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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. 12. 2011 v nákladu 500 ks. 
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Kresba Václava Cinkla z roku 1971 

Sezóna farmářských trhů v Českém Brodě  

skončila 

 
V pátek 28. 10. 2011 uspořádalo město Český Brod letos naposled far-

mářské trhy. „Poslední trh byl tak trochu výjimečný,“ uvedla Petra Stra-

ková koordinátorka celého projektu. Trhovci v tento den nabízeli nejen 

své obvyklé produkty, ale také teplou sekanou, guláš nebo horké jablko. 

Mimoto, připravili prodávající i dílničky pro děti. Děti si tak mohly vyro-

bit ozdoby z vosku nebo namalovat svou vlastní dýni. Rodinné centrum 

Kostička poskytlo hlídání dětí a občanské sdruţení Českobroďák zorga-

nizovalo pro děti soutěţe s odměnami.Od prvního trhu uplynuly jiţ čtyři 

měsíce. Návštěvníci a kupující ocenili příjemné oţivení trhů v podobě 

čerstvé zeleniny a ovoce, květin, výrobků z medu, kozích a ovčích sýrů, 

marmelád, uzenin, jablečných moštů, domácího pečiva a dalších produk-

tů.  

„Nejen proto, ţe pořádání farmářských trhů bylo podpořeno z revolvin-

gového fondu Ministerstva ţivotního prostředí, jsme důsledně dbali na 

kvalitu zboţí a na to, aby produkty nebyly nakupovány od překupníků 

z velkoobchodů,“ uvedla Petra Straková. Chceme lidem nabídnout místní 

produkty, a tím podpořit farmáře a výrobce z našeho regionu. Navíc trhy 

poskytly nejen prostor pro české výrobky, ale také místo pro setkávání 

občanů města a návštěvníků z okolních obcí.  

Nejednou se stalo, ţe ne všechny stánky byly naplněny, co bylo důvo-

dem? „Vzhledem k tomu, ţe počasí je nevyzpytatelné, tak se několikrát 

stalo, ţe například farmář z farmy Berry Servis, s. r. o z Břeţan u České-

ho Brodu, nemohl nabídnout slíbené maliny, protoţe je zničil déšť nebo 

jindy v ten den onemocněl prodejce, který měl za farmáře na trhu prodá-

vat,“ vysvětluje Petra Straková. Nicméně, podle ankety města občané 

trhy hodnotili velice příznivě a více jak 80% dotázaných bylo spokojeno. 

Téměř všichni byli spokojeni s umístěním trhů na Nám. Arnošta 

z Pardubic a s cenami nabízeného zboţí. Velmi malé procento dotáza-

ných se vyjádřilo negativně ohledně sortimentu nabízeného zboţí. Kon-

krétně se jednalo o drobné dárkové předměty a nerezové kuchyňské ná-

dobí. Zde je namístě vysvětlit, ţe farmářské trhy byly spojeny v ten samý 

den ještě s dalšími trhy pořádanými jiným provozovatelem, paní Janou 

Alešovou. V tomto druhém případě nešlo pouze o farmářské trhy.  



 s t r a n as t r a n a   22                               Českobrodský  ZPRAVODAJ              p r o s i n e c  p r o s i n e c  20112011 

2 

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... 

Dokončení z předchozí strany… 

Dominantním názorem vycházejícím z ankety byl poţadavek na změnu doby pořádání trhů. Téměř polovina dotázaných by 

uvítala čas konání trhů v pozdních, odpoledních pátečních hodinách anebo v sobotu dopoledne.  

Děkujeme všem, kteří dotazníky vyplnili. Výsledky z ankety budou důleţitým podkladem při plánování a přípravách farmář-

ských trhů v následujícím roce 2012. 

„Věříme, ţe i příští rok se najdou jak dobrá vůle, tak i finanční zdroje k tomu, abychom na jaře v této obnovené tradici pokra-

čovali,“ prozradila Petra Straková, „sezóna sice končí, ale můţete se ještě těšit na Vánoční farmářské trhy, které jsme pro Vás 

připravili na tradičním místě v sobotu 17. 12. 2011 od 8.00 do 12.00 hod.“ 

Kristýna Šílová 

Souhrn z 25. řádného jednání rady  

města, konaného dne 20. 10. 2011  

od 16:00 hodin v kanceláři starosty  

města 
 

1. Městské lesy – prodej dřevní hmoty (282/2011). Rada 

města I. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě 

ze dne 15. 08. 2011 se společností Kolínská lesní společnost 

s. r. o., se sídlem Hradišťko I, Pobřeţní 151, 280 02 Kolín; 

II. pověřuje Bc. Jakuba Nekolného, starostu města Český 

Brod, podpisem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na prodej 

dřevní hmoty ze dne 15. 08. 2011, na období od podpisu 

smlouvy do 31. 12. 2011 se společností Kolínská lesní spo-

lečnost s. r. o., se sídlem Hradišťko I, Pobřeţní 151, 280 02 

Kolín. 

2. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Krupá 

(283/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Dohody  

o partnerství k projektu „Vybudování technologického centra 

ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí Krupá; 

II. pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

této smlouvy. 

3. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Kšely 

(284/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Dohody  

o partnerství k projektu „Vybudování technologického centra 

ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí Kšely; 

II. pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

této smlouvy. 

4. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Masoje-

dy (285/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Dohody 

o partnerství k projektu „Vybudování technologického centra 

ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí Masoje-

dy; II. pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpi-

sem této smlouvy. 

5. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Mrzky 

(286/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Dohody  

o partnerství k projektu „Vybudování technologického centra 

ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí Mrzky; 

II. pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

této smlouvy. 

6. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Pře-

hvozdí (287/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Do-

hody o partnerství k projektu „Vybudování technologického 

centra ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí 

Přehvozdí; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jaku-

ba Nekolného podpisem této smlouvy. 

7. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Přistou-

pim (288/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Dohody 

o partnerství k projektu „Vybudování technologického centra 

ORP“ Český Brod mezi městem Český Brod a obcí Přistou-

pim; II. pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného pod-

pisem této smlouvy. 

8. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Při-

šimasy (289/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Do-

hody o partnerství k projektu „Vybudování technologického 

centra ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí 

Přišimasy; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jaku-

ba Nekolného podpisem této smlouvy. 

9. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Rosto-

klaty (290/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Doho-

dy o partnerství k projektu „Vybudování technologického 

centra ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí 

Rostoklaty; II. pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolné-

ho podpisem této smlouvy. 

10. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Tismi-

ce (291/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Dohody  

o partnerství k projektu „Vybudování technologického centra 

ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí Tismice; 

II. pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

této smlouvy  

11. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Tu-

choraz (292/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Do-

hody o partnerství k projektu „Vybudování technologického 

centra ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí 

Tuchoraz; II. pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem této smlouvy. 

12. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Tukla-

ty (293/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Dohody  

o partnerství k projektu „Vybudování technologického centra 

ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí Tuklaty; 

II. pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

této smlouvy. 

13. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Hra-

dešín (294/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Doho-

dy o partnerství k projektu „Vybudování technologického 

centra ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí 

Hradešín; II. pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem této smlouvy. 
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14. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Břeţa-

ny II (295/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Doho-

dy o partnerství k projektu „Vybudování technologického 

centra ORP mezi městem Český Brod a obcí Břeţany II“; II. 

Pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

této smlouvy. 

15. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Klu-

čov (296/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Dohody 

o partnerství k projektu „Vybudování technologického centra 

ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí Klučov; 

II. pověřuje starostu obce Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

této smlouvy. 

16. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Vrát-

kov (297/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Dohody 

o partnerství k projektu „Vybudování technologického centra 

ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí Vrátkov; 

II. pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

této smlouvy. 

17. Partnerská smlouva – hostovaná spis. sluţba – Poří-

čany (298/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Doho-

dy o partnerství k projektu „Vybudování technologického 

centra ORP Český Brod“ mezi městem Český Brod a obcí 

Poříčany; II. pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem této smlouvy. 

19. MKIC – oznámení o nadbytečném a nevyuţitém ma-

jetku (299/2011). Rada města I. bere na vědomí, ve funkci 

zřizovatele příspěvkové organizace MKIC, oznámení pří-

spěvkové organizace o nadbytečném a nevyuţitém majetku  

s návrhem na bezúplatný převod příspěvkovým organizacím 

města MŠ Liblice a Městská knihovna a také zřizovateli 

městu Český Brod; II. souhlasí s bezúplatným převodem 

uvedeného majetku na MŠ Liblice, Městskou knihovnu  

a zřizovatele město Český Brod. Majetek bez konkrétního 

zájemce bude převeden na zřizovatele, který rozhodne o dal-

ším vyuţití. 

20. Oprava trojboké výklenkové kapličky sv. Blaţeje 

(300/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Smlouvy  

o poskytnutí nadačního příspěvku z programu „Fond kultur-

ního dědictví" mezi Městem Český Brod, náměstí Husovo 

70, Český Brod a Nadací Via, Jelení 195/9, Praha 1; II. po-

věřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z pro-

gramu „Fond kulturního dědictví“ mezi Městem Český Brod, 

náměstí Husovo 70, Český Brod a Nadací Via, Jelení 195/9, 

Praha 1. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto 

usnesení. 

21. Štolmíř, kanalizace – Smlouva o dotaci se Stč. krajem 

(301/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Smlouvy  

o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Středočeského 

kraje na spolufinancování stavby Český Brod – kanalizace 

městská část Štolmíř. Smlouva je přílohou originálu zápisu 

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

Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené Smlouvy o po-

skytnutí finančních prostředků z rozpočtu Středočeského 

kraje. 

22. Uznání vlastnického práva pozemků v obci Český 

Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu (302/2011). Rada 

města 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod souhlasit  

s uznáním 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). 

23. VB – Palackého, Tuchorazská – ČEZ Distribuce, a.s. 

– kNN (303/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením 

smlouvy o zřízení věcného břemene na uloţení a provozová-

ní kabelu NN na částech pozemků č. parc. 221/14, 223/1, 

224/1, 904/3, 214/4, 221/1, 209/1, 228/61, 901/2 dle KN  

a 904/2 dle PK v obci a k. ú. Český Brod. Oprávněným je 

ČEZ Distribuce a.s. Návrh smlouvy je přílohou originálu 

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

Nekolného podpisem výše uvedené Smlouvy o zřízení věc-

ného břemene. 

24. VB – ul. Nová – ČEZ Distribuce, a. s. – přípojka kNN 

(304/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy  

o zřízení věcného břemene na uloţení a provozování přípoj-

ky kNN na pozemku PK p. č. 53/30 v k. ú. Liblice u České-

ho Brodu a obci Český Brod. Oprávněným je ČEZ Distribu-

ce, a. s. Návrh smlouvy je přílohou originálu tohoto usnese-

ní; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Ne-

kolného podpisem výše uvedené smlouvy o zřízení věcného 

břemene. 

25. Vyhlášení záměru – pronájem pozemku v k. ú. Klu-

čov u Českého Brodu (305/2011). Rada města vyhlašuje 

záměr na pronájem pozemku na dobu určitou 5 let v k. ú. 

Klučov u Českého Brodu. Jedná se o pozemek KN p. č. 

369/2 orná půda o výměře 4.968 m2 v katastrálním území 

Klučov u Českého Brodu pro účely zemědělského vyuţití za 

minimální cenu nájemného 1 300 Kč/rok/pozemek. K částce 

nájemného bude kaţdoročně připočítána míra inflace určena 

Českým statistickým úřadem. 

26. Vyhlášení záměru – směna pozemků ve vlastnictví 

Města Český Brod a TJ Slavoj Český Brod, o. s. 

(306/2011). Rada města vyhlašuje záměr na směnu pozemků 

v k. ú. Český Brod. Jedná se o směnu pozemků KN p. č. 

26/4 ostatní plocha o výměře 591 m2 (cena dle znaleckého 

posudku 80 000–90 000 Kč) a pozemky v areálu Autokempu 

KN p. č. 474/2 o výměře 1013 m2 (cena dle znaleckého po-

sudku 129 180 Kč), KN p. č. st. 1346/1 zastavěná plocha  

o výměře 376 m2 (cena dle znaleckého posudku 114 990 

Kč), KN p. č. st. 1683 zastavěná plocha o výměře 32 m2 

(cena dle znaleckého posudku 4 450 Kč), KN p. č. st. 1347 

zastavěná plocha o výměře 25 m2, KN p. č. st. 1348 zastavě-

ná plocha o výměře 25 m2, KN p. č. st. 1349 zastavěná plo-

cha o výměře 25 m2, KN p. č. st. 1350 zastavěná plocha  

o výměře 25 m2, KN p. č. st. 1351/1 zastavěná plocha o vý-

měře 18 m2, KN p. č. st. 1352/2 zastavěná plocha o výměře 

10 m2, KN p. č. st. 1353/2 zastavěná plocha o výměře 6 m2, 

KN p. č. st. 1354/2 zastavěná plocha o výměře 1 m2 (cena za 

tyto pozemky dle znaleckého posudku 45 750 Kč), které jsou 

ve vlastnictví Města Český Brod, za cenu 45 750 Kč), za 

pozemek PK p. č. 21/2 o výměře 288 m2 (cena dle znalecké-

ho posudku 380 000–400 000 Kč), který je ve vlastnictví 

Tělovýchovné jednoty Slavoj Český Brod, o. s., Komenské-

ho 516, 282 01 Český Brod, IČ: 00663191. Všechny výše 

uvedené pozemky jsou v obci a katastrálním území Český 

Brod. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků bude bez 
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finančního vyrovnání. 

27. VB – Liblice u Českého Brodu – RWE Gas Net s.r.o. 

– STL přípojka (307/2011). Rada města I. souhlasí s uza-

vřením smlouvy o zřízení věcného břemene na uloţení  

a provozování STL přípojky na pozemku KN p. č. 370 v k. 

ú. Liblice u Českého Brodu a obci Český Brod. Oprávněným 

je RWE Gas Net, s. r. o. Návrh smlouvy je přílohou originá-

lu tohoto usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy  

o zřízení věcného břemene. 

28. Zateplení veřejných budov (308/2011). Rada města I. 

souhlasí s přípravami následujících investic: Zateplení hlavní 

budovy ZŠ Ţitomírská čp. 885, Zateplení budovy školičky 

ZŠ Ţitomírská čp. 1144, Zateplení budovy školní jídelny 

Bedřicha Smetany čp. 1307, Zateplení MŠ Sokolská čp. 

1313, spočívajících v zajištění podkladů (energetický audit  

a projektová dokumentace pro stavební povolení) pro připra-

vovanou ţádost o dotaci do Operačního programu Ţivotního 

prostředí, v celkové výši 673.608 Kč; II. schvaluje na zákla-

dě poptávkového řízení uzavření smluv o dílo na zpracování 

energetického auditu a PD pro stavební povolení se společ-

ností Inprojekt, spol. s r. o., IČ 45149062, na budovu čp. 885 

za částku 226 800 Kč, na budovu čp. 1144 za částku 85 200 

Kč, na budovu čp. 1307 za částku 127 200 Kč a uzavření 

smlouvy o dílo na zpracování energetického auditu a PD pro 

stavební povolení se společností M & C ENERGY GROUP, 

IČ 25085247 na budovu čp. 1313 za částku 234 408 Kč; III. 

ukládá vedoucí finančního odboru zapracovat částku 336 

804 Kč do rozpočtu na rok 2011 a částku 336 804 Kč do 

rozpočtu na rok 2012; IV. pověřuje starostu města Český 

Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem smluv o dílo s výše 

uvedenými dodavateli. 

29. Zimní údrţba 2011 (309/2011). Rada města schvaluje 

Nařízení města Český Brod č. 1/2011 o zimní údrţbě míst-

ních komunikací. 

30. Dotace MZe – vodovod a kanalizace Štolmíř 

(310/2011). Rada města I. souhlasí a) s přijetím dotace od 

Ministerstva zemědělství z programu Výstavba a obnova 

infrastruktury vodovodu a kanalizací II na akci: Český Brod 

– vodovod městská část Štolmíř ve výši 45 % z uznatelných 

nákladů, b) s přijetím dotace od Ministerstva zemědělství  

z programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodu  

a kanalizací II na akci: Český Brod – kanalizace městská část 

Štolmíř ve výši 45 % z uznatelných nákladů; II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na inves-

tiční akce Český Brod – vodovod městská část Štolmíř  

a Český Brod – kanalizace městská část Štolmíř. 

31. ROP SČ – schválení projektů k financování 

(311/2011). Rada města I. bere na vědomí a) Oznámení  

o schválení projektu k financování z ROP SČ, výzva 58, 

prioritní osa Doprava, oblast podpory Regionální dopravní 

infrastruktura, název projektu Stavební úpravy v okolí nádra-

ţí v Českém Brodě – část 1B – Ulice Cukrovarská, b) Ozná-

mení o schválení projektu k financování z ROP SČ, výzva 

64, prioritní osa Doprava, Udrţitelné formy veřejné dopravy, 

název projektu Stavební úpravy v okolí nádraţí v Českém 

Brodě – část 1 A. 

32. Schválení vnitřní směrnice pro inventarizaci a Plán 

inventur na rok 2011 (312/2011). Rada města schvaluje 

Vnitřní směrnici pro provádění inventarizace v účetní jednot-

ce město Český Brod ve znění, které je přílohou originálu 

zápisu k tomuto usnesení, včetně přílohy č. l – Plán inventur 

na rok 2011 s platností od 21. 10. 2011. 

