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                                     POHÁDKOVÉ ŘÁDĚNÍ
Občanské sdružení Corridoor se už podruhé pustilo do organizace 
„Pohádkového řádění“. Akce pro děti, plná stanovišť  
pohádkových postaviček, u kterých děti plní úkoly, měla opět 
úspěch a dobré odezvy z řad rodičů i dětí. V letošním roce byla 
zvláště oblíbená pavoučí síť, neméně „hrůzostrašné“peklo, kde 
děti potkali hodné čertice a vlastně všechny ostatní pohádky. 
Posledním stanovištěm byla krásná perníková chaloupka, kde děti 
dostaly za dobře zvládnuté úkoly zasloužené odměny. Po 
zkušenostech z minulého roku se podařilo vylepšit vše 
organizačně, takže děti s rodiči nečekali velké fronty 
u jednotlivých atrakcí. Přišlo přes dvě stovky zájemců o hezky 
strávené nedělní odpoledne. S celou akcí pomáhalo 36 členů 
corridooru a 6  českobrodských skautů, kterým za pomoc tímto 
velmi děkuji, ale nejen jim, ale celému organizačnímu týmu, který 
se na této akci podílel.                                        Eliška Strakošová
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Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 

Zpracovává, vydává, tisk a distribuci zajišťuje  

Městské kulturní a informační centrum v Českém Brodě (IČO: 

00065951) ve spolupráci s Městem Český Brod.  

Řídí redakční rada ve složení: Bočková Zdenka, Hájek Václav, 

Hor Tomáš, Ing. Petrásek Jaroslav st.,  

Bc. Nekolný Jakub. Adresa redakce: MKIC,  

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

Fotografie, pokud není uvedeno jinak, archiv ČBZ a města. 

Telefon: 321612220, 321612219, 321612218 

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

cbz@cesbrod.cz; info@cesbrod.cz 

Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše  

uvedenou adresu nebo osobně předejte na stejné adrese  

v Informačním centru v přízemí budovy MKIC.  

Upřednostňujeme autorské příspěvky  

v elektronické podobě na některém z běžných médií  

a v běžných formátech. Fotografie přijímáme  

ve všech formátech a oddělené od textu. Texty procházejí 

základní jazykovou úpravou a za jejich obsah ručí autoři 

příspěvků.  

Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů, případně jejich 

neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu titulků, vyžaduje-li to 

celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané rukopisy, fotografie, 

případně kresby se nevracejí. Vychází počátkem každého měsíce,  

k dostání ve vybraných prodejnách časopisů a v MKIC.  

Předplatné vyřizuje a časopis rozesílá MKIC, Český Brod.  

 

Registrováno MK ČR pod registračním číslem  

MK ČR E10639.  

Tisk Jan Průša – Polygrafická výroba Klučov.  

Cena jednoho výtisku je 9,00 Kč.  

Toto číslo vyšlo 4. 3. 2011 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka čísla 4. 2011 je ve čtvrtek 10. 3. 2011  

© MKIC 1992 – 2011 
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Sčítání lidu, domŧ a bytŧ 2011 

 

S 
čítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 

2011. Rozhodným okamţikem, ke kterému sčítání proběhne, bude 

půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat 

všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Ná-

klady na sčítání lidu jsou v České republice přibliţně 250 Kč na osobu 

(tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, coţ je při tomto způsobu sčítání 

částka v Evropské Unii obvyklá).  

Novinky sčítání lidu 2011 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2011 přinese celou řadu novi-

nek, které souvisejí s tím, jak se 

vyvíjejí informační technologie, 

ale také se zkušenostmi 

z předchozích sčítání: Formulá-

ře pruţně reagují na vývoj ve 

společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude 

např. dotaz na registrované partnerství. 

Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 ţádným způsobem nezjišťuje 

vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulá-

řích tak nejsou ţádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, 

televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statis-

tiku důleţitá pouze otázka, zda má rodina moţnost vyuţívat osobní počí-

tač a připojení k internetu. Nově bude moţné vyplňovat elektronické 

sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím 

datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti 

mezi nejbezpečnější vůbec.  

Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty. 

Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní  

a bytové listy prostřednictvím datových schránek.  

V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné tele-

fonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dota-

zy o sčítání.  

Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčí-

tání, ve kterém si mohli ţáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci 

se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje uţitečné a zajíma-

vé. 
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Generálka na Sčítání lidu 

V České republice se letos od 6. dubna do 7. května uskuteč-

nilo zkušební sčítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel vyuţilo 

moţnost odeslat formuláře elektronicky přes internet, ostatní 

zvolili klasickou cestu a vraceli formuláře komisařům nebo 

je posílali poštou.  

Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel České 

republiky, aby prověřili všechny potřebné procesy před ost-

rým sčítáním v příštím roce, otestovali srozumitelnost 

a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky skeno-

vání dat. „Sčítání lidu se na našem území provádí pravidelně 

od roku 1869. Letos se poprvé v historii testovalo 

i elektronické vyplňování sčítacích on-line formulářů na in-

ternetu, které bude při sčítání příští rok úplnou novinkou“, 

upozorňuje místopředseda Českého statistického úřadu Sta-

nislav Drápal. „Samotné informace z dotazníků nebyly při 

zkušebním sčítání tím nejdůleţitějším, zaměřili jsme se hlav-

ně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem byla 

zpráva, jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde 

jsou slabá místa nových systémů.“ 

Historie sčítání lidu 

Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na 

našem území se soupisy obyvatel tvořily uţ ve středověku, 

kdy slouţily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. 

Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší 

dochovaný soupis na českém území je povaţován soupis 

majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí 

zakládací listiny kníţete Spytihněva II. Za významný mezník 

pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny 

Marie Terezie o kaţdoročním sčítání lidu. Novou kapitolu  

v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zaháji-

lo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně 

a jednotně na celém území soustátí. Rozsah informací i kva-

lita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se 

uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jedi-

né sčítání, které se v novodobé historii Československa ne-

konalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce. 

Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů  

a bytů 2011 (ilustrační obrázky – zdroj internet) 

Další články o sčítání lidu uvádíme  

na dalších stránkách tohoto čísla. 

Českobrodská matrika  

informuje 

 

Významné životní výročí  

oslavili tito občané: 

 

Paní Helena Kulhavá,  

paní Eva Stránská,  

paní Anna Jandejsková,  

paní Jiřina Žatečková,  

paní Božena Svobodová 

z Českého Brodu  

a pan Miroslav Pasovský 

z Liblic. 

Upřímně blahopřejeme  

a přejeme hodně zdraví  

a pohody do dalších let. 

 

Miroslava Hladíková, matrikářka 
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Věstník samosprávy 
Č E S K O B R O D S K Ý  Z P R A V O D A J  

města  informuje... 

Rada a zastupitelstvo 

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

Souhrn z 1. řádného jednání rady města, 
konaného dne 13. ledna 2011 od 16:00 
hod. v kanceláři starosty města 
 
1. Návrh rozpočtu na rok 2011 (1/2011). Rada města dopo-
ručuje zastupitelstvu města Český Brod schválit rozpočet na 
rok 2011 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originá-
lu zápisu k tomuto usnesení. Celkové příjmy činí 147.605,63 
tis. Kč, celkové výdaje činí 143.376 tis. Kč, z nichž provozní 
výdaje činí 123.936,63 tis. Kč a investiční výdaje činí 19.444 
tis. Kč. Položka financování je ve výši 4.229 tis. Kč. 
2. Převod pozemků pro novou MS v Liblicích od Středočes-
kého kraje (2/2011). Rada města pověřuje místostarostu 
města Český Brod pana Mgr. Pavla Janíka a zastupitele měs-
ta pana JUDr. Vojtěcha Pavla Trauriga jednáním se zástup-
cem středočeského kraje o koupi a ceně pozemku pro no-
vou mateřskou školu v k. ú Liblice u Českého Brodu. 
4. Souhlas s podnájmem pokoje (3/2011). Rada města 
schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu pokoje v bytě č. 2 
na adrese Český Brod, Kounická 1392 na tři roky, tj. od 01. 
01. 2011 do 31. 12. 2013. 
5. VB – vodovodní a kanalizační přípojka – Liblice u České-
ho Brodu (4/2011). Rada města I. schvaluje uzavření 
smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene na uložení a provozování vodovodní a kanalizační 
přípojky na pozemku KN č. pare. 379 v k. ú. Liblice  
u Českého Brodu a obci Český Brod. Budoucím oprávněným 
je Mgr. Igor Daubner. Návrh smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu města Český 
Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene. 
6. VB – kabel NN – ČEZ Distribuce a.s. – ul. Palackého 
(5/2011). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy budoucí 
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení  
a provozování kabelu NN v délce 9 m na pozemku č. 226/14 
dle KN v k. ú. a obci a Český Brod. Budoucím oprávněným je 
ČEZ Distribuce a. s. Návrh smlouvy je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu města Český 
Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene. 
7. VB – kabel NN – ČEZ Distribuce a.s. – ul. Jatecká 
(6/2011). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy budoucí 
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení  
a provozování kabelu NN na pozemku KN č. pare. 856/1  
a KN č. parc. 686/7 v obci a k. ú. Český Brod. Budoucím 
oprávněným je ČEZ Distribuce a. s. Návrh smlouvy je přílo-
hou originálu zápisu k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu 
města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 

uvedené smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 
9. Žádost o povolení pořádání prodejních trhů (7/2011). 
Rada města nesouhlasí s pořádáním prodejních trhů na ná-
městí v Českém Brodě v roce 2011 firmou Čeněk Berousek, 
dle předložené žádosti. 
10. ANNA – sociální služby pro seniory – čerpání z investič-
ního fondu (8/2011). Rada města souhlasí ve funkci zřizova-
tele příspěvkové organizace Anna Český Brod, sociální služ-
by pro seniory s čerpáním investičního fondu organizace ve 
výši 49.172 Kč na opravu a seřízení oken dle předložené 
žádosti. 
12. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25/3 Arnošta  
z Pardubic, Český Brod (9/2011). Rada města I. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25/3 3+KK v I. P o ve-
likosti 69,7 m2 na dobu určitou 2 let, za nájemné ve výši 
7.100 Kč bez záloh na služby s paní Monikou Stránskou, 
Zvonková 3, 736 01 Havířov; II. pověřuje starostu města 
Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené 
smlouvy. 
13. Parkoviště P+R ČD – smlouva o spolupráci (10/2011). 
Rada města I. bere na vědomí návrh smlouvy o spolupráci 
na přípravu, realizaci a financování investiční akce 
„Parkoviště P+R ČD“ mezi Městem Český Brod a Českými 
drahami a. s.; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. 
Jakuba Nekolného jednáním s Českými drahami a. s. o výše 
uvedené smlouvě. 
14. Vodovod a kanalizace Štolmíř – žádost o dotaci 
(11/2011). Rada města I. souhlasí s podáním žádosti o zařa-
zení akce do Seznamu akcí Programu MZe 129180, podpro-
gram výstavby a obnovy vodovodů pro veřejnou potřebu. 
Předmětem žádosti je realizace investiční akce Český Brod – 
vodovod městská část Štolmíř; II. souhlasí s podáním žádosti 
o zařazení akce do Seznamu akcí Programu MZe 129180, 
podprogram výstavby a obnovy kanalizací pro veřejnou pot-
řebu. Předmětem žádosti je realizace investiční akce Český 
Brod – kanalizace městská část Štolmíř. 
15. Projekt „Parkoviště P+R ČD, Český Brod“ – Středočeský 
Fond cestovního ruchu a podpory podnikání (12/2011). 
Rada města I. souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí do-
tace v roce 2011 ze Středočeského Fondu cestovního ruchu 
a podpory podnikání, Oblast cestovního ruchu, Tematické 
zadání „Spolufinancování projektů EU“, Oblast podpory P+R 
u nádraží pro projekt „Parkoviště P+R ČD, Český Brod“; II. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem výše uvedené žádosti. 
16. Schválení smlouvy o výpůjčce – Junák, svaz skautů  
a skautek ČR, Psohlavci (13/2011). Rada města I. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce bytových prostor v objektu 
Krále Jiřího č. 332, Český Brod na dobu určitou 30 dnů mezi 
Městem Český Brod a organizací Junák, svaz skautů a skau-
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tek ČR, Středisko 214.14 Psohlavci Český Brod za účelem 
vykonávání skautské činnosti ve znění, které je přílohou 
originálu zápisu tohoto usnesení; II. pověřuje starostu města 
Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené 
smlouvy. 
17. Vyhlášení záměru na výpůjčku nebytových prostor Krá-
le Jiřího 332, Český Brod (14/2011). Rada města vyhlašuje 
záměr na uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory 
v objektu Krále Jiřího 332, Český Brod, předem určenému 
zájemci Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko 214.14 
Psohlavci, na dobu neurčitou. Námitky v zalepené obálce 
zasílejte na adresu města Český Brod, nám. Husovo 70 nebo 
předejte do podatelny Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český 
Brod nejpozději do 31. 01. 2011 do 11:00 hod. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města;  
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 
 

Souhrn z 2. mimořádného jednání rady 
města, konaného dne 18. ledna 2011 od 
16:00 hod. v kanceláři starosty města 
 
1. Výběr odběratele dřevní hmoty vytěžené na lesním ma-
jetku Města Český Brod (15/2011). Rada města I. schvaluje 
návrh výběrové komise a souhlasí s výběrem odběratele 
dřevní hmoty vytěžené na lesním majetku Města Český 
Brod, a to s firmou Kolínská lesní, společnost s r. o.; II. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem kupní smlouvy s vybranou společností. 
2. Výběrové řízení na dodavatele prací na lesním majetku 
Města Český Brod. (16/2011). Rada města I. schvaluje 
návrh výběrové komise a souhlasí s výběrem dodavatele 
těžební činnosti, pěstební činnosti a ostatních činností spo-
jených s hospodařením na lesním majetku Města Český 
Brod, a to s firmou Kolínská lesní, společnost s r. o., II. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem smlouvy o dílo s vybranou společností. 
3. Pronájem budoucích nebytových prostor čp. 332 – kino 
– Junák (17/2011). Rada města I. ruší své usnesení  
č. 14/2011 ze dne 13. 01. 2011, II. souhlasí se změnou 
charakteru užívání současných bytových prostor v budově 
kina čp. 332, ul. Krále Jiřího, Český Brod ve 2. nadzemním 
podlaží na nebytový prostor, III. vyhlašuje záměr na budoucí 
výpůjčku nebytových prostor v budově kina čp. 332, ul. 
Krále Jiřího, Český Brod, 2. nadzemní podlaží o celkové 
výměře 90,55 m2 (nyní byt v 1. patře) předem určenému 
zájemci: Junák, svaz skautů a skautek ČR, Středisko 214.14 
Psohlavci Český Brod, za podmínky provedení oprav a pot-
řebných stavebních úprav pro změnu charakteru užívání 
prostor v souladu se stavebním zákonem na náklady bu-
doucího vypůjčitele. Podmínkou uzavření smlouvy je vyrov-
nání všech závazků k městu Český Brod. Námitky a při-
pomínky k výpůjčce zašlete na adresu města Český Brod, 
náměstí Husovo 70 nebo předejte do podatelny nám. Ar-
nošta z Pardubic 56, Český Brod nejpozději do pátku 04. 02. 
2011 do 11:00 hodin. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města;  
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 
Souhrn z 3. řádného jednání rady města, 
konaného dne 26. ledna 2011 od 16:00 
hod. v kanceláři starosty města 
 
