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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  

pouze 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.  

Toto číslo vyšlo 5. 10. 2011 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka čísla 11/2011 je v pondělí 10. 10. 2011  

© MKIC 1992 – 2011 

Zprávy z města a radnice; Deník MP 

Spolky a organizace ve městě; Leccos 

Pohlednice Českého Brodu 4. část 

Den otevřených dveří v Domově Anna 

Pozvánky na kulturu, Muzeum informuje 

Nová naučná stezka Zahrady 

Knižní novinky srpen 2011 

Kino „SVĚT“ – program 

OBSAH 

Kresba Václava Cinkla z roku 1971 

Jaké jsou priority rozvoje města a jaké projekty 

se budou realizovat v létech 2012 a 2013? 
Váţení spoluobčané, jak jsme vás jiţ informovali, pokračujeme ve strate-

gickém plánování rozvoje našeho města. Co vše proběhlo a co to našemu 

městu přinese? 

V  tuto chvíli máme aktualizovaný Strategický plán rozvoje města do 

r. 2022, který upřesňuje, čeho chceme do r. 2022 dosáhnout 

v následujících klíčových oblastech ţivota města: 

1. Vzhled města, ţivotní prostředí, zeleň 

2. Podnikání, zaměstnanost, sluţby 

3. Doprava 

4. Bydlení 

5. Zdravotnictví a sociální sluţby 

6. Bezpečnost 

7. Cestovní ruch a památky 

8. Vzdělávání 

9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce 

10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času 

Pokud máte zájem se na aktualizovaný Strategický plán podívat a sezná-

mit se s jeho stanovenými cíli, je na webové stránce města pod odkazem 

Úřad/Informace/Koncepční materiály/Strategický plán nebo na MěÚ 

v sekretariátu starosty. 

Na webové stránce také najdete další informace a seznam lidí, kteří se na 

aktualizaci našeho Strategického plánu podíleli – členů tzv. Řídící skupi-

ny a členů pracovních skupin pro jednotlivé oblasti rozvoje. 

Protoţe chceme vyuţívat Strategický plán jako skutečný pracovní mate-

riál, věnovali jsme úsilí určení ukazatelů (indikátorů), které nám budou 

říkat, zda cílů, jeţ jsme si stanovili, dosahujeme či nikoli. Rádi bychom 

i vás průběţně seznamovali s výsledky. Spolu s členy skupin byly proto 

vybrány ukazatele, které vám budeme předkládat. Jedná se o: 

1. Spokojenost občanů s kvalitou ŢP 

2. Počet místních malých a středních podniků 

3. Vyjíţďka za prací 

4. Podíl osob přepravených veřejnou dopravou 

5. Podíl osob přepravených nemotorovou dopravou 

6. Podíl připojených domácností na městskou infrastrukturu 

7. Spokojenost občanů se zdravotními sluţbami 

8. Spokojenost občanů se sociálními sluţbami 

9. Nápad trestné činnosti a počet přestupků a jiných  

správních deliktů 

10. Spokojenost občanů s bezpečností ve městě 

11. Spokojenost návštěvníků města 

12. Nabídka a kapacita vzdělávacích institucí 

13. Podíl naplněných cílů v klíčových oblastech strategického plánu 

14. Počet akcí ve městě a jejich návštěvnost 

Město bude u vybraných cílů strategického plánu sledovat ještě další 

podrobnější ukazatele. Při práci na Strategickém plánu byly také stanove-

ny priority rozvoje města na další období. Ty budou pomáhat při tvorbě 

Akčního plánu na léta 2012-2013 – přehledu akcí a projektů, které budou 

realizovány v daných letech a které naplňují cíle stanovené ve Strategic-

kém plánu.  

Aktualizovaný Strategický plán rozvoje města a Akční plán na léta  

2012-2013 bude předloţen zastupitelstvu města na konci tohoto roku ke 

schválení.  

Strategické plánování je moderním nástrojem řízení rozvoje města  

a v našem městě je podporováno z fondů EU. O dalším vývoji projektu 

vás budeme informovat jak v Českobrodském zpravodaji, tak na webové 

stránce města.                                              Jakub Nekolný, starosta města 
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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 informují... 

Rada a zastupitelstvo 

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

Souhrn z 19. řádného jednání rady města,  

konaného dne 22. 8. 2011 od 16:00 hodin  

v kanceláři starosty města 
 

1. Bezúplatný převod pozemku PK č. 228/26 v obci a k. ú. 

Český Brod (205/2011). Rada města doporučuje zastupitel-

stvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převo-

du pozemku PK č. 228/26 v obci a k. ú. Český Brod od Úřa-

du pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeţí 390/42, Praha 2, za daných podmínek: čl. III. 

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku I. 

odst. 1. této smlouvy řádně pečovat a uţívat ji pouze k úče-

lům péče o ţivotní prostředí spočívající v péči o zeleň, která 

se nachází na části převáděné nemovitosti, v souladu s veřej-

ným zájmem a dále jako místní komunikaci IV. třídy situo-

vané na části převáděné nemovitosti. V případě převodu ne-

movitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou ne-

movitosti vyuţívat ke komerčním či jiným výdělečným úče-

lům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět ve prospěch 

třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od 

právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru ne-

movitostí. 

2. V případě, ţe by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností 

dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na 

smluvní pokutě v této výši: 

a) v případě, ţe nabyvatel převede předmětnou nemovitost 

uvedenou v čl. I, nebo její část na třetí osobu zaplatí převod-

ci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovi-

tost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpi-

su, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem 

na třetí osobu získal 

b) v případě, ţe nabyvatel nebude předmětnou nemovitost 

vyuţívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, 

odst. 2, bude ji vyuţívat ke komerčním či jiným výdělečným 

účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu 

ve výši 10 % ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních 

účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze 

uloţit i opakovaně a to za kaţdé porušení smluvní povinnos-

ti. V případě opakovaně uloţené smluvní pokuty musí pře-

vodce nabyvateli vţdy písemně oznámit, ţe bylo zjištěno 

porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto 

porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, ţe nebu-

de v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvate-

lem odstraněno, bude smluvní pokuta uloţena opakovaně. 

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude 

k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván. 

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na 

vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně 

vynaloţenými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto 

náklady ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení 

převodcem písemně vyzván. 

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené 

v čl. III. odst. 1. kontrolovat, zda jsou všechny omezující 

podmínky ze strany nabyvatele dodrţovány a nabyvatel je 

povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součin-

nost. 

6. Nabyvatel je povinen vţdy do 31. 01. následujícího roku 

předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvi-

sejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz čl. II, 

odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji 

aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehoţ zachování se 

nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto 

závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 2000 Kč  

a to ve lhůtě 15 dnů po té, kdy bude k jejich zaplacení pře-

vodcem písemně vyzván. 

2. Prodej částí pozemků v k. ú. Štolmíř (206/2011). Rada 

města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod souhlasit 

s uzavřením kupní smlouvy na části pozemků v k. ú. Štolmíř. 

Jedná se o část pozemku KN p. č. 13, vytyčenou geometric-

kým plánem č. 867–46/2011 ze dne 02. 06. 2011, označenou 

jako pozemek 13/2 o výměře 44 m2 a část pozemku KN p. č. 

16/1 vytyčenou geometrickým plánem č. 867–46/2011 ze 

dne 02. 06. 2011 označenou jako pozemek 16/4 o výměře 50 

m2 v k. ú. Štolmíř, Martinu Borovskému, Bulharská 1064, 

282 01 Český Brod, za cenu 400 Kč/m2. 

3. VB – ČEZ Distribuce a. s. – Jatecká kNN (207/2011). 

Rada města I. schvaluje smlouvu budoucí o uzavření smlou-

vy o zřízení věcného břemene na uloţení a provozování ka-

belu NN na pozemku č. 847 dle PK v obci a k. ú. Český 

Brod. Budoucím oprávněným je ČEZ Distribuce a. s. Návrh 

smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení; II. 

pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

výše uvedené smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene. 

4. VB – Palackého – vodovodní řad (208/2011). Rada měs-

ta I. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

na provozování vodovodního řadu na pozemku p. č. 226 dle 

PK v obci a k. ú. Český Brod. Oprávněný je Město Český 

Brod. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu; II. pově-

řuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného pod-

pisem výše uvedené smlouvy o zřízení věcného břemene. 

5. Vodovod a kanalizace Štolmíř – veřejná zakázka – 

stanovení komise (209/2011). Rada města jmenuje komisi 

pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na realizaci veřej-

né zakázky (uţší řízení – podlimitní zakázka na stavební 

práce) 

1. Český Brod – vodovod městská část Štolmíř 

2. Český Brod – kanalizace městská část Štolmíř ve sloţení: 

Bc. Jakub Nekolný – starosta města, náhradník 

Mgr. Pavel Janík – místostarosta 

Jaroslav Vítovec – jednatel společnosti Stavební poradna, 

spol. s r.o., náhradník 

Ing. Ivana Jašková – zaměstnanec společnosti Stavební po-

radna, spol. s r.o. 

Ing. Eva Čokrtová – vedoucí odboru správy majetku města 

Český Brod, náhradník 
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Jitka Kocourková – zaměstnanec odboru správy majetku 

města Český Brod 

Ing. Helena Pijálková – zaměstnanec odboru ţivotního pro-

středí města Český Brod, náhradník 

Ing. Radana Marešová – vedoucí stavebního odboru města 

Český Brod 

Mgr. František Janík – radní, náhradník 

MUDr. Petr Blaţek – radní 

7. Revitalizace středověkých hradeb v MPZ v Českém 

Brodě (210/2011). Rada města souhlasí s podáním Ţádosti  

o zařazení akce obnovy nemovité (národní) kulturní památky 

do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 

2012 z MINISTERSTVA KULTURY ČR na opravu středo-

věkých městských hradeb v blízkosti ul. Jana Kouly a Šafaří-

kovy v Českém Brodě. 

8. VB – Liblice u Českého Brodu – Daniel Adam 

(211/2011). Rada města I. schvaluje smlouvu budoucí o uza-

vření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uloţení a pro-

vozování zařízení přípojky splaškové kanalizace a čerpací 

šachty na pozemku p. č. 648/2 dle KN v k. ú Liblice u Čes-

kého Brodu a obci Český Brod. Budoucím oprávněným je 

pan Daniel Adam. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápi-

su tohoto usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy 

budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

9. MS Kollárova – ţádost o povolení výjimky v počtu za-

psaných dětí pro školní rok 2011–2012(212/2011). Rada 

města schvaluje ve funkci zřizovatele MŠ Kollárova povole-

ní výjimky v počtu zapsaných dětí pro školní rok 2011 aţ 

2012 z 24 zapsaných dětí dle zákona na 27 dětí dle hygienic-

ké kapacity třídy. 

10. ZŠ Ţitomířská – souhlas s přijetím daru (213/2011). 
Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele ZŠ Ţitomířská  

s přijetím sponzorského daru učebnic anglického jazyka pro 

potřeby školy v hodnotě 120000 Kč od firmy SKILL s. r. o. 

Praha 8, Sokolovská 192/79. 

11. Záměr na prodlouţení doby trvání budoucí výpůjčky 

nebytových prostor – skautská klubovna (214/2011). Ra-

da města vyhlašuje záměr na prodlouţení doby trvání budou-

cí výpůjčky nebytových prostor č. 40/2011/FO, v budově 

kina čp. 332, ul. Krále Jiřího, Český Brod, 2. nadzemní pod-

laţí o celkové výměře 90,55 m2 předem určenému zájemci: 

Junák, Svaz skautů a skautek ČR, Středisko 214.14 Psohlav-

ci Český Brod. Doba trvání budoucí výpůjčky se prodluţuje 

z 30. 06. 2011 do 31. 12. 2011. Námitky a připomínky  

k záměru zašlete na adresu města Český Brod, náměstí Hu-

sovo 70, 282 01 Český Brod nebo předejte do podatelny 

Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod nejpozději do 07. 

09. 2011 do 11:00 hod. 

12. Vyhodnocení nabídek – záměr na prodej osobního 

vozidla ŠKODA FELICIA (215/2011). Rada města I. sta-

novuje 

následující pořadí nabídek k záměru na prodej osobního vo-

zidla Škoda Felicia za minimální cenu 2500 Kč 

1. Jan Přibyl, Tismice 2, 282 01 Český Brod, 

2. Libor Vinský, Hlízov 54, 285 32 Hlízov, 

3. Milan Novák, Jiřího Wolkera 1213, 282 01 Český Brod; 

II. schvaluje prodej osobního vozidla Škoda Felicia zájemci 

Janu Přibylovi, Tismice 2, 282 01 Český Brod na základě 

faktury, vystavené Městem Český Brod na výši dle nabídky 

3510 Kč (včetně DPH). 

13. Parkoviště P+R ČD – přijetí dotace ze Stč. kraje 

(216/2011). Rada města I. schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu cestovní-

ho ruchu a podpory podnikání v roce 2011 pro projekt 

„Parkoviště P+R ČD, Český Brod“ a uzavřít smlouvu o po-

skytnutí této dotace; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Bc. Jakuba Nekolného podpisem Smlouvy o poskytnutí úče-

lové dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeské-

ho Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání. 

14. MKIC – úklid (217/2011). Rada města I. souhlasí s uza-

vřením smlouvy o dílo na zajištění úklidu společných prostor 

v čp. 1, Náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, uzavřenou 

mezi Městem Český Brod a Marcelou Vaníčkovou – Agen-

tura Beruška, IČ: 705 680 57. Návrh smlouvy o dílo je přílo-

hou originálu tohoto usnesení; II. pověřuje starostu města 

Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 

smlouvy o dílo. 

