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Zpracovává, vydává a tisk zajišťuje Městské kulturní  

a informační centrum v Českém Brodě (IČO: 00065951)  

ve spolupráci s Městem Český Brod.  
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Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše 
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K ritická situace ve stavu techniky, se kterou 

disponovaly Technické sluţby našeho města, byla jiţ 

neúnosná. A také proto bylo nutno začít něco dělat. Vozový 

park byl jiţ dávno za zenitem své pouţitelnosti. Výše peněz, 

které byly zapotřebí na jejich opravy, vzrostla na takové 

částky, které jiţ nešly akceptovat. Navíc lidé, kteří opravy 

prováděli, chyběli jinde při pracích potřebných pro udrţení 

pořádku ve městě. 

  V letošním roce bylo přistoupeno k zakoupení nového 

popelářského vozu Mercedes a dvou multikár. Připočítáme-

li i pořízení zánovního auta s podvozkem, které je 

víceúčelové, pak je zřejmé, ţe se situace podstatně zlepší. 

Tento vůz lze vyuţít na odklizení sněhu, na přepravu 

kontejnerů nebo jako posypový vůz. 

Je opravdu nutné, aby se v tomto trendu pokračovalo  

i nadále. Ze strany vedení města tento tlak bude pokračovat. 

Čistota města byla jedním z prioritních poţadavků občanů 

našeho města a modernizace technických prostředků je jen 

jedním pilířem při plnění poţadavku na čisté město. 

 

� Jaromír Fischer, starosta města 
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Věstník samosprávy 
Č E S K O B R O D S K Ý  Z P R A V O D A J  

co se děje na radnici a ve městě 

aneb 

Souhrn z 14. mimořádného jednání rady města, konané dne 2008–06-25 16:00 v kanceláři 

tajemníka MěÚ 
 

1. Uzavření nájemní smlouvy Suvorovova 59 – FOTO (165/2008). Rada města 1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem nebytového prostoru v domě čp. 59, Suvorovova ulice, Český Brod, paní Vidrnové Ivě, bytem Funkeho 911, Kolín, 

za účelem provozování prodeje a sluţeb v oblasti foto. Jedná se o jednu místnost se vstupním vchodem z ulice o velikosti 20 

m2 s právem uţívat sociální zařízení na chodbě domu za cenu 3.000 Kč/m2/rok. Nájemné se kaţdoročně upraví o inflaci 

stanovenou statistickým úřadem. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této smlouvy. 

2. Vyhrazená parkovací místa (166/2008). Rada města souhlasí se zřízením 9 vyhrazených parkovacích míst v Ţiţkově ul. 

v Českém Brodě na pozemcích pč. 920/1 a 920/16 pro zaměstnance Pragy Hostivař a Reprografie. 

3. Informace – ţádost paní Červenkové (167/2008). Rada města bere na vědomí ţádost paní Červenkové Hany ze dne 19. 

6. 2008. 

4. Ukončení nájemní smlouvy na pozemek pč. 35/3 v k. ú. Český Brod (168/2008). Rada města souhlasí s ukončením 

nájemní smlouvy na pozemek pč. st. 35/3 k. ú. Český Brod s Jaroslavou a Mgr. Václavem Štolbovými, Český Brod, dohodou 

ke dni 30. 6. 2008. 

5. Český Brod – Liblice – stavební úpravy autobusových zastávek (169/2008). Rada města I. schvaluje Dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. 265/2007/OSM ze dne 14. 12. 2007 s firmou SILMEX s.r.o., Dukelských hrdinů 583, 280 00 Kolín IV. 

Předmětem dodatku jsou vícepráce v ceně 31.003 Kč (bez DPH). Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomuto 

usnesení. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 265/2007/

OSM. 

Jaromír Fischer, starosta města 

 

Souhrn z 15. řádného jednání rady města, konané dne 2008–07-10 16:00 v kanceláři tajemníka 

MěÚ 

1. Český Brod – ulice Zborovská – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a oprava chodníků (170/2008). Rada města 

schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Český Brod – ulice Zborovská – rekonstrukce 

kanalizace, vodovodu a oprava chodníků“. Otevírání obálek proběhne dne 16. 7. 2008 v 13.00 hodin v zasedací síni MěÚ 

Český Brod, Husovo náměstí 70. Jmenováni jsou: Ing. Čokrtová Eva, Ing. Vodička Rostislav, Bc. Nekolný Jakub, Červený 

Martin a zástupce rady města MUDr. Blaţek Petr. Náhradníci: Fischer Jaromír, Hájek Václav, Ing. Šimek Jiří, Hor Tomáš, 

Pokorná Eva. 

3. Převzetí nových komunikací – Wolkerova ul. (171/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření 

smlouvy budoucí kupní na koupi nově vybudovaného majetku od firmy Arnošt s.r.o., Tismice 19, 282 01 Český Brod do 

majetku Města Český Brod za cenu 15.000 Kč za podmínek, které jsou přílohou originálu zápisu. Předmětem koupě je nově 

vybudovaná komunikace (vozovka a chodník) na pozemku 225/10 pozemek 225/10 vzniklý dle geometrického plánu č. 1350

–470/2007 

stavební úpravy místní komunikace (vozovky a chodníku) na části pozemku č. 912, části pozemku 224/1, části pozemku 

904/4 a pozemku 904/19 (pozemky 912, 224/1, 904/4 a 904/19 jsou v majetku města) 

uliční osvětlení k těmto komunikacím a odvodnění komunikací (uliční vpustí s přípojkami) – veřejná zeleň na části pozemku 

912, části pozemku 904/4 a části pozemku 913/2 (pozemky 912, 904/4 a 913/2 jsou v majetku města) 

chodník na části pozemku 913/2 (pozemek 913/2 je v majetku města). 

Situace z projektové dokumentace a návrh smlouvy jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 

4. Ukončení smlouvy o dílo s firmou Aveo s. r. o. (172/2008). Rada města I. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 

253/2007/OSM s firmou Aveo, s.r.o., Na Krtině 298, 149 00 Praha 4, IČ 26502194. II. Pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem dohody o ukončení smlouvy o dílo s firmou Aveo, s.r.o., Na Krtině 298, 149 00 Praha 4, IČ 

26502194. III. Pověřuje odbor správy majetku města vypsáním nového výběrového řízení na poradenské sluţby pro získání 

dotace z fondů Evropské Unie na akci stavební úpravy okolí nádraţí. 

5. Návrh na ukončení nájemní smlouvy dohodou v čp. 6, nám. Arnošta z Pardubic (173/2008). Rada města I. schvaluje 

ukončení nájemní smlouvy č. 241/2004/OSM dohodou k 31. 8. 2008 s panem Karlem Svobodou, bytem Kounice 317, na 

nebytové prostory čp. 6, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod – prodej domácích potřeb. II. Vyhlašuje záměr na pronájem 

nebytových prostor v domě čp. 6, nám. Arnošta z Pardubic v Českém Brodě o celkové výměře 73 m2. Nebytové prostory se 

nacházejí v přízemí budovy se vstupním vchodem z náměstí – v příloze zjednodušený nákres. 

6. Záměr prodeje volného bytu č. 1256/9 – Palackého 1256, Český Brod (174/2008). Rada města vyhlašuje záměr na 

prodej volného bytu č. 1256/9 o velikosti 26,83 m2 1+KK v čp. 1256, ul. Palackého, Český Brod, včetně spoluvlastnického 
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podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech domu čp. 1256 na pozemku pč. st. 1580 a pozemku pč. st. 1580 o 

výměře 279 m2 za minimální cenu: 1.000.000 Kč. Nabídky v zalepené obálce, označené slovy: „NEOTVÍRAT-byt č. 1256/9 

VĚŽÁK“, předejte do podatelny Města Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 nejdéle do 29. srpna 2008, 13.00 hodin. 

Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště ţadatele, nabízenou kupní cenu, způsob a termín její úhrady. Na nabídky 

zájemců, kteří nemají uhrazeny pohledávky vůči Městu Český Brod, nebude brán zřetel. 

7. Projektová dokumentace pro intenzifikaci ČOV v Českém Brodě – Liblicích (175/2008). Rada města I. schvaluje jako 

zhotovitele akce „Projektová dokumentace pro intenzifikaci ČOV v Českém Brodě – Liblicích“ firmu: VIS spol. s r.o. 

Vodohospodářsko-inţenýrské sluţby, Na Střezině 1079, Hradec Králové, IČ: 481533562. Pořadí uchazečů: 

VIS spol. s r.o., IČ: 481533562 

HYDROPROJEKT CZ a. s., IČ: 26475081 

II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o dílo s firmou VIS spol. s r.o., 

Vodohospodářsko-inţenýrské sluţby, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48153362. 

8. Výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 56 nám. Arnošta z Pardubic, pronajaté ÚP Kolín (176/2008). Rada 

města souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy č. 129/98/OSM k 30. 11. 2008 uzavřené s Úřadem práce Kolín na nebytové 

prostory v 1. patře budovy čp. 56, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod. 

9. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Anna Český Brod, sociální sluţby pro seniory (177/2008). Rada města 

I. bere na vědomí rezignaci Ing. Lucie Hovorkové na místo vedoucí finančního odboru ke dni 31. 7. 2008. II. Jmenuje Ing. 

Lucii Hovorkovou ředitelkou příspěvkové organizace Anna Český Brod, sociální sluţby pro seniory, se sídlem Ţitomířská 

323, Český Brod, ke dni 1. 8. 2008. 

10. Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu (178/2008). Rada města I. schvaluje Dodatek č. 5, kterým se mění předmět nájmu 

smlouvy č. 16/2007/OSM uzavřené dne 8. 2. 2007 mezi Městem Český Brod a PP Hospitals, s.r.o. a to tak, ţe předmětem 

nájmu není nebytový prostor v budově čp. 282 v 2. patře o výměře 170 m2, ve 3. patře o výměře 26,4 m2 a nebytový prostor 

v přízemí budovy čp. 297 o výměře 412,76 m2. II. vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v areálu NsP Český 

Brod předem určenému zájemci společnosti Chiramed s.r.o., Ţiţkova 282, Český Brod, na dobu určitou 20 let, za cenu v 

místě a čase obvyklou, s inflační doloţkou. Jedná se o nebytové prostory v hlavní budově čp. 282 na poz. 341/1 ve 2. patře 

vpravo od schodů o celkové výměře 302 m2 a dva lékařské pokoje ve 3. patře vlevo od výtahu o celkové výměře 26,4 m2. 

Dalším předmětem nájmu je přízemí budovy čp. 297 na stpč. 353/1 (bývalá gynekologie) o celkové výměře 412,76 m2. 

Jaromír Fischer starosta města 

 

Souhrn z 16. řádného jednání rady města, konaného dne 2008–07-17 16:00 v kanceláři tajemníka 

MěÚ 

1. Podpora třídění komunálního odpadu na školách ve městě Český Brod (179/2008). Rada města I. schvaluje přijetí 

finančního příspěvku od Středočeského kraje ve výši 34.000 Kč na akci: „Podpora třídění komunálního odpadu na školách“, 

II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu ţivotního 

prostředí Středočeského kraje č. 2848/OŢP/2008, III. Ukládá vedoucímu odboru ţivotního prostředí a zemědělství zajistit 

realizaci celého projektu.  

2. Rekonstrukce lesních cest, výběr zpracovatele žádosti o dotace (180/2008). Rada města I. schvaluje Vyhlášení 

výzvy k podávání nabídek na Poradenskou činnost pro akci „REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST V MAJETKU MĚSTA 

ČESKÝ BROD", II. Ukládá vedoucímu odboru ţivotního prostředí a zemědělství zajistit zveřejnění výzvy a hodnocení 

nabídek. 

5. DODATEK č. 1 Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český Brod (181/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod schválit Dodatek č. 1 „Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český Brod“.  

6. Jednostranné zvýšení nájmu z bytu pro období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 dle Sdělení MMR č. 214/2008 Sb. 

(182/2008). Rada města schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v bytech v majetku města Český Brod s regulovaným 

nájemným pro období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a Sdělením MMR č. 214/2008 Sb. v 

těchto domech: Český Brod čp. 12, 47, 59, 67, 332, 340, 1127, 1256. 

