat, a to místostarosta města Jakub Ne-

kolný. 

Pro mě je důleţité, zda byla nějaká změna zaznamenána občany Českého Brodu, protoţe pro ty jsem tady. Oni nás sledují  

a hodnotí a jejich spokojenost je a bude tím měřítkem. 

Ale konkrétně. Chceme se soustředit na všechny činnosti vyplývajících z hlavní činnosti technických sluţeb. Z naší strany 

lepší organizace práce, vyuţití techniky, pracovní doby. Sníţit manuální práci a vyuţít novou techniku. Vyuţít moţností al-

ternativních trestů, veřejně prospěšné práce. A hlavně na prvním místě vstřícný vztah k občanům Českého Brodu a spádo-

vých obcí. 

Ano, ve funkci jsem necelý měsíc, přesně 15 pracovních dní. Zorganizovali jsme schůzku se starosty spádových obcí a zá-

stupce společnosti Ekokom z důvodu navázání další spolupráce, společně s místostarostou města připravujeme pro zastupitele 

a veřejnost na den 4. 3. 2009 prezentaci týkající se nákupu nových veřejných záchodků za přítomnosti jednatele firmy ToiToi 

a zástupce výrobce z Francie, prezentaci regulace elektrické energie pro město ve stejný den, změnu pocítil také vozový park 

TS, kdy jsme prodali dvě více jak dvacetiletá vozidla, která hyzdila sídlo TS, připravujeme a realizujeme změny v odvozu tří-

děného odpadu výhodných pro město Český Brod. Těch změn je a bude daleko více, přijďte se zeptat občanů tak za 6 měsíců.  

 

Jste spokojený se stavem a způsobem sběru tříděného odpadu ve městě? Třídíte odpad i ve své domácnosti? 

Víte, spokojeni nemůţeme být nikdy. Kaţdopádně vyhodnocujeme jednotlivá místa sběru tříděného odpadu, počty kontejne-

rů, vhodnosti jejich umístění. A hlavně připomínky občanů. Jeden příklad za všechny: občané chtějí třídit odpad, volal mi  
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p. Kosina z nedalekých Liblic, ţe u jejich bytovky, kde ţije 12 rodin, mají pouze jeden kontejner na komunální odpad a jiţ 2 

roky ţádají technické sluţby o 3 kontejnery na tříděný odpad. Rozjel jsem se ihned na místo, zhodnotil situaci a do tří dnů by-

ly kontejnery na místě. A následovaly další telefonáty. Je to jen o komunikaci s občany, vyhodnocení sběrných míst-posílení 

kontejnery, zvýšení počtu těchto sběrných míst. Připravujeme také variantu, ţe tříděný papír budeme odváţet vlastními sila-

mi. Je to reálné, sníţíme náklady na odvoz dodavatelem, odvoz bude prováděn dle potřeby. Jednání jiţ proběhla  

a vše je na dobré cestě. 

A stav třídění ve městě. Myslím si, ţe dobrý. Za III. čtvrtletí roku 2008 z obcí o velikosti 2000–10000 lidí jsme na 10. místě 

z 69 obcí a to je dobré. Ale my musíme být lepší, uţ proběhla nějaká sázka, ale to si nechám pro sebe. 

A jestli třídíme doma odpad? To je samozřejmé, ředitel TS musí jít příkladem. Zeptejte se v našem domě, co jsem na naše 

spolubydlící vymyslel. Rádi Vám to určitě řeknou?!? 

 

Někdy bylo zaráţející, ţe firma tříděný odpad při odvozu sesypala. Hned vznikla otázka – má to vlastně smysl 

třídit? Které firmy tříděný odpad odváţejí, jak jej vlastně dál zpracovávají a kolik nás to za celé město stojí?  
Třídění odpadu opravdu smysl má. O tom jsem přesvědčený. Běţte se podívat, jak vypadají skládky s komunálním odpadem, 

i kdyţ jsou relativně zabezpečené. Jednou nám naše děti poděkují, ţe jsme je třídit odpad naučili. 

Co se týká odvozu tříděného odpadu. Plastový odpad a tetrapaky si odváţíme sami do firmy u Brandýsa nad Labem. Papír 

odváţí firma ASA ke zpracovateli. Jak jsem jiţ uvedl, papír bychom si chtěli odváţet sami, coţ bude pro město výhodné. 

Sklo, kterého se nezbavujeme tolik, bude nadále odváţet firma ASA. Veškeré informace o zpracování odpadu z našeho měs-

ta, profil firem, fotogalerie bude k dispozici na nových webových stránkách Technických sluţeb ČB přibliţně za měsíc, bu-

dou nové a zajímavé. Nesmíme zapomenout na občany, kteří nemají přístup k internetu, ti najdou tyto informace na vývěsce 

technických sluţeb na Městském úřadě ČB. Ještě vydrţte, pracujeme na tom. 

A pokud občané zjistí náhodou, ţe by firma sesypávala tříděný odpad, dejte nám vědět, případně je vyfoťte a věřte, ţe budou 

mít velký problém. 

Věřte, ţe třídit odpad je určitě levnější a pro ţivotní prostředí to nejlepší. 

 

Myslíte, ţe jsou obyvatelé města a přilehlých částí dostatečně motivováni, aby byl odpad tříděn a v okolí města 

nevznikaly černé skládky s různým druhem odpadu? 
Jestli jsou obyvatelé dostatečně motivováni ke třídění odpadu, to si netroufnu posuzovat. Za třídění odpadu dostáváme určité 

peněţní bonusy, které musíme vloţit zpět do nákupu kontejnerů na tříděný odpad apod. Při odvozu komunálního odpadu pou-

ze platíme a věřte, ţe se cena neustále zvyšuje a zvyšovat bude. Poplatek občana na osobu a rok je 500 Kč, ale jistě víte, ţe  

tato částka je nedostačující, takţe město tento systém dotuje. A tato částka se můţe v budoucnu zvýšit. A doplatíme na to 

všichni. Proto je tak důleţité třídit odpad. 

 

Můţe se řadový obyvatel řádně zbavit všech nepotřebných věcí z domácnosti legální cestou, a jak vysokou část-

ku musí na zlikvidování odpadu vynaloţit? 
Občan platí částku na osobu a rok 500 Kč. Pokud má zaplaceno, odpadu se legální cestou můţe zbavit. Včetně nebezpečného 

odpadu, který se odevzdává ve sběrném dvoře v sídle TS. Jedná se o starou elektroniku, ledničky, atd. Mimochodem pracuje-

me na tom, aby v Českém Brodě byl nový sběrný dvůr. Takţe moţnosti má. Jsou i nové technologie, jak se zbavit posekané 

trávy, větví apod. TS mají také k dispozici nový štěpkovač a i v zimním období jsme ho vyuţili minimálně dvakrát. 

 

Před časem byly v Liblicích v rodinách se zahrádkami umístěny kompostéry. Znáte uţ výsledky a efekt této ak-

ce? 
Jsem krátce ve funkci, abych mohl hodnotit. S některými občany jsem na toto téma mluvil a zrovna oni si tento kompostér 

pochvalovali. Ale není to jen dát do kompostéru trávu a čekat. Musí se tam vloţit také přísada a zemina a pak jde vše samo. 

Trávy se dá taky zbavit cestou odvozu technickými sluţbami. Jde o placenou sluţbu. Rozhodně se tráva nedává do popelnic.  

 

Stav silnic a chodníků je v řadě částí našeho města ve špatném stavu. Rovněţ řada trávníků a veřejných pro-

stranství se zdá být málo udrţovaná. Jaké práce Technickým sluţbám přísluší a co je v jejich kompetenci? 

S kolika zaměstnanci a jaké sluţby pro město vykonáváte? 
Máte pravdu, stav silnic a chodníků je v neutěšeném stavu. Někde jsem chodníky nové nebo se připravuje jejich rekonstrukce 

(ul. Palackého na jaře 2009). Silnice po zimě naznačuje velkou řadu výmolů a výtluků. Na ty se vrhneme okamţitě po ukon-

čení zimy a při lepším počasí. Ulice spravované krajskou správou silnic se budou řešit obdobně. Jsme s nimi neustále 

v kontaktu. Také se připravuje rekonstrukce parku u pivovaru, kterou jiţ řeší ţivotní prostředí a p. Ing. Vodička. 

V zimním období je našim hlavním cílem zimní údrţba silnic a chodníků, odvoz komunálního a tříděného odpadu, oprava 

osvětlení, hřbitovní sluţby. Jakmile nastane jarní počasí, vrhneme se na čistotu města, údrţbu parkových ploch, rekonstrukci 

osvětlení, která probíhá jiţ nyní. 

Povedlo se nám zajistit na stálý pracovní poměr zahradnici, coţ musí být okamţitě vidět. V současnosti máme 23 zaměstnan-

ců. 

 

Samostatná kapitola je údrţba hřbitova, která je pro řadu občanů citlivou záleţitostí. Často vznikal pocit, ţe je 

to otázka peněz a místo, kde se šetří. Kolik nás tedy stojí ročně provoz hřbitova a jak často se udrţuje? 
Technické sluţby udrţují nejen hřbitov v Českém Brodě, ale také ve Štolmíři. Roční náklady včetně pohonných hmot, materi-
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álu jsou zhruba kolem půl milionu korun. Ve Štolmíři jsem navázal úzkou spolupráci se zastupitelem města Michalem Boro-

vičkou, kterého si nesmírně váţím. Je třeba také zohlednit, ţe se staráme o obřadní síň, kde v rozpočtu počítáme se ziskem 

kolem 300000 Kč. V minulém týdnu jsem se sešel s místostarostou města přímo na hřbitově, kde jsme se řekli základní věci, 

které chceme pro občany udělat. A to oprava omítky na obřadní síni, průřez některých stromů a keřů, likvidace skládky za 

hřbitovem, která nyní proběhla, výřez náletů na hřbitově a kolem hřbitova, údrţba hlavní cesty a okolních cest, odvoz odpadu

-skládky vedle hřbitova, nové koše, nátěry a nové umístění kontejnerů, oprava a vyčistění studní, nové konve a košťata a to 

nemluvím o pořádku a listí. To musí být samozřejmé. A nemyslete si, kontrola ze strany občanů je důsledná, mám ji  

i v rodině a moje hodná tchýně mi tyto dotazy a stíţnosti upřesňuje. Údrţba není časově omezená, ta musí probíhat neustále, 

proto otázka jak často není na místě. 

 

Jste připraven zlepšit stav a vizitku Technických sluţeb. Na koho se mohou občané obracet s připomínkami  

a dotazy a jak rychle budete jejich problémy řešit? Mohou nějakým způsobem pomoci občané Vám ve vaší prá-

ci? 
Kdybych nebyl připraven zlepšit stav a vizitku TS tak do toho nejdu. To je samozřejmé. Pozvu Vás k nám tak za půl roku  

a následně za rok a pak si to řekneme. A v porotě jsou přece občané města a to jsou ti nejdůleţitější osoby. Technické sluţby 

jsou příspěvková organizace a mým cílem je maximálně sniţovat náklady a co nejlépe vynaloţit finance na naši činnost. 

Vţdyť to jsou peníze nás všech-občanů. S připomínkami a dotazy se mohou občané obracet na mě nebo na mojí zástupkyni, 

mají anebo budou mít brzo k dispozici webové stránky, nyní mohou poslat e-mail, zavolat na uvedená telefonní čísla a hlavně 

přijít za námi do technických sluţeb. A věřte, oni za námi chodí a volají. 

Máte pravdu, občané nám mohou v naší práci určitě pomoci. A dělají to. To jsou ty telefonáty občanů, kteří si všímají, co kde 

chybí a co by chtěli (viz p. Kosina, p. Fridrichová, p. Plíva, p. Hrnčíř) a to jen v tomto týdnu a za to si jich váţím. 

