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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,  

Karel Boček, 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. 11. 2009 v nákladu 500 ks. 
Uzávěrka čísla 12/2009 je v úterý 10.11. 2009  

© MKIC 1992 – 2009 
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Adventní průvod světýlek 

neděle 29. listopadu 2009 

 

L 
etos se bude konat již šestý ročník – Adventního 

průvodu světýlek. Na přípravě této akce se vždy 

podílejí občanská sdružení Magráta, o. s. Leccos, 

Vox Bohemicalis, Město Český Brod a jeho Technické 

služby a MKIC.  

Od minulého roku se k akci připojila i Českobrodská gar-

da, která svojí výzbrojí a dobovým zaměřením ozdobila 

večer a dala průvodu důstojný a slavnostní ráz. 

V minulém roce se akce rozšířila o hudební doprovod 

skupiny JAAAAAR, která tvořila hudební kulisu během 

samotného pochodu městem. 

Tato akce se významem dotýká celého města. Malí i vel-

cí budou pozváni, aby s lampiónky přivítali advent. Prů-

vod světýlek vždy projde centrem města a pod rozsvíce-

ným vánočním stromem před kostelem sv. Gotharda bu-

dou všichni zpívat adventní písně a koledy. Sólo pak do-

stane dětský pěvecký sbor Vox Bohemica s tradičními 

adventními písněmi. Kromě uměleckého zážitku je to 

opět možnost pro zástupce města popřát všem spoluob-

čanům krásné svátky. V minulých letech se tohoto úkolu 

zhostil a promluvil pan  Jaromír Fischer, starosta města. 

Po skončení průvodu se bude konat v kostele sv. Gothar-

da koncert pěveckého sboru Vox Bohemica, který je tra-

dičně doplněn výstavou obrazů dětí ze ZUŠ.  

Nová tradice, která vznikla v našem městě, zahajuje do-

bu předvánočního rozjímání a těšení se na svátky.  

Doufáme, že i v dalších letech bude průvod světýlek pří-

ležitostí pro setkávání lidí z Českého 

Brodu a okolí a bude přinášet do na-

šeho města krásnou adventní atmo-

sféru.  

 

Lucie Ulíková 
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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 28. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 16. září 2009 od 17:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Smlouva o partnerství – Hřiště mateřské školy Sokol-

ská (254/2009). Rada města souhlasí s uzavřením dohody  

o partnerství mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola 

Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín a OS Klub rodičů  

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

součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

2. Park Škvárovna – ţádost o dotaci z LEADER, MAS 

Pošembeří (255/2009). Rada města souhlasí s podáním ţá-

dosti o dotaci z programu LEADER MAS Pošembeří na rea-

lizaci projektu sadovnických úprav parku Škvárovna. 

4. Partnerská smlouva s TJ Liblice (256/2009). Rada měs-

ta I. schvaluje dohodu o partnerství k projektu: Sport a zeleň 

základní potřeba 21. století s občanským sdruţením TJ Libli-

ce, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usne-

sení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem této dohody. 

5. Partnerská smlouva park – Junák (257/2009). Rada 

města I. schvaluje dohodu o partnerství s občanským sdruţe-

ním Junák – svaz skautů a skautek ČR, stř. 09 „ing. Ládi 

Nováka“ Český Brod IČ: 61882241 k projektu Park Škvá-

rovna – sadovnické úpravy, II. pověřuje starostu města Čes-

ký Brod Jaromíra Fischera podpisem této dohody. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města 
Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 29. řádného jednání rady města,  

konaného dne 24. září 2009 od 16:00 hodin 

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru  

v areálu nemocnice předem určenému zájemci 

(258/2009). Rada města vyhlašuje záměr na pronájem neby-

tového prostoru v areálu nemocnice Český Brod v budově 

zubní polikliniky bez čp. na poz. č. 1623 v 1. patře proti 

schodům o celkové výměře 14,5 m2 za cenu 1.400 Kč/m2,  

s právem uţívat společné prostory, na dobu neurčitou, pře-

dem určenému zájemci Spirála pomoci o. s., Sluneční 76, 

280 02 Kolín, IČ 22689443. 