15. Vyhlášení záměru na pronájem pozemků v k. ú. Klu-

čov u Českého Brodu a k. ú. Liblice u Českého Brodu 

(218/2011). Rada města vyhlašuje záměr na pronájem po-

zemků na dobu určitou 5 let v k. ú. Klučov u Českého Brodu 

a Liblice u Českého Brodu. Jedná se o následující pozemky: 

katastrální území Klučov u Českého Brodu: 

383/3, 504/29, 381/3, 360/2, 361/6, 361/9, 365/1, 480/9, 

481/4, 482/17, 499/1, 502/5, 369/1, 482/16, 485/3, 

502/4,482/15, 485/1, 498/1, 502/3, 331/7, 331/9, 331/10, 

331/11,331/12, 331/15, 458/34, 509/10, 331/3, 331/6, 331/8, 

331/13, 331/14, 459/1, 462/2, 463/1, 464/2, 465/2, 466/3, 

467/3, 471/6, 504/3, 504/7, 504/10, 504/11, 504/15, 

504/18,504/21, 504/23, 472/4, 498/2, 508/1, 509/14, 472/5, 

472/1, 458/29, 458/31, 509/11, 508/3, 473/6, 508/2, 473/7, 

471/7, 504/4, 504/6, 504/8, 504/12, 471/1, 503/8, 360/3, 

361/2, 361/8, 364/3, 365/4, 481/2, 483/1, k. ú. Liblice u Čes-

kého Brodu (původní k. ú. Klučov u Českého Brodu) zůstává 

pozemek PK p. č. 254. Celková výměra pronajatých pozem-

ků je 992.138 m2, tj. 99,2138 ha., za minimální cenu 2600 

Kč/ha/rok. K částce celkového nájemného bude kaţdoročně 

připočítána daň z nemovitostí z pozemků v evidenci KN  

(v roce 2011 byla ve výši 100799 Kč) a míra inflace určena 

Českým statistickým úřadem. Případné připomínky a nabíd-

ky předejte v zalepené obálce označené slovy: „Neotvírat – 

pronájem pozemků“ do podatelny Města Český Brod, Ná-

městí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 07. 09. 2011. Na 

nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu 

Český Brod, nebude brán zřetel. 

17. Souhlas se vzetím zpět ţaloby – firma PAKT 

(219/2011). Rada města souhlasí se zpětvzetím ţaloby na 

pohledávku v celkové výši 50560 Kč s příslušenstvím za 

firmou PAKT s. r. o. se sídlem Roţďalovice – Zámostí, jed-

nací číslo 5Cm 362/2000–24. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města;  

Mgr. Pavel Janík v. r.; místostarosta města 

 

Souhrn z 20. řádného jednání rady města,  

konaného dne 8. 9. 2011 od 16:00 hodin  

v kanceláři starosty města 

 
1. Schválení dodatku č. 12 k pojistné smlouvě (220/2011). 

Rada města I. souhlasí s uzavřením dodatku č. 12 k pojistné 

smlouvě č. 2739300790 uzavřené dne 19. 08. 2006. Tímto 

dodatkem se ukončuje pojištění budovy čp. 1256, ul. Palac-

kého, Český Brod. Znění dodatku č. 12 je nedílnou součástí 

originálu zápisu k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu 
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města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného do-

datku. 

2. Vyhlášení záměru na pronájem části areálu nemovitos-

ti (hájovny) předem určenému zájemci (221/2011). Rada 

města vyhlašuje záměr na pronájem části areálu nemovitosti 

předem určenému zájemci umístěné na adrese Vrátkov 78, 

282 01 Český Brod – hájovna a to v přízemí byt o velikosti 

2+1 o výměře 64,90 m2, který je na přiloţeném plánku ozna-

čen pod č. 7, dále pak část kanceláře označené na přiloţeném 

plánku pod č. 6, stavba-chlívek, která je označená na přiloţe-

ném plánku pod č. 3 a část přístřešku, který je na přiloţeném 

plánku označen pod č. 8 s právem spoluuţívání dvora ozna-

čeného pod č. 4 na přiloţeném plánku za cenu 6500 Kč mě-

síčně na dobu určitou do 30. 06. 2016, předem určenému 

zájemci: Kolínské lesní společnosti s. r. o., Labská 14, Kolín 

V., IČ 26168693. Nájemné se kaţdoročně upraví o inflaci 

stanovenou statistickým úřadem. 

3. MS Český Brod Liblice – schválení počtu zapsaných 

dětí (222/2011). Rada města schvaluje ve funkci zřizovatele 

MŠ Český Brod Liblice povolení výjimky v počtu zapsaných 

dětí pro školní rok 2011-2012 na 25 dětí ve třídě dle povole-

né hygienické kapacity třídy. 

4. Schválení dodatku č. 1 k budoucí smlouvě o výpůjčce – 

skauti (223/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením do-

datku č. 1 ke Smlouvě budoucí o výpůjčce nebytových 

prostor čj. 40/2011/FO ze dne 02. 03. 2011. Tímto dodatkem 

se mění termín pro uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových 

prostorů z 30. 06. 2011 do 31. 12. 2011; II. pověřuje starostu 

města Bc. Jakuba Nekolného podpisem tohoto dodatku. 

5. ZŠ Tyršova – ţádost o čerpání z fondů organizace 

(224/2011). Rada města schvaluje ve funkci zřizovatele ZŠ 

Tyršova čerpání z fondů příspěvkové organizace v celkové 

výši 150.000 Kč na spolufinancování investiční akce – vý-

měna 2 kotlů ve školní kotelně. 

6. Vyhlášení záměru na pronájem bytu předem určené-

mu zájemci (225/2011). Rada města vyhlašuje záměr na byt 

č. 25, Palackého 1256 v Českém Brodě předem určenému 

zájemci panu Petru Šedinovi, za měsíční nájemné 2639 Kč 

bez záloh na sluţby, na dobu neurčitou. Námitky předkládej-

te do 23. 09. 2011. 

7. Schválení uzavření smlouvy na pronájem prostor pro 

MŠ Liblice (226/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením 

nájemní smlouvy mezi Středočeským krajem, zastoupeným 

ředitelem Střední odborné školy, se sídlem Školní 145, 282 

01 Český Brod-Liblice, jako pronajímatelem a Městem Čes-

ký Brod se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, 

jako nájemcem, ve znění, které je přílohou originálu zápisu  

k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 

8. Stavební úpravy MS Český Brod – Liblice (227/2011). 
Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek na akci: „Stavební úpravy MŠ Český Brod – Libli-

ce“. Otevírání obálek proběhne dne 19. 09. 2011 v 8:00 hod. 

v zasedací místnosti městského úřadu, náměstí Husovo 70, 

Český Brod. Členy komise jsou: Mgr. Pavel Janík – mís-

tostarosta, Ing. Eva Čokrtová – vedoucí OSM, Mgr. Hana 

Dočkalová – projektový manaţer pro oblast investic, Bc. 

Jitka Majerová – ředitelka MŠ Liblice, Mgr. František Janík 

– radní. Náhradníci: Bc. Jakub Nekolný – starosta, Lenka 

Hoffmannová – pozemková agenda, Edita Suchanová – po-

zemková agenda, Jitka Kocourková – investiční technik, Ing. 

Jiří Šimek – informatik. 

9. Pronájem pozemků v k. ú. Klučov u Českého Brodu  

a k. ú. Liblice u Českého Brodu – otevírání obálek 

(228/2011). Rada města schvaluje uzavření Smlouvy  

o nájmu pozemků na dobu určitou 5 let v k. ú. Klučov u Čes-

kého Brodu a k. ú. Liblice u Českého Brodu, s panem Mi-

chalem Mašínem, U Hranic 1937/21, 100 00 Praha 10, IČ: 

67414257, za cenu 4578 Kč/ha/rok. K částce celkového ná-

jemného bude kaţdoročně připočítána daň z nemovitostí  

z těchto pozemků (v roce 2011 byla ve výši 100799 Kč)  

a míra inflace určena Českým statistickým úřadem. Finální 

verze smlouvy o nájmu pozemků bude předloţena radě měs-

ta Český Brod ke schválení. Nabídky byly vyhodnoceny dle 

výše nájemného v tomto pořadí: 

1. Michal Mašin, U Hranic 1937/21, 100 00 Praha 10, IČ: 

67414257 

2. Jan Král, soukromý zemědělec, Břeţany II, čp. 23, 282 01 

Český Brod, IČ: 46392530 

3. Bylanka s. r. o., Chrášťany 15, 282 01 Český Brod, IČ: 

46348514 

4. Ing. Josef Šplíchal, Kšely č. 70, 282 01 Český Brod 

5. Zemědělská obchodní společnost Šestajovice -Jirny a. s., 

Zámecká 345, 250 90 Jirny, IČ: 46356398 

6. JUDr. Emanuel Mašin, Krkonošská 3, 120 00 Praha 2, IČ: 

60167050 

7. JF TAKO s. r. o., Tatce 209, 289 11 Pečky, IČ: 25694529 

8. Hořanská a. s., Hořany 23, 289 14 Poříčany, IČ: 

25619667. 

10. Vyhlášení záměru – prodej části pozemku v ulici Jana 

Kouly v obci a k. ú. Český Brod (229/2011). Rada města 

vyhlašuje záměr na prodej části pozemku v obci a k. ú. Čes-

ký Brod. Jedná se o část pozemku KN p. č. 705/16 vytyče-

nou geometrickým plánem č. 1609–71/2011 ze dne 17. 08. 

2011 označenou jako pozemek 705/26 o výměře 468 m2  

v obci a k. ú. Český Brod, předem určenému zájemci: Jana  

a Jan Kulhánkovi, Šafaříkova 1117, 282 01 Český Brod, za 

cenu 500 Kč/m2. 

11. Vyhlášení záměru – pronájem pozemků PK p. č. 

997/1 a PK p. č. 999/1 (za školou) v k. ú. Český Brod 

(230/2011). Rada města vyhlašuje záměr na pronájem po-

zemků za školou v k. ú. Český Brod. Jedná se o pronájem 

pozemku PK p. č. 997/1 o výměře 5823 m2 a PK p. č. 999/1 

o výměře 7777 m2, vše v katastrálním území Český Brod, od 

01. 10. 2011 do 30. 09. 2012, tj. na dobu určitou (jeden ka-

lendářní rok) za minimální cenu 2300 Kč/l hektar/rok. Pří-

padné připomínky a nabídky předejte v zalepené obálce 

označené slovy: „Neotvírat – pronájem pozemků za školou“ 

do podatelny Města Český Brod, Náměstí Arnošta za Pardu-

bic 56, nejpozději do 27. 09. 2011. Na nabídky zájemců, 

kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, ne-

bude brán zřetel. 

12. VB – ul. Zárubova – kanalizační přípojka (231/2011). 

Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o uza-

vření smlouvy o zřízení věcného břemene na uloţení a pro-

vozování kanalizační přípojky na pozemku KN p. č. 904/3  

a p. č. st. 976/1 v k. ú. Český Brod a obci Český Brod. Bu-

doucím oprávněným je František Fuchs. Návrh smlouvy je 

přílohou originálu tohoto usnesení; II. pověřuje starostu měs-

ta Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvede-

né smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene. 

13. VB – ul. Zárubova – vodovodní přípojka (232/2011). 
Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o uza-

vření smlouvy o zřízení věcného břemene na uloţení a pro-
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vozování vodovodní přípojky na pozemku KN p. č. 221/1  

v k. ú. Český Brod a obci Český Brod. Budoucím oprávně-

ným je František Fuchs. Návrh smlouvy je přílohou originálu 

tohoto usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. 

Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy budoucí 

o zřízení věcného břemene. 

14. TDS KBP – Štolmíř vodovod a kanalizace (233/2011). 
Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek na akci: „TDS KBP – Štolmíř vodovod a kanaliza-

ce“. Otevírání obálek proběhne dne 13. 09. 2011 v 13:30 

hod. v zasedací místnosti městského úřadu, náměstí Husovo 

70, Český Brod. Členy komise jsou: Bc. Jakub Nekolný – 

starosta, Ing. Eva Čokrtová – vedoucí OSM, Mgr. Hana Do-

čkalová – projektový manaţer pro oblast investic, Ing. Hele-

na Pijálková – vodohospodář, Martin Vlasák – radní. Ná-

hradníci: Mgr. Pavel Janík – místostarosta, Lenka Hoffman-

nová – pozemková agenda, Edita Suchanová – pozemková 

agenda, Jitka Kocourková – investiční technik, Ivana Stárko-

vá – vodohospodář. 

15. Rozpuštění komise pro přidělování dotací neziskovým 

organizacím ke dni 30. 9. 2011(234/2011). Rada města 

I. ruší k 30. 09. 2011 komisi pro přidělování dotací nezisko-

vým organizacím; II. odvolává členy této komise: pana Mgr. 

Plívu, paní Kulhánkovou, paní Rakovou, pana Mgr. Slavíka, 

pana Charváta. 

16. Záměr na pronájem volné bytové jednotky čp. 25, 

Český Brod (235/2011). Rada města vyhlašuje záměr 

na pronájem volné bytové jednotky na adrese Nám. Arnošta 

z Pardubic čp. 25, Český Brod, byt č. 2, 1+kk ve 2. podlaţí  

o velikosti 79,2 m2 za minimální nájemné ve výši 7000 Kč/

měsíčně bez záloh na sluţby, na dobu určitou dva roky. Pod-

mínkou uzavření nájemní smlouvy je vyrovnání všech zá-

vazků k Městu Český Brod. Kauce ve výši trojnásobku 

nájmu a záloh na sluţby musí být sloţena na účet města do 

15 dnů od doručení oznámení o přidělení bytu. V případě 

nesplnění těchto podmínek bude byt nabídnut dalšímu zá-

jemci. Nabídky v zalepené obálce, označené slovy 

„NEOTVÍRAT PRONÁJEM č. 25/2“ zašlete na adresu měs-

ta Český Brod, nám. Husovo 70 nebo předejte do podatelny 

Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, nejpozději do 30. 

09. 2011 do 11:00 hod. Nabídka musí obsahovat jméno, pří-

jmení, současné bydliště ţadatele, nabízenou výši nájemné-

ho, telefonický kontakt na ţadatele. Prohlídky volné bytové 

jednotky zajišťuje po dohodě: p. Hájek tel. 321 612 155,  

e-mail: hajek@cesbrod.cz, informace o výši záloh na sluţby: 

p. Straková, tel. 321612164, e-mail: strakova@cesbrod.cz. 

17. Prodlouţení povolení k pořádání trhů (236/2011). 

Rada města schvaluje pořádání trhů jednou týdně kaţdý pá-

tek do 31. 12. 2011 kromě 23. 09. 2011, paní Janou Alešo-

vou, IČ 60209933, Praha, za podmínek uvedených v původní 

nabídce ze dne 04. 05. 2011, která byla přílohou usnesení ze 

dne 18. 05. 2011. 

18. Projekt „Rekonstrukce a modernizace sportovní klu-

bovny Na Kutilce“ (237/2011). Rada města I. schvaluje 

uzavření dohody o partnerství k projektu „Rekonstrukce  

a modernizace sportovní klubovny Na Kutilce“ mezi Fotba-

lovým klubem SK Český Brod, Na Kutilce, 282 01 Český 

Brod, IČ: 61883824 a Městem Český Brod, náměstí Husovo 

70, 282 01 Český Brod, IČ: 00235334; II. pověřuje starostu 

města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 

uvedené dohody o partnerství. 