 

Za rozhovor děkuje Zdenka Bočková 

Regiony ČR 2009 
Město Český Brod se ve dnech 13. – 15. února 2009 pre-

zentovalo nejen jako zajímavé místo turistické oblasti na 

výstavě v Lysé nad Labem. 

 

Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta města pan Jaro-

mír Fischer, Zdenka Bočková, ředitelka MKIC a člen 

městské gardy v gardistickém hávu, Honza Firbas. Letošní 

výstava nabídla návštěvníkům zase o něco víc, byly při-

praveny nové materiály, prezentační bannery a samozřej-

mě přehled kulturních a sportovních akcí ve městě. Díky  

i „Toulavé kameře“ České televize a její únorové reportáţi 

o městě a podzemí byl o Český Brod velký zájem, který se 

určitě ještě projeví i během letní sezóny. Výstavu a pre-

zentaci připravilo a zajistilo Městské kulturní a informační 

centrum. 

Zdenka Bočková, řed. MKIC 

Proč teče voda po ulicích? 
 

Určitě jste si jiţ někdy povšimli ve 

vašem okolí vytékající vody na uli-

ci. V tu chvíli se Vám moţná zdálo, 

ţe odstranění poruchy na vodovod-

ním řadu je zdlouhavé, ţe vody vy-

teče zbytečně mnoho, a ţe ztráty 

vody se promítnou do cen vodného 

a stočného. Rádi bychom vám po-

psali, co všechno musíme udělat 

pro odstranění poruchy na vodo-

vodním potrubí.  

 

Po oznámení poruchy na bezplat-

nou linku 800 454 545, kterou pro-

vozuje společnost 1.SčV a.s., se 

spustí běh následujících událostí. 

Oznámení zaevidujeme v našem 

vnitřním systému a okamţitě infor-

mujeme slouţícího dispečera. Ten 

na místo poruchy ihned pošle pro-

vozního technika, který po kontrole 

nahlášeného místa poruchy provede 

přesnou lokalizaci úniku vody. To 

je moţné několika způsoby. Nej-

častějším je odposlech šumu vyvě-

rající vody z prasklého řadu. Sou-

časně je potřeba zajistit technika 

k provedení výkopových prací a in-

formovat o havárii další vlastníky 

inţenýrských sítí, které se v místě 

poruchy nacházejí. Jsou to napří-

klad optické kabely, elektrické roz-

vody, vysoké napětí, pouliční 

osvětlení a plynové potrubí. Zde 

můţe dojít k určitému zdrţení,  

a proto se občas stává, ţe porucha, 

která je nahlášena ve večerních ho-

dinách, se začíná odstraňovat aţ ná-

sledující den. 

 

Proč voda po nahlášení poruchy 

stále vytéká? 

 

- z technických důvodů není moţné 

vţdy vodu uzavřít  

- místo poruchy lze přesně určit, 

pouze kdyţ je potrubí pod tlakem 

- jedná se o malý únik, a i kdyţ to 

tak na první pohled nevypadá, ztrá-

ty jsou minimální 

 

V případě okamţitého uzavření vo-
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dy existuje riziko následných škod. 

V postiţené oblasti můţe být škola, 

školka, nemocnice, průmyslové 

podniky a samozřejmě stovky ob-

čanů, které není moţné v tak krát-

kém časovém intervalu zásobit pit-

nou vodou cisternami.  

 

Poté co jsou zmapovány všechny 

sítě v postiţeném místě, zahájíme 

výkopové práce a teprve v tuto 

chvíli uzavřeme přívod vody. Má-

me-li podezření, ţe odstávka bude 

trvat déle neţ 4 hodiny, přistavíme 

mobilní cisterny nebo do postiţené 

oblasti vyjíţdí autocisterna s pitnou 

vodou. Po odstranění poruchy po-

stupně opět napouštíme vodovodní 

řad, coţ můţe trvat i několik hodin. 

Dojde-li při napouštění k znečištění 

vody, je vodovodní řad průběţně 

odkalován. Znečištění způsobují 

uvolněné usazeniny ţeleza po ztrátě 

tlaku v potrubí. Závěrečnou fází je 

úprava terénu do původního stavu, 

která můţe v případě asfaltových 

vozovek trvat i několik dní.  

Věříme, ţe tímto článkem jsme ale-

spoň částečně přispěli k vysvětlení, 

proč voda vytéká někdy déle. Záro-

veň děkujeme všem, kteří svou vší-

mavostí přispějí k rychlejšímu od-

stranění poruch, a tím i ke sníţení 

ztrát vody. 

 

Vaše dotazy zodpoví: Kristina 

Blaszczyková, tisková mluvčí 1. 

SčV, a.s, tel.: 318 622 631 

asistentka@1scv.cz 

Upozornění pro samostatně hospodařící rol-

níky 

 
Městský úřad Český Brod, odbor obecní ţivnostenský 

úřad upozorňuje, ţe podle Čl. II přechodných ustanovení 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozděj-

ších předpisů, platnost Osvědčení o zápisu do evidence 

samostatně hospodařících rolníků, vydaného podle zákona 

č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve zně-

ní pozdějších předpisů, končí dnem 30. 4. 2009. 

Pokud samostatně hospodařící rolník hodlá pokračovat ve 

své činnosti i po tomto datu, je nutné se zaevidovat jako 

zemědělský podnikatel podle výše uvedeného zákona  

o zemědělství, na ţivnostenském úřadě v Českém Brodě, 

nám. Arnošta z Pardubic 56, II. patro, č. dveří 12. 

Správní poplatek za vydání osvědčení zemědělského pod-

nikatele činí 1.000 Kč. 

Ing. Helena Holečková, vedoucí odboru Obecní  

ţivnostenský úřad  

Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních 

sluţeb informuje… 
 

Motto: 

Přítel je člověk, který zná Tvoji minulost, věří ve Tvou bu-

doucnost a má tě rád takového, jaký jsi dnes… 

Kaţdý člověk, tedy i člověk s mentálním postiţením je je-

dinečná a neopakovatelná bytost. Má svou důstojnost, city 

k druhým i k sobě samému, musí být přijímán s respektem 

a úctou. Aby mohl normálně ţít, potřebuje bezpečí vlastní-

ho domova s blízkými lidmi, smysluplnou činnost a ochra-

nu svých práv. Člověk s mentálním postiţením navíc po-

třebuje trvalou pomoc jiného člověka. 

 

Toto vše se snaţí naplňovat Zvoneček Bylany při činnos-

tech se svými klienty. Víme, ţe domov se nahradit nedá, 

ale snaha přiblíţit ţivot klientů svým vrstevníkům, snaha 

vytvořit domácí prostředí, pro některé z klientů to jediné, 

je vizí našeho zařízení. 

POSLÁNÍ Zvonečku  

Zvoneček Bylany, poskytovatel sociální sluţeb se sídlem 

v Českém Brodě je organizace řízená KÚ Středočeského 

kraje, která podporuje vytvoření přirozeného prostředí  

a běţný způsob ţivota u osob, které mají sníţené rozumo-

vé schopnosti, niţší soběstačnost z důvodu zdravotního 

postiţení, problémy se vzděláváním a jejichţ situace vy-

ţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Podporuje 

co největší moţnou integraci do společnosti.  

CÍLEM poskytovaných sluţeb je zapojení uţivatelů do 

běţného způsobu ţivota nebo alespoň částečné přiblíţení 

se s ohledem na jejich sníţený stupeň soběstačnosti 

v oblasti sociální adaptace a vzdělávání. Dítě školního vě-

ku dostává potřebnou podporu při školním vzdělávání. 

Uţivatelům je poskytována základní výchovná, ošetřova-

telská a zdravotní péče + základní rehabilitace konzulto-

vaná s lékařem. 

Sluţby jsou zaloţeny na vzájemném partnerství uţivatel × 

poskytovatel. Jsou poskytovány dle individuálních potřeb 

uţivatelů na základě přání klienta, diagnostiky postiţení, 

kvalifikace a popisu potřeb podpory a určení druhu a in-

tenzity podpory. 

POSKYTOVANÉ SLUŢBY 

DENNÍ STACIONÁŘ 

kapacita: 4 

je poskytován klientům odpovídající cílové skupině 

zařízení denně mimo So,Ne 

uţivatel má moţnost vyuţít stravování v zařízení, 

moţnost dováţení sluţebním autem do ZŠ, k lékaři 

mailto:asistentka@1scv.cz
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k dispozici má uţivatel denní místnost k odpočinku, pra-

covny, terapeutické dílny 

pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu 

podmínky, pomoc nebo podpora pro osobní hygienu 

nabídka společenského, kulturního, sportovního vyţití, re-

kreace 

nabídka rehabilitačních sluţeb 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-

starávání osobních záleţitostí 

TÝDENNÍ STACIONÁŘ 

CELOROČNÍ POBYT 

celoroční pobyt – kapacita 60, týdenní stacionář – kapacita 

3 

pobytová sluţba, forma tréninkových bytů 

moţnost vyuţití stravování, úklidu, prádelny, sluţebního 

auta k návštěvě lékaře, docházky do ZŠ 

k dispozici jsou pokoje jednolůţkové, dvoulůţkové, třílůţ-

kové – výběr dle současných moţností 

vlastní sociální zázemí zajišťující soukromí klientů 

Pomoc, podpora při zvládání běţných úkonů péče o vlast-

ní osobu 

vytvoření podmínek, pomoc nebo podpora při osobní hy-

gieně 

nabídka společenského, kulturního, sportovního vyţití, re-

kreace 

sociálně terapeutické činnosti 

moţnost zajištění péče praktických i odborných lékařů, 

kteří mají smlouvu se zařízením  

nabídka rehabilitačních sluţeb 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-

starávání osobních záleţitostí 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ BYLANY 

kapacita: 10 

pobytová sluţba, je poskytována klientům odpovídající cí-

lové skupině zařízení od věku 19 let  

nabídka pobytu – celoroční 

k dispozici jsou jednolůţkové a dvoulůţkové pokoje  

s předsíní a příslušenstvím 

komplex tří nebo čtyř pokojů tvoří byt, společný je ku-

chyňský kout, jídelna, obývací pokoj 

jeden byt je pro cca 5–6 klientů 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

pomoc při zajištění chodu domácnosti 

respekt k domácí atmosféře 

společenské, kulturní a sportovní akce 

rekreace 

sociálně terapeutické činnosti 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-

starávání osobních  

záleţitostí 

vyuţívání běţně přístupných zdrojů komunity 

normalizování ţivotních podmínek, rytmus ţivota 

posilování moţnosti rozvoje nových sociálních kontaktů 

motivační odměna 

moţnost Dohody o provedení práce 

sociálně terapeutické činnosti 

RESPITNÍ PÉČE 

kapacita: 5 

odlehčovací pobytová sluţba poskytovaná osobám cílové 

skupiny zařízení od věku 3 let v zařízení Zvoneček Bylany 
sluţba má umoţnit osobě nebo rodině pečující 

v přirozeném sociálním prostředí o osobu se sníţenou 

soběstačností z důvodu zdravotního postiţení nezbytný 

odpočinek 
doba trvání nezbytného pobytu klienta ve Zvonečku se 

odvíjí od přání osoby pečující o klienta 
nabídka sluţeb je stejná jako pro celoroční pobyt 
 

Ing. Iveta Blaţková – ředitelka Zvonečku,  

Mgr. Marie Ţertová – vedoucí vychovatelka,  

vedoucí chráněného bydlení 

  

 

„Kaţdý se můţe svobodně rozvíjet a jeden druhému pomáhat, 

aby byl šťasten tak, jak po tom touţí.“ 

Karel Čapek 

 

Kontakt: 

Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních sluţeb 

Pod Malým vrchem 1378 

Městské kulturní a informační centrum nabízí… 
 

Cestovní knihu Autem po Čechách, Moravě a Slezsku 
150 nejhezčích výletů za památkami, přírodou  

a zajímavostmi naší země.  