2. MKIC – ţádost o souhlas s přijetím daru (259/2009). 
Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele s přijetím účelové-

ho daru ve výši 2.000 Kč na zajištění posvícenského oh-

ňostroje od firmy Lunaparky Ota Tříska příspěvkovou orga-

nizací MKIC. 

3. Prodlouţení NS v čp. 25 Český Brod (260/2009). Rada 

města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  

č. 240/2007/FO, kterým se prodluţuje doba uţívání bytu č. 5 

na adrese Český Brod, Arnošta z Pardubic 25 o dva roky, tj. 

od 16. 11. 2009 do 16. 11. 2011. 

4. Pronájem části pozemku p. č. 708/17 v k. ú. Český 

Brod (261/2009). Rada města zamítá ţádost Stanislava Kle-

pala, Přistoupim 167, Český Brod na pronájem části pozem-

ku p. č. 708/17 o výměře 20 m2 v k. ú. Český Brod na dobu 

určitou a to od 27. 11. 2009 do 23. 12. 2009 za nájemné  

v celkové výši 3.000 Kč. 

5. Sběrný dvŧr – souhlas s podáním ţádosti o dotaci 

(262/2009). Rada města I. souhlasí s podáním ţádosti o dota-

ci z Operačního programu Ţivotní prostředí, prioritní osa 4 – 

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých eko-

logických zátěţí, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání 

s odpady na projekt „Sběrný dvůr Český Brod“, II. doporu-

čuje zastupitelstvu města Český Brod zařadit náklady na 

spoluúčast a předfinancování projektu „Sběrný dvůr Český 

Brod“ do rozpočtu města Český Brod na rok 2010 v celkové 

částce 13.198.489 Kč. 

6. Sponzorské dary MS Sokolská (263/2009). Rada města 

I. souhlasí a) s přijetím sponzorských darů příspěvkovou 

organizací MŠ Sokolská na vybavení školní zahrady: 1. ve 

výši 10.000 Kč od paní Lýdie Bílkové, 2. ve výši 20.000 Kč 

od pana Vladimíra Nováka. 

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

(264/2009). Rada města I. vyhlašuje záměr na prodej volné 

bytové jednotky č. 1256/01, ul. Palackého, Český Brod včet-

ně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 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, prostřednic-

tvím realitní kanceláře EVROPA realitní kancelář Kolín 

s.r.o., IČ: 28167759, sídlem Kouřimská 103, Kolín, a to za 

minimální cenu 1.200.000 Kč. Jedná se o prodej bytové jed-

notky č. 1256/01 1+1 ve II. NP o velikosti 41,48 m2 a spolu-

vlastnický podíl 4148/173205 na společných částech budovy 

a pozemku. Návrh smlouvy o zprostředkování (nevýhradní) 

je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem smlouvy o zprostředkování (nevýhradní) s realitní 

kanceláří EVROPA realitní kancelář Kolín s. r. o.,  

IČ: 28167759, sídlem Kouřimská 103, Kolín. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města 

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 30. řádného jednání rady města,  

konaného dne 8. října 2009 od 16:00 hodin 

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Návrh změny závazných ukazatelŧ PO ANNA – sociál-

ní sluţby (265/2009). Rada města schvaluje ve funkci zřizo-

vatele změny závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové 

organizace ANNA Český Brod, sociální sluţby pro seniory 

ve znění přílohy, která je nedílnou součástí zápisu k tomuto 

usnesení. 

2. Zrušení II. části usnesení č. 228/2009 (266/2009). Rada 

města ruší II. část usnesení č. 229/2009 ze dne 02. 09. 2009 

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

01 Český Brod. 

3. Prodej bytu č. 1256/48 – Palackého ul., Český Brod 

(267/2009). Rada města vyhlašuje záměr na prodej volné 
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bytové jednotky č. 1256/48 včetně spoluvlastnických podílů 

na společných částech domu čp. 1256 na pozemku p. č. st. 

1580 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279m2 vše v obci  

a k. ú. Český Brod. Jedná se o prodej bytové jednotky  

č. 1256/48 1+KK v IX. NP o velikosti 26,83 m2 a spoluvlast-

nický podíl 2683/173205 na společných částech budovy a to 

za minimální cenu 1.000.000 Kč. Nabídky v zalepené obálce 

označené slovy: „NEOTEVÍRAT – byt č. 1256/48 VĚŢÁK“. 