19. Souhlas s navýšením rozpočtu – rekonstrukce interny 

(238/2011). Rada města souhlasí s navýšením rozpočtu in-

vestice na rekonstrukci interny firmy Českobrodská nemoc-

nice s. r. o., IČ: 28529421, se sídlem Ţiţkova 282, Český 

Brod a to v souladu s článkem IV. odstavec 3 Smlouvy  

o nájmu nebytových prostor č. 16/2007 OSM ze dne 08. 02. 

2007. Původně schválená výše investice činila 2708000 Kč 

včetně DPH, nyní po navýšení činí 4140000 Kč (cena bez 

DPH je 3450000 Kč). 

20. Pasportizace veřejně přístupných zelených ploch 

(239/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy  

o dílo na zpracování pasportu veřejně přístupných zelených 

ploch se společností SAFE TREES, s. r. o., Na Štěpnici 945, 

665 01 ROSICE, zastoupenou: Ing. Markétou Kolaříkovou, 

jednatelem společnosti, IČ: 26935287; II. pověřuje starostu 

města Bc. Jakuba Nekolného podpisem příslušné smlouvy  

o dílo; III. ukládá vedoucímu odboru ţivotního prostředí 

zastupovat město Český Brod ve věcech technických týkají-

cích se této zakázky. 

21. Polní cesta P8 v k. ú. Štolmíř (240/2011). Rada města I. 

bere na vědomí: 

a) zápis zjednání ze dne 12. 08. 2011 na Pozemkovém úřadě 

Kolín ve věci vyhotovení projektové dokumentace na reali-

zaci polní cesty P8 v katastrálním území Štolmíř, 

b) plánovaný povrch polní cesty P8, který bude ze štěrku  

s asfaltovým prostřikem; 

II. doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit vy-

budování místní komunikace na pozemku 182/13 v k. ú. 

Štolmíř a zařadit částku 400 tis. Kč do rozpočtu roku 2012; 

III. pověřuje místostarostu města Český Brod Mgr. Pavla 

Janíka jednáním s Pozemkovým úřadem o změně povrchu 

komunikace (na ABS). 

22. Souhlas s digitalizací povodňového plánu (241/2011). 
Rada města souhlasí s digitalizací povodňového plánu ORP 

Český Brod. 

23. Štolmíř – vodovod a kanalizace – výběr zhotovitele 

stavby (242/2011). Rada města I. schvaluje výsledné pořadí 

nabídek dle nabídkové ceny na veřejnou zakázku: 

1. Český Brod – vodovod městská část Štolmíř 

2. Český Brod – kanalizace městská část Štolmíř 

(veřejná zakázka dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných za-

kázkách – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce – 

uţší řízení). 

Pořadí nabídek dle protokolu o jednání hodnotící komise pro 

veřejnou zakázku je v následujícím znění: 

1. nabídka firmy STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s. r. o., Vráţská 

322, 252 28 Černošice, okres Praha – západ, IČ: 25075543  

s nabídkovou cenou 43812311 Kč (bez DPH), 

2. nabídka firmy POHL cz, a. s., Nádraţní 25, 252 63 Rozto-

ky, IČ: 25606468 s nabídkovou cenou 45104162 Kč (bez 

DPH), 

3. nabídka firmy SWIETELSKY stavební s. r. o., Praţská tř. 

495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, s nabídko-

vou cenou 45423123 Kč (bez DPH), 

4. nabídka firmy VCES a. s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha, 

IČ: 26746573 s nabídkovou cenou 46577398 Kč (bez DPH), 

5. nabídka firmy HOCHITEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 

150 00 Praha, IČ: 46678468, s nabídkovou cenou 47389010 

Kč (bez DPH); II. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na in-

vestiční akci: 

1. Český Brod – vodovod městská část Štolmíř 

2. Český Brod – kanalizace městská část Štolmíř 

s firmou STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s. r. o., Vráţská 322, 

mailto:hajek@cesbrod.cz
mailto:strakova@cesbrod.cz
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252 28 Černošice, okres Praha-západ, IČ: 25075543; 

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

ho podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 

24. Projekt Zahrada hrou – MS Kollárova (243/2011). 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod na 

svém nejbliţším zasedání schválit dokument Základní pod-

mínky poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci Zahrady, 

základní závazky vyplývající ze smlouvy ze dne 31. 08. 

2011. 

25. Ustanovení koordinátora MA 21 (244/2011). Rada 

města I. doporučuje a) zastupitelstvu města Český Brod od-

volat z pozice koordinátorky Místní agendy 21 Bc. Veroniku 

Svěcenou vzhledem k jejímu nástupu na mateřskou dovole-

nou, b) zastupitelstvu města Český Brod ustanovit koordiná-

torkou Místní agendy 21 Ing. Ivu Zadákovou. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města;  

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 21. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 14. 9. 2011 od 17:00 hodin  

v kanceláři starosty města 

 
1. Podání ţádosti na školní druţinu ZS Ţitomířská 

(245/2011). Rada města 1. souhlasí s podáním ţádosti o do-

taci z Regionu Pošembeří v rámci V. výzvy Strategického 

plánu Leader (podzim 2011) Fische 2 – NÁŠ DOMOV – 

dobré místo pro současný i budoucí ţivot pro projekt PŘED 

ŠKOLOU I PO ŠKOLE DO DRUŢINY VESELE, jehoţ 

předmětem jsou úpravy volných prostor na objekt školní 

druţiny; II. souhlasí s uzavřením partnerských smluv s pa-

nem Vlastimilem Šmejkalem – autorem dispoziční studie  

a se Společností přátel I. ZŠ Český Brod. 

2. Prodej volné bytové jednotky č. 1256/45 v ul. Palacké-

ho, Český Brod (246/2011). Rada města vyhlašuje záměr 

na prodej volné bytové jednotky v ul. Palackého č. p. 1256 

včetně spoluvlastnického podílu budovy č. p. 1256 na po-

zemku č. pare. st. 1580 a pozemku č. parc. st. 1580 o výměře 

279 m2, vše v obci a k. ú. Český Brod. Jedná se o následují-

cí: jednotka č. 1256/45 je byt 1+kk v IX. NP o velikosti 

26,83 m2 a spoluvlastnický podíl 2683/173205 na společ-

ných částech budovy č. p. 1256 a pozemku č. parc. st. 1580 

za minimální cenu 700000 Kč. Nabídky v zalepené obálce 

označené slovy: „NEOTVÍRAT – jednotka č. 1256/45 

VĚŢÁK“ předejte do podatelny Města Český Brod, Náměstí 

Arnošta z Pardubic 56 nejpozději do 31. 10. 2011. Nabídka 

bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště 

ţadatele, tel. kontakt, číslo jednotky, nabízenou kupní cenu, 

způsob a termín úhrady. Na nabídky zájemců, kteří nemají 

uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, nebude brán zře-

tel. 

3. Revitalizace středověkých hradeb v MPZ v Českém 

Brodě (247/2011). Rada města souhlasí s podáním ţádosti  

o dotaci z regionu Pošembeří v rámci V. výzvy Strategické-

ho plánu LEADER (podzim 2011) – FICHE 3. NÁVRAT 

KE KOŘENŮM cestou našich předků na opravu a sanaci 

městských hradeb v blízkosti ulice Jana Kouly a ulice Šafaří-

kovi v Českém Brodě. 

4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových 

prostor - MKIC (248/2011). Rada města I. souhlasí s uza-

vřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 235/2008/

OSM ze dne 30. 09. 2008 a dodatku č. 1 ke smlouvě o vý-

půjčce ze dne 14. 12. 2009. Tímto dodatkem se mění v čl. 1 

bod 2 – předmět výpůjčky, bod 3 a vypouští se bod 4. Doda-

tek č. 2 je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení; II. 

pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem tohoto dodatku. 

5. Vyhlášení záměru předem určenému zájemci na pro-

nájem nebytových prostor v budově MKIC (249/2011). 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytového pro-

storu v budově čp. 1, náměstí Arnošta z Pardubic, Český 

Brod, a to v prvním patře budovy vlevo místnost č. 6 o vý-

měře 45 m2 spolu s místností o výměře 9,5 m2, která na tuto 

místnost navazuje, od 10. 10. 2011 na dobu neurčitou, za 

roční nájemné 170402,97 Kč, předem určenému zájemci: 

Česká republika – Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbra-

mi, kontaktní pracoviště v Kolíně, Kutnohorská 39, 380 18 

Kolín 4, IČ 610441. Námitky zašlete v zalepené obálce na 

adresu města Český Brod, nám. Husovo 70, Český Brod 282 

01, nebo předejte do podatelny Nám. Arnošta z Pardubic 56, 

282 01 Český Brod nejpozději do 30. 09. 2011 do 11:00 hod. 

6. Polní cesta P9 – následná údrţba (250/2011). Rada měs-

ta souhlasí s vydáním potvrzení pro Pozemkový úřad Kolín, 

ţe realizované společné zařízení – polní cestu P9 Štolmíř 

bude Město Český Brod udrţovat po dobu nejméně 5 let. 

Údrţba bude prováděna prostřednictvím příspěvkové organi-

zace města – Technické sluţby Český Brod. 

7. Vyhlášení záměru – Českobrodská s. r. o. – pronájem 

(251/2011). Rada města I. vyhlašuje záměr a) na změnu roz-

sahu předmětu nájmu nebytových prostor dle smlouvy  

o nájmu č. 16/2007/OSM ze dne 08. 02. 2007 včetně dodat-

ků č. 1 aţ 6 v areálu nemocnice Český Brod předem určené-

mu zájemci: Českobrodská nemocnice, s. r. o., Ţiţkova 282, 

282 01 Český Brod, IČ 28529421 za roční nájemné v celko-

vé výši 1978264,00 Kč. Případné připomínky k pronájmu 

výše uvedených nebytových prostor zasílejte na adresu měs-

ta Český Brod, nám. Husovo 70 nebo předejte do podatelny 

Nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 24 nejpozději do 30. 

09. 2011 do 11:00 hod. Předmětem nájmu jsou tyto prostory: 

i) celá budova čp. 297 na st. p. č. 353/1 (bývalá gynekologie) 

o celkové výměře 1419 m2, 

ii) celá budova čp. 1099 na st. p. č. 1915 (kuchyň) o celkové 

výměře 187 m2, 

iii) stavba bez. čp. na st. p. č. 1626 (márnice) o celkové vý-

měře 87 m2, 

iv) prostory v budově čp. 282 na st. p. č. 341/1 (hlavní budo-

va): 

1. v přízemí: 2 místnosti vrátnice včetně telefonní ústředny. 

9 místností po pravé straně, radiodiagnostického oddělení 

včetně WC, sprchy, 2 místnosti vyšetřovny EKG. 2 místnosti 

interního příjmu včetně WC, bez chodeb o celkové výměře 

285 m2, 

2 v I. patře: vlevo od schodiště 20 místností, skladová míst-

nost. 2 soc. zařízení: 

2 vpravo od schodiště 11 místností, včetně chodeb o celkové 

výměře 790,4 m2, 

3. v II. patře: vlevo od schodiště 20 místností, 2 skladové 

místnosti, 2 soc. zařízení; vpravo 7 místností, čekárna, umy-

várna, včetně chodeb o celkové výměře 784 m2, 

4. ve III. patře: 9 místností, hala, soc. zařízení, včetně chodeb 

o celkové výměře 239.5 m2, 

v) prostory v budově čp. 507 na st. p. č. 341/2 (admin. budo-

va): v přízemí 10 2 místností, čekárny, soc. zařízení, bez 

chodeb o celkové výměře 322 m2, 

vi) prostory v budově čp. 620 na st. p. č. 644/1 (poliklinika): 



 s t r a n as t r a n a   77                               Českobrodský  ZPRAVODAJ                   ř í j e n  ř í j e n  20112011 

7 

1. v přízemí: 9 místností, WC, skladová místnost, bez cho-

deb o celkové výměře 258.6 m2, 

2. v I. patře prostory vlevo od schodů (ředitelství) o celkové 

výměře 84,7 m2, 2 vpravo od schodů místnost 15 m2 bez 

chodeb, 

vii) prostory v budově čp. 1311 na st. p. č. 1623 (bývalá zub-

ní poliklinika): 

v I. patře vlevo od schodiště 5 místností včetně chodby za 

prosklenými 2 dvoudílnými dveřmi bez chodeb o celkové 

výměře 89 m2, 

viii) prostory v budově čp. 1311 na st. p. č. 1623 

(rehabilitace) vstup druhým vchodem v přízemí: 

1. místnost vlevo včetně 1 WC, 3. místnost vlevo, 1. míst-

nost vpravo, 2. místnost vpravo, 3 místnosti naproti vchodu 

včetně šaten a sociálního zařízení bez chodeb o celkové vý-

měře 100 m2, 

ix) prostory v budově bez čp. na st. p. č. 1627 (údrţba, sklad) 

v přízemí vlevo: dílna I. se samostatným vstupem + pomoc-

ný sklad, dílna II. se samostatným vstupem, sklad, dílna 

elektro, šatna, umyvárna. WC, část chodby o celkové výměře 

243,6 m2. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města;  

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 22. řádného jednání rady města,  

konaného dne 21. 9. 2011 od 16:00 hodin  

v kanceláři starosty města 

 
1. Nabídka bezúplatného převodu části městských hra-

deb (252/2011). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod zamítnout nabídku pana Stanislava Klepala, 

Přistoupim 167, Český Brod, ze dne 08. 08. 2011, týkající se 

bezúplatného převodu městských hradeb, které se nacházejí 

za domem čp. 62, do vlastnictví Města Český Brod. 

2. Umístění plakátovacích ploch v obci a k. ú. Český Brod 

(253/2011). Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1, 

předmětem kterého bude umístění plakátovací plochy od 

společnosti RENGL, s. r. o., Zákopnická 354/1, 460 14 Libe-

rec, na části pozemku KN p. č. 902/1 v obci a k. ú. Český 

Brod. 

3. VB – ul. Nová – RWE Gas Net, s.r.o. – STL přípojka 

(254/2011). Rada města I. schvaluje smlouvu budoucí o uza-

vření smlouvy o zřízení věcného břemene na uloţení a pro-

vozování STL plynovodní přípojky pro č. p. 124 na pozemku 

č. parc. 53/1 dle PK v k. ú. Liblice u Českého Brodu a obci 

Český Brod. Budoucím oprávněným je RWE Distribuční 

sluţby, s. r. o. Návrh smlouvy je přílohou originálu tohoto 

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

Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy budoucí o zří-

zení věcného břemene. 

4. Vyhlášení záměru – uznání vlastnického práva pozem-

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

(255/2011). Rada města vyhlašuje záměr, kterého je předmě-

tem uznání vlastnického práva pozemku KN p. č. 36/3 v obci 

Český Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu ve prospěch 

duplicitního vlastníka Petra Marka, Ve Staré Vsi 185, Libli-

ce, 282 01 Český Brod v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 

písm. a) a odst. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vy-

hláška) a pozemku KN p. č. 36/5 v obci Český Brod a k. ú. 