7. Příspěvek na opravu fasády (183/2008). Rada města schvaluje příspěvek na opravu fasády domu čp. 342, 

Ţitomířská ulice, Český Brod ve výši 12.000 Kč, který je ve vlastnictví paní MUDr. Magdaleny Blaţkové, Ţitomířská 342, 

282 01 Český Brod.  

9. Výběrové řízení – vodovod a kanalizace Zborovská (184/2008). Rada města I. schvaluje výběr zhotovitele na akci 

„Český Brod – ulice Zborovská – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a oprava chodníkových obrub“ firmu ZEPRIS s.r.o., 

Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČ 25117947, DIČ CZ25117947 za cenu 19.228.143 Kč s DPH. Pořadí uchazečů:  

Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 

Skanska CZ a.s., Kubánské náměstí 11, 100 05 Praha 10 

Silmex, s.r.o., Dukelských Hrdinů 583, 280 02 Kolín IV; II. Ukládá starostovi města Český Brod Jaromíru Fischerovi 

předloţit dojednání zastupitelstva města Český Brod způsob financování výše uvedené akce. 

10. Změna č. 07 ÚPnSÚ Český Brod (185/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit pořízení 

změny č. 07 ÚPnSÚ Český Brod pro pozemek pare. č. 772/1 k. ú. Český Brod, kde pořizovatelem bude samostatný 

pořizovatel a veškeré náklady spojené s pořízením změny uhradí navrhovatel.  

Jaromír Fischer, starosta města 
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Souhrn z 17. řádného jednání rady města, konaného dne 2008-07-30 16:00 v Anna Český Brod, 

sociální sluţby pro seniory 

1. Poradenské sluţby – Přednádraţí-komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek (186/2008). Rada města 

schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběr poradenských sluţeb na akci: 

„Zajištění poradenských sluţeb pro financování plánovaného projektu – stavební úpravy 

okolí nádraţí v Českém Brodě“. Otevírání obálek proběhne dne 11. 8. 2008 v 13.00 hodin v zasedací síni MěÚ Český Brod, 

Husovo náměstí 70. Do komise jsou jmenováni: Jaromír Fischer, Ing. Eva Čokrtová, Martin Červený, Karel Sommer, Mgr. 

Milan Plíva – zastupitel. Náhradníci: Bc. Jakub Nekolný, Jaroslava Sahulová, Marie Melichová, Tomáš Hor, Jitka 

Kocourková. 

2. Souhlas s Dodatkem č. 4 ke smlouvě o nájmu movitých věcí (187/2008). Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 

ke smlouvě o nájmu movitých věcí mezi společností PP Hospitals, s. r. o a příspěvkovou organizací Nemocnice s 

poliklinikou Český Brod, ve kterém se prodluţuje termín trvání nájemní smlouvy do 30. 9. 2008. Návrh dodatku č. 4 je 

nedílnou součástí zápisu k tomuto usnesení. 

3. Návrh na uzavření smlouvy s auditorskou firmou na rok 2008 (188/2008). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy 

na provedení auditu za rok 2008 mezi Městem Český Brod a společností Atlas Audit s.r.o., se sídlem Čelákovice, K Bílému 

Vrchu 1717. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této smlouvy. 

4. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v areálu NsP (189/2008). Rada města vyhlašuje záměr na 

pronájem nebytových prostor v areálu NsP Český Brod předem určenému zájemci společnosti Chiramed s.r.o., Ţiţkova 282, 

Český Brod na dobu určitou 15 let za cenu v místě a čase obvyklou s inflační doloţkou. Jedná se o nebytové prostory v 

hlavní budově čp. 282 na stpč. 341/1 ve 3. patře vlevo od výtahu za přepáţkou o celkové výměře 102,3 m2. 

5. Prodej pozemku k. ú. Český Brod – ul. Zborovská (190/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 

prodej pozemku v k. ú. Český Brod – pozemek pč. 765/40 o výměře 5.534 m2 orná půda společnosti FPD CORPORATION 

CZ a.s., Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha 1, IČ: 27643549, za kupní cenu 1520 Kč za 1 m2. Úhrada celé kupní ceny 

bude před podpisem kupní smlouvy. Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé 

kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. Nabyvatel musí mít uhrazeny veškeré závazky vůči Městu 

Český Brod. 

6. Rozšíření činnosti v pronajatém prostoru – Suvorovova čp. 59 (191/2008). Rada města I. schvaluje s uzavřením 

dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 69/2008/OSM v domě čp. 59, Suvorovově ulici s nájemcem paní 

Gabrielou Borovskou, jenţ rozšiřuje vyuţití pronajatých prostor o hodinářské opravy, výměny baterií a prodej řemínků k 

náramkovým hodinkám, II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem tohoto dodatku.  

7. Plán rozvoje sociálních sluţeb (192/2008). Rada města I. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě 

střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb pro území Český Brod s Občanským poradenským střediskem, o. p. s., se 

sídlem v Hradci Králové, Veverkova 1343, v celkové výši 95.000 Kč, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 

usnesení, II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této smlouvy. 

8. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2008 (193/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové 

opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2008 dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové 

příjmy se zvyšují na 178 520,39 tis. Kč. Provozní výdaje se zvyšují na 125 270,39 tis. Kč. Investiční výdaje se zvyšují na 69 

950 tis. Kč. Poloţka financování se zvyšuje na 16 700 tis. Kč. 

9. Smlouva budoucí na pronájem nebytových prostor v NsP Český Brod (194/2008). Rada města I. schvaluje uzavření 

budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu NsP, Český Brod se společností Chiramed s.r.o., Ţiţkova 282, Český 

Brod na dobu určitou 15 let. Jedná se o prostory v hlavní budově čp. 282 na stpč. 341/1 ve 2. patře vpravo od schodů o 

celkové výměře 302 m2 a ve 3. patře dva lékařské pokoje vlevo od výtahu o celkové výměře 26,4 m2. Dalším předmětem 

nájmu je přízemí budovy čp. 297 na stpč. 353/1 o celkové výměře 412,76 m2. Celková cena nájemného bude činit 424 972 

Kč/rok, II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této smlouvy. 

Jaromír Fischer, starosta města; Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města 

 

Souhrn z 18. řádného jednání rady města, konaného dne 2008–08-14 16:00 v kanceláři tajemníka 

MěÚ 

1. Pronájem nebytových prostor v čp. 6 nám. Arnošta z Pardubic (195/2008). Rada města I. bere na vědomí 2 nabídky 

společností GE Money Bank a Poli s.r.o. k záměru na pronájem nebytových prostor v domě čp. 6, nám. Arnošta z Pardubic, 

Český Brod, II. Ukládá OSM vyţádat od zájemců upřesňující informace ohledně počátku nájemního vztahu.  

2. Koupě nemovitosti čp. 150 v k. ú. Český Brod (196/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi 

nemovitosti čp. 150 na pozemku pč. st. 183 a pozemku pč. st. 183 – zastavěná plocha o výměře 263 m2 v k. ú. Český Brod za 

cenu dohodou ve výši 2.000.000 Kč. Kupní cena bude uhrazena prodávajícím po vkladu práv k nemovitosti do katastru 

nemovitostí.  

3. Příspěvek TJ Slavoj – oddíl tenisu – kanalizační přípojka (197/2008). Rada města I. schvaluje poskytnutí investičního 

příspěvku TJ Slavoj na vybudování kanalizační přípojky v tenisovém areálu TJ Slavoj ve výši 35.000 Kč z rozpočtu roku 

2008, II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku TJ 

Slavoj Český Brod. 
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4. Prodej bytu č. 1256/19 – Palackého ul. Český Brod (198/2008). Rada města vyhlašuje záměr na prodej volného bytu č. 

1256/19 o velikosti 41,46 m2 1+1 v čp. 1256, ul. Palackého, Český Brod včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

4146/173205 na společných částech domu čp. 1256 na pozemku pč. st. 1580 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 za 

minimální cenu: 1.200.000 Kč. Nabídky v zalepené obálce, označené slovy: „NEOTVÍRAT-byt č. 1256/19 VĚŢÁK“ 

předejte do podatelny Města Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 do 4.9.2008 13.00 hodin. Nabídka bude obsahovat 

jméno, příjmení, bydliště ţadatele, nabízenou kupní cenu, způsob a termín její úhrady. Na nabídky zájemců, kteří nemají 

uhrazeny pohledávky vůči Městu Český Brod, nebude brán zřetel.  

5. Ulice Palackého – vícepráce (199/2008). Rada města I. schvaluje vícepráce na akci vodovod a kanalizace ul. Palackého v 

celkové výši 802.589,63 Kč bez DPH, II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem dodatku č. 2 k 

SOD Č.144/2008/OSM s firmou Zepris s.r.o., U Kříţe 611/1, 158 00 Praha 5, IČO: 25117947. 

6. Rozšíření lůžek následné péče v Nemocnici Český Brod (200/2008). Rada města podporuje záměr – rozšíření o 30 lůţek 

následné péče v Nemocnici Český Brod, společnosti PP Hospitals, s.r.o., se sídlem Brázdimská 1000, 250 01 Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav. 

7. Fasáda + oplocení budovy školní družiny v Českém Brodě, ul. Želivského č. p. 171 (201/2008). Rada města schvaluje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Fasáda + oplocení budovy školní druţiny v Českém Brodě, ul. 

Ţelivského čp. 171“. Otevírání obálek proběhne dne 2. 9. 2008 v 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Český Brod, Husovo 

náměstí 70. Do komise jsou jmenováni: Jaromír Fischer, Ing. Eva Čokrtová, Jaroslava Sahulová, Renata Krulišová, Mgr. 

František Janík – radní. Náhradníci: Bc. Václava Linhartová, Martin Červený, Ing. Jiří Šimek, Alena Endrychová, Jitka 

Kocourková.  

8. Zvonice u kostela sv. Gotharda (202/2008). Rada města I. bere na vědomí, informaci k dotaci na projekt Zvonice u 

kostela sv. Gotharda v Českém Brodě – obnova a zpřístupnění. II. Schvaluje dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. 17/2008/OSM 

ze dne 4.2.2008 III. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

17/2008/OSM ze dne 4. 2. 2008.  

9. Přijetí sponzorského daru (203/2008). Rada města souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 70.000 Kč 

příspěvkovou organizací Základní škola Český Brod, Ţitomířská 885, okres Kolín od firmy Elektrizace ţeleznic Praha a.s. 

10. Zajištění poradenských služeb pro financování plánovaného projektu – stavební úpravy okolí nádraží v Českém 

Brodě (204/2008). Rada města I. schvaluje zhotovitele akce „Zajištění poradenských sluţeb pro financování plánovaného 

projektu stavební úpravy okolí nádraţí v Českém Brodě“ firmu: Evropská projekční kancelář, s.r.o., Kutnohorská 17, 280 02 

Kolín, IČ: 28187440 v ceně 913.920 Kč. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o dílo 

s firmou Evropská projekční kancelář, s.r.o., Kutnohorská 17, 280 02 Kolín, IČ: 28187440. 

Jaromír Fischer, starosta města 

 

 

Souhrn z 20. řádného zasedání zastupitelstva města, konaného dne2008-06-25 18:00 v obřadní síni 

českobrodské radnice 

1. Prodej domu v Liblicích (39/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej nemovitostí z majetku Města Český Brod v 

k. ú. Liblice: 

Budova čp. 251 na pozemku p. č. 272. 

Pozemek p. č. 272 o výměře 192 m2, zastavěná plocha a nádvoří.  

Pozemek p. č. 273 o výměře 615 m2, trvalý travní porost, panu Liboru Cenigrovi, Boţeny Němcové 1192, 282 01 Český 

Brod za cenu 1 525.000 Kč. Kupní cena bude uhrazena z hypotečního úvěru a musí být v plné výši zaplacena do 60 dnů od 

obdrţení oznámení o schválení prodeje v zastupitelstvu města Český Brod. Nabyvatel musí mít uhrazeny všechny závazky k 

Městu Český Brod. II. Pověřuje starostu města Český Brod pana Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy.  

2. Rozpočtové opatření č. l k rozpočtu 2008 (40/2008). Zastupitelstvo města schvaluje po projednání rozpočtové opatření 

č. 1 k rozpočtu na rok 2008, dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy se 

navyšují na 173 066,95 tis. Kč, provozní výdaje se navyšují na 124 216,95 tis. Kč, investiční výdaje se navyšují na 55 350 

tis. Kč. Poloţka financování se zvyšuje na 6 500 tis. Kč. 