Nabídka bude obsahovat jméno a příjmení, bydliště ţadatele, 

nabízenou kupní cenu, způsob a termín její úhrady. Na na-

bídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu 

Český Brod, nebude brán zřetel. 

5. Ţádost o souhlas s čerpáním FRIM ZŠ Ţitomířská 

(268/2009). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele s čer-

páním FRIM ve výši 39.664 Kč na dofinancování pořizovací 

ceny konvektomatu pro školní jídelnu příspěvkové organiza-

ce ZŠ Ţitomířská. 

6. Výše nájemného na rok 2010 – l. SčV (269/2009). Rada 

města schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o pronájmu a kom-

plexnímu provozování vodovodů a kanalizací v majetku 

města Český Brod (č. smlouvy 165/2005/OSM), kterým je 

stanovena výše nájemného pro rok 2010 na 5.000.000 Kč. 

7. Zajištění provedení auditu v příspěvkových organiza-

cích (270/2009). Rada města ukládá finančnímu odboru za-

jistit provedení auditu za rok 2009 dle vnitřní směrnice  

a plánu auditů v následujících příspěvkových organizacích: 

ZŠ Tyršova, MKIC, MŠ Sokolská, a to v tomto rozsahu: 1. 

plnění závazných ukazatelů rozpočtu, pouţití provozního 

příspěvku, 2. nakládání s fondy, 3. nakládání se svěřeným 

majetkem, provedení inventarizace. 

8. Technické sluţby – ţádost o souhlas s čerpáním FRIM 

(271/2009). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele s čer-

páním FRIM příspěvkové organizace Technické sluţby ve 

výši 253.875 Kč na úhradu pořizovací ceny sypací nástavby. 

9. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 162/2009/ŢP ze dne 3. 6. 

2009, Rekonstrukce lesní cesty Na Skalku (272/2009). 

Rada města I. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

o dílo č. 162/2009/ŢP ze dne 03. 06. 2009, Rekonstrukce 

lesní cesty Na Skalku, II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem dodatku ke smlouvě  

o dílo. 

10. Přidělení odměn ředitelŧm školských zařízení 

(273/2009). Rada města schvaluje finanční odměny ředite-

lům školských příspěvkových organizací tak, jak je uvedeno 

v důvodové zprávě. 

11. Výpověď z nájmu – Arnošta z Pardubic 25 Český 

Brod (274/2009). Rada města schvaluje přivolení k výpově-

di z nájmu bytu č. 1 v domě na adrese Český Brod, Arnošta  

z Pardubic 25 z důvodu neplacení nájemného dle § 711, odst. 

2), písm. b) občanského zákoníku. 

13. Nový územní plán města Český Brod (275/2009). Rada 

města I. souhlasí s pořízením nového územního plánu města 

Český Brod, II. doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit pořízení nového územního plánu města Český Brod. 

14. Výběrové řízení na obsazení vedoucího odboru sprá-

vy majetku města (276/2009). Rada města I. bere na vědo-

mí zprávu výběrové komise, II. souhlasí s výsledkem výbě-

rového řízení a doporučením výběrové komise, III. ukládá 

tajemníkovi MěÚ Český Brod připravit výběrové řízení na 

obsazení místa vedoucího odboru správy majetku města po-

mocí personální agentury. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města 

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

Souhrn z 31. řádného zasedání zastupitelstva 

města, konaného dne 16. září 2009 od 18:00  

hodin v obřadní síni českobrodské radnice 
 

1. Ţádost o finanční příspěvek (51/2009). Zastupitelstvo 

města schvaluje finanční příspěvek ve výši 145.000 Kč Spo-

lečenství vlastníků jednotek Palackého 1256, se sídlem Pa-

lackého 1256, Český Brod, IČ: 285 03 961, zastoupené po-

věřeným vlastníkem paní Mgr. Jarmilou Wimmerovou. Tato 

částka bude pouţita na opravy elektroinstalace v rozvaděčích 

ve společných prostorách domu a na výměnu domovních 

rozvodů domácích telefonů a zvonků. 

