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Kresba Jiří Filípek 

Slavíme 90 let gymnázia  

v Českém Brodě 

Dne 15. září 2009 jsme oslavili 90. výročí zaloţení českobrodského gym-

názia. Ano, před 90 lety byla otevřena 1. třída zdejšího osmiletého Měst-

ského reálného gymnázia. Popud k zaloţení střední školy v Českém Bro-

dě byl dán na schůzi Okresního zastupitelstva dne 28. prosince 1918. 

 

Ţ 
ádost o stavbu byla podána v červnu 1919 a kladně vyřízena výno-

sem Ministerstva školství ze dne 12. srpna 1919. Výuka probíhala 

na různých místech ve městě, školní budova v současné podobě 

byla dostavěna v roce 1923. V průběhu dalších let se měnily názvy školy 

i délky studia. Městským reálným gymnáziem byla škola aţ do roku 

1923. V letech 1923 – 1948 byla škola Státním reálným gymnáziem. 

Během II. světové války škola nebyla uzavřena, výuka opět probíhala 

mimo budovu školy, kterou zabrala aţ do roku 1945 německá branná 

moc. V letech 1948 – 1953 škola byla čtyřletým Gymnáziem K. Gottwal-

da, 1953 – 1961 tříletou Jedenáctiletou střední školou v Českém Brodě, 

1961 – 1969 tříletou Střední všeobecně vzdělávací školou v Českém Bro-

dě, 1969 – 1982 čtyřletým Gymnáziem v Českém Brodě, 1982 – 1992 

čtyřletým Gymnáziem Český Brod, 1992–1993 čtyřleté a pětileté Gym-

názium Český Brod, od roku 1993 čtyřleté a šestileté Gymnázium Český 

Brod, od roku 1999 čtyřleté a osmileté Gymnázium Český Brod. 

V podstatě se dá konstatovat, ţe během mého ředitelského působení pro-

cházelo gymnázium transformacemi z jednoho typu studia na druhý. Bě-

hem uplynulých 90 let se ve funkci ředitele nebo zatímního správce nebo 

bylo pověřeno vedením školy celkem 15 muţů a 2 ţeny. Významnými 

absolventy gymnázia byli například herci Radovan Lukavský a Otakar 

Brousek, absolventy gymnázia je také 15 členů současného profesorské-

ho sboru. Omlouváme se 

absolventům gymnázia za 

to, ţe jsme neuspořádali 

oslavy zaloţení školy 

v tomto roce. Uţ dávno 

bylo koncepčně a přede-

vším z finančních důvodů 

stanoveno, ţe gymnázium 

bude pořádat oslavy kaţ-

dých dalších 25 let své 

existence. Poslední oslavy se konaly v roce1994, takţe příští oslavy 100 

let od zaloţení gymnázia budou aţ v roce 2019. A výhledy do budouc-

nosti – vedení školy se snaţí prosadit přístavbu budovy školy a víceúče-

lové sportovní haly přes finanční dotaci z Evropské unie. Jedině tak bude 

škola schopná realizovat kvalitní výuku podle nových školních vzděláva-

cích programů. Mgr. Vladimír Libovický, ředitel gymnázia 

Na dobovém obrázku je budova českobrodského gymnázia z 20. let minulého sto-

letí, kdy ji nechali radní města Českého Brodu vybudovat právě pro účely městské-

ho gymnázia. Přestože čas plyne, neztratil tento obrázek svou vizuální platnost. 

Gymnázium je situováno ve velice klidné městské památkové zóně. Spolu s krás-

nou budovou Podlipanského muzea dotváří ráz této městské čtvrti. Na základním 

vzhledu budovy se od dob, který zachycuje tato skica, nezměnilo téměř nic. Gym-

nazijní budova je secesní s prvky neorenesance. Uvnitř je však plně uzpůsobena 

potřebám moderní výuky.                               zdroj: internet gymnázia (mírně upraveno) 
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Věstník samosprávy 
Č E S K O B R O D S K Ý  Z P R A V O D A J  

co se děje na radnici a ve městě 

aneb 

Souhrn z 23. řádného jednání rady města,  

konaného dne 17. srpna 2009 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Čerpání z FRIM – Technické sluţby (202/2009). Rada 

města souhlasí s čerpáním FRIM ve výši 350.000 Kč na po-

řízení sekacího stroje pro potřeby Technických sluţeb Český 

Brod. 

2. Dodatek k pojistné smlouvě č. 90534183–17 (203/2009). 
Rada města I. schvaluje dodatek k pojistné flotilové smlouvě 

č. 90534183 – 17 na havarijní pojištění vozidel + pojištění 

čelních skel. Jedná se o sníţení pojistných částek, II. pověřu-

je starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem 

tohoto dodatku. 

3. Záměr na pronájem zemědělských pozemků za školou 

k. ú. Český Brod (204/2009). Rada města vyhlašuje záměr 

na pronájem pozemků v k. ú. Český Brod p. č. PK 997/1  

o výměře 5.823 m2, p. č. PK 999/1 o výměře 7.777 m2 za 

minimální cenu 2.000 Kč/ha/rok, od 01. 10. 2009 na dobu 

určitou – jeden kalendářní rok, tzn. do 30. 09. 2010. 

5. Vyhlášení záměru na prodej osobního vozidla ŠKODA 

FELICIA KOMBI LX 1.6 

(205/2009). Rada města vyhlašuje záměr na prodej osobního 

vozidla ŠKODA FELICIA KOMBI LX 1.6, rok výroby 

1999, stav tachometru 215 000 km, obálkovou metodou. 

Nabídky v zalepené obálce, označené slovy: „Prodej vozidla 

– nabídka“ zasílejte na adresu nebo předejte do podatelny 

Města Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 24 

Český Brod, nejpozději do 07. 09. 2009. Informace, prohlíd-

ka vozidla a nahlédnutí do technického průkazu po dohodě 

na OSM (tel. 321 612 153). 

6. Ţádost o povolení výjimky z počtu zapsaných dětí, Ma-

teřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 183 

(206/2009). Rada města schvaluje výjimku v počtu zapsa-

ných dětí do Mateřské školy Český Brod – Liblice, Lstiboř-

ská 183, okr. Kolín pro školní rok 2009/2010. Počet zapsa-

ných dětí se zvyšuje z 24 na 25 dle hygienické kapacity tří-

dy. 

7. Smlouva o věcném břemenu (207/2009). Rada města  

I. schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu mezi po-

vinným Městem Český Brod jako vlastníkem pozemku st. č. 

61 v k. ú. a obci Český Brod a oprávněným vlastníkem ne-

movitosti na pozemku st. č. 169 v k. ú. a obci Český Brod. 

Věcným břemenem je právo vedení kanalizační přípojky 

přes pozemek st. č. 61 k pozemku st. č. 169 vše v k. ú a obci 

Český Brod a to podle geometrického plánu Ing. Miloše 

Němce č. 1417–41/2009 ze dne 24. 04. 2009, II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této 

smlouvy o věcném břemenu. 

8. Odvolání a volba člena komise prevence bezpečnosti 

(208/2009). Rada města I. odvolává Ing. Ludmilu Plášilovou 

z pozice členky komise prevence bezpečnosti, II. volí Ing. 

Miroslava Kruliše členem komise prevence bezpečnosti. 

9. Sadská čp. 217 – vyklizení (209/2009). Rada města 

schvaluje podání návrhu na exekuci – výkon rozhodnutí vy-

klizením povinné Josefy Latové, bytem Jesemany 217, Sad-

ská do přístřeší v Neškaredicích 56, Kutná Hora. 

12. Finanční podpora projektu rekonstrukce suterénu 

Sokolovny na rok 2010 (210/2009). Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit zapra-

cování finanční podpory na spolufinancování projektu rekon-

strukce suterénu Sokolovny I. etapa do rozpočtu města Čes-

ký Brod na rok 2010 ve výši 15 % z celkové ceny tj. 720.000 

Kč. 

13. Hranice Městské památkové zóny Český Brod 

(211/2009). Rada města I. souhlasí a) s platností stávajících 

hranic MPZ, vyhlášených vyhláškou Středočeského krajské-

ho národního výboru v Praze (SKNV) dne 28. 09. 1990, jejíţ 

součástí je grafická příloha s vyznačením hranic MPZ, b) se 

zahájením jednání stavebního odboru MěÚ Český Brod  

s vlastníky nemovitostí, které jsou v památkovém zájmu,  

o jejich prohlášení za kulturní památky (secesní domy v ulici 

Ţitomířská čp. 389, 390, 399, 384, 538). 

14. Prodej bytu č. 1256/16 – Palackého ul., Český Brod 

(212/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod schválit prodlouţení splatnosti kupní ceny za 

byt, viz Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky ev. 

č. 7/2009/OSM, paní Lucii Uhlíkové-Preisslerové (dříve 

Preisslerové), Palackého 1256, Český Brod o 60 dnů. 

15. Přechodná finanční výpomoc – realizace projektu 

Rekonstrukce lesní cesty Na Skalku (213/2009). Rada 

města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 

přijetí přechodné finanční výpomoci od příspěvkové organi-

zace Anna Český Brod, sociální sluţby pro seniory ve výši 

4.400.000 Kč na předfinancování projektu Rekonstrukce 

lesní cesty Na Skalku se splatností jeden rok. 

16. Ukončení nájemní smlouvy (214/2009). Rada města 

schvaluje předčasné ukončení nájemní smlouvy č. 190/2009/

FO s panem Karlem Kšírem, na byt č. 4 v domě čp. 82 Huso-

vo náměstí, Český Brod, ke dni 31. 08. 2009. 

17. Smlouva na pronájem Husova nám. v době konání 

posvícení (215/2009). Rada města I. bere na vědomí 

odstoupení zájemce, který byl stanoven jako první usnese-

ním rady ze dne 30. 07. 2009, od výběrového řízení na pro-

nájem Husova nám. v době konání posvícení, II. pověřuje 

finanční odbor přípravou příslušné smlouvy se zájemcem, 

jehoţ nabídka byla stanovena jako druhá v pořadí ve výběro-

vém řízení dne 30. 07. 2009. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný v. r.,  

místostarosta města 

 

Souhrn z 24. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 18. srpna 2009 od 14:00 hodin 

korespondenčně 

 
1. Schválení smlouvy o krátkodobém pronájmu veřejné-

ho prostranství – Posvícení (216/2009). Rada města I. 

schvaluje uzavření Smlouvy o krátkodobém pronájmu veřej-
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ného prostranství, části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. a obci 

Český Brod, označenou jako Husovo náměstí, za účelem 

provozování atrakcí a stánků při konání posvícení, s panem 

Otou Třískou, IČ: 44811594, Betáňská 315/15, 142 00 Praha 

4 – Libuš. Koncept smlouvy je nedílnou součástí originálu 

zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný v. r.,  

místostarosta města 

 

Souhrn z 25. řádného jednání rady města,  

konaného dne 27. srpna 2009 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Schválení návrhu zadání změny č. 05 ÚPnSÚ Český 

Brod (217/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod schválit návrh zadání změny č. 05 ÚPnSÚ 

Český Brod. 

2. Ţádost – Sadská (218/2009). Rada města zamítá ţádost 

paní Marcely Stojkové, bytem Jesemany 217, Sadská, doru-

čenou dne 14. 08. 2009. 

3. Návrh na zrušení usnesení č. 170/2009 (219/2009). Rada 

města ruší své usnesení č. 170/2009 ze dne 07. 07. 2009 – 

Výpověď z nájmu – K Dolánkám 1127, Český Brod. 

4. Spolufinancování vícenákladů – Lysá nad Labem 

(220/2009). Rada města neschvaluje proplacení části vícená-

kladů na provoz linky 230411 – dopravci OAD Kolín ve 

výši 10.000 Kč na základě ţádosti Města Lysá nad Labem. 

5. Bezúplatný převod podílu ve výši ½ vzhledem k celku 

pozemku č. 226/19 v k. ú. Český Brod od ÚZSVM 

(221/2009). Rada města doporučuje revokaci usnesení zastu-

pitelstva města Český Brod č. 36/2009 ze dne 29. 04. 2009  

a následné schválení bezúplatného převodu, tj. uzavření 

smlouvy o bezúplatném převodu na podíl ve výši ½ vzhle-

dem k celku pozemkové parcely č. 226/19 v k. ú. a obci Čes-

ký Brod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-

vých, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2, za daných podmí-

nek: 

1. Nabyvatel se zavazuje o předmětnou nemovitost řádně 

pečovat, uţívat ji pouze k dosavadním účelům jako veřejnou 

zeleň a prostranství v souladu s veřejným zájmem, tj. zejmé-

na ji nevyuţívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným 

účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, sou-

časně prohlašuje, ţe předmětnou nemovitost nepřevede třetí 

osobě, a to vše po dobu 10 let od právních účinků vkladu 

vlastnického práva do Katastru nemovitostí. 

2. V případě, ţe by nabyvatel porušil kteroukoliv z povin-

ností dle předchozího bodu, dohodly se smluvní strany na 

smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měla ke dni 

právních účinků vkladu vlastnického práva do Katastru ne-

movitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní 

pokutu lze uloţit i opakovaně. 

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

k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván. 

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

vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně 

vynaloţenými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto 

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

převodcem písemně vyzván. 

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené  

v bodě 1. kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky 

vyuţití pozemku ze strany nabyvatele dodrţovány a nabyva-

tel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající sou-

činnost. 

6. Nabyvatel je povinen vţdy k 31. 12. příslušného roku bě-

hem celé lhůty stanovené v bodě 1. předat převodci písem-

nou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřej-

ném zájmu, k jehoţ zachování se nabyvatel zavázal. Za po-

rušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve 

výši 1.000 Kč. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů 

poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem pí-

semně vyzván. 

6. Uzavření nájemních smluv na byty č. 1, 9, 15, 36, 42  

v domě čp. 1256, Palackého ul., Český Brod (222/2009). 

Rada města I. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt  

č. 1, v domě čp. 1256, Palackého ul., 282 01 Český Brod, typ 

1+1, 2. NP, celková výměra 40,46 m2, na dobu určitou jeden 

rok, s panem Petrem Čichovským, Krále Jiřího 223, Český 

Brod, za nájemné ve výši 8.000 Kč měsíčně bez záloh na 

sluţby. 

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 jinému zájemci. Podmínkou uzavření nájemní 

smlouvy je vyrovnání všech závazků k Městu Český Brod, 

II. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, v domě 

čp. 1256, Palackého ul., Český Brod, typ 1+kk, 3. NP, celko-

vá výměra 26,83 m2, na dobu určitou jeden rok s panem To-

mášem Svobodou, Na Hradbách 129, 280 02 Kolín I, za ná-

jemné ve výši 3.300 Kč měsíčně bez záloh na sluţby. 

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 jinému zájemci. Podmínkou uzavření nájemní 

smlouvy je vyrovnání všech závazků k Městu Český Brod, 

III. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, v domě 

čp. 1256, Palackého ul., Český Brod, typ 1+kk, 4. NP, celko-

vá výměra 26,83 m2, na dobu určitou jeden rok s panem Ja-

nem Bohatou, Navrátilova 12, 110 000 Praha 1, za nájemné 

ve výši 5.500 Kč měsíčně bez záloh na sluţby. 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 nabíd-

nut jinému zájemci. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy 

je vyrovnání všech závazků k Městu Český Brod, IV. schva-

luje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 36, v domě čp. 