Liblice u Českého Brodu ve prospěch duplicitních vlastníků 

Petra Marka a Jany Markové, oba bytem Ve Staré Vsi 185, 

Liblice, 282 01 Český Brod v souladu s ustanovením § 40 

odst. 2 písm. a) a odst. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální 

vyhláška). 

6. Stanovení platu a odměny ředitelky příspěvkové orga-

nizace (256/2011). Rada města schvaluje výši platu a odmě-

ny Ing. Lucii Hovorkové, ředitelce příspěvkové organizace 

Anna Český Brod, sociální sluţby pro seniory Ţitomířská 

323, 282 01 Český Brod. Originály platového výměru a sta-

novení odměny jsou uloţeny u tajemníka MěÚ v personál-

ních spisech. 

8. Doporučení ke schválení – rozpočtové opatření č. 2  

k rozpočtu na 2011 (257/2011). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu 

Města Český Brod na rok 2011 ve znění, které je přílohou 

originálu zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy se 

zvyšují na 172712,78 tis. Kč, rozpočtové výdaje provozní se 

zvyšují na 132.286,78 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční 

se sniţují na 46659 tis. Kč, poloţka financování se zvyšuje 

na 6233 tis. Kč. 

9. Výběr dodavatele MS Liblice (258/2011). Rada města I. 

schvaluje dle doporučení hodnotící komise veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy MŠ Čes-

ký Brod – Liblice: 

– vyloučení nabídky uchazeče Ing. Jaroslav Coubal, K Trati-

vodům 1011, 281 63, Kostelec nad Černými Lesy, IČ 

11291273 z důvodu nesplnění technických kvalifikačních 

předpokladů, 

– pořadí uchazečů: 

1. STAFIKO PODĚBRADY spol. s r. o., Ve Dvoře čp. 253/

VII, 290 01 Poděbrady, IČ 61680346, 

2. Tost.cz, s. r. o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sáza-

vou, IČ 25956019,  

3. ARNOŠT s. r. o., Milan Jordák, Tismice 19, 282 01 Český 

Brod, IČ 62967347; 

II. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na investiční akci Sta-

vební úpravy MŠ Český Brod – Liblice se společností STA-

FIKO PODĚBRADY spol. s r. o., Ve Dvoře čp. 253/VII, 

290 01 Poděbrady, IČ 61680346; III. pověřuje starostu města 

Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o dílo 

s výše uvedeným dodavatelem. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města;  

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 10. řádného zasedání zastupitelstva 

města, konaného dne 21. 9. 2011 od 18:00 hodin 

v obřadní síni českobrodské radnice 

 
1. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na 2011 pro město 

Český Brod (37/2011). Zastupitelstvo města schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu Města Český Brod na 

rok 2011 ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomu-

to usnesení. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 172712,78 tis. 

Kč, rozpočtové výdaje provozní se zvyšují na 132286,78 tis. 

Kč, rozpočtové výdaje investiční se sniţují na 46659 tis. Kč, 

poloţka financování se zvyšuje na 6233 tis. Kč. 

2. Rozhodnutí o námitkách uplatněných ke změně č. 8 

ÚPSÚ Český Brod (38/2011). Zastupitelstvo města I. schva-

luje rozhodnutí o námitkách uplatněných ke změně  

č. 8 ÚPSÚ Český Brod dle předloţeného návrhu rozhodnutí 

o námitkách včetně jejich odůvodnění; II. zamítá námitku pí. 

Evy Višňovské ve věci nesouhlasu s výstavbou okruţní kři-

ţovatky a demolice čp. 220 v k. ú. Český Brod pro nesoulad  

s aktuálními rozvojovými záměry města Český Brod; III. 

http://tost.cz/
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Zamítá námitku p. Pavla Višňovského ve věci nesouhlasu  

s výstavbou okruţní křiţovatky a demolice čp. 220 v k. ú. 

Český Brod pro nesoulad s aktuálními rozvojovými záměry 

města Český Brod; IV. souhlasí s připomínkou MěÚ Český 

Brod, odboru správy majetku města a s úpravou návrhu změ-

ny č. 8 ÚPSÚ Český Brod spočívající v doplnění textové 

části týkající se územní studie pro rozvojovou lokalitu Z08.1 

o další body k prověření tj. chodník a cyklostezka. 

3. Bezúplatný převod pozemku PK 228/26 v obci a k. ú. 

Český Brod (39/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku PK  

č. 228/26 v obci a k. ú. Český Brod od Úřadu pro zastupová-

ní státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, 

Praha 2, za daných podmínek: čl. III. 

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku I. 

odst. 1. této smlouvy řádně pečovat a uţívat ji pouze k úče-

lům péče o ţivotní prostředí spočívající v péči o zeleň, která 

se nachází na části převáděné nemovitosti, v souladu s veřej-

ným zájmem a dále jako místní komunikaci IV. třídy situo-

vané na části převáděné nemovitosti. V případě převodu ne-

movitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou ne-

movitosti vyuţívat ke komerčním či jiným výdělečným úče-

lům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět ve prospěch 

třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od 

právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru ne-

movitostí. 

2. V případě, ţe by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností 

dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na 

smluvní pokutě v této výši: 

a) v případě, ţe nabyvatel převede předmětnou nemovitost 

uvedenou v či I, nebo její část na třetí osobu zaplatí převodci 

smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost 

měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, 

nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na 

třetí osobu získal 

b) v případě, ţe nabyvatel nebude předmětnou nemovitost 

vyuţívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením či. II, 

odst. 2, bude ji vyuţívat ke komerčním či jiným výdělečným 

účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu 

ve výši 10 % ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních 

účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze 

uloţit i opakovaně a to za kaţdé porušení smluvní povinnos-

ti. V případě opakovaně uloţené smluvní pokuty musí pře-

vodce nabyvateli vţdy písemně oznámit, ţe bylo zjištěno 

porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto 

porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, ţe nebu-

de v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvate-

lem odstraněno, bude smluvní pokuta uloţena opakovaně. 

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude 

k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván. 

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2. spojeno s náklady na 

vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně 

vynaloţenými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto 

náklady ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení 

převodcem písemně vyzván. 

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené  

v článku III. odst. 1. kontrolovat, zda jsou všechny omezující 

podmínky ze strany nabyvatele dodrţovány a nabyvatel je 

povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součin-

nost. 

6. Nabyvatel je povinen vţdy do 31. 1. následujícího roku 

předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvi-

sejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II, 

odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji 

aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehoţ zachování se 

nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto 

závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 2.000 Kč 

a to ve lhůtě 15 dnů po té, kdy bude k jejich zaplacení pře-

vodcem písemně vyzván; II. pověřuje starostu města Český 

Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem ţádosti o bezúplatný 

převod výše uvedeného pozemku; III. pověřuje starostu měs-

ta Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem Smlouvy  

o bezúplatném převodu výše uvedeného pozemku. 

4. Bezúplatný převod pozemku PK p. č. 228/50 v k. ú. 

Český Brod (40/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje 

bezúplatný převod pozemku PK 228/50 v obci a k. ú. Český 

Brod, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-

vých, Rašínovo nábřeţí 390/42, 128 00 Praha 2, bez omezu-

jících podmínek, do majetku města Český Brod; II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

ţádosti o bezúplatný převod výše uvedeného pozemku; III. 

pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem smlouvy o bezúplatném převodu výše uvedeného 

pozemku PK 228/50 v obci a k. ú. Český Brod. 

5. Prodej částí pozemků v k. ú. Štolmíř (41/2011). Zastu-

pitelstvo města I. souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na 

části pozemků v k. ú. Štolmíř. Jedná se o část pozemku KN 

p. č. 13 vytyčenou geometrickým plánem č. 867-46/2011 ze 

dne 02. 06. 2011 označenou jako pozemek 13/2 o výměře 44 

m2 a část pozemku KN p. č. 16/1 vytyčenou geometrickým 

plánem č. 867-46/2011 ze dne 02. 06. 2011 označenou jako 

pozemek 16/40 výměře 50 m2 v k. ú. Štolmíř, do vlastnictví 

Martina Borovského, Bulharská 1064, 282 01 Český Brod, 

za cenu 400 Kč/m2; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Bc. Jakuba Nekolného podpisem kupní smlouvy týkající se 

prodeje částí pozemků v k. ú. Štolmíř. 

6. Ţádost o odkoupení části pozemku PK č. 847 v k. ú. 

Český Brod (42/2011). Zastupitelstvo města zamítá ţádost 

manţelů Hollasových ze dne 11. 05. 2011 o odkup části po-

zemku PK p. č. 847 v obci a k. ú. Český Brod z majetku 

Města Český Brod. 

8. Projekt Zahrada hrou – MS Kollárova (43/2011). Za-

stupitelstvo města schvaluje dokument Základní podmínky 

poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci Zahrady, zá-

kladní závazky vyplývající ze smlouvy ze dne 31. 08. 2011. 

9. Ustanovení koordinátora MA 21 (44/2011). Zastupitel-

stvo města I. odvolává z pozice koordinátorky Místní agendy 

21 Bc. Veroniku Svěcenou vzhledem k jejímu nástupu na 

mateřskou dovolenou; II. stanovuje koordinátorkou Místní 

agendy 21 Ing. Ivu Zadákovou. 

10. Polní cesta P8 v k. ú. Štolmíř (45/2011). Zastupitelstvo 

města I. bere na vědomí zápis zjednání ze dne 12. 8. 2011 na 

Pozemkovém úřadě Kolín ve věci vyhotovení projektové 

dokumentace na realizaci polní cesty P8 v katastrálním úze-

mí Štolmíř; II. schvaluje vybudování místní komunikace na 

pozemku 182/13 v k. ú. Štolmíř (propojení místní komunika-

ce a polní cesty P8); III. ukládá vedoucí finančního odboru 

zařadit částku 400 tis. Kč na realizaci výše uvedené komuni-

kace do rozpočtu města Český Brod na rok 2012; IV. ukládá 

místostarostovi města Mgr. Pavlu Janíkovi projednat  

s Pozemkovým úřadem změnu povrchu polní cesty P8 na 

asfaltobeton (ABS).  
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Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města; Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města.  

Uvedený text je zveřejněn na www.cesbrod.cz, odkud byl staţen a mírně upraven v oblasti interpunkcí a sazby vhodné pro tisk. 

Údolím Šembery vede nová naučná stezka 
 
V sobotu 10. září byla slavnostně otevřena nová naučná stezka z Českého Brodu do nedalekých Dolánek „Údolím Šembe-

ry“. Poté, co starosta Českého Brodu Jakub Nekolný slavnostně odhalil první informační tabuli stezky před českobrodským 

pivovarem, prohlédli si návštěvníci areál pivovaru s výkladem.  

Neobvyklý záţitek čekal na více neţ 100 účastníků akce, kteří se do Dolánek svezli vyhlídkovým autobusem Škoda 706R-

TO s odkrytou střechou. Tam na malé i velké čekaly na trase naučné stezky vědomostní úkoly v reţii Ekocentra Koniklec  

a další jedinečná moţnost – vzlet upoutaným horkovzdušným balonem vţdy s několika zájemci „v koši“.  

Na závěr celé akce si úspěšní poutníci vybrali pěkné odměny s ekologickou tematikou a opekli si špekáčky. Při loučení 

organizátoři s potěšením vyslechli slova jako „děkujeme za krásně strávený den“, „bylo to moc hezké“, „autobus neměl 

chybu, doufáme, ţe nejezdil naposledy“ apod. 

Nová naučná stezka začíná u pivovaru v Českém Brodě a končí okruhem kolem hradu Šember. Sedmikilometrová trasa 

kopíruje říčku Šemberu a je lemována 12 informačními tabulemi. Jejich grafická podoba navazuje na naučnou stezku Za-

hrady otevřenou v této lokalitě před třemi lety. Tentokrát jsou však u panelů novinkou interaktivní prvky – například ukáz-

ka půdního profilu nebo různých druhů ptačích budek, které si mohou návštěvníci nejen prohlédnout, ale i osahat. 

Jednotlivá zastavení informují například o historii českobrodského pivovaru, hradu Šember a trampingu v jeho okolí. Ne-

chybí údaje o funkci lesa, o myslivosti a sokolnictví, o přirozené skladbě lesa, o hospodaření v lese apod. 

Naučná stezka Údolím Šembery vznikla v rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ za finanční pomoci Revolvingového fon-

du Ministerstva ţivotního prostředí ČR. Na jejím vzniku se podílela nejen místní samospráva, ale také veřejnost a nezisko-

vé organizace. Jmenovitě to byli: město Český Brod, obec Doubravčice, Ekocentrum Koniklec, PEFC CR, Skautské stře-

disko Český Brod, 05/04, Z0 ČSOP Český Brod a Region Pošembeří o. p. s.  

Všichni zúčastnění pevně věří, ţe nová naučná stezka pozve do okolní přírody Českého Brodu zvídavé turisty z blízka  

i z daleka, kteří se sem budou rádi vracet. Přejeme příjemné putování!                                                    Štěpánka Šoupalová  

Významné ţivotní výročí oslavili tito českobrodští občané 

Paní Hana Sochorová,  

paní Marie Beránková,  

pan Zdeněk Kratochvíl,  

paní Věra Drbalová,  

paní Miroslava Kučerová  

a paní Soňa Kubíková. 

Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody 

do dalších let.  
Miroslava Hladíková, matrikářka 

Škvárovna bude svítit 
Vybrané ulice v lokalitě Škvárovna budou mít do konce října tohoto roku nové veřejné osvětlení. Jedná se o ulice Ruská,  

Pod Velkým vrchem, Slezská, Jugoslávská, Moravská, Bulharská a cesta kolem garáţí.  

„Práce na osvětlení jsou součástí rekonstrukce rozvodů nízkého napětí (NN) – ČEZ, které provádí firma FABRICOM CZ 

a.s.,“ sděluje Ing. Miroslav Kruliš, ředitel Technických sluţeb Český Brod (TS). Firma FABRICOM CZ a.s. provádí výkopo-

vé práce a pokládku NN kabelů do země. Aby se ušetřily náklady spojené s výkopem, zásypem a zádlaţbou, navázaly na 

jejich práci TS. 

„Jedná se o osazení 46 stoţárů s osvětlovacími tělesy. Kabely 1kV, v délce asi 1900 m ukládáme do společného výkopu ke 

kabelům ČEZu,“ vysvětluje Ing. Kruliš.  