1. Bezúplatný převod části pozemku PK p. č. 751 v k. ú. 
Český Brod (18/2011). Rada města doporučuje zastupitel-
stvu města Český Brod schválit bezúplatný převod části po-
zemku PK p. č. 751 v k. ú. Český Brod, kterého je územním 
plánem (změna č. 05) zařazena do zóny individuálního  
a zčásti hromadného bydlení, do vlastnictví Města Český 
Brod, v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., o pod-
mínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlast-
nictví státu na jiné osoby, z vlastnictví České republiky, sprá-
va nemovitostí ve vlastnictví statuje pověřen Pozemkový 
fond České republiky, Husinecká 1024/la, Praha3 Žižkov. 
2. Prodej části pozemku v ulici Jana Kouly v obci a k. ú. 
Český Brod (19/2011). Rada města doporučuje zastupitel-
stvu města Český Brod schválit prodej části pozemku KN  
p. č. 705/17 v obci a kat. území Český Brod a to část vytyče-
nou geometrickým plánem č. 1524–174/2010 ze dne 18. 11. 
2010 označenou jako pozemek č. 705/22 o výměře 66 m2 za 
cenu 500 Kč/m2 do vlastnictví pana Bohumila Kratochvíla, 
Jungmannova 1162, 282 01 Český Brod. 
3. VB – ul. Komenského – RWE (20/2011). Rada města I. 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
uložení a provozování NTL přípojky o celkové délce 9,34 m 
na pozemku č. 919/2 dle KN v k. ú. a obci Český Brod. 
Oprávněným je RWE Gas Net, s. r. o. Návrh smlouvy je přílo-
hou originálu zápisu k tomuto usnesení; II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
výše uvedené smlouvy o zřízení věcného břemene. 
4. VB – ul. Žitomířská – RWE (21/2011). Rada města I. 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
uložení a provozování NTL přípojky o celkové délce 2,5 m na 
pozemku č. 919/6 dle KN v k. ú. a obci Český Brod. Opráv-
něným je RWE Gas Net, s. r. o. Návrh smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu 
města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedené smlouvy o zřízení věcného břemene. 
5. Návrh na schválení nájemní smlouvy – Ing. Jan Kopáček 
(22/2011). Rada města I. schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na byt č. 1, v objektu lesovny čp. 78, Vrátkov, typ 
3+1 o celkové výměře 72,79 m2, na dobu určitou 1 rok s Ing. 
Janem Kopáčkem za nájemné ve výši 5.000 Kč měsíčně bez 
záloh na služby; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. 
Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené nájemní 
smlouvy. 
8. Nákup osobního motorového vozidla pro potřeby města 
Český Brod (23/2011). Rada města I. schvaluje nákup 
vozidla DACIA Duster 1.6 16V 4×4 Arctica pro potřeby města 
Český Brod; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Ja-
kuba Nekolného podpisem kupní smlouvy s VV AUTO, s. r. 
o., Vávrova 856, 280 00 Kolín. 
9. Žádost o koupi pozemku v k. ú. Klučov u Českého Brodu 
(24/2011). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
Český Brod zamítnout žádost pana Jiřího Hroudy, Lipová 
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370, 289 14 Poříčany, o odkoupení pozemku KN p. č. 369/2 
o výměře 4.968 m2 v kat. území Klučov u Českého Brodu, za 
cenu určenou znaleckým posudkem, do vlastnictví pana 
Jiřího Hroudy. 
10. Návrh na stanovení počtu zaměstnanců Městského 
úřadu v Českém Brodě (25/2011). Rada města stanovuje, 
podle § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnan-
ců Města Český Brod zařazených do městského úřadu na 71 
s platností od 01. 04. 2011. Konkrétně se jedná o úsporu 
jedné pozice investičního referenta na odboru správy majet-
ku města. 
11. Návrh na schválení platu ředitelům školských příspěv-
kových organizací (26/2011). Rada města schvaluje 
po projednání podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na 
základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení 
vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnan-
ců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších úprav, 
plat ředitelům školských příspěvkových organizací. Originály 
platových výměrů jsou uloženy u tajemníka MěÚ v personál-
ních spisech pracovníků tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města;  
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 
 

Souhrn ze 4. řádného jednání rady města, 
konaného dne 10. února 2011 od 16:00 
hod. v kanceláři starosty města 
 
1. Bezúplatný převod pozemku KN p. č. 726/180 v obci  
a k. ú. Český Brod (27/2011). Rada města doporučuje zastu-
pitelstvu města Český Brod schválit bezúplatný převod po-
zemku KN p. č. 726/180 o výměře 5 m2 v obci a k. ú. Český 
Brod, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Měs-
to, do majetku města Český Brod. 
2. Honební pozemky – celkový přehled (28/2011). Rada 
města bere na vědomí Protokol z jednání konaného dne 15. 
11. 2010 ve věci využití honebních pozemků ve vlastnictví 
Města Český Brod. 
3. Honební pozemky: Dohoda o náhradě za přičlenění ho-
nebních pozemků (Tismice I) (29/2011). Rada města I. 
schvaluje uzavření Dohody o náhradě za přičlenění honeb-
ních pozemků s Honebním společenstvem Tismice I, Tismice 
14, 282 01 Český Brod, IČ: 71175571, zastoupené honebním 
starostou panem Milanem Černým; II. pověřuje starostu 
města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 
uvedené Dohody o náhradě za přičlenění honebních 
pozemků s Honebním společenstvem Tismice I. 
4. Honební pozemky: Dohoda o náhradě za přičlenění ho-
nebních pozemků (Tuchoraz) (30/2011). Rada města I. 
schvaluje uzavření Dohody o náhradě za přičlenění honeb-
ních pozemků s Honebním společenstvem Tuchoraz, Tu-
choraz 38, 282 01 Český Brod, IČ: 46391061, zastoupené 
honebním starostou panem Jaroslavem Zemanem; II. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem výše uvedené Dohody o náhradě za přičlenění 
honebních pozemků s Honebním společenstvem Tuchoraz. 
6. Prodej bytové jednotky č. 1256/29 v ul. Palackého, Čes-
ký Brod (31/2011). Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města Český Brod schválit prodej bytové jednotky  
č. 1256/29, byt 1+1 v VI. NP o velikosti 40,46 m2 včetně spo-
luvlastnického podílu 4046/173205 na společných částech 
budovy čp. 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 panu 
Rudolfu Lehnerovi a paní Petře Kantové, oba trvale bytem 
Sabinova 2, Praha 3, za nabídnutou cenu 900.000 Kč. Kupní 
cena bude uhrazena hypotéčním úvěrem od ČMSS. 
7. Prodej bytové jednotky č. 1256/36 v ul. Palackého, Čes-
ký Brod (32/2011). Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města Český Brod schválit prodej bytové jednotky  
č. 1256/36, byt 1+kk v VII. NP o velikosti 26,83 m2 včetně 
spoluvlastnického podílu 2683/173205 na společných čás-
tech budovy čp. 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 
panu Pavlu Snopovi, Na Cihelně 1327, Český Brod, za nabíd-
nutou cenu 755.000 Kč. Kupní cena bude složena na ban-
kovní účet města v hotovosti. 
8. Prodej bytové jednotky č. 1256/42 v ul. Palackého, Čes-
ký Brod (33/2011). Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města Český Brod schválit prodej bytové jednotky  
č. 1256/42, byt 1+kk v VIII. NP o velikosti 26,83 m2 včetně 
spoluvlastnického podílu 2683/173205 na společných 
částech budovy čp. 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 panu Michalovi Procházkovi, Prokopova 168, 
Kostelec nad Černými lesy, za nabídnutou cenu 757.000 Kč. 
Kupní cena bude složena na bankovní účet města v hoto-
vosti. 
9. Prodej zbývající části pozemku v ulici Jana Kouly v obci  
a k. ú. Český Brod (34/2011). Rada města pověřuje odbor 
správy majetku města přípravou prodeje a přípravou vyhlá-
šení záměru týkající se prodeje zbývající části pozemku KN 
p. č. 705/17 o výměře 535 m2 (celková výměra pozemku 601 
m2) v obci a k. ú. Český Brod, obálkovou metodou. 
10. Vyhlášení záměru – prodej 1/11 pozemku č. 228/81  
v obci a k. ú. Český Brod (35/2011). Rada města vyhlašuje 
záměr na prodej podílu pozemku v obci a k. ú. Český Brod. 
Jedná se o prodej podílu 1/11 pozemku KN p. č. 228/81, 
celková výměra pozemku KN p. č. 228/81 je 586 m2, předem 
určenému zájemci: Dana Bratánková, Palackého 1118, 282 
01 Český Brod, za cenu 5.327 Kč za podíl 1/11 pozemku. 
11. Vyhlášení záměru na pronájem části nemovitosti Vrát-
kov 78 (36/2011). Rada města vyhlašuje záměr na pronájem 
části areálu nemovitosti předem určenému zájemci Kolínská 
lesní společnost s. r. o. na dobu určitou do 30. 08. 2011 za 
předem určené nájemné ve výši 6.500 Kč měsíčně v rozsahu 
dle plánku, který je přílohou návrhu usnesení, umístěném 
na adrese Vrátkov 78, 282 01 Český Brod. Námitky v zalepe-
né obálce označené „záměr hájovna“, zašlete na adresu 
města Český Brod nám. Husovo 70 nebo předejte do poda-
telny Nám. Arnošta z Pardubic č. 56, Český Brod nejpozději 
do 02. 03. 2011 do 11:00 hod. 
12. ZŠ Žitomířská – souhlas s čerpáním FRIM (37/2011). 
Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele příspěvkové orga-
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nizace ZŠ Žitomířská s čerpáním fondu investičního majetku 
organizace ve výši 60.000 Kč na pořízení zahradního trakto-
ru pro potřeby ZŠ Žitomířská, Český Brod. 
13. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (38/2011). Rada 
města schvaluje prodloužení smlouvy o podnájmu bytu č. 12 
na adrese Český Brod, Kounická 1392 do 31. 12. 2013 s Ing. 
Pavlem Křížem a paní Vendulou Rýmovou. 
14. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor  
č. 56 – Pošembeří (39/2011). Rada města vyhlašuje záměr 
na pronájem nebytového prostoru předem určenému zá-
jemci Region Pošembeří na dobu určitou do 31. 12. 2013 za 
předem určené nájemné ve výši 3.000 Kč měsíčně, bez záloh 
na služby s následným navýšením o inflaci, umístěném v 1. 
patře budovy č. 56, Nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod  
o celkové výměře 118 m2. 
15. ZŠ Žitomířská – souhlas s čerpáním rezervního fondu 
(40/2011). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele pří-
spěvkové organizace města ZŠ Žitomířská s čerpáním rezerv-
ního fondu ve výši 5.000 Kč na pořízení lyžařských pomůcek 
pro potřeby lyžařského výcviku žáků ZŠ Žitomířská. 
16. Anna – sociální služby – žádost o čerpání FRIM 
(41/2011). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele pří-
spěvkové organizace města Anna Český Brod – sociální služ-
by pro seniory s čerpáním investičního fondu ve výši 
263.106 Kč na úhradu opravy regulace topení v budově Žito-
mířská 323, Český Brod. 
17. ZŠ Žitomířská – souhlas se změnou užívání bytových 
prostor (42/2011). Rada města souhlasí ve funkci zřizovate-
le příspěvkové organizace města ZŠ Žitomířská se změnou 
užívání bytových prostor v budově Žitomířská 885 na pro-
story nebytové pro provedení úprav pro potřeby školní dru-
žiny. 
18. Anna – sociální služby – souhlas se změnou ve smlouvě 
o poskytování sociální péče (43/2011). Rada města souhlasí 
ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace města Anna 
Český Brod – sociální služby pro seniory s provedením změn 
ve smlouvách o poskytování sociální péče v bodě týkajícím 
se neodebrané stravy, ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení s platností od 01. 03. 2011. 
19. Anna – sociální služby – návrh na schválení sazebníku 
úhrad od 01. 03. 2011 (44/2011). Rada města schvaluje ve 
funkci zřizovatele příspěvkové organizace Anna Český Brod 
– sociální služby pro seniory sazebník úhrad za poskytování 
sociálních služeb pro domov seniorů a pro pečovatelskou 
službu ve znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení s platností od 01. 03. 2011. 
20. Žádost o pronájem části pozemku KN p. č. 196/10  
v obci a k. ú. Český Brod (45/2011). Rada města pověřuje 
odbor správy majetku města projednat se společností Čes-
kobrodská nemocnice, s. r. o. (současný provozovatel budo-
vy) využívání stávajících vrat pro vjezd třetí osobou. V přípa-
dě kladného stanoviska projednat navýšení ceny za proná-
jem pozemkové části 196/17 o výměře 186 m2, která vznikla 
vytyčením z pozemku KN p. č. 196/10 v obci a k. ú. Český 
Brod, geometrickým plánem č. 1076–37/2003 ze dne 04. 07. 
2003. 
21. Křížení vodovodu a kanalizace ul. Masarykova, Tyršova 
a Kollárova v Českém Brodě (46/2011). Rada města I. souh-
lasí na základě doporučení komise s pořadím nabídek na 

realizaci akce: Křížení vodovodu a kanalizace v křižovatce 
ulic Masarykova, Tyršova a Kollárova v Českém Brodě. 
Nabídky byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti  
v tomto pořadí: 
1) PVHS s. r. o. 
2) Zepris s. r. o. 
3) 1. SčV a. s. 
4) ČKV Praha s. r. o. 
5) Silmex a. s. 
II. schvaluje po projednání jako zhotovitele akce: „Křížení 
vodovodu a kanalizace v křižovatce ulic Masarykova, Tyršo-
va a Kollárova v Českém Brodě“ firmu PVHS, s. r. o., Maňá-
kova 797/6, 198 00 Praha 9 – Černý Most, IČ: 276 58 988, III. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem smlouvy o dílo mezi firmou PVHS, s. r. o., Maňák-
ova 797/6, 198 00 Praha 9 – Černý Most, IČ: 276 58 988  
a městem Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český 
Brod. 
22. Propojení vodovodu, ul. Pod Hájem – smlouva o inves-
tičním příspěvku (47/2011). Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit smlouvu o investič-
ním příspěvku na realizaci propojení nově vybudovaných 
vodovodních řadů s vodovodem v ulici Pod Hájem mezi 
Městem Český Brod jako poskytovatelem a Miloslavem  
a Hanou Hollasovými jako příjemcem. Návrh smlouvy je  
v příloze originálu zápisu k tomuto usnesení. 
23. Závazné ukazatele na rok 2011 – příspěvkové organiza-
ce (48/2011). Rada města I. schvaluje ve funkci zřizovatele 
příspěvkových organizací města Český Brod závazné uka-
zatele rozpočtů jednotlivých organizací ve znění přílohy, 
která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usne-
sení; II. schvaluje ve funkci zřizovatele příspěvkových organi-
zací města Český Brod předložené návrhy odpisových plánů 
jednotlivých příspěvkových organizací na rok 2011 ve znění 
přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 
usnesení; III. souhlasí ve funkci zřizovatele příspěvkových 
organizací města Český Brod s přijímáním finančních darů 
příspěvkovými organizacemi do výše 40.000 Kč od jednoho 
dárce, s tím, že bude vedena evidence přijímaných darů  
a doloženo jejich použití, vždy k datu roční závěrky; IV. 
souhlasí ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací mě-
sta Český Brod s přechodným použitím finančních 
prostředků během kalendářního roku kryjících jednotlivé 
fondy příspěvkových organizací, s tím, že tyto stavy budou 
vždy k datu roční závěrky vyrovnány. 
24. Ekologické školství v Norsku a v České republice – In-
spirace a výměna zkušeností (49/2011). Rada města I. 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s na projekt se společností 
Finanční poradenství, s. r. o., názvem „Ekologické školství  
v Norsku a v České republice – Inspirace a výměna 
zkušeností“. Smlouva je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba 
Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 
25. Smlouva o převodu práv a povinností (50/2011). Rada 
města neschvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a po-
vinností na pronájem pozemku s Telefónicou 02 Czech Re-
public, a. s. a FJP Investments a. s., jejíž návrh je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
26. Vodovod a kanalizace v ul. Krále Jiřího – změna rozsahu 
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provedených prací (51/2011). Rada města I. schvaluje změ-
ny v rozsahu provedených prací při rekonstrukci kanalizace 
a vodovodu v ulici Krále Jiřího v Českém Brodě dle dopisu ze 
dne 01. 02. 2011; II. pověřuje odbor správy majetku města 
přípravou dodatku ke smlouvě o dílo č. 191/2010/OSM ze 
dne 14. 07. 2010 na výše uvedené provedené práce. 
27. Dohoda o ukončení smlouvy č. 233/2008/OSM 
(52/2011). Rada města I. schvaluje dohodu o ukončení 
smlouvy o zpracování a řízení projektu č. 233/2008/OSM ze 
dne 02. 10. 2008 mezi městem Český Brod a EPK, s. r. o. 
Dohoda je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení; II. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem této dohody. 
28. Plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 2011 (53/2011). 
Rada města bere na vědomí Roční plán zlepšování ZM  
a MA21 pro rok 2011. 
29. Volba člena komise územního rozvoje a stavebnictví 
(54/2011). Rada města volí za člena komise územního roz-
voje a stavebnictví Ing. Petra Kováře. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města;  
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 
 