3. Závěrečný účet 2007 (41/2008). Zastupitelstvo města I. souhlasí I. bez výhrad s celoročním hospodařením Města Český 

Brod dle rozpočtu 2007. II. Schvaluje přidělení hospodářských výsledků do fondů hospodářské činnosti. Znění závěrečného 

účtu, včetně výsledků hospodaření a zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2007, je přílohou originálu zápisu 

k tomuto usnesení. 

4. Prodej bytu č. 1256/12 – Palackého ul. Český Brod (42/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytu č. 1256/12 

– 1+KK o velikosti 26,83 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech domu čp. 1256 

a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod, paní Miroslavě Fraňkové, bytem Palackého 1256, Český 

Brod, za kupní cenu 335.420 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 2296–44/2008 ze dne 25. 3. 2008, přičemţ částka ve 

výši 676,30 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do státního rozpočtu dle „darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 

2002. Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad 

(kolek 500 Kč) hradí kupující. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše 

uvedenou bytovou jednotku, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech domu čp. 1256 

a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m v k. ú. a obci Český Brod. 
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5. Prodej bytu č. 1256/5 – Palackého ul. Český Brod (43/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytu č. 1256/5 – 

1+1 o velikosti 40,46 m včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na společných částech domu čp. 1256 a 

pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod, paní Renatě Havlíčkové, bytem Palackého 1256, Český 

Brod, za kupní cenu 505.820 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 2296–53/2008 ze dne 26. 3. 2008, přičemţ částka ve 

výši 1.019,86 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do státního rozpočtu dle „darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 

2002. Úhrada bude částečně z úvěru stavební spořitelny na účet Města Český Brod a doplatek na účet města převodem od 

strany kupující. Podpis kupní smlouvy bude do 2 měsíců od podpisu budoucí smlouvy kupní, úhrada kupní ceny do 30 ti dnů 

od podpisu kupní smlouvy. 

Návrh na vklad práva k nemovitosti bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 

500 Kč) hradí kupující. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem budoucí smlouvy kupní a kupní 

smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku č. 1256/5, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na 

společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod.  

6. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 13/2008 – Mateřská škola Liblice (44/2008). Zastupitelstvo města I. 

revokuje usnesení č. 13/2008 ze dne 5. 3. 2008, II. Souhlasí se záměrem bezúplatného převodu pozemků pč. 608/2 ovocný 

sad o výměře 4.931 m2, pč. 608/1 ostatní plocha o výměře 41 m2 a pč. 6/1 ostatní plocha o výměře 478 m2, v k. ú. Liblice – 

dle geometrického plánu č. 324–40/2008 ze dne 21. 5. 2008, z majetku Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 81/11, 

správu nemovitostí vykonává Střední odborná škola Český Brod – Liblice, Školní 145, do majetku Města Český Brod, a to za 

účelem vybudování nové budovy příspěvkové organizace města Mateřská škola Liblice, III. Ukládá starostovi města Český 

Brod Jaromíru Fischerovi projednat s vlastníkem dotčených pozemků podmínky bezúplatného převodu výše uvedených 

pozemků v k. ú. Liblice. 

7. Návrh na revokaci usnesení č. 108/2006 ze dne 13. 12. 2006 (45/2008). Zastupitelstvo města I. revokuje usnesení 

zastupitelstva města Český Brod č. 108/2006 ze dne 13. 12. 2006, kterým bylo zastaveno pořizování změny č. 05 územního 

plánu sídelního útvaru Český Brod, II. Schvaluje pořízení změny č. 05 územního plánu sídelního útvaru Český Brod pro 

lokalitu 05.02 kat. území Český Brod. Náklady ve výši 100.793 Kč Jednostotisícsedmsetdevadesátři) spojené s pořízením 

změny bude hradit ţadatel. 

8. Prodej bytu č. 37 v čp. 1256 – Palackého ulice (46/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej a uzavření kupní 

smlouvy na bytovou jednotku č. 1256/37 1+1 o velikosti 41,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4146/173205 

na společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod, paní MUDr. Janě 

Forstové, bytem Palackého 1106, Český Brod za kupní cenu 1.200.000 Kč, přičemţ částka ve výši 1.045,07 Kč z kupní ceny 

je předmětem odvodu do státního rozpočtu dle „darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002. Návrh na vklad práva k 

nemovitostem bude podán na katastrální úřad po podpisu kupní smlouvy, kupní cena bude zaplacena do 60 dnů po podpisu 

kupní smlouvy z úvěru, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1256/37 1+1 o velikosti 41,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu 

o velikosti 4146/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český 

Brod. 

9. Návrh řešení závazků PP Hospitals (47/2008). Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem řešení závazků PP Hospitals, 

s.r.o. vůči Městu Český Brod, který je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

Jaromír Fischer, starosta města 

 

Souhrn z 21. mimořádného zasedání zastupitelstva města, konaného dne 2008–07-30 18:00 

kazetový sál p. o. Anna Český Brod, sociální sluţby pro seniory 
 

1. Převzetí nových komunikací – Wolkerova ul. (48/2008). Zastupitelstvo města 1. schvaluje uzavření smlouvy budoucí 

kupní na koupi nově vybudovaného majetku od firmy Arnošt s.r.o., Tismice 19, 282 01 Český Brod do majetku Města Český 

Brod za cenu 15000 Kč za podmínek, které jsou přílohou originálu zápisu. Předmětem koupě je: 

- nově vybudovaná komunikace (vozovka a chodník) na pozemku 225/10 

- pozemek 225/10 vzniklý dle geometrického plánu č. 1350-470/2007 

- stavební úpravy místní komunikace/vozovky a chodníku) na části pozemku č. 912, části pozemku 224/1, části pozemku 

904/4 a pozemku 904/19(pozemky 912, 224/1, 904/4 a 904/19 jsou v majetku města) 

- uliční osvětlení k těmto komunikacím a odvodnění komunikací (uliční vpustí s přípojkami) 

- veřejná zeleň na části pozemku 912, části pozemku 904/4 a části pozemku 913/2(pozemky 912,904/4 a 913/2 jsou v 

majetku města) 

- chodník na části pozemku 913/2(pozemek 913/2 je v majetku města) 

Situace z projektové dokumentace a návrh smlouvy jsou přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. II. Pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem příslušné smlouvy budoucí kupní.  

2. Schválení Prohlášení vlastníka o rozdělení domu na bytové jednotky, Český Brod – K Dolánkám čp. 1127 

(49/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA k budově čp. 1127, k. ú. a obec Český Brod, II. 

Souhlasí s předloţením výše uvedeného PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA k budově čp. 1127 katastrálnímu úřadu ke vkladu do 

katastru nemovitostí.  

3. Prodej bytu č. 1256/22 – Palackého ul. Český Brod (50/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytu č. 1256/22 

– 1+1 o velikosti 40,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na společných částech domu čp. 1256 a 
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pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod, manţelům Aloisů Vrbovi a Libuši Vrbové, Palackého 

1256, Český Brod za kupní cenu 483.410 Kč, přičemţ částka ve výši 1.019,86 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do 

státního rozpočtu dle „darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002. Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán 

na katastrální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. II. Pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku včetně spoluvlastnického 

podílu o velikosti 4046/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci 

Český Brod. 

4. Prodej bytu č. 1256/42 – Palackého ul. Český Brod (51/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytové jednotky 

č. 1256/42 – 1+KK o velikosti 26,83 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech 

domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod v ulici Palackého, Kristýně Fialové, Český 

Brod za celkovou cenu 1.098.000 Kč, přičemţ částka ve výši 676,30 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do státního 

rozpočtu dle darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002. Provize realitní kanceláři za zprostředkování prodeje činí 

82.000 Kč. Úhrada kupní ceny bude z úvěru ČS a.s. na účet Města Český Brod. Po podpisu budoucí kupní smlouvy bude 

předloţena úvěrová smlouva s ČS a.s. a sepsána kupní smlouva – nejdéle však do 20. 8. 2008. Kupní cena bude uhrazena do 

10 ti dnů od podání návrhu na vklad práva k nemovitostem katastrálnímu úřadu, nejdéle však do 10. 9. 2008. Návrh na vklad 

práva k nemovitosti bude podán neprodleně po podpisu kupní smlouvy. Poplatek za vklad kolek 500 Kč) hradí kupující. II. 

Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy budoucí kupní a kupní smlouvy na výše uvedenou 

bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku 

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

5. Prodej bytu č.1256/23 – Palackého ul. Český Brod (52/2008) Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytové jednotky 

č.1256/23 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 a na 

společných částech domu čp. 1256 na pozemku pč. st. 1580 panu Svatoši Cenigrovi, bytem Doubravčice 106 za kupní cenu 

1.250.000 Kč, přičemţ částka ve výši 1.019,86 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do státního rozpočtu dle darovací 

smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002. Úhrada schválené kupní ceny se bude řídit „Zásadami pro prodej bytů“ – článek 6 – 

7, a její úhrada bude provedena kupujícím nejdéle do 31. 10. 2008. Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán na 

katastrální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. Nabyvatel musí mít uhrazeny 

veškeré závazky vůči Městu Český Brod. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy 

na výše uvedenou bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na společných částech domu 

čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

6. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2008 (53/2008) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k 

rozpočtu na rok 2008 dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy se 

zvyšují na 178 520,39 tis. Kč. Provozní výdaje se zvyšují na 125 270,39 tis. Kč. Investiční výdaje se zvyšují na 69 950 tis. 

Kč. Poloţka financování se zvyšuje na 16 700 tis. Kč. 

7. Financování investiční akce Zborovská (54/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje způsob financování investiční akce 

Zborovská dle rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2008, II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem smlouvy o dílo s firmou Zepris s.r.o., mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4. 

8. Prodej pozemku k. ú. Český Brod – ul. Zborovská (55/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej pozemku pč. 

765/40 o celkové výměře 5.534 m2 (orná půda) v k. ú Český Brod společnosti FPD CORPORATION CZ a.s., Václavské 

náměstí 1601/47, 110 00 Praha 1, IČ: 27643549. Sjednaná kupní cena ve výši 8 411 680 Kč bude hrazena následujícím 

způsobem: před podpisem kupní smlouvy. Návrh na vklad práva k nemovitosti bude podán na katastrální úřad po podpisu 

kupní smlouvy, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem kupní smlouvy na výše uvedený pozemek pč. 765/40 o výměře 5.534 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

9. Změna sloţení výboru pro strategické a komunitní plánování (56/2008). Zastupitelstvo města I. odvolává členy výboru 

pro strategické a komunitní plánování paní Mgr. Zoru Müllerovou a pana Jaromíra Kučeru, II. Volí členy výboru pro 

strategické a komunitní plánování paní Ing. Lucii Hovorkovou a Veroniku Andršovou DiS. 

10. Kupní smlouva na objekt čp. 94 (57/2008). Zastupitelstvo města I. schvaluje kupní smlouvy mezi prodávajícím Ing. 

Jaroslavem Fridrichem a kupujícím Středočeským krajem s tím, ţe město Český Brod je vedlejším účastníkem podílejícím se 

na úhradě kupní ceny ve výši 2 780 000 Kč, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této smlouvy. 

11. Revokace usnesení ZM č. 38/2008 (58/2008). Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 38/2008 ze dne 4. 6. 2008 

tím, ţe platba za uvedenou nemovitost bude provedena v hotovosti do 15. 8. 2008. • Jaromír Fischer, starosta města 

Blokové pokuty na místě zaplacené              78500 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku 102500 Kč 

Parkovací automaty                                           91960 Kč 

Poplatky za trţnici                                               6530 Kč 

Celkem                                                              279490 Kč 

Z deníku Městské policie – červenec 2008 ilustrační foto 
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01. 07. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Doubravčice. 

02. 07. 2008 Doručení písemnosti pro odbor dopravy. Zajištění odstranění znečistěné vozovky betonem v ulici 

Jungmannova. 

03. 07. 2008  Odchyt psa v ulici Za Nemocnicí a převoz psa do útulku v Lysé nad Labem. Asistence úředníkům 

okresního soudu Kolín při odebírání svěřené osoby. 

04. 07. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Nová Ves II. 

07. 07. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Tuchoraz. 

08. 07. 2008 Řešení krádeţe zboţí v prodejně Diskont Plus-předáno PČR podezření z trestného činu. Plnění 

veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Krupá. 