2. Napojení na ČOV – Tuchoraz (52/2009). Zastupitelstvo 

města bere na vědomí dopis obce Tuchoraz, kterým obec ruší 

své rozhodnutí o napojení na městskou ČOV v Liblicích. 

3. Názvy ulic – Štolmíř (53/2009). Zastupitelstvo města I. 

schvaluje a) názvy komunikací v obci Český Brod, městská 

část Štolmíř 1. ulice Českobrodská, část silnice D/245 v in-

travilánu městské části Štolmíř a přilehlé chodníky na po-

zemku č. 57/1 v k. ů. Štolmíř, 2. ulice Ke Škole, místní ko-

munikace na pozemku č. 169/1 v k. ú. Štolmíř, 3. ulice Na 

Vinohradech, místní komunikace na pozemku č. 148 v k. ú. 

Štolmíř, 4. ulice Za Rybníkem, místní komunikace na po-

zemku č. 17/3 v k. ú. Štolmíř, 5. ulice Havelská, místní ko-

munikace na pozemku č. 16/1 v k. ú. Štolmíř, 6. ulice Ke 

Hřbitovu, místní komunikace na pozemku č. 300£ v k. ú. 

Štolmíř, 7. ulice K Lukám, místní komunikace na pozemku 

č. 195 a 226Í1 v k. ú. Štolmíř. 

4. Bezúplatný převod podílu ve výši V2 vzhledem k celku 

pozemku č. 226/14 v k. ú. Český Brod od ÚZSVM 

(54/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje bezúplatný pře-

vod do majetku Města Český Brod – a to podílu ve výši V2 

vzhledem k celku pozemku č. 226/14 ostatní plocha, jiná 

plocha v k. ú. a obci Český Brod – od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Pra-

ha 2., II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem smlouvy o bezúplatném převodu podílu 

V2 vzhledem k celku pozemku č. 226/14 ostatní plocha, jiná 

plocha v k. ú. a obci Český Brod. 

5. Bezúplatný převod podílu ve výši V2 vzhledem k celku 

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

(55/2009). Zastupitelstvo města I. revokuje usnesení zastupi-

telstva města Český Brod č. 36/2009 ze dne 29. 04. 2009, II. 

schvaluje bezúplatný převod, tj. uzavření smlouvy o bez-

úplatném převodu na podíl ve výši V2 vzhledem k celku 

pozemkové parcely č. 226/19 v k. ú. a obci Český Brod od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašíno-

vo nábřeţí 390/42, Praha 2, za daných podmínek: 1. Nabyva-

tel se zavazuje o předmětnou nemovitost řádně pečovat, uţí-

vat ji pouze k dosavadním účelům jako veřejnou zeleň a pro-

stranství v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména ji nevyu-

ţívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům  

a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně pro-

hlašuje, ţe předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě,  

a to vše po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnic-

kého práva do Katastru nemovitostí. 2. V případě, ţe by na-

byvatel porušil kteroukoliv z povinností dle předchozího 

bodu, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 

ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu 

vlastnického práva do Katastru nemovitostí dle tehdy platné-

ho cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uloţit i opakova-

ně. 3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy 
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bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vy-

zván. 4. Bude-li zjištění sankce dle bodu 2. spojeno s nákla-

dy na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými 

účelně vynaloţenými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit 

i tyto náklady ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zapla-

cení převodcem písemně vyzván. 5. Převodce je oprávněn 

kdykoliv během lhůty, stanovené v bodě 1. kontrolovat, zda 

jsou všechny omezující podmínky vyuţití pozemku ze strany 

nabyvatele dodrţovány a nabyvatel je povinen k tomu pře-

vodci poskytnout odpovídající součinnost. 6. Nabyvatel je 

povinen vţdy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty 

stanovené v bodě 1. předat převodci písemnou zprávu o za-

chování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu,  

k jehoţ zachování se nabyvatel zavázal. Za porušení tohoto 

závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 1.000 Kč. 

Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude  

k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván, III. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem smlouvy o bezúplatném převodu výše uvedeného po-

dílu ve výši V2 vzhledem k celku pozemkové parcely  

č. 226/19 v k. ú. a obci Český Brod od Úřadu pro zastupová-

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

Praha 2. 

