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Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 
Zpracovává, vydává, tisk a distribuci zajišťuje  

Městské kulturní a informační centrum v Českém Brodě 

(IČO: 00065951) ve spolupráci s Městem Český Brod.  

Řídí redakční rada ve složení: Bočková Zdenka, Hájek 

Václav, Hor Tomáš, Ing. Petrásek Jaroslav st.,  

Bc. Nekolný Jakub. Adresa redakce: MKIC,  

Náměstí Arnošta z Pardubic čp.1, 282 28 Český Brod.  

Fotografie, pokud není uvedeno jinak, archiv ČBZ a města. 
Telefon: 321612220, 321612219, 321612218 

Tel./fax:321612217, E-mail: mkic@cesbrod.cz; 

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

uvedenou adresu nebo osobně předejte na stejné adrese  

v Informačním centru v přízemí budovy MKIC.  

Upřednostňujeme autorské příspěvky  
v elektronické podobě na některém z běžných médií  

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

základní jazykovou úpravou a za jejich obsah ručí autoři 

příspěvků. Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů, 

případně jejich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu 

titulků, vyžaduje-li to celkové zpracování příspěvku. 

Nevyžádané rukopisy, fotografie, případně kresby se 

nevracejí. Vychází počátkem každého měsíce, k dostání ve 

vybraných prodejnách časopisů a v MKIC. Předplatné 

vyřizuje a časopis rozesílá MKIC, Český Brod.  
 

Registrováno MK ČR pod registračním číslem  
MK ČR E10639.  

Tisk Jan Průša – Polygrafická výroba Klučov.  
Cena jednoho výtisku je 9,00 Kč.  

Zprávy z města a radnice; Deník MP 

Spolky a organizace ve městě; Matrika 

Výročí osobnosti – Josef Kovář (1901-1966) 

Ze života českobrodských škol 

Pozvánky na kulturu, informace obecné 

Do 50. ročníku ČBZ – malé zamyšlení 

Knižní novinky listopad 

Sport, TS aj… 

OBSAH 

Kresba Václava Cinkla z roku 1971 

Do padesátého ročníkuDo padesátého ročníku  
aneb malé zamyšlení nad vznikem  

Českobrodského zpravodaje 

 

D 
rţíte v rukou první číslo nového ročníku Českobrodského zpra-

vodaje a to v pořadí jiţ padesátého. Většího počtu vydaných 

ročníků místního periodika dosáhl u nás v regionu pouze redak-

tor, novinář a spisovatel Jozef Miškovský se svými novinami Naše hlasy, 

které s přestávkou 1. světové války se dopracovaly aţ k číslu 55. Nepře-

berné mnoţství informací, obsaţených v jeho novinách, je obdivuhodné  

a dodnes jsou Naše hlasy důleţitým pramenem pro profesionální či ama-

térské badatele. 

Informace jsou dnes, více neţ jindy, zboţím, dŧleţitým artiklem, potře-

bou pro orientaci i běţný ţivot člověka. O tom, co se děje v bezprostřed-

Obálka 1. ročníku ČBZ (kresba na blánu cyklostylu), autor zatím neznámý, pravděpodobně  

Václav Cinkl  (archiv MKIC) 
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ní blízkosti, informují místní zpravodaje, ať jiţ měsíčníky 

nebo občasníky. Místní zpravodaj je tak jednou z dŧleţitých 

moţností, jak informovat občany města nebo obce o dění 

v místě. V současné záplavě rŧzných druhŧ informačních 

technologií neztrácí přes všechny negativní prognózy 

„tištěná klasika“ svŧj význam. Nechceme ho ovšem přeceňo-

vat, tištěná místní periodika trpí několika více či méně zá-

vaţnými „chorobami“. Především je to rychlost dostupnosti 

informací, která pochopitelně pokulhává za moderními elek-

tronickými prostředky. Ale na druhé straně je nejvyšší prav-

děpodobnost, ţe se informace zachovají pro další generace. 

Z celého nákladu se určitě najde pár výtiskŧ, které přeţijí. 

Od pečlivých sběratelŧ aţ po instituce, které dostávají a ar-

chivují tzv. povinné výtisky. Další chorobou, která je ovšem 

společná pro všechny nosiče informací, je dostatek kvalit-

ních, objektivních a pravdivých informací. I Českobrodský 

zpravodaj se potýká s tímto problémem. Někde jsou na tom 

lépe, jinde hŧře. Zde musíme pochválit především naše ško-

ly, jejichţ příspěvky se objevují téměř v kaţdém čísle. Po-

dobně se k moţnosti publikovat svoji činnost se hlásí čes-

kobrodští skauti, sokolové, šachisté, a ostatní zájmová spole-

čenská uskupení. Své místo zaujímá i historie. Objevují se 

články v poslední době z pera V. J. Mrvíka, občas pouţijeme 

i starší články, které neztratily svoji platnost a jejichţ autoři 

jiţ nejsou mezi námi. V časopise uţíváme poměrně velké 

mnoţství obrazového materiálu, fotografie, kresby a to i ce-

lobarevné podobě. Zdá se nám, ţe poslední dobou ubývá 

aktuálních článkŧ z jednotlivých odborŧ městské samosprá-

vy. A to je škoda. Čtenáři na to poukazují. 

 

Jak to celé vlastně začalo? Ve 4. čtvrtletí roku 1961 zařadila 

tehdejší školská a kulturní komise Městské národního výbo-

ru do svého plánu zaloţení a pravidelné vydávání Českob-

rodského kulturního zpravodaje. „Má být spolehlivým infor-

mátorem občanstva o všech významných akcích a podnicích, 

které budou u nás konány. KZ bude vydáván měsíčně. 

Z technických důvodů a pro krátkost času nebylo moţno vy-

dat 1. číslo tiskem – stane se tak později.“ Konec citace 

z krátkého úvodníku. Byla vytvořena Redakce kulturního 

zpravodaje a listopadový ČKZ spatřil světlo světa ve formátu 

A5, rozmnoţený, tehdy oblíbeným a přísně sledovaným, 

reprodukčním prostředkem cyklostylem na hrubém, zaţlout-

lém papíru. Stejně tak i obálka (na obrázku). Druhé, prosin-

cové číslo ČKZ bylo jiţ svěřeno tiskárně a vytištěno ofseto-

vou technikou přímo jako reprodukce strojopisných stran, 

zmenšených na formát A5. V úvodníku tohoto čísla slibuje 

redakce, ţe i tato úprava není definitivní. Nebyla i byla. Pří-

spěvky se stále přepisovaly na psacím stroji na stránku A4 a 

ta se pak v reprodukčním fotografickém procesu zmenšovala 

na formát A5 a získané pozitivní prŧhledné reprodukce pak 

slouţily jiţ k přenosu na kovolisty ofsetu. Dlouhá léta pak 

vycházel ČKZ v podobné úpravě a tvaru aţ do roku 1991. 

Bylo by neodpustitelné, abychom nejmenovali při této příle-

ţitosti osobnosti kolem ČKZ (i ČBKZ), později Českobrod-

ského zpravodaje. V prvních ročnících se jako autor úvodní-

kŧ objevuje tehdejší tajemník MěNV Jaroslav Pixa, velmi 

často přispíval pod značkou R. P. ředitel Domu osvěty Ru-

dolf Petráň, články z lékařského prostředí a zdravotní osvěty 

jsou podepsány většinou MUDr. Jiřím Jandečkou. Historické 

články psal většinou Dr. Karel Bednařík z Podlipanského 

muzea. Dr. V. Křivánek psával o českém turismu, učitelka 

paní Boţena Holečková psala o školské tématice. Nutné při-

pomenout další jména: Otokar Schönfeld, Václav Cinkl,  

J. Rollo, JUDr. V. Markl a další, kteří jsou podepsáni větši-

nou zkratkou. Objevují se i články o činnosti ČČK od PhMr. 

Zdenka Firbase a články o archeologických výzkumech 

v našem regionu od PhDr. Jaroslava Kudrnáče. V dalších 

ročnících přispívá svými historickými statěmi prof. Věra 

Havelková z Podlipanského muzea, PhDr. Miloš Dvořák, 

Ing. Ctirad Rakušan a Ing. Jaroslav Grulich. Zajímavě psané 

jsou i články z regionální historie od Vojtěcha Kopeckého. 

Prostor ČBKZ zaplňovaly pochopitelně i články, které vele-

bily úspěchy ve výstavbě města, dále pak oslavné články 

k rŧzným politickým výročím, zemědělským rekordŧm, vý-

robním úspěchŧm českobrodských závodŧ ap. Ty jsou větši-

nou nepodepsány nebo je za autorství schován nějaký kolek-

tiv. 

Člověk, který se podílel velkou měrou na vzniku ČBKZ byla 

i dlouholetá „přepisovatelka“ příspěvkŧ paní Eva Šmejkalo-

vá. Lidí, kteří vytvářeli nebo pomáhali vytvářet ČBZ je ne-

pochybně daleko více a není moţné je všechny vyjmenovat. 

Řada ze jmenovaných i těch nejmenovaných jiţ není mezi 

námi. Osudy ČBZ po roce 1989 si připomeneme v příštím 

čísle. 

Na závěr našeho malého zamyšlení chceme všem bez rozdílu 

poděkovat, ţe svou prací dokázali udrţet naše regionální 

periodikum aţ do dnešních dob. Je naší snahou udrţet tyto 

„noviny“ i nadále. Jsou s tím tak trochu potíţe, stojí totiţ 

peníze. A to je dnes poněkud problém. Město Český Brod, 

zdá se, chápe celou věc správně. Jednak nechce nesmyslně 

zvyšovat cenu jednotlivého čísla, moc by to ekonomice stej-

ně nepřineslo a tak raději volí dotační systém jako mnoho 

měst a obcí. Něco dodají inzeráty a tak celková bilance ná-

kladŧ není tolik hrozivá, jak by se mohlo zdát. Potřebujeme 

více kvalitních příspěvkŧ a za to bude více čtenářŧ, inzerentŧ 

a předplatitelŧ. 

A na úplný závěr popřejeme Českobrodskému zpravodaji 

úspěšné vykročení do jubilejního ročníku a všem jeho tvŧr-

cŧm radost z tvorby a všem čtenářŧm příjemné chvilky nad 

jeho stránkami.  red. ČBZ 
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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  

města  informuje... 

Rada a zastupitelstvo 

aneb co se děje na radnici a ve městě... 

Souhrn z 31. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 18. 11. 2010 od 08:00 hodin 

 
1. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 

zpracování Územního plánu města Český Brod 

(304/2010). Rada města I. Schvaluje výzvu k podání nabídek 

a zadávací dokumentace na zpracování Územního plánu mě-

sta Český Brod dle schváleného zadání územního plánu, 

výzva a zadávací dokumentace jsou uvedeny v přílohách, 

které jsou nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usne-

sení; II. Pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného pod-

pisem zadávací dokumentace.  
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města 

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 32. řádného jednání rady města,  

konaného dne 25. 11. 2010 od 16:00  

v kanceláři starosty města 

 
1. Anna - sociální sluţby pro seniory - přijetí daru, čerpá-

ní rezervního fondu (305/2010). Rada města I. Souhlasí ve 

funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA – sociální 

sluţby pro seniory s přijetím finančního daru od společnosti 

D+D consult, s. r. o, Hostivice, Jarní 1232, IČ: 27579077 ve 

výši 10.000 Kč; II. Schvaluje čerpání rezervního fondu or-

ganizace ve výši přijatého daru na účely financování kul-

turního vystoupení pro klienty této organizace. 

2. Balkony Kounická (306/2010). Rada města I. souhlasí na 

základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek s pořadím nabídek na akci: Město Český Brod – 

Odstranění zatékání do konstrukcí balkonů včetně úpravy 

klempířských prvků bytových domů čp. 1392 a 1393, 

Kounická, Český Brod: 

1. Jan Cichra, Zahradní 129, Hradišťko I. 

2. Ján Sušenka, Šišková 1225/3, Praha 8, Kobylisy 

3. Reál Kolín s. r. o., V Olšinách 1285, Kolín. 

II. schvaluje po projednání jako zhotovitele akce: Město 

Český Brod – Odstranění zatékání do konstrukcí balkonŧ 

včetně úprav klempířských prvkŧ bytových domŧ čp. 1392  

a 1393, Kounická, Český Brod firmu Jan Cichra, Zahradní 

129, Hradišťko I, IČ: 11295619. 

III. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolné-

ho podpisem smlouvy o dílo mezi firmou Jan Cichra, Za-

hradní 129, Hradišťko I., IČ: 11295619 a Městem Český 

Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod na realizaci 

výše uvedené akce. 

3. České dráhy, nájemní smlouva „Parkoviště P+R 

ČD“ (307/2010). Rada města I. schvaluje smlouvu o nájmu 

pozemků nebo jejich částí na část pozemku KN pč. 709/4  

o výměře 2.341 m2 v obci a katastrálním území Český Brod 

se společností České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, Nábřeţí 

L. Svobody 1222, 110 15, IČ: 70994226, zastoupené Ing. 

Janem Skalickým, ředitelem Regionální správy majetku mě-

sta, uzavřenou na dobu určitou 10 let a to ode dne předání 

staveniště, za cenu 9 Kč za 1 m2; II. Pověřuje starostu města 

Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 

smlouvy o nájmu. 

4. Doporučení schválení maximální ceny vodného a stoč-

ného na rok 2011 (308/2010). Rada města doporučuje za-

stupitelstvu města Český Brod schválit maximální cenu vod-

ného a stočného pro město Český Brod na rok 2011 ve výši 

30,08 Kč pro vodné a 44,83 Kč pro stočné, čili celkovou 

maximální cenu ve výši 74,91 Kč, vše za 1 m3 a včetně 

DPH. 

5. Doporučení schválení OZV o místním poplatku VHP  

a jiných THZ (309/2010). Rada města doporučuje schválit 

zastupitelstvu vydání OZV o místním poplatku za provozo-

vaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zaříze-

ní, ve znění přílohy, která je součástí originálu zápisu k to-

muto usnesení. 

6. Dotace na rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí  

v MPZ Český Brod na rok 2010 -II. výzva (310/2010). 

Rada města 

I. schvaluje přidělení dotace na rekonstrukci a opravu fasády 

čp. 421, ul. Sokolovská, 282 01 Český Brod, Ivetě Janečko-

vé a Barboře Janečkové ve výši 50.000 Kč; II. Pověřuje sta-

rostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

smlouvy o dotaci. 

7. Jmenování inventarizačních komisí (311/2010). Rada 

města I. jmenuje a) ústřední inventarizační komisi v tomto 

sloţení: předsedkyně: Jindřiška Vagová a členky: Jana 

Thomesová, Hana Burýšková, Jana Dvořáková, Edita Such-

anová, Marie Lupínková, Ing. Šárka Jedličková, Ing. Eva 

Plívová, b) inventarizační likvidační komisi ve sloţení: Hana 

Burýšková, Hana Kokešová a Tomáš Hor, c) komisi pro 

kontrolu pokladen ve sloţení: Jindřiška Vagová a Hana 

Burýšková. 

8. Návrh na schválení dodatku pojistné smlouvy. Rada 

města schvaluje. 

9. Návrh na schválení nájemní smlouvy - Jakub Viliš 

(312/2010). Rada města I. schvaluje uzavření nájemní 

smlouvy na byt č. 48, Palackého 1256, Český Brod s panem 

Jakubem Vilišem, na dobu určitou od 01. 12.2010 do 31. 

12.2011. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 4.000 Kč bez 

záloh na sluţby; II. Pověřuje starostu města Český Brod Bc. 

Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené nájemní 

smlouvy. 

10. Návrh na schválení smlouvy o výpůjčce - Junák , svaz 

skautů a skautek ČR (313/2010). Rada města I. schvaluje 

uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi 

městem Český Brod a Junákem, svazem skautů a skautek 

ČR, ve znění, které je přílohou návrhu usnesení, II. Pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

výše uvedené smlouvy. 

11. Návrh na ukončení a uzavření nájemní smlouvy byt  

č. 16, Kounická 1393, Český Brod (314/2010). Rada města 

I. schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 
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109/2004/FO na byt č. 16, Kounická 1393, Český Brod s 

Hanou a Milanem Ţivnými k 31. 01. 2011; II. Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16, Kounická 1393, 

Český Brod, o podlahové ploše 57,80 m2, na dobu neurčitou, 

s Marií Ţivnou a FO na byt č. 16, Kounická 1393, Český 

Brod s Hanou a Milanem Ţivnými k 31. 01. 2011; II. 

Schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16, Kounická 

1393, Český Brod, o podlahové ploše 57,80 m2, na dobu 

neurčitou, s Marií Ţivnou a Milanem Ţivným k 01. 02. 2011 

za stejných podmínek jako u předchozích nájemců. III. 

Pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem výše uvedené dohody a nájemní smlouvy.  

12. Prodej domu s pozemky v obci a k. ú. Sadská 

(315/2010). Rada města vyhlašuje záměr na prodej domu  

s pozemky v obci a kat. území Sadská a to prodej budovy 

v ulici Jesemany čp. 217 na pozemku KN pč. st. 129, 

pozemku KN pč. st. 129 o výměře 321 m2 zastavěná plocha 

a nádvoří a pozemku KN pč. 130 o výměře 205 m2 zahrada, 

za minimální cenu 1.700.000 Kč obálkovou metodou. 

Nabídky v zalepené obálce, označené slovy „Neotvírat – 

Sadská 217“, předejte do podatelny Města Český Brod, nám. 

Arnošta z Pardubic čp. 56, nejpozději do 31. 12. 2010. 

13. Výběrové řízení na dodavatele prací a prodej dřevní 

hmoty na lesním majetku Města Český Brod (316/2010). 

Rada města I. ukládá vedoucímu odboru ţivotního prostředí 

a zemědělství zorganizovat výběrové řízení na dodavatele 

prací v hodnotě do 2 mil. Kč a dále výběrové řízení na 

prodej dřevní hmoty na lesním majetku Města Český Brod  

a předloţení návrhu výběrové komise na výběr zhotovitele  

a výběr kupujícího radě města; II. jmenuje komisi pro ot-

vírání obálek a hodnocení nabídek ve sloţení: Josef Novák, 

Ing. Rostislav Vodička, František Chmelenský, jako členové 

komise a Kateřina Rozmbachová, Jitka Kocourková, Ing. 

Helena Pijálková, jako náhradníci. 

14. Vyhlášení záměru na pronájem Husova náměstí  

a části Nám. Arnošta z Pardubic pro účely konání posví-

cení v následujících čtyřech letech. Rada města schvaluje. 

15. ZŠ Ţitomířská - souhlas s čerpáním rezervního fondu 

(317/2010). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele s čer-

páním rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Ţitomíř-

ská ve výši 20.000 Kč s pouţitím dle ţádosti. 

16. Ţádost o prominutí místního poplatku – Římskokato-

lická farnost (318/2010). Rada města doporučuje zastupitel-

stvu města Český Brod prominout místní poplatek za zábor 

veřejného prostranství Římskokatolické farnosti za období 

od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 ve výši 41.600 Kč. 

17. Přidělení bytu č. 3, čp. 25, Český Brod (319/2010). 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem byt č. 3 v 1. patře, 

Nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod, typ 3+kk o celko-

vé výměře 69,7 m2 za minimální měsíční nájemné 6.970 Kč 

bez záloh na sluţby na dobu určitou 2 let. Podmínkou uza-

vření nájemní smlouvy je vyrovnání všech závazkŧ k Městu 

Český Brod. Kauce ve výši trojnásobku nájmu musí být slo-

ţena na účet města do 15 dnŧ od doručení oznámení o přidě-

lení bytu. V případě nesplnění těchto podmínek bude byt 

nabídnut dalšímu zájemci. Nabídky v zalepené obálce ozna-

čené „Neotvírat – pronájem čp. 25 Nám. Arnošta z Pardubic, 

byt č. 3“ zašlete na adresu města Český Brod, nám. Husovo 

70, 282 01 Český Brod nebo předejte do podatelny Nám. 

Arnošta z Pardubic čp. 56, Český Brod nejpozději do 31. 12. 

2010. Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště 

ţadatele, nabízenou výši nájemného, telefonický kontakt 

ţadatele. 

18. Schválení jednacího řádu rady města (320/2010). Ra-

da města schvaluje jednací řád rady města Český Brod, který 

je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

19. Prodej pozemku KN č. pare. 362/3 v k. ú. Liblice  

u Českého Brodu a obci Český Brod (321/2010). Rada 

města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 

prodej části pozemku KN č. parc. 362/1 vytyčenou geomet-

rickým plánem č. 343-42/2009 ze dne 23. 08. 2010 označe-

nou jako pozemek KN č. parc. 362/3 o výměře 923 m2  

v k. ú. Liblice u Českého Brodu a obci Český Brod za cenu 

225 Kč/m2, tj. celkem 207.675 Kč, panu Martinu Vaňkovi, 

Krále Jiřího 87, Český Brod. Podpis kupní smlouvy bude do 

30 dnŧ od doručení oznámení o prodeji dotčené části pozem-

ku. Kupní cena bude hrazena bankovním převodem ihned po 

podpisu kupní smlouvy. 

20. Koupě pozemku č. 243/9 dle PK v k. ú. Liblice u Čes-

kého Brodu (322/2010). Rada města doporučuje zastupitel-

stvu města Český Brod schválit koupi pozemkŧ KN pč. 

486/9 o výměře 60 m2, pč. 486/10 o výměře 25 m2, pč. 

486/17 o výměře 11 m2, pč. 486/19 o výměře 1 m2 v obci 

Český Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu, které vznikly 

geometrickým plánem č. 210-37/2000 z pozemku č. 243/9 

dle PK, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1017 od paní 

Jany Duškové, Nová 142, 282 01 Liblice u Českého Brodu 

za cenu 9.700 Kč. 

21. Prodej bytové jednotky č. 1127/3 v ul. k Dolankám  

č. p. 1127 předem určenému zájemci (323/2010). Rada 

města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 

prodej bytové jednotky č. 1127/3 – 2+1 o velikosti 56,95 m2 

v I. NP včetně spoluvlastnických podílŧ o velikosti 

5695/48373 ke společným částem budovy čp. 1127 v ul.  

K Dolánkám na pozemku č. parc. st. 1225 a pozemku  

č. parc. st. 1225 o výměře 1.196 m2 vše v obci a k. ú. Český 

Brod paní Marii Lupínkové, K Dolankám 1127, 282 01 Čes-

ký Brod za cenu 539.759 Kč. Kupní cena bude hrazena stra-

nou kupující bezhotovostní úhradou před podpisem kupní 

smlouvy. Podpis kupní smlouvy bude proveden po připsání 

finančních prostředkŧ na účet města Český Brod. 

22. VB - vodovodní přípojka - Ing. Jaroslava Jedelská 

(324/2010). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy  

o zřízení věcného břemene na uloţení a provozování vodo-

vodní přípojky na pozemku č. 1011/29 dle KN v obci a k. ú. 

Český Brod. Budoucím oprávněným je Ing. Jaroslava Jedel-

ská. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 

usnesení; II. Pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba 

Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o zřízení věcné-

ho břemene. 

23. Územní plán města Český Brod - komise (325/2010). 

Rada města I. jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, 

posouzení úplnosti a hodnocení nabídek a zadávací do-

kumentace k veřejné zakázce „Zpracování návrhu územního 

plánu města Český Brod“ v následujícím obsazení včetně 

náhradníkŧ: Ing. Radana Marešová (člen) – Eva Pokorná 

(náhradník), Ing. Ilona Kunešová (člen) – Markéta Somme-

rová (náhradník), Ing. Jan Strnad (člen) – Radka Budská 

(náhradník), Bc. Jakub Nekolný (člen) – Mgr. Pavel Janík 

(náhradník), Ing. Jan Přikryl (člen) – Ing. Aleš Kašpar 

(náhradník). Hodnotící komise zasedne 4. prosince 2010  

v 9:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Husovo náměstí 70, 

Český Brod; II. bere na vědomí dodatečnou informaci č. 1  

k veřejné zakázce „Zpracování návrhu územního plánu mě-
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sta Český Brod“, která je přílohou originálu zápisu k tomuto 

usnesení. 