33. Havárie na kanalizaci Bezručova ulice (313/2011). 

Rada města bere na vědomí, informaci o havárii kanalizace v 

Bezručově ulici v Českém Brodě. 

34. Projekt Zahrada hrou – MS Kollárova (314/2011). 

Rada města souhlasí, aby na základě předchozího souhlasu 

vlastníků dotčené zdi v areálu MŠ Kollárova byla v rámci 

realizace Zahrady hrou provedena stavební úprava zdi dle 

doporučení architekta zahrady. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města  

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 26. řádného jednání rady  

města, konaného dne 3. 11. 2011  

od 16:00 hodin v kanceláři starosty  

města 
 
1. Schválení blasonu a grafických úprav znaku Města 

Český Brod (315/2011). Rada města 1. schvaluje graficky 

upravený znak Města Český Brod a jeho blason (slovní popis 

znaku); II. souhlasí s podáním ţádosti o stanovení blasonu 

historického znaku města Český Brod na Podvýbor pro he-

raldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

2. VB – Krále Jiřího – ČEZ Distribuce a. s. – kabel VN 

(316/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy  

o smlouvě budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene na uloţení a provozování kabelu VN na pozemku 

KN p. č. 2052 a 852/8 v k. ú. Český Brod a obci Český Brod. 

Budoucím oprávněným je ČEZ Distribuce a. s. Návrh smlou-

vy je přílohou originálu tohoto usnesení; II. pověřuje starostu 

města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 

uvedené smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene. 

3. VB – ul. Sportovní – RWE GasNet, s.r.o. – NTL pří-

pojka (317/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením 

smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene na uloţení a provozování NTL plynovodní 

přípojky na pozemku PK p. č. 950 a 955 v k. ú. Český Brod 

a obci Český Brod. Budoucím oprávněným je RWE GasNet 

s. r. o. Návrh smlouvy je přílohou originálu tohoto usnesení; 

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

ho podpisem výše uvedené smlouvy budoucí o zřízení věc-

ného břemene. 

4. Pořízení výpočetní techniky projektového týmu výzvy 

č. 69 (318/2011). Rada města jmenuje komisi pro otevírání 

obálek a hodnotící komisi na akci: „Pořízení výpočetní tech-

niky projektového týmu výzvy č. 69.“ Otevírání obálek pro-

běhne dne 21. 11. 2011 v 14:30 hodin v budově MěÚ Český 

Brod, Nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, v kanceláři č. 15. 

Členy komise a náhradníky jsou: člen Bc. Jakub Nekolný, 

starosta – náhradník Mgr. Pavel Janík, místostarosta, člen 

Ing. Irena Vomáčková, projektový manaţer – náhradník Ing. 

Aleš Kašpar, tajemník MěÚ, člen Mgr. Klára Uldrichová, 

MPA, vedoucí OVV – náhradník Ing. Šárka Jedličková, od-

borný referent FO, člen Iveta Peukerová, odborný referent 

OVV – náhradník Lenka Hoffmannová, pozemková agenda 

OSM, člen Tomáš Hor, informatik – náhradník Ing. Jiří 

Šimek, informatik. 

5. Zpracování výběrového řízení na dodavatele sluţeb dle 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15/69 z OP LZZ MV 

ČR (319/2011). Rada města jmenuje komisi pro otevírání 
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obálek a hodnotící komisi na akci: „Zpracování výběrového 

řízení na dodavatele sluţeb dle Rozhodnutí o poskytnutí do-

tace č. 15/69 z OP LZZ MV ČR“. Otevírání obálek proběhne 

dne 14. 11. 2011 v 14:30 hodin v budově MěÚ Český Brod, 

Nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, v kanceláři č. 15. 

Členy komise a náhradníky jsou: člen Bc. Jakub Nekolný, 

starosta – náhradník Mgr. Pavel Janík, místostarosta, člen 

Ing. Irena Vomáčková, projektový manaţer – náhradník Ing. 

Aleš Kašpar, tajemník MěÚ, člen Mgr. Klára Uldrichová, 

MPA, vedoucí OVV – náhradník Ing. Šárka Jedličková, od-

borný referent FO, člen Iveta Peukerová, odborný referent 

OVV – náhradník Petra Straková, odborný referent FO, člen 

Lenka Hoffmannová, pozemková agenda OSM – náhradník 

Edita Suchanová, pozemková agenda OSM. 

7. Anketní dotazník Ministerstva kultury ČR (320/2011). 
Rada města I. souhlasí se zařazením památek 1 aţ 5 dle pří-

lohy do „Anketního dotazníku k Programu regenerace měst-

ských památkových rezervací (MPR) a městských památko-

vých zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 

2012“; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba 

Nekolného jeho podáním dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 

2012. 

8. Bezúplatný převod částí pozemků ve Zborovské ulici 

(321/2011). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod souhlasit s uzavřením Smlouvy o bezúplatném 

převodu a to pozemků nebo částí pozemků ve Zborovské 

ulici v k. ú. Český Brod. Dle geometrického plánu č. 1572–

64/2011 ze dne 08. 09. 2011 se jedná o následující pozemky: 

– z pozemku 726/4 budou odděleny následující pozemky: 

č. 726/188 o výměře 214 m2, č. 726/187 o výměře 31 m2,  

č. 726/191 o výměře 253 m2, č. 726/194 o výměře 65 m2, 

– z pozemku 855/1 budou odděleny následující pozemky: 

855/13 o výměře 137 m2, 855/15 o výměře 75 m2, č. 855/17 

o výměře 4 m2, č. 855/14 o výměře 6 m2, 

– z pozemku 957/1 bude oddělen pozemek č. 957/10 o vý-

měře 26 m2, 

– z pozemku 849/1 bude oddělen pozemek č. 849/11 o vý-

měře 10 m2, 

– pozemek č. 741/58 o výměře 58 m2 

– pozemek 1088/5 o výměře 152 m2, z vlastnictví Středočes-

kého kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha, IČ 

70891095 do vlastnictví Města Český Brod. 

9. Smlouva dotace ROP – Cukrovarská (322/2011). Rada 

města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod v návaz-

nosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální 

rady regionu soudrţnosti Střední Čechy schválit uzavření 

smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 18 

541 279,41 Kč a schválit vyčlenění peněţní částky ve výši 

10 353 575,59 Kč, odpovídající spolufinancování projektu 

Stavební úpravy v okolí nádraţí v Českém Brodě – část 1B – 

Ulice Cukrovarská, reg. č.: CZ.l.15/1.1.00/58.01248. 

10. Anesan – pokládka podlahy (323/2011). Rada města I. 

souhlasí s provedením výměny podlah v prostorách v příze-

mí pavilonu A, Ţiţkova 282, Český Brod, které má v pro-

nájmu firma Anesan s. r. o., se sídlem v Českém Brodě, Ţiţ-

kova 282, IČ: 61677540. Výměna podlah bude provedena na 

vlastní náklady nájemce; II. bere na vědomí předpokládanou 

cenu ve výši 169 962 Kč vynaloţených nákladů. Následně 

můţe nájemce pronajímatele poţádat, aby byl uzavřen doda-

tek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, kdy bude dán 

souhlas, aby vynaloţené uznatelné náklady byly započítány 

proti nájmu. 

11. Schválení prodejního a provozního řádu pro konání 

farmářských trhů dne 26. 11. a 17. 12. 2011(324/2011). 

Rada města vydává Nařízení obce č. 2/2011 ve znění provoz-

ního a prodejního řádu pro konání farmářských trhů dne 26. 

11. a 17. 12. 2011. Znění prodejního a provozního řádu je 

nedílnou součástí originálu zápisu tohoto usnesení. Účinnost 

nabývá 15. dnem od vyhlášení. 

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

Český Brod (325/2011). Rada města vyhlašuje záměr na 

pronájem volné bytové jednotky na adrese Nám. Arnošta  

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

o velikosti 79,2 m2 za minimální nájemné ve výši 7 000 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 

„NEOTEVÍRAT – PRONÁJEM Č. 25/2“ zašlete na adresu 

města Český Brod, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod 

nebo předejte do podatelny Nám. Arnošta z Pardubic 56, 

Český Brod, nejpozději do 25. 11. 2011 do 11:00 hod. Na-

bídka musí obsahovat jméno, příjmení, současné bydliště 

ţadatele, nabízenou výši nájemného, telefonický kontakt na 

ţadatele. 

13. Vyhlášení záměru na pronájem bytu předem určené-

mu zájemci (326/2011). Rada města vyhlašuje záměr 

na pronájem bytu č. 10 v 3. podlaţí o velikosti 40,46 m2, 

Palackého 1256, Český Brod, předem určenému zájemci – 

paní Heleně Pokorné, trvale bytem Palackého 1256, Český 

Brod, na dobu určitou jeden rok, tj. do 31. 12. 2012, za pře-

dem stanovené měsíční nájemné bez záloh na sluţby ve výši 

3 000 Kč. Případné připomínky k výše uvedenému pronájmu 

mohou být podány na adresu Město Český Brod, nám. Huso-

vo 70, 282 24 Český Brod nebo do podatelny Nám. Arnošta 

z Pardubic č. 56, Český Brod, nejpozději do 23. 11. 2011 do 

11:00 hodin. 

14. Záměr na pronájem volné bytové jednotky čp. 47, 

Český Brod (327/2011). Rada města vyhlašuje záměr na 

pronájem bytu č. 7, ve 2. podlaţí o velikosti 20,4 m2, na ad-

rese Arnošta z Pardubic 47, Český Brod, předem určenému 

zájemci – panu Josefu Lakatošovi, trvale bytem Nová Ves II, 

Rostoklaty, na dobu neurčitou, za předem stanovené měsíční 

nájemné bez záloh na sluţby ve výši 2.040 Kč. 

Případné připomínky k výše uvedenému pronájmu mohou 

být podány na adresu Město Český Brod, nám. Husovo 70, 

282 24 Český Brod nebo do podatelny nám. Arnošta z Par-

dubic 56, Český Brod, nejpozději do 23. 11. 2011 do 11:00 

hodin. 

15. Hodnotící zpráva pro vlastníka vodohospodářského 

majetku za rok 2010 (328/2011). Rada města bere na vědo-

mí Hodnotící zprávu pro vlastníka vodohospodářského ma-

jetku za rok 2010, zpracovanou provozovatelem 1. SČV, a. s. 

16. Přihláška do svazu města a obcí (329/2011). Rada měs-

ta doporučuje zastupitelstvu města Český Brod podat při-

hlášku do Svazu měst a obcí České republiky. 

17. Prodej části pozemku v ulici Jana Kouly v obci a k. ú. 

Český Brod (330/2011). Rada města doporučuje zastupitel-

stvu města Český Brod souhlasit s uzavřením kupní smlouvy 

týkající se prodeje části pozemku. Jedná se o část pozemku 

KN p. č. 705/16 vytyčenou geometrickým plánem č. 1609–
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71/2011 ze dne 17. 08. 2011 označenou jako pozemek 

705/26 o výměře 468 m2 v obci a k. ú. Český Brod, do vlast-

nictví Jany a Jana Kulhánkových, Šafaříkova 1117, 282 01 

Český Brod, za cenu 500 Kč/m2. 

18. Prodej bytové jednotky č. 1256/45 v ul. Palackého, 

Český Brod (331/2011). Rada města doporučuje zastupitel-

stvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1256/45, byt 

1+kk v IX. NP o velikosti 26,83 m2 včetně spoluvlastnického 

podílu 2683/173205 na společných částech budovy č. p. 

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

o výměře 279 m2 vše v obci a k. ú. Český Brod paní Věře 

Jáchymové, Zborovská 357, 282 01 Český Brod, za nabídnu-

tou cenu 753 222 Kč. Kupní cena bude hrazena bankovním 

převodem do 15 pracovních dnů od oznámení o schválení 

prodeje bytové jednotky. 

19. Výběr dodavatele PD školní jídelna, Bedřicha Smeta-

ny 1307 (332/2011). Rada města I. schvaluje vítěze veřejné 

zakázky malého rozsahu na sluţby DSP, DZS Školní jídelna, 

Bedřicha Smetany 1307, Ing. Milana Landsmana, Na Výslu-

ní 1230, 583 01 Chotěboř, IČ 62069128, nabídková cena: 

196 000 Kč za PD a 33 000 Kč za AD; II. souhlasí s uzavře-

ním smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby na 

objekt školní jídelny Bedřicha Smetany 1307 s dodavatelem 

Ing. Milan Landsman, Na Výsluní 1230, 583 01 Chotěboř, 

IČ 62069128; III. pověřuje starostu města Český Brod Bc. 

Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o dílo s výše uvede-

ným dodavatelem. 

20. Schválení nájemní smlouvy s MTH Kolín (333/2011). 

Rada města I. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pro-

nájem kotelny v areálu nemocnice, budova bez č. p. na st. p. 

č. 1625, o celkové výměře 308 m2 za roční nájemné 72 

342,00 Kč předem určenému zájemci MTH Kolín, spol. s r. 

o., Klenovecká 597, 280 02 Kolín II, IČ 62957872, na dobu 

neurčitou od 04. 11. 2011. Smlouva o nájmu nemovitosti je 

nedílnou součástí originálu tohoto usnesení; II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

této smlouvy. 

21. Ţádost o krátkodobý pronájem prodejní plochy 

(334/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením krátkodobé 

nájemní smlouvy na pronájem prodejní plochy v areálu ne-

mocnice v přízemí budovy č. p. 282 v termínech 07. 11. – 

11. 11. 2011 a 14. 11. – 18. 11. 2011 (kromě 17. 11.) v časo-

vém rozmezí od 7:00 hod. – 15:00 hod. k prezentaci přístrojů 

typu Relaxmax. Výše nájemného 500,00 Kč/den; II. pověřu-

je starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpi-

sem této smlouvy. 

22. Havárie kanalizace ul. Bezručova – výběr zhotovitele 

(335/2011). Rada města I. souhlasí na základě poptávkového 

řízení s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci akce: Odstra-

nění havárie kanalizace v ulici Bezručově v Českém Brodě  

s firmou 1. SčV, a. s., IČ 47549793 za cenu 730 700 Kč bez 

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

Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města 

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

Souhrn z 11. řádného zasedání  

zastupitelstva města, konaného  

dne 9. 11. 2011 od 18:00 hodin  

v obřadní síni českobrodské radnice 
 
1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15/69 z OP LZZ 

MV ČR (46/2011). Zastupitelstvo města bere na vědomí, 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15/69 vydané MV ČR  

v rámci OP LZZ na projekt „Vzdělávání a odborná příprava 

města Český Brod“, reg. č. CZ. 1.04/4.1.01/69.00033. Fi-

nanční spoluúčast města na projektu „Vzdělávání a odborná 

příprava města Český Brod“ ve výši 15 % z celkových ná-

kladů projektu činí maximálně 486 025,01 Kč v průběhu 22 

měsíců trvání projektu. 

2. Nabídka bezúplatného převodu části městských hra-

deb (47/2011). Zastupitelstvo města zamítá nabídku pana 

Stanislava Klepala, trvale bytem Přistoupim 167, Český 

Brod, ze dne 08. 08. 2011 týkající se bezúplatného převodu 

městských hradeb, které se nacházejí za domem č. p. 62, do 

vlastnictví Města Český Brod. 

3. Uznání vlastnického práva pozemků v obci Český 

Brod a k. ú. Liblice u Českého Brodu (48/2011). Zastupi-

telstvo města I. souhlasí a) s uznáním 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, Liblice, 282 01 Český Brod v sou-

ladu s ustanovením § 40 odst. 2 písm. a) a odst. 3 vyhlášky  

č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška), 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 Marko-

vé, oba bytem Ve Staré Vsi 185, Liblice, 282 01 Český Brod 

v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 písm. a) a odst. 3 vy-

hlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška); II. pověřuje 

starostu města Český Brod podpisem výše uvedených Sou-

hlasných prohlášení. 
4. Změna č. 8 ÚPSÚ Český Brod (49/2011). Zastupitelstvo 

města I. schvaluje změnu č. 8 ÚPSÚ Český Brod dle předlo-

ţeného návrhu na vydání změny č. 8 ÚPSÚ Český Brod 

(Příloha č. 1 a 2); II. vydává změnu č. 8 ÚPSÚ Český Brod  

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánu  

a stavebním řádu (stavební zákon). 

5. ROP – Smlouva o dotaci na akci 1B – Cukrovarská 

(50/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje  

a) v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem 

Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy uzavření 

smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 18 

541 279,41 Kč na projekt Stavební úpravy v okolí nádraţí  

v Českém Brodě – část 1B – Ulice Cukrovarská, 

b) vyčlenění peněţní částky ve výši 10 353.575,59 Kč, odpo-

vídající spolufinancování projektu Stavební úpravy v okolí 

nádraţí v Českém Brodě – část 1B – Ulice Cukrovarská, reg. 

č.: CZ.l.15/1.1.00/58.01248, II. pověřuje starostu města Bc. 

Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na 

projekt Stavební úpravy v okolí nádraţí v Českém Brodě – 

část 1B – Ulice Cukrovarská, návrh smlouvy je přílohou 

originálu zápisu tohoto usnesení. 