1256, Palackého ul., Český Brod, typ 1+kk, 7. NP, celková 

výměra 26,83 m2, na dobu určitou jeden rok s paní Lucií 

Pečenkovou, Lipanská 174, 281 63 Kostelec nad Černými 

Lesy, za nájemné ve výši 3.000 Kč měsíčně bez záloh na 

sluţby. Kauce ve výši trojnásobku nájmu a záloh na sluţby 

musí být sloţena na účet města do 15 dnů od doručení ozná-

mení o přidělení bytu. V případě nesplnění těchto podmínek 

bude byt nabídnut jinému zájemci. Podmínkou uzavření ná-

jemní smlouvy je vyrovnání všech závazků k Městu Český 

Brod, V. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 42,  

v domě čp. 1256, Palackého ul., Český Brod, typ 1+kk, 8. 

NP, celková výměra 26,83 m2, na dobu určitou jeden rok s 

panem Ing. Michalem Štoskem, Vídeňská 2776, 390 05 Tá-

bor, za nájemné ve výši 5.512 Kč měsíčně bez záloh na sluţ-

by. 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 jinému zájemci. Podmínkou uzavření nájemní 
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smlouvy je vyrovnání všech závazků k Městu Český Brod, 

VI. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem příslušných smluv. 

7. Obnova cest v městském parku – PŘECHODY 

(223/2009). Rada města I. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě 

o dílo č. 189/2009/OSM ze dne 15. 07. 2009 s firmou AVE 

Kolín, s.r.o., Kmochova 2, 280 08 Kolín 3, IČ: 25148117, 

jehoţ předmětem je zbudování dvou kusů vodorovného do-

pravního značení v ul. Jungmannova, zbudování nového 

povrchu chodníku v úseku Jungmannova a Tuchorazská, 

oprava ţivičného povrchu vozovky v ul. Jungmannova  

o celkové výměře 111 m2 a tím navýšení celkové ceny  

o 126.913,22 Kč, II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem výše uvedeného dodatku. 

9. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebyto-

vých prostor – OPTIK JAS 

(224/2009). Rada města I. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 

o nájmu nebytových prostor č. 2/2009/OSM ze dne 14. 01. 

2009 mezi Městem Český Brod a OPTIK JAS, s. r. o., Tu-

chorazská 815, Český Brod, IČ 28421752. Tímto dodatkem 

se mezi pronajímatelem a nájemcem přidává do článku IV., 

odst. 5. 6. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí originálu zápisu 

k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě  

o nájmu nebytových prostor č. 2/2009/OSM. 

10. Ukončení smlouvy o výpůjčce (225/2009). Rada města 

I. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce, jejímţ 

předmětem je traktor Zetor 7245, RZ S00 74–70, mezi Tech-

nickými sluţbami Český Brod a městem Český Brod, která 

je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem této dohody. 

11. Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebyto-

vých prostor – Českobrodská nemocnice (226/2009). Rada 

města I. schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebyto-

vých prostor č. 16/2007/OSM ze dne 08. 02. 2007 mezi měs-

tem Český Brod a Českobrodskou nemocnicí, s. r. o., Ţiţko-

va 282, 282 01 Český Brod, IČ 28529421. Dodatek č. 5 je 

nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 

č. 16/2007/OSM. 

12. Návrh na jmenování vedoucího odboru dopravy 

Městského úřadu v Českém Brodě (227/2009). Rada města 

jmenuje pana Ing. Jana Pohůnka do funkce vedoucího odbo-

ru dopravy Městského úřadu v Českém Brodě ke dni 01. 12. 

2009. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný v. r.,  

místostarosta města 

 

Souhrn z 26. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 2. září 2009 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Zrušení I. části usneseni č. 222/2009 na byt č. 1 

(228/2009). Rada města 1. ruší I. část usnesení č. 222/2009 

ze dne 27. 08. 2009 na pronájem bytu č. l, v domě čp. 1256, 

Palackého ul., 282 01 Český Brod, II. vyhlašuje záměr na 

pronájem bytu č. 48, v domě čp. 1256, Palackého ul., 282 01 

Český Brod, typ 1+kk, 9. NP, celková výměra 26,83 m2, na 

dobu určitou jeden rok, předem určenému zájemci Petru Či-

chovskému, Krále Jiřího 223, Český Brod, za nájemné ve 

výši 5.000 Kč měsíčně bez záloh na sluţby. 

2. Prodej bytu č. 1256/1 – Palackého ul., Český Brod 

(229/2009). Rada města I. ruší usnesení č. 137/2009 ze dne 

28. 5. 2009, II. vyhlašuje záměr na prodej volné bytové jed-

notky č. 1256/01 včetně spoluvlastnických podílů na společ-

ných částech domu 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. Jedná se o prodej bytové jednotky č. 1256/01 

1+1 ve II. NP o velikosti 41,48 m2 a spoluvlastnický podíl 

4148/173205 na společných částech budovy a pozemku a to 

za minimální cenu 1.200.000 Kč. Zájemce musí mít uhraze-

ny veškeré závazky vůči Městu Český Brod. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný v. r.,  

místostarosta města 

 

Souhrn z 27. řádného jednání rady města,  

konaného dne 10. září 2009 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Návrh na doporučení rozpočtového opatření č. 2 k roz-

počtu na rok 2009 (230/2009). Rada města doporučuje za-

stupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na 

rok 2009 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originá-

lu zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy se zvyšují 

na 161.635,28 tis. Kč, rozpočtové výdaje se zvyšují na 

175.370,28 tis. Kč, z nichţ provozní výdaje se zvyšují na 

125.109,28 tis. Kč a investiční výdaje se sniţují na 50.261 

tis. Kč. Poloţka financování se nemění. 

3. Odvod z FRIM příspěvkové organizace ANNA – soci-

ální sluţby (231/2009). Rada města I. ruší své usnesení  

č. 213/2009 ze dne 17. 08. 2009, II. ukládá ve funkci zřizo-

vatele odvod z FRIM ve výši 4.400 tis. Kč do rozpočtu zři-

zovatele z důvodu vyšších investičních zdrojů, neţ je součas-

ná potřeba organizace, III. doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit investiční příspě-

vek ve výši odvodu, tj. 4.400 tis. Kč do rozpočtu na rok 

2010. 

4. Smlouva o partnerství – Hřiště mateřské školy Sokol-

ská – rekonstrukce (232/2009). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření smlouvy 

o partnerství mezi Městem Český Brod a OS Klub rodičů  

a přátel MŠ Sokolská, ve znění přílohy, která je nedílnou 

součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

5. Ţádost – parkovací místo (233/2009). Rada města zamí-

tá ţádost o pronájem parkovacího místa v domě čp. 1384, 

náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod paní Martině Tur-

kové, bytem nám. Arnošta z Pardubic 3, Český Brod. 

7. Hodnotící zpráva vodohospodářského majetku 

(234/2009). Rada města bere na vědomí Hodnotící zprávu 

pro vlastníka vodohospodářského majetku za rok 2008 – 

Město Český Brod, zpracovanou v srpnu 2009. 

8. Kontejnery na tříděný odpad, smlouva o výpůjčce se 

společností EKO-KOM, a.s. 

(235/2009). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy  

o výpůjčce celkem 32 ks nádob na třídění odpadů – viz přílo-

ha smlouvy, se společností EKO-KOM, a.s., IČO 25134701, 

Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, II. pověřuje staros-

tu města Český Brod Jaromíra Fischera k podpisu smlouvy  

o výpůjčce. 

9. Příspěvek Českobratrské církvi evangelické 

(236/2009). Rada města schvaluje poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 3.000 Kč na koncert v rámci posvícen-
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ských slavností pro farní sbor Českobratrské církve evange-

lické v Českém Brodě. 

10. Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 4 v čp. 82, 

Husovo náměstí, Český Brod (237/2009). Rada města 

vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 4 v domě čp. 82, Huso-

vo náměstí v obci a v katastrálním území Český Brod za 

minimální nájemné 9.000 Kč měsíčně bez záloh na sluţby na 

dobu určitou dvou let, formou obálkové metody. Byt je 

umístěn v 1. patře domu čp. 82, typ 3+1 o celkové výměře 

82,46 m2. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je vyrovná-

ní všech závazků k městu Český Brod. Kauce ve výši trojná-

sobku 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 jinému 

zájemci. Nabídky v zalepené obálce označené slovy: 

„NEOTVÍRAT – BYT č. 4/82“ zašlete na adresu města Čes-

ký Brod nebo předejte do podatelny města Český Brod nám. 

Arnošta z Pardubic čp. 56, nejpozději do 29. 09. 2009. Na-

bídka bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště a nabízenou 

výši měsíčního nájemného. 

11. Ţádost Konfederace politických vězňů ČR (238/2009). 
Rada města zamítá ţádost Konfederace politických vězňů 

České republiky, pobočka 27 – Kolín, o příspěvek na zhoto-

vení nové pamětní desky Borise Volka a její umístění na zdi 

kolínské Střední průmyslové strojírenské a jazykové školy, 

doručenou dne 27. 08. 2009 z důvodu nedostatku finančních 

prostředků. 

12. Ţádost o povolení výjimky z počtu zapsaných dětí, 

Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okr. Kolín 

(239/2009). Rada města schvaluje výjimku v počtu zapsa-

ných dětí do Mateřské školy Český Brod, Sokolská 1313, 

okr. Kolín pro školní rok 2009/2010 ve třech třídách. V jed-

né třídě MŠ z 24 dětí na 28 dětí a 

ve dvou třídách z 24 dětí na 27 dětí. Tímto navýšením počtu 

dětí ve třídách nedojde k překročení hygienické kapacity 

jednotlivých tříd. 

13. Názvy ulic – Štolmíř (240/2009). Rada města I. doporu-

čuje a) zastupitelstvu města Český Brod schválit názvy ko-

munikací v obci Český Brod, městská část Štolmíř 

1. ulice Českobrodská, část silnice 11/245 v intravilánu 

městské části Štolmíř a přilehlé chodníky na pozemku č.57/1 

v k. ú. Štolmíř, 

2. ulice Ke Škole, místní komunikace na pozemku č. 169/1 v 

k. ú. Štolmíř, 

3. ulice Na Vinohradech, místní komunikace na pozemku č. 

148 v k. ú. Štolmíř, 

4. ulice Za Rybníkem místní komunikace na pozemku č. 

17/3 v k. ú. Štolmíř, 

5. ulice Havelská místní komunikace na pozemku č. 16/1 v 

k. ú. Štolmíř, 

6. ulice Ke Hřbitovu místní komunikace na pozemku č. 

300/2 v k. ú. Štolmíř, 

7. ulice K Lukám místní komunikace na pozemku č. 195 a 

326/2 v k. ú. Štolmíř. 

14. Návrh na soudní vyklizení bytu (241/2009). Rada měs-

ta souhlasí s návrhem na soudní vyklizení bytu č. 29 v domě 

čp. 1256 v Českém Brodě. 

16. Prodej osobního vozidla ŠKODA FELICIA LX 1.6 

(242/2009). Rada města I. schvaluje prodej osobního vozidla 

ŠKODA FELICIA KOMBI LX 1.6, rok výroby 1999 panu 

Petru Pospíšilovi, Benešova 247, 280 00 Kolín II, za cenu 

5.000 Kč, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem této smlouvy. 

17. Pronájem zemědělských pozemků za školou v k. ú. 

Český Brod (243/2009). Rada města I. souhlasí s uzavřením 

nájemní smlouvy s panem Janem Králem, Břeţany II č. p. 

23, Český Brod na pronájem pozemků v k. ú. Český Brod p. 

č. PK 997/1 o výměře 5.823 m2, p. č. PK 999/1 o výměře 

7.777 m2 za cenu 2.100 Kč/ha/rok a to od 01. 10. 2009 na 

dobu určitou – jeden kalendářní rok, tzn. do 30. 09. 2010, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem této nájemní smlouvy. 

18. Dodatek smlouvy o převodu nemovitého majetku čes-

kobrodské nemocnice (244/2009). Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit doda-

tek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví nemovitého 

majetku v areálu a nemocnici s poliklinikou Český Brod  

z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Český 

Brod, kterým se mění článek V. předmětné smlouvy takto: 

Město Český Brod se zavazuje o nemovitosti uvedené  

v článku I. odst. 1. této smlouvy řádně pečovat, uţívat je 

pouze k účelům, ke kterým byly uţívány do data převodu, 

tedy ke zdravotnickým účelům, nebude je sám vyuţívat ke 

komerčním účelům či jiným výdělečným účelům, ani je ne-

bude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, ţe 

předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě, a to vše po 

dobu 10 let od platnosti a účinnosti tohoto dodatku. Pokud 

by došlo ve lhůtě 10 let od platnosti tohoto dodatku k převo-

du těchto nemovitostí na třetí osobu, převede nabyvatel, část-

ku ve výši zjištěné ceny majetku v místě a čase obvyklé  

v době převodu na nabyvatele, do státního rozpočtu, a to 

prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-

jetkových. 

19. Zvonice u kostela sv. Gotharda Smlouva o výpůjčce 

(245/2009). Rada města I. revokuje usnesení č. 58/2008 ze 

dne 21. 02. 2008 o uzavření smlouvy o výpůjčce na objekt 

zvonice u kostela sv. Gotharda v k. ú. Český Brod, II. schva-

luje smlouvu o výpůjčce mezi Římskokatolickou farností 

Český Brod a Městem Český Brod na budovu zvonice na 

pozemku č. st. 4 v obci a k. ú. Český Brod pro účel realizace 

projektu: „Zvonice u kostela sv. Gotharda v Českém Brodě – 

obnova a zpřístupnění“, III. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy  

o výpůjčce. 

21. Zvonice u kostela sv. Gotharda – partnerské smlouvy 

(246/2009). Rada města I. souhlasí s uzavřením partnerské 

smlouvy mezi Městem Český Brod a Římskokatolickou far-

ností Český Brod na realizaci projektu Zvonice u kostela sv. 

Gotharda v Českém Brodě – obnova a zpřístupnění, II. sou-

hlasí s uzavřením partnerské smlouvy mezi Městem Český 

Brod a Městským kulturním a informačním centrem na reali-

zaci projektu Zvonice u kostela sv. Gotharda v Českém Bro-

dě – obnova a zpřístupnění, III. souhlasí s uzavřením part-

nerské smlouvy mezi Městem Český Brod a Regionem Po-

šembeří o. p. s. na realizaci projektu Zvonice u kostela sv. 

Gotharda v Českém Brodě – obnova a zpřístupnění, IV. po-

věřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpi-

sem výše uvedených smluv o partnerství. 

22. Zvonice u kostela sv. Gotharda – souhlas s podáním 

ţádosti o dotaci (247/2009). Rada města I. souhlasí 

s podáním ţádosti o dotaci z Regionálního operačního pro-

gramu NUTS 2 Střední Čechy, prioritní osa 2 Cestovní ruch, 

oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a sluţby cestovní-

ho ruchu na realizaci akce: „Zvonice u kostela sv. Gotharda 
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v Českém Brodě – obnova a zpřístupnění“, II. doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod zařadit náklady na spolu-

účast a předfinancování projektu „Zvonice u kostela sv. Go-

tharda v Českém Brodě – obnova a zpřístupnění“ do roz-

počtu města takto: rok 2010 částka 3.204.686 Kč, rok 2011 

částka 4.770.359 Kč. 

23. Výměna oken ZŠ – souhlas s podáním ţádosti o dotaci 

(248/2009). Rada města I. souhlasí s podáním ţádosti o dota-

ci z programu MAS – Region Pošembeří o. p. s. – 1. Výzva 

k příjmu ţádostí pro čerpání pro čerpání prostředků v rámci 

Strategického plánu Leader (SPL) „Náš Region“ v rámci  

8. kola PRV – Fich 2 – Náš domov – Dobré místo pro sou-

časný a budoucí ţivot na realizaci akce: Výměna oken a 

vnějších dveří – v budově ZŠ Ţitomířská, Český Brod, II. 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod zařadit náklady 

na spoluúčast a předfinancování projektu: Výměna oken  

a vnějších dvéří – v budově ZŠ Ţitomířská, Český Brod do 

rozpočtu města na rok 2010 v celkové částce 580.285,95 Kč 

včetně DPH. 