Souhrn ze 4. řádného zasedání zastupitel-
stva města, konaného dne 26. ledna 2011 
od 18:00 hod. obřadní síň českobrodské 
radnice 
 
1. Rozpočet Města Český Brod na rok 2011 (1/2011). Zastu-
pitelstvo města schvaluje rozpočet Města Český Brod na rok 
2011 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení. Celkové příjmy činí 147.605,63 
tis. Kč, celkové výdaje činí 143.376 tis. Kč, z nichž provozní 
výdaje činí 123.936,63 tis. Kč a investiční výdaje činí 19.444 
tis. Kč. Položka financování je ve výši 4.229 tis. Kč. 
2. Bezúplatný převod části pozemku PK p. č. 751 v k. ú. 
Český Brod (2/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje 
bezúplatný převod části pozemku PK p. č. 751 v k. ú. Český 
Brod, který je územním plánem (změna č. 05) zařazen do 
zóny individuálního a zčásti hromadného bydlení, do vlast-
nictví Města Český Brod, v souladu s § 5 odst. 1 zákona  
č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských  
a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, z vlast-
nictví České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví 
statuje pověřen Pozemkový fond České republiky, Husi-
necká 1024/1 a, Praha 3 Žižkov; II. pověřuje starostu města 
Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem žádosti  
o bezúplatný převod části výše uvedeného pozemku. 
3. Koupě částí pozemku v k. ú. Štolmíř (3/2011). Zastupitel-
stvo města I. revokuje své usnesení č. 50/2005; II. schvaluje 
odkoupení části pozemku KN p. č. 180 odděleného geomet-
rickým plánem č. 843–216/2007 ze dne 14. 06. 2007 ozna-
čený jako pozemkový díl „a“ o výměře 18 m2 od pana Emila 
Rývy, Stehlíkova 977, 165 00 Praha 6, za kupní cenu 180 Kč  
a části pozemku KN p. č. 182/2 odděleného geometrickým 
plánem č. 843–216/2007 ze dne 14. 06. 2007, označený jako 
pozemkový díl „b“ o výměře 66 m2 od manželů Michaely  
a Ing. Aleše Kašparových, Štolmíř 117, 282 01 Český Brod, za 

kupní cenu 66 Kč, do vlastnictví Města Český Brod; III. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
4. Prodej části pozemku v ulici Jana Kouly v obci a k. ú. 
Český Brod (4/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje 
prodej části pozemku KN p. č. 705/17 v obci a kat. území 
Český Brod a to část vytyčenou geometrickým plánem  
č. 1524–174/2010 ze dne 18. 11. 2010 označenou jako poze-
mek č. 705/22 o výměře 66 m2 za cenu 500 Kč/m2 do vlast-
nictví pana Bohumila Kratochvíla, Jungmannova 1162, 282 
01 Český Brod; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. 
Jakuba Nekolného podpisem kupní smlouvy týkající se výše 
uvedené části pozemku v obci a kat. území Český Brod. 
5. Prodej bytové jednotky č. 1256/41 v ul. Palackého, Čes-
ký Brod (5/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1256/41, byt 1+1 v VIII. NP o ve-
likosti 40,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
4046/173205 na společných částech budovy čp. 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 společnosti K1 Media & 
Business Agency s. r. o., zastoupenou Ing. Kateřinou Hudco-
vou, jednatel společnosti, Londýnská 730/59, 120 00 Praha 
2, IČ: 27407870, za nabídnutou cenu 902.000 Kč. Podmínky 
prodeje: Podpis kupní smlouvy bude do 30 dnů od doručení 
oznámení o prodeji. Kupní cena bude uhrazena před pod-
pisem kupní smlouvy bankovním převodem. Návrh na vklad 
práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po 
úplném zaplacení ceny; II. pověřuje starostu města Český 
Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem kupní smlouvy na 
výše uvedenou bytovou jednotku č. 1256/41. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města;  
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 
 
(ilustrační obrázek – zdroj internet) 
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Tísňová péče v Českém Brodě 

 
Chcete mít pocit jistoty, ţe jsou vaši rodiče či známí v bezpe-

čí? Chcete, aby měli plnohodnotný ţivot v domácím prostře-

dí? Chcete se v klidu věnovat své práci a klidně spát? Po-

mozte zřídit svým rodičům, přátelům či známým sluţbu tísňo-

vé péče. Jedná se o sociální sluţbu, jejímţ hlavním cílem je 

minimalizovat zdravotní a sociální rizika seniorů a zdravot-

ně postiţených občanů. Klient můţe ţít dál doma a přesto je 

pod neustálým dohledem s pocitem bezpečí. 

Občanské sdruţení Ţivot 90 Zruč nad Sázavou a město Čes-

ký Brod navázali spolupráci a tísňovou péči pro občany Čes-

kého Brodu a okolí zavedli. 

Jak sluţba funguje?  

Do bytu klienta je na-

instalována soustava 

prvků včetně speciálně 

upraveného telefonního 

přístroje. Pak uţ jen 

stačí, kdyţ klient  

u sebe nosí tísňové 

tlačítko, které v přípa-

dě pádu, zhoršení zdra-

votního stavu, napade-

ní či jiné krizové situaci stiskne. Dojde tak ke hlasovému 

spojení s nepřetrţitým dispečinkem, který okamţitě a podle 

potřeby zajistí odbornou pomoc. Tísňové tlačítko reaguje  

v bytě v okruhu 50 – 100 metrů, takţe není nutné být v dosa-

hu telefonu a zvedat sluchátko.  

Tato sluţba, mimo jiné, jiţ zachránila ţivot mnoha lidem. 

Občanské sdruţení Ţivot 90 také pomáhá svým klientům při 

prosazování práv a oprávněných zájmů, zprostředkování 

návazných sluţeb, pomoc při jednání s úřady, při zajišťování 

případných sociálních 

dávek apod. V případě 

zájmu vás rádi navštíví-

me a bezplatně provede-

me ukázku této sluţby 

přímo ve vašem bytě. 

Více informací o tísňové 

péči se dozvíte na sociál-

ním odboru MÚ v Čes-

kém Brodě nebo na 

webových stránkách www.zivot90–zrucns.cz. Pokud máte 

zájem o sluţbu, můţete nás kontaktovat na telefonních 

číslech 327 532 900, 602 235 375 nebo na emailové adrese 

zivot90@zivot90–zrucns.cz.  

Zdeněk Jelínek, ředitel Občanského sdruţení,  

Ţivot 90 Zruč nad Sázavou 

Domácí zdravotní péči 

začala od letošního 

roku poskytovat  

Spirála pomoci o. s. 

 
K osobní asistenci tak přibyla další 

sluţba pro občany města Českého Bro-

du a jeho okolí. Slavnostní zahájení 

proběhlo 19. ledna 2011 v kanceláři 

sdruţení, za přítomnosti starosty města 

pana Bc. Jakuba Nekolného, vedoucí 

odboru sociálních a zdravotních věcí 

paní Bc. Evy Dobiašové a dalších hos-

tů. 

Nutným krokem k zajištění této sluţby 

bylo navázání spolupráce se zdravotní-

mi pojišťovnami.  

Zdravotní péče – pro občany Českého 

Brodu a okolních obcí – bude zajištěna 

na základě doporučení obvodního 

lékaře.  

Mezi obyvateli je o takovou službu 

podle Mgr. Petry Vytasil Krajíčkové, 

odborného garanta zdravotní péče, 

velký zájem. ,,Začali jsme teprve ne-

dávno a momentálně máme v péči pět 

lidí‘‘ řekla a dodala ,,Aktuálně máme  

k dispozici tři sestřičky. Zatím je brzy 

na to, abychom stanovili počet pa-

cientů‘‘  

Jana Kuncířová, ředitelka sdružení nám 

prozradila, že spuštěním zdravotní do-

mácí péče nekončí novinky této organi-

zace. 1. února 2011 byl slavnostně za-

hájen provoz denního bezbariérového 

stacionáře v Cerhenicích. 

Více  o  sd ružen í  na jd e te  na 

www.spirala-pomoci.cz nebo nás kon-

taktujte na tel.: 773600495, 

e-mail: info@spirala-pomoci.cz 

 

Základní termíny  

sčítání lidu 

 
26. února 2011 – Začíná fungovat call 

centrum pro veřejnost, na bezplatnou 

linku 800 87 97 02 se mohou lidé obra-

cet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčí-

tání kaţdý den od 8:00 do 22:00. Sčíta-

cí komisaři začnou zároveň roznášet 

domácnostem do schránek informační 

letáky o blíţícím sčítání. Zároveň 

s letákem vhodí komisař do schránky 

lísteček s návrhem termínu, kdy do 

dané domácnosti přinese sčítací formu-

láře. Kaţdá domácnost najde ve 

schránce letáček nejpozději 6. března. 

7. března 2011 – Sčítací komisaři začí-

nají navštěvovat domácnosti a roznášet 

formuláře. Kaţdý občan dostane zelený 

SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé  

a uţivatelé bytů dostanou navíc ţlutý 

BYTOVÝ LIST a majitelé či správci 

domů ještě oranţový DOMOVNÍ 

LIST. Roznáška formulářů končí 25. 

března 2011. 

25./26. března 2011 – Půlnoc z 25. na 

26. března je tzv. rozhodným okamţi-

kem sčítání. Informace do sčítacích 

formulářů se vyplňují podle skutečnosti 

platné v tento rozhodný okamţik.  

Příklad: Pokud se miminko narodilo 

dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo 

v rozhodný okamţik na světě a do sčí-

tání se nepočítá. Pokud se ale narodilo 

hodinu před půlnocí, tak bylo 

v rozhodný okamţik mezi námi a je 

třeba tuto radostnou novinu do sčítání 

uvést.  

26. března 2011 – V tento den je moţ-

né začít odevzdávat vyplněné sčítací 

formuláře. Existují tři základní cesty: 
Dokončení na straně 23 

http://www.zivot90-zrucns.cz/
mailto:zivot90@zivot90-zrucns.cz
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Sčítání lidu krok za krokem 

 
1) Blíţí se první návštěva komisaře.  

Ještě před tím, neţ sčítací komisaři začnou roznášet sčítací 

formuláře, najde kaţdá domácnost ve své schránce letáček se 

základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáč-

kem bude v kaţdé schránce lísteček Informace o kontaktních 

osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komi-

saře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, 

kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, 

ve kterém provádí sčítání, bude moţné ověřit v kaţdé obci 

na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastě-

ji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli 

rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schrá-

nek od 26. února do 6. března 2011. 

2) Jak poznám sčítacího komisaře? 

Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat 

speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude před-

kládat při návštěvě v kaţdé domácnosti společně 

s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno mod-

rou tašku s velkým ţlutým logem České pošty.  

3) Komisaři roznáší formuláře. 

Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března kaţdou 

domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, 

které tam ţijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou 

v době rozhodného okamţiku v domácnosti třeba jen pře-

chodně).  

Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vy-

světlivkami:  

Zelený sčítací list osoby (kaţdý člověk 

v domácnosti dostane svůj vlastní) 

Ţlutý bytový list (kaţdá domácnost dostane je-

den) 

Oranţový domovní list (ten dostanou pouze maji-

telé nebo správci domů) 

Osoba starší 15 let můţe převzít formuláře pro všechny čle-

ny domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti 

podpisu.  

Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, 

bude uţ na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a pří-

jmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, 

vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formu-

láře. 

Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem 

budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři 

základní moţnosti: 

1) On-line vyplnění a odeslání na internetu 

2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, 

komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde 

formuláře vyzvednout) 

3) Odeslání poštovní obálkou do P. O. Boxu ČSÚ (pokud 

vyberete tuto moţnost, předá vám komisař předtištěnou obál-

ku formátu A4, ţádné poštovné v tomto případě domácnost 

neplatí)  

Pokud komisaře kdokoliv poţádá o pomoc s vyplněním, 

vţdy mu vyjde vstříc a pomůţe.  

Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvět-

livky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, 

vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština). 

2a) Co kdyţ se mi navrţený termín návštěvy nehodí  

a nebudu v tu dobu doma? 

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, 

vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčíta-

cích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, 

číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by 

vám ani druhý termín nevyhovoval, můţete zavolat na bez-

platnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.  

Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve 

schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích 

formulářů s informací, ţe si můţete formuláře vyzvednout na 

tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným mís-

tem jedna z větších pošt ve vašem regionu.  

3) Rozhodný okamţik 

Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. 

března je tzv. rozhodným okamţikem sčítání. Informace do 

sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné 

v tento rozhodný okamţik.  

Příklad:  

Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě ne-

bylo v rozhodný okamţik na světě a do sčítání se nepočítá. 

Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný oka-

mţik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.  

Po rozhodném okamţiku začíná sběr formulářů.  

4) Sběr vyplněných formulářŧ 

Uţ při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte for-

muláře on-line, předáte je komisaři osobně anebo zda je ode-

šlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat 

či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011. 

a) Vyplnění formulářŧ on-line 

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, 

je internet. Od rozhodného okamţiku bude moţné na 

www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.  

Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebu-

jete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. 

Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového 

kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který 

kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz při-

hlásíte, otevře se vám váš formulář a můţete začít vyplňovat. 

V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdrţíte 

automatické potvrzení o tom, ţe formuláře byly statistikům 

v pořádku doručeny.  

Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění 

potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na 

svém počítači niţší verzi, bude přímo na stránkách, kde se 

formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné staţení potřebné vyš-

ší verze Acrobatu.  

b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisa-

ře s vyplněním 

Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním 

odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas for-

muláře vyzvednout. To je také okamţik, kdy vám pomůţe 

s vyplněním, pokud o tuto pomoc poţádáte.  

Můţe se stát, ţe se cokoliv ve vašem programu změnilo  

a nebudete mít moţnost být v domluvený čas doma. Pokud 

vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení  

o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, 

kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět 

bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 

800 97 87 02, kde je moţné navrţený termín druhé návštěvy 

změnit podle vašich potřeb.  

Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve 

schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P. O. 

Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných  

http://www.scitani.cz/
http://www.scitani.cz/
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sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můţete formulá-

ře odeslat v obálce. 