24. Návrh na sloţení komisí - poradních orgánů rady 

města Český Brod (326/2010). Rada města I. zřizuje komisi 

územního rozvoje a stavebnictví, komisi prevence kriminal-

ity a sociálně právní ochrany dětí, komisi dopravy, komisi 

ţivotního prostředí, komisi pro regeneraci městské 

památkové zóny, komisi pro vzdělání, sport, kulturu a volný 

čas, komisi pro občanské záleţitosti; II. jmenuje do funkce 

následující předsedy a členy těchto iniciativních a poradních 

orgánů: Komise územního rozvoje a stavebnictví: Ing. Jan 

Přikryl – předseda, Ing. Oldřich Drahorád, Ing. Josef Něme-

ček, Karel Sommer, Ing. Jiří Bolomský, Bc. Marek Binko, 

Ing. Richard Lupoměský, 

Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany 

dětí: Jaromír Fischer – předseda, Gabriela Borovská, Luboš 

Adam, Mjr. Mgr. Libor Ţofka, Jan Svoboda, npor. Josef 

Šanc, Ing. Jan Pohŧnek, MUDr. Alena Vostřezová, Mgr. 

Norbert Kobela, Mgr. Marie Šnajdrová, Mgr. Martin Dušek, 

Oldřich Strnad, Bc. Eva Dobiášová, Mgr. Adéla Michková 

Ph.D., 

Komise dopravy: Bc. Marek Binko - předseda, Ing. Jaroslav 

Majer, Ing. Jan Pohŧnek, Ing. Miroslav Kruliš, Jan Svoboda, 

Ing. Vladimír Klindera, Ing. Aleš Kašpar, 

Komise ţivotního prostředí: Ing. Vladimír Martínek - před-

seda, Mgr. Michal Fokt, Bc. Jiří Stuchl, Ing. Štěpánka Dostá-

lová, P. RNDr. Matúš Kocián Ph.D., 

Komise pro regeneraci městské památkové zóny: PhDr. 

Vladimír Jakub Mrvík - předseda, Milan Plíva, Bc. Markéta 

Bretšnajdrová, Ing. Irena Vomáčková, Zdenka Bočková, 

Jitka Kocourková, Martin Semrád, 

Komise pro vzdělání, sport, kulturu a volný čas: Tomáš 

Charvát - předseda, Ing. Štěpánka Šoupalová, Zdenka Boč-

ková, Bc. Kristýna Kosová, Mgr. Petra Kaiferová, Mgr. Jiří 

Slavík, Lucie Ulíková, 

Komise pro občanské záleţitosti: Jindřiška Vagová - před-

seda, Zdenka Firbasová, Věra Doušová, Jitka Černá, Naděţ-

da Rezková.  
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města 

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 33. řádného jednání rady města,  

konaného dne 8. 12. 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři starosty města 

 

1. Doporučení schválení maximálních cen za odvoz odpa-

du pro podnikatele na rok 2011(327/2010). Rada města I. 

doporučuje a) zastupitelstvu města Český Brod schválit ma-

ximální ceny za odvoz odpadu v Českém Brodě pro podnika-

tele na rok 2011 v následující výši: 

 

1. 52 svozů 

110 litrŧ 1.995 Kč 

120 litrŧ 2.138 Kč 

140 litrŧ 2.279 Kč 

240 litrŧ 4.275 Kč 

660 litrŧ 8.549 Kč 

1.100 litrŧ 15.673 Kč 

2. 26 svozů 

110 litrŧ 998 Kč 

120 litrŧ 1.069 Kč 

140 litrŧ 1.140 Kč 

240 litrŧ 2.138 Kč 

1.100 litrŧ 7.837 Kč 

 

b) zastupitelstvu města Český Brod schválit maximální ceny 

za odvoz odpadu v Českém Brodě pro školy na rok 2011  

v následující výši: 

1. 43 svozů 

110 litrŧ 1.650 Kč 

120 litrŧ 1.768 Kč 

140 litrŧ 1.886 Kč 

240 litrŧ 3.535 Kč 

c) zastupitelstvu města Český Brod schválit maximální ceny 

za jednorázové svozy v Českém Brodě na rok 2011 v násle-

dující výši: 

1. netříděný odpad 

110 litrŧ 84 Kč 

240 litrŧ 184 Kč 

tříděný odpad - plasty  

120 litrŧ 16 Kč 

240 litrŧ 33 Kč  

1.100 litrŧ 151 Kč 

2. tříděný odpad - papír  

120 litrŧ 15 Kč  

240 litrŧ 30 Kč 

1.100 litrŧ 139 Kč 

d) zastupitelstvu města Český Brod schválit maximální mě-

síční paušál za vyuţívání kontejnerových míst v Českém 

Brodě na rok 2011 ve výši 60 Kč. 

2. Doporučení schválení rozpočtového provizoria od 01. 

01. 2011 do data schválení rozpočtu na 2011 (328/2010). 

Rada města I. doporučuje a) zastupitelstvu města Český 

Brod schválit rozpočtové provizorium na období od 01. 01. 

2011 do data schválení rozpočtu města Český Brod na rok 

2011 v tomto rozsahu: provozní výdaje budou hrazeny  

v nezbytně nutné výši k zajištění chodu úřadu, příspěvky na 

provoz příspěvkových organizací budou poskytnuty ve výši 

1/12 rozpočtu roku 2010, investiční výdaje budou hrazeny ve 

výši jiţ uzavřených smluv, nebudou zahajovány nové inves-

tiční akce, sociální dávky budou vypláceny do výše skutečně 

přijaté účelové dotace. 

3. Koupě částí pozemku v k. ú. Štolmíř (329/2010). Rada 

města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod revoko-

vat usnesení č. 50/2005 a schválit odkoupení části pozemku 

KN pč. 180 odděleného geometrickým plánem č. 843-

216/2007 ze dne 14. 06. 2007 (aktualizace pŧvodního geom. 

plánu č. 815-14/2005 ze dne 09. 03. 2005) označený jako 

pozemkový díl „a“ o výměře 18 m2 od pana Emila Rývy, 

Stehlíkova 977, 165 00 Praha 6, za kupní cenu 180 Kč a části 

pozemku KN pč. 182/2 odděleného geometrickým plánem  

č. 843-216/2007 ze dne 14. 06. 2007 (aktualizace pŧvodního 

geom. plánu č. 815-14/2005 ze dne 09. 03. 2005) označený 

jako pozemkový díl „b“ o výměře 66 m2 od manţelŧ Micha-

ely a Ing. Aleše Kašparových, Štolmíř 117, 282 01 Český 

Brod, za kupní cenu 66 Kč. A pověřit starostu města Český 

Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem kupní smlouvy. 

4. Městská knihovna Český Brod - návrh na schválení 

ceníku od 01. 01. 2011 (330/2010). Rada města schvaluje ve 

funkci zřizovatele příspěvkové organizace města Městská 

knihovna Ceník poplatkŧ a sluţeb městské knihovny platný 

od 01. 01. 2011 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí 

originálu zápisu k tomuto usnesení. 

5. Nákup osobního motorového vozidla pro potřeby měs-
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ta Český Brod (331/2010). Rada města I. vyhlašuje záměr 

na nákup osobního motorového vozidla typu SUV, MPV 

nebo combi, výhodou při hodnocení nabídek bude cena, vy-

bavení bezpečnostními prvky, klimatizace. Maximální cena 

vozidla bude činit 380.000 Kč s DPH, forma financování 

bude součástí nabídky. Nabídky v zalepené obálce označené 

slovy: „Neotevírat – motorové vozidlo“ budou předány do 

podatelny Městského úřadu v Českém Brodě Nám. Arnošta  

z Pardubic 56 nejpozději do 30. 12. 2010 do 14:00 hodin; II. 

jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 

sloţení: Bc. Jakub Nekolný, Ing. Aleš Kašpar, Mgr. Klára 

Uldrichová, MPA, Ing. Jan Pohůnek, Ing. Radana Marešová, 

Jaroslava Sahulová, Ing. Rostislav Vodička, náhradníci: Ing. 

Jan Strnad, Václav Josífek, Markéta Sommerová, Josef 

Novák. 

6. Schválení dodatku k pojistné smlouvě (332/2010). Rada 

města I. schvaluje uzavření dodatku pojistné smlouvy  

č. 2739300790, ve znění přílohy, která je součástí originálu 

zápisu k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu města Český 

Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedeného dodatku. 

7. ANNA – sociální sluţby pro seniory, souhlas s přijetím 

daru (333/2010). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele 

příspěvkové organizace Anna – sociální sluţby pro seniory  

s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 10.077,48 Kč pro 

potřeby klientŧ od firmy UNTRACO, v. o. s se sídlem Ostra-

va – Poruba. 

8. Doporučení schválení OZV 5/2010 o místním poplatku 

za provoz systému a nakládání s komunálním odpadem 

na rok 2011 (334/2010). Rada města doporučuje zastupitel-

stvu města Český Brod schválit vydání OZV 5/2010 o míst-

ním poplatku za provozování systému a nakládání s komu-

nálním odpadem ve znění přílohy, která je součástí originálu 

zápisu k tomuto usnesení. 

9. Doporučení schválení OZV 6/2010 o místních poplat-

cích (335/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu měs-

ta Český Brod schválit vydání OZV č. 6/2010 o místních 

poplatcích ve znění přílohy, která je přílohou návrhu usnese-

ní. 

11. Prodej volné bytové jednotky č. 1256/41 v ul. Palacké-

ho, Český Brod (336/2010). Rada města doporučuje zastu-

pitelstvu města Český Brod schválit prodej bytové jednotky 

č. 1256/41, byt 1+1 v VIII. NP o velikosti 40,46 m2 včetně 

spoluvlastnického podílu 40,46/173205 na společných 

částech budovy čp. 1256 na pozemku pč. st. 1580 a pozemku 

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

společnosti Kl Media & Business Agency s. r. o., zastoupe-

nou Ing. Kateřinou Hudcovou – jednatel společnosti, 

Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2, IČ: 27407870, za nabíd-

nutou cenu 902.000 Kč. Podmínky prodeje: Podpis kupní 

smlouvy bude do 30 dnů od doručení oznámení o prodeji. 

Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

bankovním převodem. Návrh na vklad práva k nemovitostem 

bude podán na katastrální úřad po úplném zaplacení kupní 

ceny. 

12. Anna - sociální sluţby, investiční záměr, ţádost o do-

taci (337/2010). Rada města I. schvaluje investiční záměr – 

vybudování denního centra pro obyvatele domova pro sen-

iory na základě předloţené studie; II. souhlasí s podáním 

ţádosti o dotaci ze Středočeského Humanitárního fondu na 

vybudování denního centra pro obyvatele domova pro sen-

iory. 

13. Členové školské rady (338/2010). Rada města jmenuje 

na základě §167 školského zákona členy školské rady ZŠ 

Tyršova a ZŠ Ţitomířská v tomto sloţení: Mgr. Janík Pavel, 

Fischer Jaromír, Ing. Jedličková Šárka. 

14. Koupě pozemků k. ú. Štolmíř (Státní statek Čáslav,  

s. p.) (339/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu měs-

ta Český Brod schválit uzavření kupní smlouvy se Správcem 

konkursní podstaty úpadce: Státní statek Čáslav, s. p., IČ: 

00104248, se sídlem Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav

-Nové Město, Ing. Václav Šimon, Zahradní 441, 281 02 

Cerhenice, na pozemky KN pč. 113/3 o výměře 46 m2, ostat-

ní plocha, ostatní komunikace, KN p. č. 225/2 o výměře 805 

m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 358/6 o výměře 65 

m2, ostatní plocha, ostatní komunikace za cenu určenou zna-

leckým posudkem č. 2757-92/2010 ze dne 19. 05. 2010, 

301.940 Kč do vlastnictví města Český Brod. Kupní cena 

bude uhrazena nejdéle v den podpisu této kupní smlouvy.  

A pověřit starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem kupní smlouvy. 

15. Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací 

a právničce (340/2010). Rada města schvaluje finanční od-

měny ředitelŧm příspěvkových organizací a právničce tak, 

jak je uvedeno v dŧvodové zprávě. 