24. Výměna oken ZŠ – partnerská smlouva (249/2009). 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

souhlasit s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Městem 

Český Brod a Základní školou Ţitomířská, Český Brod na 

realizaci akce: Výměna oken a vnějších dveří – v budově ZŠ 

Ţitomířská Český Brod. 

25. Návrh na jmenování komise výběrového řízení na 

obsazení místa vedoucího úřadu 

(250/2009). Rada města bere na vědomí komisi výběrového 

řízení na obsazení místa vedoucího úřadu ve sloţení: Jaromír 

Fischer – starosta města, Bc. Jakub Nekolný – místostarosta 

města, JUDr. Jana Marková – právní zástupce města, Martin 

Vlasák – člen zastupitelstva, MUDr. Petr Blaţek – člen za-

stupitelstva, Jaroslav Brom – tajemník MěÚ, zástupce Kraj-

ského úřadu pro Středočeský kraj, Mgr. František Janík – 

člen zastupitelstva, Ludmila Raková – členka zastupitelstva. 

Náhradníci: MUDr. Jana Forstová – členka zastupitelstva, 

Mgr. Milan Plíva – člen zastupitelstva. Výběrové řízení se 

uskuteční v úterý 15. 09. 2009 od 8:30 hodin v kanceláři 

tajemníka MěÚ. 

26. Rekonstrukce nám. Arnošta z Pardubic a nám. Huso-

va – Partnerská smlouva (251/2009). Rada města 

I. doporučuje zastupitelstvu města Český Brod souhlasit  

s uzavřením Smlouvy o partnerství mezi Městem Český 

Brod a Městským kulturním a informačním centrem, pro 

realizaci projektu Rekonstrukce Náměstí Arnošta z Pardubic 

a náměstí Husova, Český Brod, II. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem partnerské smlou-

vy. 

27. Rekonstrukce náměstí Husova a nám. Arnošta z Par-

dubic – souhlas s podáním ţádosti (252/2009). Rada města 

I. souhlasí s podáním ţádosti o dotaci z Regionálního ope-

račního programu NUTS 2 Střední Čechy osa 3, Integrovaný 

rozvoj území, oblast podpory 3.2 – Rozvoj měst, na realizaci 

projektu: Rekonstrukce Náměstí Arnošta z Pardubic a ná-

městí Husova, II. a III. etapa, II. doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod zařadit náklady na spoluúčast a předfinan-

cování projektu investiční akce: Rekonstrukce Náměstí Ar-

nošta z Pardubic a náměstí Husova, II. a III. etapa do roz-

počtu města takto: na rok 2010 částku 20 mil. Kč, na rok 

2011 částku 20 mil. Kč. 

28. Pověření kontroly Technických sluţeb Český Brod 

(253/2009). Rada města pověřuje ve funkci zřizovatele Fi-

nanční odbor provedením kontroly nakládání s provozním 

příspěvkem příspěvkové organizace Technické sluţby Český 

Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod k třetímu čtvrtletí 

tohoto roku. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný v. r.,  

místostarosta města  

 

Stručně z Městské policie v měsíci srpnu 
 

3. 8. 2009  doručení písemnosti pro komisi VP MěÚ Č. Brod 

4. 8. 2009  spolupráce s odborem dopravy kontrola dopravní značení 

 v obci Liblice. 

5. 8. 2009  měření rychlosti v obci Doubravčice, plnění veřejnopráv

 ní smlouvy, doručení písemnosti pro odbor dopravy, 

 oznámení o krádeži ovoce ze stromu v ul. Šafaříkova – 

 vyřešeno domluvou. 

6. 8. 2009  spolupráce s PČR – nezajištěné vozidlo na komunikaci 

 vedoucí k „traktorce“, 2× doručení písemnosti pro komisi 

 VP MÚ Č. Brod, asistence se sociálním odborem při 

 jednání, spolupráce s odborem správy majetku v obci 

 Sadská. 

12. 8. 2009 spolupráce s odborem dopravy kontrola ukazatele rych-

 losti v ul. Žitomířská, měření rychlosti v obci Krupá, 

 plnění veřejnoprávní smlouvy, oznámení o vyházeném 

 domovním odpadu do areálu pily v ul. Krále Jiřího – 

 vyřešeno na místě domluvou, oznámení o chybějícím 

 krytu kanálu před nádražím, cestou TS Český Brod zajiš

 těno zakrytí kanálové vpusti, oznámení o psu, který se 

 pohybuje v hotelu Apeyron – odchyt psa + umístění do 

 kotce MěÚ, řešení krádeže zboží v prodejně LIDL – vyře-

 šeno blokově, vrácení odchyceného psa majiteli – vyře-

 šeno domluvou. 

20. 8. 2009 účast na taktickém cvičení integrovaného záchranného 

 systému v objektu jatek v Českém Brodě, řešení krádeže 

 zboží v prodejně Penny – vyřešeno blokově.  

dohled na konáních fotbalového utkání Český Brod – 

Vilémov, oznámení o rušení nočního klidu u restaurace 

Šenk, odchyt psa v ul. B. Němcové + odvoz do útulku 

v Lysé n/L., měření rychlosti v obci Doubravčice plnění 

veřejnoprávní smlouvy. 

25. 8. 2009 sběr 3 kusů injekčních stříkaček na Husově náměstí, 

 řešení krádeže zboží v prodejně Penny – vyřešeno bloko-

vě, oznámení o podnapilém muži v prodejně lahůdek 

v ul. Krále Jiřího – vykázání muže z prodejny. 

30. 8. 2009 zajištění usměrňování dopravy a VP při konání akce 

Kašpárek v rohlíku. Zvýšená kontrolní činnost na nádraží 

ohledně pořádku a dodržování tabákového zákona. 

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodržování míst-
ních vyhlášek. Zajišťování provozu parkovacích automatů a pro-
vozu tržnice. Spolupráce s jednotlivými odbory při MěÚ Český 
Brod. Jan Svoboda 

 

 Blokové pokuty na místě zaplacené 38.000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku 32.000 Kč 

Parkovací automaty  91.712 Kč  

Poplatky za trţnici      5.300 Kč 

Celkem:                     167.012 Kč 
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Zúčastnili jsme se  

V. mezinárodní konference 

o biologicky rozloţitelných 

odpadech  
Ve dnech 9. -11. 9. 2009 jsem se účastnil 

V. mezinárodní konference s názvem 

Biologicky rozloţitelné odpady, která 

byla organizována v Náměšti nad Osla-

vou a jeden den v Dolním Rakousku ve 

Freistadtu. 

Obsah konference byl velice zajímavý, 

jelikoţ nám ukázal moţné cesty, jak 

třídit a zpracovávat bioodpad, a tím ma-

ximálně sníţit komunální odpad, který je 

ukládaný ve skládkách. U nás se jedná  

o skládku komunálního odpadu 

v Radimi. Jedná se o to, minimalizovat 

ukládání komunálního odpadu v Radimi 

a tím sniţovat náklady a chránit ţivotní 

prostředí. K tomu nás zavazují povin-

nosti, vyplývající z nařízení EU. Právě 

rok 2010 a 2011 bude zlomový. 

Pro zajímavost: Směrnice Rady 1999/31 

o skládkách odpadu ukládá České re-

publice omezit skládkování biologicky 

rozloţitelných komunálních odpadů na 

50% celkové hmotnosti v roce 1995 do 

roku 2009. 

Nařízení vlády č.197/2003 Sb. o Plánu 

odpadového hospodářství ukládá sníţení 

maximálního mnoţství biologicky rozlo-

ţitelných odpadů ukládaných na skládky 

tak, aby podíl této sloţky činil v roce 

2010 nejvíce 75% hmotnostních 

z celkového mnoţství BRKO vzniklého 

v roce 1995 a na zmiňovaných 50% se 

dostat v roce 2013. 

Dle závěrů a cílů pro rok 2010 nejsou 

tyto úkoly plněny a České republice 

hrozí sankce. Proč také nevyuţít 20leté 

zkušenosti našich sousedů v Rakousku. 

U našich jiţních sousedů se veškerý 

odpad třídí na jednotlivé komodity včet-

ně právě zmiňovaného bioodpadu. Od-

pad, který se vytřídí a nedá se dále zpra-

covat, se spaluje ve spalovnách (dětské 

pleny, hygienické potřeby apod.) V Ra-

kousku je totiţ zakázáno skládkování 

odpadu EU. A to čeká také nás. 

Jen pro názornost. Oblast velikosti okre-

su Freistadt, ve které ţije 65000 občanů, 

čítá 22000 domácností. Tuto oblast tvoří 

26 obcí. K největším patří obce s 8 tisíci 

a 5,5 tisíci obyvateli. V těchto 26 obcích 

se nachází celkem 24 recyklačních 

(sběrných) míst pro uloţení odpadu. Ten 

ve Freistadtu jsme také navštívili (viz 

foto na obálce). Dále je zde umístěno 

celkem 21 kompostáren. Z toho v 8 

z nich se zpracovává veškerý bioodpad 

včetně odpadu z domácností (kuchyně). 

V dalších 13 kompostárnách se zpraco-

vává pouze odpad, jako jsou větve, trá-

va, štěpky, ovoce, apod. Kompostárny 

však provozují místní zemědělci, kteří 

vyrobený kompost pouţívají pro svoje 

polnosti nebo jej prodávají. Dle informa-

cí cca 40 euro za kubický metr. Občan, 

který musí třídit veškerý odpad, jej uklá-

dá právě ve sběrných dvorech nebo si jej 

nechá odváţet za určitý poplatek do 

sběrného dvora. Svoz bioodpadu si za-

bezpečují sami zemědělci. Kaţdá rodina 

dostává umělohmotnou nádobu na uklá-

dání bioodpadu (oblíbená velikost 35 l)

tento odpad se odváţí 1x týdně. Výše 

nákladů rodiny za likvidaci veškerého 

odpadu je 100 euro za rok.  

Také zde jsme viděli kompostárnu jed-

noduchého typu, kde se zpracovává prá-

vě zmiňovaný odpad. Vyráběný kom-

post je opravdu kvalitní. 

Bioodpad se také úspěšně zpracovává 

v bioplynových stanicích. Jednu jsme 

také navštívili u Franze Kirchmeyera 

Jedná se o rodinný podnik Arge Kom-

post a Biogas. Zpracovává celkem 4000 

tun bioodpadu za rok. Jedná se o odpad 

z restaurací, prošlé potraviny z marketů, 

výkaly od prasat, hnůj od skotu. Z něho 

se výrobní cestou produkuje elektřina, 

teplo, které slouţí k vyhřívání farem, 

k výrobě hnojiv. K výrobě z části také 

vyuţívá plodinu kukuřici. Tento výrobce 

si veškeré suroviny dováţí sám. Ceny za 

odpad z restaurací za vývoz jedné nádo-

by se pohybuje od 6–12 euro. U domác-

ností záleţí konečná cena na smlouvě 

s jednotlivými obcemi a je rozhodně 

niţší. 

Přímo v Náměšti nad Oslavou občané 

kromě zmiňovaných komodit třídí také 

bioodpad. Ve městě je rozmístěn počet 

hnědých kontejnerů o obsahu 1100 litrů  

a díky osvětě a ukázněnosti občanů je 

obsah bioodpadu neznečišťován jinými 

příměsmi. Touto cestou jdou také další 

obce. 

Česká republika musí plnit úmluvy vy-

plývající z nařízení EU. Především sni-

ţovat mnoţství bioodpadu v odpadu 

ukládaných na skládkách. Další je třeba 

plnit úkol tzv. 5+1. Jedná se o třídění 

základních komodit – plastů, kovů, 

tetrapaků,skla, papíru a právě zmiňova-

ného bioodpadu. To však můţeme říci, 

ţe tento úkol plníme i v Českém Brodě. 

Zatím v omezeném mnoţství ve sběr-

ném dvoře Technických sluţeb. Občané 

si v krátké době zvykli na moţnost uklá-

dání bioodpadu (tráva, štěpky, větvičky, 

slupky, ovoce, apod.) v areálu Technic-

kých sluţeb Český Brod. Nový zákon  

o odpadech zmiňuje také zvyšování po-

platků za skládkování právě na sklád-

kách komunálního odpadu (Radim). 

Technické sluţby však s renomovanou 

firmou Zers připravují projekt s dotací 

EU na nákup nového sběrného vozu na 

tříděný odpad včetně bioodpadu a také 

nákup hnědých odvětrávaných nádob 

pro kaţdou domácnost v Českém Brodě. 

Realizace celého projektu je směřována 

na duben 2010 a je v plném proudu. Je 

třeba však také řešit likvidaci ţivočišné-

ho odpadu z jídelen. Právě nyní tento 

problém řeší ředitelka Základní školy 

Ţitomířská p. Čutková. Jedná se o pod-

statný problém. Tento odpad není moţné 

odváţet do kompostárny Hořátev, kam 

vozíme ostatní odpad rostlinného půvo-

du. Jednou z moţností je vyuţít přepra-

vu do kompostárny Kněţice, která se 

tímto problémem zabývá. Kompostárna 

se nachází v Kněţici u Městce Králové-

ho, ale odvoz odpadu od jednoho sub-

jektu je velice ekonomicky nákladný. 

Čeká nás všechny ještě mnoho úkolů  

a překáţek, ale pevně věřím, ţe to doká-

ţeme. I to, ţe jsme nejlepší obec 

v České republice v třídění odpadu, nás 

zavazuje.  

Chtěli bychom také zvyšovat počet kon-

tejnerových míst na tříděný odpad 

v závislosti umoţnit občanovi Českého 

Brodu a spádových obcí sníţit vzdále-

nost donášky tohoto tříděného odpadu 

od bydliště. Coţ se také daří. Český 

Brod v rámci projektu EKO-KOM obdr-

ţí celkem 37 nových kontejnerů pro 

třídění odpadu. První várka kontejnerů 

je jiţ v Technických sluţbách a do vydá-

ní nového Českobrodského zpravodaje  

a tohoto článku bude jiţ v ulicích města. 

Samozřejmě, ţe budeme vycházet 

z poţadavků občanů, tyto podněty jsme 

jiţ obdrţeli.  

Děkujeme, ţe třídíte odpad. 
 

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel  

Technických sluţeb Český Brod 
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Šance pro školy, školská zařízení  

a mateřské školy 

 
Jak všichni dobře víme, třídění odpadu na jednotlivé komo-

dity má svoje výhody. Především šetříme náklady na uloţení 

komunálního odpadu na skládce komunálního odpadu v Ra-

dimi. Vytříděné komodity odvezeme našim odběratelům 

k dalšímu zpracování, za coţ získáme finanční prostředky od 

firmy EKO-KOM a jednotlivých zpracovatelských firem.  

A ještě navíc chráníme naše ţivotní prostředí. 

Na základě výborné spolupráce s p. Bassettem z firmy Cuir 

v Brandýse nad Labem, která od nás odebírá komoditu papír 

a dále jej zpracovává, dostanou jednotlivá školská zařízení 

šanci získat finanční prostředky právě za sběr papíru, ale  

i dalších komodit. V přiloţené tabulce můţete vidět mnoţ-

ství sebraných jednotlivých komodit v kg a cenu, za kterou 

finanční prostředky jednotlivé školy a mateřské školky zís-

kají. Rozhodující je také vzdálenost od jednotlivé školy do 

zpracovatelské firmy v Brandýse nad Labem. Díky vyjedná-

vání počítáme pásmo do 20km. Dopravu papíru hradí firma 

Cuir. Jednotlivá školská zařízení získají vlastní aktivitou 

finanční prostředky a město si započítá další mnoţství vysbí-

raných komodit pro firmu EKO-KOM. Při zájmu jednotli-

vých škol se můţete spojit s vedením Technických sluţeb 

Český Brod, který dojedná konkrétní svozy. Doba je neome-

zená. Děkujeme, za to, ţe třídíte odpad.  