6. Návrh zadání změny č. 05 Územního plánu sídelního 

útvaru Český Brod (56£009). Zastupitelstvo města schvalu-

je návrh zadání změny č. 05 Územního plánu sídelního útva-

ru Český Brod. 

7. Prodej části pozemku p. č. 705/16 v k. ú. Český Brod 

(57/2009). Zastupitelstvo města I. bere na vědomí ţádost 

paní Ing. Nguyen Thi Kim, Krále Jiřího 95, Český Brod  

o prodej části pozemku z majetku Města Český Brod, a to  

z pozemku p. č. 705/16 ostatní plocha – manipulační plocha 

v k. ú. a obci Český Brod, II. zamítá prodej části výše uvede-

ného pozemku v k. ú. a obci Český Brod. 

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

(58/2009). Zastupitelstvo města I. bere na vědomí ţádost 

paní Lucie Uhlíkové Preisslerové (dříve Preisslerové) o pro-

dlouţení splatnosti kupní ceny bytu č. 1256/16. Zároveň bere 

na vědomí změnu jejího příjmení, II. schvaluje uzavření do-

datku č. 1, ve kterém se v článku III. prodluţuje termín splat-

nosti kupní ceny o dalších 60 dnů za byt č. 1256/16 paní 

Lucii Uhlíkové Preisslerové (dříve Preisslerové), Palackého 

1256, Český Brod, III. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem výše uvedeného dodatku. 

10. Smlouva o partnerství – Hřiště mateřské školy Sokol-

ská – rekonstrukce (59/2009). Zastupitelstvo města I. 

schvaluje uzavření dohody o partnerství mezi Městem Český 

Brod a OS Klub rodičů a přátel MŠ Sokolská, ve znění přílo-

hy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 

usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem dohody o partnerství mezi Městem Český 

Brod a OS Klub rodičů a přátel MŠ Sokolská. 

11. Návrh na rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města 

Český Brod na rok 2009 (60/2009). 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2  

k rozpočtu města Český Brod na rok 2009 ve znění přílohy, 

která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnese-

ní. Rozpočtové příjmy se navyšují na 161.635,28 tis. Kč, 

rozpočtové výdaje se navyšují na 175.370,28 tis. Kč, z nichţ 

provozní výdaje se navyšují na 125.109,28 tis. Kč a investič-

ní výdaje se sniţují na 50.261,28 tis. Kč, Poloţka financová-

ní se nemění. 

12. Dodatek ke smlouvě o převodu nemovitostí českob-

rodské nemocnice (61/2009).  

Zastupitelstvo města I. schvaluje uzavření dodatku ke smlou-

vě o bezúplatném převodu vlastnictví nemovitého majetku  

v areálu a nemocnici s poliklinikou Český Brod z vlastnictví 

České republiky do vlastnictví města Český Brod, kterým se 

mění článek V. předmětné smlouvy takto: Město Český Brod 

se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. odst. 1. této 

smlouvy řádně pečovat, uţívat je pouze k účelům, ke kterým 

byly uţívány do data převodu, tedy ke zdravotnickým úče-

lům, nebude je sám vyuţívat ke komerčním účelům či jiným 

výdělečným účelům, ani je nebude k takovým účelům prona-

jímat, současně prohlašuje, ţe předmětné nemovitosti nepře-

vede třetí osobě, a to vše po dobu 10 let od platnosti a účin-

nosti tohoto dodatku. Pokud by došlo ve lhůtě 10 let od plat-

nosti tohoto dodatku k převodu těchto nemovitostí na třetí 

osobu, převede nabyvatel, částku ve výši zjištěné ceny ma-

jetku v místě a čase obvyklé v době převodu na nabyvatele, 

do státního rozpočtu, a to prostřednictvím Úřadu pro zastu-

pování státu ve věcech majetkových, II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem tohoto dodat-

ku ke smlouvě. 

13. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 116/2006/OPŢP ze 

dne 11. 5. 2006 (62/2009). Zastupitelstvo města schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 116£006/OŢPP ze 

dne 11. 05. 2006, kterým se mění kupní cena za odběr dřevní 

hmoty, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem dodatku č. 2 kupní smlouvy č. 116/2006/

OŢPP ze dne 11. 05. 2006. 