 

S 
tručné popisy výletních cílů (včetně ověřených oteví-

racích dob), přehledné mapky tras, barevné fotogra-

fie, tipy na kratší pěší nebo cyklistické putování, ná-

měty na zpestření výletu (koupání, koňské farmy, golf, zá-

bavní centra, sportovní aktivity) i dobré restaurace při cestě. 

K Cestovní knize je připojena broţura se 177 vstupenkami a 

poukázkami v celkové hodnotě více neţ 10.000 Kč, dárek 

od našich obchodních partnerů. Platí do 31. 12. 2009, celé 

tři roky od vydání publikace. Bonus je také slosovatelná ná-

vratku o 2 x 10 cen, první losování o 10 velmi hodnotných 

cen se konalo 11. 1. 2007, druhé losování 10. 1. 2008 na ve-

letrhu REGIONTOUR v Brně. Publikace, broţura a návrat-

ka jsou zataveny ve fólii. Cena kompletu 399 Kč. 

Ve slevě publikaci Průvodce po Čechách, Moravě, Slez-

sku – Okolí Prahy se vstupenkami a poukázkami platnými 

do konce roku 2009. Cena kompletu po slevě 70 Kč. 

Nenechte si ujít knihu Krajinou Čertovy brázdy – za sv. 

Prokopem od Šembery k Sázavě, poutavé vyprávění Oto-

mara Dvořáka a fotografie Marie Holečkové. Kniha se stala 

hitem loňských vánoc a neměla by chybět i ve vaší knihov-

ně. Cena 220 Kč. 

Pověsti a kratochvilná vyprávění z Kouřimska a Kolín-

ska od Martina Drahovzala. Kniha volně navazuje na prvo-

tinu Báje a legendy Kolínska a Kouřimska, vezme vás do 

mnoha míst našeho regionu, pobaví, poučí a je skvělým ná-

vodem při poznávání našeho kraje, který máme za humny. 

Cena 399 Kč 

Moje město Kolín – Archeologie od pravěku k počátkům 

středověku od autorů Zdeňka Mazače a Ladislava Jouzy. 

Cena 50 Kč 

Průvodce muzeem – Podlipanské muzeum v Českém 
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Brodě. Publikace se zajímavým obsahem i historickými ob-

rázky, mapkami i fotografiemi pro doplnění vědomostí. Cena 

35 Kč 
Městské kulturní a informační centrum vydalo… 

turistické skládačky Českého Brodu – Středověké hradby, 

Chrám sv. Gotharda, Podzemí, Pomníky (1), Stručný průvod-

ce městem a jeho pamětihodnostmi. Zdarma. 

 

Všechny uvedené publikace a ještě mnoho dalšího můţete za-

koupit v infocentru na Náměstí Arnošta  

z Pardubic čp. 1 od pondělí do pátku  

od 8.00 do 17.00 hodin.  

Rádi Vás uvítáme. 

 

Zdenka Bočková, řed. MKIC 

Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí   

 zve k účasti na pochodu nejen za historií 

 

Husitský pochod Český Brod – Bärnau, Horní Falcko 

 
 

Kdy:   01.05.- 09.05.2009 

Místo srazu:  30.04.2009 v Českém Brodě  

Transport:  osobního vybavení a táborových potřeb na jednom voze taţeném koňmi  

Délka pochodu: bude se putovat jako v době husitů, denní plán 25 – 40 km  

Účast:   a) na všech dnech     

                     b) na některých nebo jednotlivých etapách 

Přihlášky:   u organizátorů v Českém Brodě (pan Broţek, petrbrozek@yahoo.com),  

v  Bernau bei Berlin (pan Eccarius, stadtverwaltung@bernau-bei-berlin.de)      

                              v pobočce v Kostnici, hus-museum@t-online.de 
                           

Zdroj: Durdik,J.-Husitske vojenstvi 

 

Ideou „putovat jako husité v 15. století“ se zabývá několik nadšenců v obou městech jiţ několik 

roků. A nyní skutečně vyrazí na cestu – v oblečení a ve výzbroji, kterou měli husité. Účastníci si sami na vlastní kůţi 

vyzkouší, co je moţné absolvovat ve výzbroji z 15. století. A deset společně proţitých dnů přivede zúčastněné blíţe k sobě. 
 

Společenství přeje všem účastníkům zajímavé putování. 
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Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy podává pomocnou ruku žadatelům 
do ROP SČ – On-line kurz „Jak na projekt“  

Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ) je určen pro čerpání finančních prostředků z fondů 
Evropské unie a je konkrétně zaměřen na Střední Čechy, které jsou územně shodné se Středočeským 
krajem. Program se soustředí na podporu rozvoje regionu ve třech základních oblastech: v dopravě, 
cestovním ruchu a integrovaném rozvoji území.  

Úřad Regionální rady, který má na starosti realizaci ROP SČ, si je dobře vědom skutečnosti, ţe příprava 
projektového záměru a návazně ţádosti o poskytnutí dotace představuje velmi náročný proces. Cílem 
Úřadu je zajistit dostupnost finančních prostředků z ROP SČ co nejvyššímu počtu subjektů působících ve 
Středočeském kraji.  

Vhodným způsobem jak podpořit informovanost potenciálních ţadatelů jsou četná školení, semináře  
a workshopy a taktéţ síť tzv. Euromanažerů ROP, kteří sídlí v různých městech Středočeského kraje.  

Pro ty, kteří mají zájem o podrobnější informace o tom, jak projektovou ţádost napsat, připravil Úřad 
speciální e-learningový (tj. elektronický) program o možnostech získání dotace z ROP Střední 
Čechy. Jeho nespornou výhodou je, ţe do něj zájemce můţe vstupovat v podstatě kdykoliv, pouze 
v závislosti na svých moţnostech a potřebách, má-li moţnost připojení k internetu.  

Program poskytne zájemcům potřebné informace k problematice čerpání prostředků Evropské unie, 
zpracování projektového záměru a provede jej úskalími přípravy ţádosti o poskytnutí dotace. Program je 
rozdělen do několika kapitol, které na sebe vzájemně navazují a postupně prohlubují znalosti dané 
problematiky. Nejde však o jakási elektronická skripta, nýbrţ o program, který v plné míře vyuţívá 
moderních vzdělávacích metod a moderních přístupů efektivního předávání informací. Průvodci 
programem jsou dvě animované postavy – Lumír a Mojmír, kteří spolu vedou rozhovory o reálných 
situacích. Vedle mluvených dialogů obsahuje program mnoţství cvičení, praktických rad a tipů a taktéž 
vzorových dokumentů, odvozených z reálných projektových záměrů a ţádostí, které ţadatelům 
pomohou při přípravě skutečné ţádosti.  

Přihlašovací formulář a odkaz na vstup do e-learningového kurzu naleznete od druhé poloviny února 2009 
na www.ropstrednicechy.cz. Přihlášení a přístup do programu je bezplatný. Program je hrazen 
z prostředků Technické pomoci ROP Střední Čechy.  

Pro více informací navštivte www.ropstrednicechy.cz. Na Vaše případné dotazy rádi odpoví:  

Ing. Martina Sýkorová, Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy, tel.: 257 280 355,  

e-mail: sykorova@ropsc.cz nebo  

Petra Chvatíková, DHV CR, spol. s r.o., tel.: 236 080 555, e-mail: petra.chvatikova@dhv.com. 

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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PODLIPANSKÉ MUZEUM  

V ČESKÉM BRODĚ 
Ţitomířská 761, Český Brod 

 

EXPOZICE 

 Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve středních Čechách 

 Antické a orientální staroţitnosti Josefa Zounka 

 Slovanské hradiště v Pošembeří 

 

VÝSTAVY 

Velký výstavní sál 

 

 SPOLEČNÉ DĚJINY SPOJUJÍ 

 3. duben - 24. květen 

Fotografická výstava ve spolupráci s městem Český Brod na téma husitsví  

a partnerská města Českého Brodu 

Vernisáţ výstavy se uskuteční dne 2. dubna v 17.00 hod. 

 

Zounkova síň 

 

 LIDOVÉ KROJE ze sbírky Jany Anny Sobolíkové 

 28. duben - 25. červen 

Výstava představí lidové a svérázové kroje nejen z Čech a Moravy, ale i z 

Bavorska. 

 

Badatelské dotazy zasílejte na e-mail reditel.muzeum@kolin.cz 

 

Návštěvní doba: 

úterý - pátek 9.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 hod. 

sobota, neděle 12.00 - 16.00 hod. 

zavřeno kaţdé pondělí 

Velikonoční svátky: 11.- 13. duben 12.00 - 16.00 hod. 

Den památek: 18. duben 12.00 - 16.00 hod. (vstup zdarma) 

Poslední prohlídka vţdy půl hodiny před zavírací dobou. 

 

zavřeno kaţdé pondělí, 14.4. a 21. - 25.12. 

Velikonoční svátky: 11. - 13. dubna 10.00 - 16.00 hod. 

Den památek: 18. duben - vstup zdarma 

 

MKIC přijímá přihlášky na zájezd do divadla na muzikál 
 

CARMEN 
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březen 2009 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Městská knihovna Český Brod 

Výběr z kniţních novinek za leden 2009 
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  Naučná literatura: 

Contadino, Luigi: Skvosty českého umění (Rubico) 

Cooper, Colin: Příručka pro tatínky (Computer Press) 

Dějiny Vietnamu (Lidové noviny) 

Denemarková, Radka: Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh 

Petra Lébla (Host) 

Emmert, František: 1918: Vznik ČSR (Computer Press) 

Encyklopedický slovník češtiny (Lidové noviny) 

Felt, Karel: Králové sportu (Ottovo nakladatelství) 

Klaus, Václav: Prezident republiky k Lisabonské smlouvě 

(Euromedia) 

Komárek, Martin: Bůh nezná budoucnost (Prostor) 

Lacinová, Lenka: Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby 

ve výchově povoleny (Portál) 

Peltrám, Antonín: Evropská integrace a Česká republika 

(Grada) 

Polách, Antonín: Odvrácená tvář moci (Rybka 

Publishers) 

Staňková-Kröhnová, Magdaléna: Bylinky pro děti a 

maminky (Grada) 

Svoboda, Ludvík: Deník z doby válečné (Mladá fronta) 

Šottnerová, Dagmar: Lidové tradice (Rubico) 

Vondrová, Petra: Zábavné výtvarné lekce (Portál) 

Votruba, Adam: Václav Babinský (Libri) 

Waldburger, Jenniffer: Dětský spánek v otázkách a 

odpovědích (Ikar) 

Beletrie: 

Ashley, Mike: Extrémní science fiction (Triton) 

Donohue, Keith: Ukradené dítě (Kniţní klub) 

Dumková, Věra: Lolitky a jiné povídky (Nakladatelství 

XYZ) 

Foenkinos, David: Erotický potenciál mé ţeny (Argo) 

Formánek, Josef: Mluviti pravdu (Smart Press) 

Gaiman, Neil: Kniha hřbitova  (Polaris) 

Georgiev, Adam: Bulvár slunce (Petrklíč) 

Grossman, Vasilij: Ţivot a osud (Kniţní klub) 

Haidler, Jaroslav: Jobova zvěst (Lidové noviny) 

Hercíková, Iva: Dám si to ještě jednou aneb Indolúna 

(Motto) 

Larsson, Steig: Muţi, kteří nanávidí ţeny (Host) 