Ing. Miroslav Kruliš,  

ředitel Technických sluţeb Český Brod 

 

PŮJČOVNA  

EL. NÁŘADÍ 
 

BOURACÍ KLADIVA, BRUSKY, PILY 

aj... 

info na tel. 722 010 916 

Čelákovice, Fűgnerova 1297 

moţnost rezervace denně do 21 hodin 

více na www.remarkcompany.ic.cz 

http://www.remarkcompany.ic.cz/
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Zakoupíte v MKIC, Nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 28  Český Brod, Po-Pá 8 až 17 hod. 
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Jak připravovat územní plán? Obcím poradí bezplatný seminář 
 

Stavět nová satelitní městečka v obcích? Jak vyjednávat s developery? Jaká práva a povinnosti má místní samospráva a jaká 

stavitel? Jak územně plánovat, aby nárůstu obyvatel stačila infrastruktura? Na tyto a mnoho dalších otázek přinese odpovědi 

bezplatný dvoudenní seminář, který se bude konat v září v Praze a v říjnu a listopadu ve Středočeském kraji. 

 

PRAHA/ŠKVOREC – Seminář pod názvem „Příprava a realizace územních plánů - partnerství  jako důleţitý nástroj 

managementu“ připravilo občanské sdruţení Naše Škvorecko a Česká zemědělská univerzita ve spolupráci s několika míst-

ními akčními skupinami Středočeského kraje. 

 

Náplní prvního dne bude podrobná pasáţ o vzniku územního plánu a jeho účelu. Připraveny budou rovněţ praktické příklady 

z obcí, které územní plán v nedávných letech zpracovávaly. Po tomto přednáškovém bloku se účastníci přesunou na exkurzi 

na vybrané místo, kde se seznámí se zapojením územního plánování do praxe. 

 

Druhý den dojde na rady, jak proces pořízení územního plánu vést, aby nedocházelo ke sporům či neřešitelným konfliktům, 

aby se do společné práce zapojilo co nejvíce lidí a výsledek také v co největší míře odpovídal zájmům občanů a obce. Odpo-

ledne bude prostor hlavně pro účastníky semináře, jejich vlastní prezentace, jejich problémy, otázky a pro závěrečné shrnutí 

diskutovaných témat.  

Absolventi obdrţí certifikát a také publikaci, kterou v rámci tohoto projektu připravila Česká zemědělská univerzita za při-

spění renomovaných odborníků, kteří budou zároveň lektory tohoto semináře. 

Představitelé obcí se zájmem o účast na semináři se mohou hlásit na kontakty uvedené v tabulce u jednotlivých kurzů: 

Seminář začíná vždy v pátek ve 12 hodin prezencí účastníků, exkurze je naplánována od 16 do 20 hodin. 

V sobotu se dopolední blok uskuteční od 8 do 12 hodin, odpolední od 13 do cca 16 hodin. Projekt je financován 

v rámci Programu rozvoje venkova z prostředků Evropské unie a pro účastníky je zdarma. Účastníci si hradí pou-

ze případné ubytování. Kapacita jednotlivých setkání je omezená 15 místy, proto je dobré se přihlásit včas a vyu-

žít této jedinečné dozvědět se vše potřebné o vzniku územního plánu, jak z pohledu obce, 

tak z pohledu občana.  

 

Kontakt 

Mgr. Jana Mašková, Naše Škvorecko, o.s., Tel. 605 205 413,  

e-mail: skvorecko@seznam.cz 

Štěpánka Šoupalová, Reion Pošembeří, o.p.s., Tel. 732 23 01 23,  

e-mail: soupalova@posemberi.cz 

Termín konání Kde 
Kontaktní osoba,  

telefon 
možnost se přihlásit 

18. -  19. 9. 
2009 

ČZU Praha-Suchdol,  

exkurze do Únětic 

Ing. Vytiska, 
tel. 

www.unetice.cz 

starosta@unetice.cz 

2. -   3. 10. 
2009 

Týnec nad Sázavou - Podělusy, 
exkurze do Čerčan 

  
tel.317 701 948 

www.posazavi.com 

info@posazavi.cz 

16. - 17.10. 
2009 

Třebovle s exkurzí v místě 
Ing. Pošíková, 

tel. 602 578 297 

www.podlipansko.cz 

info@podlipansko.cz 

6. -   7.11.  

2009 
Úvaly s exkurzí do Škvorce 

Mgr. Oliva, 
tel. 321 612 215 - 216 

www.posemberi.cz 

info@posemberi.cz 

mailto:skvorecko@seznam.cz
mailto:soupalova@posemberi.cz
http://www.unetice.cz/
http://www.posazavi.com/
http://www.podlipansko.cz/
http://www.posemberi.cz/
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Projekty do strategického plánu LEADER právě procházejí hodnocením 

 
Projekty podané do první výzvy programu LEADER v těchto dnech procházejí hodnocením výběrové komise. Osmičlenný 

orgán určí, kdo z ţadatelů bude úspěšný a získá peníze na podporu svého záměru. Výsledky hodnocení budou známé ve druhé 

polovině října. Pro letošek můţe Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří rozdělit více neţ 8,6 milionu korun. 

 

ČESKÝ BROD/POŠEMBEŘÍ – V letošní historicky první výzvě (vyhlášena byla 24. 8. 2009) mohli ţadatelé usilovat o pod-

poru projektů ze čtyř oblastí (fichí): 

č. 1) NÁŠ DOMOV – Atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci – tato oblast obsahuje prostor pro zlepšování vzhledu 

obcí, dopravní bezpečnosti i ţivotního prostředí v regionu. Cílem je rovněţ, aby obce kvalifikovaně přistupovaly 

k rozhodování a snaţili se o trvale udrţitelný rozvoj na svěřeném území. 

č. 2) NÁŠ DOMOV – Dobré místo pro současný i budoucí ţivot – zde jsou moţné investice do zázemí a vybavení obcí a do 

zvýšení jejich atraktivity. Cílem je mj. oţivit kulturu, uchovat tradice venkova i vlastního ţivota obcí.  

č. 5) BOHATSTVÍ VENKOVA – Zemědělství (zemědělci) důleţitá součást našeho regionu – tento okruh chce zlepšit ekono-

mickou výkonnost a konkurenceschopnost zemědělských podniků prostřednictvím investic do staveb a technologií. Podpořit 

lze rovněţ rozvoj nových odbytišť s co moţná nejmenším ekologickým zatíţením území a s vizí trvale udrţitelného rozvoje 

regionu. 

č. 7) NÁŠ DOMOV – Vzdělávání napříč generacemi i regionem – záměrem je prevence sociálně patologických jevů ve spo-

lečnosti a posílení důleţitosti rozhodování občanů ve veřejném ţivotě. Zároveň lze finanční prostředky vyuţít ke zvýšení 

znalostí zástupců obcí v oblasti trvale udrţitelného rozvoje regionu a ekologie. 

Do roku 2013 bude MAS Region Pošembeří vyhlašovat ročně aţ tři podobné výzvy s cílem rozdělit mezi projekty celkem aţ 

50 milionů korun. Proto jiţ v červnu proběhlo sedm informačních setkání v sedmi obcích regionu Pošembeří s cílem vzbudit 

zájem u měst, obcí, podnikatelů, zájmových a neziskových organizací a připravit je na kroky vedoucí k úspěšnému podání 

ţádosti o finanční prostředky.  

Podrobnosti a dokumenty ke staţení lze rovněţ nalézt na nových internetových stránkách www.posemberi.cz.  

Region Pošembeří o celkové rozloze přes 252 km2 se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kolín. Do Pošembeří spadá 

37 obcí s celkovým počtem obyvatel přes 33 tisíc. 

Jeho území se rozkládá od Šestajovic a Sibřiny na západě území, přes Úvaly, Český Brod aţ po Chrášťany na východě.  

Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří je sdruţení obcí, neziskových organizací a podnikatelů z uvedené oblasti. 

Spojuje je nejen vazba k povodí říčky Šembery, ale rovněţ chuť region rozvíjet pro spokojený ţivot místních lidí, ale i pro 

časté návraty cestovatelů z blízka i z daleka.  

Pro Region Pošembeří zpracovala Štěpánka Šoupalová, Tel. 732 23 01 23; e-mail: stepanka.soupalova@centrum.cz 

Obnovené varhany 

 
Před třemi lety jsem psal do Čes-
kobrodského zpravodaje článek o 
varhanách kostela sv. Gotharda, o 
jejich stavu a plánech na opravu. 
Bylo to spíše volání o pomoc, neboť 
stav nástroje se prudce zhoršoval 
hlavně působením červotoče. 
 

Z ačali jsme tehdy shánět vhod-
nou varhanářskou firmu a přede-
vším finanční prostředky. Částka, 
vzešlá z nabídek několika těchto 
firem, se zdála být těžko dostupná. 
Na tomto začátku nás velice po-
vzbudil náš tehdejší administrátor 
farnosti P. Michal Bator. Díky 
schopnostem a vlivu jeho charis-
matické osobnosti začaly přicházet 
peníze. Významně přispělo město, 
podnikatelé a jednotliví příznivci. 

Také vstupné z koncertů dětského 
sboru Vox Bohemicalis šlo v této 
době na varhany. Pravidelné mě-
síční sbírky v kostele vyhlašované 
ve prospěch varhan se svojí výší 
výrazně lišily od běžných nedělních 
sbírek. 
V červnu 2007, když jsme měli asi 
polovinu potřebné částky, začala 
oprava. Kutnohorská varhanářská 
firma Organa varhany demontova-
la a odvezla do svých dílen. Veške-
ré dřevěné části byly zbaveny čer-
votoče ozářením paprsky gama. 
Byly opraveny poškozené píšťaly, 
mechanické části, neboli traktura, 
sloužící k přenosu pohybu kláves, 
vzduchovody, dopravující vzduch 
od měchu k píšťalám, také klávesy, 
pedály a vše, co bylo poškozeno.  
V srpnu a září tohoto roku varhaná-
ři nástroj opět postavili na své pů-
vodní místo, naladili a připravili 

k provozu. Požehnání nově zrestau-
rovaného nástroje se uskutečnilo o 
posvícení v neděli 20. září při mši 
svaté za účasti generálního vikáře 
Mons. Dr. Michaela Slavíka.  
V neděli 11. 10. 2009 v 19 hod. se 
varhany rozezní v celé své kráse při 
koncertu Jaroslava Tůmy. Plný, stá-
řím nezkreslený zvuk, tohoto obno-
veného nástroje bude nejlepším 
poděkováním všem, kteří k jeho 
opravě jakkoliv přispěli. 
 

Petr Štěpán, varhaník 

ilustrační foto archiv ČBZ 
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Městská knihovna Český Brod 
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Naučná literatura: 

BRADLEY, James: Flyboys: skutečný příběh letecké 

války v Tichomoří (Mladá fronta) 

BŘEZINOVÁ, Dagmar: Ţeny a jejich styl: sexy v 5 

minutách: koučink kondice, krásy a především 

energie (Ikar) 

BŮŢEK, Václav: Jan Zrinský ze Serynu: ţivotní 

příběh synovce posledních Roţmberků (Lidové no-

viny) 

CINGER, František: Tiskoví magnáti Voskovec a 

Werich: Vest Pocket Revue: Lokální patriot 
(Akropolis) 

ČECH, Zdeněk: Český fotbal: radost jen po kap-

kách: o scéně i zákulisí mluví František Komňacký, 

Ladislav Škorpil a Josef Csaplár (Daranus) 

HERZÁN, Michal: Josef Hlinomaz: něţný drsňák 

(Ikar) 

JEŢEK, Vlastimil: Lásky za časů bezčasí: Kamila 

Moučková, Marta Kubišová – rozhovor dvou výji-

mečných ţen (Daranus) 

Ilustrovaná encyklopedie odívání: od tógy po krino-

línu (Perfekt) 

KANDA, Roman: Literatura: testové úlohy (Třebíč: 

Petra Velanová) 

KLAUS, Václav: Modrá planeta v ohroţení: sborník 

nových textů o globálním oteplování (Dokořán) 

KMUNÍČKOVÁ, Zdenka: Poslední dny Jana Pala-

cha (Epocha) 

LANGE, Henrik: 90 klasických knih pro lidi v kalu-

pu (Albatros) 

LIŠKA, Vladimír: Staroměstská poprava českých 

pánů a měšťanů (Nakladatelství XYZ) 

PÁNKOVÁ, Jarmila: Batika tie-dye (Grada Pub-

lishing) 

POLÁŠKOVÁ, Taťána: Literatura: přehled středo-

školského učiva (Třebíč: Petra Velanová) 

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Pohyb s říkadly pro nej-

menší: pro děti od 6 týdnů do 5 let (Grada Pub-

lishing) 

PRIMUSOVÁ, Hana: Sto nejvýznamnějších knih 

světové historie (Nakladatelství XYZ) 

PUTÍK, Alexandr: Cesta ţivota: Rabi Jehuda Leva 

Ben Becalel: kol. 1525–1609 (Academia; Ţidovské 

muzeum) 

SEKERA, Jiří: Cyklistika: průvodce tréninkem 

(Grada Publishing) 

SMOLKOVÁ, Táňa: Slavíme s dětmi svátky (TeMi 

CZ) 

ŠPAČKOVÁ, Alena: Moderní rétorika: jak mluvit k 

druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli 

(Grada Publishing) 

 

Literatura pro děti a mládeţ: 

BRAUNOVÁ, Petra: Princové nemyjou záchody 

(Albatros) 

COLFER, Eoin: Artemis Fowl a časový paradox 

(Albatros) 

CROSS, Gillian: Ztraceni: Temná země (Albatros) 

CROSS, Vince: Egyptská princezna: deník dívky z 

roku 1490 př. n. l. (Egmont ČR) 

ČAPKOVÁ, Blanka: Jak jsem dostal ségru (Albatros) 

ČECHURA, Daniel: Pohádkov (Agentura KRIGL) 

ČERNÍK, Michal: Kykyryký, dobrý den!: pohádky o 

kohoutkovi a slepičce (Kniţní klub) 

ČERNÍK, Zbyněk: Malá medvědí kníţka (Albatros) 

DISNEY, Walt: Vzhůru do oblak (Egmont ČR) 

HERGÉ: Tintin v Zemi černého zlata: Tintinova 

dobrodruţství (Albatros) 

HOLL, Patricia: Jaká známe povolání: vyber si z 250 

profesí tu svou (Kniţní klub) 

KAHOUN, Jiří: Jak se mají včelí medvídci? 