Osvětlovací stoţáry budou umístěné v zelených pásech mezi chodníkem a komunikací. V místech, kde není zelený pás, bu-

dou osvětlovací stoţáry instalovány v chodnících co nejblíţe silniční komunikaci, aby byla zajištěna co největší viditelnost 

pro motoristy. Vzhledem k osvědčeným mechanickým a optickým vlastnostem byl vybrán model svítidla ATOS od firmy 

Schreder. Tělo svítidla je vyrobeno z kvalitního plastického materiálu odolného UV záření a bude instalováno na výloţník.  

Zaměstnanci z Odboru správy majetku města provádí pravidelné kontroly prací. Práce jsou prováděny v souladu 

s projektovou dokumentací, kterou připravil pan Karel Sommer. Celková cena projektu je 1045675 Kč s DPH. 

„Vše probíhá bez problémů a podle stanoveného harmonogramu. Věříme tedy, ţe práce budou ukončeny nejpozději do konce 

října 2011,“ oznamuje Ing. Kruliš.  

Přejeme tedy obyvatelům Škvárovny světlo nejen v duši, ale i na cestě setmělými ulicemi.                             Kristýna Šílová  
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Blokové pokuty na místě zaplacené 22000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku 52500 Kč 

Parkovací automaty 91454 Kč 

Poplatky za trţnici 560 Kč 

Celkem 166514 Kč 

Z deníku Městské policie  
Srpen 2011 

M
P: v

olej
te

 736 675 756 ; 
321 612 156 

odchyt psů 2×, 2× útulek Lysá n. Labem 
součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 1× s odborem vnitřních věcí, 2× odbor dopravy, 1× odbor ţivotního prostředí 
přestupky majetkové – 1× Lidl, 2× Penny market 
nádraţí porušování tabákového zákona - 0 
zajištění provozu parkovacích automatů – denně 
sběr injekčních stříkaček – 1× ul. Ţitomířská, 2× Ţiţkova, 2× Krále Jiřího 

Doručení písemnosti pro odbor vnitřních věcí. 

Zjištění odcizení kanálového krytu v ulici Sportovní – předáno TS. 

Zjištění odcizení dvou kanálových krytů v ulici U Studánky – předáno TS. 

Oznámení o znečištění prostoru s kontejnery (drůbeţí vnitřnosti) v ulici Jungmannova – cestou TS zajištěn úklid. 

Řešení krádeţe v prodejně Penny Market – vyřešeno blokově. 

Spolupráce s PČR při nálezu mrtvého muţe v bytě. 

Odchyt psa v ulici Kollárova – převoz do útulku v Lysé nad Labem. 

Odchyt psa v ulici Klučovská – převoz do útulku v Lysé nad Labem. 

Řešení krádeţe v prodejně LIDL – vyřešeno blokově. 

Měření rychlosti v ulici Prokopa Velikého, Ţiţkova. 

Měření rychlosti v obci Liblice. 

Měření rychlosti v obci Krupá. 

Měření rychlosti v obci Tismice. 

Měření rychlosti v ulici Zborovská. 

Měření rychlosti v obci Nová Ves II. 

Měření rychlosti v obci Poříčany. 

Oznámení o vyhroţování sebevraţdou ze strany muţe – přivolána RZS a PČR.  

Řešení krádeţe v prodejně Penny Market – vyřešeno blokově. 

Oznámení o poškozeném krytu skříně s pojistkami u garáţí nad BČ Pap-Oil, provizorně zajištěno a oznámeno na poruchy 

ČEZ. 

Zajištění dopravy při zkoušce propustnosti kanálu v ulici Prokopa Velikého. 

kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně dodrţování tabákového zákona a veřejného pořádku – denně 
kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně 
upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování místních vyhlášek 
kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení psích exkrementů majiteli psů 

kontrolní činnost a zajištění veřejného pořádku, dopravy při konání farmářských trhů v Českém Brodě 

 
Jan Svoboda, velitel MP  

Omezení činnosti sběrného 

místa v Českém Brodě 
 

Z důvodu rekonstrukce povrchu  

vozovky v ulici Palackého v době  

od 23. 9. - 7. 10. 2011  

bude omezena činnost sběrného místa 

Technických sluţeb Český Brod. Vchod 

z Palackého ulice bude přístupný pouze 

občanům nikoli vozidlům. V ţádném 

případě nebude umoţněn vjezd  

vozidlům občanů přiváţející odpad do 

sběrného místa po dobu rekonstrukce 

vozovky. 

Děkujeme za pochopení. 

http://www.cesbrod.cz/item/omezeni-cinnosti-sberneho-mista-v-ceskem-brode
http://www.cesbrod.cz/item/omezeni-cinnosti-sberneho-mista-v-ceskem-brode
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Mina je z Kazachstánu. Je matka samo-

ţivitelka a stará se o dvě malé děti, ale 

kaţdý pátek musí zůstávat v práci déle 

neţ ostatní. Její zaměstnavatel dal po-

kyn jejímu vedoucímu směny, aby jí 

dával kaţdý pátek práci přesčas, aby 

ostatním mohl dříve začít víkend. Mína 

si nestěţuje. Ţije tu uţ deset let, bydlí 

v Berouně, má trvalý pobyt, její děti 

jsou čeští občané. Doma v Astaně vy-

studovala biologii, tady v Čechách 

pracuje v továrně. Sice to moc pěkná 

práce není a jak je vidět, ani se tam 

k ní hezky nechovají, ale musí nějak 

uţivit celou rodinu, a tak se bojí pro-

testovat. Jen neví, jak dlouho to vydrţí 

a doufá, ţe děti nebudou nemocné, ji-

nak by nemohly do školky a ona do 

práce a to by se jejímu šéfovi nelíbilo. 

I Natálie má problém v práci. Všichni 

ve směně dostali přidáno jen ona ne. 

Zaměstnavatel to před ostatními zdů-

vodnil tím, ţe jako Ukrajinka můţe být 

ráda, ţe má vůbec práci. Ani Natálie se 

nebrání. Ví, ţe mnohé její kamarádky 

takové štěstí nemají a zaměstnání, ať uţ 

je jakékoliv, hledají neúspěšně. Její 

manţel Petr pochází ze Sedlic, ţijí spo-

lu uţ tři roky v Příbrami a chtěli by 

zaloţit rodinu. Zatím se ale oba bojí. 

Z Petrova platu by ještě s dítětem nevy-

ţili, a kdyţ má Natálie takové problémy 

v práci i jako bezdětná, co teprve aţ 

bude hledat zaměstnání s malým dítě-

tem. „Do té doby neţ jsem poznal Na-

tálii, vůbec mě nenapadlo, ţe pořád 

existují takové předsudky. Pomáhal 

jsem ji hledat práci, a kdyţ jsem viděl, 

jak se k ní všude chovají, úplně jsem se 

styděl. Často jí ani nenechali domluvit, 

kdyţ zjistili, ţe má trochu jiný přízvuk. 

Jednou jí dokonce řekli, ať jede domů 

na Ukrajinu, ţe takové jako ona tu ne-

potřebujeme. Ale ona je přeci doma uţ 

tady“. 

 

J 
ména jsme změnili, příběhy jsou 

však skutečné. Zřejmě nejčastěji 

se s diskriminací můţeme setkat 

v přístupu k zaměstnání. Inzeráty typu 

„ přijmeme ţenu do 30 let, jen Češku“ 

jsou uţ od pohledu diskriminační, stej-

ně tak jako „hledáme muţe na pozici 

vedoucího“, přesto nejsou ničím výji-

mečným. Diskriminace je přitom vý-

slovně zakázána, Není moţné, aby za-

městnavatel odmítl přijmout potenciál-

ní zaměstnankyni jen proto, ţe je cizin-

ka, matka nebo ţena. Samozřejmě to 

platí i opačně a ani muţe nejde diskri-

minovat vůči ţenám. Kaţdodenní praxe 

je ale jiná. Je to i tím, ţe oběti diskrimi-

nace mnohdy ani neví, ţe takové jedná-

ní si zaměstnavatel jednoduše nesmí 

dovolit a kdyţ se o něj přesto pokusí, je 

třeba se bránit.  

Ačkoliv v rámci jednotné Evropy před-

stavuje téma rovnosti ţen a muţů jednu 

z priorit, Česká republika v tomto smě-

ru zatím citelně pokulhává. Stále je 

totiţ snazší najít pracovní uplatnění či 

za svou práci získat lepší finanční 

ohodnocení pro muţe neţli pro ţenu. 

Jednou z příčin můţe být přetrvávající 

názor veřejnosti na tradiční dělení part-

nerských rolí – muţe ţivitele 

s ambicemi a schopností kariérního 

růstu a na druhé straně ţenu odsunutou 

na druhou kolej péče o domácnost, bez 

profesní ctiţádosti či moţností její pří-

padné projevy realizovat. Své ostatně 

sehrává i neutěšená hospodářská situa-

ce a nedostatek volných pracovních 

míst. Převis poptávky po volných pra-

covních místech nad jejich nabídkou 

totiţ v současné době nenutí zaměstna-

vatele vycházet vstříc těm, které volají 

po flexibilních formách zaměstnání 

jako po moţnosti a reálné šanci jak 

skloubit péči o rodinu i kariéru součas-

ně. Ţeny s malými dětmi jsou tak zcela 

na chvostu zájmů zaměstnavatelů  

a připočteme-li k tomu případně další 

„rizikový faktor“, a sice skutečnost, ţe 

jsou cizího původu, ve výsledku zjistí-

me, ţe takové osoby si o rovných příle-

ţitostech a právech na českém trhu 

práce mohou zatím nechat jen zdát.  

I kdyţ české zákony diskriminaci jed-

noznačně zakazují, praxe je odlišná a 

tak se nemálo uchazeček o zaměstnání 

po mateřské dovolené na pracovních 

pohovorech setkává s otázkami o počtu 

dalších plánovaných dětí, zdravotním 

stavu těch jiţ narozených či dokonce se 

zvídavými komentáři na stav a stabilitu 

manţelského svazku uchazečky. Cizin-

ky pak zpravidla narazí uţ při snahách 

se na nějaký pohovor vůbec propraco-

vat, přes bariéru xenofobie a řady dal-

ších s tím souvisejících předsudků. 

Takovým ţenám pak zpravidla nezbý-

vá neţ se přizpůsobit okolnostem  

a sáhnout po jakékoliv práci, i kdyţ je 

pod úrovní jejich kvalifikace nebo ve 

srovnání s ostatními zaměstnanci na 

stejné pozici nesrovnatelně méně hono-

rovaná. Stejný obrázek můţeme nalézt 

v celé České republice a ani Středočes-

ký kraj tedy není výjimkou. Zaměstna-

vatelé pravděpodobně s těmito názory 

souhlasit nebudou – ve Středočeském 

kraji by se nejspíš nenašla jediná firma, 

která by se otevřeně  hlási la 

k diskriminaci ţenských pracovnic, ani 

těch, které jsou cizího původu. 

Nezbývá tedy neţ apelovat na ţeny, 

aby se nebály a veřejně ukázaly na 

konkrétní firmy a společnosti, které se 

chovají v rozporu s českými zákony. 

V českých podmínkách je totiţ ještě 

pořád nutné tlačit na zaměstnavatele, 

aby svým jednáním vstoupili do Evro-

py, pro kterou je rovnost ţen a muţů na 

pracovním trhu samozřejmostí. A ještě 

drobné připomenutí – ani samotné ne-

diskriminační jednání není konečným 

cílem. Tím je aţ aktivní pomoc skupi-

nám, znevýhodněným na trhu práce, 

mezi které ţeny s malými dětmi nepo-

chybně patří. 

Článek vznikl v rámci projektu 

„Podpora ţen a muţů cizinců s malými 

dětmi na trhu práce“, financovaného z 

prostředků Evropského sociálního fon-

du prostřednictvím Operačního progra-

mu Lidské zdroje a zaměstnanost a 

státního rozpočtu ČR. 

Mgr. Pavla Rozumková, Organizace 

pro pomoc uprchlíkům, www.opu.cz 

Lidské zdroje a zaměstnanost  
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Třeba se jednou bude hodit i Vám… 

Co je osobní asistence? Jistě se shod-

neme, ţe pro mnohé z nás je „osobní 

asistence“ stále tak trochu neznámým 

pojmem. Osobní asistence je název pro 

sluţbu, která pomáhá těm, kteří se 

chtějí nebo potřebují začlenit zpět do 

společnosti a zároveň zůstat ve svém 

domácím prostředí. Moţná Vás překva-

pí, ţe to není nová sluţba a zájem o ni 

mezi lidmi roste. Pojďme se tedy nyní 

společně podívat za těmi, kteří jiţ tuto 

sluţbu několik let vyuţívají…  

 

P řipravit jídlo, zajít si na záchod, 

vyměnit inkontinenční plenu, ve-

čer se osprchovat, zajít si na nákup – je 

toho hodně, s čím jednašedesátiletý 

František potřebuje pomoc. Pan Franti-

šek je kvadruplegik, usazený na vozíku 

s jen částečně pohyblivýma rukama je 

od narození odkázaný na péči okolí. Po 

smrti otce, který se o něj staral, stál pan 

František na rozcestí – má se pokusit 

ţít sám, nebo odejít do zařízení? Přálo 

mu štěstí a zvítězila první varianta. Ve 

svém praţském bytě ubytoval nové 

spolubydlící, kteří mu za sníţený ná-

jem ráno a večer pomáhají s nutnými 

věcmi. Co ale přes den, kdyţ jsou spo-

lubydlící v práci? Kromě štěstí stojí při 

panu Františkovi i osobní asistent Ma-

rek z občanského sdruţení Hewer, kte-

ré osobní asistenci zajišťuje. A proto  

i díky Markovi můţe pan František 

zůstat v bytě, který důvěrně zná a kde 

strávil většinu ţivota. A stráví i jeho 

zbytek, jak doufá. 

Asistent Marek přichází za panem 

Františkem od pondělí do čtvrtka vţdy 

kolem poledne, připraví mu dovezený 

oběd, zajde nakoupit, pomůţe se vším, 

s čím je třeba. Především ale s panem 

Františkem tráví čas, povídá si s ním, 

poslouchá ho. Odchází zpravidla kolem 

čtvrté hodiny, kdy se vrací spolubydlící 

a pan František má o společnost i péči 

postaráno. 

Vztah asistenta Marka a pana Františka 

není ale ohraničený jen konkrétními 

dny a čtyřhodinovým intervalem. Po 

společných osmi letech doprovází Ma-

rek pana Františka i na kaţdoroční do-

volenou nebo na chalupu v Podkrkono-

ší. Asistent Marek je tak i Františkův 

nejbliţší přítel.  