14. Zvonice u kostela sv. Gotharda – partnerské smlouvy 

(63/2009) Zastupitelstvo města I. ruší usnesení ze dne 30. 01. 

2008, kterým byly schváleny: smlouva o partnerství mezi 

Městem Český Brod a Římskokatolickou farností Český 

Brod z 22. 02. 2008, partnerskou smlouva mezi Městem Čes-

ký Brod a regionem Pošembeří o. p. s. z 06. 02. 2008, part-

nerskou smlouva mezi Městem Český Brod a Městským 

kulturním a informačním centrem z 06. 02. 2008, II. bere na 

vědomí uzavření nové smlouvy o partnerství mezi Městem 

Český Brod a Římskokatolickou farností Český Brod, 

smlouvy o partnerství mezi Městem Český Brod a Regionem 

Pošembeří o.p.s. a partnerskou smlouvu mezi Městem Český 

Brod a Městským kulturním a informačním centrem. 

15. Smlouva partnerská – Výměna oken ZŠ (64/2009) 
Zastupitelstvo města I. schvaluje uzavření smlouvy o part-

nerství mezi Městem Český Brod a Základní školou Ţitomíř-

ská, Český Brod na realizaci akce: Výměna oken a vnějších 

dveří – v budově ZŠ Ţitomířská Český Brod, II. a pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této 

smlouvy. 

16. Zvonice u kostela sv. Gotharda Smlouva o výpŧjčce 

(65/2009). Zastupitelstvo města I. revokuje usnesení  

č. 58/2008 ze dne 21. 02. 2008 o uzavření smlouvy o výpůjč-

ce na objekt zvonice u kostela sv. Gotharda v k. ú. Český 

Brod, II. schvaluje novou Smlouvu o výpůjčce mezi Řím-

skokatolickou farností Český Brod a Městem Český Brod na 

zvonici u kostela sv. Gotharda, III. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené 

smlouvy. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města 
Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

Podrobnosti a další informace hledejte na 

webu www.cesbrod.cz 
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Přehled řešených situací a událostí ve městě 