6. Bezúplatný převod pozemků ve Zborovské ulici 

(51/2011). Zastupitelstvo města I. souhlasí s uzavřením 

Smlouvy o bezúplatném převodu částí pozemků ve Zborov-

ské ulici v k. ú. Český Brod. Dle geometrického plánu  
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č. 1572–64/2011 ze dne 08. 09. 2011 se jedná o následující 

pozemky: 

z pozemku 726/4 budou odděleny následující pozemky: 

č. 726/188 o výměře 214 m2, č. 726/187 o výměře 31 m2,  

č. 726/191 o výměře 253 m2, č. 726/194 o výměře 65 m2, 

z pozemku 855/1 budou odděleny následující pozemky: 

855/13 o výměře 137 m2, 855/15 o výměře 75 m2, č. 855/17 

o výměře 4 m2, č. 855/14 o výměře 6 m2, 

z pozemku 957/1 bude oddělen pozemek č. 957/10 o výměře 

26 m2, z pozemku 849/1 bude oddělen pozemek č. 849/11 o 

výměře 10 m2, pozemek č. 741/58 o výměře 58 m2, pozemek 

1088/5 o výměře 152 m2, z vlastnictví Středočeského kraje, 

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha, IČ 70891095 do 

vlastnictví Města Český Brod; II. pověřuje starostu města 

Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem Smlouvy o 

bezúplatném převodu týkající se výše uvedených pozemků či 

částí pozemků ve Zborovské ulici v k. ú. Český Brod; III. 

pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem Ţádosti o bezúplatný převod výše uvedených po-

zemků či částí pozemků ve Zborovské ulici v k. ú. Český 

Brod. 

7. Volba kontrolního výboru (52/2011). Zastupitelstvo 

města I. volí předsedu kontrolního výboru JUDr. Vojtěcha 

Pavla Trauriga; II. volí členy kontrolního výboru Jana Fir-

base, Gabrielu Borovskou, Jaromíra Fischera a Ondřeje Ba-

telu. 

8. Přihláška města Český Brod do Svazu měst a obcí Čes-

ké republiky (53/2011). Zastupitelstvo města schvaluje po-

dání přihlášky do Svazu měst a obcí České republiky. 

9. Prodej části pozemku v ulici Jana Kouly v obci a k. ú. 

Český Brod (54/2011). Zastupitelstvo města I. souhlasí  

s uzavřením kupní smlouvy týkající se prodeje části pozem-

ku. Jedná se o část pozemku KN p. č. 705/16 vytyčenou geo-

metrickým 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, do vlastnictví Jany a Jana Kulhánkových, 

Šafaříkova 1117, 282 01 Český Brod, za cenu 500 Kč/m2; II. 

pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem kupní smlouvy týkající se výše uvedené části po-

zemku. 

10. ROP – Smlouva o dotaci na akci 1A – přednádraţí 

(55/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje a) v návaznosti 

na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady 

uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudrţnosti 

Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 13 800 452,54 Kč 

na projekt „Stavební úpravy v okolí nádraţí v Českém Bro-

dě“ – Část 1A, reg. č.: CZ.l.15/1.2.00/64.01194. 

b) vyčlenění peněţní částky ve výši 16 660 954,58 Kč, odpo-

vídající spolufinancování projektu „Stavební úpravy v okolí 

nádraţí v Českém Brodě„ – Část 1A, reg. č.: 

CZ.l.15/1.2.00/64.01194; II. pověřuje starostu města Bc. 

Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na 

projekt „Stavební úpravy v okolí nádraţí v Českém Brodě“ – 

Část 1A, návrh smlouvy je přílo-

hou originálu zápisu tohoto 

usnesení. 

 
Bc. Jakub Nekolný v. r.,  

starosta města  

Mgr. Pavel Janík v. r.,  

místostarosta města 

 

 

 

Ilustrační kresby z archivu MKIC 

Revitalizace břehů říčky Šembery  

a potoka Bušince 

 
V pátek 21. října 2011 ráno jsme se sešli, abychom společný-

mi silami, v rámci projektu Přívětivý Český Brod, uklidili 

břehy říčky Šembery a potoka Bušince.  

 

Vybraná místa, která jsme čistili, stezku Břetislava Jedličky-

Brodského a lokalitu kolem potoka Bušince od silnice I/12 

směrem k městu, pomáhali vybrat občané v dotazníkovém 

průzkumu.  

Na akci se sešlo přibliţně 120 lidí, z toho asi 100 dětí, které 

dorazily pod učitelským vedením z obou ZŠ z Českého Bro-

du a ze SOŠ z Liblic. Úklidu se také zúčastnili zástupci ze 

sdruţení místních ochránců přírody, Mysliveckého sdruţení 

Šembera a Mysliveckého sdruţení Tuchoraz.  

Ochotní pracovníci z TS celé dopoledne odváţeli sebraný 

odpad na náměstí do připraveného kontejneru. Kontejner se 

postupně plnil i přesto, ţe říčku Šemberu před několika mě-

síci uklízeli dobrovolníci v rámci akce „Ukliďme Pošembe-

ří“. 

Před polednem se účastníci sešli na náměstí, aby se pokocha-

li nad obsahem kontejneru, kde nechyběly staré noviny, pro-

rezavělé barely, hadice, kabely nebo plastové pytlíky. Zají-

mavým úlovkem byl dokonce CD přehrávač. 

Pro vystavený odpad si děti sami vymyslely název „Nashle 

odpadu“. 

Cílem této akce bylo přispět k pochopení, ţe o ekologii se dá 

hodně mluvit, ale nejlépe je pro ni také něco udělat. Přede-

vším však nabádat širokou veřejnost k ohleduplnému zachá-

zení s přírodou v našem okolí. Pak se můţeme těšit na to, ţe 

uklizené prostranství vydrţí pěkné delší čas a nebudeme na 

jeho zvelebování mrhat naše společné úsilí ani prostředky. 

Kristýna Šílová 

 

Na dopravní terminál v Českém Brodě 

získalo město dotaci 

 
V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat pře-

stupní terminál Praţské integrované dopravy (PID). Nádraţí 

v Českém Brodě patří k jedněm z nejfrekventovanějších míst 

příměstských linek, kudy projde přibliţně 5000 cestujících za 

den. 

 

Vybudování dopravního terminálu umoţní obyvatelům měs-

ta a spádovým obcím vyuţít přestupy mezi vlakovou dopra-

vou, linkovou autobusovou dopravou a městskou hromadnou 

dopravou (MHD). Přestupní terminál vznikne v prostoru 

ţelezniční stanice Český Brod a jejím nejbliţším okolí.  

Projekt naplňuje priority Strategického plánu rozvoje města 

a je rozdělen do tří základních etap.  

První etapou byla rekonstrukce výpravní budovy ţelezniční 

stanice Český Brod. Investorem byla společnost ČD, která ji 

předala veřejnosti v říjnu 2010.  

Druhou etapou projektu je rekonstrukce prostoru před nádra-

ţím ČD včetně příjezdových komunikací.  

První část projektu, který zde město dokončilo na jaře 2010, 

bylo parkoviště P + R (Park and Ride - zaparkuj a jeď) pro 
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35 osobních vozidel, na toto parkoviště město získalo dotaci 

z ROP SČ ve výši 1,28 mil. Kč (celkové náklady 3,2 mil. 

Kč). V roce 2010 ještě město vyměnilo kanalizaci a vodovod 

v části ulice Krále Jiřího (od křiţovatky s ulicí Zborovskou  

a Jana Kouly k nádraţí), která byla v havarijním stavu vlast-

ním nákladem ve výši 5,7 mil. Kč.  

V roce 2011 Město poţádalo o dotaci z ROP SČ na dvě části 

projektu „Stavební úpravy v okolí nádraţí v Českém Brodě“. 

Část 1A (tzv. Terminál) zahrnuje celkovou rekonstrukci 

všech ploch zeleně, veřejného osvětlení, vybudování autobu-

sových zastávek, parkoviště pro krátkodobé stání K + R 

(Kiss and Ride – polib a jeď) a kamerového systému v části 

ulice Krále Jiřího a prostoru před nádraţím. Část 1B zahrnu-

je celkovou rekonstrukci vozovky od nádraţí do Liblic, ob-

novu odvodnění vozovky a výměnu veřejného osvětlení.  

Ţádosti na část 1A (Terminál) a 1B (Cukrovarská) byly 

úspěšné a obdrţeli jsme oznámení Regionální rady regionu 

soudrţnosti Střední Čechy o schválení projektu 

k financování a výzvu k uzavření smluv o poskytnutí dotace. 

Smlouvy byly odsouhlaseny Zastupitelstvem města Český 

Brod ve středu 9. 11. 2011. 

V roce 2011 Město podalo ještě jednu ţádost o dotaci na 

ROP SČ a to na projekt „Parkoviště P+R ČD Český Brod. 

Tento projekt obsahuje výstavbu 62 parkovacích míst 

v prostoru nepotřebné nákladové rampy ČD vedle budovy 

nádraţí. K dnešnímu dni Regionální rada ţádost o dotaci 

zatím nevyhodnotila. Pokud by se toto parkoviště nestavělo, 

řešila by se potřeba parkovacích míst prodlouţením dnešního 

provizoria v prostoru bývalého cukrovaru.  

Třetí etapa počítá s vybudováním dalších parkovišť v ulici 

Klučovská a prostoru nákladové části nádraţí, vybudována 

mají být parkovací místa pro osobní auta a zázemí pro cyk-

listy B + R (Bike and Ride – Přijeď na kole a jeď). Tato eta-

pa však můţe být reálně zahájena aţ po dokončení investiční 

akce společnosti SŢDC, která umoţní bezbariérový přístup 

k nástupištím a především prodlouţení podchodu 

s vyústěním ke Klučovské ulici. SŢDC však zatím přerušila 

práce na projektové přípravě.  

Jaké jsou investiční náklady? 

Náklady na projekt „Stavební úpravy v okolí nádraţí 

v Českém Brodě – část 1A“ (Terminál) jsou ve výši 30,5 

milionů Kč. Dotace ve výši 13,8 milionů Kč je 

z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Če-

chy, Prioritní osa Doprava, výzva č. 64, oblast podpory 1.2. - 

Udrţitelné formy veřejné dopravy. Další související náklady 

jsou ve výši 1 milionu Kč. 

Náklady na projekt „Stavební úpravy v okolí nádraţí 

v Českém Brodě – část 1B – ulice Cukrovarská“ jsou ve výši 

28,9 milionů Kč. Z Regionálního operačního programu 

NUTS II Střední Čechy (ROP), Prioritní osa Doprava výzva 

č. 58, oblast podpory 1.1. - Regionální dopravní infrastruktu-

ra – místní komunikace je dotace 18,5 milionů Kč. Další 

související náklady jsou ve výši cca 3,6 mil Kč (obsahují 

mimo jiné i propojení vodovodních řadů mezi Českým Bro-

dem a Liblicemi v délce 620 m).  

Potřebu vlastních finančních prostředků na tyto investice ve 

výši 31,4 mil. Kč v letech 2012 a 2013 bude město řešit 

z větší části pravděpodobně výběrovým řízením o poskytnutí 

úvěru. O moţnostech a detailech se v současné době jedná. 

Předpokládané náklady na projekt „Parkoviště P+R ČD, 

Český Brod“ jsou ve výši 21,5 milionu Kč. Město poţádala 

o dotaci do ROP Výzva č. 54 Oblasti podpory: 1.2 - Udrţi-

telné formy veřejné dopravy– (P+R, B+R, cyklodoprava) je 

ve výši 8,6 milionu, 2 miliony jsme obdrţeli z fondů Středo-

českého kraje (jiţ je uzavřena smlouva). Rozhodnutí o po-

skytnutí dotace z ROP SČ ještě nebylo vydáno. Je projedná-

na i finanční spoluúčast Českých drah a.s. 

Realizace schválených projektů bude probíhat s ohledem ke 

všem administrativním úkonům od června příštího roku do 

července roku následujícího. 

Věříme, ţe kaţdá dokončená stavba přispěje ke zvýšení 

komfortu cestování a vyuţívání hromadné dopravy, coţ jistě 

ocení nejen občané Českého Brodu, ale i jeho okolí. 

Kristýna Šílová 

Matrika informuje 

 

Významné ţivotní výročí  

oslavili tito  

českobrodští občané 

 

pan Jiří Havelka,  

paní Jarmila Havelková, 

paní Zora Jeřábková, 

paní Miloslava Koblíţková, 

pan Jaroslav Paţout 

a paní Marie Skalníková 

 

Upřímně blahopřejeme,  

přejeme hodně zdraví a pohody 

do dalších let.  
Miroslava Hladíková  

matrikářka  
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Blokové pokuty na místě zaplacené  

46 500 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  

48 500 Kč 

Parkovací automaty 

85 498 Kč  

Poplatky za trţnici 

3 160 Kč 

Celkem 

183 658 Kč 

Z deníku Městské policie  

Říjen 2011 

Měření rychlosti v obci Poříčany – veřejnoprávní smlouva 

Měření rychlosti v obci Tismice 2× – veřejnoprávní  

smlouva 

Měření rychlosti v obci Český Brod ul. Zborovská  

a Liblice 

Řešení krádeţe v prodejně Penny Market – vyřešeno  

blokově 

Oznámení o napadení ţeny v ulici Rokycanova – návrhový 

přestupek + vyrozuměna PČR 

Spolupráce s odborem sociálních věcí při přepravě dětí do 

kojeneckého ústavu v Kolíně 

Asistence s PČR při domovních prohlídkách v ulici  

Prokopa Velikého 

Měření rychlosti v Liblicích + kontrola NA 10 t 

Oznámení o muţi romské národnosti, který si o zeď domu 

brousí nůţ v prostoru farmářských trhů. Muţ odzbrojen  

a převezen k lékařskému vyšetření a posléze eskortován do 

léčebny v Kosmonosech. 

Měření rychlosti v obci Krupá – veřejnoprávní smlouva 

Odchyt psa v ulici Masarykova + převoz do útulku v Lysé 

nad Labem 

Sběr injekčních stříkaček v ulici Prokopa Velikého 

Nález občanského průkazu a řidičského průkazu, 

následně předán majiteli 

Nález průkazky PID – majitelka z Kostelce n. Č. lesy  

předáno cestou PČR 

Spolupráce s finančním odborem při přepravě peněz z KB 

Kolín 

Spolupráce s PČR při pátrání po osobách a omamných  

a psychotropních látkách na Škvárovně 

Asistence s finančním odborem při kontrole stánků před 

MKIC 

Odchyt psa na MěÚ Český Brod – pes vydán majiteli 

Měření rychlosti v obci Nová Ves II – veřejnoprávní 

smlouva 

Dohled nad veřejným pořádkem při konání fotbalového 

utkání Č. Brod – Nové Strašecí 

Spolupráce s finančním odborem při rozvozu reflexních 

prvků (vestiček) do mateřských škol v Českém Brodě  

a v Liblicích 

Oznámení o zablokování ulice Průmyslová šesti kamióny 

– vyřešeno na místě s pracovníky firmy na výrobu polysty-

rénu 

Měření rychlosti v obci Tuchoraz – veřejnoprávní smlouva 

Výzva k odstranění autovraku v ulici 28. října 

Oznámení o pomalovaných zdech a značek motivy  

svastiky – předáno PČR 

Řešení krádeţe v prodejně LIDL – vyřešeno blokově 

Kontrolní činnost při konání dětského branného dne 

v parku u pivovaru 

Spolupráce s odborem sociálních věcí v obci Kounice 

Odchyt dvou psů v ulici Jungmannova – předáno  

majitelům 

Oznámení o napadení ţeny muţem v ulici Palackého – 

předáno PČR 

Spolupráce se stavebním odborem v obci Rostoklaty 

Kontrola zákazu vjezdu NA 10 t v obci Liblice  

Oznámení o psu pohybujícím se na nástupišti ČD – pes 

předán majiteli 

 Oznámení o poškozeném veřejném osvětlení v ulici  

Palackého firmou provádějící demontáţ střešní krytiny – 

zpracováno + předáno odboru správy majetku města 

Odchyt psa v ulici Ţiţkova – převoz psa do útulku v Lysé 

nad Labem 
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MP: volejte  

736 675 756; 321 612 156 

Spolupráce s PČR při kontrolní akci na podávání alkoholických nápojů mladistvým osobám na diskotéce u Černého Koně – 

kontrola osob, předvádění osob na PČR a následné předávání mladistvých rodičům 

Dohled nad veřejným pořádkem při konání fotbalového utkání Č. Brod – Čáslav 

Zvýšená kontrola ţáků před vyučováním z důvodu kouření v okolí škol a poškozování 

oplocení domů a elektrických roz- vodných skříní + dohled nad přechody 

v okolí škol 

Kontrola nádraţí, vestibulu, če- kárny a podchodu ohledně dodrţování tabáko-

vého zákona a veřejného pořádku – denně 

Kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně (zvýšená činnost památka zesnulých) 

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 

Nový harmonogram svozu  

směsného a tříděného odpadu  

v roce 2012  
 

Na základě rozhodnutí vedení města a TS bude upraven 

zkušební Harmonogram svozu směsného a tříděného 

odpadu v roce 2012.  
 