09. 07. 2008 Asistence odboru dopravy při kontrole dopravního značení. Prověření oznámení o leţící ţeně na Nám. A.  

  z Pardubic – přivolána RZS. 

10. 07. 2008 Řešení krádeţe zboţí v prodejně Diskont Plus-vyřešeno blokově na místě. Měření rychlosti v ul. 

Klučovská. 

11. 07. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Tismice. Krádeţ zboţí v prodejně Diskont 

Plus – trestný čin, spolupráce s PČR. 

12. 07. 2008 Umístění dvou štěňat do kotce na MěÚ Český Brod-odchyceno na silnici 1/12. 

14. 07. 2008 Odvoz štěňat do útulku v Lysé nad Labem. Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci 

Krupá. 

15. 07. 2008 Řešení krádeţe zboţí v prodejně LIDL-vyřešeno na místě blokovém řízení. Měření rychlosti v ul. 

Klučovská. 

17. 07. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci  Břeţany II. 

18. 07. 2008  Oznámení obsluhy kamerového systému ţe v ulici 28. října pobíhá muţ se zbraní v ruce. Zadrţení  

 a předání pachatele PČR. 

19. 07. 2008 Prověření oznámení o hlasité reprodukci hudby v ulici Jiřího Wolkera – řešeno na místě domluvou. 

21. 07. 2008 Oznámení o pálení v ulici Boţeny Němcové – zjištěn přestupce a celá věc předána na OŢP. 

22. 07. 2008 Spolupráce s PČR při pátrání po osobě podezřelé ze závaţného trestného činu. 

23. 07. 2008 Kontrola dráţního domku z důvodu přespávání bezdomovců. 

24. 07. 2008  Spolupráce s odborem ţivotního prostředí – doručení písemnosti. Sběr injekční stříkačky na Nám. A.  

  z Pardubic. Sepsání výzvy o odstranění autovraku v ulici Ţelivského. 

25. 07. 2008 Měření rychlosti v ulici Prokopa Velikého. Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci 

Poříčany. 

26. 07. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Tuklaty. Měření rychlosti v ul. Klučovská. 

Doručení písemnosti pro odbor dopravy. Sběr tří kusů injekčních stříkaček v ulici Havlíčkova. 

28. 07. 2008 Měření rychlost ve Štolmíři. Společný sluţba s PČR při provádění kontroly v restauračních zařízeních se 

zaměřením na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Rušení noční klidu v ulici Za Svitavou – řešeno 

domluvou. 

29. 07. 2008 Sběr injekční stříkačky v ulici U Studánky. 

31. 07. 2008 Měření rychlosti v ulici Klučovská. Zvýšená kontrolní činnost hřbitova. 

 

Zvýšená kontrolní činnost u garáţí za BČ Pap Oil a na parkovištích před Diskonty Plus a Lidl. Zvýšená kontrolní činnost na 

nádraţí ohledně pořádku a dodrţování tabákového zákona. Upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování 

místních vyhlášek. Zajišťování provozu parkovacích automatů a provozu trţnice. Spolupráce s jednotlivými odbory při MěÚ 

Český Brod. Kontrolní činnost v areálu nemocnice a kontrola sklepních prostor v nemocnici. 

�  Jan Svoboda 

Voda ve městě 
 

Jiţ několik let se zhoršuje situace se zásobováním vodou. Kaţdé léto se 

situace hlavně v parných dnech vyhrocuje a dochází k omezení zalévání zahrádek  

a napouštění bazénů. Není to jev charakteristický jen pro Český Brod, ale je to 

problém daleko přesahující hranice našeho státu. 

Je na místě Vás informovat, ţe jsme nesloţili ruce do klína, ale ţe se v této věci něco 

podniká. V letošním roce byly provedeny dva nové vrty v oblasti Dolánek, které 

v blízké budoucnosti zajistí dostatek pitné vody. Je počítáno i s nárůstem počtu 

obyvatel. Za zmínku stojí i skutečnost, ţe tato voda je velice kvalitní. Aby se zlepšila  

i situace s tlakem ve výše poloţených částech města, připravuje se výstavba nového 

vodojemu. Tím by byl tento problém vyřešen. V krátkodobém horizontu se počítá 

s pouţitím vrtu na koupališti k posílení zásob pitné vody. I přes velkou finanční zátěţ 

je tu velká šance, ţe do třech let bude mít Český Brod problém s pitnou vodou vyřešen 

na dlouhá léta dopředu. 

Jaromír Fischer, starosta města 
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Okénko Městské knihovny 

 
V první polovině června proběhla v českobrodské Městské knihovně zajímavá akce pro prvňáčky místních základních škol. 

V rámci oslav 120. výročí zaloţení naší knihovny jsme letos poprvé s kolegyněmi připravily budoucím malým čtenářům 

pořad Pasování prvňáčků na malé čtenáře, v němţ se děti formou pohádkové hry seznámily s knihovnou. 

Paní královna Písmenkového království a její tři skřítci prováděli děti různými zábavnými úkoly, při kterých děti doplňovaly 

písmenka do slov, hledaly pohádkové postavičky, četly básničky, zpívaly známé pohádkové písničky a při tom všem se 

náramně bavily. Po zdárném splnění všech úkolů Písmenková královna slavnostně pasovala děti na malé čtenáře a předala 

jim diplom. Prvňáčky čekalo i malé sladké překvapení v podobě lízátka a originální kniţní záloţka, kterou jsme pro ně 

vlastnoručně vytvořily, jako jemná pobídka ke čtení. Zkrátka nepřišly ani nemocné a chybějící děti, diplom a ostatní dárky 

pro ně převzaly jejich paní učitelky. Celkem jsme přivítali do řad čtenářů a doufejme, ţe i budoucích uţivatelů naší knihovny 

120 dětí z pěti prvních tříd obou českobrodských základních škol. Podle ohlasů dětí i jejich vyučujících můţeme soudit, ţe se 

pořad líbil, přivítaly bychom tedy, kdyby se tato úspěšná akce stala počátkem nové tradice, která povede k ještě intenzivnější 

spolupráci mezi naší knihovnou a českobrodskými školami, protoţe jak říká italský spisovatel Umberto Eco: „Kdo čte, ţije 

dvakrát.“ 

Vlasta Novotná a Radka Šindelářová, Městská knihovna Český Brod 

Výběr z kniţních novinek za červen 

2008 
Naučná literatura: 

Beltz, Heinrich: Tvarování dřevin 

David, Petr: Za strašidly po Praze 

Doleţalová, Alena: Co doma vaříme a pečeme nejraději 

Klíma, Jan: Dějiny Angoly 

Lohrer, Thomas: Třináct zahradních škůdců 

Mudrová, Ivana: Evropou okouzleným pohledem 2. 

Rákosníková, Jitka: Ořechy 

Schmitt, Gudrun: Dekorace z ubrousků 

Steinberg, Judy: Sexy v padesáti a úţasná v šedesáti 

Šemberová, Zora: Na šťastné planetě 

Štefáček, Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, 

Moravy a Slezska 

Toulavá kamera 6. 

Ţmolík, Václav: Po Česku 
Beletrie: 

Berry, Steve: Benátská zrada 

Bittner, Jan: Deník kastelána 

Bondurant, Matt: Tajemství pohřebního kamene  

Březinová, Anna: Královská láska 

Burton-Phillips, Elizabeth: Mé syny zničil heroin 

Caruso, Giacinta: Rembrandtův trojúhelník 

Coelho, Paulo: Ţivot 

Černík, Zbyněk: Louh na báby 

Červenák, Juraj: Bivoj běsobijce 

De Mille, Nelson: Odvetný úder 

Dršata, Radovan: Kolíne, Kolíne…stálo to za to 

Falcones, Ildefonso: Katedrála moře 

Fielding, Joy: Zachráníš mě ráno 

Gallo, Max: Křesťané 2. 

Hayden, Torey L.: Spratek 

Horáková, Naďa: Tajemství císařovy milenky 

Hosseini, Khaled: Lovec draků 

Kessler, Leo: Rommelova poslední bitva 

Koontz, Dean: Bratr Thomas 

Kratochvil, Jiří: Siamský příběh 

Monyová, Simona: Matka v krizi 

Morrow, James: Síň slávy evropské SF 

Nesvadbová, Barbara: Pohádkář 

Pratchett, Terry: Nadělat prachy 

Přidal, Antonín: Kouzlo nechtěného 

Rubínová, Johana: Můj vysvlečenej deník 

Rybka, Michal: Příběhy pro Bastet 

Štiks, Igor: Eliášovo křeslo 

Tremayne, Peter: Zlý úplněk 

Zgustová, Monika: Zimní zahrada 
Dětská literatura: 

Bartáková, Eva: Moje první abeceda 

Cabot, Meg: Princezna Mia 

Casalis, Anna: Jeţkovo tajemství a jiné příběhy 

Colferm Eoin: Detektivní agentura Půlměsíc 

Farmer, Nancy: Moře Trollů 

Felix, Jiří: Atlas zvířat 

Městská knihovna v Českém Brodě 
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září 2008 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Skautský tábor Pod kopcem Pohoř 2008 

 
Takţe letos se na „novém“ tábořišti Pod kopcem Pohoř, konal jiţ 14. letní tábor. Bohuţel, veškerý 

program a naše působení v lesích kolem obce Čestín bylo ovlivněno vichřicí z 25. června, která 

způsobila v okolí tábořiště pěknou paseku, a to doslova. Les nad táborem údajně zmizel během 10 

minut… Zákaz vstupu do lesů pro osazenstvo tábora byl nevyhnutelný, protoţe riziko pádu nalomených 

stromů bylo vysoké. Tím jsme přišli o moţnost her v lese a letos poprvé neproběhlo ani jedno přespání 

v lese a nebyla ani naše veleoblíbená třídenní akční hra Komando. Místo toho jsme se tedy snaţili 

nalézt náhradní program. V rámci táborové hry jsme putovali za prsteny – čili Pán prstenů. Podívali 

jsme se do Kutné Hory (byli jsme na Vlašáku – to není ten chutný salát, ale dvůr s mincovnou, dále na 

náměstí – rozchod na zmrzlinu, a také u busty Vrchlického u ţelezniční trati), do Zruče nad Sázavou na 

zámek s výstavou panenek a byli jsme na návštěvě hasičského záchranného sboru (kde nás vyvezli na 

vysokozdviţné plošině hasičského auta a nechali nás proběhnout se v hasičské výstroji i stříkat  

z hadice), hráli jsme Hry bez hranic a Táborovou olympiádu – soutěţe v „tradičně netradičních“ 

disciplínách, jako např. hod vejcem, hráli jsme noční fotbálek při svíčkách, za deště jsme se věnovali 

rukodělným pracím a mnoha dalších činnostem. V posledním týdnu jsme byli jiţ pouze se staršími 

(skauty a skautkami) na letišti ve Zbraslavicích. Ale nemyslete si, ţe se nepřipravilo ţádné přespání 

mimo tábor – to obstarala výprava skautů a skautek a jejich vedení do Kácova – přespalo se v kempu. 

Bohuţel ani koupání nám moc nevycházelo, a to především kvůli aprílovému počasí, které nás 

provázelo téměř celý tábor. Takţe jsme se byli vykoupat pouze v pískovém jezeru na Budě  

a v posledním týdnu jsme si koupání vynahradili poléváním z lavorů, škopků, ešusů a vodními bitkami 

v potoce. 

I přes letošní ztíţené podmínky jsme tábor všichni ve zdraví přeţili, vichřice nám ţádné další škody 

neprovedla a program se povedl. Nyní nás moţná čeká nová zkušenost se sázením stromků a v červenci 

2009 hurá na další tábor. 

� za skautské středisko 214.07 Ing. Ládi Nováka Český Brod Jan Štangler – Berlin   

Opravy komunikací 
 

Prázdniny skončily a ve městě se usilovně pracuje na dalších komunikacích. 

Krajský úřad v letošním roce věnuje mnoho finančních prostředků na obnovu 

zdevastované silniční sítě. A vzhledem k tomu, ţe silnice v majetku kraje procházejí 

našim městem, nezbývá neţ se k opravám připojit. Před vytvořením nových povrchů je 

však zapotřebí dát do pořádku městskou kanalizaci a vodovod. K nám se také přidali 

plynaři a ČEZ. Potom uţ nám zbývá „jen“ nové osvětlení, chodníky, autobusové 

zastávky a zeleň. 