bezpečnostně-pořádkového charakteru v měsící 

září 2009 

 
1. 9. 2009 doručení písemnosti pro komisi VP MÚ Č. Brod 

měření rychlosti v obci Liblice  

4. 9. 2009 měření rychlosti v obci Tuchoraz plnění veřejno-

právní smlouvy, dohled nad dodrţováním veřejného pořádku 

– diskotéka Černý Kůň a herny 

5. 9. 2009 odchyt psa v ulici Ţiţkova a jeho umístění do kot-

ce na MěÚ Č. Brod, dohled nad dodrţováním veřejného po-

řádku – diskotéka Černý Kůň a herny 

7. 9. 2009 předání psa majiteli, měření rychlosti v obci Kru-

pá plnění veřejnoprávní smlouvy, odchyt psa v ulici Rokyca-

nova a umístění psa do kotce na MěÚ Č. Brod, odvoz psa do 

útulku v Lysé nad Labem, měření rychlosti v obci Krupá 

plnění veřejnoprávní smlouvy, měření rychlosti v obci Poří-

čany plnění veřejnoprávní smlouvy 

10. 9. 2009 měření rychlosti v obci Tuchoraz plnění veřejno-

právní smlouvy, měření rychlosti v obci Poříčany plnění 

veřejnoprávní smlouvy  

11. 9. 2009 měření rychlosti v obci Doubravčice plnění ve-

řejnoprávní smlouvy, dohled nad dodrţováním veřejného 

pořádku – diskotéka Černý Kůň a herny 

12. 9. 2009 dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém 

utkání Na Kutilce, dohled nad dodrţováním veřejného po-

řádku – diskotéka Černý Kůň a herny 

16. 9. 2009 měření rychlosti v obci Liblice, znečištění vo-

zovky v ulici Prokopa Velikého odpadní vodou – předáno 

OŢP, 

17. 9. 2009 krádeţ peněţenky v Penny marketu – předáno 

PČR, oznámení o leţícím muţi v obci Liblice, na místo při-

volána RZS – jednalo se o podnapilého muţe, vyřešeno na 

místě. 18. 9. 2009 zajištění veřejného pořádku na náměstí  

A. z Pardubic a Husově náměstí při konání poutě, dohled nad 

dodrţováním veřejného pořádku – diskotéka Černý Kůň  

a herny 

19.9.209 zajištění veřejného pořádku na náměstí A. z Pardu-

bic a Husově náměstí při konání poutě, oznámení o leţícím 

muţi v parku u Šembery – převoz muţe RZS – podezření na 

otravu alkoholem, spolupráce s PČR při výtrţnosti před re-

staurací Černý Kůň, výtrţnost před restaurací Modrá Hvězda 

– podezřelí předán PČR, odchyt psa v ulici Ţiţkova – předán 

majiteli, dohled nad dodrţováním veřejného pořádku – dis-

kotéka Černý Kůň a herny 

20. 9. 2009 zajištění veřejného pořádku na náměstí A. z Par-

dubic a Husově náměstí při konání poutě. 

22. 9. 2009 asistence s finančním odborem při kontrole vý-

herních hracích automatů  

24. 9. 2009 doručení písemnosti pro finanční odbor 

25. 9. 2009 měření rychlosti v obci Liblice, spolupráce 

s PČR při kontrole restaurací na poţívání alkoholických ná-

pojů mladistvými, dohled nad dodrţováním veřejného pořád-

ku – diskotéka Černý Kůň a herny 

26. 9. 2009 dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém 

utkání Na Kutilce, řešení krádeţe zboţí v prodejně Penny – 

vyřešeno blokově, dohled nad dodrţováním veřejného po-

řádku – diskotéka Černý Kůň a herny 

28. 9. 2009 odchyt psa v ulici Ke Spravedlnosti – pes předán 

majiteli. 

 

Denní všeobecná a kontrolní činnost 

 
Zvýšená kontrolní činnost na nádraţí ohledně pořád-

ku a dodrţování tabákového zákona.  

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodr-

ţování místních vyhlášek.  

Zajišťování provozu parkovacích automatů a provozu 

trţnice.  

Spolupráce s jednotlivými odbory při MěÚ Český 

Brod. 

Jan Svoboda  

 

Matrika informuje 

Mezi občany města Českého Brodu byly v pátek dne  

16. 10. 2009 na českobrodské radnici přivítány tyto 

děti: 

Eliška Žohová, Barbora Maryšková, Michaela Mudrová, 

Michal Červenka, Lucie Literová, Marek Pučálka, Aneta 

Benešová, Matěj Fuchs, Jan Pokorný, Lucie Šteglová, 

Eliška Šedinová, Vojtěch Adámek, Hugo Thorand,  

Ondřej Czadek, Pavel Forst, Michaela Kurková, Valerie 

Klatková a Tereza Russmanová. 

 

Blahopřejeme a rodičům přejeme hodně radosti ze 

svých dětí. 

 

Významné životní výročí oslavili tito občané 

 

Pan Vladimír Beneš, paní Věra Drbalová, pan Zdeněk 

Skala, paní Růžena Solarová, paní Milada Končelová,  

pan Zdeněk Sklenář z Českého Brodu, paní Zora  

Jeřábková z Českého Brodu a pan Stanislav Belza z Liblic. 

 

Všem jubilantům  

upřímně blahopřejeme  

a přejeme  

hodně zdraví  

a pohody  

do dalších let. 

 

 

Miroslava Hladíková, 

matrikářka 

Městská policie v Českém Brodě informuje...  

Městská policie v září 2009 
Blokové pokuty na místě zaplacené  40.300 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  65.500 Kč 

Parkovací automaty    83.288 Kč  

Poplatky za trţnici + pouťové stánky  112.945 Kč 

Celkem     302.033 Kč 
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Navýšení počtu kontejnerových 

míst a zvýšení kapacity 

 
V týdnu od 12.10. -13. 10. 2009 Tech-

nické sluţby Český Brod obdrţely zásil-

ku 32ks kontejnerů na tříděný odpad  

z projektu od firmy EKO-KOM, které 

se po základním polepu informacemi 

okamţitě rozváţely na vytypovaná místa.  

Nejedná se o jedinou zásilku kontejnerů 

v tomto roce. Hned na začátku roku  

v lednu 2009 jsme postupně nakoupily 

kontejnery na tříděný odpad v hodnotě 

120 tisíc korun a minulý týden bylo ob-

jednáno dalších 7 kontejnerů financova-

ných z odměny od firmy EKO-KOM za 

umístění v soutěţi o nejlepší město  

v třídění odpadu. 