Lázničková, Petra: Milovat je umění (Eroika) 

Lukjaněnko, Sergej: Nanečisto (Triton) 

Medlicott, Joan: Pouta domova (MoBa) 

Murakami, Haruki: Norské dřevo (Odeon) 

Pekárková, Iva: Sloni v soumraku (Millennium 

Publishing) 

Rademacher, Cay: In Nomine Mortis (Kniţní klub) 

Ryšavý, Martin: Cesty na Sibiř 1,2 (Společnost pro 

Revolver Revue) 

Sterling, Bruce: Vidím to jinak (Laser-Books) 

Škvorecký, Josef: Pekařův kluk a jiné hry a scénáře 

z exilu (Books and Cards) 

Šrámková, Jana: Hruškadóttir (Labyrint) 

Tokarczuk, Olga: Běguni (Host) 

Valkova, Galina: Panenka, která řekla ne! (Vyšehrad) 

Vokolek, Václav: Zástavy srdce (Mladá fronta) 

Zmeškal, Tomáš: Milostný dopis klínovým písmem 

(Torst) 

Dětská literatura: 

Buberle, Miroslav: Peklo s princeznou (Kniţní klub) 

Hejná, Olga: Stojedenáct všelijakých hádanek 

(Nakladatelství HAV) 

Hoňková, Iva: Twist-art pro děti (Computer Press) 

Kirschnerová, Denisa: Šmankote (Netopejr) 

Klementová, Růţena: Kočičí povídání (Jaromír Paul) 

Landmann, Rudolf: Encyklopedie zeměpisu světa (Kniţní 

expres) 

Říkánky, malovánky (TeMi CZ) 

Šrut, Pavel: Lichoţrouti (Paseka) 

Zapletal, Miloš: Výpravy za dobrodruţstvím (Kniţní 

klub) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme, ţe od ledna 2009 je Výběr z kniţních 

novinek prezentován také na webu Města Český Brod 

v rubrice Aktuality z kultury. 

 

 

Městská knihovna Český Brod 

vyhlašuje pro čtenáře dětského oddělení  

i další zájemce 

výtvarnou soutěţ 

KVĚTY, KVĚTINY, KYTIČKY 
aneb 

Rozkvetlá knihovna 

Vytvořte podle své fantazie jakoukoli  

výtvarnou technikou 

(malování pastelkami, vodovkami, látková  

nebo papírová koláţ, přírodní materiály) 

nejkrásnější, nejzajímavější, nejmenší,  

největší, nejoriginálnější, nejbarevnější 

květ, květinu nebo kytici. 

Své práce, označené jménem a věkem, 

odevzdejte v knihovně do pátku  

27. března 2009. 

Všechna díla budou vystavena  

ve vstupní hale knihovny, 

nejzdařilejší budou odměněna  

http://www.knihovna-cbrod.cz
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Lyţařský výcvikový kurz  

1. ZŠ Ţitomířská 

 
Jiţ tradičně uspořádala naše škola pro 

ţáky 7. ročníků lyţařský výcvikový 

kurz. Ten letošní proběhl v termínu 18. 

– 27. ledna ve Stráţném. Na horách byl 

dostatek sněhu a ţáci se mohli naučit 

na sjezdových lyţích, běţeckých lyţích 

a na snowboardech. Kaţdý den čekal 

ţáky náročný výcvik, večerní přednáš-

ka a program, který si připravovali sa-

mi. Celý kurz, aţ na jedno menší zraně-

ní proběhl bez komplikací. Na závěr 

celého týdne čekaly na ţáky závody ve 

slalomu a v běhu na lyţích klasickou 

technikou. Nejlepší závodníci byli od-

měněni diplomy a sladkostmi. Věřím, 

ţe se kurz všem zúčastněným líbil  

a příští rok uspořádáme další. Chtěl 

bych touto cestou poděkovat všem, kte-

ří se na organizaci kurzu podíleli Jiřímu 

Chvojkovi, Regině Jedličkové, Milosla-

vě Slavíkové. Lyţování je dřina, ale je 

krásné. 

Další informace naleznete na 

www.cesbrod.cz/zs 

Jiří Slavík 

 

 

Provoz umělé lezecké stěny 
 

Od prosince loňského roku je 

v provozu umělá lezecká stěny na bu-

dově Chanos při 1. ZŠ Ţitomířská 885. 

Od počátku je o lezení na stěně velký 

zájem. Z našich ţáků se aktivně v rámci 

krouţku lezení účastní kaţdý týden asi 

60 ţáků. V hodinách pro veřejnost cho-

dí průměrně 8 -10 lezců na hodinu. 

Největší počet na jedné hodině byl 25, 

coţ je uţ opravdu aţ moc. Návštěvníci 

stěny jsou nejen z Brodu, pravidelně 

jezdí lidé z Kounic, Kolína atd. Věřím, 

ţe si lezení na stěně najde tradiční mís-

to při vyuţívání volného času 

v Českém Brodě. Na jaře chystáme dal-

ší závody pro děti i pro dospělé. Pokud 

máte zájem, přijďte si vyzkoušet lezení 

a navštivte stěnu v hodinách pro veřej-

nost. Informace o provozu stěny: 

www.stenabrod.unas.cz. 

Jiří Slavík 

 

Občanské sdruţení  

LECCOS vás zve… 
 

  V sobotu 7. 3. 2009 proběhne 

„Regionální setkání mateřských cen-

ter―, které připravuje Občanské sdruţe-

ní LECCOS a jeho mateřské centrum 

Kostička ve spolupráci se Sítí mateř-

ských center, o. s. Setkání má za cíl na-

vázat uţší kontakt mezi regiony/

mikroregiony a mateřskými centry  

v daných oblastech, prodiskutovat moţ-

nosti a způsoby vzájemné spolupráce. 

Svoji činnost představí: O.p.s. Region 

Pošembeří , MAS Podlipansko o. p. s., 

Zlatý pruh Polabí o. p. s., MAS Říčan-

sko, o.p.s. Program začíná v prostorách 

zasedací místnosti Městského úřadu 

Český Brod v 9 hodin ráno. Zveme 

všechny, které tato problematika zají-

má. Kontakt: Petra Kadeřábková tel: 

603 964 729 

 

NZDM Klub Zvonice pořádá ve dnech 

20. – 23. 3. 2009 jiţ tradiční víkendový 

pobyt v Kříţlicích v Krkonoších. Zve-

me děti a mládeţ od 6 do 20 let, které 

chtějí proţít zajímavý víkend plný zá-

bavy, her a poznávání. Letošní program 

je zaměřený velmi prakticky. Děti bu-

dou mít moţnost nacvičit si zajímavou 

hravou formou různé dovednosti ze ţi-

vota, jako je hospodaření se svěřenými 

penězi, komunikace, plánování a vyhle-

dávání cesty, sebepoznávání atd. Hlav-

ním cílem je dobře se bavit a uţít si pri-

ma víkend na horách. Více informací 

získáte od hlavního koordinátora Jardy 

Nouzy přímo v NZDM Klubu Zvonice, 

který najdete v českobrodském parku u 

kostela Nejsvětější Trojice a můţete 

tam strávit odpoledne a pobavit se se 

svými vrstevníky.  

 

„Přijďte si hrát― – je jiţ 5. ročník tra-

dičního rodinného odpoledne plného 

her a soutěţí, které Občanské sdruţení 

LECCOS a jeho mateřské centrum 

Kostička pořádá ve spolupráci se Soko-

lem Český Brod. Zajímavý program za-

číná v sobotu 28. 3. 2009 ve 14 hodin 

v místní sokolovně. Akce je určena dě-

tem ve věku od 2 do 10 let. Nové i jiţ 

vyzkoušené zábavné disciplíny budou 

rozděleny dle věku a náročnosti. Nebu-

de chybět bazárková tombola plyšo-

vých hraček, velká trampolína a samo-

zřejmě odměny pro všechny účastníky. 

Srdečně zveme rodiče s dětmi. Dobro-

volníci, kteří nám jiţ kaţdoročně pomá-

hají, se mohou hlásit na e-mail:  

sluzba.mc@leccos.cz. 

 

Aktuální informace o Občanském sdru-

ţení LECCOS, program MC Kostička  

a Klubu Zvonice najdete na 

ww.leccos.cz 

 

Oprava střechy na  

sportovní hale TJ Slavoj 

Český Brod  
Sportovní hala v Komenského ulici  

v Českém Brodě je v provozu od roku 

1975. Střecha na sportovní hale je 

pultová s malým sklonem. Střešní 

roviny jsou ze ţelezobetonových 

panelů, na kterých je poloţena tepelná 

izolace z polystyrenových desek,  

a hydroizolační asfaltové pásy. Okraje 

střechy při štítových atikách a podélné 

ţlaby na odvod dešťové vody byly 

oplechované.  

Během posledních let nestačily opravy 

trvale zabránit zatékání vody do haly  

a do přístavku plynové kotelny. 

Asfaltová krytina trpěla vlivem vyšších 

teplot, zvláště na jiţní polovině střechy 

haly, a asfaltové pásy se během let 

nasouvaly do ţlabů a bránily řádnému 

odtoku dešťové vody. Z těchto důvodů 

bylo rozhodnuto provést kompletní 

opravu střechy sportovní haly. Po 

technických a ekonomických úvahách, 

jak střechu opravit, se ukázala jako 

nejvýhodnější technologie nástřiku 

tvrdou polyuretanovou pěnou.  

Nejprve byla provedena demontáţ 

střešní hromosvodové sítě a opraveno 

oplechování,  poté následovalo 

vyspravení a přilepení poškozených 

polystyrenových tepelně izolačních 

desek. Potom byl proveden nástřik 

střešní roviny tvrdou polyuretanovou 

pěnou v minimální tlouštce 30 mm 

na původní asfaltovou krytinu  

i s přechodem do svislých ploch atik,  

a nanesena ochranná silikonová vrstva 

proti vlivu ultrafialového záření 

se  zásyp em d rceno u  b ř id l i c í  

a uzavíracím silikonovým UV nátěrem. 

Poslední operací byla zpětná montáţ 

střešní hromosvodné sítě. Technologií 

plošného nástřiku vznikl bezesparý 

vodotěsný povlak a zároveň přídavná 

tepelně izolační vrstva. Údrţba střechy 

spočívá v obnově ochranného nástřiku 

asi po deseti letech. 

Práce prováděla firma specializovaná 

na polyuretanové hydroizolace  

a termoizolace – PUR Izolace s.r.o. 

Li t o m ě ř i c e  –  v e  s p o l u p r á c i 

s českobrodskou klempířskou firmou. 

Smlouva byla uzavřena podle nabídky, 

vybrané v zadávacím řízení podle § 12 

odst. (6) zákona č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách. Práce probíhaly 

od poloviny července (oplechování)  

a během srpna a září 2008 (vlastní 

izolatérské práce). Kvalita provádění 

byla ověřena posudkem Technického  

a zkušebního ústavu stavebního Praha 

z 15. září 2008.  

Náklady opravy střechy sportovní haly 

uhradila TJ Slavoj Český Brod z 80% 

z vlastních zdrojů, jejichţ součástí byla 

i půjčka od města Český Brod ve výší 

200 000 Kč (její jedna čtvrtina jiţ byla 

splacena), dalších 150 000 Kč (20%) 

poskytl jako účelovou dotaci Středočes-

 
Práce 

Náklad 
vč. DPH 

(Kč) 

Dodávka prací PUR Izolace  
s.r.o. a klempířských prací 

735 970  

Vypracování odborného 

posudku TAZUS 

10 679 

Opravy střechy sportovní haly  
celkem 

746 649 

http://www.stenabrod.unas.cz/
mailto:sluzba.mc@leccos.cz
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ký kraj z Fondu sportu a volného času 

pro rok 2008.  