Počínaje lednem 2012 lichý týden svoz směsného odpadu, 

sudý týden svoz bioodpadu, svoz bioodpadu bude navýšen  

v měsících červen, červenec srpen kaţdý týden. Uvaţuje se 

také o měsících říjen a listopad, kdy by se měl sváţet biood-

pad také kaţdý týden. Svoz tříděného odpadu: papír kaţdou 

středu, plasty kaţdý čtvrtek, tetrapaky dle naplněnosti kaţdý 

měsíc, sklo 1× měsíčně, zvony se sklem dle naplněnosti za  

2-3 měsíce. Harmonogram svozu bude zveřejněný v aktuali-

tách webových stránek Technických sluţeb, na stránkách 

města, v Českobrodském zpravodaji, na nástěnce TS pod 

kostelem. Podnikatelé a podnikatelské subjekty, které mají 

uzavřenou smlouvu s TS a pravidelný svoz 1× týdně – svoz 

kaţdé pondělí. Ceny svozu odpadu pro podnikatelské subjek-

ty a firmy se pro rok 2012 navyšovat nebudou.  

 

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel Technické sluţby Města Český 

Brod  

 

Kontakt: 

Palackého 339, Český Brod  

tel.: +420321622737  

tel/fax: 420321622730  

mobil: +420739462941  

e-mail: krulis@ceskybrod.cz 

Školka/ky v Liblicích 

 
Pro ty z Vás, kteří to ještě nevědí, Liblice budou mít na jaře 

větší školku. 

Současná školka v Liblicích je kapacitně přetíţená a její 

provoz nebyl uzavřen jen z toho důvodu, ţe má dočasně udě-

lenou výjimku od Krajské hygienické stanice. Původní záměr 

na výstavbu nové budovy školky, odkoupení pozemku a sta-

vební práce by byly v současné době pro město finančně 

neúnosné.  

 

Proto zástupci města ve spolupráci s vedením SOŠ 

v Liblicích přišli na moţnost přeměnit málo vyţívané pro-

story v přízemí SOŠ v Liblicích a zvýšit tak kapacitu stáva-

jící školky. Budova SOŠ je ve vlastnictví Středočeského 

kraje, a proto muselo vedení města jednat se zástupci kraje.  

Na zasedání dne 1. 8. 2011, po několika schůzkách a jedná-

ních mezi vedením Města Český Brod a představiteli kraj-

ského úřadu, Rada kraje schválila pronájem daných prostorů 

v budově SOŠ a výpůjčku na část pozemku pro zahradu  

a hřiště.  

Zapůjčené prostory je však zapotřebí nejprve stavebně upra-

vit. Bude nutné vybudovat nový vstup do budovy, sociální 

zázemí a propojit tři stávající třídy, ze kterých vznikne po-

bytová místnost, současně herna, jídelna i loţnice pro 28 

dětí. Dále je třeba oplotit budoucí hřiště a zahradu. 

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací proběhlo 

v září 2011. Vítězným uchazečem se stala firma Stafiko 

Poděbrady spol. s. r. o.  

Práce na rekonstrukci byly zahájeny 12. října tohoto roku. 

„Práce jsme začali vybudováním nového vstupu a odděle-

ním provozu stávající školy od budoucí školky tak, aby byl 

co nejméně narušen provoz školy. V současnosti provádíme 

bourací práce.  Vše probíhá podle plánu,“ uvedl stavební 

dozor Ing. Luboš Křivánek. 

 

mailto:krulis@ceskybrod.cz
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A jak to bude s vařením a výdejem obědů pro děti nového 

oddělení MŠ?  

„Vařit se bude ve stávající kuchyni SOŠ. Je předpoklad, ţe 

odtud se budou obědy dováţet i do stávající MŠ, kde bude 

kuchyň stavebně upravena na výdejnu jídel,“ dodává Mgr. 

Hana Dočkalová, projektový manaţer pro oblast investic 

MěÚ Český Brod. 

Rekonstrukce je financována částečně z rozpočtu pro letošní 

rok a částečně z rozpočtu na rok 2012. Předpokládaná částka 

na stavební práce je 2.935.818 Kč. Vybavení školky bude 

hrazeno z rozpočtu MŠ a herní prvky budou postupně osazo-

vány dle finančních moţností města a MŠ. 

Tím by MŠ v Liblicích měla mít dvě oddělení s kapacitou 17 

a 28 dětí.   

„Předpokládáme doplnění Zřizovací listiny a úpravy údajů 

v síti škol na jaře 2012. Po splnění těchto podmínek bude 

vyhlášeno doplňovací řízení ještě na tento školní rok. Celé 

řízení od nápadu aţ po realizaci tak tedy trvá rok, coţ beru 

jako daň územnímu řízení škol a školských zařízení oproti 

dřívějšímu rezortnímu řízení škol,“ dodává místostarosta 

Mgr. Pavel Janík. 

Přejme dětem nejen z Liblic příjemné prostředí a mnoho 

hezkých chvil v nových prostorách MŠ.  

Kristýna Šílová 

 

Co se děje v městském parku? 

 
Ráno 3. listopadu byly zahájeny v městském parku výkopové 

práce. Určitě si říkáte, co se tam děje? 

 

Jedná se o projekt z programu Přívětivý Český Brod, který 

byl podpořený dotací z Revolvingového fondu MŢP. Upra-

vovaný prostor bude nabízet několik aktivit. Jednou z nich je 

cvičení na vybraných posilovacích strojích, které jsou vhod-

né jak pro seniory, tak pro aktivní sportovce. Součástí pro-

storu bude zároveň hřiště na pétanque. Pétanque je tradiční 

francouzská hra pro dvě 1 – 3 členná druţstva, která se snaţí 

umístit hrací koule co nejblíţe k cíli – košonu. Těšit se mů-

ţete i na dřevěný altán a pergolu s lavicí. 

Kdy bude dílo hotovo? 

„Pokud půjde vše podle plánu, dnes by měly být hotovy vý-

kopy a betonování základových kotev, zhruba za dva týdny 

proběhne montáţ strojů a 22. listopadu by mělo být dílo pře-

dáno,“ dodal Ing. Rostislav Vodička, vedoucí odboru ţivot-

ního prostředí a zemědělství. 

Realizací projektu přibudou v parku další moţnosti, jak zde 

strávit příjemné chvíle odpočinku. 

Kristýna Šílová 

 

Svoz bioodpadu v Českém Brodě 

Vyhodnocení zkušebního svozu  

Bioodpadu 
 
V rámci zkvalitňování odpadového hospodářství a sluţeb pro 

občany v Českém Brodě se rozšířil a zefektivnil svoz odpadu 

o další vytříděnou sloţku – bioodpad.  

 

K zahájení svozu předcházela soustředěná a intenzivní kam-

paň cestou k občanům, která vyvrcholila počínaje 20. čer-

vencem k zahájení výdeje nových hnědých nádob 

v Technických sluţbách Český Brod. O tyto nádoby  

a o vlastní svoz bioodpadu projevili Broďáci velký zájem. Po 

svozu této komodity jiţ několik let občané Českého Brodu 

volali a konečně se dočkali. Získáním dotace v roce 2010  

a následným výběrovým řízením na nákup nového vozu  

a nádob se vše urychlilo. 

K 30. 11. 2011 bylo vydáno na základě uzavřených smluv 

s občany celkem 1112 nádob určených pro ukládání biood-

padu. Nádoby byly pořízeny z dotace v dostatečném mnoţ-

ství, velikostech a kvalitě. Zkušební svoz byl zahájen 1. 8. 

2011. Svoz bioodpadu se provádí v Českém Brodě a spádo-

vých obcích ve třech termínech. Kaţdé pondělí 1x za 14 dnů 

město Český Brod, ve čtvrtek obec Liblice a v pátek obec 

Štolmíř a Zahrady. 

Svezený bioodpad se odváţí do 17 km vzdálené Hořátve, 

kde je umístěna kompostárna. Cena za uloţení je stanovena 

na 320 Kč za 1 tunu. V porovnání se skládkou komunálního 

odpadu v Radimi (bioodpad byl z velké části součástí směs-

ného odpadu) se jedná o 1/3 ceny uloţení odpadu. Vzdále-

nosti jsou obdobné. 

Výhodou také můţe být určitá konkurence, jelikoţ jsme 

vstoupili do jednání s vedením obce Radim, která bude ote-

vírat novou kompostárnu na začátku roku 2012. 

V rámci zkušebního svozu proběhla následná kampaň u ob-

čanů, kteří byli pravidelně upozorňování písemným dopisem, 

co v nádobě na bioodpad nesmí být. A věřte, situace se radi-

kálně zlepšila. V nádobách určených pro svoz směsného 

odpadu zmizel bioodpad a další vytříděné sloţky. Situaci 

sledují neustále osádky dvou svozových vozů, kteří předávají 

vedení TS podrobné informace. 

V průběhu zkušebního svozu bioodpadu bylo svezeno 

v průměru za jeden měsíc celkem 66 tun bioodpadu. Občané 

mohou nadále ukládat také bioodpad ve sběrném místě odpa-

du v Palackého ulici do přistavených kontejnerů. Někteří 

mají také doma jiţ několik let kompostéry určené k uloţení 

bioodpadu. 

V příštím roce 2012 bychom se chtěli ve vývoji odpadového 

hospodářství posunout dále. Cílem je zkvalitnění svozu 

všech odpadů a také efektivita. 

Bude se jednat o zkušební rok, kdy poprvé v historii budeme 

sváţet směsný odpad a bioodpad vţdy v sudém týdnu 

(bioodpad) a lichém týdnu (směsný odpad). Dle naplněnosti 

kontejnerů na tříděný odpad bude navýšen svoz tříděného 

odpadu, případně kontejnerová místa budou doplněna nový-

mi kontejnery. Jediná výjimka bude u podnikatelských sub-

jektů, kde v rámci uzavřených smluv v cyklech 1× týdně 

budeme svoz provádět kaţdé pondělí. 

Svozy bioodpadu dle prvních zkušeností se určitě navýší  

v měsících červen, červenec a srpen, ale také výhledově říjen 

a listopad. 

Hlavním cílem je připravit se na budoucnost a tím jsou zá-

vazky v rámci EU a moţnosti konzervace skládek komunál-

ního odpadu a cesta ke sběrným dvorům a spalovnám. Ne-

chceme určitě navyšování nákladů a tím zvyšování poplatků 

občanům. A na to se musíme určitě připravit. 

Na konci roku 2011 bych chtěl poděkovat všem občanům, 

kteří kvalitně třídí odpad a tím sniţují náklady na jeho likvi-

daci.  

 

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel Technické sluţby Český Brod 
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Příspěvkové organizace 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

a ostatní aktivity informují… 

Čarujeme s knihami 

 
Téměř všichni ţáci tříd prvního stupně 

českobrodských ZŠ se vystřídali na 

besedách, které připravily zkušené pra-

covnice Městské knihovny v Českém 

Brodě. Besedy jsou připraveny zvlášť 

pro mladší školní děti (1. - 3. třída)  

a starší školní děti (4. a 5. třída), z hle-

diska rozsahu znalostí i úrovně četby.  

 

„Několikátým rokem pořádáme pravi-

delné tematické besedy, aby se děti 

seznámily s knihovnou jiţ v útlém vě-

ku, naučily se s knihami zacházet  

a získaly k nim dobrý vztah. Hlavním 

cílem společných setkání se školami je 

podpora motivace dětí ke čtení,“ vy-

světlila ředitelka knihovny Eva Vedra-

lová.  

Besedu zahájila knihovnice Vlasta No-

votná tím, ţe ze staré knihovnic-

ké  t ruhly vyčarovala  soutěţe 

s kouzelnickou tematikou, knihy ke 

čtení a čarodějnické úkoly. Děti se zá-

jmem soutěţily, kreslily, bavily se, 

s napětím poslouchaly úryvky z knih  

a přitom se vzdělávaly. 

První část besedy skončila čtením 

úryvku z knihy Harry Potter a Princ 

dvojí krve. Poté se skupinka přesunula 

do vedlejší místnosti, kde si děti pro-

hlédly nejen nově zakoupené knihy, ale 

dočkaly se i velkého překvapení – no-

vého počítače, který knihovna pořídila 

z prostředků grantu Středočeského fon-

du kultury a obnovy památek.  

„Počítač bude slouţit našim čtenářům 

k vyhledávání knih v on-line katalogu 

dětského oddělení. Zjednoduší se tím 

celý proces půjčování knih pro děti,“ 

dodala paní ředitelka.  

Děti si pod vedením knihovnice Radky 

Šindelářové vyzkoušely, jak v počítači 

najít potřebné informace, aby si knihu 

mohly samy vyhledat v regále. Druhou 

část besedy ukončila diskuse nad nový-

mi knihami, mezi kterými nechyběli 

Šmoulové, pátý díl série o Percy 

Jacksonovi anebo například dobrodruţ-

né př íběhy Thomase  Brez iny 

s kouzelnou lupou. Ještě při cestě 

z knihovny si dobře naladěné děti poví-

daly o knihách.  

Snad kaţdý rodič si uvědomuje důleţi-

tost knihy v dětském světě. Zda děti 

čtou a co je velmi důleţité. Čtení knih 

ovlivňuje nejen jejich duševní vývoj, 

ale zároveň i napomáhá vývoji osob-

nosti, schopnosti soustředit se, zvyšuje 

slovní zásobu, rozvíjí fantasii a myšle-

ní. Pravidelná četba je obzvláště důle-

ţitá v dnešní době, kdy jsme všichni 

pod neustálým tlakem médií. 

Českobrodská knihovna vskutku neza-

hálí, jen v říjnu například nabídla dě-

tem šestnáct literárních besed. Přejme 

zaměstnancům knihovny, aby jejich 

nadšení a úsilí bylo nevyčerpatelné  

a děti se i nadále těšily z akcí, které pro 

ně připravují. 

Kristýna Šílová 

 

Den otevřených dveří 

v domově Anna 

 
Ve středu 12. 10. 2011 byl den otevře-

ných dveří v domově Anna. A tak jsme 

se s tajemníkem Města Český Brod, 

Ing. Alešem Kašparem vydali na ná-

vštěvu.  

 

Ředitelka Ing. Lucie Hovorková nás 

provedla po budově, která v současnos-

ti poskytuje domov 99 seniorům. Zaří-

zení nabízí jedno, dvou, tří a čtyř lůţ-

kové pokoje se sociální a zdravotní 

sluţbou. Dále pak kompletní stravová-

ní, ať uţ má klient poţadavek na nor-

mální stravu, diabetickou anebo ţluční-

kovou dietu. Posláním domova je po-

skytovat sluţby zaměřené na udrţení  

a podporu fyzických sil a psychosociál-

ních dovedností obyvatel.  

„Naším cílem je v první řadě spokoje-

nost všech klientů. Snaţíme se o rozvoj 

a udrţení soběstačnosti seniorů po co 

nejdelší dobu a přitom udrţovat a roz-

víjet jejich sociální kontakty,“ uvedla 

ředitelka domova.  

Domov poskytuje různé aktivizační 

programy a zájmové činnosti. O tom 

jsme se přesvědčili na vlastní oči. 

Knihovna v prvním patře se na tento 

den proměnila ve výstavní prostory, 

kde dvě milé dámy, paní Zdeňka Lehká 

a Eva Vladyková nabízely rukodělné 

výrobky. 

„Všechny práce, které zde vidíte, vyro-

bili naši senioři,“ pyšnila se paní ředi-

telka. Někteří senioři vytvořili úţasné 

originální hedvábné šátky zdobené 

solnou a parní technikou nebo ozdobné 

předměty z keramiky, jiní zase namalo-

vali obrázky technikou zvaná enkausti-

ka, coţ je malba tekutým voskem. Naše 

návštěva byla ještě více zpříjemněna, 

kdyţ nám pečovatelka Jaroslava Krut-

ská nabídla koláčky, které spolu se 

seniory upekli.  

Na závěr návštěvy jsme s ředitelkou 

domova diskutovali o projektech, na 

kterých pracují a které se  jim 

v minulých letech podařilo dokončit.  

„Všichni máme radost a uţitek napří-

klad ze zrekonstruované venkovní za-

hrady a upraveného dvora s novou per-

golou,“ dodala ředitelka domova.  

Po šálku voňavého čaje jsme popřáli 

všem zaměstnancům a klientům, aby 

jim vydrţelo odhodlání při jejich práci 

a  t a k é  h o d ně  d o b ré  n á lad y 

s přicházející zimou a krátkými dny.  

Kristýna Šílová 

 

Dementování poplašné 

zprávy o sloučení škol 

 
Na vědomost dávám široké veřejnos-

ti a především rodičům našich poten-

ciálních studentů, ţe poplašná zprá-

va o budoucím slučování Gymnázia 

Český Brod a SOŠ Liblice se neza-

kládá na pravdě.  
Krajský úřad Středočeského kraje pro-

střednictvím náměstka hejtmana pro 

školství PaedDr. Milana Němce pouze 

zjišťoval teoretické moţnosti této even-

tuality v souvislosti s pravděpodobným 

ukončením činnosti Praktické školy 

v Úvalech ve školním roce 2011/2012 

a následným převedením této školy do 

jiného objektu ve vlastnictví Středočes-

kého kraje (například i do Liblic). 

Gymnázium nemá dostatečně volné 

prostory pro tuto transakci a Středočes-
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ký kraj uţ o této eventualitě podle slov 

p. Němce uvaţovat nebude. 