Marek je jedním z prvních asistentů 

občanského sdruţení Hewer, které za-

čalo poskytovat asistenční sluţby jiţ  

v roce 1997. Tehdy si sluţby asistentů 

občanského sdruţení objednalo sedm 

lidí. Postupem času se zájem o sluţby 

osobní asistence zvyšoval a loni si 

sluţby asistentů Heweru objednalo uţ 

317 lidí. Občanské sdruţení Hewer 

působí v Praze, Brně, Českých Budějo-

vicích, Pardubicích, Hradci Králové, 

Plzni a své sluţby rozšiřuje do dalších 

měst Čech a Moravy. 

Osobní asistence tedy není jen trochu 

jiná pečovatelská sluţba. Zatímco pe-

čovatelská sluţba nabízí přesně vyme-

zené úkony, asistent se na dobu, kterou 

se svým klientem stráví, stává jeho 

partnerem a často doslova očima, uši-

ma, rukama či nohama klienta a pomá-

há mu ţít jeho ţivot tak kvalitně, jak to 

jen jde. 

Velkou výhodou osobní asistence je to, 

ţe je připravena zajistit klientům po-

moc se sebeobsluhou, jídlem, nákupy 

nebo hygienou, kdykoliv to potřebují, 

třeba večer, v noci, o víkendu nebo ve 

svátek. Nabízí všestrannou pomoc  

a podporu v bytě klienta, který tak  

i přes závaţný handicap, nemusí 

opouštět svůj domov. 

Pan Ignác, vědec, veterán druhé světo-

vé války, trpí Parkinsonovou nemocí  

a je uţ několik let prakticky upoután na 

lůţko či křeslo. Jeho manţelka Anna 

by péči o svého manţela fyzicky neu-

nesla. »Třeba jen zvednout Ignáce  

z křesla a pomoci mu na malou pro-

cházku po pokoji, to chce pořádnou 

sílu«, říká paní Anna. Kaţdý den proto 

odpoledne přichází z Heweru osobní 

asistent Petr, který paní Anně ulehčuje 

péči o manţela – drobnými domácími 

pracemi, při manţelově hygieně, tím, 

ţe si paní Anna můţe na chvíli odpoči-

nout a načerpat nové síly. Anebo právě 

procházkou kolem dokola pokoje. 

»Chytněte se mě za ruce a pomalu se 

budeme zvedat«, říká asistent Petr, 

kdyţ pomáhá panu Ignácovi vstát  

z hlubokého křesla. Spolu pak malými 

krůčky dojdou k oknu, z něhoţ je vý-

hled na celou Prahu, a po malé přestáv-

ce míří zpátky do křesla. Pan Ignác se  

s asistentovou pomocí opatrně usadí. 

»Někdy se nám podaří dojít i na lodţii 

a občas dokonce i na chvíli před dům«,  

popisuje paní Anna drobné kaţdodenní 

úspěchy.  

Největší úspěch ale je, ţe pan Ignác 

stráví podzim ţivota spolu s manţelkou 

ve svém bytě, obklopen knihami a fot-

kami vnoučat. »Nějaké lůţkové zaříze-

ní by mohlo být i velmi dobře vybave-

né, ale doma je doma, ţe«, obrací se 

paní Anna na manţela, který souhlasně 

a spokojeně pokyvuje. Bez asistenta 

Petra, který sedí opodál, by to ale šlo 

jen stěţí… 

 

Také potřebujete dobrou 

duši, která Vám pomůže 

zůstat ve Vašem domácím 

prostředí? Máte zájem  

o osobní asistenci? Pokud 

ano, obraťte se přímo na 

pracovníky Heweru  

 

telefon: 274 781 341,  

mobil: 736 505 552,  

webová stránka: 

www.pecovatel.cz,  

 

kteří Vám rádi poskytnou 

více informací o službách 

osobní asistence sdružení 

Hewer.  

Osobní asistence 
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Ještě ke sluţbě osobní asistence… 

OSOBNÍ ASISTENCE NEBO  

PEČOVATELSKÁ SLUŢBA? 

KLIDNĚ OBOJÍ! 

 
Zatímco pečovatelská sluţba je českými seniory hojně vyuţí-

vána, osobní asistence je často spojována spíše s osobami se 

zdravotním postiţením. Osobní asistence je přitom vítanou 

sluţbou právě pro seniory.  

Většina pečovatelských sluţeb má stanovenu pracovní dobu 

od rána do odpoledne pět dní v týdnu. Osobní asistence je 

připravena zajistit uţivatelům pomoc 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu. Vyuţití sluţeb osobní asistence je proto nejlepší 

moţností, jak zůstat co nejdéle v domácím prostředí bez 

zvýšených zdravotních a bezpečnostních rizik. 

V objednaných hodinách vykonává osobní asistent přesně to, 

co si uţivatel přeje. Osobní asistent Vám pomůţe s péčí  

o sebe (s oblékáním, česáním a podobně), s osobní hygienou 

a koupáním, s vařením a podáním jídla, s péčí o domácnost, 

s nákupy, s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za 

kulturou či sportem i s dalšími úkony běţného ţivota. Uţiva-

tel sluţby osobní asistence si můţe být jist, ţe k němu bude 

docházet stejný asistent, případně se u něho bude střídat dvo-

jice asistentů a kdykoliv bude potřebovat, můţe poţádat  

o jejich výměnu za někoho jiného. 

Sluţba je částečně hrazena uţivatelem. Protoţe se nejedná  

o zdravotní péči, asistence není hrazena zdravotní pojišťov-

nou. Lze na ni však čerpat příspěvek na péči. Podle míry 

Vaší soběstačnosti Vám můţe být přiznán příspěvek na péči 

v rozmezí od 800 do 12 000 Kč. Více informací získáte na 

odboru sociálních věcí v místě Vašeho bydliště.  

Sluţba osobní asistence je ve Středočeském kraji dostupná 

například na telefonním čísle 736 505 554. Více informací 

najdete na www.pecovatel.cz. 

Kontakt: Mgr. Petra Kocumová, Hewer o. s.,  

tel. 736 505 554, praha@hewer-os.cz 

Corridoor letní  

soustředění aerobiku  

a zumby 2011 
 

V letošních letních prázdninách 

proběhly dva turnusy v jednom 

termínu, takţe naše oblíbená 

chata Muhu praskala ve švech.  

Dokonce jedna skupina 

„starších sporťaček“ byla uby-

tovaná, společně se mnou,  

v blízké chatě Stará škola. Pro 

mě to bylo desáté soustředění, 

které pořádám, i kdyţ letos  

v uvozovkách, protoţe vzhle-

dem k čerstvému miminku jsem 

většinu práce a zodpovědnosti 

předala svým kolegům. Skupi-

ně mladších se věnovaly Denisa  

a Lucka v čele s Monikou Jan-

stovou. Starší měl letos pod 

palcem, společně s Jakubem, 

Mirkou a panem Pivoňkou, 

Radek Pivoňka.  Soustředění si 

letos uţívám z trošku jiného 

úhlu, neţ jsem zvyklá  z před-

chozích let. Velkou pomocí 

nám jsou moji rodiče, kteří 

pomáhají nejen s organizací 

soustředění, ale i s hlídáním. 

Díky tomu se mohu i já v době 

sladkého spánku Matyáška 

zapojit do tréninku a her. Jako 

kaţdý rok i letos nese soustře-

dění nějaké téma. Tentokrát se  

z chaty Muhu stává luxusní 

šestihvězdičkový hotel, který 

přivítal návštěvníky slavného 

filmového festivalu. Kaţdý den 

jsme „shlédli“ jeden film, který 

nás svým dějem doslova vtáhl. 

A tak jsme jeden den jezdili 

jako Auta, zmodrali jako Ava-

taři nebo se snaţili rozluštit 

úkoly Harryho Pottera.   

 
Eliška Strakošová 

http://www.pecovatel.cz/
mailto:praha@hewer-os.cz
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ANNA ČESKÝ BROD 

SOCIÁLNÍ SLUŢBY PRO SENIORY 
pořádá v rámci Týdne sociálních služeb 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
DNE 12. 10. 2011 

OD 9 DO 16 HODIN 

moţnost prohlédnout si společné prostory areálu 

poskytnutí veškerých potřebných informací 

ukázky výrobků z aktivizačních programů seniorů 

fotografie ze ţivota obyvatel 

výstava výrobků z keramické a výtvarné dílny 

nabídka některých výrobků k zakoupení (hedvábné šály, drobná keramika, šperky…) 

ochutnávka koláčků 

 

Ing. Lucie Hovorková 

Dny evropského dědictví na Českobrodsku 

European Heritage Days (EHD) 10. – 18. září 2011 
 

Dny evropského dědictví kaţdoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány památek, budov, objektů a prostor, včet-

ně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V těchto dnech jsou prohlídky za symbolické vstupné nebo zcela zdar-

ma. 

Nejinak tomu bylo také u nás na Českobrodsku, kde byl tomuto svátku památek vymezen víkend 10. – 11. září. Kromě běţně 

přístupných památek a míst jako je Podlipanské muzeum si mohli zájemci také zasoutěţit ve středověkých podzemních pro-

storách ve Staré radnici, navštívit kostel sv. Havla ve Štolmíři s odborným výkladem historika nebo si prohlédnout městské 

hradby s výkladem průvodce v dobovém kostýmu. Jen v Českém Brodě této moţnosti vyuţilo více neţ 200 zájemců. Také 

byly otevřeny kostely v Bylanech, Nové Vsi, Chotouni, ve Skramníkách nebo Viticích, ve většině s doprovodným progra-

mem. 

 

Cyklovýlet po památkách Českobrodska 

 

V Podlipanském muzeu jsme zakončili výstavu Putování Českobrodskem velmi stylově. V neděli 4. září jsme vyrazili na 

cyklojízdu po památkách okolních obcí. Výstava představovala historii a památky 30 obcí z okolí Českého Brodu. Vybrali 

jsme trasu dlouhou 35 km a vydali se přes Štolmíř, Černíky, Poříčany, Kounice a další obce dále aţ do Skramníků, Chotouně 

a zpět přes Bylany a Lstiboř do Českého Brodu. Odborným průvodcem byl historik, ředitel Regionálního muzea v Kolíně a 

jeden z autorů výstavy Vladimír Rišlink, který svůj odborný výklad okořenil také o zajímavosti z místních kronik. Na cestu 

se vydalo 22 cyklistů, kteří i přes velmi teplé počasí zvládli cestu na jedničku. Většina projevila zájem o moţnost dalších 

takových cest po okolí s odborným výkladem, proto bychom od Vás rádi získali tipy na trasy a výlety za památkami, které 

Vás zajímají. Vaše tipy a nápady pište Ditě Nekolné na e-mail:nekolna@muzeumkolin.cz 

 

Další podrobnosti o akcích, expozicích a výstavách Podlipanského muzea najdete na webových stránkách 

www.podlipanskemuzeum.cz                                                                                                                              Dita Nekolná 

Ukázky výrobků našich klientů si 

můžete prohlédnout na barevných 

snímcích na obálce tohoto čísla 
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KRATSCHMAROVÁ, Jindřiška: Pohádka od rybníka Ţabince: jak vodníček Střapatka málem k rozumu přišel (Thovt) 

MÜLLER, Else: Stříbrný prach z hvězd: pohádky pro klidné usínání (Kniţní klub) 

PERGAUD, Louis: Knoflíková válka. Svazek 2, Pevnost (CooBoo) 

PLICHOT, Anne-Wolf, Cendrine: Oksa Pollocková. Kniha první, Vyvolená (Jota) 

PROCHÁZKOVÁ, Iva: Uzly a pomeranče (Albatros) 

SLABÝ, Zdeněk K.: Strašidelné pohádky (Portál) 

ŠTUDLAROVÁ, Zdeňka: Obrázkové čtení: Malované veršovánky (Grada Publishing) 

WEBB, Holly: Maxíkovo dobrodruţství (Nava)  

ŢÁČEK, Jiří: Abeceda: domácí slabikář (Šulc-Švarc) 

Krásná literatura: 

ANTONÍN, Martin D.: Daemonica: Hovězí v ţaludku ; Kniha 2., Andělské rakvičky (Straky na vrbě) 

BLAS DE ROBLES, Jean-Marie: Půlnoční hora (Host) 

BRÉHAT, Caroline: Milovala jsem tyrana: osud ţeny, která proţila psychický teror (Ikar) 

CLEMENTS, Rory: Mučedník (Argo) 

CUNNINGHAM, Michael: Za soumraku (Odeon) 

DEVER, Joe: Lone Wolf. Kniha první, Útok ze tmy (Mytago) 

FICSKU, Pál: Továrna na děti (Kniha Zlín) 

FREIOVÁ, Valerie: Stesti.cz aneb Jak je těţké najít chlapa (Machart) 

HAENEL, Yannick: Tajný posel Jan Karski (Jota) 

HARTMANN, Lukas: Černý anděl z Ravensbrücku (Víkend) 

KINGSOLVER, Barbara: Lakuna (Jota) 

KUDYNOVÁ, Věra: Má dáti dal (Motto) 

MIESZKOWSKA, Anna: Děti Ireny Sendlerové (Víkend) 

MURAKAMI, Rjú: Nekonečná, téměř průzračná modř (Argo) 

NOTHOMB, Amélie: Kyselina sírová (Mladá fronta) 

PROCHÁZKA, Jiří W.: Druhý krok nikam (Brokilon) 

RADŮZA: Čáp nejni kondor (Baobab) 

RAJCHMAN, Chil: Útěk z Treblinky: přeţil jsem, abych podal svědectví o těch velkých jatkách: Treblince (Víkend) 

RUDIŠ, Jaroslav: Alois Nebel: kreslená románová trilogie: v hlavní roli Alois Nebel (Labyrint) 

RYAN, Chris: Vítězství odváţných (Naše vojsko) 

SAPKOWSKI, Andrzej: Zaklínač. V., Křest ohněm: třetí román o Geraltovi a Ciri (Leonardo) 

SLANSKÁ KLÚZ, Mariana: Chci tě zpátky, i kdyţ tě ztratím (Eroika) 

ŠOLOM, Alejchem: Šumař na střeše a jiné povídky (Nakladatelství XYZ) 

TANIZAKI, Dţuničiró: Klíč (Brána) 

VONDRUŠKA, Vlastimil: Strana štěstí aneb První parlamentní defenestrace: humoristický román (MoBa) 

WISNIEWSKI, Janusz L.: Bikini (Kniţní klub) 

ZUIKER, Anthony E.-Swierczynski, Duane: Level 26: Proroctví temnoty (Ikar) 
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Kdo vystavuje v Galerii K? 