16. Výpověď z nájmu – Nám. Arnošta z Pardubic 47, 

Český Brod (341/2010). Rada města schvaluje přivolení  

k výpovědi z nájmu bytu č. 7 v domě na adrese Český Brod, 

Náměstí Arnošta z Pardubic 47 z dŧvodu neplacení nájemné-

ho dle §711 odst. 2) pís. b) občanského zákoníku. 

17. Schválení podání ţádosti o dotaci z Česko-německého 

fondu (342/2010). Rada města I. schvaluje podání ţádosti  

o finanční prostředky z Česko-německého fondu budouc-

nosti na projekt „Putování: První úsek cesty Jana Husa na 

kostnický koncil“; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené ţádosti. 

18. Nařízení města č. 2/2010 (343/2010). Rada města 

schvaluje Nařízení města Český Brod č. 2/2010 o zimní 

údrţbě místních komunikací. 

19. Výběr zpracovatele nového územního plánu města 

Český Brod (344/2010). Rada města I. souhlasí s pořadím 

nabídek dle rozhodnutí hodnotící komise: 

1) United Architect Studio, s. r. o., Zelený Pruh 1090, Praha 

4 - Krč, PSČ 140 00, IČ: 25734695 

2) Atelier PROMIKA s. r. o., Muchova 9/223, Praha 6, PSČ 

160 00, IČ: 26080273 

3) BOMART spol. s r. o., Ohradní 1159/65, Praha 4, PSČ 

140 00, IČ: 25091905 

4) Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, Urbanistický ateliér, 

Varšavská 32/692, Praha 2 Vinohrady, PSČ 120 00, IČ: 

15078698 

5) DHV CR, spol. s r. o., Sokolovská 94/100, Praha 8, PSČ 

186 00, IČ: 45797170 

II. schva1uje po projednání jako zpracovatele nového územ-

ního plánu města Český Brod společnost United Architect 

Studio, s. r. o., Zelený Pruh 1090, Praha 4 - Krč, PSČ 140 

00, IČ: 25734695; III. pověřuje starostu města Bc. Jakuba 

Nekolného podpisem smlouvy o dílo se společností United 

Architect Studio, s. r. o., Zelený Pruh 1090, Praha 4 - Krč, 

PSČ 140 00, IČ: 25734695.  
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města 

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 3. řádného zasedání zastupitelstva 

města, konaného dne 8. 12. 2010 od 18:00 hodin 
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v obřadní síni českobrodské radnice 
 

1. Schválení maximální ceny vodného a stočného pro 

město Český Brod na rok 2011 (91/2010). Zastupitelstvo 

města schvaluje maximální cenu vodného a stočného pro 

město Český Brod na rok 2011 ve výši: vodné 30,08 Kč, 

stočné 44,83 Kč, celkem tedy 74,91 Kč vše za 1 m3 a včetně 

DPH.  

2. Schválení maximálních cen za odvoz odpadu pro pod-

nikatele na rok 2011 (92/2010). Zastupitelstvo města I. 

schvaluje 

1. 52 svozů 

110 litrŧ 1.995 Kč 

120 litrŧ 2.138 Kč 

140 litrŧ 2.279 Kč 

240 litrŧ 4.275 Kč 

660 litrŧ 8.549 Kč 

1.100 litrŧ 15.673 Kč 

2. 26 svozů 

110 litrŧ 998 Kč 

120 litrŧ 1.069 Kč 

140 litrŧ 1.140 Kč 

240 litrŧ 2.138 Kč 

1.100 litrŧ 7.837 Kč 

b) zastupitelstvu města Český Brod schválit maximální ceny 

za odvoz odpadu v Českém Brodě pro školy na rok 2011  

v následující výši: 

1. 43 svozů 

110 litrŧ 1.650 Kč 

120 litrŧ 1.768 Kč 

140 litrŧ 1.886 Kč 

240 litrŧ 3.535 Kč 

c) zastupitelstvu města Český Brod schválit maximální ceny 

za jednorázové svozy v Českém Brodě na rok 2011 v násle-

dující výši: 

1. netříděný odpad 

110 litrŧ 84 Kč 

240 litrŧ 184 Kč 

tříděný odpad - plasty  

120 litrŧ 16 Kč 

240 litrŧ 33 Kč  

1.100 litrŧ 151 Kč 

2. tříděný odpad - papír  

120 litrŧ 15 Kč  

240 litrŧ 30 Kč 

1.100 litrŧ 139 Kč 

d) zastupitelstvu města Český Brod schvaluje maximální 

měsíční paušál za vyuţívání kontejnerových míst v Českém 

Brodě na rok 2011 ve výši 60 Kč. 

3. Schválení rozpočtového provizoria s platností od 01. 

01. 2011 do data schválení rozpočtu na rok 2011 

(93/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje a) rozpočtové 

provizorium na období od 01. 01. 2011 do data schválení 

rozpočtu města 

Český Brod na rok 2011 v tomto rozsahu: provozní výdaje 

budou hrazeny v nezbytně nutné výši k zjištění chodu úřadu, 

příspěvky na provoz příspěvkových organizací budou po-

skytnuty ve výši 1/12 rozpočtu roku 2010, 

investiční výdaje budou hrazeny pouze ve výši jiţ uzavře-

ných smluv, nebudou zahajovány nové investiční akce, soci-

ální dávky budou vypláceny do výše skutečně přijaté účelové 

dotace. 

4. Koupě pozemku č. 243/9 dle PK v k. ú. Liblice u Čes-

kého Brodu (94/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje 

koupi pozemkŧ p. č. 486/9 o výměře 60 m2, p. č. 486/10  

o výměře 25 m2, p. č. 486/17 o výměře 11 m2, p. č. 486/19  

o výměře 1 m2, vše v k. ú. Liblice u Českého Brodu a obci 

Český Brod, které vznikly geometrickým plánem č. 210-

37/2000 z pozemku č. 243/9 dle PK, který je zapsán na listu 

vlastnictví č. 1017 vlastník Jana Dušková, Nová 142, Liblice 

u Českého Brodu. Kupní cena byla dohodnuta na 100 Kč za  

1 m2, tj. celkem 9.700 Kč; II. pověřuje starostu města Český 

Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem kupní smlouvy na 

výše uvedené pozemky v k.u. Liblice u Českého Brodu. 

5. Prodej bytové jednotky č. 1127/3 v ul. k Dolankám čp. 

1127 předem určenému zájemci (95/2010). Zastupitelstvo 

města I. schvaluje prodej bytové jednotky č. 1127/3 - 2+1  

o velikosti 56,95 m2 v I. NP včetně spoluvlastnických podílů 

o velikosti 5695/48373 ke společným částem budovy čp. 

1127 v ul. K Dolankám na pozemku č. parc. st. 1225  

a pozemku č. parc. st. 1225 o výměře 1.196 m2, vše v obci  

a k. ú. Český Brod paní Marii Lupínkové, K Dolankám 

1127, 282 01 Český Brod za cenu 539.759 Kč. Kupní cena 

bude hrazena stranou kupující bezhotovostní úhradou před 

podpisem kupní smlouvy. Podpis kupní smlouvy bude prov-

eden po připsání finančních prostředků na účet města Český 

Brod, II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba 

Nekolného podpisem kupní smlouvy na výše uvedenou byto-

vou jednotku č. 1127/3. 

6. Prodej pozemku č. pare. 362/3 k. ú. Liblice u Českého 

Brodu (96/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje schválit 

prodej části pozemku KN č. parc. 362/1 vytyčenou geomet-

rickým plánem č. 343-42/2009 ze dne 23. 08. 2010 označe-

nou jako pozemek č. parc. 362/3 o výměře 923 m2 v k. ú. 

Liblice u Českého Brodu a obci Český Brod za cenu 207.675 

Kč panu Martinu Vaňkovi, Krále Jiřího 87, 282 01 Český 

Brod. Podpis kupní smlouvy bude do 30 dnů od doručení 

oznámení o prodeji dotčené části pozemku. Kupní cena bude 

hrazena bankovním převodem před podpisem kupní 

smlouvy, II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba 

Nekolného podpisem kupní smlouvy na výše uvedený poze-

mek v k. ú. Liblice u Českého Brodu. 

7. Schválení OZV 4/2010 o místním poplatku za VHP  

a jiná THZ (97/2010). Zastupitelstvo města schvaluje vydá-

ní OZV 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení, ve znění 

přílohy, která je součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

8. Schválení OZV 5/2010 o místním poplatku za nakládá-

ní s komunálním odpadem (98/2010). Zastupitelstvo města 

schvaluje vydání OZV 5/2010 o místním poplatku za provoz 

systému a nakládání s komunálním odpadem ve znění přílo-

hy, která je součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

9. Schválení OZV 6/2010 o místních poplatcích (99/2010). 
Zastupitelstvo města schvaluje vydání OZV 6/2010 o míst-

ních poplatcích ve znění přílohy, která je součástí originálu 

zápisu k tomuto usnesení. 

10. Schválení prominutí místního poplatku - Římskoka-

tolická farnost (100/2010). Zastupitelstvo města schvaluje 

prominutí místního poplatku za zábor veřejného prostranství 

před kostelem sv. Gotharda na rok 2011 v předpokládané 

výši 41.600 Kč. 

11. Koupě pozemků k. ú. Štolmíř (Státní statek Čáslav,  

s. p.) (101/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje uzavření 

kupní smlouvy se Správcem konkursní podstaty úpadce: 
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Státní statek Čáslav, s. p., IČ: 00104248, se sídlem Nad 

Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav-Nové Město, Ing. Václav 

Šimon, Zahradní 441, 281 02 Cerhenice, na pozemky KN  

p. č. 113/3 o výměře 46 m2, ostatní plocha, ostatní komuni-

kace, KN p. č. 225/2 o výměře 805 m2, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, 358/6 o výměře 65 m2, ostatní plocha, 

ostatní komunikace za cenu určenou znaleckým posudkem  

č. 2757-92/2010 ze dne 19. 05. 2010, 301.940 Kč do vlast-

nictví města Český Brod. Kupní cena bude uhrazena nejdéle 

v den podpisu této kupní smlouvy, II. pověřuje starostu mě-

sta Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem kupní 

smlouvy týkající se výše uvedených pozemků.  
 

Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města 

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

Odchyt psŧ 

2× útulek Lysá nad Labem  

V objektu mateřské školky 

v Liblicích – umístění do 

kotce na MěÚ  

V ulici Bulharská – zjištění majitele + předání 

psa 

Součinnost s odbory při MěÚ Český Brod 

3× s odborem správy majetku města 

3× odbor vnitřních věcí 

2× odbor ţivotního prostředí 

1× odbor dopravy 

Přestupky majetkové 

1× krádeţe  

Nádraţí 

2× porušování tabákového zákona  

Zajištění provozu parkovacích automatŧ – denně 

2× Sběr injekčních stříkaček  

ul. Komenského, veřejné WC  

Asistence při otevření bytu v Liblicích 

Výzva na odstranění vraku v ulici Jiřího Wolkera  

Objednání 230 kusŧ reflexních přívěskŧ pro 1. a 2. třídy zá-

kladních škol v Českém Brodě 

předáno zástupcŧm škol 

Asistence s PČR v obci Liblice při narušení občanského sou-

ţití 

přestupce převezen do psychiatrické léčebny. 

Nález prŧkazky na jízdné 

předáno na ZŠ majitelce  

Rušení nočního klidu v ulici na Cihelně – vyřešeno na místě 

domluvou 

Spolupráce s PČR při pátrání po pachateli kapesní krádeţe 

Zvýšená kontrolní činnost při změně dopravního značení ve 

středu města (cyklostezky) 

ul. Krále Jiřího, Nám. Arnošta z Pardubic, Tyršo-

va 

Kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně 

dodrţování tabákového zákona a veřejného pořádku – denně. 

Kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně. Upozor-

ňování fyzických a právnických osob na dodrţování míst-

ních vyhlášek. Kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení 

psích exkrementŧ majiteli psŧ   

Stručně z listopadového deníku 

2010 

Matrika informuje… 
Významné ţivotní výročí oslavila  

paní Ludmila Pouchová paní Ludmila Pouchová   
z Českého Brodu.  

 

Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví  

a pohody do dalších let.  