Poplašná zpráva poškozuje jméno 

gymnázia a mohla by odradit potenciál-

ní zájemce o studium na této škole.  

I nadále bude gymnázium otevírat pro 

studenty jednu třídu čtyřletého typu 

studia a jednu třídu osmiletého typu 

studia. 

Mgr. Vladimír Libovický,  

ředitel gymnázia 

 

Norská delegace na  

1. Základní škole 

v Českém Brodě,  

Ţitomířská 885 

 
V úterý dne 18. října 2011 přivítala 

škola v odpoledních hodinách sedm 

účastníků norské delegace z města Sta-

vangeru. 

 

Tato návštěva se uskutečnila v rámci 

projektu , ,Ekologické školství 

v Norsku a v České republice – inspira-

ce a výměna zkušeností“, který byl 

podpořen v rámci Blokového grantu 

FM EHP/Norska. Město Český Brod se 

na základě česko-norského výměnného 

projektu rozhodlo k dlouhodobé pod-

poře a motivaci škol ve městě, 

k participaci na mezinárodním progra-

mu Ekoškola. Atmosféra setkání byla 

úţasná. Děti z pěveckého krouţku ná-

vštěvníkům zazpívaly. O své zkušenos-

ti s chovem drobných zvířátek a okras-

ných baţantů se s nimi podělili i ţáci 

zapojení do chovatelského krouţku. 

Nechyběla ani ukázka prezentací 

s ekologickou tématikou, které vytvoři-

li sami ţáci. Delegáti si prohlédli areál 

školy, ekologickou naučnou stezku  

a mohli si vyzkoušet lezeckou stěnu. 

Paní ředitelce ZŠ ze Stavangeru byly 

předány v angličtině psané dopisy na-

šich ţáků 5. a 6. ročníku. Spolupráci se 

zahraniční školou chceme navázat za-

tím formou dopisování. Škola realizuje 

ekologickou výchovu v rámci vlastního 

školního vzdělávacího programu Tvoři-

vá škola. Návštěva představitelů Eko-

škol z Norska a vzájemná výměna zku-

šeností pomůţe škole realizovat další 

potřebné aktivity, které by vedly  

k ochraně ţivotní prostředí a zároveň 

škole pomohly v úsilí získat meziná-

rodní titul Ekoškola. 

  

Mgr. Drahomíra Čutková,  

ředitelka školy 

Jak třídí odpad v ZŠ  

Ţitomířské 

 
S ředitelem Technických sluţeb (TS), 

Ing. Miroslavem Krulišem jsme ve čtvr-

tek 20. října navštívili základní školu 

Ţitomířskou v Českém Brodě. Zúčastni-

li jsme se přednášky firmy CIUR a. s. 

z Brandýsa nad Labem, která se jiţ 

řadu let zabývá zpracováním recyklo-

vaného odpadu a výrobou tepelně–

akustické, celulózové foukané izolace.  

 

Zástupce firmy pan Václav Bassetto 

spolu se svým kolegou připravili pro 

děti velmi poutavou panelovou diskusi 

na téma „Tříděný odpad“. Ţáci se se-

znamovali nejen se základními důvody 

a principy třídění, ale měli také moţ-

nost diskutovat na téma, jak se vytřídě-

ný odpad dále zpracovává a vyuţívá. 

Besedu zakončila ukázka materiálů  

a výrobků, které firma vyrábí 

z recyklovaného odpadu. 

Ředitelka školy Mgr. Drahomíra Čut-

ková nám potom vyprávěla o stávají-

cích projektech a akcích. Projektem, na 

kterém škola jiţ třetím rokem spolupra-

cuje s TS, je akce „Rychlý sběr“. Cílem 

tohoto projektu je soutěţivostí podpořit 

sběr i třídění papíru mezi ţáky. Při této 

akci se zvlášť třídí časopisy, kartony, 

atd. Hodnotí se nejlepší třída na škole  

i nejlepší ţáci ve třídách. Nejúspěšnější 

za odměnu firma pozve na exkursi do 

svého provozu. Díky přímému výkupu 

od škol organizátoři soutěţe garantují 

výhodnou výkupní cenu.  

„Letos jsme shromáţdili 7,5 tun papíru. 

Děti tak do svých třídních fondů dosta-

ly něco kolem 18 000 Kč, “ vysvětluje 

ředitelka školy, „třída si pak sama od-

hlasuje, na co získané peníze pouţijí, 

většinou si z peněz financují výlety.“  

„Spolupráce s touto školou se nám 

osvědčila a naším přáním je, aby po-

dobně postupovaly i další školy,“ při-

pojil se ředitel TS.  

Dalším zajímavým projektem je vzdě-

lávací program „Eko-škola“. Hlavním 

cílem programu je vést ţáky 

k zamyšlení se nad svým jednáním  

a k aktivnímu zapojení do sniţování 

ekologického dopadu školy i svého 

vlastního na ţivotní prostředí. 

„Chceme zavést třídění odpadu i v jed-

notlivých třídách. Děti si budou samy 

hlídat a hodnotit, jak třídí veškerý od-

pad,“ dodává ředitelka školy.  

Škola se chce v průběhu příštího roku 

zapojit i do dalších projektů. Jedná se 

například o kompostování bio odpadu  

a následné vyuţití kompostu na políč-

kách kolem školy nebo dosaţení certi-

fikátu „Zelená vlajka“. Zelenou vlajku 

můţe škola získat, kdyţ společnými 

silami budou všichni šetřit energii, vo-

du, chránit přírodu a ţivotní prostředí, 

ale o tom aţ zase někdy jindy.  

Plánů má škola vskutku mnoho. Přejme 

tedy vedení školy, učitelskému sboru  

a ţákům, ať se jim podaří dosáhnout 

všech cílů spojených s environmentální 

výchovou, která je součástí programu 

školy. 

Kristýna Šílová 

 

Stezka dušiček na  

autorském hřišti MŠ  

Sokolská 

 
KRAP – Klub rodičů a přátel MŠ So-

kolská ve spolupráci s vedením MŠ, 

ZUŠ Český Brod a o.s. Magráta přiví-

talo v prostoru HŘIŠTĚ MŠ Sokolská 

1.11. 2011 KELTSKÝ NOVÝ ROK.  

 

Toto hřiště bylo v loňském roce rekon-

struováno především z finančních pro-

středků získaných prostřednictvím 

MAS Pošembeří z prostředků Progra-

mu rozvoje venkova Leader. Herní 

prvky jsou autorským dílem Enfant 

terrible – MgrA.Lenky Klodové Phd., 

Mgr. Heleny Polákové a MgrA. Lucie 

Nepasické. 

Konec období hojnosti, tepla a světla, 

začátek doby tmy, zimy a nejistoty, 

tento pro naše dávné předky ideální 

okamţik k předělu celého roku oslavilo 

na 100 dětí výrobou podzimních bram-

borových strašidýlek a k večeru výro-

bou lucerniček z omalovaných lahví, 

zdobených podzimními listy a plody. 

Do našich časů se jiţ od Keltů docho-

val zvyk v tomto období vzpomenout 

na ty, jejichţ ţivot jiţ skončil. Duše 

předků se nakrátko vracejí do našeho 

světa, navštěvují nás a pro orientaci  

a ohřátí jim poslouţí zaţehnuté ohníč-

ky. Do setmění vyčkali děti i dospělí  

u ohně při pečení jablek a za tmy vyra-

zili podle vyrobených lucerniček na 

okruţní „Stezku dušiček“ po areálu 

hřiště. Svá světýlka si pak odnesly děti 

domů.  

Této noci svítilo na zahradách v Čes-

kém Brodě a okolí na 60 lucerniček 

„aby duše našich blízkých na tomto 

světě nezabloudily“. 

Za Klub rodičů a přátel MŠ Sokolská 

Hana Vrbovcová 
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Drakiáda 
...vítr, jako obvykle, nefoukal 

 
V neděli 6. 11. 2011 jsme se všichni 

probudili do krásného slunečného po-

časí, coţ všem určitě vykouzlilo úsměv 

na tváři, ale fakt, ţe bylo téměř bezvětří 

a my se chystali na hřiště pouštět dra-

ky, uţ tak radostný nebyl.  

 

Ale to nás neodradilo a s heslem „Buď 

připraven!“ jsme měli v rukávu pár her, 

kdyby se přece jenom vítr neumoudřil. 

Dopoledne jsme se sešli na hřišti  

a zkoušeli, jak to půjde bez větru. 

Chvilkami to vypadalo spíš jako běţec-

ké závody, protoţe to byl téměř jediný 

způsob, jak dostat draka do vzduchu. 

Ale snaha ani trpělivost nás neopouště-

la a tak se naše taktiky postupně vylep-

šovaly. Nakonec se na nás ale usmálo 

štěstí a začalo trochu foukat. Nijak 

moc, ale stačilo to k tomu, aby se snad 

všem podařilo draka dostat do vzduchu 

a udrţet ho tam. Dokonce se to povedlo 

i s draky, které jsme ručně vyráběli na 

podzimkách (jen to většinou nepřeţili). 

Takţe jsme všichni byli úspěšní, zahrá-

li jsme si pár her, rozdali diplomy za 

všemoţné zásluhy a pomalu se roz-

prchli na obědy domů. 

Jak nám krásně svítilo sluníčko, si mů-

ţete ověřit na našich stránkách 

www.skaut7.cz ve fotogalerii. 

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka 

Káťa 

 

Dušičky 

 
A máme tu období dušiček, čas, kdy 

všichni vzpomínají na zesnulé a uctívají 

jejich památku. 

Pro nás to tak jako kaţdý rok znamená 

vytvořit zhruba 40 svícínků a poté je 

rozmístit na hroby našich zesnulých 

přátel a příznivců skautingu. 

 

Tento rok jsme určili pro roznášení 

svícínků pondělní podvečer. Sešli jsme 

se před domem, kde bydlí Dědeček 

(Mirek Stárek – člen Svojsíkova oddí-

lu), tentokrát nás rovery podpořili  

i skautky a jeden skaut a tak byl večer 

o poznání veselejší neţ předešlé roky. 

Poté, co jsme se všichni sešli, jsme se 

přesunuli na hřbitov. Ještě před vstu-

pem byla zopakovaná pravidla pro cho-

vání na hřbitově a rozdělené funkce. 

Pozor, rozdělení funkcí je velice důle-

ţité, měli jsme dva drţiče (drţeli be-

dýnku se svícínky), dva zapalovače 

(zapalovali svíčky u svícínků), dva 

podávače (podávali svíčky a svícínky), 

dva pokládače (pokládali svícínky na 

hrob), jednoho odškrtávače (odškrtával 

v seznamu jména našich zesnulých 

přátel), jednoho navigátora (to byl Dě-

deček, nikdy nechápu, jak si můţe tak 

přesně pamatovat, kde je kdo uloţen)  

a jednoho vypravěče (to byla Hanička 

N., která nám přibliţovala příběhy lidí, 

které jsme my jakoţto mladší generace 

jiţ neznali).  

Po rozdělení těchto činností jsme se 

oblečeni do našich skautských krojů 

vydali do ztemnělého hřbitova, kaţdé-

mu jsme věnovali svícínek, krátkou 

vzpomínku a pozdravení. Zhruba po 

hodince jsme se jiţ za úplné tmy  

a světla svíček vraceli ze hřbitova. 

Zůstala nám prázdná bedýnka, několik 

vyškrtaných zápalek a dobrý pocit, ţe 

jsme alespoň pro tento den vykonali 

jeden dobrý skutek.  

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka 

Maky 

 

Podzimní prázdniny  

v Hostinném 

 
Napsat článek o jednodenní výpravě je 

poměrně jednoduchá věc. Ani dvouden-

ní výprava nedá příliš práce. Jak ale 

popsat pět dní podzimních prázdnin 

v Hostinném, kdyţ kaţdý den se stalo 

tolik věcí? Popisovat kaţdou událost je 

nad rámec tohoto článku, nechť tedy 

laskavý čtenář odpustí případné nedo-

statky a výpadky. 

 

Odjíţděli jsme jiţ ve středu brzy ráno, 

tak brzy, ţe slunce ještě spalo a s ním  

i polovina z nás. Cesta byla však dosta-

tečně dlouhá na to, abychom se všichni 

probudili a těšili se na skautskou zá-

kladnu v Hostinném, která se měla stát 

na následujících pět dní naším domo-

vem. 

Po ubytování a vybalení věcí jsme se 

šli krátce projít po okolí – vybrali jsme 

si naučnou „Mravenčí stezku“, která 

nás na 15 zastaveních provedla okolím 

Hostinného a seznámila nás se zvířaty 

a rostlinami, které se v místních lesích 

nacházejí. To, ţe jsme cestou zpátky 

zmokli, nám vynahradil výborný guláš, 

který nám mezitím připravila k večeři 

Maki. 

Na večerní program jsme se sešli 

v tělocvičně, kde začalo cestování po 

světě – nejprve nás navštívili zástupci 

několika kontinentů, krajů, níţin i vý-

šin a pak nás Péťa s pomocí dvou figu-

rantů z řad vedoucích naučila, jak se 

zdraví na různých místech zeměkoule. 

Takoví Eskymáci si například třou nos 

o nos, aby zahřáli jedinou část těla, 

která jim vykukuje z koţešin. Japonci 

si zase masírují kořen nosu, aby ulevili 

unaveným očím. No a Albánci jsou 

proslulí svými vřelými objetími. Po 

důkladném procvičení všech pozdravů 

čekal na děti ještě jeden úkol – pokres-

lit a pojmenovat dřevěný kolíček, který 

jim byl rozdán, a který musely nosit aţ 

do konce prázdnin pořád u sebe. To byl 

pro dnešek poslední úkol, který malí 

cestovatelé plnili, a šlo se spát. 

I další dny ale plynuly ve znamení ces-

tování, her a soutěţí. Ve čtvrtek dopo-

ledne jsme si v jídelně zahráli na po-

norky a rozdělili se do druţstev, ve 

kterých děti představovaly cestovatele 

a zastupovaly vţdy jeden z kontinentů. 

Mezi týmy se tak objevili zástupci 

Austrálie-Klokani, Afriky-Zombíci, 

Antarktidy-Lední medvědi a Evropy-

Lesní skřítci. Po obědě jsme se pak 

všichni přesunuli do parku, který před-

stavoval Pohádkový les a děti v něm 

musely nalézt poklad a dostat se tak 

z lesa ven. Zdánlivě jednoduchý úkol 

zaměstnal některé dvojice i na dvě ho-

diny a v místním parku jsme nejspíše 

vyšlapali pár nových cestiček. Aby 

nebylo sportu málo, vyměnili jsme po 

návratu z parku turistické boty za spor-

tovní a vyrazili si zahrát pár her na 

místní multifunkční hřiště. 

Večer čekal na malé cestovatele ještě 

jeden náročný úkol – projít ve dvoji-

cích či kaţdý sám Cestu, připravenou 

v parku, která představovala putování 

ţivotem. Na této Cestě děti potkaly 

různé postavy, u kterých musely proká-

zat odvahu a splnit úkol. Vyvrcholením 

bylo pak samotné nebe, kde cestovatelé 

obdrţeli od andělů skautské stezky  

a začali tak další „putování“ – po boku 

kamarádů a pod kontrolou vedoucích 

nastoupily děti na cestu skautským 

společenstvím. 

Páteční ráno jsme vstávali o něco poz-

ději, aby všichni cestovatelé zvládli 

dospat putování z předchozího večera. 

A abychom se hned po ránu probudili, 

zahráli jsme si „Na chaos.“ Kaţdé dítě 

si vylosovalo lísteček s úkolem, ke 

kterému ale existoval i protiúkol. 

V jednu chvíli tak sálem pobíhaly děti 

snaţící se sundat bačkory ostatním, 

zatímco jiná skupinka se tyto bačkory 

pokoušela nandat zpět na správné no-

hy. 
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Po troše sportování v parku (střelba 

z luku, přeskok přes lano, frisbee) jsme 

se vydali na procházku do města. I tady 

byl pro cestovatele připraven malý úkol 

v podobě kvízu – poté, co si vyslechli 

pověst o obrech podpírajících radnici, 

museli zodpovědět 13 záludných otá-

zek. Odměna za úspěšné splnění úkolu 

byla vysloveně sladká – návštěva míst-

ní cukrárny. 

A aby na nás dlouho vzpomínali i další 

obyvatelé Hostinného, nejen majitel 

cukrárny, musely děti během další hry 

nasbírat co nejvíce kreseb bot od růz-

ných lidí, které jsme cestou po Hostin-

ném potkali. Procházku jsme pak za-

končili na místním autobusovém nádra-

ţí, kde probíhal prodej a vykrajování 

dýní. Samozřejmě ani my jsme nezů-

stali v této aktivitě pozadu, a tak se  

i naše středisko stalo hrdým vlastníkem 

halloweenské dýně a naše klubovna 

získá nový dekorační prvek. 