Půjčka od města i dotace kraje umoţnily 

provést nutný rozsah oprav střechy halové 

části najednou a zabránit dalším škodám.  

Rekonstrukce ústředního  

vytápění sportovní haly  
Původní plynová kotelna, vytápějící kom-

plex sportovní haly TJ Slavoj Český Brod 

v Komenského ulici byla vybudována 

v roce 1975. Zdrojem tepla pro sportovní 

halu s přistavěnými trakty šaten a umývá-

ren a kryté běţecké dráhy – atletického 

tunelu – byly dva ocelové svařované kotle 

o celkovém výkonu 300 kW, vybavené 

hořáky na spalování zemního plynu a re-

gulační automatikou, která nesplňovala 

současné poţadavky na spolehlivý a eko-

nomický provoz. Spolu s překročením fy-

zické a ekonomické ţivotnosti kotlů a dal-

šího zařízení se nepříznivě projevovala 

nutnost manuálního ovládání topných roz-

vodů a otopných zařízení. Neustálý růst 

ceny zemního plynu působil nepřiměřeně 

rychlý růst provozních nákladů. Nedosta-

tečná regulační pruţnost topného systému 

i zařízení pro ohřev teplé uţitkové vody 

se uplatňovala stále výrazněji, a to nejen 

v zimním období, ale i mimo topnou se-

zónu. Kromě toho se v posledních letech 

projevovaly i poruchy na plechových top-

ných tělesech v důsledku pokročilé koro-

ze. Proto se celková rekonstrukce vytápě-

cího systému nedala jiţ dále odkládat.  

Na začátku minulého roku TJ Slavoj po-

dala ţádost o dotaci na Ministerstvo škol-

ství, mládeţe a tělovýchovy,  

a z programu 233510 „Podpora rozvoje  

a obnovy materiálně technické základny 

sportovních organizací“ dostala na rok 

2008 investiční dotaci 1 505 000 Kč (62 

% nákladů plánované rekonstrukce vytá-

pění sportovní haly). Tato dotace 

ze státního rozpočtu ČR umoţnila 

po doplnění vlastního podílu 938 665 Kč 

(38 %) realizovat s dodrţením termínu 

30. října 2008 první etapu prací – podstat-

nou část rekonstrukce vytápěcího systému 

objektů sportovní haly.  

Jednou z podmínek investiční dotace bylo 

provést zadávací řízení podle Pravidel 

MŠMT upravujících zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu pro organizace – 

příjemce dotací – v oblasti sportu a tělo-

výchovy, a podle zákona č. 137/2006 Sb. 

S vybraným uchazečem o zakázku 

AMAR Instalace s.r.o. Struhařov Mnicho-

vice byla podepsána smlouva. Realizace 

proběhla ve třetím čtvrtletí 2008 

bez přerušení sportovního a školního vyu-

ţití sportovní haly a kryté běţecké dráhy 

(tunelu).  

Uhradit vlastní podíl umoţnil příspěvek 

města Český Brod ve výši 700 000 Kč a 

účelová půjčka 100 000 Kč. TJ Slavoj za-

jistil projektovou dokumentaci, zadávací 

dokumentace pro zadávací řízení (výběr 

dodavatele), technický dozor a ostatní 

činnosti spojené s přípravou a realizací re-

konstrukce.  

Rekonstrukce plynové kotelny spočívala 

v instalaci dvou nových kondenzačních 

kotlů a v rekonstrukci topných okruhů a 

jejich regulace. Montáţním pracím před-

cházela demontáţ staré elektroinstalace, 

demontáţ starých kotlů s potrubním napo-

jením, demontáţ pomocných a regulač-

ních zařízení, a vybourání kouřových ka-

nálů. V kotelně byla zhotovena nová beto-

nová podlaha a komín pro odtah spalin 

dostal novou nerezovou vloţku. Nové 

kotle na spalování zemního plynu 

s výkonem 260 kW s plně automatickým 

provozem byly napojeny na přívod plynu 

a na potrubní rozvody topné vody, byla 

namontována nová oběhová čerpadla, re-

gulační prvky a zařízení pro přípravu tep-

lé uţitkové vody.  

Ve vlastní sportovní hale byla v první 

etapě zlepšena moţnost regulace rozděle-

ním rozvodu topné vody do tří samostat-

ných topných okruhů, instalováním ter-

mostatů v referenčních místnostech, dále 

byly vyměněny ruční ovládací ventily 

za regulační ventily 

s termostatickou 

hlavicí pro 38 otop-

ných těles.  

V kryté běţecké 

dráze (atletickém 

tunelu) byly jako 

nejnaléhavější pro-

vedeny tyto práce: 

regulace samostat-

ných topných okru-

hů s instalací ter-

mostatů, výměna 

ručních ventilů za 

regulační ventily 

s termostatickou 

hlavicí pro 16 top-

ných těles, výměna čtyř těles v havarijním 

stavu a doplnění rozvodů topné vody 

o celkem 38 metrů potrubí pro napojení 

rozdělených topných okruhů.  

Rekonstrukce kotelny a úpravy topného 

systému přinesly moţnost předem nasta-

vovat potřebné teploty vnitřních prostor  

a regulovat tepelný výkon otopného zaří-

zení podle okamţitých vnitřních i venkov-

ních teplot. Dosáhlo se podstatně vyšší 

provozní pruţnosti jako předpokladu 

úspor ve spotřebě plynu, a odstranily se 

hlavní zdroje provozní nespolehlivosti  

a finančních nákladů na opravy.  

Proč kondenzační kotle  

Provoz kondenzačních kotlů přináší oproti 

starým kotlům niţší spotřebu zemního ply-

nu, a projektové řešení předpokládá pokles 

emise plynů do ovzduší (CO2, NOx). Kon-

denzační kotle odnímají z kouřových ply-

nů teplo, které by jinak uniklo 

do venkovního ovzduší, a přeměňují vodní 

páru ze spalování plynu na vodu – konden-

zát. Kondenzační kotel tak oproti normál-

nímu kotli vyuţívá ze spalovaného plynu 

mnohem víc tepla. Toho se dosahuje kon-

strukcí kotle s větším nebo zdvojeným vý-

měníkem. Takový výměník přenáší 

od hořáku oproti klasickému kotli větší 

mnoţství tepla a zmenšuje energetickou 

ztrátu komínem. Kondenzační kotle sniţují 

emise CO2 asi o 60%, modernizací regu-

lačního systému se dá dosáhnout sníţení 

spotřeby plynu o dalších 35%. 

Potřebná průkazná měření budou provede-

na v průběhu prvního topného období 

v prvním čtvrtletí 2009.  

Ing. Václav Misterka 

 

Finanční zdroj 

% Náklad  

vč. DPH 

(Kč) 

Dotace  

středočeského kra-

je 

20 150 000 

Vlastní podíl 

s půjčkou od města  

Český Brod 

80 596 649 

Celkem 100 746 649 

 

Finanční zdroj 

% Náklad  

vč. DPH  

(Kč) 

Dotace MŠMT 62 1 505 000 

Vlastní podíl  

s příspěvkem  

města Český Brod 

38 938 665 

Celkem 100 2 443 665 

 
Chcete podpořit 

Městskou gardu? 
Zakupte si  

v  informačním centru  
v Českém Brodě DVD  

s dokumentárním filmem 
Královské brodění 2008 

v ceně 90 Kč. 

POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77, ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572        privat: 321 623 121 
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Program Klubu českých turistů na rok 2009 
Leden 
 1. 1. Novoroční vycházka  Šemrinec 

Únor 
 12. 2. Valná hromada  výbor  

 19. 2. Video z cest   Kyselová 

 21. 2. odpol. Video ze Salcburska 2008  Pešek, Řezáč 

 26. 2. Promítání fotografií – Island  Hanzlík 

Březen 
 5. 3. Promítání fotografií – Sicilie   Firbas 

 12. 3. Video z cest   Kyselová 

 21. 3. Turistický závod Středočeský pohár 2 - Český Brod  TOM 

 28. 3. Turistický závod Středočeský pohár 3 a mistrovství 
středočeského kraje - Kralupy nad Vlt. 

 TOM  

Duben 
 9. - 13. 4. Velikonoční prázdniny   TOM 

 25. 4. Kolín – historické město V Vacková 

Květen 
 16. 5. Radim - zámek V Vokálovi 

 23. 5. DP Krajem bitvy u Lipan  Čokrt 

 30. 5. Ještěd a Podještědí A Thomesovi 

 30. 5. Pochod pohádkovým lesem   TOM 

Červen 
 5. – 7. 6. Českolipsko a Ţitavsko A Crkalová, Řezáč 

 13. 6. Orlické hory, opevnění 1935-1938 - tvrz Bouda V Corradini 

 20. - 27. 6. Korutany 2 a Východní Tyroly A Řezáč 

Červenec 
  Letní tábor  TOM 

Srpen 
 29. 8. Botanicus Ostrá u Lysé nad Labem  V Vokálovi 

Září 
 5. - 6. 9. Akce Vpřed  TOM 

 19. 9 Mníšek pod Brdy V Boháček 

 19. 9. Šemberská dvanáctka  TOM 

Říjen 
 3. 10. Českobrodská padesátka  Čokrt 

 10. 10. Procházka Prahou  V Vacková 

 17. 10. Kutnohorsko - Sion V Štanglerovi 

Listopad 
  Video z cest   Kyselová 

 26. 11. Promítání fotografií Korutany 2 a Východní Tyroly  Řezáč 

Prosinec 
  Video z cest   Kyselová 

 
Vysvětlivky:  V vlak 

A autobus 
TOM Turistické 

oddíly 
mládeţe 
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Sokol Český Brod ve spolupráci s CK Lido pořádá 

PRÁZDNINY U MOŘE ANEB DOVOLENÁ PRO CELOU RODINU 

Termín:  odjezd v pátek 3. 7. 2009 

   návrat v neděli 12. 7. 2009 
Místo: Chorvatsko-Makarská Riviera 

ZAOSTROG 

Ubytování: ve studiích a apartmánech s kuchyňským koutem, příslušenstvím (povlečení 

v ceně), cca 60 m od moře 

Pláţ: oblázkově-kamenitá 

Stravování: v blízké restauraci – 

polopenze, snídaně vloţená, za příplatek 

200 Kč plná penze s lehkým obědem 

Doprava: autobus se záchodem nebo moţná je i vlastní doprava 

Cena: 7400 Kč, s vlastní dopravou 5400 Kč, děti do 3 let bez nároku na lůţko a stravu 

platí pouze dopravu 2000 Kč 

Cena zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, sluţby CK, cvičení 2× denně a program pro 

děti. Děti od 7 let mohou vyrazit samy, zájezd je podobný dětskému táboru. 

Cvičení (aerobik, bodystiling, salsa, dance, P-class) povedou zkušení instruktoři Jana 

Bízková a Martin Chlumský. 