 

 

Miroslava Hladíková  

matrikářka  

Bilance v korunách 

Blokové pokuty zaplac. 24.700 Kč 

Blokové pokuty sloţen. 23.300 Kč 

Parkovací automaty  90.747 Kč  

Poplatky za trţnici  3.940 Kč 

Celkem  142.687 Kč 

ilustrační  foto z archivu ČBZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracuji účetnictví a daně 

tel.: 773 615 186 

www.ucetnictvi-jana.cz 
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Českobrodští holubi budou v zimě na mušce myslivců 
Důleţité upozornění pro občany a chovatele holubů 

 

V roce 2010 byl dán zastupitelstvem města Český Brod (návrh podala zastupitelka Milada Marková) podnět k zajištění od-

střelu přemnoţených holubů vyskytujících se ve městě Český Brod a blízkém okolí. Vedení města pověřilo odbor ţivotního 

prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Brod průzkumem, jak probíhá likvidace přemnoţených holubů v jiných měs-

tech a obcích a následně pak organizací a vydáním povolení k „lovu“ volně ţijících zdivočelých holubů. 

 

Bohaté zkušenosti a výborné výsledky s likvidací přemnoţených holubŧ odlovem, provedeným myslivci, mají ve městě Peč-

ky, kde v březnu roku 2009 došlo tímto zpŧsobem k téměř úplné likvidaci holubŧ. Poděkování za podané podrobné informa-

ce k organizaci lovu patří panu Milanu Urbanovi, starostovi města Peček a jeho úředníkŧm. 

Tento zpŧsob „lovu“ holubŧ je podle dostupných informací a po zkušenostech z Peček, zřejmě jediný moţný zpŧsob, jak 

omezit velkou populaci zdivočelých holubŧ v Českém Brodě a okolí, a tím zlepšit čistotu a zpříjemnit ţivot ve městě. 

Lov zdivočelých holubŧ provedou zkušení mys- livci z okolních mysliveckých sdruţení. Termín byl stanoven na tři 

nedělní odpoledne, a to 23. ledna, 30. ledna a 6. února 2011. V případě potřeby bude odlov opakován aţ do kon-

ce února 2011. Lov bude prováděn na pozemcích ţadatele, tzn. města Český Brod a v případě potřeby a do-

hody i na pozemcích jiných vlastníkŧ s hojným výskytem holubŧ. Lov bude zaměřen zejména na 

tyto lokality: Náměstí – okolí kostela, radnice, školních budov a Sokolovny, dále areál 

nemocnice a okolí, okolí ZZN a SOŠ v Liblicích. Lov bude uskutečněn v nedělních odpo-

ledních hodinách, kdy je provoz v centru města menší. Přesto ţádáme občany, aby se 

v dané dny nevystavovali nebezpečí a nevstupovali do prostorŧ, kde bude odlov probíhat. Jde o mimo-

řádnou, svým zpŧsobem i nebezpečnou akci, kdy bude prováděn lov zbraněmi v zastavěném úze-

mí. Ţádáme všechny, aby dbali pokynŧ organizátorŧ a lovcŧ. Akce bude probíhat v 

úzké součinnosti s městskou policií. Po provedeném lovu budou těla ulove-

ných holubŧ zlikvidována v souladu s veterinárními a hygie-

nickými předpisy. Pokud by došlo k pádu uloveného holuba 

k někomu na jeho vlastní pozemek, coţ nelze v takovýchto případech vyloučit, ţádáme o předání těl ulovených holubŧ oso-

bám pověřeným likvidací – městské policii, pracovníkŧm technických sluţeb, případně lovcŧm. 

Zároveň upozorňujeme a ţádáme chovatele holubŧ, aby zajistili ochranu svých jedincŧ po dobu lovu ve svých holubnících 

nebo voliérách.  

Za odbor ţivotního prostředí a zemědělství MěÚ Český Brod Josef Novák                

Jaký mají zájem občané Českého Brodu 

o nádoby na bioodpad? 

 
Jak jistě víte, technické sluţby získaly z operačního progra-

mu ţivotního prostředí dotaci na zkvalitnění nakládání 

s odpady a zavedení odděleného sběru bioodpadu. Z dotace 

v celkové výši 5,1 mil. Kč bude pořízeno svozové vozidlo na 

tříděný odpad, dva velkoobjemové kontejnery na ukládání 

bioodpadu a pro Vás pak hnědé odvětrávané popelnice na 

svoz bioodpadu o velikosti 120l, 140l a 240l. Proto bychom 

rádi získali přehled zájmu o svoz bioodpadu jako takový  

a také Váš zájem o konkrétní velikost nádoby. 

Ţádáme vás, abyste nám svŧj zájem o svoz bioodpadu a veli-

kost nádoby sdělili ve sběrném dvoře v areálu technických 

sluţeb u pracovníka sběrného dvora nebo telefonicky na 

číslech 321622730, 321622737, 321677184 či 321677186.  

Děkujeme za spolupráci.  

Ing. Miroslav Kruliš - ředitel technických sluţeb 

POZÁRUČNÍ OPRAVYPOZÁRUČNÍ OPRAVY  

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77,  

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572         

privat: 321 623 121 

ilustrační  foto z archivu ČBZ 
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Ze škol a organizací 
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VOT JAKO NÁBOŢENSKÝ EXPERIMENT 
(LIDOVÉ NOVINY) 

HAŠKOVCOVÁ, HELENA: FENOMÉN STÁŘÍ 

(HAVLÍČEK BRAIN TEAM) 

HERYNEK, PETR: LIDOVÉ VÁNOČNÍ OZDOBY 

(ARGO) 

HRUŠKA, EMIL: KONRAD HENLEIN : ŢIVOT A 

SMRT (BMSS START) 

KAČOR, MIROSLAV: ZLATÝ VĚK ČESKÉ 

LOUTKOVÉ ANIMACE (ANIMATION PEOPLE ; 

MLADÁ FRONTA) 

KOSATÍK, PAVEL: ČEŠTÍ DEMOKRATÉ : 50 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OSOBNOSTÍ VEŘEJNÉ-

HO ŢIVOTA (MLADÁ FRONTA) 

KOŠŤÁLOVÁ, MICHAELA: RŮŢENA ŠLEMRO-

VÁ, PIKANTNÍ DÁMA (PETRKLÍČ) 

LERLOVÁ, KATEŘINA: DOG DANCING ANEB 

JAK TANČIT SE PSEM (PLOT) 

LUKÁČOVÁ, MARKÉTA: ENKAUSTIKA : MA-

LOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM (PORTÁL) 

NAVARA, LUDĚK: PŘÍBĚHY TŘETÍHO ODBO-

JE (HOST) 

PROKOP, DUŠAN: KNIHA O MÁCHOVĚ MÁJI 

(ACADEMIA) 

SEDLÁČKOVÁ, HANA: SLADKÉ PEČENÍ : OT-

TOVA KUCHAŘKA NAŠÍ VESNICE (OTTOVO 

NAKLADATELSTVÍ) 

STINGL, MILOSLAV: 2012 : MAYOVÉ, JEJICH 

CIVILIZACE A ZÁNIK SVĚTA (JOTA) 

ŠPILLAROVÁ, LENKA: POD AFRICKÝM SLUN-

CEM : KEŇA, TANZANIE, ZANZIBAR (SH PRO-

GRESS) 

TATRY : PŘÍRODA (BASET) 

TOULAVÁ KAMERA. 11. DÍL (FREYTAG & 

BERNDT ; ČESKÁ TELEVIZE) 

VAŠÍČEK, ARNOŠT: ITALSKÉ ZÁHADY 

(MYSTERY FILM) 

WAGNEROVÁ, ALENA: SIDONIE NÁDHERNÁ 

A KONEC STŘEDNÍ EVROPY (ARGO) 

Literatura pro děti a mládeţ 
BAŇKOVÁ, Markéta: Straka v říši Entropie : fyzi-

kální bajky ze ţivota (Petr Prchal) 

BŘEZINOVÁ, Ivona: Medvědí pohádka (Kniţní 

klub) 

DITERLIZZI, Tony: Kronika rodu Spiderwicků a co 

bylo potom. Kniha 3, Veličenstvo saň (Kniţní klub) 

GEBHARTOVÁ, Vladimíra: Nová pohádka o slepič-

ce a kouhoutkovi (Axióma) 

HERCÍKOVÁ, Iva: O štěňátku (Motto) 

HOROWITZ, Anthony: Horory na dobrou noc ; Sv. 

2. : osmero strašlivých příběhů (BB art) 

KRATOCHVÍL, Miloš: Kouzláci : Pachatelé dob-

rých skutků ; Sv. 3 (Mladá fronta) 

LASKY, Kathryn: Legenda o sovích stráţcích ; Sv. 

1., V zajetí (Mladá fronta) 

MELICHAROVÁ, Alena: Sněhulácké pohádky 

(František Beníšek) 

NOVOTNÁ, Anna: Balet nás baví : první kniha o 

baletu pro děti i rodiče (Práh) 

REZKOVÁ, Milada: Babočky (Labyrint) 

SKÁLOVÁ, Hana: Jeţíšek (Mladá fronta) 

ŠŤASTNÁ, Hana: O čtyřech flétničkách aneb Jak 

Soprinka našla ztracenou písničku (Váha) 

Uč se anglicky s pohádkou (Junior) 

WEBB, Holly: Jak se Peřinka ztratila v bouři 

(Nava) 

Krásná literatura 

AHERN, Cecelia: Vzpomínky na zítřek (BB art) 

BALABÁN, Jan: Povídky : Dílo I (Host) 

COELHO, Paulo: Valkýry (Argo) 

DOHERTY, Paul: Rok kobry (Domino) 

GILBERT, Elizabeth: Jíst, meditovat, milovat : pouť 

mladé dámy za pozemskými i duchovními rozkoše-

mi napříč Itálií, Indií a Indonésií (Metafora) 

GUIBERT, Emmanuel: Alanova válka ; Sv. 3. : podle 

vzpomínek Alana Ingrama Copea (Meander) 

HUPTYCH, Miroslav: Milovníci kníţek : aforismy, 

citáty, úvahy, verše českých a světových spisovatelů 

(Práh) 

CHAON, Dan: Čekat Vaše odpověď (Argo) 

ISHIGURO, Kazuo: Soumrak dne (Leda; Rozmlu-

vy) 

JEŢKOVÁ, Alena-Kocábová, Natálie-Nesvadbová, 

Barbara: Tři maminky a tatínek (Brio) 

KEPKA, Ondřej: Soukromé album : oţivlé příběhy 

fotografií (Nakladatelství XYZ) 

KEPLER, Lars: Hypnotizér (Host) 

KING, Stephen: Pod kupolí (Beta-Pavel Dobrovský) 

KRISEOVÁ, Eda: Necestou slečny H. a dnešní Afri-

kou (Prostor) 

MANTEL, Hilary: Wolf Hall: román z tudorovské 

Anglie (Argo) 

MONYOVÁ, Simona: Dvacet deka lásky (Mony) 

MURAKAMI, Haruki: Po otřesech (Odeon) 

NOËL, Alyson: Napořád: Nesmrtelní; Sv.1 (Argo) 

PEKÁRKOVÁ, Iva: Málo černý varlata 

(Millennium Publishing) 

http://www.knihovna-cbrod.cz
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Od ledna 2009 je Výběr z knižních novinek prezentován 

také na webu Města Český Brod www.cesbrod.cz 

v rubrice Aktuality z kultury. 
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PITÍNSKÝ, Jan Antonín: Všecko napsané: hry, prózy, 

básně, hrůzy (Větrné mlýny) 

PRATCHETT, Terry: Nevídaní akademikové: Úţasná Ze-

měplocha (Talpress) 

SANTAR, Jindřich: Z uvedených odposlechů je zřejmé, ţe 

obviněná Regina Rázlová… (Nakladatelství XYZ) 

STAVARIČ, Michael: Mrtvorozená Eliška Frankenstei-

nová (Labyrint) 

TCHAIKOVSKY, Adrian: Impérium černé a zlaté: Stíny 

vědoucích ; Kniha 1. (Zoner Press) 

VĚTVIČKA, Václav: Návraty na místa činů: přírodopis 

podle Václava Větvičky (Radioservis; Český rozhlas Leo-

nardo) 

VONDRUŠKA, Vlastimil: Apage Satanas!: hříšní lidé 

Království českého (MoBa) 

WALTARI, Mika: Město smutku a radosti (Hejkal) 

ŢÁČEK, Jiří: Červené paraplíčko (Šulc-Švarc)  

Občanské sdruţení LECCOSObčanské sdruţení LECCOS 
 

CO PLÁNUJEME NA ROK 2011 
Chceme stále nabízet zajímavé programy a aktivity pro rodiny s dětmi a kvalitní soci-

ální sluţby pro děti mládeţ. 