 
Velký zájem veřejnosti vzbudila vernisáţ výstavy Divadelní 

fotografie v Galerii K na Nám. Arnošta z Pardubic v Českém 

Brodě. Autorkou prací je Ester Havlová, která na černobí-

lých fotografiích zachytila úţasné momenty z divadelních 

scén. 

  

Výstavu za Galerii K zahájil Pavel Fuchs. Úvodní část za-

končila Ája Horáčková svým uměleckým přednesem 

„Hodnocení divadelní inscenace“ od Jiřího Bednáře. 

Ester Havlová je známá hlavně fotografiemi architektury. 

Zabývá se historickou i moderní architekturou, dokumentuje 

tvorbu současných špičkových architektů, podílí se na výsta-

vách a knihách. Za spolupráci na monografii o Josefu Gočá-

rovi a obrazovou mapu praţského metra získala cenu Czech 

Grand Design 2010 – Fotograf roku.  

Ester Havlová zapůjčila fotografie ze své rané tvorby 

z devadesátých let. „V té době jsem pouţívala fotografický 

papír, který se dnes jiţ bohuţel nevyrábí. Má matný povrch  

a pomáhá zachytit světlo, které v divadelním projevu hraje 

velkou roli,“ prozrazuje autorka Ester Havlová. 

Máte-li podobné zájmy či Vás námět fotografií zaujal, máte 

dost času výstavu navštívit. Bude v našem městě probíhat od 

14. září aţ do 31. října 2011. 

V prosinci se můţete těšit na výstavu známého architekta 

Davida Vávry Šumné kresby. David Vávra, spoluautor tele-

vizních cyklů Šumná města a Šumné stopy či zakladatel di-

vadla Sklep, zahájí svoji výstavu vernisáţí 1. prosince 2011 

v 17:00 hod. Informace na www.galeriek.cz 

Kristýna Šílová 

10. ročník akce  

„BĚH REPUBLIKY  

ČESKOSLOVENSKÉ“ 

 
Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod pořádá v neděli dne 

23. října 2011, při příleţitosti 93. výročí vzniku samostatné-

ho československého státu, 10. ročník běhu pro všechny vě-

kové kategorie s názvem „BĚH REPUBLIKY ČESKOSLO-

VENSKÉ“. 

Běţci absolvují své závody na tradičních trasách 

v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka. Pre-

zentace bude zahájena od 13:30 hodin. Jako první odstartují 

ve 14:00 hodin na svou trasu dlouhou 95 m běţci nejmladší 

kategorie do 4 let. Celkem je vyhlášeno 23 kategorií – 14 

kategorií pro děti a mládeţ (trasy od 95 m do 1950 m), běh 

„Buď fit“ pro ţeny (1650 m) a hlavní závod na 3250 m  

(5 kategorií muţů a 3 kategorie ţen).  

Závodníci na prvních třech místech v kaţdé kategorii dosta-

nou věcnou cenu a medaili. Kaţdý účastník obdrţí pamětní 

diplom a sladké občerstvení. 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD 

Nám. Arnošta z Pardubic č. 1, 282 01 Český Brod 

POŘÁDÁ ZÁJEZD DO DIVADLA PALACE PRAHA 

CAVEMANCAVEMAN  
„Obhajoba jeskynního muţe“ Strhující show o tom co dělá muţe muţem  

a ţenu ţenou, o rozdílech mezi námi, o lásce a partnerství, hra,  

která vás rozesměje aţ k slzám 

Účinkuje: J. Holík/J. Slach 

ČTVRTEK 20. ŘÍJNA 2011  

Cena celkem 480 Kč  

Odjezd v 17.30 hodin od MKIC 

Informace a předprodej vstupenek v přízemí budovy MKIC  

po, st 8.00-17.00 hodin, út, čt, pá 8.00-16.00 hodin 

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle týden před představením 

www.kulturainfo-cesbrod, e-mail: nyvltova@cesbrod.cz 

Změna programu vyhrazena 

http://www.kulturainfo-cesbrod/
mailto:nyvltova@cesbvrod.cz
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Bliţší informace o akci najdete ve vývěsní skříňce oddílu 

triatlonu u českobrodské sokolovny a na ww.triathloncb.ic.cz 

Zobrazený Veliký znak republiky Československé se skládá 

ze štítu předního a zadního. Na předním je znak český: na 

červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hle-

dící, úst rozţhavených, s jazykem vyplazeným, drápy a če-

lenkou, vše zlaté barvy. Zadní štít je rozdělen na sedm polí 

třemi vodorovnými pruhy tak, ţe vrchní dva jsou rozpůleny, 

třetí je rozčleněn na tři díly. V horním pravém poli je znak 

slovenský: na červeném štítě tři modré vrchy, z nichţ na 

prostředním vyšším je vztyčen stříbrný kříţ patriarší. V le-

vém horním poli je znak Podkarpatské Rusi: štít rozpůlený,  

v pravém, modrém poli tři zlatá břevna, v levém, stříbrném 

poli stojící červený medvěd vpravo hledící. V pravém střed-

ním poli je znak moravský: na modrém štítě vpravo hledící 

orlice s čelenkou, stříbrně a červeně šachovaná. V levém 

středním poli je znak slezský: na zlatém štítě vpravo hledící 

černá orlice s čelenkou v červené zbroji se stříbrnou pruţi-

nou na prsou, zakončenou jetelovými trojlístky a uprostřed 

zdobenou kříţkem. V pravém spodním poli je znak Těšín-

ska: na modrém štítě zlatá orlice vpravo hledící. Ve spodním 

středním poli je znak Opavska: štít červeně a bíle rozpůlený. 

V levém spodním poli je znak Ratibořska: štít rozpůlený,  

v pravém modrém poli zlatá orlice s čelenkou vpravo hledící, 

levé pole bíle a červeně rozpůlené. 

O vzniku Československa v hranicích dle zobrazené mapky 

rozhodly nejen důvody historické, ale také strategické, poli-

tické a ekonomické. V počátcích republiky musela českoslo-

venská vojska potlačit nepokoje v Sudetech i podstoupit oz-

brojené konflikty s Maďarskem a Polskem. 

Hranice Československa byly stanoveny na paříţské mírové 

konferenci (probíhala s přestávkami od 18. 1. 1919 do 21. 1. 

1920) a dalšími dokumenty: Versailleská smlouva (28. 6. 

1919) – hranice s Německem, Saint-Germainská smlouva 

(10. 9. 1919) – hranice s Rakouskem, Trianonská smlouva 

(4. 6. 1920) – hranice s Maďarskem, rozhodnutí Rady vy-

slanců (28. 7. 1920) o Těšínsku, Oravě a Spiši. 

 

Ing. Václav Čokrt, za oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod  

Občanské sdruţení LECCOS informuje 
 

Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální sluţby a aktivity ve prospěch ro-

diny, dětí a mládeţe. Vytváříme programy pro děti a mládeţ ve věku od 6 do 20 let a rodiče 

s dětmi nejen na rodičovské dovolené. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ 

Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička. Pořádáme akce pro veřejnost. 

 

Chtěli bychom vám představit program našeho Rodinného centra Kostička na tento školní rok. 

Nabízíme opět dopolední hlídání dětí dvě dopoledne v týdnu, volnou hernu pro rodiče s těmi 

nejmenšími dětmi, hudebně-pohybový program pro rodiče s dětmi od 1 roku pod názvem Hrát-

ky s nezbedy, dopolední tvořivý program Výtvarné čarování, cvičení a pohybové hry Škatulata 

hejbejte a také krouţek nácviku předškolní a školní výchovy Chytrolíni. Zajímavým zpestřením 

rozvrhu je VŠEZNÁLEK – tematický výukový blok s prvky Montessori pedagogiky pro děti od 

3 do 6 let. Předplacené krouţky jako je hra na zobcovou flétnu a krouţky keramiky Šikula jsme 

v průběhu září postupně naplnili. V případě zájmu o tyto předplacené krouţky kontaktujete Pet-

ru Ištvánikovou: petra@leccos.cz, tel: 602 112 679. 

 

NA DOPOLEDNÍ NEPŘEDPLACENÉ PROGRAMY SE NEMUSÍTE OBJEDNÁVAT.  

PŘIJĎTE MEZI NÁS, STRÁVIT PŘÍJEMNÉ DOPOLEDNE, SEZNÁMIT SE, POPOVÍDAT SI, NAUČIT SVÉ  

DĚTI NĚCO NOVÉHO nebo SE JEN TAK POBAVIT SPOLEČNĚ SE SVÝMI DĚTMI! 

 

V NZDM Klub Zvonice jsme se rozloučili s naší koordinátorkou, která odchází na mateřskou dovolenou a s dobrovolnicí 

z Německa Inou Hamel. Přivítali jsme novou koordinátorku Klubu Zvonice Denisu Průšovou a další dobrovolnici, opět 

z Německa, Evu Cabrach. 

Novým i stávajícím klientům našeho Klubu Zvonice jsou tři dny v týdnu k dispozici prostory s moţností trávit zde volný čas 

nebo se poradit o problémech s našimi sociálními a kontaktními pracovníky Denisou, Jardou a Vaškem. Chystáme další spor-

tovní turnaje, rybářské závody nebo den otevřených dveří pro širokou veřejnost. 

OTVÍRACÍ DOBA NZDM – Klub Zvonice 

Pondělí  15 – 19 hod. – VOLNÝ KLUB 

Středa  15 – 19 hod. – VOLNÝ KLUB 

Pátek  13 – 14 hod. – SPORTOVKY s Jardou (ve sportovní hale ZŠ a PŠ Ţitomířská 1359, Český Brod) 

  15 – 19 hod. – VOLNÝ KLUB 

Volný klub znamená, ţe Zvonice je otevřená pro děti a mládeţ od 6 do 20 let. Mohou přijít a sami si vybrat, co budou dělat. 

Hrát hry, číst kníţku, poslouchat hudbu, povídat s ostatními, malovat, ap. Také si mohou vymyslet zábavu pro ostatní 

(soutěţ, párty, ap.) my pomůţeme s organizací. Mají-li nějaký problém ve škole, v rodině, s kamarády ap., mohou si popoví-

dat s našimi odbornými pracovníky. 

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O VŠECH NAŠICH AKTIVITÁCH NELEZNETE NA www.leccos.cz 

 

Dita Nekolná 

mailto:petra@leccos.cz
http://www.leccos.cz/


 s t r a n as t r a n a   1818                               Českobrodský  ZPRAVODAJ                   ř í j e n  ř í j e n  20112011 

18 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD  

Nám. Arnošta z Pardubic č. 1, 282 01 Český Brod 

POŘÁDÁ ZÁJEZD DO HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN PRAHA 

Na muzikálovou detektivní komedii, z pera Johna Kandera 

VRAŽDA ZA OPONOUVRAŽDA ZA OPONOU   

HRAJÍ: O. Brzobohatý, Z. Norisová, M. Absolonová, Dasha, I. Chýlková,  

H. Kříţková, L. Olšovský, P. Vondráček, Z. Maryška, P. Novotný a mnoho dalších 

 

ČTVRTEK 24. LISTOPADU 2011 
Cena celkem 580 Kč 

(VSTUPENKY PROSÍME ZAPLATIT  

CO NEJDŘÍVE) 

Odjezd v 17.30 hodin od MKIC 

Informace a předprodej vstupenek  

v přízemí budovy MKIC  

po, st 8.00-17.00 hodin,  

út, čt, pá 8.00-16.00 hodin 

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle  

týden před představením 

www.kulturainfo-cesbrod,  

e-mail: nyvltova@cesbrod.cz 

 

Změna programu vyhrazena 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD 

Náměstí Arnošta z Pardubic č. 1 

pořádá zájezd pro děti a doprovod 

do divadla S + H v Praze 

na pohádku 

HURVÍNEK MEZI  OSLYHURVÍNEK MEZI  OSLY   

Informace a předprodej vstupenek na tel. 321 612 217-8 

v přízemí budovy MKIC po, st. 8,00-11,00, 12,00-17.00 hodin, 

út, čt, pá 8.00-11.00, 12,00-16,00 hodin 

e-mail nyvltova@cesbrod.cz 

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle  

týden před představením! 

neděle 23. října 2011 

cena celkem 250 Kč 
Změna programu vyhrazena 

odjezd v 12.30 hod. od MKIC 

http://www.kulturainfo-cesbrod/
mailto:nyvltova@cesbvrod.cz
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Historické miniatury z Českobrodska 

ČESKÝ BROD A POHLEDNICE IV. 

 
Snad ještě pár hezkých dnů a podzim tady bude s veškerou parádou. Ale teď to ještě jde, ještě sem tam prosvitne sluníčko,  

i kdyţ uţ nemá tu sílu jako v parném létě. Takţe Vás ještě honem zvu na bohuţel jiţ podzimní vycházku. Naším cílem bude 

tedy tentokrát příroda, zkusíme se projít alespoň částí údolí Černého potoka. 

 

Ţ 
e jste tohle jméno nikdy neslyšeli a ţe znáte z místních potoků jenom Šemberu a ti znalejší ještě tak potok s názvem 

Bušinec? Ale to jsme na správné stopě. Černý potok a Šembera zřejmě jedno jsou, ať uţ se nám to líbí nebo ne. Mně se 

název Černý potok také moc nelíbil, ale kdyţ jsem prolistoval pět různých vodáckých průvodců s kilometráţemi čes-

kých řek a potoků a ve všech se dočetl, ţe Šembera (neboli Černý potok) má ty a ty vlastnosti, dal jsem za pravdu i tomu dru-

hému, pro mne novému názvu. 

Podívejme se, co nám ti Vodáčtí průvodci sdělují? 

„Šembera (Černý potok)“ pramení na Českobrodsku a ústí do Vavřineckého potoka (Výrovky), asi 3,5 km od jeho ústí do 

Labe. Její povodí měří 187 km2, délka vodácky vyuţívaného úseku je téměř 23 km. Je to úzký, lučinatý potok, který teče ote-

vřenou krajinou, kde se střídají louky a pole. V dolní části je regulován. Celý sjíţděný tok od rybníka Podvinec na soutok 

s Vavřineckým potokem má průměrný spád 2,7 ‰ a vodácky není příliš náročný.“ 

My ovšem nepojedeme lodí, ale vyrazíme raději pěšky. Také naplánujeme úsek podstatně kratší anebo zůstaneme vůbec do-

ma v lenošce a budeme trasu Šembery sledovat v teple domácího krbu. Vyrazit můţeme ze Starých zámků, jednoho z prvních 

cílů českobrodských i jiných turistů. Ti starší mohou začít aţ v Zahradech u Tuchorazského rybníka  

(Obr. 1) Hlavní a jediná ulice nebo spíše silnice v Českobrodských Zahradách asi v roce 1930. Vpravo pod stromovou alejí náš veletok 

protéká a ještě více vpravo, tam, kde naše fotografie uţ není, tam je Tuchorazský rybník. 