5) Kdyţ budete potřebovat pomoc 

Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu 

Sčítání lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně 8 – 22 hod 

od 26. února do 20. dubna 2011) 

e-mail: info@scitani.cz 

web: www.scitani.cz 

Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést  

a sebrat formuláře, ale také pomoci kaţdému, kdo nebude 

některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře 

vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat 

si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člově-

ka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní. 

Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů  

a bytů 2011 

 

Jak sčítání pomáhá 

 
Pevně věříme, ţe do řady situací, ve kterých se výsledky 

sčítání pouţívají, se vůbec nedostanete (povodně, evakuace 

při ţivelných pohromách, zásahy hasičů…), ale přesto, člo-

věk nikdy neví… K čemu se tedy výsledky pouţívají a jak se 

promítne vyplnění či nevyplnění sčítacího listu do vašeho 

běţného ţivota? 

Hasiči Informace ze sčítání lidu budou velmi důleţité pro 

hasiče a další sloţky integrovaných záchranných systémů. 

Poskytují informace, kolik je v kterém domě bytů, z čeho 

jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na 

jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je dům vyso-

ký, kolik má pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby 

mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci. Zároveň 

jsou data ze sčítání velmi důleţitá při zpracování krizových 

a evakuačních plánů. 

Povodně Data ze sčítání jsou důleţitým nástrojem k tvorbě 

protipovodňových opatření a jsou také důleţitá při operativ-

ních zásazích a evakuacích při všech přírodních ţivlech. 

Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech ţije 

lidí, jaká je jejich věková struktura a zároveň jaké jsou je-

jich domy a z čeho jsou postaveny – tedy jak dlouho napří-

klad dokáţou řádění přírodního ţivlu odolat. 

Dopravní obsluţnost Podle informací, jak často a kam lidé 

cestují za prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojíţďky, 

podle kterých se plánuje dopravní obsluţnost v ČR – tedy 

kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často 

mají jezdit. 

Školy a školky Podle dat ze sčítání (a navazujících projekcí 

obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých lokalitách budou 

v příštích letech školní či předškolní děti a kolik jich bude. 

Získáme tak informace, jaká bude nutná kapacita tříd ve 

školkách a školách případně, kde bude potřeba školky oteví-

rat, a kde rozhodně není dobrý nápad školku či školu zavřít. 

Péče o seniory Data ze sčítání umoţní naplánovat kapacity 

v domovech důchodců, hospicích a dalších sociálních zaří-

zeních pro seniory. Stejně tak podle nich můţe být optimali-

zována nabídka sociálních sluţeb pro seniory (např. donáš-

ky obědů).  

Vakcíny pro očkování dětí Ministerstvo zdravotnictví podle 

dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín 

pro děti v České republice. Data ze sčítání jsou klíčová pře-

devším pro správné počty vakcín. Pokud se jich objedná 

příliš moc, utrácí stát zbytečně peníze, pokud se jich naopak 

objedná málo, hrozí, ţe po nějakou dobu nebudou 

k dispozici.  

Nabídka a poptávka na pracovním trhu Údaje o sčítání lidu 

přinesou podrobné informace, jak je v kterých místech ČR 

kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi důleţitá data, 

která firmy kombinují s aktuálními informacemi z úřadů 

práce, kdyţ se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či zá-

vod, aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou 

kvalifikací.  

Peníze z EU Evropská unie bude členským zemím nově 

přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze podle výsledků 

sčítání lidu v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní, neúpl-

né či chybné údaje, se můţe připravit o desítky milionů eur 

z evropské pokladny.  

Část výnosů z daní, která připadne obcím, Ministerstvo fi-

nancí vyuţívá data ze sčítání (průběţně upravovaná o aktu-

ální demografickou statistiku) k přerozdělení podílu výnosu 

z daní, který připadne obcím. Čím více osob je v obci sečte-

no, tím větší má obec nárok na peníze. V ČR se zatím tyto 

finance přerozdělují podle trvalého bydliště, ale velká část 

zemí EU uţ výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv. faktic-

kého bydliště, tedy podle toho, kolik lidí ţije v dané oblasti 

skutečně, bez ohledu na to, zda jsou v této lokalitě trvale 

hlášeni.  

Naši poslanci v EU Evropská unie aktuálně zvaţuje, ţe by 

podle výsledků sčítání lidu 2011 ve všech zemích EU pře-

počítala mandáty v Evropském parlamentu. 

Hluk Data ze sčítání jsou důleţitá při posuzování hlukové 

zátěţe a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká část 

obyvatel je (anebo v případě nových projektů můţe být) 

zasaţena nadměrným hlukem. Podle těchto map se pak při-

pravují protihluková opatření a zároveň slouţí jako podklad 

pro ţádosti o dotace na protihluková opatření.  

Faktické bydliště Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické 

bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně ţijí. Trvalé bydliště 

je v rámci EU české specifikum s velkým problémem – na 

adrese trvalého bydliště se zdrţuje stále méně lidí a vůbec 

uţ tyto adresy neodpovídají tomu, kde lidé skutečně ţijí.  

Faktické bydliště je velmi důleţitou informací pro starosty, 

kteří tak poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich 

obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni. Podle 

těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdra-

votnických zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybave-

nost… 

V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle 

počtu fakticky bydlících lidí (nikoliv trvale hlášených) se 

také budou rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu 

kanalizací, opravu silnic apod.  

Ţivnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sčítání velmi 

dobrý přehled, ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat 

jejich sluţby. Data o technickém stavu domů a bytů a jejich 

stáří jsou velmi přínosná například pro řemeslníky a prodej-

ce zboţí potřebného pro rekonstrukce, kdyţ se rozhodují, 

kde budou podnikat a jaký sortiment zboţí lidé v dané ob-

lasti potřebují. 

Národnostní menšiny Sčítání lidu je naprosto klíčové pro 

národnostní menšiny a jejich práva. Otázka na národnost je 

ve formulářích sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud se 

v některé z obcí přihlásí k určité národnostní menšině ale-

spoň 10 % obyvatel, získávají podle zákona č. 128/2000 

Sb., O obcích a podle zákona 273/2001 Sb., O právech  

mailto:info@scitani.cz
http://www.scitani.cz/
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Z deníku městské policie – leden 2011 
 

odchyt psů 3× – 3× útulek Lysá n. Labem  

součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 1× s odborem správy majetku 

města 

přestupky majetkové – krádeţe 0×  

nádraţí porušování tabákového zákona – 0×  

zajištění provozu parkovacích automatů – denně 

sběr injekčních stříkaček – 2× ul. Palackého,  

Vyproštění psa z výkopu v ul. Štolmířská – odvoz psa do útulku v Lysé n. 

Labem 

Nález občanského průkazu na vlakovém nádraţí – předáno na odbor vnitřních věcí  

Oznámení o poškození rozvodné skříně na domě čp. 25 Nám. Arnošta z Pardubic – dispečink rozvodných závo-

dů zajistil opravu (nebezpečí úrazu el. proudem) 

Doručení písemnosti pro okresní soud Kolín 2× 

Při kontrole vozidla v ulici Prokopa Velikého zjištěn podnapilý řidič 1.71‰ – předáno PČR 

Spolupráce s firmou Veolia při zajištění parkovacích míst v ul. Na Cihelně z důvodu tlakového čištění vodo-

vodního řádu. 

Doručení písemnosti pro odbor vnitřních věcí 2×  

Asistence při odstřelu holubů 2× 

Nález odcizeného vozidla v ulici 5. května – předáno PČR 

Zajištění uzavření vodovodní přípojky do domu čp. 1133 Jana Koziny – únik vody 

Monitorování vodních toků při tání sněhu  

kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně dodrţování tabákového zákona  

a veřejného pořádku – denně 

kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně  

upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování místních vyhlášek 

kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení psích exkrementů majiteli psů 

Jan Svoboda  

 

 

 

Blokové pokuty na místě zaplacené  4400 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  1000 Kč 

Parkovací automaty  73377 Kč  

Poplatky za trţnici 100 Kč 

Celkem  78877 Kč 

ilustrační  foto z archivu ČBZ 

příslušníků národnostních menšin právo na vícejazyčné názvy a označení a obec musí zřídit výbor pro národnostní menšiny. 

Menšiny mají v ČR také právo na uţívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy, právo na výchovu  

a vzdělávání v jazyce národnostní menšiny a další. Sčítání lidu a počty přihlášených k dané národnostní menšině jsou zásad-

ním ukazatelem při prosazování práv národnostních menšin v ČR.  

Pár zajímavostí Na závěr nabízíme několik maličkostí, které ovlivňují náš kaţdodenní ţivot a moţná si ani neuvědomujeme, 

ţe jde o servis, který vznikl díky sčítání.  

Telefonní automaty Telecom vyuţil tato data v obcích ke splnění ustanovení zákona o instalování veřejných telefonních auto-

matů v závislosti na hustotě obyvatel.  

Odpad Jedna z firem, zabývající se odpadovým hospodářstvím, vyuţila výsledky ze sčítání lidu (konkrétně informace o vytá-

pění tuhými palivy) k odhadu mnoţství komunálního odpadu v jednotlivých obcích a v řadě měst slouţily informace o způso-

bu vytápění ke zpracování energetických koncepcí.  

 Parkoviště Data o dojíţďce ze Středočeského kraje do Prahy byla pouţita k určení míst a kapacit záchytných parkovišť na 

okrajích hlavního města. 

Hlídání dětí Pouze ze sčítání lze zjistit počty ţen na mateřské dovolené za obce či městské části, data se často vyuţívají 

v Praze (ale i v jiných regionech) jako podklad pro plánování sluţeb pro maminky s malými dětmi (např. hospodyně docháze-

jící do domácností, hlídání dětí…). 

Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
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Ze škol a organizací 
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Naučná literatura: 
BIDDLE, Steve-Biddle, Megumi: Půvabné doplňky z papíru: více neţ 40 báječných skládanek: rámečky, obaly, květiny, přání 

(Ikar) 

BOHLMANN, Sabine: Lţička plná cukru...: ...oslaďte si výchovu zábavou a fantazií!: 150 praktických rad a nevšedních triků 

při výchově dětí (Práh) 

ČERNÍKOVÁ, Helena: Malometráţní byty: úpravy a rekonstrukce (Grada Publishing) 

FELT, Karel: Rebel: osobní zpověď Tomáše Řepky (Ottovo nakladatelství) 

FISCHINGER, Lars A.: Historia mystica: záhadné fenomény, temná tajemství a utajované vědomosti lidstva (Kniţní klub) 

FORMÁČKOVÁ, Marie: Vinařská odysea aneb Cesta za vínem se Zdeňkem Trošou a Miroslavem Kovácsem (Noxi) 

KUKAL, Zdeněk: Hrady Čech a Moravy: z čeho jsou a na čem stojí: hrady, zámky, tvrze, kláštery (Grada ; Česká geologická 

sluţba) 

MED, Jaroslav: Literární ţivot ve stínu Mnichova (1938-1939) (Academia) 

MOTL, Stanislav: Cesty za oponu času. 1. díl: stopy, fakta, tajemství (Eminent) 

MUDROVÁ, Ivana: Tři anglické lásky: osudy a krajinami Jane Austenové, sester Brontëových a Daphne du Maurier (Lidové 

noviny) 

NODL, Martin: Dekret kutnohorský (Lidové noviny) 

NOVÁK, Jan Antonín: Smrtící sopky: putování do středu země (Nakladatelství XYZ) 

PÉREZ, Beto: Zumba: bavte se a zhubněte tancem!: nebojte se zumba diety! (Ikar) 

SOUKUP, Pavel: Kříţové výpravy v pozdním středověku: kapitoly z dějin náboţenských konfliktů (Lidové noviny) 

SUCHÝ, Ondřej: Tři ţivoty Lídy Baarové: (co jste ještě nečetli) (Ikar) 

Literatura pro děti a mládeţ: 

CABOT, Meg: Allie Finklová: Holčičí pravidla ; 2., Nová holka (Kniţní klub) 

DISNEY, Walt: TRON Legacy: grafická novela (Egmont ČR,) 

DVOŘÁK, Jiří: Zvířátko pro Dominika: mami, kup mi zvířátko (Svojtka & Co.) 

HODGMAN-PORTER, Eleanor: Pollyana (Kniţní klub) 

KATSCHKE, Judy: Megamysl: mrzký, modrý, mazaný (Egmont ČR) 

LNĚNIČKOVÁ, Jitka: Jezdíme, plujeme, létáme: ilustrované dějiny dopravy (Kniţní klub) 

O Červené karkulce = Little Red Riding Hood: dvojjazyčná pohádka (Sun) 

O Palečkovi = Tom Thumb: dvojjazyčná pohádka (Sun) 

O Popelce = Cinderella: dvojjazyčná pohádka (Sun) 

O Sněhurce = Snow White: dvojjazyčná pohádka (Sun) 

PAVER, Michelle: Lovec duchů: letopisy z hlubin věků (Kniţní klub) 

PILÁTOVÁ, Markéta: Víla Vivivíla a piráti Jiţního moře (Lidové noviny) 

RIČLOVÁ, Irena: Flekaté pohádky (AMIPA) 

ROŢNOVSKÁ, Lenka: František a jeho pohádky do postýlky (Portál) 

TINKOVÁ, Eva: České svátky a tradice (Computer Media) 

TRNKA, Jiří: Staré pověsti české (Studio Trnka) 

Tvořivé nápady pro šikovné děti: báječné náměty do školy, domů, na oslavy (Reader's Digest Výběr) 

Krásná literatura: 
ANTONÍN, Martin D.: Daemonica: Hovězí v ţaludku ; Kniha 1., Pekelný nářez (Straky na vrbě) 

BLANC, Christopher: Conan a horští obři (Brána) 

COLE, Martina: Těla na prodej (Domino) 

ČECHOVÁ, Blanka: Mým divákům: rozhovor s Ladislavem Smoljakem (Paseka) 

ČERVENÁK, Juraj: Brána Irkally: dobrodruţství kapitána Báthoryho ; Kniha 2. (Brokilon) 

DOWNHAM, Jenny: Ještě neţ umřu (Eroika) 

HARROD-EAGLES, Cynthia: Padlí králové: Dynastie Morlandů ; 32. díl (Kniţní klub) 

HAVEL, Václav: Hry. 1. (Větrné mlýny) 

KOMENSKÝ, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce: v jazyce 21. století (Poutníkova četba) 

LUKJANĚNKO, Sergej-Perumov, Nik: Zlá doba pro draky (Triton ; Argo) 

MEAD, Richelle: Vampýrská akademie. 5., Spoutáni magií (Domino) 

MIÉVILLE, China: Kraken (Laser) 

OKSANEN, Sofi: Očista (Odeon) 

PROSECKÝ, Jiří: Slova do hlíny vepsaná: mýty a legendy Babylónu (Academia) 

RICHTER, Karel: Statečný ţivot a tajemná smrt podplukovníka Sochora (MarieTum) 

RUT, Přemysl-Pavlica, Jiří: Hovory nejen o hudbě (Vyšehrad) 

SMITH, L.J.: Upíří deníky. 5., Návrat (Fragment) 

STONE, Irving: Vášně mysli: román o ţivotě Sigmunda Freuda (Jota) 

VASILENKO, Svetlana: Blběnka: ţivot svaté (Pulchra) 

WOOLF, Virginia: Deníky (Odeon)  

http://www.knihovna-cbrod.cz
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Městská knihovna Český Brod – Březen měsíc čtenářŧ 

 
Malujeme s Václavem Čtvrtkem – výtvarná akce 

pro čtenáře dětského oddělení i další zájemce, po 

celý měsíc malujeme nejoblíbenější pohádkové 

postavičky Václava Čtvrtka 

Autorské čtení paní spisovatelky Renaty Štulcové – v pátek 18. 3. 2011 

bude pro ţáky 5. -7. tříd obou českobrodských základních škol vyprávět 

o svých historických románech Růţe a krokvice a Mojmír – Cesta pravé-

ho krále. 