Město je díky této rozsáhlé akci obtíţně průjezdné. Obyvatelé a podnikatelé v ulicích 

Suvorovova, Palackého a Kounická určitě nemají lehký ţivot. I přes snahu naší i firmy 

Zepris ulehčit situaci v dopravě, to není jednoduchý úkol. Naší velkou snahou je, aby se 

stavba podařila letos přivést do „snesitelného“ 

stavu. V jarních měsících by měly být provedeny 

kabelové rozvody, veřejné osvětlení  

a konečná úprava chodníků. Tím by měla tato 

zátěţ skončit. Jistě to bude krásný pohled na další 

nové části našeho města. Při této příleţitosti bych 

chtěl poděkovat všem, kteří chápou tuto situaci a 

svým pozitivním přístupem pomáhají toto 

nelehké období překonat.  

 

� Jaromír Fischer, starosta města 
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MS v lodní třídě Cadet skončilo 

Mistři republiky Jirka Parůžek a Katka Hálová z Českého Brodu přivezli 

putovní cenu 
 
Od soboty 26. 7. 2008 se jachtaři Katka Hálová a Jirka Parůţek účastnili v holandském Medembliku Mistrovství světa  

v jachtingu pro lodní třídu Cadet v konkurenci jachtařů z Holandska, Belgie, Austrálie, Anglie, Argentiny, Ruska, Polska  

a dalších 6 zemí. Zároveň s nimi soutěţilo i 7 dalších posádek z České republiky. Na všechny nejprve čekaly 3 tréninkové 

dny, registrace závodníků, povinné měření lodí a v pátek 1. 8. první cvičná rozjíţďka a slavnostní zahájení MS. Počasí 

zpočátku ukazovalo svou lepší stránku, sluníčko svítilo a pro jachting tolik potřebný vítr téţ přiměřeně foukal.  

Po krásném pátečním zahajovacím ceremoniálu posádky čekalo 6 rozjíţděk ve třech prvních dnech. V sobotu byly 

povětrnostní podmínky ideální, přesto se našim závodníkům nedařilo zcela podle jejich představ a ve dvou rozjíţďkách se 

umístili na 46. a 49. místě. V neděli vítr zesílil a kromě soupeřů se musela naše posádka vypořádat ještě s Katčinou 

nevolností, kterou způsobila zřejmě slabá mořská nemoc. V pondělí pak vítr dosahoval místy aţ 14,5 m/s a tvořily se vlny 

vysoké aţ 1,5 m. Zároveň se světovým šampionátem probíhal paralelně otevřený závod, tzv. promotional, jehoţ závodníky 

kvůli silnému větru nepustila komise na vodu vůbec. Posádky MS ale vyrazily k závodu i tento den, opět ke dvěma 

rozjíţďkám. Pondělí bylo pro české reprezentanty opravdu těţké, jedna z posádek udělala v lodi díru a i na dalších lodích 

byly patrné menší škody. Katka s Jirkou se 3x koupali a v celkovém pořadí byli po polovině soutěţe na 57. místě. Na úterní 

volný den se všichni těšili a bez výjimky si ho zaslouţili. Podmínky, které závodníky provázely během celého mistrovství, 

jsou pro Čechy nezvyklé. Tak silný vítr, jaký foukal v Medembliku a vysoké mořské vlny, u nás v republice budeme jen 

velmi těţko hledat. Nutno podotknout, ţe i pro závodníky z přímořských států byl tento týden náročný, protoţe i pro ně byla 

síla větru a povětrnostní podmínky extrémní. 

          Druhá polovina závodu o titul Mistra světa však skončila pro českou posádku Jiří Parůţek/Kateřina Hálová velkým 

úspěchem. Po úterním volném dni, kdy se oba závodníci v doprovodu dospělých vydali načerpat nové síly do námořního 

muzea v Den Helderu, se povětrnostní podmínky na moři na krátko zklidnily. Ve středu vanul pouze slabší vítr, okolo 4 – 

5m/s a Jirka s Katkou zajeli ve dvou rozjíţďkách krásné 35 a 33 místo, coţ je posunulo celkově na 54 příčku. Díky 

nepříznivé předpovědi na čtvrtek, kdy byly hlášeny silné bouře a stáčení větru, odloţila komise rozhodčích plánované 

rozjíţďky na pátek.  

     Pátek, poslední den závodu, byl pro naši posádku zásadní. Vítr zesílil na 6 – 7 m/s a hlášeny byly i silné přeháňky. V první 

rozjíţďce Jirka s Katkou perfektně zvládli start a první stoupačku, coţ jim vyneslo vedoucí pozici na první bóji. V druhém 

kole se na posádku lodi CZE 9640 dotahuje posádka belgická, těsně před cílem ji ještě předjíţdí Španělé. I tak je pro nás  

3. příčka této rozjíţďky velkým úspěchem. Těsně před časovým limitem komise rozhodčích startuje poslední závod MS, kdy 

síla větru dosahuje 9 m/s, s nárazy aţ 14 m/s a silně prší. Naši jachtaři ale zvládají rozbouřenou hladinu bez problémů  

a dojíţdějí 26. V celkovém pořadí se tím posunují na krásné 43. místo. 

     Mistry světa v lodní třídě Cadet se stává posádka z Belgie Quinten Lauwers a Nele De Munck. Umístění dalších českých 

posádek nese čísla 59, 68, 69, 73, 74 a 78 z celkového počtu 81 posádky. Jirka s Katkou získávají putovní cenu, ocenění Alf 

Simmon‘s Trophy, coţ je cena pro posádku s největším zlepšením v průběhu závodu a při předávání cen si tak uţívají velký 

úspěch a aplaus. Rodinám závodníků pak nezbývá nic jiného neţ začít šetřit a usilovně shánět sponzory, abychom se v lednu 

2010 mohli zúčastnit Mistrovství světa v Argentině pro rok 2009. Nominace jsou jiţ nyní téměř jisté a česká posádka lodi 

CZE 9640 se zúčastnit musí uţ jen proto, aby se putovní cena mohla vrátit zpět do oběhu MS. 

 

Jirko a Katko, moc vám blahopřejeme, drţíme vám palečky a těšíme se na další úspěchy! 

 

�  Martina Hálová 

 

Titul Mistrů České republiky v lodní třídě Cadet pro rok 2008 míří do Českého Brodu a Čelákovic 
 

Po čtyřech letech spolupráce v jedné posádce, po titulu Mistr České republiky v kategorii do 14 let a po zisku dvou stříbrných 

medailí za celkové pořadí v předchozích letech, si posádka jachetního klubu Jachting Toušeň Jiří Parůžek (1991) a Kateřina 

Hálová (1997) závodící v lodní třídě Cadet, odvezla z  letošního Mistrovství České republiky na Lipně zlaté medaile  

a vytoužený titul Mistr České republiky. 

Během devíti rozjíţděk a dvou závodních dnů si titul Mistra ČR vybojovala posádka Jachtklubu Toušeň Jiří Parůţek  

a Kateřina Hálová (ţákyně 2. ZŠ Český Brod). Stříbrnou medaili si do Brna odvezla závodní dvojice TJ Lodní sporty Šimon 

Seidl a David Hakl. Překvapením bylo třetí místo posádky YC Neratovice Michal Kliment a Veronika Ţivná.  

Mistrovství ČR lodní třídy Cadet proběhlo na Lipně v Černé v Pošumaví společně s třídami 420 a Pirát. Ve středu proběhlo 

měření lodí a plachet dle směrnic třídy. Závod byl vypsán na celkem 12 rozjíţděk. Ve čtvrtek počasí bohuţel nedovolilo 

odstartovat ani jednu rozjíţďku, přes Lipno se přehnala bouřka doprovázená silným větrem. V pátek se pak za středního větru 

v prostoru před loděnicí v Černé v Pošumaví odjelo prvních pět rozjíţděk. V sobotu vítr zeslábl a měnil svůj směr, 

nicméně v prostoru u Kovářova bylo moţné dokončit čtyři rozjíţďky. V neděli se jiţ vítr bohuţel nerozfoukal. ¨ 

Průběh letošního mistrovství ČR lodní třídy Cadet byl opravdu dramatický. 
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Ještě před poslední rozjíţďkou nebylo jisté, kdo se stane vítězem. Bodové ohodnocení na prvních třech místech bylo velmi 

těsné. Vítězství nakonec získala posádka Jiří Parůţek a Kateřina Hálová z Jachtklubu Toušeň, pro kterou to byl první titul v 

absolutním pořadí. Tato posádka také vede po třech odjetých závodech Pohár České republiky, coţ je seriál šesti regat. 

Velkého úspěchu dosáhli mladí jachtaři v dubnu v Německém Warnemünde, kde zvítězili v mezinárodní regatě na vodách 

Baltu. 

V sobotu 26. 7. odjíţdějí Jirka s Katkou do Holandska na MS 2008, kam se nominovali jako první posádka z České 

republiky. V roce 2009 se pojede Mistrovství světa v Buenos Aires v Argentině a dále Mistrovství Evropy ve Španělské 

Almérii. Zda se těchto svátků jachtingu budou účastnit také Jirka s Katkou, bude záleţet ve velké míře na jejich výsledcích, 

ale také na rodičích Jirky a tatínkovi Katky. Ti jsou bohuţel, téměř jedinými sponzory tohoto velmi finančně náročného 

koníčku jejich dětí a za to jim jistě patří velký dík. 

�  Martina Hálová 

Dny evropského dědictví 2008 

TISMICE – OD POHANSKÉHO HRADIŠTĚ  

KE KŘESŤANSKÉ BAZILICE 
aneb putování s archeologem 

 

Neděle 14. září 2008 od 14.30 hod 

Regionální muzeum v Kolíně  

a Obecní úřad v Tismicích  

 

Program 

 

„Muzeum na cestách“ přijede toho dne do obce Tismice. 

Navštívíte-li od 14.30 do 17.30 hod muzejní stánek u 

baziliky, obdrţíte: 

- plánky hradiště s vyznačeným někdejším opevněním 

- tiskoviny-k archeologii Tismic, bazilice, tismické 

madoně… 

uvidíte: 

- pohledy z ptačí perspektivy na hradiště v Tismicích 

- originály nálezů z  hradiště přivezené z muzejních depozitářů  

ochutnáte: slovanskou kaši. 

Od stánku začíná v 18.00 hod výprava na hradiště s archeologem!  Kostýmované děti se tam 

mohou zapojit do hry o hledání dávného pokladu. Společně se pak sejdeme u ohně-ţivlu, 

kterému po starém zvyku obětujeme přinesené květinové dary jako poděkování za úrodu. 

U baziliky se sejdeme ve 20.00 hod k její večerní prohlídce. 

Ve 21.00 hod začíná komentovaná večerní prohlídka Podlipanského muzea v Českém Brodě 

s nově otevřenými výstavami: 

 „Chrám sv. Gotharda v Českém Brodě“ 

 „Keltové a střední Čechy“  

a stálými expozicemi: 

„Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve středních Čechách“ 

 „Slovanská hradiště v Pošembeří“ 

 „ Antické a orientální staroţitnosti Josefa Zounka“ 

 

Konec ve 22.00 hod., vstup volný. 
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Dny evropského dědictví na Kolínsku, Kouřimsku 

a Českobrodsku - 13. – 21. září 2008 

 

Přehled doprovodného programu, pořádaného 

občanským sdruţením Památky pro ţivot ve 

spolupráci s Městem Kolín. 

 
13. 9. – 9.00 hodin: Exkurze Středověké venkovské kostely na Kolínsku, Kouřimsku a Českobrodsku – 

celodenní prohlídka ojedinělého souboru románských a gotických venkovských kostelů, doprovázená výkladem 

historika umění. Budou navštíveny kostely Zvěstování P. Marie v Plaňanech, sv. Václava v Ţabonosech, sv. 

Bartoloměje ve Třebovli, sv. Šimona a Judy ve Viticích, Nalezení sv. Kříţe v Bříství, Nanebevzetí P. Marie 

v Tismicích, sv. Petra a Pavla v Přišimasech – Horce a sv. Jiří v Hradešíně. 