Program pro děti: karneval, sportovní vyţití, disco, „karaoke“ 

Na Vaše dotazy se těší Jana Bízková tel. 777974389, e-mail: jana.bizkova@seznam.cz 

 

 

Basketbal v Českém Brodě (nejen) v roce 

2008 
Basketbal v Českém Brodě má tradici, která začíná v roce 1932 

na Českobrodském gymnáziu, kdy Ministerstvo školství a ná-

rodní osvěty povolilo v listopadu výnosem č. 122.120-II/1 profe-

soru Karlu Halovi, aby vyučoval tělocvik na zkoušku podle ná-

vrhu nových osnov. V polovině 30. let se pak hráči, vychovaní 

na gymnáziu, začínají účastnit nejen školních přeborů, ale vstu-

pují do soutěţí i jako členové českobrodských tělovýchovných 

organizací. I díky tomu, ţe Český Brod je relativně malé město, 

je tradice basketbalu i přes četné změny názvů a tělovýchovných 

organizací od té doby kontinuální a mezi současnými veterány 

klubu jsou i Ti, kteří ještě pamatují první generaci hráčů. Na pře-

lomu osmdesátých a devadesátých let se v Českém Brodě poda-

řilo vychovat několik hráčů, kteří v současné době hrají ligové 

soutěţe, nebo je hráli a nyní se vracejí zpět do mateřského klu-

bu. Dnes vedle druţstva muţů, které stabilně hraje v Krajském 

přeboru první třídy, nemá sestupové problémy a dokáţe poráţet 

i soupeře z čela tabulky, existuje druţstvo rekreačního basketba-

lu, ve kterém se soustřeďují zejména pamětníci.  

Po relativně dlouhém období diskontinuity ve výchově dorostu, 

kdy nedocházelo k náboru, a nikdo se nevěnoval výchově bas-

ketbalového potěru, se situace změnila. Změna začala rokem 

2003, kdy začalo trénovat nové druţstvo miniţáků (dnes jiţ 

mladších ţáků – ročníky narození 1994, 1995), které se od září 

2005 zapojuje do soutěţí v příslušné věkové kategorii. Od září 

2004 se začaly scházet také miniţačky (ročníky 1996 – 1999). 

Soutěţ mladších miniţákyň druţstvo začalo hrát od září 2007. V 

roce 2006 bylo zaloţeno druţstvo miniţáků (ročníky narození 

1997 a mladší). Rovněţ toto druţstvo začalo za pomoci tří ţáků 

narozených v roce 1996 ze staršího druţstva hrát soutěţ od září 

2007. 

V sezóně 2008/2009 hrají ţáci trénovaní Jiřím Ropkem krajskou 

soutěţ v kategorii U14, dívky vedené Stanislavem Šarochem a 

Radkem Holečkem hrají soutěţ starších miniţákyň (narození 

1996 a mladší) a souběţně mladších miniţákyň (1997 a mladší). 

Miniţáci vedení stejnými trenéry hrají v kategorii mladších mi-

niţáků (1997 a mladší). V září 2008 byl rovněţ proveden nábor 

dětí (ročníky 1999, 2000, 2001) do basketbalové přípravky. Děti 

se scházejí týdně pod vedením trenérů Holečka, Holoubka, Mat-

rase a Duška a je jich zatím okolo čtyřicítky. 

Členové basketbalové komunity se v posledních třech letech z 

velké části podílejí na aktivizaci chodu TJ, především se podíleli 

na tvorbě nových stanov TJ přijatých na podzim roku 2006 a ná-

vazné změně tajemníka TJ, uzavření nové smlouvy o pronájmu 

objektu ve Stráţném, které jiţ nese první výsledky (zvýhodněné 

pobyty pro členy TJ), aktivnější grantové a majetkové politice 

TJ, díky které TJ mohla v roce 2007 rekonstruovat většinu soci-

álních zařízení a sprch a v roce 2008 opravit střechu a kotelnu 

haly za cca 3 miliony Kč. 

Stávající rozšíření počtu mládeţnických druţstev s sebou nese 

potřebu zlepšení organizačního zabezpečení basketbalu. Ta je 

zatím představována zejména zaloţením občanského sdruţení 

tzv. BASKETBAL KLUBU Český Brod. 

Záměrem BK je poskytnout druţstvům pruţnější a výkonnější 

administrativní servis, neţ jakého je díky svým personálním 

omezením a zátěţi minulosti schopna momentálně poskytnout 

TJ. (Zejména se jedná o způsob vybírání příspěvků na úhradu 

provozu druţstev, získávání sponzorů a práci s nimi, zprostřed-

kování úhrad nákladů cvičebních prostor, platby náhrad rozhod-

čím a pomocným trenérům a v neposlední řadě snahu o získává-

ní podpory formou grantů z veřejných soutěţí). BK Český Brod 

se od září 2008 stal kolektivním členem TJ Slavoj. To znamená, 

ţe můţe fungovat svébytně – např. vůči sponzorům nebo prona-

jímatelům cvičebních prostor, ale zároveň se podílet na dalším 

chodu TJ. Pilotní provoz BK byl spuštěn od září 2007, kdy BK 

převzal administrativní zabezpečení provozu dvou (nyní jiţ čtyř) 

ţákovských druţstev. Dále BK podal, a v roce 2008 i získal, 

první granty a sponzory. 

Na tomto místě bychom proto rádi poděkovali poskytovatelům 

podpory, zejména Městu Český Brod, které přispělo na úhradu 

části provozních nákladů a nákup sportovního materiálu pro dět-

ská druţstva, Středočeskému kraji, který v roce 2008 poskytl 

BK grant na nákup dvou mobilních košů s nastavitelnou výší 

obroučky a ze soukromých sponzorů firmě BECK, která kofi-

nancovala nákup dresů a závěsných minikošů a České spořitel-

ně, která se na financování této akce téţ podílela. Předpokládá-

me, ţe servis pro celý basketbal by BK mohl poskytovat – po-

kud se provoz osvědčí – od roku 2010. 

Pro členy a příznivce brodského basketbalu jiţ čtyři roky existu-

je sluţba "basketinfo", která spočívá v zasílání aktuálních infor-

mací o dění v klubu prostřednictvím elektronické pošty, od červ-

na 2007 mají členové slevu u firmy Basket Max Kutná Hora pro 

nákup sportovního vybavení. Basketbalová mládeţ i trenéři se 

jiţ po tři roky masově účastní letních basketbalových campů v 

Jičíně. V roce 2007 se zúčastnili 3 trenéři a 8 dětí, v roce 2008 

jeden trenér a 13 dětí. V nejmladší věkové kategorii dosáhlo 

v roce 2008 zastoupení brodských hráčů a hráček téměř 50% po-

dílu všech účastníků, vedle druţstev jako Hradec Králové, Mla-

dá Boleslav či Ústí nad Labem. 

Pevně věříme, ţe se nám v nastoupeném trendu podaří vytrvat. 

Za BK Český Brod Stanislav Šaroch 
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Historické miniatury 

VÝLETNÍ LISTY SOKOLA PRAŢSKÉHO 
 

 V minulém čísle našeho listu jsme se seznámili s průběhem akce, která nahradila konání II. Všesokolského sletu a 

která se konala na území našeho města. Zcela jistě byli tenkrát roku 1887 českobrodští Sokolové na své konání patřičně hrdí a 

stejné pocity mohou přetrvávat v občanech našeho města dodnes. Tenkrát naši opravdu zachránili pověst české tělovýchovy a 

sportu. 

 Dokumentace, kterou mám k dispozici mě však přesvědčuje ještě o něčem jiném. O tom, ţe tenkrát bylo pořádání 

společenských akcí zajišťováno asi zodpovědněji a pečlivěji neţ dnes. Na Sokolské závody se do Českého Brodu vypravili 

návštěvníci ze široka daleka a já bych vám chtěl ukázat, jak připravili pro své členy soubor potřebných informací činovníci 

I.Sokola Praţského. Vydali k této události tiskovinu, dnes bychom řekli průvodce nebo bedeker. Zde je z něho výtah 

s ponecháním původního pravopisu (opět zdůrazňuji, ţe vyvedeno bylo nikoliv tiskem, ale ruční písemnou formou):  

 
No vidíte a  jsme doma. Ale zkuste si vzít tenhle časopis s sebou, aţ pojedete příště do Prahy, vybalte ho při zpáteční cestě a 

zkuste vyhledat všechny ty zajímavosti v něm popsané. Moţná, ţe ani všechny ty názvy neidentifikujete. Tak pojďte dál, zvu 

Vás do Českého Brodu roku 1887. 

 

Znak městský udělen byl Českému Brodu císařem Sikmundem dne 3. května 1437. Sestával ze dvou štítů k sobě nakloněných, 

vpravo ze zlatého s říšským orlem, vlevo z červeného se stříbrným lvem zemským. Z neznámé příčiny byl později přibrán štít 

modrý se stříbrnou hradební zdí, branou a věţí. 

Státní drahou do Českého Brodu 
 Z nádraţí státní dráhy (otevřené dne 20.srpna 1845, první v Čechách na které jezdily parostroje), pod památným 

vrchem Ţiţkovem (aţ do velikého vítězství Ţiţky, dne 14.července 1420, nad vojskem císařským, čítajícím přes 10000 

muţů), Vítkovem zvaným, vlevo Karlín (15141 obyvatelů), předměstí Praţské roku 1817 zaloţené, s pravidelnými ulicemi, 

velikými kasárnami a mnohými továrnami, románská basilika sv.Cyrila a Metoděje, vystavena 1854-63, při ní velké bu-

dovy školní a nová radnice. 

 Hned za městem hřbitov vojenský s pomníkem ruských důstojníků, pochovaných zde r.1813 a evangelický hřbitov 

s hrobem Pavla Josefa Šafaříka (+1861), pak velké vojenské cvičiště, střelnice vojenská a velká invalidovna, zaloţená 

1729 dle plánů slovutného stavitele Diezenhofera, avšak nedokončená (měla být asi čtyrykráte tak velká). Za Vltavou 

spatřujeme Holešovické křemencové skály, nad nimi Ladví neb Ďáblickou horu, nejvyšší bod v okolí Praţském, 357 m 

n.mořem, mineme Libeň (10190 obyv.), místo tovární, při vtoku Rokytnice do Vltavy a od r.1662 statek obce Praţské 

(původně staroměstské) se zámkem, ve kterém je nyní polepšovací ústav pro spustlou mládeţ. Zastávka Libeň blíţe česko-

moravské továrny na stroje, za touto cítíme velkolepou rafinerii líhu, na obzoru Prosík se staroţitným kostelíkem, r.970 

Boleslavem II. zaloţeným, s románskými apsidami a portálem a s gothickými přístavky, blíţe Vysočany s cukrovarem, pak 

Hloupětín na potoku Rokytnici, se starým kostelem sv.Jiří, druhdy majetek rytířů řádu německého, od roku 1235 však aţ 

podnes Kříţovníků s červenou hvězdou. Za Hloupětínem se táhnou rozsáhlé podzemní lomy pískovcové na mnoho set met-

rů. Při dráze pravidelně zaloţená osada Aloisov u rybníka, který býval dříve několikráte větší a Kyje, stará, druhdy bis-

kupská ves s památným kostelem sv.Bartoloměje, který byl původně opevněný, se širokou, kvádrovou věţí románskou. Dá-

le vlevo Hostavice s parním mlýnem, pak Dolní Počernice s parkem a rybníkem (13 km).  

 Běchovice (nedaleko rozvaliny staré tvrze), vpravo baţantnice a zámeček kolodějský (kníţete Lichtenštajna) 

s mnohými obrazy od Škréty a Brandla, pak borovým hájem, mlázím březovým a doubravinami (23 km) Úval (vlevo), sta-

roţitný městys. Při výjezdu ze stanice vpravo velká socha prvního arcibiskupa Praţského, Arnošta z Pardubic (zdařilé dí-

lo sochaře Čapka, postavená 1869). Arnošt narodil se as roku 1300 v nedaleké tvrzi Hostýně, ze které zachovalo se jen 

jméno, přenesené na dvůr popluţní. 