Čteme si s Václavem Čtvrtkem – na maratón čtení z oblíbených knih 

Václava Čtvrtka zveme do Městské knihovny děti a jejich rodiče nebo 

prarodiče ve čtvrtek 24. 3. 2011 od 

18.00 hodin, číst budou pozvaní 

hosté i zájemci z řad návštěvníků, 

vstup volný 

Hrajeme si s Václavem Čtvrtkem 
– cyklus besed pro děti prvního 

stupně českobrodských i mimobrodských základních škol, zábavné 

soutěţení se známými i méně známými pohádkovými hrdiny knih 

Václava Čtvrtka proběhne ve dnech 28. 3., 31. 3., 4. 4., 7. 4., 11. 4. 

a 14. 4. 2011. 

Čtení sluší kaţdému! Mgr. Eva Vedralová 

Václav Čtvrtek 

Lyţařský výcvikový kurz – 1. ZŠ 

 
Letošní kurz proběhl tradičně na úpatí Krkonoš v obci Stráţ-

né. Počasí nám letos opravdu přálo, první dva dny nám na-

padlo 20 cm krásného prašanu a po zbytek týdne jsme měli 

azurové nebe a zářící slunce. Snad i proto patřil letošní kurz 

k těm nejlepším. Kurzu se zúčastnilo 28 ţáků naší školy a 

všichni se naučili něco nového. K největším záţitkům patřil 

výlet na Chalupu na rozcestí s nádherným výhledem na 

Sněţku zalitou nádhernými barvami zapadajícího slunce. 

Závěr kurzu patřil tradičně závodům ve slalomu, snowboar-

du a v běhu na lyţích. Nejlepší ţáci byli odměněni diplomem 

a sladkou odměnou. 

 

 

Maškarní bál 
 

Ve středu 19. 1. 2011 proběhl ve 

školní jídelně jiţ druhý maškarní 

bál. Tanečního reje masek se zú-

častnilo velké mnoţství ţáků prvního stupně společně 

s rodiči i prarodiči. Pro všechny byly připraveny soutěţe a 

krásné ceny. Z dobrovolného vstupného budou zakoupeny 

školní pomůcky pro 1. stupeň. 

D a l š í  i n f o r m a c e : 

www.zszitomirska.info 

 

Mgr. Jiří Slavík 

 

Foto: archiv školy 
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Občanské sdruţení LECCOS informuje 

 

provozuje v Českém Brodě Nízkoprahové zařízení pro děti mládeţ KLUB ZVONICE  

a Rodinné centrum KOSTIČKA 

pořádá akce pro veřejnost, besedy, přednášky a workshopy pro podnikatele 

 

Co plánujeme 
SOBOTNÍ ŘEMESLNÉ A VÝTVARNÉ DÍLNY 

pro děti od 13 let a dospělé  

Čekají na vás pravidelně první sobotu v měsíci v prostorách RC Kostička (nám Arnošta z Pardubic 12, Český Brod). Budou 

otevřeny pro nejméně 5 zájemcům. Maximální kapacita 8 míst. Pouze na přihlášky (ke staţení na www.leccos.cz) nebo v RC 

Kostička. Vede zkušená lektorka Bára Tyglová.  

Kontakt: Petra Ištvániková petra@leccos.cz, 602 112 679 

PLETENÍ Z PEDIGU I.  
V sobotu 5. 3. 2010 od 13.30 hodin 

Kurz je určen pro úplné začátečníky i mírně pokročilé pletaře.  

Vyzkoušíte si uplést košík nebo ošatku s vyuţitím pevného dna. Naučíte se zaloţení osnovy, základní opletek a některou  

z jednodušších zavírek tak, ţe jiţ po prvním absolvovaném kurzu si budete moci umotat košík i doma. 

Délka kurzu 4 - 5 hodin 

Cena kurzu 395 Kč. V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál: pevné dno, pedig, šéna. Pomůcky a nářadí k dispozici. 

S sebou: ručník 

Na kurzu bude k dispozici k zakoupení základní materiál potřebný pro pletení doma. 

Kurzy jsou určeny všem zájemcům od 13 let. 

DRÁTOVANÁ VELIKONOČNÍ VAJÍČKA 

V sobotu 2. 4. 2011 od 13.30 hodin 

Kurz je určen pro úplné začátečníky a pro všechny, kteří mají chuť strávit příjemné odpoledne v tvořivé společnosti.  

Naučíte se jednu ze základních technik drátování – zjistíte, ţe křehce vypadající vyfouknuté vajíčko je úţasně pevné a odol-

né. Ať uţ zvolíte pouze měděný či barevný drát, nebo přidáte korálky, budete překvapeni kolik různých variant a vzorů jste 

schopni vytvořit. 

Délka kurzu 4 hodiny. Cena kurzu 350 Kč. V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál, pomůcky a nářadí potřebné  

k tvoření.  

BATIKA ZA STUDENA A SAVENÍ 
V sobotu 7. 5. 2011 od 13.30 hodin 

Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé.  

Na kurzu se naučíte jak pomocí reaktivních barev, gumiček, provázku a kolíčků na prádlo vykouzlit nevšední a originální 

batikované textilie. Seznámíte se základy savové techniky a vysavovaný textil dozdobíte textilními barvami. 

Délka kurzu 4 hodiny. Cena kurzu 355 Kč. V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál a pomůcky pro dekorování  

1 kusu saveného a 3 kusů batikovaných triček nebo textilu. Při vyšším počtu dekorovaných triček se cena kurzu zvyšuje  

o 50 Kč za kaţdý další kus.  

S sebou: 3 bílá nebo světlá trička na batikování, 1 tmavé bavlněné tričko pro savení. 

PŘIJĎTE SI HRÁT! - 7. ročník 
V sobotu 9. dubna 2011 od 14 hodin v Sokolovně Český Brod 

Tradiční zábavné rodinné odpoledne pro děti od 2 do 10 let. 

Máme pro Vás připravené nové „hravé a zábavné“ pomůcky, které jsme získali z projektu KOSTIČKA V NOVÉM KABÁ-

TĚ. 

Co jsme podnikli 

Zrealizovali jsme projekt KOSTIČKA V NOVÉM KABÁTĚ, který byl spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ 

Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje 

venkova ČR 

Díky tomuto projektu jsme vybavili naše rodinné centrum novým nábytkem a pomůckami. 

RODIČOVSKÉ SETKÁNÍ 
Pátek 14. ledna 2011 v době 9.00 - 11.00 hodin v prostorách RC Kostička 

Rodičovského setkání se účastnilo z řad našich návštěvníků, dobrovolníků, pracovníků a příznivců našeho sdruţení a aktivit 

RC Kostička 7 lidí.  

Setkání přítomné provázela koordinátorka RC Kostička Petra Ištvániková. Zhodnotili jsme všechny akce, které jsme uskuteč-

mailto:petra@leccos.cz
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nili od října do prosince 2010, prodiskutovali jsme návrhy a přípravu akcí na leden aţ únor 2011, nový program rodinného 

centra a cíle a aktivity projektů podporovaných MPSv. Na závěr proběhla otevřená diskuse. Další informace i zápis z tohoto 

setkání naleznete na našem webu. 

VÝLET RC KOSTIČKA NA INTERAKTIVNÍ VÝSTAVU „PLAY“  

Úterý 18. 1. 2011 dopoledne 

Na výstavu se vypravily vlakem dvě maminky s dětmi. Několik rodičů se omluvilo z důvodu nemoci dětí. O VÝSTAVĚ: Na 

kulturní událost roku 2010 v jeho závěru aspiruje nové pokračování úspěšného interaktivního projektu Orbis pictus aneb…  

s názvem PLAY. Koncepci projektu vytvořil opět Petr Nikl. Hravá expozice na tři měsíce, od 4. listopadu 2010 do 20. února 

2011, zaplní všechny prostory praţské Výstavní síně Mánes. Kaţdý den navíc nabídne koncert, divadlo, happening či zají-

mavé sdělení z atraktivního doprovodného programu. PLAY v Niklově podání je hrou, která nekončí s uzavřením výstavních 

sálů, hrou pro děti i rodiče, pro kaţdého z návštěvníků, hrou, jejímţ smyslem je kreativní tvorba.  

REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ MC STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Pátek 21. 1. 2011 od 8.30 hod v MC Milovice. 

RC Kostička prezentovala koordinátorka Petra Ištvániková. Na programu setkání bylo: 

– sdílení informací o legislativních změnách týkajících se MC, sdílení zkušeností a očekávání od Sítě MC v novém roce  

a informace o plánované Bambiriádě 2011 v Milovicích. 

VÝLET RC KOSTIČKA DO VELKÉ HERNY KOALA CAFÉ 
Sobota 22. 1. 2011 v Praze 10.00 - 13.00 hod. 

Na výlet se vypravilo 25 rodičů s celkem 30 dětmi. V obrovské herně Koala Café na děti čekalo hrací certifikované bludiště 

rozdělené podle obtíţnosti na malou a velkou část. Velká část byla primárně určena dětem od 5 let, nicméně v ní mohly na-

lézt spoustu dobrodruţství a zábavy i odváţnější mladší děti a dospělí. Pro „mladší ročníky“ (tj. děti od 3 do 6 let) byl určen 

prostor s menší konstrukcí, kde si děti našly atrakce adekvátní jejich věku a fyzickým schopnostem. Vlastní spletitost kon-

strukce byla doplněná velkým mnoţstvím skluzavek, tobogánů, prolézacích tubusů, překáţek ve formě válců, kostek, míčků 

a sítí. V herně mysleli i na příchozí rodiče, kteří si vychutnávali dobrou kávu nebo jiné nápoje, kterých byl velký výběr. Tří-

hodinový časový prostor naši skupiny si tak dokonale všichni uţili a odjíţděli spokojení a s úsměvem na tváři.  

Děkujeme dětskému podniku Koala Café s. r. o – www.koalacafe.cz. za poskytnutí slevy vstupného za děti z RC Kostička, 

kterou nám poskytli. 

4. SETKÁNÍ PODNIKATELŦ ČESKOBRODSKA 
Čtvrtek 3. února 2011 od 17 do 19.30 hodin  

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

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

i něco nového od zajímavých osobností se zkušenostmi s podnikáním. 

Hlavní cíle setkávání:  

- vzájemná výměna zkušeností  

- navázání obchodní spolupráce mezi účastníky setkání 

- náměty pro regionální rozvoj Vašeho podnikání 

Moderátorem a přednášejícím byl opět Ing. Tomáš Havrda, jednatel společnosti KUKLENY, s. r. o. a současně jednatel Ob-

čanského sdruţení LECCOS 

Hlavní téma:  

MARKETING – „Účinná reklama není o penězích, ale o znalostech potřeb cílové skupiny a vhodných nástrojích pro její 

oslovení“ (Propojenost komunikace na internetu a jak z ní vytěţit maximum za minimum financí, Marketingový mix – namí-

chání efektivních marketingových strategií a reklamy s ohledem na rozpočet, Vztahy s veřejností (PR) – budování příznivé 

publicity pomocí nových a klasických médií (noviny, blogy, sociální sítě aj.), Interaktivní marketing – udrţení pozitivní in-

terakce mezi kupujícím a prodávajícím. Hostem setkání byla Kateřina Brychtová, specialistka na marketing a vyuţívání mar-

ketingových nástrojů.  

Setkání proběhlo v příjemné přátelské atmosféře. Zúčastnili se 4 podnikatelé. Po úvodním slovu Tomáše Havrdy a představe-

ní Kateřiny Brychtové proběhlo i vzájemné představení všech účastníků, kteří přednesli pár slov o sobě, své firmě a předloţi-

li marketingové téma nebo problém, které ve své firmě řeší. Na základě těchto informací proběhla velmi přínosná debata, 

kterou svými odbornými znalostmi a zkušenostmi usměrňovala Kateřina Brychtová. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého  

o nových marketingových metodách a věříme, ţe všichni zúčastnění si ze setkání odnesli nové podněty i rady pro své podni-

kání. 

Registrace na další setkání kontakt pro vaše dotazy: Dita Nekolná, dita@leccos.cz, tel: 728 067 496.  

Děti z Klubu Zvonice ve VODNÍM SVĚTĚ V KOLÍNĚ 
V pátek 4. února 2011 

O pololetních prázdninách jsme se Zvonicí vyrazili do Vodního světa v Kolíně. Ačkoliv na srazu byli všichni včas, vlak do 

Kolína nám málem ujel… jen proto, ţe se nikdo neměl k tomu jít koupit jízdenku. Nakonec se osmělil Kuba a díky Vaškovi, 

který vlastním tělem bránil vlaku v odjezdu, jsme zdárně nastoupili. Cesta z nádraţí k bazénu se nám zdála nesmírně dlouhá. 

A kdyţ jsme tam konečně dorazili, ještě jsme museli čekat – bylo narváno. Naštěstí jsme nepřešlapovali před turnikety dlou-

ho, brzy nás paní pokladní pustila do vodního ráje. Čekaly nás dvě hodiny mokrých radovánek. Svištěli jsme po tobogánech 

a skluzavkách (i ti nejmenší nakonec překonali strach, viď, Lucko!), bojovali s vlnobitím i se sebou navzájem, skákali a zá-

vodili, vířili a pařili se a obléhali mokrý bar. Vyhrazený čas utekl jako voda. Cesta zpátky k vlaku nám trvala nějak dlouho, 

asi na nás dopadla únava. Zpáteční cestu ve vlaku jsme si krátili slovním fotbalem. Utekla nám tak rychle, ţe někteří málem 
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nestihli vystoupit. Skvělá akce, těšíme se na další! 

UKÁZKOVÁ HODINA HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU 

Pondělí 7. 2. 2011 v době 13.00 - 14.00 

Tento nový program určený pro děti od 5 let povede v Kostičce lektorka Petra Čurgaliová. Výuka bude probíhat hravou for-

mou, děti se naučí kromě základů hry na zobcovou flétnu také správnému drţení těla, dýchání, rytmice. Na konci školního 

roku proběhne vystoupení pro rodiče. V této době máme tento program jiţ obsazený, ale nebráníme se otevření další hodiny 

od 14 do 15 hodin. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku RC Petru Ištvánikovou – e-mail: petra@leccos.cz, tel: 

723 665 692  

DALŠÍ NOVINKY! 

Zřídili jsme on-line poradnu pro podporu činnosti podnikatelů a připravujeme poradnu pro rodiny.  

ELEKTRONICKÁ PORADNA PRO PODPORU ČINNOSTI PODNIKATELŦ 

Vznikla na základě poptávky z řad podnikatelů, kteří se účastní našich pravidelných podnikatelských setkání. 

Dotazy na záleţitosti související s Vaším podnikáním nebo rozvojem Vaší společnosti, prosím, zasílejte na adresu: poradna-

podnikatele@leccos.cz 

Do 2-3 pracovních dnů obdrţíte zdarma odpověď. 

Odpovídat Vám budou firemní poradci sdruţení na portálu: www.ica-poradci.cz 

Garantem kvality on-line poradny je Ing. Tomáš Havrda - jednatel našeho sdruţení a jednatel společnosti KUKLENY, s.r.o.  

ELEKTRONICKÁ PORADNA PRO RODINY 

Na základě dlouhodobé poptávky po poradenských sluţbách pro rodiny bychom Vám chtěli nabídnout zdarma annymní  

e-mailovou poradnu a jako placenou sluţbu pravidelnou poradnu v našem Rodinném centru Kostička s odborníky 

v různých oblastech týkajících se například těchto témat: 

výchovné poradenství  

sociálně-pedagogická diagnostika dětí 

náprava specifických poruch učení 

odborná pomoc při zvládání krizových stavů, vztahových a osobních problémů dětí a adolescentů 

sociálně právní ochrana dětí 

problematika partnerských vztahů 

podpora osobního rozvoje 

Poradnu zaštítí ředitelka našeho sdruţení a zkušená sociální pracovnice Jana Kratochvílová. 