Protoţe uţ při vyřezávání dýně se pro-

jevily u některých z nás skryté umělec-

ké talenty, rozhodli jsme se dát večer 

příleţitost i těm dosud ukrytým a uspo-

řádali jsme soutěţ na mezinárodní 

úrovni: „Hostinné má talent!“ Do poro-

ty zavítalo mnoho světově uznávaných 

celebrit, za tu nejvýznamnější platil 

sám Osman Lafita, který byl bezkonku-

renční hvězdou celého večera. Samo-

zřejmě se objevilo i mnoho talentů me-

zi dětmi – Aleš oslnil coby tanečník, 

Andy se Šárkou jako neuvěřitelně ši-

kovné kadeřnice a Mája, věrna úsloví 

„to nejlepší na konec“ nás na samý 

závěr ohromila vlastnoručně sloţenou  

a zazpívanou písní. Uspat a utišit po 

takovém záţitku všechny talenty bylo 

samozřejmě těţší, neţ obvykle, ale 

nakonec celý dOBRáček utichl, aby se 

prospal do předposledního dne podzim-

ních prázdnin. 

Sobotní den jsme opět začali sportová-

ním – tentokrát jsme trápili naše týmo-

vé schopnosti na lanových aktivitách. 

O něco později jsme do městského 

parku zavítali znovu, a to při příleţitos-

ti Olympijských her. Soutěţilo se 

v několika sportech typických pro da-

nou zemi – cestovatelé si tak v týmech 

vyzkoušeli člunkový běh jakoţto zá-

stupci Etiopie, jízdu na hřbetu „koní“ 

s kroketovou pálkou v ruce (snaha při-

blíţit dětem britské pólo) či střelbu na 

koš v rolích amerických basketbalistů. 

A abychom netrénovali jen fyzické 

schopnosti, ale i psychické, pokračoval 

program stopovačkou po městě Hostin-

ném, ve které bylo dětem přiblíţeno 

dílo Josefa Kaisera – významného vý-

robce saní. I přes malé bloudění a mar-

né hledání cest, zakreslených v mapě, 

ale neexistujících ve skutečnosti, se 

všichni našli a došli zpět do dOBRáč-

ku. Odměnou za veškerou vynaloţenou 

námahu bylo pak promítání filmu Aste-

rix a Kleopatra a zaslouţený spánek. 

A pak uţ nastal poslední den. Ten bývá 

většinou chaotický a uspěchaný, ale 

nám se podařilo sbalit všechny věci, 

uklidit celou budovu, vyhodnotit cesto-

vatelská klání a náleţitě je odměnit  

a navíc ještě stihnout ten správný vlak 

z Hostinného do Kolína. Stejným vla-

kem se nejspíš rozhodli ten den cesto-

vat úplně všichni obyvatelé Podkrko-

noší, a tak jsme obyčejnou jízdu vla-

kem obohatili o pocity sardinek. 

Na nádraţí v Českém Brodě uţ na nás 

čekali nedočkaví rodiče, kterým jistě 

všechny děti aţ do hluboké noci vyprá-

věly vše, co se během uplynulých pěti 

dní přihodilo. 

A jestli neusnuli, vyprávějí si dodnes… 

PS: Malá kulturní vloţka (autor: Mar-

tin) 

V Hostinném na rynku stojí dva obři, 

Kdo ví, proč stojí tu, a zda jsou dobří. 

Zbroj mají zlacenou, na hlavě přilbici, 

Stojí tam pod věţí, hlídají radnici 

 

Majda Kaňková 

www.psohlavci14.cz 

 

Podzimní prázdniny  

skautek a skautů 

 
Je neděle večer a všichni uţ jsou doma 

z podzimních prázdnin a určitě vzpomí-

nají, jak letošních 5 volných dní strávi-

li.  

Našim skautům a skautkám z našeho 

střediska se můţou honit hlavou vzpo-

mínky třeba na bobovou dráhu, luxusní 

trampolínu, noční stopovačku či hledá-

ní naučné stezky a v neposlední řadě 

hlavně na přátelskou atmosféru  

a spoustu legrace. Ale abych na nic 

nezapomněla, vezmu to radši popořadě. 

Ve středu 26. října jsme se v brzkých 

ranních hodinách sešli na českobrod-

ském nádraţí v hojném počtu dvaadva-

ceti dětí. Naše cesta vedla na ubytovnu 

v Josefově Dole a výprava byla speci-

ální tím, ţe jsme se tentokrát vydali bez 

světlušek a vlčat. Po úspěšném zvlád-

nutí všech přestupů (a ţe jich bylo) 

jsme dorazili do cíle. Zabydleli jsme se 

v útulné chaloupce, zahnali hlad z cesty 

a vydali se prozkoumat okolí. Procház-

ku nám ale bohuţel překazil déšť a tak 

jsme se moc daleko nedostali. Proto 

jsme zbytek odpoledne strávili v chatě 

hraním všemoţných her. 

Ve čtvrtek se uţ počasí trošku 

umoudřilo, a tak jsme odpoledne vyra-

zili na naučnou stezku, která se měla 

nacházet v blízkém lese. Avšak ani 

přes obrovskou snahu všech zúčastně-

ných se nám ji nepodařilo nalézt a ni-

kdo nás uţ nikdy přesvědčí, ţe tam 

opravdu je, protoţe celý les jsme prošli 

opravdu poctivě. Ale i přes tento malý 

neúspěch byl výlet povedený, protoţe 

to ve většině z nás vyvolalo vzpomínky 

na tábor a naší oblíbenou hru Comman-

do. 

Pátek byl ponechán celodennímu výle-

tu a naše kroky vedly do nedaleko 

vzdáleného Janova nad Nisou, kde 

jsme navštívili bobovou dráhu. Dokon-

ce jsme tam objevili obrovskou tram-

polínu, kde jsme zanechali ten zbytek 

sil, co nám ještě zbýval. Cesta zpět 

byla tedy pěkně namáhavá, protoţe 

jsme měli noţičky pořádně uskákané, 

ale naštěstí vedla povětšinou z kopce. 

V sobotu dopoledne nás teda nemohlo 

čekat nic jiného, neţ odpočinek. Vyrá-

běli jsme svícínky na hroby skautů 

(které půjdeme v pondělí rozdat na 

hřbitov, uctít památku zesnulých)  

a taky draky, protoţe nás neděli (6. 11.) 

čeká Drakiáda. Doufejme, ţe bude fou-

kat vítr. Odpoledne děti vyzkoušely, 

jak se dá pohybovat podle GPSky  

a hledaly po městě námi rozmístěné 

„kéšky“. Večer jsme zapěli pár písní  

a v noci je čekala krátká stopovačka. 

Pak uţ nezbylo nic jiného, neţ utíkat 

do postýlek a připravit se na návrat 

domů. Na neděli zbyl jiţ tradiční úklid, 

protoţe chaloupka se musela vrátit do 

původního stavu. To jsme zmákli levou 

zadní a tak ještě zbyl čas, aby si děti 

mohly zahrát hru "Dědeček měnil, aţ 

vyměnil…“. Vyslali jsme je do města  

s barevnou kancelářskou sponkou  

a čekali jsme, s čím přijdou nazpátek. 

Člověk by nevěřil, co to pak bylo za 

poklady. Děti dostaly náušnice, nástěn-

né hodiny, kalendář, dokonce parfém  

a spoustu dalších „drobností“. Poté uţ 

jsme se jen rozloučili s chatou a pospí-

chali na vlak. A teď uţ zbývá jen dou-

fat, ţe čas do dalších podzimních 

prázdnin uteče jako voda.  

Jak jsme se tam měli, si můţete pro-

hlédnout na našich stránkách 

www.skaut7.cz ve fotogalerii. 

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka 

Káťa. 

http://www.psohlavci14.cz/fotogalerie/2011/Podzimni%20prazdniny%20v%20Hostinnem/index.html
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 Tři, dva, jedna: VOX 

 
Jako ve startovních blocích si mohli zpěváci českobrodského 

Voxu připadat na posledním soustředění před vstupem do 

období Adventu. 

 

V sobotu 12. listopadu byl krásný podzimní den, zalitý slun-

cem a pro sboristy i nádhernými tóny všech partů, které nás  

i naše posluchače budou v období na přelomu letopočtů pro-

vázet. Zatímco dopoledne bylo zahřívací – učili jsme se he-

bounká piánka, po polední pauze jsme jiţ hlasivky šetřit ne-

mohli – společné adventní a vánoční skladby jsme poprvé 

ladili s orchestrem. Uţ večer jsme odstartovali naši zimní 

sezónu ve lstibořském kostelíku svatomartinským koncer-

tem. Skladby Scarlattiho, Zacha a Dvořáka prokládal Rudolf 

Kvíz čtením ze ţivota svatého Martina a dvě sólíčka přidali 

Pavla Hybešová a Jan Kašpar. Mladší zpěváci, kteří by asi 

sluneční paprsky uţ rádi vyměnili za bílou nadílku, se ve 

Lstiboři dočkali zázraku. Před kostelem se zaleskl statný 

bělouš a postava v bílém rouchu na jeho hřbetě, rozhodila po 

cestě letošní první vločky. Jen si nejsem jistý, zda to byl 

Martin či Martina? 

V době, kdy budete číst tyto řádky, bude mít nejspíš Vox za 

sebou jiţ další tři vystoupení. 21. listopadu, na koncertě ke 

cti nejen naší patronky svaté Cecílie, Vox Bohemica účinku-

je v programu spolu s chrámovým sborem a učiteli a ţáky 

ZUŠ, 27. listopadu při Průvodu světýlek zahajujícím Advent 

opět s chrámovým sborem a dokonce letos uţ v neděli  

4. prosince je na programu první letošní předvedení Rybovy 

vánoční mše v kolínském divadle. Vánoční mši si opravdu 

uţijeme. Zpěváci Voxu s ní spolu s dalšími sbory i muzikan-

ty středočeských uměleckých škol vystoupí pod taktovkou 

pana sbormistra Fischera opět 15. prosince v kutnohorském 

chrámu sv. Barbory, ale jiţ 10. prosince, v obdobném sloţe-

ní, dokonce i v německém Meinzu. Obě posledně jmenovaná 

vystoupení se uskuteční za finanční podpory Středočeského 

kraje. 

Co by však byl náš maratón bez skvělého publika? Velmi si 

váţíme přízně stálých hostů našich koncertů i těch nově pří-

chozích a moc za ni děkujeme! 

Přijměte tento článek jako upřímné poděkování za dlouhodo-

bou podporu a současně jako pozvání na některý koncert 

v nejbliţší době. Věříme, ţe jak nově nastudovaný Hymnus 

Adventualis F. X. Thuriho tak i Malá vánoční muzika J. Ha-

nuše budou příjemným osvěţením letošního Adventu a Vá-

noc v podání sboru a orchestru Vox Bohemicalis. Těsně před 

Vánoci nás uslyšíte 18. prosince v tismické bazilice a 21. 

prosince v českobrodském kostele sv. Gotharda. Zimní vy-

stupování tradičně ukončíme na prahu jubilejní dvacáté sezó-

ny tříkrálovým koncertem v kolínském Husově sboru 

v netradičním čase – tentokrát 7. ledna. 

Těšíme se na vás! 

Aleš Kašpar, předseda rady Vox Bohemicalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanské sdruţení LECCOS 

www.leccos.cz 

 
Váţení čtenáři Českobrodského zpravodaje, 

 připravila jsem pro Vás tentokrát krátkou zprávu o našich 

větších a nejzajímavějších akcích, které proběhly v měsíci 

říjnu. Chcete-li se dozvědět více o činnosti našeho sdruţení, 

navštivte na náš web, na jehoţ nové podobě právě pracujeme 

a měl by fungovat uţ od ledna 2012. 

 

 V neděli 16. října jsme uspořádali jiţ 8. ročník Drakiády, 

zábavného odpoledne pro malé i velké plné soutěţí a pouště-

ní draků, opět ve spolupráci s 14. oddílem Junáka Psohlav-

ci. Do slunečného podzimního dne společně s rodiči vyrazilo 

přes 100 dětí s téměř 90 registrovanými draky. Jak bývá na 

českobrodské Drakiádě zvykem, bylo i toto odpoledne téměř 

bezvětří. Po poledni začalo mírně foukat a po druhé hodině 

se nad hřiště vznesli draci prvních soutěţících. Na děti tu 

čekalo také dalších dvanáct disciplín a malá výtvarná dílna, 

ve které si vyrobily zápichy do květináčů v podobě malého 

papírového dráčka. Děti se ve slunečném, ale chladném po-

časí zahřály při slalomu na koloběţkách a odráţedlech, vy-

zkoušely si lanové překáţky; lukostřelbu, zatloukaly hřebíky 

a plnily další sportovní či poznávací úkoly. Proběhly samo-

zřejmě dvě hlavní „dračí“ soutěţe: O nejkrásnějšího svépo-

mocí vyrobeného draka a soutěţ O draka, který létá nejdéle. 

Malí i větší soutěţící bojovali se svými doma vyrobenými či 

koupenými draky jako o ţivot, někteří s pomocí a velkým 

nadšením svých rodičů. Hlavní ceny, dva krásné dorty 

s motivem draka, darovala jiţ tradičně místní cukrárna Ka-

šovi. Výherci si odnesli puzzle, stolní hru a další drobné dár-

ky. Kromě hlavních cen na děti čekaly malé odměny za spl-

nění disciplín ve formě sladkostí, omalovánek, časopisů, 

hraček a dalších drobných předmětů.  

Za drobné sponzorské dary děkujeme Dětskému obchodu 

Lvíček, Karmě a.s. a panu Borskému – finančnímu porad-

ci, který kromě poskytnutí odměn, přijel z Prahy na pomoc  

i se svým týmem dobrovolníků. O zajištění dopravy pomů-

cek ke stanovištím, materiálu se postaral pan Boháč, majitel 

českobrodské firmy Meeuwsen. Technické zázemí poskytl 

MěÚ Český Brod společně s technickými sluţbami. 

Všem sponzorům a dobrovolníkům velice děkujeme za 

pomoc při realizaci osmého ročníku Drakiády a těšíme se 

společně s dětmi na příští devátý ročník. 

 Jiţ čtvrtý seminář z projektu „Co se u nás naučíte, v pod-

nikání jako kdyţ najdete“ se uskutečnil ve čtvrtek 13. října 

v prostorách NZDM Klub Zvonice. Workshop, který byl 4. 

seminářem z 1. cyklu tohoto projektu byl zaměřen především 

na výměnu zkušeností. Pozvali jsme úspěšnou podnikatelku 

Martinu Benákovou (ředitelku Jazykové školy Carpinus)  

a starostu města Jakuba Nekolného. 

 Semináře se zúčastnilo 9 podnikatelů a zájemců o podniká-

ní. Po úvodu autorů projektu Jany Kratochvílové, Tomáše 

Havrdy a krátkého představovacího kolečka všech zúčastně-

ných vystoupil starosta města Český Brod Jakub Nekolný. 

Zpočátku hovořil o sluţbách města, které poskytuje prostřed-

nictvím ţivnostenského úřadu a moţnosti poradenské čin-

nosti, které úřad nabízí nad rámec ţivnostenského zákona. 

Přiznal, ţe v současné době nezaznamenávají od podnikatelů 

ţádné konkrétní poţadavky a uvítal moţnost diskuze o pro-

vázané spolupráci města s podnikateli. Kaţdý z účastníků 
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navrhl minimálně jednu oblast, ve které by město mohlo podnikatelskou činnost podpořit - např. připravit veřejný prostor pro 

propagaci podnikatelů v centru města, moţnost vyuţití komerčních ukazatelů v rámci nového navigačního systému, prezenta-

ce podnikatelů na webu města či jejich inzerce a další. Společná diskuze probíhala téměř hodinu a půl a vygenerovala další 

zajímavé nápady. Po krátké přestávce svůj "podnikatelský příběh" představila Martina Benáková. Dodala odvahy těm, kteří 

ještě své podnikání nezahájili, mají svůj podnikatelský plán, ale také obavy o udrţitelnost svého záměru. Popsala vývoj své 

ţivotní situace, která vedla k rozhodnutí začít podnikat. Zmínila pozitiva i strasti, která v počátcích zaţívala. Jasně pojmeno-

vala svoji strategii, díky které je její jazyková škola úspěšná nejen v Českém Brodě, ale i v blízkém okolí a na Nymbursku.  

 Tématem tohoto semináře byla především praktická výměna zkušeností, proto se dál pokračovalo v diskuzi, kterou řídila 

moderátorka a nezávislá poradkyně Kateřina Brychtová. Rozvinula další zajímavé téma - důvody nenaplnění některých pod-

nikatelských plánů - a na základě zkušeností všech přítomných se společně pokusili naplánovat a ujasnit si dalších kroky  

k podpoře zahájení podnikání či jeho dalšímu rozvoji. Čtyři hodiny utekly jako voda a účastníci odcházeli s hlavou plnou 

inspirace, nápadů a povzbuzení do plnění jejich snů a podnikatelských záměrů. 

 

Tyto semináře jsou BEZPLATNÉ! 
 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader 

Programu rozvoje venkova ČR 

Další informace o našich dalších aktivitách a také o činnosti NZDM Klub Zvonice a RC Kostička naleznete na 

www.leccos.cz. 

 Za Občanské sdruţení LECCOS, Dita Nekolná 

 

K článku „Čarujeme s knihami“ 

na straně 12 
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Radostnou poštu z nadace PROMĚNY obdržela 15. listopadu 2011 mateřská škola v Kollárově ulici a sta-
rosta města. Parta šikovných maminek z Klubu rodičů a přátel MŠ Letadýlko ve spolupráci s vedením škol-
ky připravila počátkem letošního roku projekt na rekonstrukci školní zahrady. Jejich žádost u soukromé 
nadace PROMĚNY uspěla jako jediná mezi 82 projekty z Prahy a Středočeského kraje, a tak se v následu-
jících dvou letech mohou těšit děti, rodiče, paní učitelky i další organizace, které zahradu využívají na po-
stupné zvelebení dalšího prostoru v centru našeho města. Podrobnosti o dalším postupu proměny školní 
zahrady přineseme v dalších číslech ČBZ.  
Všem, kteří se o úspěch zasloužili velice děkujeme a přejeme hodně elánu při realizaci projektu!  
 