Významnou událostí, která bude mít vliv na program Mateřského centra Kostička, 

bude jeho přerod na centrum RODINNÉ a s tím související změna programu a rozší-

ření nabídky na programy nejen pro děti předškolní, ale i pro školáky a rodiče. Více 

informací o této změně naleznete začátkem roku na naše webu www.leccos.cz. 

I nadále chceme nabízet zajímavé semináře, přednášky a besedy podnikatelŧm i širo-

ké veřejnosti. 

Chceme udrţet náš tým sociálních a kontaktních pracovníkŧ v NZDM Klub Zvonice, 

který zajišťuje tolik potřebnou sociální sluţbu pro děti a mládeţ a jehoţ financování 

v posledním roce není jednoduché. 

CO JSME PODNIKLI 
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
Pátek 3. prosince 2010 v kostele Nejsvětější Trojice v městském parku 
Tradiční besídka pro děti z NZDM Klub Zvonice a MC Kostička. Přišlo kolem 30 „zvonicových“ dětí a 20 dětí z MC Kostič-

ka. Čert nikoho neodnesl, ale všechny děti si domŧ odnesly balíček plný laskomin. 

V Klubu Zvonice proběhla tento večer také ČERTOVSKÁ PÁRTY se soutěţemi a diskotékou. 

DĚKUJEME sponzorŧm mikulášských balíčkŧ pro děti – Velkoobchodu ovoce a zeleniny ing. Zdeňka Sklenáře SANTA-

NA, s.r.o. a Velkoobchodu Radka Skály. 

DĚKUJEME sboru Českobratrské církve evangelické za zapůjčení prostor jejich kostela. 

DĚKUJEME Mikuláši – panu Františku Radovi – členovi městské gardy. 

3. SETKÁNÍ PODNIKATELŮ ČESKOBRODSKA 
Čtvrtek 2. prosince 2010 od 17 do 19.30 hodin 

Městské kulturní a informační centrum Český Brod - 1. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 1 

Setkání jsou určena Vám, kteří se chcete pravidelně setkávat a vyměňovat si zkušenosti s podnikáním a přitom se dozvědět  

i něco nového od zajímavých osobností se zkušenostmi s podnikáním. 

Moderátorem a přednášejícím je Ing. Tomáš Havrda, jednatel společnosti KUKLENY, s.r.o. a současně jednatel Občanské-

ho sdruţení LECCOS 

Hlavním tématem této přednášky měl být MARKETING – se specialistkou Kateřinou Brychtovou. Vzhledem 

k problematické dopravní situaci díky velké sněhové nadílce jsme zrušili přednášku o marketingu a témata jsme operativně 

přizpŧsobili poţadavkŧm zúčastněným. Marketingem se budeme zabývat na příštím 4. setkání 6. 1. 2011. Děkujeme za po-

chopení a těšíme se příště!  

ADVENTNÍ PRŮVOD SVĚTÝLEK 
Neděle 28. listopadu 2010 od 17 hodin - centrum Českého Brodu 

Jiţ 7. ročník akce, kterou jsme společně s občany města přivítali advent. Lampionový prŧvod prošel v čestném doprovodu 

městské gardy, doprovázen zvukem bubnŧ a flétny centrem Českého Brodu aţ k vánočnímu stromu na náměstí Arnošta 

z Pardubic. Za zvuku adventních písní v podání sboru VOX BOHEMICA byl strom slavnostně rozsvícen. Nechybělo drobné 

http://www.cesbrod.cz/
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občerstvení pro zahřátí a perníčky pro děti z dílny Občanského sdruţení Magráta. Následoval koncert v kostele sv. Gotharda, 

kde zazněly adventní písně barokního skladatele a varhaníka Václava Karla Holana Rovenského v podání chrámového sboru 

od sv. Gotharda pod vedením Martiny Přibylové. Sbor doprovázel vynikající místní varhaník Petr Štěpán, který na přednese-

né písně provedl varhanní improvizace. 

Tuto akci pořádáme společně s Městem Český Brod, Magráta o. s., Vox Bohemica a Městskou gardou. 

Děkujeme také Technickým sluţbám města za pomoc při organizaci. 

PORADA TÝMU MC KOSTIČKA 
Pátek 26. 11. 2010 od 10:00 hodin v MC Kostička 

Na poradě se tentokrát sešlo 9 maminek převáţně s dětmi včetně lektorek, které vedou pravidelné dopolední programy. Koor-

dinátorka MC informovala o historie MC, o dobrovolnické činnosti a o současných moţnostech udrţitelnosti provozu centra. 

Apelovala na potřebu rozvoje dobrovolnické činnosti a zapojení příchozích rodičŧ do běţných aktivit MC. 

Od 1. 1. 2011 v MC Kosička končí obě lektorky dobrovolnice pátečního programu HRÁTKY S NEZBEDY. Zájemci o 

vedení tohoto programu nebo programu VOLNÁ HERNA se mohou hlásit u koordinátorky Petra Ištvánikové na pet-

ra@leccos.cz 

Oběma lektorkám paní Janě Vebrové a Šárce Pučálkové mnohokrát děkujeme za jejich práci v centru a přejeme jim mnoho 

pracovních i osobních úspěchů.  

PROGRAM: 

Provoz MC Kostička a dobrovolnická činnost 

VÝTVARNÁ DÍLNA - ADVENTNÍ VĚNCE 
Pátek 26. listopadu 2010 od 19 hodin v MC Kostička  

Na adventní dílnu přišly 4 maminky. Setkání mělo komorní přátelskou atmosféru, při které se vyráběly adventní věnce a ne-

tradiční adventní kalendář. 

LAMPIONOVÁ DÍLNA 
Pátek 26. listopadu od 15 hodin v Klubu Zvonice 

Vyráběli jsme lampiony na nadcházející Adventní prŧvod světýlek. Tentokrát úplně jiné neţ obvykle.  

PEČENÍ PERNÍČKŮ 
Středa 24. listopadu od 15 hodin v Klubu Zvonice 

Pekli jsme perníčky na naši Čertovskou párty. 

Beseda „PARTNERSKÉ VZTAHY“ 
Čtvrtek 18. listopadu 2010 od 17 do 19 hodin v MKIC Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1 

Témata: 

- působení sil v rodinném systému 

- vliv konfliktních vztahů na náš zdravotní stav a pracovní výkon 

- jak nás ovlivňují vztahy v původní i současné rodině 

 

Proběhla další z besed s nezávislou konzultantkou v oboru rozvoje osobnosti ALENOU WEBEROVOU, která má dlouholeté 

zkušenosti v oblastech komplexní péče o rodinu, vztahŧ mezi partnery, vztahŧ s dětmi a krizové intervence. 

VÝLET NA DÝŇOVOU SLAVNOST  
V pátek odpoledne 5. listopadu 2010 vyrazilo několik maminek společně se svými dětmi na Dýňovou slavnost do Kostelce 

nad Černými lesy, kterou pořádalo Rodičovské Centrum KOLEČKO. Program byl bohatý: výstava a draţba dýní, divadelní 

představení „Slon Bimbo v Tramtárii“, lampiónový prŧvod a nakonec ohnivá show. I přes nepřízeň počasí si všichni výletníci 

akci náramně uţili a odcházeli s úsměvem. 

2. SETKÁNÍ PODNIKATELŮ ČESKOBRODSKA  
Čtvrtek 4. listopadu od 17 do 19:30 hodin v 1. patře MKIC Český Brod (nám. Arnošta z Pardubic 1) - a dále kaţdý 

první čtvrtek v měsíci. Druhý z cyklu seminářŧ-setkávání podnikatelŧ z Českého Brodu a okolí. 

Hlavní téma: 

ROZVOJ OBCHODNÍCH A MANAGERSKÝCH DOVEDNOSTÍ PRO EFEKTIVNĚJŠÍ CHOD PODNIKÁNÍ 

Tady jsou témata, která jsme probíraly na základě poţadavkŧ účastníkŧ. 

1. Managerské nástroje pro zvyšování efektivity chodu firem a podnikání 

- Procesní mapa  

- Vlastník procesu – popis jeho kompetencí 

- Ukazatele výkonnosti procesŧ 

- Měření výkonnosti procesŧ 

2. Obchodní nástroje pro zvyšování efektivity obchodních aktivit 

- Prodejní otázky 

- Prodejní řeč 

3. Strategické nástroje pro rozvoj firem a podnikání 

- Pasivní příjem 

- Tok peněz (Cashflow) 
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- Vliv cílŧ na rozvoj podnikání 

ZVONICE JELA DO KINA 
V sobotu 23. října 2010 

Na film KUKY SE VRACÍ (reţie: Jan Svěrák, ČR, 2010) 

Děti z NZDM Klub Zvonice vyrazily na promítání filmu, který praţské kino Lucerna pořádalo pro děti zdarma. 

PORADA MC KOSTIČKA 

Pátek 22. října 2010 v 10.00 hod. v MC Kostička 

Kromě pracovníkŧ mateřského centra byla určena všem, kteří se chtějí přidat a dobrovolně se podílet na programech MC, 

jednorázových akcích sdruţení; Všem, kteří mají nové nápady, co bychom mohli podniknout nebo vylepšit; všem, kteří jsou 

zvědaví, co MC chystá nového a kam směřuje, ale i těm, kteří si chtějí na něco stěţovat a vědí co s tím. 

Chcete-li se přidat příště, sledujte náš web www.leccos.cz, jste vítání! 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Pátek 22. října 2010 od 13:00 a v 13:30 hodin v obřadním sále českobrodské radnice  

Opět jsme společně se zástupci města přivítali nové občánky a pozvala je do našeho Mateřského centra Kostička. U této příle-

ţitosti jsme všem rozdali program centra a chrastítka-kostičky, které jsme s maminkami vyrobili v rámci našich aktivit. 

Přednáška na téma: „RODINA, DĚTI A SOUČASNOST aneb ZDRAVÁ RODINA“ 
Čtvrtek 21. října 2010 od 17 do 19 hodin v MKIC Český Brod  

· dítě, rodič, prarodič – potřeby a vztahy 

· zdravé dítě, dítě ve společnosti, dítě a konflikt 

· onemocnění z hlediska psychosomatiky (vliv vztahu na zdraví dítěte a dospělého) 

První z cyklu přednášek a besed pro širokou veřejnost, tentokrát s nezávislou konzultantkou v oboru rozvoje osobnosti ALE-

NOU WEBEROVOU, která má dlouholeté zkušenosti v oblastech komplexní péče o rodinu, vztahŧ mezi partnery, vztahŧ s 

dětmi a prarodiči, krizové intervence a psychosomatických obtíţí člověka. 

Na základě Vašeho zájmu pro Vás ve spolupráci s odborníky připravíme další téma, případně pravidelnou poradnu. Sledujte 

nás web www.leccos.cz 

 

DRAKIÁDA 
Sobota 16. října 2010 od 14 hodin (hřiště u ZŠ Ţitomířská) 

Jiţ 7. ročník zábavného odpoledne pro malé i velké plné soutěţí a pouštění draků. 

Jak je zvykem na naší Drakiádě, tak opět vítr nefoukal. Soutěţící, kterých bylo tentokrát více, neţ 40 si s tím poradili. Kdyţ 

se jim podařilo dostat draka do vzduchu, běhali jako o závod a 3 nejlepší získali na konci zaslouţeně sladké i věcné odměny. 