Na e-mailovou adresu: poradna-rodiny@leccos.cz můţete psát Vaše případné dotazy nebo náměty na témata, která by Vás 

nejvíce zajímala. 

Jiţ spolupracujeme s paní Alenou (Reţnou) Weberovou, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti komplexní péče o rodinu – 

vztahy mezi partnery, vztahy s dětmi a prarodiči, ale také s krizovou intervencí a s řešením psychosomatických obtíţí člově-

ka. Další informace naleznete na jejím webu http://www.poradna-artemis.cz/ 

Na základě Vašich podnětů oslovíme další odborníky a připravíme pro Vás elektronickou rodinnou poradnu a těmto poţa-

davkům také přizpůsobíme pravidelnou poradnu v RC Kostička.  

Rady i zajímavé informace můţete získat také od odborníků na přednáškách a besedách pro veřejnost, které pořádáme pravi-

delně (vţdy 3. čtvrtek v měsíci v MKIC Český Brod). Vybíráme témata, která se bezprostředně týkají rodiny – vztahů v rodi-

ně, výchovy dětí, zdraví atd.  

Témata, která na našich přednáškách jiţ proběhla: 

RODINA DĚTI A SOUČASNOST aneb ZDRAVÁ RODINA (beseda s nezávislou poradkyní Alenou Weberovou) 

PARTNERSKÉ VZTAHY (beseda s nezávislou poradkyní Alenou Weberovou) 

VÝVOJ ZRAKU V PRŮBĚHU ŢIVOTA (přednáška optometričky Bc. Martiny Novákové) 

ŠKOLNÍ ZRALOST – beseda se zkušenou pedagoţkou Mgr. Martinou Kříţovou 

Další informace o činnosti občanského sdruţení LECCOS naleznete na našem webu www.lecco.cz 

Dita Nekolná 

F
o

to
: 

w
w

w
.l

ec
co

s.
cz

 

mailto:petra@leccos.cz
javascript:popup_imp('/horde/imp/compose.php',700,650,'to=poradna-podnikatele%40leccos.cz');
javascript:popup_imp('/horde/imp/compose.php',700,650,'to=poradna-podnikatele%40leccos.cz');
http://www.ica-poradci.cz
http://www.kukleny.cz
mailto:poradna-rodiny@leccos.cz
http://www.leccos.cz/leccos/leccos/projekty/poradna-pro-rodiny/http/:www.poradna-artemis.cz


  s t r a n a  17                              Č e s k o b r o d s k ý  z p r a v o d a j                        b ř e z e n  b ř e z e n    20112011 

17 

Odpadové hospodářství v Českém Brodě 

 
Váţení občané, třídění sloţek komunálního odpadu jako je papír, plast, 

sklo, tetrapaky, ţelezo, bioodpad a dalších sloţek směsného odpadu uţ 

v dnešní době mnohým z nás přijde samozřejmé. Správným tříděním odpa-

du umoţňujeme jeho recyklaci a materiálové vyuţití, sniţujeme náklady na 

uloţení odpadu a ovlivňujeme vznik komunálních skládek. Tyto ušetřené 

finanční prostředky můţeme pouţít na potřebné věci v rámci rozvoje naše-

ho města. 

Díky kvalitní spolupráci vedení města Český Brod, Odboru ţivotního prostředí a Technických sluţeb Český Brod došlo 

k dalšímu posunu ve zkvalitnění odpadového hospodářství na území města Český Brod a spádových obcí. 

 

Kam s Vaším odpadem? 

Třídění odpadů ve Středočeském kraji a v Českém Brodě 

V roce 2009 vyprodukoval kaţdý Středočech přibliţně 278 kg komunálního odpadu. 

V roce 2009 kaţdý Středočech z tohoto mnoţství vytřídil průměrně 37,6 kg vyuţitelných odpadů (papír, plasty, tetrapaky, 

sklo). Tím se kaţdý Středočech řadí nad průměr v České republice (v ČR je průměr 35,8kg na jednoho obyvatele vytříděného 

odpadu). V roce 2009 vyprodukoval kaţdý občan Českého Brodu, Liblic, Zahrad a Štolmíře 249 kg, v roce 2010 215 kg 

směsného odpadu. Kaţdý obyvatel Českého Brodu, Liblic, Zahrad a Štolmíře v roce 2009 vytřídil 54,26 kg, v roce 2010 

52,95 kg vyuţitelných odpadů (skla, plastů, papíru, tetrapaků). 

Aby bylo třídění odpadů v Českém Brodě snazší a občané nemuseli donášet tříděný odpad daleko, je tato síť kontejnerových 

míst dle poţadavků občanů posilována a rozšiřována. (rok 2009 – zvýšení počtu o 9 stanovišť, celkem o 35 kontejnerů na 

tříděný odpad, v roce 2010 celkem o 15 kontejnerů na tříděný odpad). 

Vývoj třídění odpadu v letech 2005–2010 

 Třídění odpadŧ je skutečně správný směr! 

 Proč? 

 náklady na uloţení směsného odpadu – uloţení na skládce komunálního odpadu v Radimi je od 1. 1. 2011 jiţ 1070 Kč za  

1 tunu odpadu bez DPH 

– zisk za vytříděné mnoţství odpadu od firmy EKO-KOM za rok 2010 poprvé překročil částku 1 milion Kč 

firmy CUIR a Relimex, které od nás tříděný odpad odebírají (plast, papír, tetrapaky) za odevzdané mnoţství komodity platí 

finanční prostředky (od druhé poloviny roku 2009) – svoz zabezpečují Technické sluţby Český Brod 

– svoz skla zabezpečuje pro TS firma ASA – sníţení nákladů na tento odvoz bylo dosaţeno pravidelnou kontrolou naplněnos-

ti kontejnerů a zvonů, sloučením stanovišť zvon a kontejner na sklo (jiný termín svozu), redukcí počtu svozů skla za měsíc  

a čtvrtletí. Svozy kontejnerů se provádí 1× měsíčně, svoz zvonů 1× za 2-3 měsíce dle naplněnosti 

– úspora finančních prostředků za uloţení směsného odpadu v Radimi – rok 2010 přibliţně do 100 tisíc Kč při měsíční faktu-

raci 

– maximálním vytříděním všech odpadů pracovníkem ve sběrném dvoře TS Český Brod (redukce a sníţení odvozu počtu 

kontejnerů s odpadem na skládku do Radimi (sníţení nákladů na uloţení a dopravu)  

Likvidace Bioodpadu: 

– od dubna 2009 – zavedení ukládání bioodpadu občany ve sběrném dvoře-odvoz do kompostárny Hořátev (uzavřená smlou-

va) 

– od poloviny roku 2011 – díky získané dotaci Technickými sluţbami Český Brod ze Státního fondu MŢP bude zaveden pra-

videlný svoz bioodpadu v Českém Brodě 

– likvidace bioodpadu za pomocí kompostérů (pilotní projekt a získání dotace díky Odboru ţivotního prostředí v Českém 

Mnoţství  

vytřídě-

ných  

komodit za 

rok na 

jednoho 

2005 
 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Papír 2,07 5,42 5,95 22,00 22,07 22,09 

Sklo 2,81 1,31 8,30 18,52 17,82 15,92 

Plast 6,16 8.78 7,08 9,97 13,62 14,42 

tetrapak          0,75 0,52 

celkem 11.04 15,51 21,34 40,49 54,26 52,95 

Směsný 

odpad na 
221kg 301kg 300kg 369kg 249kg 215kg 
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Brodě a jeho účinnost v roce 2006, 2007) 

– bioodpad tvoří 18 – 40% obsahu odpadu vytvořeného občanem 

– rozdíl ceny uloţení bioodpadu v kompostárně Hořátev oproti ukládání bioodpadu na skládce v Radimi – cca 700 Kč na 1 

tunu 

(náklady na dopravu díky kratší vzdálenosti do kompostárny Hořátev se sniţují) 

– sníţení nákladu na dopravu – nákup nového vozidla pro svoz tříděného odpadu a bioodpadu z dotace-navýšení kapacity 

vozidla pro odvoz odpadu 

Třídění odpadu – správný směr 

Komodita Papír – modrý kontejner 

Kam ukládat? 

– kontejnerová místa pro uloţení tříděného odpadu ve městě 

– sběrný dvůr Technických sluţeb Český Brod v Palackého ulici 

– školy (zvýhodněný sběr papíru) po domluvě s TS Český Brod-odvoz papíru firmou CUIR přímo od školského zařízení 

– podnikatelé – v rámci smlouvy s TS – odvoz přímo z provozovny v den svozu 

Patří do modrého kontejneru:  

– noviny, časopisy s papírovou obálkou (plastovou obálku odtrhnout) 

– sešity, knihy bez tvrdých desek 

– lepenkové krabice (sešlápnuté) 

– papírové obaly od mouky, cukru, solí 

– krabičky od čajů, dalších potravin 

– kancelářský papír 

– krabice od bot, počítačů, elektroniky 

Nepatří do modrého kontejneru:  

– silně znečištěný, zamaštěný a mokrý papír 

– silně znečištěný papír od potravin, znečištěný papír po malování,  

– obaly od vajíček a ruličky od toaletního papíru (vlákno papíru je krátké a nedá se zpracovat) 

– pouţité papírové kapesníčky, vloţky, dětské papírové pleny 

– kelímky z povoskovaného papíru (od pribinku, popcornu) 

Tento odpad uloţit do popelnice na směsný odpad nebo do sběrného dvora TS 

Komodita plasty – žlutý kontejner 

Kam ukládat? 

– kontejnerová místa pro uloţení tříděného odpadu ve městě 

 – sběrný dvůr Technických sluţeb Český Brod v Palackého ulici 

– podnikatelé-v rámci smlouvy s TS – odvoz přímo z provozovny v den svozu 

Patří do ţlutého kontejneru: 

– PET láhve od nápojů (sešlápnuté bez vzduchu) 

– kelímky od jogurtů, vaničky od pokrmových tuků (vypláchnuté-mastnota při recyklaci vadí) 

– misky a folie z baleného ovoce 

– plastové pytlíky, igelitové tašky, 

– obaly od běţných čisticích prostředků (vypláchnuté) 

– obaly od šamponů a kosmetiky (vypláchnuté a sešlápnuté) 

– uzavírací víčka od instantní kávy 

– bublinková folie 

– zubní kartáčky se štětinkami 

– CD a DVD obaly 

– plastový obal na vejce 

– polystyrén v malém mnoţství 

– láhve od jedlého oleje 

Plastová holítka, řasenka, tyčinky do ucha 

Nepatří do ţlutého kontejneru: 

– podlahové krytiny 

– vodovodní umělohmotné trubky 

– koberce 

– linolea 

– obaly od olejů (musí být dokonale vypláchnuté) 

Obaly od barev 

– chemikálie a nebezpečné látky 

– polystyrén (čistý polystyrén, bílé barvy – odváţejí TS k dalšímu zpracování 

do Liblic (znečištěný a barevný – směsný odpad) 

Tento odpad můţete uloţit do kontejnerů ve sběrném dvoře 

Komodita SKLO – patří do zeleného kontejneru nebo do zvonu 

Zelený kontejner – barevné a bílé sklo 
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Zvon – odděleně bílé sklo a barevné sklo 

Kam uloţit? 

– kontejnerová místa pro uloţení tříděného odpadu ve městě 

– sběrný dvůr – do označených kontejnerů 

Patří do zeleného kontejneru: 

– veškeré nevratné sklo (po sundání kovového uzávěru) 

– sklenice od léků 

– tabulové sklo – do zeleného kontejneru 

Do zeleného kontejneru nepatří: 

– porcelán a keramika 

– drátěné sklo 

– varné sklo 

– monitory počítačů 

– zrcadla 

– autoskla 

– zářivky, ţárovky a výbojky 

– hrníčky 

– talířky 

Tento odpad můţete uloţit do označených kontejnerů ve sběrném dvoře 

Komodita tetrapaky – patří do kontejneru s oranžovým víkem 

Kam uloţit?  

– kontejnerová místa pro uloţení tříděného odpadu ve městě 

– sběrný dvůr – do označených kontejnerů 

– v případě, ţe na kontejnerovém stání není uvedený barevný kontejner, je moţné uloţit do ţlutého kontejneru 

Patří do kontejneru s oranţovým víkem: 

– krabice od dţusů a ovocných nápojů 

– kartonové obaly od mléka, mléčných výrobků a krabicového vína 

– obaly od rajského protlaku a hotových omáček (vypadají jako krabice od dţusu) 

– Jedná se o obaly na bázi Tetra Pack 

(vše musí být vypláchnuté a sešlápnuté) 

Nepatří do kontejneru s oranţovým víkem: 

Nápojové kartony se zbytky potravin 

Sběrný dvŧr Technických sluţeb Český Brod v Palackého ulici 339 

– uloţení odpadu ve sběrném dvoře je pro všechny občany s trvalým bydlištěm v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahra-

dech a kteří mají zaplacený poplatek za odvoz odpadu zdarma 

– občané okolních obcí, firem zde mohou uloţit odpad za poplatek s výjimkou veškerých elektrospotřebičů 

– odpad ve sběrném dvoře musí být roztříděn do označených kontejnerů (více na www.tsceskybrod.cz, vyhláška města o od-

padech) 

 – Vyslouţilé elektrospotřebiče (ledničky, pračky, sušičky, mrazáky, televize, videa, počítače, lampičky, rádia, mikrovlnné 

trouby, DVD, mobily, MP3 přehrávače, sporáky, sekačky, elektro přístroje, varné konvice, kulmy, lampičky, monitory, veš-

kerý elektro materiál z domácností zdarma 

(ukládá se do velkokapacitních kontejnerů od firmy Elektrowin, nezáleţí na trvalém bydlišti občana a mnoţství těchto elek-

trospotřebičů) 

– objemný odpad 

– starý nábytek – musí být demontovaný na jednotlivá prkna 

– okna (zvlášť se odevzdávají rámy oken a sklo) 

– koberce 

– podlahová krytina 

– vany 

– hadry 

Umyvadla, záchody 

(při vyklízení starého domu – objednání kontejneru) 

– nebezpečný odpad 

– zbytky lepidel, barev, rozpouštědel, laků, obalů od barev, čisticích prostředků 

– oleje z motorových vozidel (sběrný dvůr nebo benzínové stanice) 

– fritovací a rostlinné oleje 

– stavební odpad – menší mnoţství stavebního odpadu lze uloţit do připraveného kontejneru (suť, tašky, cihly, malta, omítka, 

dlaţdičky bez plastů, papíru, dřeva, bioodpadu, apod.) 