Aleš Kašpar                                                                                          (vloţená poznámka) 
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ČESKÝ BROD A POHLEDNICE VI 

 
Náš seriál se dnes dostává do svého šestého pokračovaní a bohuţel je to zřejmě pokračování poslední. Myslím proto, ţe je na 

čase poděkovat všem z vás, kteří jste měli potřebu najít chvíli volného času, vzít do ruky psací náčiní a vyjádřit své připomín-

ky k tomu, co jsem vám předkládal. Lze vás rozdělit na dvě skupiny. Ta první vyjadřovala svůj souhlas se zvolenými tématy  

a ta druhá opravovala nebo doplňovala moje povídání. Oběma skupinám děkuji, zvláště pak té druhé, protoţe mi pomohla 

opravit některé mé mylné domněnky nebo doplnit mezery v mých vědomostech o našem městě. 

 

 Ale pojďme jiţ na naši poslední vycházku. Vyrazíme tentokrát od nádraţí. 

(Obr. 1). První parní vlak projel naším městem 20. srpna 1845. Pravidelný provoz však byl zahájen aţ později, totiţ 1. září 

1845. Byla to tenkrát velká 

sláva, kdyţ první lokomotivy 

Dráhy Olomoucko-Praţské 

začaly brázdit okolní krajinu. 

Trasa původně měla vést přes 

Kostelec mimo Český Brod. 

Pravda však je, ţe zřízení 

ţeleznice podtrhlo důleţitost 

těch obcí, kterými procházela 

a přinášela s sebou kontakt 

s hlavním městem a pracovní 

příleţitosti. 

(Obr. 2). Původní budova 

nádraţí byla zbořena při jeho 

rozšiřování a znovu postavena 

v letech 1928–29 podle plánů 

českobrodského rodáka, ar-

chitekta Františka Kouly ve 

slohu geometrické moderny 

s prvky kubismu. Do dnešní 

podoby byl objekt upraven 

v 50. letech v souvislosti 

s elektrizací trati Česká Tře-

bová – Praha, kdy 

byla zbourána bývalá 

výtopna, provedeny 

úpravy kolejiště a 

vybudována nástupiš-

tě s podchodem. Po-

slední úpravu jsme 

z a z n a m e n a l i 

v minulém roce  

a nyní nám jiţ jen 

zbývá se těšit na 

úpravy zejména ploch 

a prostranství kolem 

nádraţí, které jsou 

v nejbliţších plánech 

města. 

 Podívá-

me-li se přímo před 

nádraţí, potom ještě 

před nedávnem jsme 

měli moţnost shléd-

nout panorama čes-

kobrodského cukro-

varu. První várka 

cukru se z něho do-

stala na pulty obchodů v roce 1868. Cukrovar byl však nedávno z větší části demolován, takţe z jeho původní podoby je 

k vidění pouhé torzo. Na naší další pohlednici máme moţnost porovnat to, co zde stálo ještě nedávno s vizí malíře, kterou 

měl někdy okolo roku 1910. 

1 
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(Obr. 3). Českobrodský cukrovar Pečecké rafinerie cukru však zde je nakreslen zřejmě diletantem, který toho o měřítku  

a perspektivě věděl hodně málo nebo skoro nic.  

 Pootočí-

me-li při východu 

z nádraţí hlavu mírně 

doprava, uvidíme tam 

dnes pouze parkující 

auta. Dřívější pohled 

však dopadal na ob-

jekt, kde sídlívala 

restaurace U slunce. 

Ta bývala velmi často 

přeplněna mládeţí  

a musím doznat, ţe  

i já jsem býval také 

velmi často mezi ni-

mi. Před lety byl ob-

jekt zbourán., stejně 

jako dům na druhé 

straně ulice. Na jeho 

místě nyní stojí místní 

kino. 

 (Obr. 4). 

Restaurace U slunce 

bývala ve své době 

(po 2. sv. válce) sídel-

ním objektem čes-

kobrodských ochotní-

ků a já jsem tam cho-

d i l  p r a v i d e l n ě 

v neděli odpoledne na 

p o h á d k y 

s Kašpárkem. Toho 

tenkrát hrával Olda 

Suchánek, později 

vystřídaný panem 

Hoffmannem. Oba 

byli jedničkami mého 

raného mládí. Ale 

v zahradě restaurace 

U slunce prý aţ do 

roku 1884 byla 

v provozu letní scéna 

a na ní z Praţského 

Prozatímního divadla 

pravidelně hostovaly 

jeho herecké špičky 

v čele s Jindřichem 

Mošnou.  

 D a l š í 

pohlednice patří mezi nejstarší, její původ je uváděn rokem 1900, je to tedy jeden z nejstarších českobrodských pohledů. Vy-

obrazený je hostinec U krále Jiřího, zřejmě podle stejnojmenné ulice. Podle tehdejšího majitele šlo tehdy o hotel Růţička.  

 (Obr. 5). Fiakr byl tehdy obvyklým dopravním prostředkem, tady stojí připravené hned dva. Na druhé straně 

ulice, na obrázku neviditelné, pracovala jiţ tenkrát Klímova parní pila. Kromě veškerého řeziva měla v nabídce i drobnější 

betonové výrobky, zejména obrubníky a dlaţdice. 

 Jenom o pár let mladší je další obrázek, kdy jiţ z hostince byl hotel U krále Jiřího, a vlastníkem hotelu byl Karel 

Ţák. V majetku této rodiny zůstal hotel prakticky aţ dodnes. Pochopitelně s komunistickou přestávkou, kdy objekt vyuţívala 

celá řada institucí potravinářského, dřevozpracujícího, či elektrospotřebitelského charakteru. Jeden čas zde byl zřízen i ob-

chod pouţitým zboţím.  (Obr. 6). Tato dvouokénková pohlednice ukazuje hotel Ţák opět s čekajícími fiakry, podle zprávy 

na fasádě se čepoval Plzeňský Prazdroj. V levé části přízemí se nacházela lidová pivnice, v pravé části kavárna a v patře sa-

mozřejmě byly hostinské pokoje. Ve spodní polovině pohlednice můţeme vidět vybavení interiéru kavárny. 

3 
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 (Obr. 7). 

Třída Krále Jiřího 

v pohledu od křiţo-

vatky s ulicí Zborov-

skou. Je pravdou, ţe 

název třída Krále 

Jiřího se v našem 

městě příliš nenosí  

a broďáci jí většinou 

neřeknou jinak neţ 

„Nádraţka“. Udělej-

me nyní čelem vzad 

a pojďme asi hlav-

ním českobrodským 

bulvárem, tedy Ná-

draţkou, do samého 

centra města. 

 M á m 

k téhle ulici zvláštní 

vztah, více neţ 25 let 

jsem v ní bydlel. 

Dodnes mohu jme-

novat podnikatele  

a obchodníky: Mar-

čanovo hodinářství, krejčovství zarputilého fotbalového 

fanatika pana Navrátila, Vaňkova galanterie, Slavíkova 

drogerie, tiskárna pana Šebesty, Krásovo pekařství, 

Kořínkovo hodinářství, opravna kol pana Pokorného, 

Vaníkovo holičství, zubolékařství pana Klímy, Draho-

tova mlékárna, Stuchlíkovo řeznictví, Třmínkova cuk-

rárna, prodejna obuvi Baťa a jsme na náměstí. Vlevo za 

rohem na nás vykoukne majestátní objekt zvonice mis-

tra Pavla. 

(Obr. 8). Volně stojící renesanční zvonice, která byla 

postavena v letech 1578-85 místním kamenickým mis-

trem Pavlem stojí v severovýchodním rohu dnes zruše-

ného hřbitova u kostela sv. Gotharda. Zvonice je mo-

hutná, 40 metrů vysoká dvoupatrová hranolová věţ 

z pískovcových kvádrů a s bosovanými nároţími, jejíţ 

jednotlivá patra jsou rozdělena jednoduchými kordova-

nými římsami. V přízemí se nacházelo obydlí zvoníka, 

přístupné ze západu samostatným pravoúhlým portálem 

s profilovaným ostěním. Vstup do jednotlivých pater 

zvonice umoţňuje točité schodiště polygonálního půdo-

rysu na jiţní straně věţe. Druhé patro se zvony se na 

všechny světové strany otevírá velkými zvukovými 

okny s hrotitými záklenky. Věţ je kryta dlátovou stře-

chou z druhé poloviny 18. století, původně však vrcho-

lila cibulovitou bání s lucernou od tesařského mistra 

Petra Januse z Mladé Boleslavi. Ve zvonici je zavěšen 

zvon „Marie“ z roku 1689 od náchodského mistra zvo-

naře Jeremiáše Schrottera. Zvon, vysoký 70 cm a váţící 

650 kg, je pozůstatkem někdejší sestavy tří raně barok-

ních zvonů, které nahradily sedm starších zvonů, zniče-

ných při poţáru v roce 1628. Zachovaný zvon je nej-

menší z celého souboru a jeho šestiramennou korunu 

zdobí maskarony divých muţů, čepec pokrývá figurální 

vlis s výjevem Orfea, který okouzluje zvěř svou hud-

bou, a na plášti jsou citáty ze starozákonních ţalmů. 

Přestoţe na stavbě zvonice jiţ byly pouţity renesanční 

prvky, její celkový výraz je stále poplatný gotickému 

výtvarnému projevu. V případě českobrodské zvonice  

5 
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se jedná o svébytný 

druh renesančního his-

torismu, který je pří-

značný pro tehdejší sta-

vitelství sakrálního cha-

r a k t e r u .  V  ro ce 

2011 získalo město pro-

s t ř ed k y  ve  v ýš i 

1 119 000 Kč na gene-

rální  rekonstrukci  

a opravu, takţe se snad 

můţeme těšit i na zpří-

stupnění věţe. Zatím se 

však můţeme rozhlíţet 

jenom z chodníku.  

(Obr. 9). Hned naproti 

zvonici stojí dnešní ob-

jekt České spořitelny. 

Původně byla vystavěna 

ve zhruba polovičním 

rozsahu jako Okresní 

hospodářská záloţna, 

objekt bohatě vyzdobe-

ný sgrafity zahájil svoji 

činnost v roce 1882. Hned vedle po jeho levé straně najdeme knihkupectví Josefa Miškovského a redakci novin Naše hlasy. 

Jozef Miškovský (*10. března 1859, Poboří u Plaňan 

– †14. července 1940, Český Brod) byl všestranný 

český novinář, spisovatel, nakladatel, historik, aktivní 

a obětavý činitel v mnoha spolcích. Po studiích na 

reálce v Kutné Hoře se přestěhoval do Českého Bro-

du. Zde zřídil knihkupectví a jako nakladatel vydal 

řadu publikací. Věnoval se také psaní knih se zaměře-

ním na národní historii. Zapojil se i jako angaţovaný 

pracovník do činnosti mnoha spolků zaměřených  

k povznesení národa. Byl 30 let členem výboru čes-

kobrodského okresního zastupitelstva a členem měst-

ské rady. Stal se předsedou Jednoty čs. novinářů  

a později jejím čestným doţivotním předsedou. Byl 

členem a později předsedou Muzejní jednoty v Čes-

kém Brodě. Zaslouţil o zřízení Okresní nemocnice  

v Českém Brodě. Několik desítek let působil v okres-

ním školním výboru a redigoval několik časopisů  

a novin, nejznámější byly Naše hlasy. Zaslouţil se  

o vznik Městské spořitelny, pomníku Prokopa Veliké-

ho a Podlipanského muzea. Rovněţ byl horlivý stou-

penec, člen, propagátor a funkcionář Sokola. Publi-

koval rovněţ pod pseudonymy Sekavec a Pobořský.  

S ţenou Annou (rozenou Klímovou) měli tři děti - 

Boţetěcha (1887), Boleslava (1891) a Drahomíru 

(1893). Jeho ţena Anna umírá velmi záhy roku 1894. 

  

(Obr. 10). Za zvonicí je nyní malý parčík a za ním 

kostel sv. Gotharda. Namísto parčíku však 

v minulosti stával jednopatrový objekt, ve kterém 

bychom našli například hostinec, papírnictví a holič-

ství pana Šámala. Celý soubor byl zbořen někdy 

v sedmdesátých letech minulého století a na jeho 

místě zřízen stávající parčík. 

Kostel sv. Gotharda. Osídlení historického jádra 

Českého Brodu spadá aţ do 12. století, kdy zde vznik-

la malá trhová osada jako zastávka dálkového obcho-

du na místě brodu, vzdáleného den cesty od Prahy, 

Kouřimi i Kolína. Nad tímto brodem zaloţil na tzv.  

7 

8 
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„Trstenické stezce“ (spojovala Prahu s jiţní a východní 

Evropou) praţský biskup Jan I. (1134-39) celnici a trho-

vou osadu s románským kostelem sv. Gotharda (podle 

staré místní tradice se tak stalo roku 1136). Z původní-

ho románského kostela se dochovalo kompletní zdivo 

lodě z pískovcových kvádrů, dnešní sakristie, se zazdě-

ným portálkem na původní tribunu. V této době tedy 

začíná místní farní správa, ovšem jméno prvního faráře 

– Ondřeje – máme aţ z roku 1361. Proč byl kostelík 

zasvěcen právě sv. Gothardovi a kdo to vlastně byl? Sv. 

Gothard byl původně benediktinský mnich a následně i 

biskup v Hildesheimu v Bavorsku a byl svatořečen roku 

1131, tedy přibliţně pět let před stavbou brodského kos-

tela. Poněvadţ jeho ostatky získal krátce nato praţský 

biskup, který byl zároveň stavitelem brodského kostelí-

ka, měl je volně k dispozici a mohl jejich část darovat do 

Brodu (ve středověku totiţ platila zásada, ţe kaţdý kos-

tel má mít alespoň malou část z ostatku toho světce, 

kterému byl zasvěcen) – sv. Gothard je patronem proti 

krupobití a modlí se k němu všichni, kdo mají dnu  

a revmatismus.  

V průběhu 14. století přestala tak malá stavba dostačo-

vat značně se rozvíjejícímu městu, a tak rozhodl první 

praţský arcibiskup Arnošt z Pardubic přestavět drobnou 

stavbu na gotickou trojlodní baziliku (tj. s prostřední 

lodí výrazně vyšší) se dvěma věţemi v průčelí, rozděle-

nou uvnitř třemi páry hrotitých mezilodních arkád na 

osmibokých pilířích. Výstavba lodi se protáhla aţ do 

období episkopátu Jana z Jenštejna, za něhoţ byla akce 

dokončena v letech 1397-1402. Na dokončení stavby 

kostela se moţná podílela i arrasovská stavební huť (?), 

která v té době na Kolínsku působila. Svou podobou se 

českobrodský chrám nejvíce blíţil nedalekému arcidě-

kanskému kostelu sv. Štěpána v někdejší královské Kou-

řimi. 

 

9 

10 
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(Obr. 11). Na samý závěr našeho putování vás pozvu na půdu bývalých Staveb silnic a ţeleznic, nyní pobočného objektu 

Městského úřadu čp. 56. Podívejme se shora na naše náměstí tak, jak je viděl před zhruba 110 roky fotoaparát Diblíčkův  

a váš zájem určitě vzbudí i (Obr. 12), na němţ nalezneme umělcovu představu o tom, jak by mělo v jeho představách vypadat 

naše náměstí o sto let později, tedy v roce 2000. 

A jestliţe máte dojem, ţe jste se s českobrodskými pohlednicemi alespoň trochu pobavili a něco dozvěděli, pak mi snad ani  

o nic jiného nešlo. 

Ing. Jaroslav Petrásek st. (s pouţitím internetu) 
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Tenisová hala stojí! 

Jak k tomu došlo… 
aneb splnil se sen našich členů, přestoţe mnozí ještě 14 dní 

před stavbou tomu nevěřili, ţe hala na tenise bude. 

 

V oddíle tenisu se mluvilo o zimní hale několik let. Poslední 

váţná schůze ohledně tenisové haly byla v roce 2008 za 

předsednictví pana Petra Blaţka, který vedl oddíl tenisu 23 

let. Na této členské schůzi byla ustanovena pracovní skupina 

včele s panem Vladimírem Novákem, která měla připravit 

důkladný rozbor moţností realizovat výstavbu přetlakové 

nafukovací haly. V této pracovní skupině jsem byl také já. 

Po dvou aţ třech sezeních pracovní skupiny bylo kdesi roz-

hodnuto, ţe realizace této haly je v podstatě nemoţná z fi-

nančních důvodů. Doposud oddíl hospodařil s vyrovnaným 

rozpočtem. V roce 2010 byl zvolen nový výbor tenisu na 

valné hromadě a to v únoru. Dne 28. 2. 2011 bylo usnesením 

rozhodnuto znovu se pokusit o postavení přetlakové haly. 