- odjezd z Kolína, bliţší informace, rezervace a prodej vstupenek v Městském informačním centru Kolín, Na 

Hradbách 157, Kolín, tel.: 321 712 021, e-mail: mic@mukolin.cz, vstupné 50,- Kč 

 

Kouřim 
14. 9. – 13.00 hodin: Památky královského města Kouřimi – prohlídka s výkladem historika umění. Bude 

navštíveno Muzeum Kouřimska, bývalé děkanství, kostel sv. Štěpána se zvonicí, městské opevnění s Praţskou 

bránou, kostel Nejsvětější Trojice a kaple P. Marie Pomocné. 

- začátek v Muzeu Kouřimska v Kouřimi, bliţší informace v Městském informačním centru Kouřim, Mírové náměstí 

1, Kouřim, tel.: 321 784 004, e-mail: ic.kourim@atlas.cz, základní vstupné 100,- Kč, sníţené vstupné 70,- Kč 

(zahrnuje téţ vstup do Muzea Kouřimska) 

 

13. – 14. 9. – 10.00 – 12.00 13.00 – 16.00 hodin: Bývalé děkanství v Kouřimi – zpřístupnění historického objektu 

s prezentací projektového záměru sdruţení Památky pro ţivot „Muzeum kouřimského arciděkanátu – Centrum pro 

prezentaci kulturního dědictví“, Mírové náměstí 124, Kouřim 

 

Chotouň 
20. 9 – 10.00 hodin: Kostel sv. Prokopa – jedinečná barokní stavba, vybudovaná dle projektu Jana Blaţeje 

Santiniho - Aichela - prohlídka s výkladem historika umění, Chotouň (obec Chrášťany u Českého Brodu) 

 

Klášterní Skalice 
20. 9. – 13.00 hodin: Bývalý klášter cisterciáků a barokní krajinná kompozice – pozůstatky rozlehlého gotického 

kláštera, postaveného hutí Matyáše z Arrasu, a barokně přestavěného na konci 17. století - prohlídka s výkladem 

historika umění, Klášterní Skalice 1 

 

Kolín 
15. 9. – 16.00 hodin: Moderní architektura – prohlídka s výkladem historika umění, začátek před Městským 

informačním centrem, Na Hradbách 157, Kolín 

16. 9. – 15.00 hodin: Soubor pozdně barokních měšťanských – prohlídka s výkladem historika umění, začátek na 

Karlově náměstí v Kolíně 

16. 9. – 16.00 hodin: Kostel sv. Víta na Zálabí – prohlídka s výkladem historika umění, ul. U Kostelíčka, Kolín 

17. 9. – 15.30 hodin: Kapucínský kostel Nejsvětější Trojice – prohlídka s výkladem historika a historika umění, 

Kutnohorská ul., Kolín 

17. 9. – 17.15 hodin: Kostel sv. Jana Křtitele – prohlídka s výkladem historika umění, ul. U Křiţovatky, Kolín 

18. 9. – 16.00 hodin: Městské divadlo – prohlídka s výkladem historika umění, Smetanova 557, Kolín 

20. 9. – 16.30 hodin: Husův sbor Církve československé husitské a socha M. Jana Husa – prohlídka s výkladem 

historika umění, Husovo náměstí, Kolín 

21. 9. – 10.00 hodin: Bývalé ţidovské ghetto, synagoga a Starý ţidovský hřbitov – prohlídka s výkladem 

historika a historika umění, začátek před budovou Regionálního muzea, Brandlova 27, Kolín 

19. 9. – 19.00 hodin: „Tanec mezi nebem a zemí“, Chorea Historica Praha, Chairé Příbram – koncert staré hudby 

s výpravným představením tanců z období manýrismu – synagoga v Kolíně, Na Hradbách 157, Kolín 

mailto:mic@mukolin.cz
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K HISTORII ŢIDOVSKÉHO OSÍDLENÍ ČESKOBRODSKA 
 

5. část – Závěrečná etapa vývoje českobrodské (přistoupimské) ţidovské obce a její zánik za 2. světové války. 

 

   Na úsvitu 20. století zaţívalo ţidovské obyvatelstvo českých zemí asi nejklidnější období svého zdejšího dosavadního 

pobytu. Ani našim zeměpisným šířkám se sice nevyhnula vlna novodobého antisemitismu, která našla své vyústění v podobě 

tzv. Hilsnerovy aféry, 1 nicméně v porovnání s protiţidovskými pogromy v Rusku, které zhruba v téţe době šokovaly západní 

svět, nedoznala valného rozsahu. Nová generace, nezatíţená minulostí s jejími segregačními omezeními, se úspěšně 

začleňovala do ekonomického, kulturního i politického ţivota země, a občané ţidovského původu patřili ve svých 

domovských obcích nezřídka k osobám váţeným a nezanedbatelně se spolupodílejícím se na jejich rozvoji. Tak tomu 

nepochybně bylo i v Českém Brodě a jeho okolí. 

   Stav ţidovské populace Českobrodska na počátku 20. století nám asi nejspolehlivěji udávají výsledky sčítání obyvatelstva 

z roku 1900, které potvrdily trend, patrný jiţ z předešlého sčítání, totiţ postupný přesun ţidovského obyvatelstva z venkova 

do měst, především do Českého Brodu, který však oproti dřívějším dobám jiţ nebyl ve všech případech finálním inkasistou 

této migrující populace. Podle zjištění sčítacích komisařů zde sice nadále ţila nejpočetnější komunita v rámci 

českobrodského okresu, avšak bylo patrné, ţe největší početní rozmach v  tomto ohledu má město jiţ také za sebou, neboť ve 

srovnání s rokem 1890 poklesl celkový počet obyvatel ţidovského vyznání o více neţ tři desítky osob. Nynějších 93 občanů 

tvořilo 2,2% z celkových 4233 obyvatel. Na dalších místech se za Úvaly a Škvorcem seřadily stále ještě silné Kounice s 28 

(2,1% z 1308) a Přistoupim s 20 osobami (2,8% ze 711), následně Vykáň s 11členou enklávou (2,3% ze 485), Lipany s 10 

lidmi (3,8% z 265) a Poříčany s 8 (1% z 852). Největší procentní zastoupení měly Hřiby, kde 7 lidí tvořilo 4,4% ze 158, další 

pozice obsadily Štolmíř se 7 (1,6% ze 433), Tismice se 7 (1,5% ze 464) a Vitice se 7 ((1,6% ze 438), 6 lidí (1,1% z 538) ţilo 

v Manderšajdu, 6 (1,6% z 377) v Limuzech, 4 (0,9% ze 456) v Bylanech, 3 (0,8% z 375) v Tuchorazi, po 2 osobách uváděly 

Bříství (0,4% ze 497), Kšely (0,6% z 352) a Přišimasy (0,6% z 361), ţebříček uzavíralo Přehvozdí s jediným zástupcem, 

představujícím 0,4% z 277 obyvatel. Ţidovské osídlení ztratily renomované lokality jako například Břeţany, Lstiboř nebo 

Mrzky. 

   V případě Českého Brodu sídlila největší část komunity v centru města, tj. na dnešním Husově náměstí a na sousedním 

náměstí Arnošta z Pardubic, dále na ulici Prokopa Holého a konečně také na nejspíše hlavní českobrodské třídě – ulici Krále 

Jiřího, spojující ţelezniční nádraţí s centrem a procházející mezi oběma zmíněnými náměstími.  

   První ze zmiňovaných lokalit, tvořená oběma hlavními náměstími a několika přilehlými ulicemi, čítala celkem 10 domů 

s ţidovským osídlením. Na samotném Husově náměstí stálo 6 z nich – čp. 16, patřící obchodníku Bedřichu Hellerovi, jenţ 

zde ţil s manţelkou Johanou, synem Josefem a dcerami Bertou a Františkou; dále čp. 60, kde provozoval obchod s obilím a 

moukou Josef Stein, jenţ měl s manţelkou Ţofií syna Richarda a dcery Karolínu a Kamilu; čp. 65, kde byl na bytu student 

Zdeněk Košerák z Tlustovousů;  čp. 83, patřící od roku 1880 pekaři Leopoldu Stránskému a jeho ţeně Kateřině; čp. 137, kde 

vedl obilní obchod Emanuel Novák, evidovaný zde spolu s manţelkou Bertou a synem Františkem, a konečně čp. 159, jehoţ 

majitelem byl kupec Karel Beck a jeho manţelka Hermína, jeţ svého chotě obdařila dcerami Martou, Annou a Emou. 

Náměstí Arnošta z Pardubic uvádělo domy tři: čp. 43, kde v prvním z 2 bytů ţil obchodník střiţním zboţím a starosta 

přistoupimské ŢNO Hynek Fischl s manţelkou Pavlínou a dětmi Vladimírem, Zdeňkou, Marií, Valerií, Otakarem, Růţenou a 

Karlem, ve druhém bytě pak od r. 1896 bydlel další významný funkcionář ŢNO JUDr. Julius Dux s manţelkou Idou, dcerou 

Eliškou a synem Viktorem; čp. 56, kde provozoval obchod s obilím a zemědělskými produkty Josef Donát, ţijící zde 

s  manţelkou Annou, synem Františkem, dcerami Růţenou a Josefou, a zaměstnávající ve svém obchodě i úředníky Huga 

Neumanna a Josefa Donáta; a čp. 59, kde bydlel obchodní cestující pojišťovny Universale Praha Gustav Sušický 

s manţelkou Leopoldinou, syny Karlem, Rudolfem, Josefem, Janem a Bedřichem. Výčet ţidovských domů v centru města 

uzavírá čp. 81 na Komenského ulici, kde byl veden jednak obchodník Josef Novák s manţelkou Bety, a zároveň jejich zeť 

Adolf Waigner – jednatel firmy M. B. Böhm Cerhenice, s manţelkou Emilií a 6 syny, z nichţ nejstarší Rudolf pracoval jako 

úředník Union Banky v Praze, druhorozený Oldřich byl praktikantem u firmy Adolf Böhm a spol. – obchod suknem 

v Liberci, třetí syn Karel studoval obchodní akademii v  Praze, čtvrtý syn Emil studoval v Mimoni a jen dva nejmladší bratři 

Zdeněk a Josef zůstávali dosud trvale doma.  

   Sedm domů s ţidovskými obyvateli se nacházelo v ulici Krále Jiřího – v čp. 88 bydlel důchodce Samuel Kraus, 

zaměstnávající jako hospodyni vdovu Terezii Steinovou; jeden z bytů v čp. 90 obýval od r. 1897 obchodník s moukou a 

plodinami Filip Taussig s manţelkou Aloisií rozenou Donátovou a jejím otcem Salomonem Donátem; čp. 96 patřilo Aloisi 

Steinovi, příručímu v obchodě svého otce Rudolfa s dřevem a uhlím. Ten však v době sčítání pobýval v rodné Vykáni, a tak 

byl evidován pouze jeho otec; čp. 109 obýval polní hospodář Gustav Klinger z Třebovle s manţelkou Kamilou a synem 

Františkem, přičemţ se zvládnutím celkem rozsáhlého domácího zvěřince (5 koní, 30 ks hovězího dobytka, 25 slepic) 

pomáhali ještě čeledín a sluţka, oba katolíci; v čp. 203 pobývala vdova Karolína Nováková, provozující zde krupařský 

obchod po svém manţelovi a vychovávající dceru Elišku; v čp. 215 bydlela vdova Eleonora Syrová a v čp. 220 ţila 

v podnájmu vdova Marie Sušická se synem Richardem a dcerou Idou.  

   Také ulice Prokopa Holého, tvořící výjezdní cestu z města směrem na Přistoupim a státní silnici Praha-Kolín, měla své 

ţidovské obyvatele, soustředěné zde ve 3 domech: v čp. 27 ţil obchodník s lihovinami Adam Moravic, jenţ s manţelkou 

Annou vychovával dcery Kamilu, Idu, Emmu a Růţenu, přičemţ nejstarší dvě dcery pomáhaly v obchodě, třetí studovala 

v Praze a nejmladší chodila na obecnou školu v Č. Brodě; čp. 114 bylo rozděleno na dva byty – v prvním z nich se zdrţoval 

podomní obchodník Bedřich Schick s manţelkou Rózou a dětmi Vilémem, Idou, Viktorem, Štěpánkou, Bertou a Zdeňkou, 

druhý měl pak v nájmu řezník Matěj Steiner, vychovávající s manţelkou Ludmilou, která po svatbě přestoupila k manţelovu 
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katolickému vyznání, syny Karla a Josefa; a v čp. 274 provozoval obchod s obilím a moučnými výrobky Josef Stránský, 

ţijící zde s manţelkou Annou. 