– větší mnoţství – objednání kontejneru k domu  

– vybité baterie, monočlánky, autobaterie, ţárovky, zářivky – uloţení do kontejneru 

– polystyren – čistý, bílé barvy, bez lepidla, neznečištěný – ukládání do sběrného dvora (další zpracování a odvoz do Liblic), 

(znečištěný polystyrén – do kontejnerů ve sběrném dvoře) 

http://www.tsceskybrod.cz/


  s t r a n a  20                              Č e s k o b r o d s k ý  z p r a v o d a j                        b ř e z e n  b ř e z e n    20112011 

20 

– ţelezo – uloţení ve sběrném dvoře do označeného kontejneru 

– sklo-uloţení ve sběrném dvoře do označeného kontejneru 

– papír-uloţení ve sběrném dvoře do označeného kontejneru 

– plasty-uloţení ve sběrném dvoře do označeného kontejneru 

– obaly od sprejů, šlehačky, deodorantů, pěny na holení 

Bioodpad – od dubna 2009 je moţné uloţit ve sběrném dvoře do označených kontejnerŧ: 

– větve, stromky, keře (nepořezané a neseštěpkované) – odvoz v tomto stavu zabezpečují TS do Vrátkova (cihelna) k dalšímu 

zpracování nebo na základě dohovoru občana s TS si tento materiál můţe odvést sám, případně objednat dopravu od TS 

– tráva, štěpky, malé větvičky, květiny, ovoce, zelenina, listí, rostlinné zbytky 

– v druhé polovině roku 2011 bude zahájen svoz bioodpadu v rámci Českého Brodu (na základě získané dotace ze Státního 

fondu MŢP)  

Svoz na základě jiţ platné smlouvy – Kompostárna Hořátev 

Bionádoby jsou nádoby určené ke svozu bioodpadu, kterými budou vybavené domácnosti v našem městě na základě zájmu 

občanů. Díky důmyslnému systému větracích otvorů a tím optimální cirkulaci vzduchu se omezil vznik nepříjemných plynů  

a z nich vznikající zápach. Optimální cirkulace vzduchu také pomáhá zamezit příliš rychlému rozkladu odpadu. Jiţ při výrobě 

je do materiálu, z něhoţ je bionádoba vyrobena, zanesena antibakteriální přídavná látka. Toto aditivum blokuje vznik a mno-

ţení mikroorganismů, a to zejména v těch oblastech, s nimiţ uţivatel přichází do styku-stěny, víka a drţadla nádoby. Kromě 

toho má aditivum příznivé vlastnosti, které zabraňují vzniku plísní. 

Do nádoby na bioodpad patří: 

Veškerý biologicky rozloţitelný odpad z kuchyně (slupky, čajové sáčky, zbytky zeleniny a ovoce, kávová sedlina, dřevěný 

popel, tráva, listí, rostliny, zemina, zbytky jídla, skořápky z vajec, papírové obaly na vajíčka – roztrhané na kousky, pouţitý 

papírový kapesníček, zbytky pečiva, skořápy z ořechů, pecky z ovoce, květiny, zbytky brambor, papírové ručníky, zbytky 

vlasů a vousů,  

Do nádoby na bioodpad nepatří: (nebude vyvezena) 

Maso, kosti, silně mastné pokrmy, cizorodé látky jako sklo, kovy, umělé hmoty všeho druhu, textilie, sáčky z vysavačů, popel 

z briket, uhlí, barevné časopisy, smetky ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev a laků, uhynulá zvířata, léky, pleny.  

Nádoby na směsný nevytříděný odpad: (nádoba nebude vyvezena) 

Nesmí se ukládat: látky tekuté, stavební odpad, zeminu, zeleň, nebezpečný odpad (obecně závazná vyhláška č.3/2010)  

Ing. Miroslav Kruliš, řed. TS Český Brod 

Kontejnery na drobný elektroodpad 

 
Tři zcela nové červené kontejnery na elektroodpad se objevily ve městě Český Brod a v Liblicích. Velkou zásluhu na jejich 

získání má Odbor ţivotního prostředí p. Tučímová. Kde jsou umístěny? V Českém Brodě v ulicích Na Cihelně a Šafaříkova 

naproti supermarketu Lidl a v Liblicích v Bylanská ulici u telefonní budky. 

 

Elektrospotřebiče bylo dosud moţné vozit jen do sběrného dvora Technických slu-

ţeb v Palackého ulici. Při občasných kontrolách bylo zjištěno, ţe například varné 

konvice nebo mixery končí v běţných kontejnerech, kam samozřejmě nepatří. Vý-

hodou těchto červených kontejnerů je i to, ţe jsou přístupné čtyřiadvacet hodin den-

ně. Nové kontejnery mají oddělenou část pro vybité baterie, které se vhazují dovnitř 

jiným otvorem. 

Z elektrospotřebičů je moţné odkládat do nádoby všechny, které se vejdou do hor-

ního bubnu. Ten má rozměry třicet krát padesát centimetrů. Výjimkou jsou zářivky, 

obrazovky a LCD monitory. Ty do červených kontejnerů nepatří. Podle zkušeností 

se právě drobná elektrozařízení objevují v popelnicích častěji neţ větší spotřebiče. 

Lidé se s nimi totiţ na rozdíl od televizoru na sběrový dvůr neobtěţují. 

Červené nádoby budou pověření pracovníci vyváţet jednou měsíčně nebo podle 

potřeby. Co tedy vhazovat do těchto kontejnerů. Jsou to kalkulačky, radia, drobné 

počítačové vybavení, telefony nebo discmany a veškerá elektronika, která se vejde 

do tohoto přesně vymezeného otvoru. Tak ať Broďákům slouţí. 

Ing. Miroslav Kruliš - ředitel Technických sluţeb 

V největší galerie znaků měst a obcí České  

republiky je i znak vyrobený žáky Základní  

a Praktické školy Český Brod 

 
V létě 2010 společnost EKO-KOM společně s Agenturou 

Dobrý den Pelhřimov vyhlásily výtvarnou soutěţ s pokusem 

o vytvoření světového rekordu v počtu vytvořených znaků 

měst a obcí z odpadových materiálů, do které se zapojili také 

ţáci Základní školy a Praktické školy v Českém Brodě.  

 

Cílem akce bylo vyrobit co nejvíce městských znaků 

z odpadových materiálů a ukázat tak široké veřejnosti, ţe 

kvalita třídění má vliv na moţnost dalšího zpracování odpa-

du, protoţe materiál na výrobu znaků si ţáci museli velmi 

pečlivě vytřídit sami.  

mailto:krulis@ceskybrod.cz
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Naši ţáci chtěli uspět alespoň v krajském kole soutěţe a do-

stat tak svůj znak do Středočeské galerie znaků měst a obcí. 

To se jim podařilo, a tak bylo moţné v prosinci 2010 a začát-

kem ledna 2011 znak Českého Brodu vidět společně s další-

mi čtyřiceti znaky v Zámecké galerii na Kladně. Před odvo-

zem znaku do Kladna ţáci znak ještě představili na českob-

rodské radnici. V krajské soutěţi naši ţáci uspěli a umístili 

se na úţasném 2. místě a jejich znak byl zařazen mezi TOP 

znaky Galerie znaku měst a obcí. Společně s dalšími 454 

dalšími znaky pak i ten náš českobrodský vytvořil velkole-

pou celostátní galerii těchto znaků. Galerie byla k vidění na 

veletrzích GO a Regiontour 2011 na brněnském Výstavišti, 

kde znak našich školáků reprezentoval Středočeský kraj  

a hlavně město Český Brod a naši českobrodskou základní  

a praktickou školu. Tam se stal v pavilonu P součástí vyvr-

cholení pokusu, který trval více neţ půl roku. Galerie na 

webu, do které bylo zasláno 1025 znaků, i reálně vystavené 

454 znaky v Brně dosáhly parametry světového rekordu, 

který byl zaevidován do České databanky rekordů Agentury 

Dobrý den Pelhřimov.  

Všechny vystavené znaky byly vyrobeny z materiálů, které 

jsou recyklovatelné, tedy z takových, které lze běţně vytřídit 

do barevných kontejnerů. K výrobě byla velmi často pouţita 

víčka PET lahví, plastové sáčky a tašky, různé části plasto-

vých nádob, papír, ale také nápojové kartony nebo sklo. 

Vzniklé obrazy o rozměrech cca 1×1 metr tak byly důkazem, 

ţe se z tříděného odpadu dají vyrobit krásné věci.  

Mgr. Marie Šnajdrová, ředitelka školy 

Víkend plný  

basketbalu  

v Českém Brodě! 

 
O víkendu 5. a 6. března 2011 se 

v českobrodské hale odehrají mistrov-

ské zápasy všech druţstev Českého 

Brodu. Dohromady to bude 10 zápasů! 

Hrát se bude v těchto časech: 

Sobota:  

08:30 mladší miniţáci: Český 

Brod:Nymburk B 

10:15 ţákyně: Český Brod:Zemanky 

12:00 mladší miniţáci: Český Brod: 

Nymburk B 

13:45 ţákyně: Český Brod:Zemanky 

15:30 ţáci U14: Český Brod:Brandýs 

18:00 (19:00) muţi: Český Brod:Mladá 

Boleslav B 

Neděle: 

08:30 mladší miniţákyně: Český 

Brod:Kolín 

10:15 ţáci U14: Český Brod:Mělník 

12:30 mladší miniţákyně: Český 

Brod:Kolín 

14:00 muţi: Český Brod:Sadská  

 

 

 

 

 

 

Oddíl triatlonu  

TJ Slavoj Český Brod  
Běhy v roce 2011 

18. Českobrodská pečeť | Český 

Brod 

Datum konání: 20. března 2011(neděle) 

Místo konání: Český Brod (autokemp u 

Podviničního rybníka) 

Čas startu: 10:30 hod. 

Trať závodu: Silnice 10000 m (asfalt) 

Kategorie: M, V40,50,60,70, Ţ, ŢV 

35,45 

Startovné: 30 Kč 

Informace: Ing. Václav Čokrt – T 321 

620 672 (večer) 

WWW stránky: www.triathloncb.ic.cz 

E-mail: cokrt@seznam.cz 

10. Svatováclavský běh | Český Brod 

Datum konání: 28. září 2011 (středa) 

Místo konání: Český Brod (park u Pi-

vovarského rybníka) 

- Závody pro děti a mládeţ: 95 m - 

1950 m  

Kategorie: 7 kategorií děvčat a 7 kate-

gorií chlapců (od nejmenších aţ do 18 

let) 

Čas startu: od 14:00 hod (od nejmlad-

ších po nejstarší) 

Startovné: 10 Kč 

- Závod pro dospělé: 3.250 m  

Kategorie: M, V40,50,60,70, Ţ, ŢV 

35,45 

Čas startu: 15:30 hod. 

Startovné: 20 Kč 

Informace: Bc. Eva Čokrtová – T 

723239022  
WWW stránky : www.triathloncb.ic.cz 

E-mail: cokrt@seznam.cz 

10. Běh Republiky Československé | 

Český Brod 

Datum konání: 23. října 2011 (neděle) 

Místo konání: Český Brod (park u Pi-

vovarského rybníka) 

- Závody pro děti a mládeţ: 95 m - 

1950 m  

Kategorie: 7 kategorií děvčat a 7 kate-

gorií chlapců (od nejmenších aţ do 18 

let) 

Čas startu: od 15:30 hod (od nejmlad-

ších po nejstarší) 

Startovné: 10 Kč 

- Závod pro dospělé: 3.250 m  

Kategorie: M, V40,50,60,70, Ţ, ŢV 

35,45 

Čas startu: 14:00 hod. 

Startovné: 20 Kč 

Informace: Bc. Eva Čokrtová – T 

723239022  
WWW stránky: www.triathloncb.ic.cz 

E-mail: cokrt@seznam.cz 

19. Českobrodská vánoční desítka | 

Český Brod 

Datum konání: 18. prosince 2011 

(neděle) 

Místo konání: Český Brod (autokemp u 

Podviničního rybníka) 

Čas startu: 10:30 hod. 

Trať závodu: Silnice 10000 m (asfalt) 

Kategorie: M, V40,50,60,70, Ţ, ŢV 

35,45 

Startovné: 30 Kč 

Informace: Ing. Václav Čokrt – T 321 

620 672 (večer) 

WWW stránky: www.triathloncb.ic.cz 

E-mail: cokrt@seznam.cz 
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Historické miniatury z Českobrodska 

Vladimír Jakub Mrvík 

O nově objevené kresbě královského města Českého Brodu  

z počátku 19. století 

 
 V jednom z minulých čísel Českobrodského zpravodaje jsem čtenářům představil doposud nepublikovanou fotografii dnes uţ 

zaniklé Praţské brány. V tu dobu jsem ovšem ještě netušil, ţe neuplyne mnoho času a budu mít moţnost seznámit širší veřej-

nost s příběhem a především podobou další ze tří městských bran – s bránou Liblickou, která stávala u křiţovatky dnešních 

ulic Krále Jiřího, Kollárovy a Šafaříkovy.  

 

V  únoru tohoto roku se mi totiţ podařilo objevit doposud neznámou (!) a především dokumentárně velice cennou kresbu 

zaniklé Liblické brány a přilehlého předměstí. Tentokrát ovšem nikoliv v místním Podlipanském muzeu, ale aţ ve Vídni 

– v Lichtenštejnském muzeu (Liechtensteinmuseum, sign. GR 1777). Jejím autorem je známý český grafik Antonín Pucherna 

(1776-1852), který procházel naším krajem někdy kolem roku 1804 a kromě této kresby zachytil i několik pohledů na nedale-

ký černokostelecký zámek. Jeho kresby a akvarely jsou jednak velmi oblíbené pro svou romantickou ţivost, ovšem přede-

vším vynikají svou věrohodností a smyslem pro detail – o to víc je pro poznání dějin našeho města tato kresba hodnotná. A to 

hned ze dvou důvodů – 1. aţ doposud jsme vlastně netušili, jak brána a její předbraní z této strany vypadala, resp. ţe vůbec 

nějaké předbraní měla! Musíme vlastně přiznat, ţe o této bráně víme oproti dvěma ostatním (Praţské a Kouřimské) nesmírně 

málo. Druhý, na první pohled uţ méně patrný, důvod je kresba věţe děkanského kostela sv. Gotharda, vykukující v pozadí 

vlevo. Mám na mysli tvar její střechy, který rozhodně vypadá jinak neţ dnes (ačkoliv se doposud předpokládalo, ţe její typic-

ké a na údrţbu velmi problematické zakončení pochází uţ z doby barokní přestavby chrámu v letech 1765-1772). Můţeme-li 

tedy grafice v tomto směru plně důvěřovat… 

 U této příleţitosti si ještě připomeňme něco z dějin této, dnes uţ zaniklé českobrodské památky. O starších dějinách brány 

nemáme, stejně jako u Praţské brány, přímé zprávy.  

Zásadní přestavbu prodělala v osmdesátých letech 16. století, coţ datuje jeden spíše jen náhodně zachovaný účet: Léta (15)

85° od vzdělání brány Liblické, skalníku, kameníku, zedníku, pokrývači, malíři, tesaři za kámen, za vápno, za cihly, za dříví, 

za ţelezo a hřebíky, sumy učiní 123 kop29 gr. 5 d. míšeňských. 

1702: byl přijat nový branný, který slíbil v týţ bráně komoru vystavěti. 

1780: císařským patentem a následně podkomořským úřadem byla povolena oprava vyhořelé brány a můstku u ní. 

1781: na jaře tesařský mistr Martin Čtrnáctý provedl nový krov na Liblic-

ké bráně; dřevěný mostek byl nahrazen kamenným. 

1826: dle údajů purkmistra Dominika Schauera se na Liblické bráně ještě 

dochoval oblouk, na kterém jsou lidské obličeje, které dokazují, ţe v době, 

kdy byla brána postavena, bylo sochařské umění ještě v kolébce. Tento 

oblouk existoval ještě v 

roce 1842, zatímco brána 

byla jiţ zbořená. 

1843: zednický mistr 

Josef Pokorný ještě od-

straňoval zbytky Liblické 

brány a zároveň opravo-

val chatrný a údajně na-

polo zbořený most této 

brány. 

 

Vlevo: Pohled na za-

niklou Liblickou bránu 

a její předbraní někdy 

kolem roku 1804. 