 Ještě více napravo leţí městečko Škvorec, se zbytky částečně dosud obydleného hradu. Na návrší daleko viditel-

ném (392 m n.m.), posledním to výběţku prahor, táhnoucích se od Klatov, stojí kostelík Hradešínský ze 14.století. Vlevo 

Tukleky, staroţitná ves s kostelem z roku 1688 nově vystavěným a s věţí opodál na návrší stojící. Vpravo pak Rostoklaty 

s kostelem, při němţ byl jiţ ve 14.století farář. (33 km) Český Brod. 
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 Český Brod 

obdrţel jméno od brodu přes potok Šemberu při silnici přes Kutnou Horu do Moravy vedoucí, 

na rozdíl od Brodu Německého na Sázavě. Dříve jmenoval se Brod Biskupský, jelikoţ náleţel 

jiţ ve 13. století k rozsáhlým statkům biskupství Praţského, které po zřízení arcibiskupství 

(1344) posléze na více neţ 400 vsí, 11 měst a 5 hradů vyrostly. První arcibiskup Praţský, 

Arnošt z Pardubic (ţil asi 1300 – 1364) povýšil Brod z pouhé vsi na město a ohradil jej. 

Majetkem arcibiskupů praţských zůstal Brod aţ do válek husitských, kdeţ jsa silně obsazen 

vojskem císařským, 1421 ve středu po sv. Tiburci Praţany po tuhém odporu dobyt a spálen 

jest. Část posádky, která se byla do věţe utekla, jakoţ i mnoho lidu v kostele uzavřeného bídně 

uhořelo, farář a osmnáct kněţí byli před městem ve vysmolených sudech spáleni. Tím 

zastrašeni, přijali obyvatelé artikule praţské a zúčastnili se boření blízkého kláštera 

Skalického i proboštství sv. Martina v Kouřimi. 

 Roku 1437 povýšil císař Sikmund Brod na město královské, načeţ znovu vystavěn a 

hrazen jest (1451). Roku 1444 byl zde drţen sněm zemský, který vyslal poselství k císaři Fridrichu III. s prosbou, aby 

mladého kníţete Ladislava do Čech poslal. Blahobyt měšťanů mezitím tak se byl zvelebil, ţe v Brodě bylo 20 masných krámů 

a 52 pivovarů (průměrně na 20 sudů po 4 vědrech). Také školy městské, na něţ dosazovala praţská universita bakaláře, byly 

slavné. 

 Roku 1505 udělil Vladislav II. městu právo, pečetiti červeným voskem. 1512 oheň zničil kostel a velkou část města, 

1547 Ferdinand I. po  potlačení vzpoury stavovské pobral obci veškeré statky, vrátil je ale po nějakém čase, město však 

zůstalo podřízeno císařskému rychtáři. – 1583 přikoupila obec, tvrz a ves Liblice se dvorem popluţním a ves Vrátkov, dále 

1603 statek Tismice. 

 Mezi obyvateli byla šlechta četně zastoupena (Menšímu 

náměstí se dodnes starým jménem říká „Vladycká ulice“). Odbyt 

piva jedině do Hory byl k padesáti sudům týdně. 1613 město bylo 

opět navštíveno ohněm, povstalým neopatrností uherského vojska 

krále Matyáše. Po bělohorské bitvě ztratilo město, které bylo stálo na 

straně protestantské, veškeré statky, jeţ od císařské komory koupil 

kníţe Karel z Lichtenštejna neblahé paměti. Konfiskaci neušel ani 

rybník „Zýtra“, z něhoţ se voda do města vedla a obci nezbylo neţ 

60000 kop dluhů, suma to na tehdejší 

poměry ohromná … 

 Lepší obyvatelé šli do vyhnanství 

a 1638 kdyţ Švédové s generálem 

Torstesonem zapálili město na čtyřech 

stranách, vyhořely nejen veřejné 

budovy, ale i všech 16 věţí při 

městských hradbách a větší část domů ve městech i předměstích, takţe toto úplně zpustlo. 

Teprve 1648 usadilo se tu znovu 24 rodin, které z počátku ve sklepích slamou pokrytých bydleti 

musily. Jelikoţ pak obyvatelé hlásili se ku víře katolické, byly jim vráceny ne sice konfiskované 

statky, ale větší díl privilegií s tím obmezením, ţe příště nemá býti trpěn ve městě ţádný 

protestant nebo ţid. Ustanovení to, pokud se týče protestantů zrušeno bylo tolerančním 

patentem císaře Josefa, ţidům bylo teprve 1824 uděleno právo bydleti zde. 

 V nejnovějších létech město následkem čilého ruchu průmyslnického zase zkvétá. Roku 

1860 mělo as 2000 obyvatel, nyní jich čítá přes 4000. Některé zbytky hradeb z roku 1451 se 

dosud zachovaly, ze starších bran pouze kouřimská se znaky z kamene vytesanými, praţská 

brána s vysokou věţí byla před několika roky zbořena. 

 Děkanský chrám sv. Gottharda, zaloţený bezpochyby za arcibiskupa Arnošta, původně 

gotický, byl několikráte ohněm zničen a jen nepatrná část presbyteria snad zbývá ze stavby 

původní. Nynější podobu obdrţel v letech 1763 – 1773, vnitřní zařízení však dokončeno teprve 

1796. Nákladem obce byl 1880 obnoven. Na vedlejším oltáři nejsv. Trojice jest obraz od 

Brandla, dále zachovalo se několik náhrobníků ze 16 a 17. věku s nápisy částečně nečitelnými. 

Zvonice opodál stojící a veskrze z tesaných kamenů zbudovaná nese letopočty 1578 a 1580, 

které se však vztahují snad jen k nějaké opravě na věţi. 3 větší zvony jsou z let 1688 – 89. Při 

chrámu Děkanském bývalo bratrstvo literácké, 1483 zaloţené, které nabylo z odkazů tak 

značného jmění, ţe mohlo pro kůr poříditi nákladem tisíce kop českých dva skvostné 

pergamenové kancionály s bohatými zlacenými malbami, a sice latinský r. 1520 a český 1557. Císař Josef zrušil 1785 

bratrstvo a přikázal důchody jeho jiným účelům. Kancionály uschovány jsou nyní v universitní knihovně Praţské. 

 Na hřbitově u kostela nejsv.Trojice (z r. 1560) jest pěkná kazatelna slohu renesančního z r. 1585, jak svědčí nápis: 

„Tato kazatednicze gest dělána nákladem uctivé wdowy, panj Marty Walssowé o ten pondelj po sv. Bartolomiegi. Letha 

Panie 1585. Radnice vystavěna 1547. Zájezdný hostinec „U černého orla“ byl v 16. stol. jakoţto „Královská hospoda“ 

znám. 
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 ČESKÝ BROD 

je sídlem okresního hejtmanství, okresního soudu i okresního zastupitelstva, pak 

kádru 49. praporu  zemské obrany. V čele probudilého zastupitelstva městského stojí 

od roku 1864, tj. přes 23 let nepřetrţitě purkmistr Jan Weidenhoffer, zaslouţilý člen 

a příznivec Sokola Českobrodského. Nová škola měšťanská (otevřená 1883) 

vyţadovala nákladu 50000 zl., plány jsou od architekta prof. Jana Kouly. V obou 

školních budovách je místa pro 800 dítek, učitelský sbor (ředitel J. Jedlička) čítá 11 

členů, dále zřízena zimní škola hospodářská a průmyslová pokračovací. 

 Kasárny postavila obec 1874 nákladem 50000 zl. Z podniků průmyslových 

budiţ uveden akciový cukrovar, pak pivovar právovárečných měšťanů, nově 

zbudovaný a zařízením parostrojním opatřený, dále velký parní mlýn. Peněţní ústavy 

jsou dva, občanská záloţna a okresní hospodářská záloţna. – Místní spolky jsou: 

Sokol, Občanská beseda, Řemeslnická beseda, Literární spolek, Podlipanský politický 

spolek, hospodářský spolek, učitelská jednota Komenský, sbor dobrovolných hasičů, 

spolek dělnický, spolek vyslouţilců atd. 

 V Českém Brodě vycházejí dva časopisy, a sice Naše hlasy (od r. 1881, řed. J. 

Miškovský) a Českobrodské listy (od r. 1885). 

 

Sokol v Českém Brodě 

zaloţen byl 1870 bratry Janem Weidenhofferem, Ant. Šedivým, Vojt. Heinem, Jindř. 

Duškem, V. Kníţkem a R. Křepinským. Prvním starostou byl bratr Jan Weidenhoffer. 

Jednota byla po celý čas svého trvání dle měnících se poměrů s různým úspěchem 

činna, pěstujíc dle sil svých tělocvik a zúčastňujíc se všech národních podniků, tak ţe 

vţdy vyplňovala čestně místo své v řadě vlasteneckých spolků Českobrodských. 

S potěšením moţno poukázati k tomu, ţe zvláště od počátku druhého desetiletí stále 

mohutní. 

 Důstojným pomníkem obětavosti a ráznosti členstva jest nádherná tělocvična, 

zbudovaná dle plánů rodáka Českobrodského, prof. Jana Kouly. Myšlenka, zříditi Sokolu vlastní stánek vznikla v únoru 

1884 a jiţ dne 15. června téhoţ roku poloţen základní kámen a v srpnu 1885 byla tělocvična slavnostně otevřena. Délka 

velké síně (bez jeviště) je 19 m, šířka 10,5 m, budova celá má 32 m délky. Veškerý náklad, počítaje v to zařízení pro divadlo 

vyţadoval 20000 zl., vloni pak přistavena opatrovna nákladem 3800 zl., jejíţ místností můţe Sokol při zábavách atd. 

s výhodou pouţívati. 

 Členů čítá jednota 164. Cvičení odbývá se třikráte v tém dni ve 2 – 3 druţstvech, dále uţívá tělocvičny také mládeţ 

školní a v roce minulém zavedeno mimo to cvičení učňů ve dvou druţstvech. Starostou jest br. Jos. Müller, náměstkem jeho 

br. R. Křepinský, jednatelem br. Ant. Lubr, pokladníkem br. Jan Čakan, hosp. správcem br. Václ. Hálek, náčelníkem br. Fr. 

Dousek, jeho náměstkem br. Josef Lukeš, cvičiteli br. Al. Částka, Fr. Horálek, Al. Müller, Rud. Říha a Ad. Řehák. Ve výboru 

a ve sboru cvičitelském Ţupy Středočeské zastoupena jest jednota br. K. Burešem, J. Douskem a J. Lukešem. Časopisu 

„Sokola“ odebírají členové 12 kusů.  
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Bitva u Lipan 
V neděli ráno dne 30. máje 1434 blíţilo se vojsko jednoty městské v síle as 18000 bojovníkův od Kouřima i Kolína chvátavě 

v šiku válečném, aţ u Lipan a Hříb zastaveno vojskem panským ve hradbách vozových polem rozloţeným. Na straně městské 

nebo-li demokratické, stála zejména královská města česká. Ţatec, Louny, Slané, Litoměřice, Boleslav Mladá, Dvůr, Trutnov, 

Jaromiř, Hradec Králové, Mýto Vysoké, Čáslav, Hora Kutná, Kolín, Nymburk, Kouřim, Brod Český, Beroun, Písek, 

Vodňany, Sušice, Klatovy a Domaţlice, z panského stavu jen Jan Roháč z Dubé, Sezima z Kunštátu, Jan z Bergova i Jan 

Kolda z Ţampachu. Přední vůdcové byli Prokop Veliký a Prokůpek. 

Na straně panské stáli všichni šlechtici bez rozdílu náboţenství a tudíţ pan Oldřich z Roţmberka se všemi těmi, kteří císaře a 

papeţe poslušni byli, tak dobře jako ti nejhorlivější husité, z měst pak jen Praha, Plzeň i Mělník, majíce as 25000 branných 

pohromadě, kterým velel Diviš Bořek z Miletína. Stály proti sobě dvojí hradby vozové, městská šestiřadová a panská 

jedenáctiřadová. 