V soutěţi převaţovali draci zakoupené, ale našlo se i pár doma vyrobených a jejich majitele čekala na konci také zajímavé 

odměny. Po celou dobu drakiády měly děti moţnost vyzkoušet si 13 převáţně sportovních disciplín. Nechyběla lanová lávka, 

skákání v pytlích, koulení pneumatiky, zatloukání hřebíkŧ, střelba z luku, slalom na koloběţkách, pro menší děti na odrá-

ţedlech a nebo rybolov, ve kterém děti chytaly pomocí speciálního prutu místo rybiček pastičky na myši. Za splnění disci-

plín si děti vybraly drobné ceny.  

Jsme moc rádi, ţe nám letošní Drakiádu nepřerušil déšť, těšíme se na příští rok a pevně věříme v silnější vítr. 

Akci pořádáme ve spolupráci se 14. skautských oddílem Psohlavci. 

DĚKUJEME SPONZORŮM CEN - Karma a.s., Dětský Obchod Lvíček - Tereza Hollasová a Cukrárna M a Z Kašovi. 

DĚKUJEME TJ Slavoj Český Brod za bezplatné zapŧjčení hřiště. 

DĚKUJEME Městu Český Brod za tisk plakátŧ a stálou podporu našeho sdruţení. 

DĚKUJEME panu Jaroslavu Boháčovi (Meeuwsen, www.sedacisoupravy.cz) za odvoz věcí potřebných k jednotlivým sta-

novištím. 

DĚKUJEME firmě Ameba Production s.r.o. za zapŧjčení plá-

těného přístřešku a stolŧ a také Petru Fořtovi za zapŧjčení me-

gafonu. 

 

TEN-TEN-TEN = 10. 10. 10 
10. 10. 2010 proběhly oslavy desátého výročí mezinárodní 

sítě MC MINE, který se stal motivací k vyhlášení mezinárod-

ního dne mateřských center. 

V týdnu od 10. do 17. 10. 2010 se MC Kostička k oslavám 

připojilo zveřejněním propagačních materiálŧ v centru, které se 

vztahovaly k ohlédnutí se do minulosti a k práci Sítě MC v ČR 

a center, jejichţ prioritou je podpora zdravé fungující rodiny. 

Mottem kampaně spojených s oslavami, by mělo být kaţdoroč-

ně přiblíţení všedních ţivotŧ MC po celém světě, je „Meet the 

World in MCs“ (Potkej svět v mateřských centrech).   

 

Za Občanské sdružení LECCOS Dita Nekolná 
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BRIDŢISTÉ  

VE III. LIZE 

 
Letošní ročník III. celostátní ligy 

v soutěţním bridţi zaznamenává po 

několikaleté přestávce opět účast čes-

kobrodských bridţistů.  

V desetičlenné skupině budou soupeři 

českobrodských bridţisté BKP Praha, 

Hradce Králové, Pardubic, Trutnova, 

Havířova, Uherského Hradiště, Ostra-

vy, Brna a Liberce. Soutěţ bude zahá-

jena po novém roce. 

Pro zájemce z řad širší veřejnosti stále 

platí moţnost, zúčastnit se zdarma po-

řádaného kursu soutěţního bridţe, kte-

rý bude zahájen ve středu 12. ledna 

v suterénu místního gymnázia od 18.30 

hod. Kurs je určen naprostým začáteč-

níkŧm a není tedy třeba ţádného před-

běţného vzdělání. Přijďte se naučit 

jedinou karetní hru, u které je vylouče-

na náhodnost rozlohy karet, těšíme se 

na Vás. 

Dotazy na tel. 739033170 

Českobrodští bridţisté 

 

Pomoc pro záchrannou 

stanici pro hendikepovaná 

zvířata 

 
Naše škola, 1. Základní škola v Českém 

Brodě, se ve spolupráci s Technickými 

sluţbami rozhodla vyhlásit den sběru 

starého papíru.  

 

Tato akce byla skutečně úspěšná a 6. 

A, která je třídou milovníkŧ zvířat a za 

papír dostala 670 korun, se rozhodla, 

ţe peníze odevzdá na konto hendikepo-

vaných zvířat. Stanice se nachází 

v Pátku u Poděbrad. Starají se tam  

o volně ţijící poraněná zvířata, která 

přišla k úrazu, nebo jim zahynuli rodi-

če. A v pondělí 13. 12. 2010 nám přije-

li ze stanice udělat besedu. Dozvěděli 

jsme se cenné rady, jak se chovat, po-

kud máme pocit, ţe nějaké zvíře či pták 

potřebuje pomoc. Dále nám vedoucí 

stanice vyprávěl o tom, jak jsou rádi, 

kdyţ mohou uzdravená zvířata vypustit 

znovu do přírody. Poslouchali jsme se  

i o ţivotě těch, která musí v záchranné 

stanici zŧstat.  

Ţáci 6. A 1. ZŠ 

 

Spolupráce s praţskou 

ZOO 

 
Během měsíce listopadu jsme začali 

znovu vybírat peníze na sponzorování 

zvířat v praţské ZOO. Uţ sedmý rok 

adoptujeme největší sladkovodní ţelvu 

kajmanku supí, která má letos dvě mlá-

ďata, coţ je pro ZOO v Tróji skutečně 

velký úspěch.  

 

S mláďaty se mohla skupina šedesáti 

ţákŧ školy seznámit 22. 10. 2010 bě-

hem Dne dětských sponzorŧ, kde jsme 

byli domluveni s panem ošetřovatelem, 

ţe nám tehdy teprve asi čtrnáctidenní 

ţelvičky ukáţe. 

Chtěli bychom poděkovat 1. stupni, 

který vţdy přispěje velkou částkou. 

Předloni se vybralo dostatek peněz  

a tak jsme přidali adopci husy v dětské 

ZOO a sponzoring gorilky, tygra, anti-

lopy a ţirafky. Letos máme jiţ 6 516 

Kč, coţ je více, neţ jsme čekali. A tak 

přemýšlíme, ţe přibereme ještě nějaké 

zvířátko.  

Za podporu zvířat si mŧţeme vzít vol-

né vstupenky do ZOO, které máme  

i letos na kterýkoli den. 

Od dubna letošního roku se mŧţete 

zapojit do ochrany goril ve volné příro-

dě. Praţská zoologická zahrada zahájila 

sběr starých mobilních telefonŧ. Za 

kaţdý vybraný mobil vyplatí společ-

nost Rema Systém 10 Kč. Výtěţek 

bude pouţit na pořízení vybavení pro 

stráţce biosférické rezervace Dja  

v Kamerunu. První část pomoci – boty, 

stany, dalekohledy a další technické 

vybavení – byly v červenci předány 

jednotce stráţcŧ v Djoumu. Přispějte 

starým mobilem i vy. 

My uţ jsme od svých spoluţákŧ také 

nějaké mobily vybrali a při Dni dět-

ských sponzorŧ odevzdali. 

Veronika Trčová 8. A 

 

Mikulášská nadílka 

Sokol Český Brod 

  
Ve čtvrteční podvečer 2. prosince 2010 

jsme se sešli v sokolovně, abychom 

oslavili nadcházejícího sv. Mikuláše. 

  

I přes nepřízeň počasí přišlo hodně dětí 

a divákŧ. Kaţdá cvičitelka s dětmi při-

pravila krátké vystoupení ze svých 

hodin. Předvedly se nám děti ze Cviče-

ní rodičŧ a dětí pod vedením Zdeny 

Firbasové, Předškoláčci se svým vy-

stoupením Hudry, hudry a Hlupáku 

najdu tě od Ivy Bašusové a Petry Čur-

galiové, team sportovního aerobiku  

i jednotlivci, které trénují Mirka Zimo-

vá a Eliška Strakošová a přípravka  

i závodnice sportovní gymnastiky Jany 

Bízkové. 

Společně jsme Mikulášovi zazpívali 

koledy a kaţdé dítko dostalo za odmě-

nu od čerta balíček s dobrŧtkami. Ně-

kteří odváţlivci se s ním i vyfotili. 

Všichni odcházeli domŧ spokojeni. 

Jana Bízková 

 

Sportovní gymnastika  

Sokol Český Brod na  

závodech 

 
V sobotu 13. listopadu 2010 vyrazila 

celá gymnastika na závody v malém 

Te-

Ilustrační foto, zdroj: internet 

ilustrační  foto z archivu ČBZ 
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TeamGymu do Kolína. Na těchto závodech jsme byli podru-

hé a zkušenosti z loňského závodu jsme zúročili a získali  

v kategorii 11-16 let krásné druhé místo. 

Za podporu děkujeme rodičŧm, Sokolu ČB, sponzorŧm  

a Městu Český Brod. 

Jana Bízková, trenérka 

 

Českobrodská tlačenka 2010 

 
Cyklo-turistický klub ACFR 11 ve spolupráci s TJ Sokol Čes-

ký Brod pořádal dne 4. 12. 2010 jiţ XIX. ročník Českobrod-

ské TLAČENKY.  

 

Této soutěţe o nejlepší TLAČENKU se zúčastnilo celkem 

25 vystavovatelŧ – soutěţících s 26 ks soutěţních vzorkŧ 

tlačenek. 

První cenu 30 l soudek piva věnoval do soutěţe – Petr Marek 

- Sklad nápojŧ Liblice.  

Porota neměla v hodnocení tlačenek vŧbec lehkou úlohu, 

neboť v této soutěţi se hodnotí řez, mozaika a především 

chuť tlačenky – ono ochutnat celkem 26 vzorkŧ tlačenky je 

pořádné sousto i pro „fajnšmekry“, kdo byl někdy v porotě 

tak ví, o čem je řeč. 

Ochutnávku prováděla a vzorky hodnotila sedmičlenná poro-

ta v tomto sloţení: 

Předseda poroty: p. Navrátil Jiří - člen CTK ACFR 11 

Členové poroty: pí. Hladíková Boţenka - Český Brod 

pí Svobodová Jana - Český Brod 

pí Uxová Jarmila - Cerhenice  

p. Faldus Václav - člen CTK ACFR 11 

p. Svoboda Zdeněk – člen CTK ACFR 11 

p. Tuček Zdeněk - Český Brod  

Výše uvedená porota vyhodnotila nejlepší vzorky tlačenek 

podle uvedených kriterií takto: 

1. místo obsadila tlačenka Řeznictví u Řezbŧ se 113 body 

2. místo obsadila tlačenka pí Řezbová Zdeňka se 110 body 

3. místo obsadila tlačenka p. Řezba Jiří se 104 body  

Za klub CTK ACFR 11 se umístil nejlépe p. Svoboda Zde-

něk a to na 6. místě se 102 body. 

Dále byla provedena draţba tlačenek, které se umístily na 

prvních třech místech s tímto výsledkem: 

1. místo tlačenka Řeznictví u Řezbŧ byla vydraţena  

za 555 Kč 

2. místo tlačenka pí Řezbové Zdeňky byla vydraţena  

za 300 Kč 

3. místo tlačenka p. Řezby Jiřího byla vydraţena  

za 150 Kč  

V divácké soutěţi bylo nejvíce hlasŧ dáno tlačence p. Jaro-

míra Olexy z CTK ACFR 11, jehoţ tlačenka se umístila 

v celkovém pořadí na 11. místě. 

Nad tím, aby vše probíhalo v duchu klubových pravidel a 

regulí dohlíţel a přehled o všem měl ředitel TLAČENKY p. 

Cmíral Jaroslav. 

K tanci a poslechu nám krásně hrála skupina SYNTÉZA 

bratrŧ Jirsíkŧ – zpěvačka pí Kargrová Jarmilka neměla chy-

bu – děkujeme. 

Poděkování  
Cyklo-turistický klub ACFR 11 děkuje touto cestou níţe 

uvedeným sponzorŧm, bez nichţ by nebylo tuto naši soutěţ 

moţné uskutečnit: 

TJ SOKOL ČESKÝ BROD 

Petr Marek – Sklad nápojŧ Liblice 

CTK ACFR 11 Český Brod 

VINAŘSTVÍ RŦŢIČKA Třebestovice 

DŦM TEXTILU Jeníkovi 

KERAMOS Český Brod 

ZLATNICKÁ DÍLNA Bucharovi 

DROGERIE Procházková 

ZOOMEDICA Český Brod 

CUKRÁRNA Kašovi 

ELEKTRO Faldus 

REAL PLAST Karel Kunc 

STAVITELSTVÍ V. Korec a syn 

ZÁMEČNICTVÍ STOP K. Procházka 

ELEKTRO Bursa Luděk 

BERNER Praha 

PLOBERGER Znojmo 

JIRY Chlumec n. Cidlinou 

KRONEISEL ATAHL  

za jejich peněţité a věcné dary při pořádání XIX. ročníku 

Českobrodské TLAČENKY, která se konala dne 4. 12. 2010 

v sále Sokolovny ul. Tyršova Český Brod. 