   Zbytek českobrodských Ţidů se soustředil na Ţiţkově ulici – čp. 156 tam vlastnil Pavel Šulhof, vychovávající s manţelkou 

Terezií syny Karla a Jaroslava, a jeden z bytů v čp. 293 vlastnil rozvedený rolník Marek Fischl.  

   Jak vidno, byl převaţujícím zaměstnáním českobrodských Ţidů obchod se zemědělskými produkty, na dalších místech 

figuroval obchod střiţním zboţím či s potravinami a nápoji, ve dvou případech šlo přímo o zemědělskou produkci. Ostatní 

profese byly zastoupeny spíše řídce. Co však měla většina příslušníků ţidovské komunity společného, byla péče o vzdělání 

svých dětí – pakliţe obchod vynášel, neváhala hlava rodiny poslat své děti na studia do Prahy, ale třeba i do Liberce a jinam. 

To ovšem neznamenalo, ţe by některé z nich nemohlo později převzít rodinnou ţivnost, jak se ostatně ukazuje v populačních 

přehledech z pozdějších let. 2 

   Ţidovská menšina v Kounicích čítala celkem 5 domů, přičemţ aţ na jedinou výjimku šlo vesměs buď o nájemce 

lichtenštejnských statků, nebo o soukromé rolníky. Naproti tomu v Přistoupimi, kde bylo ţidovských domů 6, byla profesní 

struktura přece jen o něco pestřejší, především zřejmě proto, ţe šlo o duchovní centrum regionu. Kromě rabína a správce 

hřbitova, kteří byli zaměstnanci ŢNO, se zde vyskytovali především obchodníci všeho druhu, jejichţ artiklem bylo smíšené 

zboţí, tabák a v jednom případě téţ dobytek. V ostatních lokalitách převaţovalo zemědělské zaměření, následované výše 

zmíněnými druhy obchodu. Jedinou výjimkou byly Poříčany, kde se vyskytovala téţ různá zaměstnání u státní ţelezniční 

dráhy.  

   Pozvolný, ale trvale postupující úbytek členstva výrazně ovlivňoval fungování všech náboţenských obcí působících 

v českobrodském politickém okrese. Podle výkazu pro léta 1897–9 se počet členů přistoupimské obce vyvíjel následovně – 

zatímco počátkem r. 1897 měla obec 50 členů povinných k placení příspěvků a 21 neplatících, r. 1898 to bylo 48 osob 

platících a 15 od placení osvobozených, r. 1899 pak 45 osob a 10 neplatičů. Počátkem 20. století se sice situace o něco málo 

zlepšila, přesto však přidělávala obecním předákům vrásky, především v oblasti ekonomické. Na druhou stranu byla 

přistoupimská obec pořád ještě početně a tím i ekonomicky silnější neţ obec černokostelecká, která měla r. 1900 jen 37 

platících členů a celkově 162 příslušníků, anebo obec úvalská, která r. 1895 začínala s 25 platícími členy, během několika 

příštích let sice narostla na 31 platících členů, ale r. 1900 čítala uţ zase jen 20 platících a 5 neplatících. Přesto bylo na 

pozvolný úbytek členstva, jenţ hrozil v budoucnu nabrat o poznání rychlejší spád, potřeba reagovat. Stalo se tak po rezignaci 

stávajícího starosty Hynka Fischla 7. 12. 1900, kdy na jeho nastoupil dosavadní místostarosta JUDr. Dux, který si za svého 

zástupce zvolil Josefa Steina. Zkušený právník došel k závěru, ţe nejlepším řešením bude zřejmě změna stanov, kterou 

praţské c. k. místodrţitelství povolilo 30. 1. 1903. O necelé dva měsíce později – 25. 3. 1903 – pak byla schválena změna 

paragrafu 6 a 7 stanov, podle níţ měli být dále členové představenstva jen 4 s 2 náhradníky, a stejně tak v zesíleném 

představenstvu měli se 4 členy řádného vedení zasednout 4 důvěrníci, tj. celkový počet členů tohoto orgánu měl být 8. 

Poprvé se podle nového systému volilo jiţ 10. 5. tohoto roku a nové vedení obce mělo následující podobu: v představenstvu 

zasedli kromě JUDr. Duxe a Josefa Steina ještě Karel Beck a Josef Stránský, potvrdivše tak dominanci Českého Brodu v 

rámci obce, náhradníky se stali Sigmund Taussig z Kounic a Hynek Fischl; zato zesílené představenstvo mělo pestřejší 

strukturu, kdyţ za jeho důvěrníky byli zvoleni Alois Kiesler z Přistoupimi, Max Mendl z Kounic, Pavel Schulhof z Č. Brodu 

a Josef Taussig ze Štolmíře. Za starostu byl poté ustanoven opět JUDr. Dux, pokladníkem pak Karel Beck. 

   Nově zvolené obecní vedení muselo záhy řešit oţehavý problém, související s placením členských příspěvků. Věc začala 

poměrně nevinně – nájemce dvora v Břeţanech Antonín Mendl dostal na rok 1903 vyměřen náboţenský příspěvek do 

pokladny přistoupimské obce ve výši 120 K, splatný ve 4 čtvrtletních splátkách 30 K, jak mu bylo 26. 1. oznámeno; po jeho 

stíţnosti mu byl 15. 3. příspěvek sníţen na 70 K, coţ se ale jiţ nedozvěděl, neb 12. 3. ve věku 54 let zemřel na rakovinu a byl 

pohřben na přistoupimském hřbitově. Oznámení o změně výše příspěvku tak bylo 2. 6. doručeno jeho vdově Marii, která 

však zaplatit nehodlala, protoţe, jak sdělila jiţ 4. 6. okresnímu hejtmanství, nebydlela ani ona, ani její manţel jiţ řadu let 

trvale v  Břeţanech, nýbrţ v Praze, a na najatém kníţecím dvorci se zdrţovali jen přes léto. V Praze také vdova platila 

příspěvek tamní obci ve výši 71 K ročně. Okresní hejtman si počkal na vyjádření od c. k. finanční prokuratury, která se 

postavila na stranu vdovy, a 8. 7. 1907 definitivně rozhodl v její prospěch. Proti tomuto rozhodnutí se sice šlo odvolat 

k praţskému místodrţitelství, ale obec, snad deprimována tím, ţe jiţ podruhé během několika let v soudním sporu s celkem 

slušnými argumenty prohrála, na další postup v této kauze rezignovala. 3 Vedení ŢNO ostatně muselo řešit i jiné věci, jako 

např. ţádost černokostelecké obce o připojení k přistoupimském rabinátu z března 1904. Vedení tamní obce se totiţ 

z finančních důvodů rozhodlo propustit svého rabína Adolfa Urbacha a připojit se přes duchovní správu k Přistoupimi, která 

nebyla proti za podmínky, ţe bude z Kostelce nad Černými lesy rabínovi vypláceno 200 K ročně na jeho plat + 150 K jako 

příspěvek do přistoupimské pokladny, a ţe jej nová funkce nebude omezovat v domácím působení. Dohodu posvětilo 

přípisem z 22. 2. 1907 i místodrţitelství v souladu s výnosem ministerstva kultu a vyučování z 25. 1. téhoţ roku. 4 

   Mezitím proběhly v Přistoupimi 29. 6. 1906 nové volby vedení – představenstvo pracovalo nyní ve sloţení Karel Beck – 

JUDr. Julius Dux – Josef Stránský – Adolf Waiger, náhradníky byli Karel Donát (obchodník z Č. Brodu) a Max Mendl. 

V zesíleném představenstvu je doplnili Josef Stein, Josef Taussig, Sigmund Taussig a Alois Kiesler. Obec měla toho času dle 

výkazu z 11. 8. 1905 celkem 43 platících členů, jimţ byly vyměřeny příspěvky v rozmezí od 10 K 20 hal. aţ po 122 K 55 

hal. Oproti soupisu z roku 1900, kdy byla spodní hranice stanovena na 8 K 50 hal. a horní na 110 K 50 hal., je patrné jisté 

navýšení základních sazeb, které mělo nejspíše kompenzovat úbytek členstva a udrţet lehce přebytkové hospodaření obce. I 

tak však byly ekonomické poměry stále o mnoho příznivější neţ třeba v Kostelci nad Černými lesy, kde byli izraelité zřejmě 

celkově chudší, protoţe nejvyšší vyměřený příspěvek zde činil 57 K, a to jen v případě 3 členů z celkových 30 platících. 5 

 

pokračování v příštím čísle 
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ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ 

Informační listy 

Ročník 48. 

září 2008 

 

Městské kulturní  

a informační centrum  

nabízí 

novou cykloturistickou 

mapu 

 Na kole 

Podlipanskem 
vydala MAS Podlipansko 

v roce 2007 

 

Prodejní cena 35 Kč 

K mapě obdržíte zdarma  

jako bonus DVD  

Vandrování Podlipanskem  

námět pro zajímavé výlety 

v okolí našeho regionu.  

  

l  

Pozvánky  

do historie 
 

Městské kulturní a informační 

centrum v Českém Brodě  

zve v rámci  

Dnů Evropského Dědictví  
na procházku městem v sobotu  

13. 9. 2008 

Město pohledem  

historika PhDr. Miloše Dvořáka  

Chrám sv. Gotharda a historické 

jádro města 

Sraz před budovou MKIC  

v 10.00 hodin. 

l 

Připravujeme na říjen 

přednášku 

Jan Psota – regionální kronikář 

Význam původních jmen a názvů 

na Českobrodsku 
Budova MKIC, I. patro 

16. 10. 2008 od 17.00 hodin 

vstup volný 

� Koupím jakékoliv pozemky (stavební, orná půda a jiné) v obci a okolí.  
Kontakty: 776 663 363, 775352119 

Městské kulturní a informační centrum dále nabízí 
Novou barevnou pohlednici Lipanské mohyly (4 Kč) 

Nahlédnutí (rozebraný náklad) do nově vydané publikace „Turistický a cyklistický atlas 

Středočeského kraje“ se zajímavými informacemi a hlavně typy na výlety! � 
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Dny evropského dědictví na Hradešín - Program 

sobota 13.9. a neděle 14.9. 2008 
 

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, Farnost Hradešín a Obec Hradešín 

pořádají letošní Dny evropského dědictví v duchu Národního téma EHD 2008 

„Památky v krajině a krajina jako památka“ s tímto Programem: 
 

sobota 13. 9.  
Kostel sv. Jiří na Hradešíně - pro veřejnost otevřeno  10 – 18 h - koncert klasické hudby k EHD od 17 h 

Bývalá škola - výstava fotografií „Proměny kostela sv. Jiří v průběhu času“ - pro veřejnost přístupné denně 

v době od 13.9. – 5.10. 2008 
 

neděle 14. 9.  
Kostel sv. Jiří na Hradešíně - pro veřejnost otevřeno 10 – 17 h - bohosluţba od 11:30  h. 

Kontakt: 

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o. s. 

M. Oliva, předseda 

 

Chotouň 

Hradešín 

Chorea Bohemica Tismice 
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  Všichni nebeští ptáci, velebte Pána,  

  všechna zvířata, divoká i krotká, velebte Pána (Daniel 3,80-81) 
 

 

Vás a Vaše zvířecí kamarády srdečně zveme na 

 

1. českobrodské  
 

Poţehnání zvířat 

 

u příleţitosti svátku svatého Františka z Assisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 4. října 2008 ve 14.00 hodin na faře  

v Českém Brodě, Husovo nám. 78 

Kostel sv. Gotharda 

Český Brod 
 

Neděle 21. září 2008  

v 9.30 hod. 

 

Slavnostní mše svatá 
 

k výročí posvěcení kostela 

(Posvícení) 
 

Kostel sv. 

Gotharda 

Český Brod 
Úterý 23. září 2008  

v 18.00 hod. 