(Albatros) 

KAHOUN, Jiří: O autech: pohádky na čtyřech ko-

lech (Albatros) 

MIKOLÁŠKOVÁ, Eva: Abecedník na hraní, na čte-

ní a na psaní (Mladá fronta) 

MOTLOVÁ, Milada: Národní pohádky z Čech a 

Moravy (Kniţní klub) 

PEDEVILLA, Pia: Veselé postavičky z přírodních 

materiálů (Anagram) 

ROBSON, Justina: Lila Black: Zachovej klid 

(Albatros) 

SHAN, Darren: Pán stínů: příběhy Darrena Shana 

(Albatros) 

SVĚRÁK, Zdeněk: Zpívání (Fragment) 

Velká kniha neobyčejných zvířat (Albatros) 

ZMATLÍKOVÁ, Helena: Šiju boty do roboty: výbor 

z lidové poezie (Albatros) 

 

Krásná literatura: 

AMETTE, Jacques-Pierre: Brechtova milenka 

(Atlantis) 

BALNEARIUS: Lázeňští Asklépiové a jejich pacien-

ti: lázeňské historky, anekdoty a vtipy (Knihy 555) 

BAUER, Jan: Číše jedu pro krále: detektivní román 

z doby vlády Václava IV. (MoBa) 

http://www.knihovna-cbrod.cz
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CAIN, Tom: Specialista (Mladá fronta) 

CARD, Orson Scott: Sedmý syn (Laser-books) 

CARD, Orson Scott: Rudý prorok (Laser-books) 

CÍLEK, Roman: Letopisy zločinu: jak se v Čechách 

vraţdí: hrdelní případy v časovém oblouku od dva-

cátých do devadesátých let minulého století 
(Nakladatelství XYZ) 

DONEGAN, Greg: Bitva o Atlantidu (BB art) 

DUDEK, Oldřich: Hořký smích totality aneb Čítan-

ka pro Husákovy děti (PolArt) 

GRISHAM, John: Odvolání (Kniţní klub) 

GRUEN, Sara: Voda pro slony (Tatran) 

HARTLEY, A. J.: Mykénská maska (BB art) 

HOWARD, Robert Ervin: Z Divokého západu 

(Albatros) 

CHRISTIE, Agatha: Vraţda Rogera Ackroyda: ko-

miks (Kniţní klub) 

IGNATIUS, David: Labyrint lţí: agenti CIA a islám-

ští teroristé v nelítostné hře, kde je dovoleno vše 

(Jota) 

JAKOUBKOVÁ, Alena: Dopadlo to špatně… vzali 

se (MoBa) 

JINDRA, Jaromír: Zajatec osudů: praţská láska  

Johana Keplera (MoBa) 

KING, Stephen: Za soumraku: povídky (Dobrovský-

Beta) 

LARSSON, Stieg: Dívka, která si hrála s ohněm 

(Host) 

LUSTIG, Arnošt: Eseje: vybrané texty (Mladá fronta) 

MAC BAIN, Ed: Velký šéf (BB art) 

MATSEN, Brad: Titanic: poslední tajemství lodi snů 

(Jota) 

MEYER, Stephenie: Hostitel (Tatran) 

PAWLOWSKÁ, Halina: Kdyţ sob se ţenou snídá: 

druhý světový průvodce Haliny Pawlowské (Motto) 

REINER, Martin: Lucka, Maceška a já (Druhé město) 

RESCH, Erwin: Z pověření admirála (MoBa) 

SEDGWICK, Marcus: Moje ruka touţí po meči 

(Albatros) 

TARANTINO, Quentin: Hanebný Pancharti (Mladá 

fronta) 

VÁGNER, Oldřich: Cesta byla dobrá, místy špatná 

(Oldřich Vágner) 

ZAJÍC, Vladimír: Otvírač cest (Straky na vrbě) 

 
Od ledna 2009 je Výběr z kniţních novinek prezentován také 

na webu Města Český Brod www.cesbrod.cz v rubrice Aktu-

ality z kultury  

Městská knihovna Český Brod 

 

Týden knihoven  
5. aţ 11. října 2009 

 

 

Dveře knihovny dokořán (moţnost prohlídky všech prostor knihovny) 

Knihovna pro celou rodinu (při první registraci nového dospělého čtenáře 

moţnost registrace dítěte zdarma) 

Knihovna a Kniha mého srdce (prezentace TOP 12 knih z celostátní ankety 

Kniha mého srdce, anketa Kniha srdce čtenářů českobrodské knihovny) 

Mraveniště v knihovně (literární besedy pro ţáky ZŠ k 110. výročí narození 

Ondřeje Sekory, prezentace dětských titulů TOP 12 knih z celostátní ankety 

Kniha mého srdce) 

Bazar knih (prodej darů a duplikátů) 

 „Doma jsem tam, kde mám knihovnu“. Erasmus Rotterdamský 

http://www.knihovna-cbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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ANNA  

ČESKÝ BROD 

SOCIÁLNÍ  

SLUŢBY PRO  

SENIORY 
 

pořádá v rámci celorepublikové akce  

Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb ČR 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
DNE 7. 10. 2009 OD 9 DO 16 HODIN 

moţnost prohlédnout si společné prostory areálu 

poskytnutí veškerých potřebných informací 

ukázky výrobků z aktivizačních programů seniorů 

fotografie ze ţivota obyvatel 

výstava výrobků z keramické a výtvarné dílny 

nabídka některých výrobků k zakoupení  

(hedvábné šály, drobná keramika…) 

ochutnávka koláčů 
 

 

Co se dělo v sokolovně o prázdninách 

 
Během měsíce srpna byla vyměněna nevyhovující 

a netěsnící kovová okna za nová, plastová, 

s vizáţí dřevěných, která nám ušetří tepelnou 

energii. Okna byla vyměněna v třetím a čtvrtém 

sále s následným vymalováním a brigádnickým 

úklidem celé sokolovny. Za to, ţe jsme tuto výmě-

nu oken mohli uskutečnit v rámci „nechceme topit 

Pánu Bohu do oken“ děkujeme Fondu sportu  

a volného času Středočeského kraje za poskytnu-

tou dotaci 120 000 Kč. Nyní se těšíme z toho, ţe 

naše sokolovna denně oţívá cvičenci, členy Soko-

la, dětmi ze škol, výukou tanečních hodin, zábava-

mi a po novém roce i plesy. 

 

Za Sokol Český Brod Jan Firbas, starosta 

„Máme novou druţinu“ 
…volaly nadšeně děti, které přicházely a uţ z chodníku viděly 

oranţovou barvu omítky. Přestoţe jiţ v loňském školním roce 

fungoval provoz školní druţiny při ZŠ Tyršova 68, byl vlastně 

zpočátku provizorní. Zařizovali jsme, vymýšleli společně 

s dětmi, co ještě potřebují, aby se jim u nás líbilo a přemýšle-

li, jak ještě kvalitněji zhodnotit majetek města. 

Začátek, věřte, nebyl lehký. Musel se najít objekt vhodný 

k realizaci našeho nápadu-mít prostředí pro děti na různoro-

dou odpolední činnost v druţině. Procházeli jsme se zástupci 

města půdy a stavby, neţ se našel objekt, který by splňoval 

poţadavky dané pro děti. Bývalá „Moštárna“ nakonec vyhrá-

la. Věděla jsem, ţe kdyţ uţ máme pozemek, uděláme cokoli, 

aby druţina stála. Ten, kdo jen trochu něco stavěl nebo pře-

stavoval, dobře ví, kolik úsilí stojí příprava stavby. O tom, co 

všechno musí Vaše nohy absolvovat, kolik schodů vyšláp-

nout na úřady a co všechno musí vyslechnout, se nám ani 

nezdálo. Vedení města mi pomáhalo ve všem, co jsem nezna-

la. Kdykoli jsem přišla do kanceláře pana místostarosty, řešil 

se mnou kaţdý můj problém.Stavbu prováděla firma 

„Stavitelství Korec“ a patří mu za to velký dík. Postupně 

jsme společně konzultovali podlahu, obklady, okna, sociální 

zařízení, barevnost... a vţdy mi vycházeli vstříc. Odvedli 

skvělou práci. Děti měly budovu se zařízením, ale bez zatep-

lení a omítky. Říkaly, ţe uvnitř je to hezké, ale venku vůbec. 

Začalo další přesvědčování a hledání finančních prostředků  

a opět nám město vyšlo vstříc. Zateplovalo se, omítalo a pro-

stranství za budovou se zpevňovalo zámkovou dlaţbou. Ko-

laudace a předání proběhlo hladce a v současné době máme 

krásně zařízenou a moderně vybavenou školní druţinu. Hýří 

zde veselé barvy ţidliček, dlaţby, koberce, kontejnerů na 

hračky, které doplňuje světlý nábytek.  

Vkusné vybavení objektu je zásluha pana Šediny, tatínka 

naší ţákyně, který pracuje pro firmu Saidl-interiér. Také je-

mu patří velké poděkování. Samozřejmě nám nechybí ani 

hračky, stavebnice, dokonce je ve vybavení velká televize 

s DVD, počítače s tiskárnou a kopírkou.  

Takţe je postaveno, zařízeno, přestřiţená páska panem mís-

tostarostou Bc. Jakubem Nekolným, zahájeno a poděkováno 

městu naším panem ředitelem Mgr. Martinem Duškem a 

začal další školní rok spojený s prací pro děti.  

Víte, který okamţik je pro vychovatelky v jejich práci nej-

hezčí? Kdyţ chlapec nebo holčička řeknou mamince: „Jé 

mami, ještě se mi nechce domů, přijď, prosím tě, později“. 

 

Renata Krulišová, vedoucí vychovatelka ZŠ Tyršova 
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Historické miniatury z Českobrodska 

Před 140 lety se narodil významný českobrodský občan 

MUDr. Otto Polák 
Ve vzpomínkách pamětníků 

 
Motto: 

Dobrý lékař musí být především i dobrým člověkem  

a hodinky mu slouţí jen k počítání pulsu,  

ne k odkrajování pracovní doby… 

 

V pátek 2. října tohoto roku uplynulo jiţ 140 let od narození MUDr. Otty Poláka, spoluzakladatele a prvního primáře a ředi-

tele českobrodské nemocnice. I kdyţ MUDr. Polák nebyl českobrodským rodákem (přichází do našeho města roku 1905 a je 

jeho váţeným obyvatelem aţ do své tragické smrti v roce 1947), zcela nepochybně patří mezi ty osobnosti, které zanechali 

svou prací, oblíbeností, tvůrčími schopnostmi a v neposlední řadě vlastnostmi lidskými výraznou stopu v českobrodské dlaţ-

bě… 

O jeho ţivotě bylo jiţ mnohé napsáno a uveřejněno. Přesto však povaţujeme za nutné a potřebné připomenout MUDr. Poláka 

alespoň ve dvou zkrácených příspěvcích od autorů nejpovolanějších – paní Jany Houslařově-Fikeisové a MUDr. Jiřího Lede-

če. Vzpomínky paní Fikeisové, poněkud více emotivně laděné, se dotýkají i dalších osobností kolem primáře Poláka a přibli-

ţují nám tak poněkud více jeho lidský profil. Doktor Jiří Ledeč († 2004)syn primáře MUDr. Josefa Ledeče, přítele a blízkého 

spolupracovníka MUDr. Otto Poláka, se řídí více fakty a dokresluje osobnost MUDr. Poláka i po odborné stránce. MUDr. 

Otto Polák, legendární primář českobrodské nemocnice, si byl vědom a také tuto vizi bohatě naplňoval, ţe posláním nemocni-

ce není jen lidi léčit, ale také vychovávat a zdokonalovat nové, mladé lékaře. Sám byl svým mladším kolegům vzorem a po-

dobně jako od sebe i od nich ţádal poctivou a vysilující práci bez ohledu na denní či noční hodinu. Mnozí, takto vyzbrojení 

lékaři, později vynikli nejenom v Českém Brodě, ale i na jiných pracovištích. Z těch nejznámějších, kterým jméno a osobnost 

MUDr. Poláka dalo mimo odbornost i mravní základ lékařské cti, slušnosti a charakteru, připomínáme zejména MUDr. Jose-

fa Švejcara, akademika MUDr. Jana Bedrnu, MUDr. Josefa Říhu, MUDr. Václava Kopáčka a z těch „mladších“ primáře 

MUDr. Jiřího Ledeče, primáře MUDr. Františka Štěpánka († 2005), primáře MUDr. Miloše Šálka, primáře MUDr. Milana 

Němce († 2009), primáře MUDr. Jana Dittricha a dalších. Nebyly to ojedinělé osobnosti, v duchu „polákovské“ mravní síly 

jich bylo nepřeberně a tak českobrodská nemocnice získala vynikající pověst i za hranicemi tehdejšího okresu Český Brod… 

 

Jany Houslarová-Fikeisová vzpomíná 
 

V šechny lidské profese měly odjakţiva své osobnosti, které byly vzorem pro stávající i budoucí generace. Ani u zdravot-

nických profesí tomu nebylo jinak. Naopak. Velké osobní příklady plně proţitých ţivotů těchto výjimečných lidí, kteří 

šli před námi, mají dnes pro nás obrovskou cenu. Neblahá léta komunismu nebyla nakloněna zveřejňování příkladů individu-

álních talentů, hrozila persekucemi při jejich publicitě, zatajovala důleţitá fakta a preferovala zejména komunisticky angaţo-

vané odborníky. 

Dnes máme moţnost uţít nedávno dobyté naší svobody a bez obav vybírat z historie to, co má podstatný smysl a oslovuje  

i dnešní generaci. Ještě před mým narozením můj dědeček Jan Fikeis se přátelil s panem starostou Macháčkem a hodně s ním 

spolupracoval v Místní školní radě a v Městském zastupitelstvu. Společně se zaslouţili o výstavbu Masarykovy jubilejní měš-

ťanské školy, Podlipanského muzea, Gymnázia. Dále se přátelil s panem Jozefem Miškovským, redaktorem Našich hlasů  

v Českém Brodě. Nejhlubší přátelství se vyvinulo s panem ředitelem Okresní nemocnice v Českém Brodě, primářem MUDr. 

Otto Polákem a to aţ do své smrti v roce 1938. Sama si na toto krásné přátelství vzpomínám. Jiţ jako malá holčička asi od 

svých čtyř let dále. Scházel se u nás s dědečkem a celou naší rodinou téměř denně nebo obden. Bydleli jsme v Ţiţkově ulici 

opodál proti nemocnici. Vyrůstala jsem v jeho blízkosti. Oslovovali se křestními jmény. Z vyprávění dědečka je mi známo, ţe 

ředitel MUDr. Polák pocházel z Kamýku u Litoměřic a promoval na Lékařské fakultě University Karlovy v roce 1895. Byl to 

velice ušlechtilý pán s vysokou odbornou a všeobecnou vzdělaností, ovládal tři světové jazyky a naučil se i stenografovat. 

Odbornou praxi si rozšiřoval na praţských klinikách, později na klinikách zahraničních a také u bratří Mayů v Americe. Jeho 

manţelka Gustinka pocházela z velmi zámoţné rodiny Štrobachových z Vídně. […] Polákovům se narodily tři děti – Otíček, 
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který zemřel jako maličké dítě, dcera Marie a syn Emil, kte-

rému se všeobecně říkalo Míla Polák. Bydleli v Českém Bro-

dě v krásném domě, v jehoţ průčelí dodnes stojí Atlas, který 

nese na krku velkou Zeměkouli. V přízemí byla pošta, v pr-

vém patře byl prostorný, krásně zařízený byt a ordinace pana 

ředitele. Domácnost vedla velice laskavá a hodná paní Mar-

ková a ještě další pomocnice. […] Léta utíkala. Nemocnice 

prosperovala. Od jejího zaloţení na přání pana ředitele vedly 

řádové sestry Boromejky. V čele sester stála velebná matka 

Karlota. Byla velice zkušená ve zdravotnických disciplínách 

aţ obdivuhodná. Nejbliţším spolupracovníkem pana ředitele 

byl pan primář Josef Ledeč, internista. U operačního stolu 

byl s panem ředitelem prakticky stále. Bylo to účelné spojení 

dvou profesí a symbiosa vzácných lidí. Administrativním 

ředitelem nemocnice byl pan Foit. V roce 1934 občané Čes-

kého Brodu a jeho okolí zaměřili svojí pozornost na velikou 

událost. V kostele sv. Gotharda se konala svatba Míly Poláka 

a dcerou ředitele pana Foita, slečnou Miladou Foitovou. […] 

Syn ředitele Poláka byl vášnivým motoristou. Jeho matka 

paní Gustinka Poláková ţila ve strachu o syna a všemoţně se 

snaţila Mílovi tuto vášeň znechutit, zlobila se, zakazovala. 