Poděkování rovněţ patří všem, kteří se této soutěţe zúčastni-

li, dále obětavému personálu sokolovny, který nám poskytl 

své prostory s perfektním občerstvením a v neposlední řadě 

všem členŧm klubu CTK ACFR 11 za dobře odvedenou prá-

ci při pořádání této naši klubové akce. 

S pozdravem TLAČENCE ZDAR se na Vás budeme těšit při 

pořádání jiţ XX. jubilejního a zřejmě jiţ posledního ročníku 

Českobrodské TLAČENKY, která se bude konat dne 3. 12. 

2011.  Za CTK ACFR 11 prezident Olexa Jaromír 

ilustrační  foto z archivu  ACFR 
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TJ Sokol Český Brod ve spolupráci s II. ZŠ Český Brod pořádají 

 

Sportovní dětský táborSportovní dětský tábor  
 

Termín konání: sobota 30. 7. – sobota 6. 8. 2011 

Místo: Sejce – Častoboř – Slapské přehradní jezero 

 Střední Povltaví – Nalţovice – 15 km od Sedlčan 

Ubytování: chaty Mdu73 – čtyřlŧţkové, hajáme v peřinkách 

Stravování: vlastní kuchyně – jídlo 5× denně 

Doprava: frčíme hromadně od sokolovny autobusem 

Objekt: Tábor se nachází na mýtině uprostřed lesa, má vlastní sociální zařízení s teplou vodou  

a splachovacími záchody, terasu s jídelnou, hernu, sportovní hřiště a koupaliště 

 

Program 
Piráti a SPORT…lodě (kanoistika),  

míčové hry (volejbal, přehazka, vybíjená), 

 softbal, střelba a turistika 

 noční bojovka, táboráky s kytarou 

 
Zdravotní dozor: pí Kristina Jandová – dětská zdravotní sestra 

Cena 3290 Kč 

Přihlášky a zálohy: prosíme do15. 3. 2011! Kapacita omezena! 

email: jana.bizkova@seznam.cz 

tel.: 777974389    

Z cyklu kreslených pohlednic  

Václava Cinkla 
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Městské kulturní a informační centrum  

v Českém Brodě srdečně zve na výstavu  

obrazŧ akad. malíře Viktora Ţabinského 
 

 

Akademický malíř Viktor Ţabinský se narodil 2. října 1944 v Brně. Více neţ třicet let ţije v Berou-

ně, kam se přistěhoval po studiích na praţské Akademii vý-

tvarných umění. Po ukončení střední školy v Brně přechází  

v roce 1964 na praţskou Akademii výtvarných umění a rok 

poté studuje krajinářskou a figurální malbu v ateliéru prof. 

Františka Jiroudka. Od roku 1970, po studiích na Akademii, 

pokračuje nadále v krajinářské tvorbě, především malbou 

berounské krajiny. Po několik let restauruje nástěnné obrazy 

na významných českých i moravských památkových objek-

tech. V roce 1977 začíná vyučovat na Střední pedagogické 

škole v Berouně; pedagogické práci se věnuje doposud. Sou-

časná tvorba autora, která je převáţně krajinářská a v komor-

nějším provedení, je inspirována českou, obzvláště jihočes-

kou krajinu a přírodou. Malíř nezobrazuje široká panoramata 

krajiny, ale vybírá si spíše malá, neokázalá krajinná a přírod-

ní zátiší, pro která se i lépe hodí netradiční čtvercový formát 

jeho obrazŧ, na rozdíl od klasického obdélníku, který se  

v krajinářství nejčastěji uţívá. V současnosti malíř tvoří ob-

razy krajiny v určitých cyklech – časových (roční doby), ne-

bo proměnlivosti (v barvě a světle) téhoţ místa. Nejen česká 

krajina, ale i alpská příroda (častý námět romantikŧ 19. stole-

tí) přitahuje a poutá malířŧv zájem o tato místa. Pramení to  

i z jeho obdivu k českým malířŧm 19. století jako byli mimo 

jiné Adolf Kosárek či Josef Navrátil, kteří do těchto míst zajíţděli a malovali je. Malíř se svými díly 

účastnil řady jak společných, tak i samostatných výstav - doma i v zahraničí. Jeho obrazy jsou převáţně 

v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.  zdroj: internet 

Výstava obrazŧ 

Viktora Ţabinského 

„KRAJINY“„KRAJINY“  
 

Je otevřena v galerii 
 

„ŠATLAVA“ 
 

10. ledna aţ 24. února 2011 

PO, ST 

8 aţ 11 a 12 aţ 17 hodin 

Ú, ČT, PÁ 

8 aţ 11 a 12 aţ 16 hodin 

Vstup volný 
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Historické miniatury z Českobrodska 

Osobnosti Českobrodska I. 

 

Profesor Josef KovářProfesor Josef Kovář  

Dne 29. ledna uplyne 45 let od úmrtí a rovněž v tomto roce 110 let od narození prof. Josefa Ko-

váře, spisovatele dětské literatury.  

Josef Kovář se narodil 15. října 1901 ve Svinkách u Soběslavi, životní pouť pak ukončil  

29. 1. 1966 v Praze. 

O 
d svých raných let působil jako učitel zejména na 

Českobrodsku a Černokostelecku. Jedním z jeho 

prvních působení, jako dvacetiletého učitele, byla 

tehdy obecná škola v Přehvozdí. Pak přechodně, po působení 

v pohraničí a uvěznění gestapem za II. světové války za účast 

v odboji, byl po roce 1945 zakladatelem prvního okresu se 

sídlem v Českém Brodě, který se rozkládal od Labe – Lysá n/L 

až po řeku Sázavu – Chocerady. Tomuto kraji věnoval všechen 

svůj čas nejen jako předseda ONV, knihovnický inspektor  

a učitel-ředitel gymnasia, ale zejména jako spisovatel mnoha 

knih, pojednávajících o Českobrodsku a okolí. Známé jsou na-

příklad Modrá zář, Syn řeky, a další jako například Jedeme na 

přehradu, Julinka z hájovny, Losí stopy: dobrodružství lovce 

Martina a jeho losa Siki, Pánův trubač, Pod korouhví krále Jana, 

Vodáci: od sedmi stříbrných jezer, Šarkán a další. Některé 

z nich ilustroval i takový 

kreslíř a ilustrátor jako byl Zdeněk Burian. Činnost i postoje Jose-

fa Kováře v různých obdobích, zejména pak ke konci 2. světové 

války, byla již několikrát v  Českobrodském zpravodaji uvedena. 

Literární činnosti pro mládež a výchově mládeže zůstal věrný až 

do konce života. 

Tímto krátkým článkem chceme připomenout opět jednu 

z mnohých osobností, která, ač nepocházela z našeho kraje, vě-

novala mu mnoho úsilí a energie a zanechala tak důkladnou  

a nesmazatelnou stopu v českobrodské dlažbě.   

 

Rodina Kovářova 

Foto vlevo nahoře: Josef Kovář v roce 1921, archiv rodiny Kovářovy; 

Foto vpravo dole: Josef Kovář  asi v letech 45.-50., 20. stol., archiv ČBZ. 
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Návrh  plánu odboru KČT - pěší turistiky na rok 2011, jak byl sestaven výborem  

odboru 7. 12. 2010. Ještě pro Vaši informaci:  stali jsme se jako Klub českých  

turistů, odbor Český Brod občanským sdruţením s právní subjektivitou 

a nejsme jiţ organizační sloţkou TJ Slavoj.   

Ing. Václav Misterka  
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2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, TYRŠOVA 68 
 

ZÁPISZÁPIS  

DODO   

1. TŘÍD1. TŘÍD   
 

 Zápis do prvních tříd 2. ZŠ se koná v pátek 21. 1. 2011  

od 9 do 17,30 hodin a v sobotu 22.1. od 8 do 11,00 hodin v přízemí budovy 

v Ţitomířské ulici pod penzionem Anna (přední vchod). 

KK  zápisu se dostaví děti narozené vzápisu se dostaví děti narozené v  dobědobě  

od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005.od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005.  
Zápis se týká i dětí, které měly v minulém  

školním roce odloţenou školní docházku. 

K zápisu přineste rodný list dítěte. 

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

během zápisu k dispozici pracovnice Pedagogicko-psychologické  

poradny, která Vám odborně poradí. 

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

přijďte do konce února do ředitelny v Tyršově ulici,  

provedeme zápis dodatečně. 

 

M. Dušek, řed. školy 

Změna cen inzerce pro rok 2011Změna cen inzerce pro rok 2011  

Redakce Českobrodského zpravodaje si dovoluje upozornit všechny inzerenty,  

ţe od 1. ledna 2011 byla zvýšena cena inzerce a to takto: 

Inzerát černobílý (šedý) uvnitř listu rámečkový 8 Kč/cm2 

Inzerát plnobarevný na obálce (3. a 4. strana) 13 Kč/cm2 

Věříme, ţe toto opatření přijmete s pochopením a zŧstanete našimi příznivci. 

Grafické zpracování, pokud nebylo dodáno vlastní, je i nadále zdarma. 

Za redakci ČBZ Zdenka Bočková 
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!!VÝHODNÁ AKCE!! 

Při koupi jakéhokoliv páru zimní obuvi od nás ZDARMA dostanete  

jeden pár ponoţek z kvalitní ovčí vlny jako dárek. 

 

Neustále rozšiřujeme sortiment a zkvalitňujeme sluţby. 

Nadále v našich provozovnách zakoupíte: 

Chodítka, hole, ortézy, inkontinenční pomůcky, kosmetiku 

z minerálů z Mrtvého moře, zdravotní obuv, přístroje:  

tonometry, inhalátory, infralampy, osobní váhy aj. 

 

Přijímáme poukazy od všech zdravotních pojišťoven,  

SODEXO PASS, platební karty. 

 

Otevírací doba: Po – Pá    8:30 - 17:30 

So   8:30 - 11:30 

 

Suvorovova 1377 

Český Brod 282 01 

Tel: 725 488 641 
 

Kapela Vesper zakončila rok novým albem 

Kroky starejch bláznů, takový název nese nové profi-
lové album rockové kapely VESPER. Skupina ho nahrá-

la koncem listopadu a začátkem prosince se rozběhla 
distribuce nového nosiče. Tentokrát nejde o další pro-

moCD, ale o souhrnné profilové cédé, které prezentuje 
celkovou dosavadní tvorbu kapely. Najdete na něm jak 

skladby z předchozích dvou promo nosičů, tak hlavně 
pět nových pecek, které celou kolekci završují. Klasický 

rock, resp. soft rock, zůstává i nadále hudebním smě-

rem kapely. Nové cédé je k dispozici přímo u skupiny  
a můžete si o něj napsat přes oficiální webové stránky 

ww.kapelavesper.cz nebo si z těchto stránek stáhněte originální obal i všechny 
skladby. 

Kontakty: kapelavesper@gmail.com; www.kapelavester.cz 

Infocentrum MKIC: mkic@cesbrod.cz 
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Ultimate IT - konzultace servis  

VPN zabezpeční správa sítě prodej  servery  

Dostaňte ze svých počítačů maximum! 
Tel. 608 451 690 | www.ultimateit.cz 

Městské kulturní  

a informační centrum  

Český Brod  

zve občany města  

na besedu  

s Ing. Miroslavem Krulišem,  

ředitelem Technických sluţeb 

v Českém Brodě na téma 

 

Bioodpad, tříděný odpad 

a jiné 
 

Čtvrtek 27. 1. 2011  

od 17.00 hodin,  

I. patro budovy MKIC 

Vstup volný 
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Kursy tance a společenké výchovy 2010
Sokolovna Český Brod

Vedli taneční mistři manželé Polákovi
foto: J. Železný