Provedlo se výběrové řízení na dodavatele a to celkem z šesti 

zájemců. Nakonec byla vybrána firma Callipso Pardubice  

s moţností splácet halu 3 roky. V roce 2011 bylo nutné spla-

tit do konce září 1 milion korun ve dvou splátkách. Nutno 

předeslat, ţe v roce 2010 oddíl hospodařil s výsledkem plus 

400 000 Kč a to v témţe roce se provedla rekonstrukce tera-

sy za cca 300 000 Kč. Po důkladném finančním rozboru 

jsme ve výboru rozhodli 6 ku 1 hlasu o stavbě haly. Příprav-

né práce na dvorcích začaly hned na jaře 2011. Bylo třeba 

provést odvodnění dvorců, postavit domeček pro technologii 

a upravit plot podle poţadavku dodavatele. Ze strany oddílu 

byly veškeré podmínky splněny a tak se 25. 9. 2011 za pří-

tomností pracovníků Callipsa a 20 členů oddílu začala nafu-

kovací hala zvedat od země a v 11.30 hod jsme měli před 

sebou bílou krásnou kopuli haly. Splnil se sen našich členů, 

přestoţe mnozí ještě 14 dní před stavbou nevěřili tomu, ţe 

hala na tenise bude. 

Nutno podotknout, ţe velkou zásluhu na přípravných pracích 

má Láďa Minařík, který odpracoval na 250 hod. Z dalších 

členů, kteří pomáhali, nutno jmenovat Bohouše Skláře, Svá-

ťu Baumana, kteří odpracovali na desítky hodin. Poděkování 

patří sponzorům, zejména firmě Arnošt, která poskytla ně-

který materiál na přípravu haly. 

Celkem tato hala bude stát oddíl 2 700 000 Kč a bude spláce-

na po dobu 3 let a to kaţdého čtvrt roku 145 000 Kč. 

V závěru bych rád pozval všechny občany, kteří mají rádi 

tento sport, aby si přišli zahrát. Dlouhé zimní večery lze tak 

zkrátit aktivním pohybem. Na našich webových stránkách 

www.tenis-cbrod.cz najdete vše potřebné o činnosti našeho 

oddílu, rozvrh hodin v hale a telefonní číslo, které pouţijete 

v případě objednání hodin.  

Ing. Jaroslav Kokeš, předseda oddílu 

 

ČESKOBRODSKÁ VÁNOČNÍ  

DESÍTKA  
V neděli dne 18. prosince 2011 pořádá oddíl triatlonu TJ 

Slavoj Český Brod za finanční podpory města Český Brod 

19. ročník silničního běhu na 10 kilometrů „Českobrodská 

vánoční desítka“.  

Závod bude odstartován v 10:30 hod. u autokempu u Podvi-

ničního rybníka. Prezentace běţců bude probíhat od 9:00 

hod. do 10:15 hod. v jídelně autokempu. Jako kaţdoročně 

poběţí závodníci po klidné silničce proti proudu potoka 

Šembera na obrátku v Dolánkách a zpět. 

Je vypsáno pět věkových kategorií muţů (do 39 let, 40-49 

let, 50-59 let, 60-69 let a nad 70 let) a tři věkové kategorie 

ţen (do 34 let, 35-44 let a nad 45 let). Nejrychlejších pět 

muţů a nejrychlejší tři ţeny v absolutním pořadí čekají v cíli 

finanční ceny. Závodníci na prvních pěti místech v kategorii 

muţů do 39 let a závodníci na prvních třech místech v kaţdé 

z ostatních kategorií budou odměněni věcnými cenami.  

Propozice závodu jsou umístěny na internetové adrese 

www.triathloncb.ic.cz 

Zde budou uvedeny i výsledky závodu.  

Za oddíl triatlonu – Ing. Václav Čokrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěkné výsledky Českobroďáků 

v Turistickém závodě v roce 2011 
1. místo TOM Český Brod ve Středočeském poháru 

Někteří členové Turistických oddílů mládeţe Český Brod se 

i v roce 2011 zúčastňovali závodů v  

Turistickém závodě. 

A jak se jim dařilo? 

Závody Středočeského poháru 2011: 

1. závod Středočeského poháru – 6. 11. 2010 – Týnec nad 

Sázavou: 

Nejmladší ţákyně: 4. místo – Anna Vodičková 

Nejmladší ţáci: 1. místo – Vojtěch Vodička, 2. místo – Pavel 

Benák 

Mladší ţáci: 1. místo – Šimon Procházka, 3. místo – Marek 

Vlasák. 6. místo – Jan Stránský 

Starší ţákyně: 3. místo – Klára Ţemlová 

Starší ţáci: 2. místo – František Kolář 

Mladší dorostenky: 1. místo – Kateřina Hrdinková 

Mladší dorostenci: 3. místo – Tomáš Gajdoštík 

Starší dorostenky: 2. místo – Kateřina Čokrtová 

Ţeny A: 1. místo – Jana Čokrtová, 2. místo – Eva Čokrtová 

2. závod Středočeského poháru a Mistrovství Stč. kraje – 

27.3.2011 – Kralupy nad Vltavou 

Nejmladší ţákyně: 6. místo – Anna Vodičková, 11. místo – 

Šárka Eichlerová 

Nejmladší ţáci: 1. místo – Vojtěch Vodička 

Mladší ţákyně: 2. místo – Karolína Mukařovská, 8. místo – 

Marcela Hyblerová 

Mladší ţáci: 1. místo – Šimon Procházka, 2. místo – Vojtěch 

Kosina, 6. místo – Marek Vlasák, 11. místo – Pavel Moucha 

Starší ţákyně: 1. místo – Lucie Mukařovská, 3. místo – Tere-

za Burdová, 7. místo – Klára Ţemlová 

Mladší dorostenky: 2. místo – Kateřina Hrdinková 

Mladší dorostenci: 5. místo – Tomáš Gajdoštík 
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Starší dorostenky: 1. místo – Kateřina Čokrtová 

Ţeny A: 1. místo – Eva Čokrtová 

Muţi A: 7. místo – Václav Čokrt  

3. závod Středočeského poháru – 9. 4. 2011 – Český Brod 

Nejmladší ţákyně: 4. místo – Anna Vodičková, 5. místo – 

Tereza Procházková 

Nejmladší ţáci: 1. místo – Vojtěch Vodička, 2. místo – Jiří 

Jelínek 

Mladší ţákyně: 1. místo – Karolína Mukařovská, 5. místo – 

Marcela Hyblerová 

Mladší ţáci: 1. místo – Šimon Procházka 

Starší ţákyně: 1. místo – Lucie Mukařovská, 3. místo – Tere-

za Burdová 

Mladší dorostenky: 1. místo – Kateřina Hrdinková 

Mladší dorostenci: 1. místo – Tomáš Gajdoštík 

Starší dorostenky: 1. místo – Kateřina Čokrtová 

Ţeny A: 1. místo – Eva Čokrtová 

Muţi A: 3. místo – Václav Čokrt  

Středočeský pohár 2011 – konečné pořadí: 

Nejmladší ţákyně: 5. místo – Anna Vodičková, 9. místo – 

Tereza Procházková 

Nejmladší ţáci: 1. místo – Vojtěch Vodička, 2. místo – Jiří 

Jelínek, 4. místo – Pavel Benák 

Mladší ţákyně: 1. místo – Karolína Mukařovská, 9. místo – 

Marcela Hyblerová 

Mladší ţáci: 1. místo – Šimon Procházka, 3. místo – Marek 

Vlasák, 4. místo – Vojtěch Kosina, 13. místo – Jan Stránský, 

14. místo – Pavel Moucha 

Starší ţákyně: 1. místo – Lucie Mukařovská, 3. místo – Tere-

za Burdová, 5. místo – Klára Ţemlová 

Starší ţáci: 8. místo – František Kolář 

Mladší dorostenky: 1. místo – Kateřina Hrdinková 

Mladší dorostenci: 3. místo – Tomáš Gajdošík  

Starší dorostenky: 1. místo – Kateřina Čokrtová 

Ţeny A: 1. místo – Eva Čokrtová, 8. místo – Jana Čokrtová 

Muţi A: 4. místo – Václav Čokrt  

 

Na Mistrovství Středočeského kraje jsme získali 9 medai-

lí – 5 zlatých, 3 stříbrné a 1 bronzovou. 

V celkovém pořadí Středočeském poháru jsme získali 11 

medailí – 7 zlatých, 1 stříbrná a 3 bronzové. 

TOM Český Brod získal ve Středočeském poháru 

v hodnocení druţstev 1. místo.  

 

Díky dosaţeným výsledkům v závodech Středočeského 

poháru, na Mistrovství Středočeského kraje, příp. na 

základě výsledků v CP a na MČR v roce 2010, si postup 

do Českého poháru 2011 zajistilo 15 závodníků 

TOM Český Brod: 

Vojtěch Vodička, Jiří Jelínek, Karolína Mukařovská, 

Marcela Hyblerová, Šimon Procházka, Marek Vlasák, 

Vojtěch Kosina, Lucie Mukařovská, Tereza Burdová, 

Kateřina Hrdinková, Tomáš Gajdoštík, Kateřina Čokr-

tová, Eva Čokrtová, Jana Čokrtová a Václav Čokrt. 

 

Předpokladem pro postup na Mistrovství republiky byl start 

alespoň na dvou závodech Českého poháru a samozřejmě 

umístění v těchto závodech na předních místech. Pro celkové 

pořadí Českého poháru a pro případný postup na Mezinárod-

ní mistrovství se započítávaly tři nejlepší výsledky ze čtyř 

závodů (Mistrovství republiky a tři závody Českého poháru). 

Bohuţel z postoupivších českobrodských závodníků pouze 

tři absolvovali všechny tři závody Českého poháru, pět jich 

startovalo ve dvou závodech, šest se jich zúčastnilo pouze 

jednoho závodu a jeden závodník nemá na svém kontě ani 

jeden závod. 

Závody Českého poháru 2011: 

1. závod – 7. 5. 2011 – Pacov (1x stříbro, 1x bronz) 

Nejmladší ţáci: 8. místo – Vojtěch Vodička, 11. místo – Jiří 

Jelínek 

Mladší ţákyně: 11. místo – Karolina Mukařovská 

Mladší ţáci: 7. místo – Šimon Procházka, 8. místo – Marek 

Vlasák 

Starší ţákyně: 10. místo – Tereza Burdová, 25. místo – Lucie 

Mukařovská 

Mladší dorostenci: 10. místo – Tomáš Gajdoštík 

Starší dorostenky: 2. místo – Kateřina Čokrtová 

Ţeny A: 3. místo – Eva Čokrtová, 7. místo – Jana Čokrtová  

2. závod – 21. 5. 2011 – Orlová (1x zlato) 

Nejmladší ţáci: 7. místo – Jiří Jelínek 

Mladší ţákyně: 7. místo – Karolína Mukařovská 

Starší ţákyně: 17. místo – Tereza Burdová 

Mladší dorostenci: 5. místo – Tomáš Gajdoštík 

Starší dorostenky: 4. místo – Kateřina Čokrtová 

Ţeny A: 1. místo – Eva Čokrtová, 5. místo – Jana Čokrtová 

3. závod – 4. 6. 2011 – Rapšach (1x stříbro) 

Mladší ţákyně: 19. místo – Marcela Hyblerová 

Mladší ţáci: 8. místo – Šimon Procházka 

Starší ţákyně: 14. místo – Tereza Burdová 

Starší dorostenky: 4. místo – Kateřina Čokrtová 

Ţeny A: 2. místo – Eva Čokrtová, 9. místo – Jana Čokrtová 

Muţi A. 18. místo – Václav Čokrt 

Pozn.: Výsledky závodů mladších dorostenek a mladších 

dorostenců byly anulovány. 

Mistrovství České republiky 2011 – 18. 6. 2011 – Kralovi-

ce (2× bronz) 

Nejmladší ţáci: 8. místo – Jiří Jelínek 

Mladší dorostenky: 15. místo – Kateřina Hrdinková (start za 

anulovaný 3. závod) 

Starší dorostenky: 3. místo – Kateřina Čokrtová 

Ţeny A: 3. místo – Eva Čokrtová, 4. místo – Jana Čokrtová 

Český pohár 2011 – konečné pořadí (1x stříbro) 

Nejmladší ţáci: 9. místo – Jiří Jelínek, 14. místo – Vojtěch 

Vodička 

Mladší ţákyně: 19. místo – Karolína Mukařovská. 32. místo 

– Marcela Hyblerová 

Mladší ţáci: 9. místo – Šimon Procházka, 14. místo – Marek 

Vlasák 

Starší ţákyně: 15. místo – Tereza Burdová, 29. místo – Lucie 

Mukařovská 

Mladší dorostenky: 17 místo – Kateřina Hrdinková  

Mladší dorostenci: 9 místo – Tomáš Gajdoštík 

Starší dorostenky: 4. místo – Kateřina Čokrtová 

Ţeny A: 2. místo – Eva Čokrtová, 6. místo – Jana Čokrtová 

Muţi A: 32. místo – Václav Čokrt  

Mezinárodní mistrovství 2011 – 3. 9. 2011 – Palkovice 

Nejmladší ţáci: 5. místo – Jiří Jelínek 

Starší dorostenky: 4. místo – Kateřina Čokrtová 

Ţeny A: 5. místo – Jana Čokrtová 

Pozn.: E. Čokrtová v závodě ze studijních důvodů nestarto-

vala. 
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Mistrovství České republiky štafet – 17. 9. 2011 – Bílovec 

(1x stříbro)  

2. místo v kategorii ţen: Jana Čokrtová, Kateřina Čokrtová, 

Eva Čokrtová 

Mistrovství České republiky smíšených dvojic – 1. 10. 

2011 – Kralupy nad Vltavou (1×stříbro) 

Kategorie do 30 let: 

2. místo – Šimon Procházka a Kateřina Čokrtová  

12. místo – František Kolář a Kateřina Hrdinková 

18. místo – Tomáš Gajdoštík a Tereza Burdová 

Kategorie 31 – 70 let: 

7. místo – Václav Čokrt a Eva Čokrtová  

14. místo – Filip Salač (Mikulášovice) a Jana Čokrtová 

Turistické oddíly mládeţe Český Brod 

Aerobiková soutěţ 

 
Uţ deset let organizujeme aerobikovou soutěţ jednotlivců pro děti i dospělé. Máme velkou radost, ţe se nám podařilo vybu-

dovat závody, na které se sjíţdí závodníci z celé republiky. Tato akce je i příleţitostí pro českobrodské děti, které rodiče na 

závody do ostatních měst nevozí. V době, kdy o závody v komerčním aerobiku zájem klesá, je o to větší radost, ţe se nám daří 

„přitáhnout“ lidi do Českého Brodu. Přihláška od více jak čtyřstovky závodníků je toho důkazem! 

 

Letošní ročník jsme okořenili pozváním lektorky Olgy Šípkové, která excelovala s nejstaršími závodníky. Po odcvičené hodi-

ně autogramiáda s Olgou nebrala konce a to bylo důkazem, ţe naše 1. mistryně světa ve sportovním aerobiku byla správná 

volba. 

Akce se uskutečnila letos poprvé ve sportovní hale a zázemí tohoto zařízení splnilo to, co jsme jako organizátoři očekávali, 

pěkné prostorné prostředí a vstřícný přístup zaměstnanců přispěl k milé atmosféře závodů 

 Jsem si vědoma toho, ţe toto by se nám nepodařilo díky skvělým lidem, kteří se kolem akce „točí“, díky podpoře Města Čes-

ký Brod, sponzorům a partnerům, kterým chci touto cestou jménem T. J. Sokol Český Brod a CORRIDOORU opravdu moc 

poděkovat! 

Za organizační tým Eva Pivoňková 

MKIC a 2. ZŠ zvou na 

VÁNOČNÍ VÝSTAVU  

do Galerie 

„Šatlava“ 

1. aţ 22. 12. 2011 
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POZÁRUČNÍ OPRAVYPOZÁRUČNÍ OPRAVY  

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK 

NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77,  

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572     

privat: 321 623 121 

PROVÁDÍME 

práce minibagrem 

Přípojky vody a kanalizace 

Mobil: 

603 512 134 

E-mail: 

MUDr. Richard Mareš 

chirurgická ambulance 
Žižkova 282, 282 01 Český Brod (areál nemocnice) 

Ambulance poskytuje základní chirurgické sluţby 

v oblastech 
břišní chirurgie–diagnostika náhlých příhod břišních 
(apendix, ţlučník, kýla) včetně operací 
onemocnění konečníku-hemorhoidy, píštěle, trhliny 
atd.  
úrazová chirurgie 
odstraňování bradavic, koţních znamének  
a jiných  podkoţních útvarů 
plastické operace očních víček 

 

Provozní doba 
Po: 8.30-18.00 hodin 
Út: 8.00-15.30 hodin 
St: 8.30-15.00 hodin 
Čt: 8.00-15.30 hodin 
Pá: 8.30-14.00 hodin 

tel.: 

 321 610 858  

mobil: 

 602 14 28 14 
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Fotografie k článkům  
uvnitř čísla 
Zdroj: archiv organizací 

Farmářské trhy 

Revitalizace břehů 

Výkopové práce na „fitku“ 

Školka v Liblicích 



 s t r a n as t r a n a   3434                               Českobrodský  ZPRAVODAJ              p r o s i n e c  p r o s i n e c  

34 