Nic nepomohlo. Také se zúčastňoval různých motoristických 

soutěţí a závodů. V roce 1934 se zúčastnil velkého závodu 

1000 mil ČSR, který projíţděl Českým Brodem, Ţiţkovou 

ulicí. […] 

Nešťastný výbuch ve farmaceutické provozovně PhMr. Emi-

la Poláka dne 4. září 1947 byl jiţ několikráte citován a po-

psán v Českobrodském zpravodaji. Ze vzpomínek mých ro-

dičů na tuto událost – V této inkriminované době byl ne-

šťastně přítomen i otec MUDr. Otto Polák. K převozu zraně-

ných zaměstnanců do nemocnice nechtěl nastoupit jinak neţ 

jako poslední raněný proto, aby byla co nejdříve poskytnuta 

pomoc otcům rodin. Na následky této tragedie zemřel ve 

věku 78 roků. […] Vraťme se zpět k nejbliţší rodině pana 

ředitele Poláka, kterou velice miloval. Dcera Marie byla 

krásné dítě, za spoluúčasti obou rodičů se příznivě vyvíjela  

a rostla jim pro radost. Brzy se u ní objevil cit pro cizí jazy-

ky. Rodiče se dohodli, ţe jí pošlou studovat do Francie.  

V Lyceu měla široké moţnosti pro sebevzdělávání, které 

radostně vyuţívala. Byla pečlivě připravená pro další ţivot a 

ovládala tři jazyky. Provdala se za MUDr. Mir. Voleského, 

rentgenologa. Narodily se jim dvě děti. První chlapec Mirko 

Voleský. Pan ředitel Polák radostně přivítal s paní Gustinkou 

vnoučka. V péči o chlapce se převáţně zaslouţila matka, 

která mu věnovala láskyplnou péči po všech stránkách. 

Všichni předci, kteří šli v řadě před dospívajícím hochem, 

byli humanisté. Mirko, který na své dosavadní mladistvé 

cestě neviděl určitě jen sebe, nýbrţ kaţdého jedince, který ve 

svém utrpení bude potřebovat pomoc. Zvolil povolání těch 

vzácných jedinců, kteří umí rozumět těmto lidem. Jde ve 

šlépějích svého dědečka a otce, jako třetí v rodu ve studiu 

medicíny. Všem třem poţehnala na cestu jejich lékařského 

poslání stejná Universita. Všichni tři vystudovali Lékařskou 

fakultu University Karlovy v Praze. 

Po dvou letech se jim narodila dcera Aneta (9. 5. 1947), sest-

ra Mirkova. Pan ředitel Polák se vnučky sice s radostí do-

čkal, ale prakticky jí neuţil v důsledku neštěstí, které se mu 

stalo, jehoţ následkům podlehl. Holčička byla velice hezká, 

čilá a rodiče si všímali, ţe si na svět přinesla obdivuhodnou 

vlastnost, pohybové nadání. Navštěvovala zprvu baletní pří-

pravku, kde jako malá holčička prokazovala talent. Jiţ v 15 

letech byla členkou baletu Národního divadla. Krátce na to 

tančila v Čajkovského Labutím jezeru. Byla nezapomenutel-

ně krásná, milá, subtilní, něţná a vznášela se jako motýl. 

[…] Nikdy na ten večer v Národním divadle nezapomenu. 

Viděla jsem jí v Národním divadle několikrát. Vţdy jsem si 

uvědomovala náročnost jejího povolání. Nádherně krouţila 

vzduchem a jen malounko a něţně se dotýkala špičkami 

svých noţek podlahy. Soustavně se vzdělávala. Přicházely 

krásné role, jedna na druhou. Za dobu svého působení v Ná-

rodním divadle zaujímala jedno z čelných míst a vytvořila 

mnoho nádherných rolí. […] 

Tolik vybraná část vyprávění Jany Houslarové-Fikeisové  

z roku 1997. Plný text jejího textu najdou zájemci na 

www.kulturainfo-cesbrod.cz/polak1.htm. Přidávám malou 

osobní poznámka. Syn primáře Poláka, Emil Polák, emigro-

val, patrně v důsledku únorových událostí roku 1948, do 

Jiţní Ameriky, myslím, ţe do Brazílie a tam se i oţenil, tuším, 

ţe s Američankou. Setkal jsem se s ním osobně někdy po 90. 

roce, kdy přijel se svým právníkem a vnukem posoudit stav 

restituované nemovitosti v Kollárově ulici. Objekt byl tehdy 

ve správě n. p. Fotochema a v té době zde jiţ neprobíhala 

původní fotochemická výroba a objekt nebyl v některých 

svých částech zrovna výstavný. Bylo zde zřízení menší vý-

zkumné pracoviště. Oba staří pánové nebyli touto skutečností 

nijak nadšeni, nicméně objekt jim byl po nějaké době vrácen 

a my jsme se stěhovali do hlavní budovy Reprografie  

v Ţiţkově ulici. Pokud si dobře vzpomínám, Emil Polák za-

krátko pak v Brazílii zemřel a jeho paní svěřila objekt do 

správy staviteli panu Františku Fuchsovi s představou nale-

zení vhodného nájemníka a výhodného pronájmu. To se 

dlouho nedařilo, nakonec si pak objekt pronajala tabáková 

společnost firma Philips Mores ČR a. s. a provozovala zde 

prý jakýsi skládek „nepotřebného nábytku“. Posléze objekt 

prodala soukromému zájemci, který objekt i pozemek postup-

ně adaptuje pro bydlení… A to je zatím konec příběhu výrob-

ny jednoduchých léčiv primáře Poláka a jeho syna Emila  

v Kollárově ulici. 

 

MUDr. Jiří Ledeč vzpomíná 
 

O d úmrtí primáře MUDr. Poláka uplynulo jiţ více neţ 50 

let (psáno v roce 1997, pozn. red.). Je dobře, kdyţ ně-

kdo z pamětníků vzpomene i při tomto výročí na svého prv-

ního primáře, jehoţ znal a dodnes si váţí jeho zásluh o zdra-

ví v celém českobrodském regionu. 

Zahleďme se krátce ještě několik let zpátky před otevřením 

nemocnice. Jiţ v roce 1883 se v místním časopise „Naše 

hlasy“ ozývá první zmínka o potřebě nemocnice – byla im-

pulsem jen pro Občanskou záloţnu, která potichu zakládá 

fond pro budoucí špitál. Jiţ po třech letech, v roce 1886, 

navrhuje starosta okresu pan Pokorný, aby se zahájila přípra-

va pro výstavbu veřejné nemocnice. Po období zdánlivého 

klidu a ticha v roce 1897 místodrţitelství potvrzuje vhodnost 

Českého Brodu pro zřízení veřejné nemocnice. Dva roky 

poté obec nabídla zdarma budovu bývalých kasáren i s po-

zemky, akci podporuje i kníţe Jan z Liechtensteina, přispívá 

i finančně. V letech 1902 aţ 1903 se provádějí rozsáhlé 

adaptační práce dle plánů, na nichţ se podíleli lékařští i kli-

ničtí odborníci. A tak vznikl nový moderní ústav dle před-

stav tehdejší doby. 

V poslední chvíli přišla také poslední rána – Český sněm 

nepřiznal nemocnici právo veřejnosti. Ale místní patrioti se 

nevzdali, okresní zastupitelstvo vzalo novou nemocnici pod 
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svá křídla s tím, ţe ponese veškeré náklady s vydrţováním 

ústavu i léčením nemocných. 

A tak 1. května 1905 se nemocnice přece jen slavnostně ote-

vřela. Samozřejmě zástupci nadřízených úřadů a ústavů se 

demonstrativně nedostavili, ale stačil starosta okresu, světící 

kněz a prý tisíce lidí z města a okolí, kteří doslova zaplavili 

všechny prostory nemocnice a přilehlého parku. 

Je třeba dodat, ţe snaha o nemocnici zapadala do obrozenec-

kého procesu 19. století, do úsilí pozdvihnout národ duchovně 

i zlepšit ţivotní podmínky, zaostalé zdravotnictví a především 

obrovské úsilí, nezištná obětavost, vytrvalost a spousta času 

odhodlaných jednotlivců, kteří se nedali odradit ani přechod-

nými neúspěchy – to je odkaz našich předků i poselství pro 

dnešní dny. 

Dodnes je v nemocnici pamětní mramorová deska se zlatými 

jmény nejzaslouţilejších, nejen Broďáků, také zástupců ze 

Štolmíře, Rostoklat, Kounic, Chrášťan i Mochova – z celého 

širokého okolí, kteří se snaţili zajistit pro své spoluobčany co 

nejlepší a dostupnou zdravotní péči. Denně chodíme kolem, 

zdá se, ţe deska jiţ mnoho neříká, ale přece – trvalá výzva 

pro horší časy: Vydrţte jako my ať se děje cokoliv! 

A teď k osobnosti primáře MUDr. Poláka. Narodil se v Ka-

mýku u Litoměřic, promoval v roce 1895. A zase nutno pře-

deslat. Jiţ v roce 1871 se prosadila první česká interní klinika 

s českými přednáškami spojená se jménem prof. Dr. Bohumi-

la Eiselta, největšího internisty 19. století. V roce 1891 vznik-

la i první česká chirurgická klika se zářivou postavou prof. 

Dr. Maydla v čele. Soustředil kolem sebe výkvět českých 

chirurgů a se strhujícím nadšením odborným a vlasteneckým 

vytvořil základ primářů pro venkovské nemocnice. Mezi ně 

patřil i primář Polák. I kdyţ srdcem chirurg, dobře si uvědo-

moval, ţe bude muset rozhodovat a zasahovat také v jiných 

oborech. Vzdělával se proto na různých klinikách, zejména 

interních. To vše mu nestačilo, musel poznat i zahraniční kli-

niky, aby viděl rozsah současné medicíny ve světě. Vyzbrojen 

jazykovými schopnostmi – kromě němčiny ovládal i fran-

couzštinu a angličtinu – cestoval po evropských klinikách  

a nakonec se pustil i do Ameriky na slavnou kliniku bratří 

Mayů. 

V roce 1905, takto vyzbrojen, přichází do Českého Brodu, 

také ovšem nabitý i tvůrčími představami a s touhou povznést 

nevalné zdravotnictví své doby. Jeho krédem, které dodnes 

vštěpujeme našim lékařům, byla zásada: Dobrý lékař musí 

být především i dobrým člověkem a hodinky slouţí jen k po-

čítání pulsu, ne k odkrajování pracovní doby, tu v medicíně 

neuznával a sám byl toho příkladem. Nová nemocnice získala 

zanedlouho dobrý zvuk, nemocných, kteří se na ústav obrace-

li s důvěrou, přibývalo, běţným jevem byla lůţka na chod-

bách. Ale pro nemocné bylo prvořadé, ţe zde byli přijati  

a léčeni, nestěţovali si. Rozlet zabrzdila I. světová válka, pri-

mář je nasazen ve vojenských nemocnicích, v Pardubicích  

a Srbsku, provoz je omezen. 

Ihned po válce se nemocnice začíná znovu rozvíjet, v roce 

1921 sem nastupuje i můj otec MUDr. Josef Ledeč, který 

rychle podlehl dynamické a průbojné osobnosti primáře, o té 

doby mu zůstává věrně po boku jako spolupracovník a přítel. 

Pracuje zde i slavný rodák MUDr. Jan Bedrna – po učednic-

kých letech přechází do Brna k prof. Petřivaldskému, jako 

profesor končí na chirurgické klinice v Hradci Králové jako 

proslulý chirurg i odváţný zakladatel naší kardiochirurgie. 

Bylo dojemné, ţe ve své prosté pracovně měl dva obrázky – 

prof. Petřivaldského a primáře Poláka, své učitele. 

I v této poválečné době trvá stav, ţe kaţdý venkovský špitál 

má 1 primáře, operatéra, chirurga, který tím má výsadní po-

stavení a neomezenou moc v medicínské sféře. Ale primáři 

Polákovi neujde, ţe v interně se ujímá vývoje prof. Pelnář  

a Syllaba, otcové moderní interny, jejichţ základní koncepce 

vlastně trvají dodnes. Okamţitě si uvědomuje, ţe nastal čas, 

kdy interní obor vyţaduje svého člověka a oddělení, aby péče 

o nemocné nezaostávala. 

Proto jiţ v roce 1927 prosazuje interní primariát a „protlačí“ 

svého ţáka a spolupracovníka MUDr. Josefa Ledeče. Jde  

o příkladné, i kdyţ nejednoduché rozhodnutí. Sám ustupuje 

dobrovolně z pozice monopolního primáře a vládce v zájmu 

nemocnice i zdravotnictví, tím i v zájmu nemocných. Důvěřu-

je v odborné a lidské kvality svého ţáka a oddaného spolupra-

covníka a nebojí se, ţe nový primář má jiţ své jméno, oblibu  

i důvěru a je také o 25 let mladší. Další historie je známá – 

pracovali v tandemu, v obdivuhodné bezprestiţnosti a přátel-

ství, ve vzájemné úctě a porozumění. Nakonec se stali oba 

legendou vývoje českobrodské nemocnice a zdravotnictví  

v celém regionu. Oba hojně přednášeli, publikovali, pečlivě 

sledovali všechny novinky a ihned je prakticky vyzkoušeli, 

aby nemocnice byla stále na výši vývoje, aby pracovala mo-

derně, prestiţně a přitom lidsky. To je také „genius loci“, 

který (vţdy) dodával českobrodským zdravotníkům sebevě-

domí a důvěru ve všech časech. Dovoluje se vracet k příklad-

ným vzorům, které dosvědčují, jak mnoho záleţí na těch, kte-

ří předvídají budoucí vývoj, nebojí se rizika, cítí zodpověd-

nost ke svému ústavu, jsou mu věrní, nehledí na čas i tíhu 

práce. 

Vzpomínka na primáře MUDr. Poláka není jen krátkým za-

stavením a tichým pohledem do minulosti. Naopak – právě 

dnes je aktuální jeho odkaz a hlasité poselství, měla by zna-

menat posílení a povzbuzení pro naše současníky. Jsou opět  

v nelehké situaci, jako mnohokráte předtím i jejich předchůd-

ci. Právě totiţ rozhodují o tom, jaká bude tvář českobrodské-

ho zdravotnictví v období, kdy se blíţí 100 leté výročí zaloţe-

ní nemocnice. 

Psáno 28. srpna 1997. 

MUDr. Jiří Ledeč 

 

Co říci na závěr? Snad jen to, ţe všichni doufáme a věříme, ţe 

genius loci českobrodské nemocnice se „neodstěhoval“ a ţe 

bude stále bdít nad tím, aby tento zdravotnický ústav nezahy-

nul a stále slouţil spolu s duchem jeho zakladatele MUDr. 

Otty Poláka všem potřebným… 

 
Z různých pramenů připravil Karel Boček 

Prameny 

Píšová Ludmila, Sto let nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě, 

sborník vydala NsP 2005 

Internetové stránky: http://www.kulturainfo-cesbrod.cz/polak1.htm 

http://www.kulturainfo-cesbrod.cz/polak2.htm 
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A JEŠTĚ O POŠTOVNÍ HISTORII 
Bylo by škoda zapomenout některé zajímavé údaje a zprávy o poště, které se nám nevešly do předchozího povídání, uvádím je 

proto jednotlivě, jako jakýsi pele mele z českobrodské pošty.  