Vpravo: A stejný po-

hled v únoru 2011… 
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Výzva občanům 
 Uţ takřka rok představujeme na stránkách Čes-

kobrodského zpravodaje vzácné a jinak neznámé 

fotografie ze sbírek místního Podlipanského mu-

zea. Tyto unikátní snímky se naší i budoucím 

generacím zachovaly jen díky tomu, ţe se růz-

ným způsobem dostaly k nám do muzea, kde 

byly odborně zpracovány a uloţeny. Moţná, ţe i vy máte někde doma nějaké obdobné předměty ze starých pozůstalostí – 

nemusí se jednat jen o fotografie, ale i o odborné knihy, pohlednice, almanachy, kresby, osobní doklady i další materiál, do-

kumentující ţivot na Českobrodsku v minulosti. V mnohých domácnostech se především fotografie (i školní!) vyřazují jako 

nepotřebné. Přitom jde leckdy o věci, které mohou mít značný význam pro národopis nebo místní historii. Často si ani rodina 

neuvědomuje hodnotu takového materiálu, který se po čase stává přítěţí, zbytečně zabírá místo a je ničen. Podlipanské muze-

um má jiţ od svého vzniku ve svém programu tyto materiály shromaţďovat a uchovávat je. Pokud skutečně nějaké takovéto 

předměty vlastníte a dospějete k názoru, ţe by pro Vás mohly být postradatelné, velmi vás prosím, zvaţte moţnost darovat je 

do sbírek našeho českobrodského muzea. Jak jsem jiţ uvedl, jedná se nám především o regionální tiskoviny (i jednotlivá čís-

la) a fotografie – např. z různých veřejných slavností, církevních svátků, školní fotografie i doklady na školní léta, sportov-

ních událostí a pochopitelně i portrétní snímky místních občanů či různých zdejších staveb. Nenechte se zmást nízkým stářím 

těchto dokumentů – Podlipanské muzeum bohuţel nevlastní takřka ţádné snímky ze ţivota Českobrodska a Černokostelecka 

z posledních 50 let! 

V případě Vašeho kladného zájmu, za který budeme rozhodně vděční, můţete buď předměty zanést v jakýkoliv všední den 

přímo do našeho Podlipanského muzea, nebo nás kontaktovat na tel. 321 622 330 nebo na e-mailu: mrvik@muzeumbrod.cz.  

Předem děkujeme! 

V. J. Mrvík 

Internet  

Předání sčítací-

mu komisaři  

Odeslání poštou 

v obálce nebo 

odevzdání na 

kterékoliv poště 

14. dubna 2011 

 

 Do tohoto dne mají 

všichni podle zákona 

odevzdat formuláře – 

ať uţ je budou odesí-

lat přes internet, poš-

tou v obálce nebo 

osobně předávat sčí-

tacímu komisaři.  

20. dubna 2011 – 

Končí činnost call 

centra s bezplatnou 

linkou 800 87 97 02. 

Dále bude k dispozici 

pro informace o sčí-

tání lidu číslo České-

ho statistického úřadu 

274 057 777, které je 

v provozu v úředních 

dnech. Stále bude 

také fungovat infor-

mační email  

info@scitani.cz. 

Základní termíny sčítání lidu, domŧ  

a bytŧ 2011 
dokončení článku ze strany 8 
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AKROS NÁBYTEK 

STUDIO ZDRAVÉHO SPÁNKU 

NÁBYTEK PRO VŠECHNY 
 

ZAČÁTKEM BŘEZNA OTEVÍRÁME NOVOU PRODEJNU 

NA ADRESE PALACKÉHO 497, ČESKÝ BROD 

(za samoobsluhou Bulánka) 

 

Zastoupení kvalitních českých výrobců nábytku  

a bytových doplňků 

Provozní doba: po – pá 9 – 12; 13 – 17 hod., So 9 – 12 hod. 

Kontakt: 606 078 206 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

PPRODÁMRODÁM  BYTBYT    

Prodám druţstevní byt 2+1 o výměře 53 m2  

s balkonem v Českém Brodě, Palackého 484.  

Byt se nachází ve 2. NP zděného domu. 

Cena: 1 200 000 Kč, moţno i upravit. 

Více informací na tel.: 604 200 077;  

email.: rewulf@seznam.cz 

Chcete být milionářem? 

Autorizovaný bankovní poradce  

vám zajistí 

HYPOTÉKU 

pro nákup nemovitosti. Zabezpečí téţ 

REFINANCOVÁNÍ 

vašich úvěrŧ 

Tel.: 775 505 931 

Jste zadluţeni? 

Hrozí Vám exekuční řízení? 

Nejste schopni splácet své závazky? 

Máte závazky po splatnosti 30 dní? 

Máte závazky větší neţ 300 000 Kč? 

Zastupuji významnou a prosperující společnost,  

která se zabývá oddluţením a insolvenčním 

řízením. 

Bliţší info na tel. čísle 734 307 052 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD 

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

srdečně zve na pohádku pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi 

JAK PAN SLEPIČKA A PANÍ KOHOUTKOVÁ  

MALOVALI VAJÍČKA 

Veselý příběh z pohádkové vesnice s velikonočními zvyky a tradicemi. 

účinkuje Divadélko Romaneto divadlo Praha 

čtvrtek 14. dubna 2011 

kino Svět Český Brod od 10.00 hodin 

jednotné vstupné 40 Kč 

Informace: přízemí budovy MKIC 

 po-st 8.00 – 17.00 hodin út, čt, pá 8.00-16.00 hodin. Tel. 321 612 217-8 

nyvltova@cesbrod.cz 

Změna programu vyhrazena 
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POZÁRUČNÍ OPRAVYPOZÁRUČNÍ OPRAVY  

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77,  

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572         

privat: 321 623 121 

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

Redakce Českobrodského zpravodaje si dovoluje upozornit všechny inzerenty,  

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

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

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

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

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

Za redakci ČBZ Zdenka Bočková 

Pozvánka 

ČESKOBRODSKÁ PEČEŤ  

 

V neděli dne 20. března 2011 pořádá oddíl triatlonu TJ Slavoj 

Český Brod 18. ročník silničního běhu „Českobrodská pečeť“. 

Loni se tohoto běhu na  

10 kilometrů zúčastnilo 119 běţců (104 muţi a 15 ţen).  

Závod bude odstartován v 10:30 hod. u autokempu  

u Podviničního rybníka. Jako kaţdoročně poběţí  

závodníci po silnici proti proudu potoka Šembera  

na obrátku v Dolánkách a zpět. 

Je vypsáno pět věkových kategorií muţů a tři věkové kategorie 

ţen. Nejrychlejší tři muţe a nejrychlejší tři ţeny čekají v cíli 

finanční ceny. Závodníci na prvních pěti místech v kategorii 

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

ostatních kategorií  

obdrţí věcné ceny.  

Podrobnosti k závodu budou ve vývěsní skříňce oddílu u čes-

kobrodské sokolovny a na internetové adrese 

www.triathloncb.ic.cz 

Za oddíl triatlonu – Ing. Václav Čokrt Č
t
i
 
n
a
 
s
t
r
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ě
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!
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD 

Nám. Arnošta z Pardubic č.1 

pořádá zájezd na 26. ročník – jarní prodejní akce 

TRŢNICE ZAHRADY ČECH LITOMĚŘICE 

ČTVRTEK 6. dubna  2011 

Pouze jízdné 180 Kč 

Odjezd v 6.30 hodin od MKIC 

Zájezd se uskuteční při dostatečném počtu účastníkŧ.  

Závazné přihlášky přijímáme do 24. 3. 2011. 

Informace a platba v přízemí budovy MKIC po, st 8.00-17.00 hodin, út, čt, pá – 8 – 16.00 hodin 

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

 

NA PODZIM PLÁNUJEME: ZEMĚ ŢIVITELKA – ČESKÉ BUDĚJOVICE  

FLORA – OLOMOUC 

CIBULOVÝ JARMARK – HOŘICE 

Historie gotických sklepů 

V Českém Brodě 

Přednáší 

PhDr. Jan Frolík CSc. 

Ústav archeologické památkové péče Středních Čech 

P
Ř
E
D
N
Á
Š
K
A
 

Čtvrtek 

10. března 2011 

Od 17.00 hodin 

Doplněno obrazovou 

prezentací 

Městské kulturní a informační 

centrum v Českém Brodě 

Nám. Arnošta z Pardubic 1 

 I. patro 

Vstup volný 

http://www.kulturainfo-cesbrod.cz/
mailto:nyvltova@cesbrod.cz
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NOVINKA 

MKIC nabízí mapu 

Významné  

památné stromy 

Středních Čech  

a Prahy 

Cena 55 Kč 

MKIC přijímá  

přihlášky 

Na tyto muzikály: 

ROBIN HOOD 

JESUS CHRIST 

SUPERSTAR 

KAT MYDLÁŘ 

DĚTI RÁJE 
Informace v MKIC 

po, st 8 aţ 17 hod. 

ú, čt, pá 8 aţ 16 hod. 

tel.: 321612217-8 

nyvltova@cesbrod.cz 

PŘIJĎTE MEZI 

NÁS! 
HOBÍK je sranda  

i makačka 
Nejmladšímu je šest a nejstarším 11 let. 

Cvičíme kaţdé pondělí, středu a pátek  

v sokolovně v Českém Brodě. Zlepšuje-

me si kondičku na hudbu, cvičíme na ná-

řadí, hrajeme hry a nacvičujeme sestavu. 

Cvičíme protoţe nás to baví... 

kdy? 
Pondělí 15:00 – 16:00 

Středa 14:00 – 15:00 

Pátek 14:00 – 15:00 

 

Pozor! My kluci začínáme být  

v mnoţstevní převaze!    
 

Co tě na cvičení baví? 

Baví mě hry a baví mě naše sestava na stepech. A opi-

čí dráhy, co staví Radek. Ondra 8 let 

Baví mě cvičení, vystoupení a akademie. Lenka 9 let 

Baví mě cvičení s Radkem. Petr 10 let 

Hry a cvičení sestavy a opičí dráha. Kačka 8 let 

Tak, kdyţ se rozcvičujeme a taky akademie. Kuba 10 

let 

Líbí se mi cvičení, závody a sestavy mě baví. Marek 

10 let 

Ţe se hejbu a ţe je to sport. Natálie 9 let 

Chodím na aerobik kvůli tomu, ţe je tu spoustu dětí a 

líbí se mi to tu moc. Tereza 9 let. 

A další ….. 

 

Informace můţete získat na e.strakosova@corridoor.cz  

nebo na tel. 774 962 942.  

Těšíme se na vás my a   

CORRIDOOR TEAM 

Více o naší práci se dozvíte na www.corridoor.cz 

 …je název zbrusu nového zábavného pořadu nejlepší české travesti skupiny Hanky Panky, která opět zhruba po 

půl roce přijíždí do Vašeho města se show plnou nápaditých kostýmů, vtipných scének a především hudebních 

melodií.  

Slečny Dolores, Stefany, Sofia a mistr Alex tentokrát zavzpomínají na oblíbený televizní pořad 80. 

let, který v jejich podání přenesli do současnosti. Kromě známé moderátorské dvojice Vladimíra 

Dvořáka a Jiřiny Bohdalové, kteří nemohou samozřejmě v pořadu s tímto názvem chybět, přijali 

pozvání do TELEVARIETÉ skupiny Hanky Panky i zpěvačky a zpěváci jako jsou například Naďa 

Urbánková, Karel Zich, Jiří Korn spolu s Helenou Vondráčkovou, Věra Špinarová, Ilona Csáková, 

Helena Vrtichová s nezapomenutelným hitem Diridonda, ale i hvězdy ze zahraničí jako Bonnie 

Tyler, Donna Summer, Shakira, Kylie Minoque a další. Pořad, který se těší oblibě v řadě vyproda-

ných sálŧ po celé České i Slovenské republice, přiváţí skupina Hanky Panky i do Vašeho města. 

KDY: STŘEDA 30. března od 19:00 hodin 

K D E :  K I N O SVĚT ČESKÝ BROD 

VSTUPNÉ: 220 Kč v předprodeji a 240 Kč na místě 

PŘED- PRODEJ: KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD 
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ 

CENTRUM ČESKÝ BROD 

Nám. Arnošta z Pardubic č. 1,  

282 01 Český Brod 

POŘÁDÁ ZÁJEZD DO  

DIVADLA KALICH PRAHA  

Na výpravnou komedii neúspěšné herečky, 

které se nedaří v osobním ani profesním  

ţivotě. Aby získala angaţmá, musí předstírat, 

ţe je muţ. Gejzír komických scén, doplňuje 

motiv dvou citových vzplanutí – kdy se dvoří 

dva nápadníci – jeden ji nemůţe milovat, pro-

toţe si o ní myslí, ţe je muţ, druhý ji miluje 

právě proto, ţe si myslí, ţe je muţ.  

LÁSKA NARUBY 

HRAJÍ: Jana Paulová, Pavel Zedníček,  

Bohumil Klepl, Dalibor Gondík, Zbyněk Fric  

a Radka Filásková  

STŘEDA 20. DUBNA 2011  

Cena celkem 490 Kč (VSTUPENKY PROSÍ-

ME ZAPLATIT CO NEJDŘÍVE) 

Odjezd v 17.30 hodin od MKIC 

Informace a předprodej vstupenek v přízemí 

budovy MKIC po, st 8.00-17.00 hodin,  

út, čt, pá 8.00 – 16.00 hodin  

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle  

týden před představením 

www.kulturainfo-cesbrod,  

e-mail: nyvltova@cesbvrod.cz 

Změna programu vyhrazena 
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Nábor členů 

 

Proč:  
- vyšší šance ubránit se napadení, šikaně a dalším negativním sociálním jevům 

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

- aktivně strávený volný čas 

Pro koho: 
- děti od 8 do 13 let (po domluvě s rodiči možno i mladší 6+) 

- mládež a dospělí od 14 do 100 let 

- vhodné pro chlapce, dívky, muže a ženy 

Kde:  
- Sokolovna Český Brod – velký sál 

Kdy:  
- začínáme 1. února 2011 – přidat se můžete kdykoliv 

- trénink bude každé úterý 
- děti cvičí od 17 do 18 hodin 

- mládež a dospělí od 18 do 19:30 hodin  

Cena:  
- děti 100,-Kč měsíčně 

- mládež a dospělí 200,-Kč měsíčně 

- dále členský poplatek pro Sokol Český Brod 500,-Kč/půl roku  

(členský příspěvek + známka) 

Trenér: 
- Mgr. Jiří Havlíček 

- Tel: 774200158 
-      Email: hav.jirka@seznam.cz 

 

 

nábor členů 
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Zpracuji účetnictví a daně 

tel.: 773 615 186 

www.ucetnictvi-jana.cz 

MKIC 

Nabízí 

novou publikaci 

 

D. Froněk, P. Jákl,  
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Informujte se v MKIC 

TJ Slavoj – BK Český Brod 
Pořádá 

Seminář trenérů basketbalu 
Seminář se uskuteční v pondělí 21. března 2011 od 

17:00  
ve sportovní hale, Komenského 516, 282 01 Český Brod 

Jako lektor vystoupí Mgr. Michal Ježdík  
(trenér USK Future Stars Praha) 

Program semináře: 
16:30 – 17:00 Prezentace účastníků, zahájení semináře 

17:00 –  19:00     Témata: 1) Rozvoj basketbalové  
rychlosti SPARQ 2) Základy obrany – včetně ukázek 

cvičení   
 

Účastnický poplatek: Kč 100,-- (splatný hotově při prezen-
ci) 
 

Seminář je zařazen do zařazen do skupiny seminářů  
potřebných pro obnovení trenérské licence. 

 
Bližší informace: Stanislav Šaroch,  

e-mail:  basketinfo@cesbrod.cz 
mobil: 734 654 623  
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„Pohádkové řádění“



FP INSTAL s.r.o.