 Zdařilou lstí válečnou dobylo vojsko panské svrchovaného vítězství. Kdyţ vozový šik Táborů první udeřil na vojsko 

panské, dali se přední po krátkém boji v utíkání, jakoby uvedeni byli ve zmatek. „Běţí nepřátelé, běţí!“, volali Táboři 

radostným pokřikem a nejprve na vozích je stihali, střelbou z děl a z pušek, potom vyskočili z vozů a dali se v útok prudký. 

V tom vpadla jim v bok lehká jízda, odtrhla je od vozů a vskočila do nich otvorem. Tu chvíli celé vojsko panské stanulo na 

zdánlivém útěku a Táboři, stísněni jsouce vozy nepřítele a svými vlastními, uvedeni jsou ve zmatek největší. 

 Velké vraţdění nastalo, ve kterém klesla největší část jejich vojska – 13000 muţů. Jen 700 upadlo v zajetí, kterých 

velká část upálena jest ve stodolách. V nejlítější seči padl také Prokop Veliký, Prokůpek a jiní hejtmané udatní. Štíhlá jedle 

poblíţ vesnice Lipan označovala osudné místo, kde zahynul Prokop Veliký. Nyní stojí tam pomník důstojný, zdaleka viditelný. 

Jest to pískovcový kuţel s vrcholem zaokrouhleným, na ţulovém, čtyrbokém podstavci, celkem 11 m z výši. Na straně 

k Lipanům vytesán je na kuţeli kalich a pod ním deska s nápisem: 

„Zde padl Prokop Veliký 

slavný vůdce Táboru 

dne 30. máje 1434“ 
na straně opačné: 

„Ó, místo bezměrného zármutku,  

přehořké slzy v proudech 

po věky tě budou omývat“ 

Velkolepá slavnost odhalení pomníku konána dne 4 září 1881 za přítomnosti 30000 osob. Pošmourný den, drobný déšť a 

sama příčina slavnosti rozlily na celek zvláštní váţnou a zamlklou náladu. Místo veselých barev národních převládaly barvy 

černo – červené, husitské. 

 

V nejbliţším okolí Českého Brodu 

leţí vesnice Přistoupim, kde v nejnovější době vrtáno, ač bez úspěchu, aţ do 930 m hloubky na loţisko kamenného uhlí. Na 

skalnatém ostrohu nade vsí strmí dosti zachované hradby – zvané valy Přistoupimské, z dob předhistorických, kde nalezeny 

popelnice a zbraně i nářadí pohanských obyvatelů vlasti naší. 

 Nedaleko Přistoupimi spatřujeme na pravém břehu Šembery ves Tuchoraz s památnou věţí, bývalou to hlídkou a 

branou dávného sídla pánů z Landštejna, větve mocného rodu Vítkovců. Věţ vystavena 1474, nad gotickým obloukem brány 

nacházíme ještě znak i nápis, v prvním patře je gotický, malými okny osvětlený sál, v poschodí druhém podobná, ale mnohem 

ozdobnější místnost s uměle provedeným klenutím, s vysokými okny a kamennými sedadly. Ku věţi pojí se pověst o pokladu 

tuchorazském. Tuchoraz bývala dříve městečkem, v roce 1579 vládli zde Smiřičtí, po bitvě Bělohorské přešlo panství na rod 

Lichtenštejnský. 

 V zeleném údolí leţí ves Tismice se starobylou, nedávno opravenou basilikou románskou, sahající původem svým 

zajisté do 12. století. Chrám celý jest z tvrdého pískovce v čistém slohu o třech lodích s absidami zbudován a má v průčelí 

dvě věţe, jichţ střecha (z pozdějších dob) ovšem není v souhlasu se stavbou ostatní. Basilika Tismická jest jak stářím, tak i 

uměleckou cenou svou jedna z našich nejvzácnějších památek stavitelských a zasluhuje návštěvu. 

 

 No a to je všechno. Takhle nějak viděli naše město a jeho okolí Praţané. A takhle o něm informovali návštěvníky těch 

zřejmě prvních sportovních závodů na území našeho města. Kdyţ čtu tento 120 let starý text, napadají mě různé myšlenky. 

Jak asi tenkrát naše město vypadalo? Čtyři tisíce obyvatel a zkuste sečíst uvedené náklady na investice, realizované v těchto 

osmdesátých letech předminulého století. Nemýlím-li se, byla to škola, kasárna, špitál, kostel, tělocvična a moţná, ţe řada 

dalších akcí. Peníze, zdá se tenkrát probudilé obecní radě nechyběly a zřejmě ani chuť, rozhodnost a elán. Kolik asi stran 

bylo tenkrát ve vedení města zastoupeno a jak se mezi sebou domlouvaly? Kaţdopádně bychom jim asi mohli docela dobře 

závidět, na c. a k. mocnářství hledě, nehledě. Tak uţ mi na závěr dovolte ještě tiráţ  Výletních listů I. Sokola Praţského a 

údaj, ţe desetistránkový výtisk formátu A4 stál 15 krejcarů: 

 
 

J. Petrásek 

pozn. red. v textu byl zachován původní prvopis a stylizace včetně všech místních názvů a jmen. 

Sestavil a vlastním nákladem vydal Ferdinand Jablowitz ml. v Praze, v Týně.  

Tisk lithog. v ústavu Jana Vaňáče v Praze v Karlově ul. 34. Papír z továrního skladu Františka Rajsla v Praze v Jindř. ulici 16. Výtěţek určen 
k zřízení Matice Sokolské  pro vydávání levných spisů tělocvičných. 
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A U T O D O P R A V A 

JIŘÍ HOVORKA - HRADEŠÍN 

 

KONTEJNERY 

ZEMNÍ PRÁCE 

DEMOLIČNÍ PRÁCE 

 

STAVEBNÍ PRÁCE: 

- ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÝCH DESEK 

- REALIZACE INŢENÝRSKÝCH SITÍ A KOMUNIKACÍ 

- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŢBY 

 

PRODEJ: 

písků, štěrků, zeminy,  

sutních a betonových recyklátů, 

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek  

 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek ) 

PROVOZNÍ DOBA: 

PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO – NE dle dohody 

 

tel. 602 326 785 

e-mail: autodoprava-hovorka @autodoprava-hovorka.cz 
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čp. 8  před demolicí  - viz podrobnosti na 4. 

straně obálky 
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J  I  Ř  Í    H  O  V O  R  K  A 

 

PNEUSERVIS 

   osobních, nákladních, uţitkových vozů, zemědělských strojů 

- prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a uţitkové vozy 

- prodej protektorů na nákladní vozy 

- prodej disků 

- sezónní uskladnění pneumatik 

 

AUTOSERVIS   
servis osobních a uţitkových vozů 

- výměna olejů, kapalin 

- výměna tlumičů 

- údrţba a výměna brzdových systémů 

- výměna výfuků 

- diagnostika vozidel 

- laserová geometrie 

- seřizování světel 

- rozvody + opravy motorů 

- příprava vozidel na STK 

- prodej akumulátorů, autodílů 

- klimatizace plnění, údrţba pro všechny druhy vozů 

vč. nákladních a autobusů 

 

!! NOVĚ !! 
zapůjčení náhradního automobilu po dobu opravy zdarma 

- prodej a montáţ taţných zařízení 

- prodej a montáţ zabezpečovacích zařízení 

- autoelektrikářské práce 

 

 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek ) 

PROVOZNÍ DOBA: 

PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO 8,00 – 15,00 hod. 

 

Objednávky : 

tel. 602 313 343, 602 326 785,tel./fax. 315 810 272 

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz 
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              SDH Tuchoraz pořádá 

 

       MAŠKARNÍ BÁL 
 

                 14. 3. 2009 Hostinec U Nováků, Tuchoraz 

 

                pro děti:     od 15,00 hod 

                pro dospělé: od 20,00 hod 

 

              hraje DJ Váňa 

 

                   Srdečně zveme malé i velké, masky vítány. 
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PRONÁJEM 
 

kanceláří a prostor pro podnikání 

 

Stavokonstrukce Český Brod a. s. 

nabízí 
 

ve své administrativní budově (sídlo Finančního úřadu) 

 

v Českém Brodě, Sportovní 501 k dlouhodobému 

 

pronájmu kanceláře a kancelářské prostory 

 

s moţností vyuţití technického a skladovacího 

 

zázemí o celkové ploše aţ 150 m2. 

 

Moţnost vlastních dispozičních úprav. 

 

Bliţší informace a podmínky na tel. čísle 

321 622 2185 nebo 721 992 829 

MKIC srdečně zve do galerie „ŠATLAVA“ 

a do divadla Spejbla Hurvínka 

Městské kulturní a informační 

centrum 
srdečně zve všechny děti i s doprovodem 

do divadla 

S + H 
v Praze  

na pohádku 

 

HURVÍNKŮV 

POPLETENÝ 

VÍKEND 

neděle 29. března 2009 

cena celkem 170 Kč 

odjezd v 12.30 hod. od MKIC 

 
Informace a podrobnosti na obvyklých kontaktech MKIC 
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Pozvánka na městskou slavnost Královské brodění 2009 

 
Slavnosti se budou konat v sobotu 16.5. a hlavním programem bude vítání krále Jiřího  

z Poděbrad táhnoucího s hotovostí měst proti Matyáši Korvínovi, ke kterému by se po  

šarvátce s „lapky“ z kosteleckých lesů přidala i garda města Český Brod, jako připomenutí 

událostí z roku 1468. Letošní slavnost bude jen ve středověkém duchu, srdečně zveme  

všechny  prodejce a řemeslníky s dobovými stánky a dobovým oblečením do našeho 

jarmarečního trhu, který se bude konat na Husově náměstí.  

Přihlášky s uvedením jaký druh zboţí nebo řemeslo nabízíte, případně  i fotografii stánku 

zasílejte na níţe uvedený kontakt, přihlášky zpětně potvrdíme  

a zašleme potvrzení pro vstup do města. 

Přihláška by měla obsahovat: Jméno a adresu prodejce včetně PSČ, kontaktní telefon, e-mail, 

www. stránky, druh nabízeného zboţí nebo sluţeb, připojení na el. proud (230V) ano či ne. 

 

Městské kulturní a informační centrum 

Zdenka Bočková 

Náměstí Arnošta z Pardubic 1 

282 28 Český Brod 

tel. 321 612 217 (po – pá 8.00 – 17.00hodin) 

mobil: 604 571 208 

Termíny a témata dětských pobytů v roce 2009 

I. běh 1. 7. 2009 aţ 18. 7. 2009  

„Pod pirátskou vlajkou“ 

II běh 19. 7. 2009 aţ 1. 8. 2009  

„Shrekův les“ 

III. běh 2. 8. 2009 aţ 15. 8. 2009  

„Simpsonovi přicházejí“ 
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K článkům o školním
lyžařském výcviku

a basketbalovém
dorostu

Foto archiv školy
a oddílu basketbalistů



…začíná v úterý
17. března 2009
od 8.00 hodin

v informačním centru
v přízemí budovy

Městské kulturní a informační centrum Český Brod
Nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 28 Český Brod

tel.: 321 612 217-19; fax: 321 612 217
e-mail: mkic@cesbrod.cz; www.kulturainfo-cesbrod.cz

Něco pro milovníky „zmizelého“ Brodu

Na snímku je původní dům čp. 8 na
Náměstí Arnošta z Poděbrad, který
koupil a zboural v roce 1946 pan
Fišer Emil (*1900). Na jeho místě 
postavil v roce 1948 dům nový…

Děkujeme paní Fišerové
za zapůjčení originálních snímků

z rodinného archivu.

mailto:mkic@cesbrod.cz;
http://www.kulturainfo-cesbrod.cz