Dne 22. 9. 1902 byla zaloţena rurálni (venkovská) pošta pro Břístev, Horka a Černíky v poštovním obvodě 

kounickém,  

roku 1754 byla do Českého Brodu přeloţena poštovní stanice z Ouval, nejbliţší stanice byly v této době  

v Plaňanech a v Běchovicích,  

poštmistři v Českém Brodě byli postupně: Baltazar Klanner (1755–77), Jakub Schwarz (1777–98), Antonín 

Vondrák (1798-??), František Trottmann (1807–10), Matěj Křepinský (1811–36), Alois Křepinský (1837–

54), Anna Křepinská (1854–66), Karl Křepinský (1867–92), Karel Křepinský (1893–1907), Glickselik, Čer-

mák, Schrabal, Janák, Kučera, Janák, Zajíček, Moule, Jandoš, Strnad, Nesvorný, Uxová, Petrásková a Verne-

rová, se kterou se na naší poště můţete setkat dodnes. 

Od roku 1788 byla pošta v Českém Brodě, jako jedna z mála v c. k. mocnářství tzv. „dědičná“! 

Víte, ţe v Podlipanském muzeu je uloţena jedna z nejstarších map poštovních spojů v českých zemích z roku 

1819, 

v roce 1830 patřilo poštmistrovi 50% všech vybraných poplatků z dopisů a 5% z jízdného, 

v roce 1850, kdy se začaly pouţívat první poštovní známky, měla českobrodská pošta tyto zaměstnance: 

Alois Křepinský, poštmistr, Albrecht Křepinský, Franz Riegel, Josef Boháček, Franz Macháček, expeditoři, 

Josef Hahn, Johann Jelínek, Josef Nermut, Johan Dostál, Johan Fenzl, Ignatz Gartner a Karl Pawlowski, ad-

ministrátoři. Pošta tedy byla výhradně doménou muţů. 

V roce 1926 zastřelila Marie Broţová, dcera českobrodského hostinského, syna českobrodského poštmistra 

Rudolfa Křepinského a sama se odešla přihlásit na policii. Při soudním procesu byla osvobozena. 

Od roku 1750 byla poštou zavedena i doprava osob pomocí diligencí neboli dostavníků. Český Brod byl je-

jich důleţitou zastávkou. 

Českobrodský podomní kupec Josef Koula vydal jako podnikatel společenské jízdy z Prahy přes Český Brod 

a Jihlavu do Vídně v roce 1838 návěští, kde oznamuje ceny přepravy takto: 

Praha – Č. Brod 40 kr , Č. Brod – Kolín 40 kr, Kolín – Čáslav 25 kr 

Dne 1. února 1757 byl zavřen do městské šatlavy poštovní čeledín Josef Procházka skrze řeči v hospodě  

U orla. Od purkmistrovského úřadu bylo nařízeno, aby byl potrestán třemi ranami holí a propuštěn. 

První vlak projel Českým Brodem v roce 1845 a byl pochopitelně vyuţíván i pro poštovní spojení. Od  

1. 9. 1845 byla zavedena 2× denně spojení pěším poslem s Kostelcem nad Č. lesy, od roku 1849 jiţ 3× den-

ně. Od 6. 4. 1857 měla pošta spojení s nádraţím 4× denně rovněţ pěším poslem, jízdní posel zaručoval spo-

jení s Kostelcem. Spojení vypadala v té době takto: 

 
Dne 16. května 1911 byla otevřena nová pošta ve Viticích, která od počátku zajišťovala všechny druhy slu-

ţeb. Měla 2× denně spojení pěším poslem s Přistoupimí a pracovala i pro obce Hřiby, Lipany, Syneč, Cho-

týš, Močedník, Sedliště, Dobropůl a Nouzov. 

V prosinci 1911 byl z 

českobrodské pošty přeloţen 

Antonín Peer a od 1. 1. 1912 se 

stal poštmistrem v Chocera-

dech. 

Kdo to byl  

Martin W. Brtnitzky?  
V Monografii čs. známek, díl 

14., str. 559 je moţno se dočíst 

toto: „…razítka obecních úřadů, 

berních nebo jiných správních 

úřadů právě tak, jako razítka 

soukromých firem na poštov-

ních známkách nepatří do rám-

ce této monografie. Poněvadţ 

  Kostelec n. Č. l. Český Brod Český Brod Kostelec n. Č. l. 

jízdní 5.30 6.30 9.15 10.15 

pěší 4.00 6.00 9.15 11.15 

          

  Kouřim Český Brod Český Brod Kouřim 

pěší 5.00 7.30 9.15 11.45 
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jsou ale takové razítkové vzácnosti předmětem sběratelského zájmu, je moţno připustit výjimku, podanou alespoň formou 

několika obrazových ukázek…“ 

Nu, a jako hned první ukázka (na předchozí stránce) je známkový dopis I. známkové emise (asi okolo roku 1855), podaný  

5. ledna do vlakové pošty číslo 4. Známky v levém horním rohu (odstraněné pro lepší čitelnost) jsou znehodnocené otiskem 

firemního razítka „MARTIN W.BRTNITZKI/BÖHMISCHBROD.“ 

Ví snad ještě některý z našich čtenářů, co to bylo za firmu, po které nám zůstala tato zajímavá stopa? Odhaduji, ţe se jednalo 

o zásilku podanou v době, kdy nádraţní sběrna byla jiţ zavřená a odesílatel podal dopis přímo průvodčímu do vlaku. Protoţe 

poštovní razítko nebylo samozřejmě k dispozici, pomohl si odesílatel otiskem razítka firemního. 

 

Razítkářské poklady 
 

Co mě vedlo k pátrání po historii českobrodské pošty je asi jasné tomu, kdo ví, ţe se zabývám filatelií. Filatelie, to není je-

nom hromadění poštovních známek v zásobníku. S filatelií úzce souvisí a dnes je od ní prakticky neodmyslitelná, právě poš-

tovní historie. Pokusit se sestavit jakýsi přehled vývoje a činnosti pošty v našem městě, to nebyla a není práce lehká. Střípky 

vědomostí se slepují dohromady velmi pomalu a získávají se velmi těţce. Je např. zajímavé, ţe daleko podrobnější data  

a údaje jsou známé z 19. století neţ z doby mezi dvěma světovými válkami. 
 

Předznámkový dopis, odeslaný 15. 9. 1831 z Böhmischbrod na Oberamt (vrchní úřad) ve Faispitz. Vyplaceno při odeslání (viz přeškrtnutí 
hrudkou a poznámka odesílatele „Franco“), výplatné 16 krejcarů (viz zadní strana). Razítko typu A. 1 v černé barvě. 

 

Asi nejzajímavější údaje se týkají poštovních razítek. Chcete si tipnout, kolik jich pouţívala naše pošta? Bylo jich jiţ více  

neţ 120. Některá jsou běţná a není problém je ze staré korespondence získat. Jiná jsou naopak vzácná a objevit je není vů-

bec snadné. Jejich výskyt je velmi sporadický, a i kdyţ jenom velmi stručně, něco si o nich řekneme. Důvodů, proč pouţívat 

poštovní razítka je hned několik. Rozděl-

me éru existence pošty na dvě hlavní ob-

dobí. První část je období předznámkové, 

které uvaţujeme do roku 1850. Logicky 

tvoří po roce 1850 druhou část období 

známkové. Dopisy v prvopočátcích poš-

tovní sluţby se nevyplácely při podání, 

ale poštovné platil příjemce. Údaje se 

poznamenávaly červenou hrudkou přímo 

na poštovní zásilku. Většinou zde byla 

uvedena cena v krejcarech a při zaplacení 

byla opět barevnou hrudkou adresa zásil-

ky přeškrtnuta. 

Kdyţ se začalo poštovné platit při podání 

zásilky, označování platby barevnou 

hrudkou zůstávalo stejné. Teprve začátkem devatenáctého století došlo ke změně. Označení provedené poštovní úhrady se 

provádělo otiskem poštovního razítka s názvem pošty, případně razítkem s textem „FRANCO“. Postupem doby se k názvu 



20                                                                                                                  9/2009 

 

pošty připojilo i označení dne podání zásilky jeho datem. Takzvané zapsané zásilky, my jsme zvyklí je nazývat doporučené, 

se velmi záhy začaly označovat otiskem razítka  

s textem Recomandirt nebo Recomandé, později potom vylepením zvláštní R nálepky. 
K obrázku na předchozí stránce: Úřední dopis (nebylo třeba je vyplácet) magistrátu do Satzke, odeslaný 31. 10. 1837.  

Denní razítko typu C. 77 v černé barvě.  
 

Doklad při odeslání doporučené zásilky, 

který od pošty odesílatel obdrţel, měl před-

tištěný název Recepisse, v případě, ţe ode-

sílatel chtěl písemné potvrzení o přijetí od 

adresáta, pouţil se formulář s názvem Re-

tour recepisse. 

Ve známkovém období přibyla razítkům 

další důleţitá povinnost. Začala totiţ slouţit 

ke znehodnocování poštovních známek  

a měla zabránit jejich opakovanému pouţití. 

Díky pečlivosti c. k. eráru máme dokonalý 

přehled o pouţívaných poštovních razít-

kách. Ostatně s tím nejstarším, pouţívaným 

od roku 1818, jsme se jiţ seznámili v první 

části našeho povídání.    
Zpáteční recepisse, potvrzující doručení doporu-

čené zásilky, kterou odeslal českobrodský magistrát 20. 6. 1831. Praţský advokát Johann Kiemann svým podpisem potvrdil převzetí o den 

později. Jedná se o tzv. poštmistrovský formulář recepissu, který výhradně pro potřeby své pošty nechal vytisknout tehdejší českobrodský 

poštmistr (viz předposlední řádek formuláře) 

 

Druhé razítko v pořadí bylo razítko s písmem typu antikva a u poštovní přepáţky se objevilo v roce 1827. Další dvě razítka 

byla stejná, měla oválný tvar a lišila se pouze barvou. Od roku 1929 známe otisky tohoto razítka v modré barvě a od roku 

1837 v barvě černé. Všechna čtyři razítka jsou bez data a byla pouţívána pouze v předznámkovém období. 

 Další pouţívaná razítka byla jiţ tradičního kruhového tvaru s uvedeným datem pouţití a setkáváme se s nimi jiţ 

ve známkovém období. 
Doporučený dopis I. známkové emise, odeslaný Josefem Seifertem z Českého Brodu 20. 9. 1861 do Kupferbergu – Měděnce. Způsob ode-

slání označen razítkem „RECOM“. Tranzitní razítka pošt AUSSIG (Ústí) z 21.9 a BRUX (Most) 21.9. Razítko pošty BOEH.BROD typu G. 

22, poštovné 20 krejcarů 

 

Začátky filatelie v Českém Brodě 
 

Poštovní známky byly u nás prokazatelně sbírány uţ v r. 1904, tedy před více neţ sto léty. Pošta tehdy vydávala předtištěné 

papírové kartičky, na které byly známky vylepovány, odevzdávány poště a tato zapisovala ceny archů do spořitelních kníţek 

poštovní spořitelny. Byl to jeden ze způsobů spoření. Sbírání známek se zakrátko stalo zajímavějším tím, ţe byly sbírány 
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pro Český Brod a okolí byl zvolen J. Krsek, jeho zástupcem F. Jásek a správcem kolování J. Brandejs. Dalšími členy krouţ-

ku byli Břečka Jaroslav, Dr. Čuřín, Houdek František, Kaše Jaroslav, Přistoupimský Václav, Sál Jaroslav, Stejner Josef, Dr. 

Valenta Karel, Smrčka František, 

Záruba Bohumil a další. Členové 

krouţku v počtu 12 – 18 se scházeli 

jednou za měsíc, nejdříve v hostinci 

„U lva“, později v Lidovém domě,  

v hostinci „U sokola“ – a nakonec – 

uţ těsně před okupací – za městem  

v hostinci u Stainerů. Schůzky slou-

ţily nejen k výměně známek, ale  

i k výměně zpráv ze světa. Po něja-

ký čas rozděloval novinky ve své 

kanceláři i přednosta soudu Dr. K. 

Valenta. 
Výplatní dopisnice F. J. I. v hodnotě 5 

hal. určená pro místní styk, odeslaná 

doporučeně do Prahy. Odesláno 20. 8. 

1913 po dofrankování na potřebné vý-

platné 30 hal. Dvojjazyčná R nálepka. 

Hostinský Josef Junger z Bylan u České-

ho Brodu oznamuje pojišťovně úraz 
svojí manţelky.  
 

Členové klubu se scházeli i po dobu okupace ve svých bytech. Rok 1945 a osvobození republiky otevřelo nové moţnosti pro 

obnovení různých druhů zájmové činnosti a to se pochopitelně týkalo i filatelie. Klub našel své působiště pod patronací ZK 

ROH Jednota Český Brod a kromě předválečných členů Smrčky, Jáska a Sála se do vedení zapojili B. Záruba ml. a J. Petrá-

sek st. Mezi novými členy přibyli A. Zajíc, J. Petrásek ml., F. Němeček a řada dalších i mimobrodských členů.  

Od roku 1959 byl klub zařízením Domu osvěty a po listopadu 1989 pracuje jako samostatný pod zkratkou KF 01–18 Český 

Brod. Za dobu jeho existence se vystřídalo v jeho vedení mnoho členů, z nichţ je řada jiţ bohuţel ve filatelistickém nebi.  

V současné době je předsedou Jaroslav Petrásek, a novinkářem Ota Bureš. 

 
Zajímavé určitě je, ţe 

veškeré státní institu-

ce, úřady, fary, školy, 

magistráty apod. ne-

musely platit své poš-

tovné a byly od něho 

osvobozeny (tzv. por-

tofrei Corresponden-

ce). Pro tuto kore-

spondenci byly vydá-

vány zvláštní dopisni-

ce a obálky. Pouze u 

doporučených zásilek 

měly instituce za po-

vinnost platit doporu-

čený příplatek. Na 

naší ukázce je porta 

prostá dopisnice, 

odeslaná 16. 2. 1898  

z Českého Brodu do 

Škvorce, odesílatelem 

je Okresní úřad Český 

Brod. 

  

 

 

 

Novinky si členové vyzvedávají u novinkáře v bytě, výměnné schůzky se konají ve velmi omezeném mnoţství. Porovnejme 

si několik údajů o růstu členské základny. Při zaloţení krouţku v roce 1938 měl krouţek necelých 20 členů. V roce 1963 

měl jiţ 26 dospělých a 18 mladých členů. Po dalších 17 letech, tedy v roce 1980, dosáhla členská základna 66 dospělých  

a 14 členů z řad mládeţe. Těsně před listopadem 1987 přesáhl počet členů stovku. Potom však začalo členů rapidně ubývat, 

v současné době má klub jiţ pouze 17 členů. Projevuje se tak všeobecný trend útlumu zájmových činností, známý nejen  

z filatelie, ale i ze sportu a dalších, většinou dobrovolných organizací. 



22                                                                                                                  9/2009 

 

Ve sbírkách členů klubu je však přesto moţno nalézt známky z celého světa. S exponáty členů našeho klubu se mohli sezná-

mit návštěvníci nejen výstav tuzemských, ale dokonce i na výstavách světových. Filatelie splňuje tak – zvláště pro mladé 

členy – veliké poslání a seznamuje prostřednictvím poštovních známek jak se zeměpisným určením vydávajících států, tak  

i s jejich hospodářským i politickým vývojem. 