 

V úseku mezi Starými zámky a Českým Brodem bylo původně těch rybníků asi šest. Dodnes jsou z nich patrné původní hrá-

ze a zlé jazyky tvrdí, ţe existuje stavební záměr tyto rybníky obnovit a silnici, vedoucí údolím, zrušit. Zatím to ale prý všech-

no skončilo jiţ před několika roky tím, ţe odbor výstavby vyhlásil v údolí stavební uzávěru. 

Skutečné rybníky na této trase zbyly pouze dva. Ten Tuchorazský a rybník původním názvem Pod vinicemi nebo Podviniční 

rybník. Ţe mu v celém Brodě tak nikdo neřekne, protoţe my všichni českobrodští pouţíváme název Podviňák, snad nemusím 

Ing. Jaroslav Petrásek st. 
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zdůrazňovat. Mineme psí cvičiště, přelezeme kolínskou silnici a jsme v centru sportovišť českobrodských. Atletický stadion, 

fotbalový a před ním kdysi pýcha, dnes ostuda města, bývalé Sokolské koupaliště, roduvěrní vědí, ţe „správný“ název je So-

kolák, oddělený od stadionu tenisového právě Šemberou. 

 
 (Obr. 2) V současné době je koupaliště jiţ řadu let mimo provoz, několikrát změnilo svého majitele, několikrát bylo slibováno jeho znovu 

provozu uschopnění, ale všechno marno. Napájeno bylo, jak jinak, ze Šembery přes malou čističku v boudě na jeho jiţním okraji. A jestli-

pak víte, ţe asi v roce 1925 existoval při tehdejším SK Český Brod plavecký oddíl, který zde trénoval a dokonce uspořádal několik plavec-

kých závodů?  

(Obr. 3) Na našem obrázku je dobře patrné řečiště Šembery, procházející mezi Sokolákem a tenisovým areálem. 

Zakladateli tenisových tradic ve městě byly rodiny Šormových, Olmerových, Tyllových a Kohoutkových. První tenisová 

utkání se hrála na pozemcích u cukrovaru okolo roku 1897. První tenisovou raketu přivezl do Brodu jistý Josef Hiross. Teni-

sový klub LTC Český Brod sehrál první soutěţní utkání na novém stadionu u Šembery v roce 1926. Předsedou klubu byl 

MUDr. Otto Polák. 

Pokračujme podle Šembery k pivovaru, tedy správně k prozatím bývalému pivovaru. Někde jsem totiţ nedávno četl povídání 

stávajícího majitele o jeho záměru provoz pivovaru obnovit. Kéţ by… Z jeho patra je dobrý výhled na Pivovarský rybník, na 

jehoţ vzdálenějším konci bývaly Městské lázně. Před nějakými pětašedesáti roky jsem se tam chodil koupat.  
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(Obr. 4) Náš obrázek je ovšem podstatně starší, zhruba z roku 1915. Nevím, to tam asi ještě Městské lázně nebyly. Zato je dobře vidět čers-

tvá stromová výstavba na pivovarském břehu rybníka i na druhé, parkové straně. Šembera nám protéká samozřejmě mezi rybníkem a par-

kem. 

(Obr. 5) viz barevná obálka. Celkový pohled na panoráma města dostaneme, kdyţ vylezeme aţ na střechu. Vidíme jej na ex-

kluzivní dvojpohlednici z konce I. světové války Dvoj nebo trojpohlednice jsou vţdy ozdobou kaţdé sbírky pohlednic. Jejich cena je 

vţdy vícestokorunovou záleţitostí. V současné době se na bursách seţenou jiţ jen výjimečně, stejně jako na aukcích. 

(Obr. 6) Zůstaňme ještě chvíli u Pivovaráku a věnujme mu ještě jeden pohled Jedná se o pohled od vstupu do pivovaru, kdy na 

protilehlém břehu jsou vidět jiţ zmiňované Městské lázně. Pohlednice je asi z roku 1930. 

Přejdeme-li lávku u stavidla na levý břeh Šembery do městského parku, naskytne se nám pohled na regulovanou část řečiště  

a vzadu na obzoru vyčnívající kostel sv. Gotharda se zvonicí 

. (obr. 7) Na straně 22 Původ pohledu okolo roku 1912, v současné době jsou oba břehy mnohem více zarostlé. 

Projděme se tedy městským parkem nebo chcete-li, Jiráskovými sady a podívejme se, co nás tady všechno čeká. Kdo čte naše 

periodikum pečlivě, ví, ţe myšlenka na osazení „Husova kamene“ vznikla krátce po odhalení sochy Prokopa Holého na ná-

městí v roce 1910. Psal se rok 1910, kdy byl ustaven Výbor „Husova kamene“ pod vedením Jozefa Miškovského. Městská 

rada věnovala pozemek, jenomţe do toho všeho vlítla válka. A události se z pochopitelných důvodů přerušily aţ do pováleč-

ného období. Příznivější období nastalo v roce 1920, kdy byla jednání obnovena, aţ konečně 6. července 1921 byl pomník 

slavnostně odhalen. 

V roce 2010 byla provedena celková rekonstrukce této památky, detaily a podrobnosti ze stavby a další problémy 

s odhadováním hmotnosti kamene zachycuji články v posledních dvou číslech Českobrodského zpravodaje. My je doplníme 

pohledem asi z roku 1924, kde je na vrcholku kamene ještě původní kalich a na boku osazená pamětní deska (Obr. 8) 
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Teď jiţ nám z naší cesty nezbývá mnoho. Projdeme Jung-

mannovou ulicí k Lidovému domu, zde odbočíme doprava na 

Malechov ulicí Prokopa Velikého. K mostu přes Šemberu je 

to pár kroků a my budeme mít moţnost výhledu na náš měst-

ský veletok proti i po proudu  

(Obr. 9) Na našem posledním obrázku máme moţnost se podívat 

proti proudu, směrem k Městskému parku. Porovnejte si dnešní sku-

tečnost s přiloţenou pohlednicí, která je asi z roku 1910. A pokud se 

vám naše dnešní procházka zdála krátká, můţete přejít na druhou 

stranu mostu a podle Šembery – Černého potoka pokračovat po zde 

odbočující stezce Jedličky-Brodského aţ do Liblic nebo i dále. 

Teď jiţ mi nezbývá, neţ vyřídit na závěr rest z minulého po-

kračování našeho povídání, totiţ vrátit se k poslednímu po-

hledu celkového záběru na Český 

Brod s postavou v širáku v levém 

dolním rohu pohlednice. Předpoklá-

dám, ţe vám nedělalo příliš potíţí 

poznat osobnost T. G. Masaryka. 

Pravda, poněkud mladšího neţ jsme 

z historie zvyklí. 

Ing. Jaroslav Petrásek st.  
 
(Obr. 8) Husův kámen je osazen nedale-

ko kostela Nejsvětější Trojice, který je 

rovněţ situován v Jiráskových sadech. 

Ostatně, k němu se dostaneme ještě 

později. Kolem vlastního Husova kame-

ne je v kruhu osazeno sedm dalších ka-

menů se jmény Husových následníků z první poloviny 15. stol.: Ţiţka, Prokop, Roháč, Jeroným, Chelčický, Milíč a Štítný. 

(Obr. 7) 

Velkou sbírku starých českobrodských  

pohlednic (cca 400 ks) si můţete zakoupit  

v elektronické podobě v Informačním centru 

MKIC za příznivou cenu 

na datovém nosiči CD. 



 s t r a n as t r a n a   2323                               Českobrodský  ZPRAVODAJ                   ř í j e n  ř í j e n  20112011 

23 

POZÁRUČNÍ OPRAVYPOZÁRUČNÍ OPRAVY  

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK 

NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77,  

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572     

privat: 321 623 121 

Srdečně zve 

Září a říjen 2011 

EESTERSTER  HHAVLOVÁAVLOVÁ  

DDIVADELNÍIVADELNÍ  FOTOGRAFIEFOTOGRAFIE 

Ester Havlová se zaměřuje na divadelní fotografie  

a fotografie architektury 

 
Galerie K je komorní galerie v Českém Brodě,  

Husovo náměstí 16, 282 01 Český Brod 

Podrobnosti na www.galeriek.cz 

 

Pracujete? Potřebujete chvíli 

pro sebe? 

Hlídání dětí starších 3 let 

Volejte 775127861 

Martina Bašusová 
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MKIC nabízí  novou publikaci  
 

Václav Vokolek 

Jiří Kuchař 
 

Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 8  

Českobrodsko, Kouřimsko,  

okolí Sázavy 
 

V knize najdete nejen zajímavé  

fotografie, ale i poutavé vyprávění.  

Zahrnuje Český Brod, Škvorec,  

Hradešín, Klepec, Tismice, Přistoupim, 

Bylany, Chotouň, Skramníky,  

Dobřichov, Klučov, Kouřim,  

Lipany, Vitice,  

Kostelec nad Černými lesy, aj.  

 
 

Cena 250 Kč 
 

 

Nabídka Turistických známek 
 

č. 791 Český Brod,  

1662 Přírodní památka Klepec,  

647 Bitva u Lipan,  

1659, bazilika Nanebevzetí Panny  

Marie v Tismicích,  

nově i č. 628 kostel sv. Jiří v Hradešíně 

 

Obržíte v MKIC Nám. A. z Pardubic 1 

Dne 24. srpna 2011 jsme vzpomněli 

nedoţitých 81. narozenin našeho 

manţela, tatínka, dědečka  

a pradědečka pana 

Antonína BekaAntonína Beka   
Českobrodského rodáka  

a dlouholetého starosty  

dobrovolných hasičů v Českém 

Brodě. Nikdy nezapomeneme! 

Rodina 
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Pojďte vzpomenout na svá školní léta a ukázat dětem, jaké to bylo tenkrát... 

Za podpory města Český Brod pořádá občanské sdružení Českobroďák 
 

 
v Českém Brodě 

 
Kdy: 22. října 2011 od 10 do 16 hod. 
Kde: park u Pivovarského rybníka, podél říčky Šembery  
 
 

Program: 
odvodová komise, průkaz brance, nevšední zážitky 
stanoviště s tématickým zaměřením – teorie i praktické úkoly 
odměna na konec 

 
dále 
 

vojenská a jiná technika 
vojenské, policejní, záchranářské složky 
občerstvení pro děti i dospělé 
doprovodné programy, atrakce pro děti, apod. 

 

                                        
 

 
Pro všechny kluky, holky i rodiče!!! 

 

www.ceskobrodak.cz 
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ZAČÁTEČNÍCI 

 

KDY: kaţdý čtvrtek od 13:30 do 14:15 

KDE: SOKOLOVNA, horní klubovna 

CENA: 540Kč/říjen-prosinec 
Kurzy jsou určeny pro děti od 10 do 12 let. 

Maximálně 12 dětí ve skupině. 

Učebnice na celý rok stojí 300Kč. 

Začínáme 6. října 2011. 

Kurz povede Mgr. V. Rákocy. 

Bliţší info na: zs.rakocy@gmail.com 

         

mailto:zs.rakocy@gmail.com
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Nabízíme k prodeji zemědělskou usedlost s pozemky o celkové výměře  
10566 m2, vhodnou k soukromému i komerčnímu využití, v obci Přistoupim,  

původní cena: 7,9 mil. Kč - VÝRAZNÁ SLEVA: 5,9 mil.Kč.  
Kontakt: 725 492 315, email: horalkova@iet-reality.cz.   

mailto:horalkova@iet-reality.cz
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Pozemky pro rodinné domy u Říčan v obci Sluštice  
od 900-1100 m2.  

AKČNÍ  CENY - INVESTUJTE DO BUDOUCNOSTI.  
Informujte se na tel: 722 728 103. 

Ekonomie dobra a zla 
7. listopadu ve 20. 00 hodin, kino Svět Český Brod 

Účinkuje: ekonom Tomáš Sedláček, Lukáš Hejlík a Alan Novotný (viz plakátek na další straně) 

 

Bestseller Ekonomie dobra a zla známého ekonoma Tomáše Sedláčka dokazuje, jak je ekonomie krásná 

věda a ţe její kořeny jdou mnohem hlouběji, neţ si moderní člověk dokáţe představit. Nejprve představí 

nečekaně pestrou škálu pramenů od Eposu o Gilgamešovi přes Bibli a Komenského aţ po moderní eko-

nomy a poté přichází s kritickou reflexí dnešní doby. Samotnou analýzu současné finanční krize chápe 

jako příleţitost pro to, aby člověk znovuobjevil sám sebe i svůj vztah k věcem hmotným i duchovním. 

 

Velmi úspěšné představení, které se drţí na stálém repertoáru Nové scény Národního divadla, objelo 

téměř 50 českých měst a připravuje se i turné po světě k anglickému vydání knihy. 

„ Jsme velice rádi, ţe se nám podařilo toto představení do Kolína i do Českého Brodu dostat a po upo-

zornění tvůrců, ţe i v malých městech na ně chodí více neţ 300 diváků, jsme zvolili větší prostor 

v Městském společenském domě v Kolíně a sál kina Svět v Českém Brodě“, uvádí Iveta Königsmarková 

z kolínského muzea. „Představení je součástí cyklu scénického čtení LiStOVáNí, které divákům a poslu-

chačům nabízí zprostředkování proţitku z četby velice poutavou formou. Po Řemeslném pohádkovém 

létě je naší další akcí, kterou chceme probudit celoţivotní zájem o čtení a sebevzdělávání.  

 

Iveta Königsmarková, RM Kolín  

VYSTOUPENÍ PRO ZVONEČEK 

 
V pátek 16. 9. 2011 měl Corridoor Team své první vystoupení v podzimní sezóně. Představili jsme se 

na Zvonečkovém posvícení v Českém Brodě.  

 

Své sestavy zde předvedla skupina F a H. Bohuţel kvůli technickým problémům nemohla vystoupit 

trojice ve sportovním aerobiku, ale i tak byla předchozí vystoupení velmi zdařilá a holkám se to moc 

povedlo. Naše podzimní sezóna je tím teď uţ v plném proudu, teď se budeme připravovat na závody  

v Hradci Králové, které budou jiţ 8.10.2011. Doufáme, ţe i naše vystoupení přispělo k pěkné atmosfé-

ře této akce a budeme rádi, pokud budeme opět na podobnou příleţitost pozváni. 

Za Corridoor team, Lucie Čechová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Došlo po uzávěrce 
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Ukázky výrobků klientů „Anna Český Brod – sociální služby pro seniory“ ( ) k čl. na straně 14

Foto z archivů autorů příslušných článků



K článku na straně 32

K článku na straně 9
Foto archivy autorů článků (2011)