 

EKUMENICKÁ 

 

BOHOSLUŽBA 

ANNA ČESKÝ BROD 
sociální služby pro seniory pořádá u příležitosti Dne seniorů 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
dne 1. 10. 2008 od 9.00 do 16.00 hodin 

 

1. moţnost prohlédnout si společné prostory areálu 

2. poskytnutí veškerých potřebných informací 

3. ukázky výrobků z aktivizačního programu seniorů 

4. fotografie ze ţivota obyvatel 

5. výstava výrobků z keramické a výtvarné dílny 

6. nabídka některých výrobků k zakoupení (květináče, hrnky) 

7. ochutnávka koláčků 
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ČESKOBRODSKÉ POSVÍCENÍ 2008 
pátek 19. 9. 2008 

19.00 koncert Sestry Steinovy, kino Svět  

od 19.00 hodin 

19.00 taneční kurz sokolovna 

sobota 20. 9. 2008 

21. ročník tenisového turnaje „O Posvícenský koláč“  

areál tenisu (celodenní akce) 

8.00 hodin kostel sv. Gotharda – mše svatá 

10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 bezplatná prohlídka pod-

zemí a galerie Šatlava 

s výstavou: Lenka Čejkovská, Jiří Filípek – kresby  

a ilustrace 

10.30 start českobrodské časovky do vrchu – cyklistický závod CTK ACFR 11 

10.00 – 17.00 prezentace skautského oddílu 07 Ing. Ládi Nováka v parčíku před MKIC 

12.00 – 16.00 Podlipanské muzeum – výstavy a expozice: 

DĚKANSKÝ CHRÁM SV. GOTHARDA – Zounkova síň  

Výstava o slavné památce 

KELTOVÉ A STŘEDNÍ ČECHY – Velký výstavní sál 

Putovní výstava o ţivotě Keltů ve středních Čechách 

13.00 „Kozlík“ loutková pohádka z Norska – u zvonice kostela sv. Gotharda 

15.00 „O bubácích a hastrmanech“ loutková pohádka Josefa Lady – u zvonice  

sv. Gotharda (účinkuje Umělecká agentura AGNEZ z České Lípy) 

16.30 fotbalové utkání na Kutilce SK Český Brod A – Touţim 

20.00 „ Nebe plné hvězd“ – tradiční ohňostroj na Husově náměstí 

20.00 posvícenská zábava v sokolovně – hudební doprovod skupiny VéBé Music 

neděle 21. 9. 2008 
9.00 evangelický kostel Nejsvětější Trojice – bohosluţba 

9.30 kostel sv. Gotharda – slavnostní mše svatá k výročí posvěcení kostela 

12.00 – 16.00 Podlipanské muzeum – výstavy a expozice: 

DĚKANSKÝ CHRÁM SV. GOTHARDA – Zounkova síň  

Výstava o slavné památce 

KELTOVÉ A STŘEDNÍ ČECHY – Velký výstavní sál 

Putovní výstava o ţivotě Keltů ve středních Čechách 

13.00 – 16.00 bezplatná prohlídka podzemí a galerie Šatlava 

s výstavou: Lenka Čejkovská, Jiří Filípek – kresby a ilustrace 

14.00 loutková pohádka „O rytíři Ríšovi“ v podzemí 

15.30 loutková pohádka „O Kašpárkově království“ v podzemí 

(účinkuje Bílkovo kratochvilné divadlo Hradec Králové) 

16.30 fotbalové utkání na Kutilce SK Český Brod B – Radim 

 

Pouťové atrakce a stánky s občerstvením  

Lunaparky Oty Třísky Husovo náměstí od 17.  9. – 22.  9. 2008 

 

změna programu vyhrazena 
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Tip na zářijový výlet do okolí  

Kolínská řepařská dráţka 

 

Jízdy výletním vláčkem taţeným dieselovou nebo parní lokomotivou. 

Projekt obnova historické Kolínské řepařské dráţky 

Klub pro obnovu Kolínské řepařské dráţky zahájil provoz dráţky slavnostním otevřením 23. 6. 2007. Celou stavbu 

provedla firma Konstav, a.s., Kolín. V areálu KŘD byla postavena nádraţní budova s informačním centrem a muzejní 

expozicí věnované historii kolínské řepařské dráţky, budova depa výtopny určená pro úschovu lokomotiv. Obě budovy 

byly navrţeny dle historických typizovaných budov Společnosti státní dráhy. Kolejové těleso je vystavěno po původní 

trase, zatím v délce 2 km. Výletní vlaky jsou taţeny dieselovými lokomotivami typu BNE 50, BND 30 a BN 15R nebo 

parní úzkorozchodnou lokomotivou BS 80 č. 10. Klub pro obnovu KŘD počítá v druhé části projektu s prodlouţením 

trati aţ do Býchor, celkem 4,5 km. V blízkosti se nacházejí pěkné vycházkové trasy, cyklostezky a počítá se 

s vybudováním naučné stezky. 

Historie 

Kolínská řepařská dráţka, postavená v roce 1894 Adolfem Richterem, vnukem rytíře Františka Horského, byla nejstarší 

drahou tohoto typu v Čechách. Vedla z kolínského cukrovaru, který stál v místě dnešním Elektrárny Kolín a.s, do 

Františkova (Ovčáry), do Býchor a do Jestřábí Lhoty. Celková délka trati dosáhla 10,6 km, odbočka do Františkova 

měřilo dalších 0,9 km. Ke svému účelu slouţila dráţka téměř 70 let. 

 

Kontakty: 

Klub pro obnovu Kolínské řepařské dráţky, o. s. 

Se sídlem: Kunětická 373. 280 02 Kolín IV 

Provoz: Ovčárecká ulice, Kolín Sendraţice 

Jednatel: Tomáš Vanča 

Objednávky, informace: 

602 655 268 Miroslava Brosová 

602 450 968 Tomáš Vanča 

e-mail: reparskadrazka@centrum.cz 

Ceník a více informací: www.zeleznicka.bloudil.cz (Informační leták řepařské dráţky naleznete 

v informačním centru v přízemí budovy MKIC) o   

mailto:reparskadrazka@centrum.cz
http://www.zeleznicka.bloudil.cz/
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Vážení občané Českého Brodu, 

 

 jmenuji se Jiří Buřič a díky pochopení Vašeho pana starosty, Jaromíra Fischera a pana místostarosty, Bc. Jakuba Nekolného,  

se mi dostalo možnosti a v neposlední řadě i cti, pozdravit Vás a současně Vám prostřednictvím Vašeho Zpravodaje oznámit, že po 

vítězství v primárních volbách ODS v senátním obvodu č. 42, budu za uvedenou stranu kandidovat v letošních podzimních volbách do 

Senátu Parlamentu ČR.  

 V roce 2008 budu již 

sedmnáctým rokem členem 

ODS, což mimo jiné 

znamená, že jsem jedním ze 

zakládajících členů této 

strany v Kolíně. Podtrhuji, 

že jsem nikdy nebyl členem 

žádné jiné politické strany  

a že mému lidskému i 

politickému přesvědčení 

jsou, na rozdíl od obdivného 

vztahu ke všem způsobům 

boje za svobodu a 

demokracii, odporné jakékoli 

formy totalitní  

a nedemokratické vlády, 

mezi které počítám nacismus  

i komunismus, nemluvě  

o jiných druzích extremismu. 

Ve své politické kariéře jsem 

zažil, jak už to v demokracii 

bývá, vzestupy i pády. 

Starostou Kolína jsem byl již 

v prvém komunálním 

volebním období po roce 

1989. Od roku 1995, kdy 

jsem místo starosty města 

opustil, jsem pracoval jako 

osoba samostatně výdělečně 

činná, přičemž jsem nikdy nerezignoval na veřejnou práci – byl jsem nepřetržitě členem Městského zastupitelstva v Kolíně, protože 

jsem do tohoto orgánu byl opakovaně zvolen v komunálních volbách. V roce 2003 jsem se vrátil na kolínskou radnici, když jsem byl 

zvolen místostarostou Kolína. Po vítězství ODS v komunálních volbách v roce 2006 jsem byl po dvanácti letech znovu zvolen do 

funkce starosty prosperujícího města Kolín. 

 Se svojí ženou Lubomírou jsme rodiči syna Jonáše a naše manželství funguje již  třicátý třetí rok. Bydlím v rodinném domu po 

předcích a mám-li po svých pracovních povinnostech čas, věnuji se rodině, psímu příteli, domácímu kutilství a motorce. 

 Budu-li zvolen do Senátu Parlamentu ČR je samozřejmé, že zřídím senátorské kanceláře jak v Kolíně, tak v Poděbradech,  

a dnes, po změně hranic senátního obvodu č. 42, i v Čelákovicích. Zde bych kromě přítomnosti svého asistenta nebo asistentky, byl 

svým voličům k dispozici minimálně jedno odpoledne měsíčně. V Senátu Parlamentu ČR bych chtěl pracovat buď ve Výboru pro 

územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kde bych jistě uplatnil své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky nebo ve 

Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Zde bych chtěl své síly a zkušenosti zaměřit na oblast obrany a bezpečnosti. 

Samozřejmě chci splnit slib, který jsem dal Vašemu panu starostovi – nadále s ním být v kontaktu a být tak  připraven kdykoli mu 

pomoci v jeho nelehké práci, kterou pro Vaše město vykonává. To samé však platí i pro Vás, občany celého města. Dospějete-li 

k závěru, že bych Vám mohl být jakkoliv nápomocen při řešení Vašeho libovolného problému, neváhejte a obraťte se na mně buď 

přímo nebo prostřednictvím Vašeho pana starosty. 

 Považuji za slušnost i za povinnost oznámit tímto psaním svoje úmysly všem těm, kteří budou v říjnu tohoto roku disponovat 

volitelským právem a půjdou do volební místnosti projevit hlasováním svůj názor v senátních volbách. Obracím se proto těmito řádky 

i na Vás, občany Českého Brodu a dovoluji si tak, požádat Vás o podporu mé kandidatury v senátním obvodu č. 42. Věřím, že se 

v průběhu letošního roku s mnohými z Vás potkám i osobně a to nejen na zasedání Vašeho městského zastupitelstva, které se 

uskuteční 17. září 2008, ale i při jiných příležitostech. Přijdete-li však na jednání zastupitelstva, prosím, žádám Vás o to, abyste si na 

mně připravili jakékoli otázky, třeba i z oblasti mého působení ve funkci starosty Kolína. Slibuji, že na všechny Vámi položené otázky 

a dotazy odpovím a nevyhnu se žádné diskusi, byť bychom měli v zasedací místnosti sedět do noci. 

Přeji Vám všem hodně zdraví, radosti, štěstí a spokojeného žití v historickém a do krásy rostoucím městě, kterým Český 

Brod nepochybně je!  

V dokonalé úctě a s díky za Vaší možnou účast na zasedání městského zastupitelstva 17. září 2008 i za Vaší další podporu!

           

 

Jiří  B u ř i č 

 

V Kolíně dne 12. srpna 2008  

placená inzerce 
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POZOR! 

Čtěte 

pozvánku na 

straně 

23  
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Pro pobočku firmy Audiolight service  s.r.o. v Říčanech hledáme pracovníky na tyto pozice: 

Junior Developer 

(Zkušenosti alespoň s jedním z jazyků: Python, C, PHP, Java, Perl., Znalost SQL, UML, IDEF4, 

Linux výhodou) 

Vedoucí provozu 

Účetní /Asistentka účetní 

Osvětlovač 

Zvukař 

Řidič skupiny „C“ (vnitrostátní  nebo mezinárodní doprava) 

Prodavač  světelné a zvukové techniky 

Servisní technik (elektro)  

Své CV zasílejte na:  e-mail: kralova.veronika@audiolight.cz  

Klub sběratelů 

turistických suvenýrů 

(KSTS)  

 
pořádá  

 

6. celostátní setkání sběratelů 

turistických suvenýrů za zámku  

v Brandýse nad Labem v sobotu  

13. 9. 2008 od 9 do 17 hodin. 

Proběhne setkání s vydavateli 

turistických suvenýrů 

(pohlednice, turistické známky, 

štítky, mapy, literatura, 

sběratelské karty  

a jiné), velká burza suvenýrů a 

mnoho soutěţí o hodnotné ceny. 

 

Srdečně zve výbor KSTS. 

mailto:kralova.veronika@audiolight.cz
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http://www.kulturainfo-cesbrod.cz 
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Na křiţovatce dnešních ulic Jana Kouly, Krále Jiřího a Zborovské. Pomůţe někdo s datací tohoto snímku? 

Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 1. září 2008 od 18.00 hodin. 



28                                                                                                               9/2008 

 



foto archiv knihovny



Foto Zdenka Bočková