Po dobu svého trvání uspořádal klub pět propagačních výstav poštovních známek. K nejlepším a nejobsáhlejším patřila zce-

la určité v pořadí poslední výstava v roce 1991, která byla mezinárodní a pod názvem OLYMPSPORT´91 soustředila téměř 

padesát exponátů se sportovní a olympijskou tématikou z celé Evropy.  

 
Obálka dopisu, podaného 13. 8. 1923 

v nádraţní sběrně v Českém Brodě. 

Zásilky zde podané jiţ nebyly přepra-

vované na poštu, ale odevzdávaly se 

přímo do vlaku. Nádraţní sběrna 

pouţívala razítko obdélníkového tva-

ru. Na naší ukázce je vyobrazeno tzv. 

razítko I. typu, charakteristické zkrat-

kou ČSP (Čs. pošta). 

 

Po roce 1945 
Mohli bychom se zabývat rozlišo-

váním denních poštovních razítek 

pomocí rozlišovacích písmen (do 

roku 1974) nebo rozlišovacích 

číslic, dalších druhů poštovních 

razítek, kde bychom mohli uvádět 

kromě razítek denních i razítka 

příleţitostná, strojová nebo vý-

platní otisky. Bylo jich na naší 

poště pouţíváno mnoho, my se 

omezíme jenom na malé ukázky. 

V roce 1992 začaly pronikat do 

poštovního provozu úpravy vyvo-

lané rozvojem výpočetní techniky, 

kde byly jednotlivé poštovní operace zpracovány elektronicky a mj. byly zavedeny samolepící nálepky Apost namísto dří-

vějších R nálepek. V současné době je Český Brod rozdělen na pět doručovacích obvodů a expedici pošty vykonává pět lis-

tonošů. Na činnost pošty ve městě navazovalo řadu let osm poštovních středisek v blízkých obcích. Tato poštovní střediska, 

která byla obdobou dřívějších poštoven, které pracovaly v první polovině dvacátého století. Poštovní střediska byla však 

před deseti lety zrušena. O poštovnách si budeme povídat v příští, závěrečné části našeho seriálu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruční příleţitostné razítko z roku 1934 v zelené barvě připomíná 500leté výročí bitvy u Lipan. Obdobné razítko pouţívala i pošta v Kouři-

mi. O dvacet let později opět připomněla pošta výročí lipanské bitvy, tentokrát ručním příleţitostným razítkem v černé barvě. Strojové 

propagační razítko, připomíná 75 let od pořádání rychlostních automobilových závodů v našem městě a jeho okolí. Otisk tohoto razítka je 

produktem strojku Postalia, který je ve výbavě naší pošty a existuje ve dvou hlavních typech. V černé barvě tisknoucí má strojek úlohu 

znehodnocovací. Druhým typem je strojek výplatní, který tiskne v barvě červené a umoţňuje na zásilku vytisknout i známku potřebné hod-

noty. Výplatními strojky jsou velmi často vybavené jednotlivé firmy. První strojky s touto úpravou vyráběla nejen u nás firma Francotype 

a názvem frankotyp jsou podle toho nazývány souhrnně všechny výplatní stroje. K těmto výrobcům patří strojky výrobců Hassler, Pitney 

Bowes a dalších.  

Na naší ukázce otisk podnikového výplatního strojku Postalia, který 

pouţívala před časem Česká asociace pro olympijskou a sportovní 

filatelii OLYMPSPORT, která má své sídlo v Českém Brodě. 

  

Dovoz i odvoz veškeré pošty do i z Českého Brodu je nyní 

prováděn výhradně automobily z celostátního a okresního pře-

pravního uzlu v Praze. Ještě nedávno tento servis pro naši poš-
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tu zajišťoval Kolín. Spojení s Prahou je provozováno většinou jednou denně. Poštovní schránky ve městě jsou vybírány rov-

něţ jednou denně, pouze schránka, umístěná u pošty se vybírá i vícekrát. Před lety pracující sběrna na nádraţí, zaloţená zde 

jiţ roku 1855, která opatřovala zde podané zásilky obdélníkovým razítkem, byla zrušena. Tato schránka se vybírala prakticky 

před kaţdým odjezdem vlaku. To ovšem bylo ještě v době, kdy se veškerá pošta také vlakem přepravovala. 

V současné době je pošta vybavená soustavou denních razítek o průměru 24 mm, odlišených rozlišovacími číslicemi. Od 

ledna 1970 pouţívá pošta výplatní stroj Postalia, tisknoucí v červené barvě a černě tisknoucí znehodnocovací stroj téţe firmy. 

Výplatní stroj soustavy Francotype byl v pouţívání od října 1959 a v pronájmu jej měla Karma. Nyní je ve městě jiţ několik 

firem, které pouţívají moderní, dálkově ovládané strojky Hassler nebo jiné. Za protektorátu a těsně po válce bylo pouţíváno  

i nekonečné strojové razítko se známými vlnovkami. 

Všechna razítka jsou kaţdý den otištěna do zvláštní knihy razítek, která slouţí pro kontrolu správného nasta-

vení data. Na závěr jsem ponechal razítko nejdůleţitější. Je téměř čtvercové se zaoblenými rohy a obsahuje 

dva řádky číslic. V horní části je 124 a v dolní 07. Jedná se o tzv. okresní razítko pošty a pošta je pouţívá 

pro styk prakticky se všemi nadřízenými institucemi. Vlastně se jedná o základní číselné označení pošty.  

 

(Dokončení příště)   

Ing. Jaroslav Petrásek st.   

Škola TAEKWON-DO I.T.F. GBHS  

 

Škola Taekwon – do I. T. F GBHS začala od září 2009 působit v Základní a praktické škole, Ţitomířská 1359 

v Českém Brodě.  

Taekwon-do si dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a mo-

rální stránce. Hlavní zásady kaţdého taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: Zdvořilost, 

Čestnost, Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch. K těmto principům jsou vedeni cvičenci jiţ 

od útlého věku. V České republice se taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým 

svazem taekwon-do ITF, jehoţ jsme členy. Jako technický dohled zde působí korejský mistr 

HWANG HO-YONG, VIII. dan. Během posledních let si české sportovní taekwon-do ITF vybo-

jovalo mnoho cenných umístění. Větší důraz neţ na sportovní stránku je však 

kladen na výuku tradičního bojového umění sebeobrany.  
Naše činnost je zaměřena především na mládeţ školního věku, ale máme také členy předškolního věku i 

jiţ ty dávno plnoleté. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, 

závody a také nabízíme individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů. 

Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké mnoţství tréninků a bezkonkurenční cena. Září – trénin-

ky zdarma. 

 Tréninky pravidelně kaţdý týden ve Čt 18:30 – 20:00, Základní a praktická škola, Ţitomířská 1359, Český Brod. 

Informace na www.tkd.cz nebo tel.:603 302739, Martin Zámečník hl. trenér 

MÁTE RÁDI LETECKÉ SNÍMKY? 

Pohled na Český Brod  

z ptačí perspektivy! 

V MKIC je možné si objednat letecké 

barevné snímky Českého Brodu 

od fIRMY Tomáš HorA ve 

formátu A3 laminované 

Informace v MKIC po-pá 8 až 17 hodin, tel. 321 612 217-9 

http://www.tkd.cz
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PODLIPANSKÉ MUZEUM V ČESKÉM BRODĚ 
Žitomířská čp. 761, Český Brod 

EXPOZICE 
Bitva u Lipan a ohlasy husitství  

ve středních Čechách 
Antické a orientální starožitnosti  

Josefa Zounka 
Slovanská hradiště v Pošembeří 

VÝSTAVY 
Velký výstavní sál 

POKLADY Z DEPOZITÁŘE 
8. září – 31. říjen 

NÁVŠTĚVNÍCI BUDOU MOCI SHLÉDNOUT PESTROU PALETU OBRAZŮ RŮZNÝCH VÝTVARNÝCH 
STYLŮ A ŽÁNRŮ, KTERÉ VĚTŠINOU NEBYLY VEŘEJNOSTI PŘEDSTAVENY. VŠECHNY EXPONÁTY 

POCHÁZEJÍ ZE SBÍRKY REGIONÁLNÍHO MUZEA V KOLÍNĚ (PODSBÍRKA VÝTVARNÉ UMĚNÍ). 
Zounkova síň 

MALBA NA HEDVÁBÍ 
1. září – 31. říjen 

Paní Klára Kořínková nám představí své originální malby na hedvábí a módních doplňcích. 
Badatelské dotazy zasílejte na e-mail: rus@muzeumkolin.cz 

 

Návštěvní doba 
Úterý – pátek  9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00 hod. 

Sobota – neděle  12.00 – 16.00 hod. 
každé pondělí zavřeno 

28. říjen – Den Středočeského kraje 10.00 – 16.00 hod. (vstup zdarma) 
Poslední prohlídka vždy půl hodiny před zavírací dobou. 

file:///R:/Říjen%202009/zdroje/reditel@muzeumkolin.cz
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POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77, ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572        privat: 321 623 121 

Souhrn z 14. řádného jednání rady města, 
(122/2009). Rada města I. schvaluje Nařízení města Český 

Brod č. 2/2009 – Zpracování lesních hospodářských os-

nov pro zařizovací obvod Kostelec nad Černými Lesy. II. 

ukládá vedoucím odboru ţivotního prostředí a zeměděl-

ství zajistit výběr zpracovatele lesních hospodářských 

osnov pro zařizovací obvod Kostelec nad Černými Lesy 

pro období 2011 –2020. 
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A U T O D O P R A V A 

JIŘÍ HOVORKA - HRADEŠÍN 

 

KONTEJNERY 

ZEMNÍ PRÁCE 

DEMOLIČNÍ PRÁCE 

 

STAVEBNÍ PRÁCE: 

- ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÝCH DESEK 

- REALIZACE INŢENÝRSKÝCH SITÍ A KOMUNIKACÍ 

- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŢBY 

 

PRODEJ: 

písků, štěrků, zeminy,  

sutních a betonových recyklátů, 

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek  

 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek ) 

PROVOZNÍ DOBA: 

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

 

tel. 602 326 785 

e-mail: autodoprava-hovorka @autodoprava-hovorka.cz 
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J  I  Ř  Í    H  O  V O  R  K  A 

 

PNEUSERVIS 

   osobních, nákladních, uţitkových vozů, zemědělských strojů 

- prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a uţitkové vozy 

- prodej protektorů na nákladní vozy 

- prodej disků 

- sezónní uskladnění pneumatik 

 

AUTOSERVIS   
servis osobních a uţitkových vozů 

- výměna olejů, kapalin 

- výměna tlumičů 

- údrţba a výměna brzdových systémů 

- výměna výfuků 

- diagnostika vozidel 

- laserová geometrie 

- seřizování světel 

- rozvody + opravy motorů 

- příprava vozidel na STK 

- prodej akumulátorů, autodílů 

- klimatizace plnění, údrţba pro všechny druhy vozů 

vč. nákladních a autobusů 

 

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

- prodej a montáţ taţných zařízení 

- prodej a montáţ zabezpečovacích zařízení 

- autoelektrikářské práce 

 

 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek ) 

PROVOZNÍ DOBA: 

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

 

Objednávky : 

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

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz 
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD 

POŘÁDÁ ZÁJEZD DO DIVADLA NA JEZERCE 

„ŢENITBA“ 

Inscenace o čtyřech dějstvích je věnována památce Leoše Suchařípy 

Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, M. Taclík, M. Šplechtová, J. Hrušínský, M. Vladyka,  

Z. Hruška aj.  

Úterý 20. října 2009, Cena celkem 470 Kč 

Odjezd v 17.30 hodin od MKIC. Sledujte naše plakáty! 

SAUNA Sportovní hala 

TJ Slavoj Český Brod 
Otevřena od 23. 9. 2009 

Středa      společná   18.00 - 22.00 

Čtvrtek    ţeny          18.00 - 21.00 

Pátek       společná    16.00 - 22.00 

Tel. 606 327 941 

MĚSTSKĚ KULTURNÍ  

A  

INFORMAČNÍ CENTRUM 

Český Brod 

Náměstí Arnošta z Pardubic č. 1 

282 01 Český Brod 

Srdečně zve na výstavu fotografii 

RADKA HOLEČKA 
na téma 

„HORY, zvířátka  

a taky lidi…“ 

Galerie Šatlava Český Brod 

Otevřeno Po-Pá 8. – 16. hodin  

1. aţ 27. října 2009 

vstup volný 
Slavnostní vernisáţ a oficiální otevření  

výstavy se koná v pátek 2. října 2009 na chodbě před galerií Šatlava od 16.00. hodin.  

Na vernisáţi zazpívá finalistka třetí řady Superstar a skvělá rocková zpěvačka  

Bára Zemanová s doprovodem 

„Šatlava“ 

  Nám. Arnošta z Pardubic 1, přízemí 

Radek Holeček v roce 2002
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8. ročník akce „BĚH REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ“ 

 
V neděli dne 25. října 2009 pořádá oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod při příleţitosti výročí 

vzniku samostatného československého státu 8. ročník běhu pro všechny věkové kategorie 

s názvem  

„BĚH REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ“. 

Běţci absolvují své závody na tradičních trasách, které budou vytýčeny v českobrodském parku  

a v okolí Pivovarského rybníka. Prezentace bude zahájena od 13:00 hodin. Jako první vyběhnou  

v 13:30 hodin na svou trasu dlouhou 95 m běţci nejmladší kategorie do 4 let. Celkem je vyhláše-

no 23 kategorií – 14 kategorií dětí a mládeţe, běh „Buď fit“ pro ţeny a závod na 3250 m  

(5 kategorií muţů a 3 kategorie ţen). 

Závodníci na prvních třech místech v kaţdé kategorii dostanou věcnou cenu. Závodníci na prv-

ních třech místech v kategoriích dětí a mládeţe získají medaile. Kaţdý účastník obdrţí pamětní 

diplom a sladké občerstvení. 

Bliţší informace o akci najdete ve vývěsní skříňce oddílu u sokolovny a na www.triathloncb.ic.cz 

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

MKIC přijímá přihlášky na tato divadelní představení 

 

úterý 10. 11. 2009 divadlo Kalich „Zamilovat se“ 

volné pokračování na verzi „Bez předsudků“ 

Hl. role Jana Paulová, Pavel Zedníček 

odjezd v 17.30 hod. 

 

neděle 29. 11. 2009 hudební divadlo Karlín 

na muzikál „Polská krev“ 

v hl. roli Pavla Břínková 

odjezd v 13.30 hod. 

MKIC, Nám. Arnošta z Pardubic 1, tel. 321612217-19 

http://www.triathloncb.ic.cz
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K článku Škola Taekwon-Do I. T. F. GBHS
na str. 23

K článku na str. 7 o konferenci o bioodpadech

K článku Máme novou družinu na str. 14 Foto Zdenka Bočková

Foto archivy autorů



Římskokatolická farnost Český Brod 
vás srdečně zve na

VARHANNÍ KONCERT

Jaroslava Tůmy

Kostel sv. Gotharda, neděle 11. října 2009 v 19.00 hodin
Varhaník, cembalista a hráč na klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog Jaroslav Tůma 
(1956), absolvoval konzervatoř a AMU v Praze. Během studií získal řadu ocenění v meziná-
rodních soutěžích. Zúčastnil se mnoha festivalů. Zvítězil v improvizačních soutěžích 
v Norimberku (1980) a v Haarlemu (1986). Rád koncertuje na historických nástrojích či 
jejich kopiích. Koncertuje po celé Evropě i mimo kontinent. Nahrává pro rozhlas, ČT a četná 
hudební vydavatelství. V popředí jeho pozornosti stojí aktivity týkající se historických var-
han a jejich restaurování. Tento koncert bude prvním na nově restaurovaných varhanách. 
Restauraci provedla firma Organa z Kutné Hory. 