Na základě výzvy občanům města Čes-

ký Brod a spádových obcí o vyhodnoce-

ní lokalit na umístění nových kontejne-

rových míst a posílení stávajících bylo 

vytvořeno 7 nových stanovišť, tak aby 

se ještě více sníţila docházková vzdále-

nost pro občany a ulehčila se jim moţ-

nost snadného třídění odpadu. 

Jedná se o místa zohledněná občany, 

kteří mají snahu třídit, ale moţnost  

k odloţení odpadu v místě nemají. Lo-

kality v ulicích Bedřicha Smetany (vedle 

školní jídelny), v ulici Štolmířská, ulici 

Tuchorazská (bytovky), Liblice u Veo-

lie, ulice Ruská, Liblice – Za Drahou,  

u křiţovatky Jiřího Wolkera a Františka 

Macháčka tomuto účelu vyhovují. Stá-

vající místa byla posílena o kontejnery 

na tetrapaky, ale i plast a papír. Jde o to, 

aby v některých místech nedocházelo  

k přeplnění kontejnerů a tím ke znečiš-

ťování veřejného prostranství. Tím, ţe 

odvoz plastů a papíru provádíme vlastní-

mi silami, můţeme odvoz regulovat dle 

potřeby, coţ se také děje. Odvoz skla se 

bude zatím nadále provádět firmou 

ASA, termín vyváţení kontejnerů prová-

díme 1× za měsíc a odvoz skla odkláda-

ných do 16 zvonů je regulován také dle 

potřeby cca 1× za 2 měsíce. Také kritic-

ká místa na uloţení odpadového skla 

byla posílena. Celkem je tedy vytvořeno 

60 stání kontejnerů na tříděný odpad, 

coţ je velmi pozitivní. Děkujeme, ţe 

třídíte odpad 

Technické sluţby Český Brod 

 

Dokončení údrţby venkovních 

prostor v Nemocnici Český 

Brod 

 
Dne 9. 10. 2009 byly ukončeny práce 

venkovních prostor v místní nemocnici. 

Údrţbu parkových ploch si u Technic-

kých sluţeb Český Brod objednal Odbor 

správy majetku města Český Brod. Jed-

nalo se o posekání travnatých ploch, 

vyřezání hustého, několik let neudrţova-

ného porostu náletů v parku, odvoz bio-

masy a dlouhodobě ukládaného odpadu 

zeminy a suti. Tyto práce probíhaly  

s přestávkami více jak 1 měsíc. Vystří-

dala se zde různá technika, kterou tech-

nické sluţby pouţívají ke své činnosti, 

jako je kontejenerový vůz, multikáry, 

čistíci vůz, nakladač UNC, štěpkovač, 

ruční sekačky, křovinořezy,ale také trak-

tor se závěsnou sekačkou, která byla 

pořízena minulý měsíc do výbavy Tech-

nických sluţeb. Nesmím však zapome-

nout na kvalitní práci zaměstnanců tech-

nických sluţeb, kteří se podíleli na této 

činnosti. Veškeré práce v areálu nemoc-

nice řídila Petra Marková-zahradnice TS 

ČB, které bych chtěl touto cestou podě-

kovat. Je třeba vyzdvihnout její organi-

zační schopnosti, cit načasovat jednotli-

vé práce a především vliv na spolupra-

covníky, který se odvíjel od jejího osob-

ního přístupu k práci. Všichni, kdo ji 

znájí, vědí, ţe se jedná o křehké pohlaví, 

které se však svojí prací minimálně vy-

rovná v pracovní činnosti chlapům. Ur-

čitě bych nechtěl zapomenout na pra-

covníky, kteří jiţ zmiňovanou techniku 

obsluhují a kteří patří k těm nejlepším  

v technických sluţbách. Zvláště bych 

chtěl vyzvednout p. Jiřího Sála, Mirosla-

va Šedivého, Václava Malého, Tomáše 

Kříţe, pí Belasovou a další pracovníky. 

Dokončení údrţbových prací je vidět na 

kaţdém kroku. 

Souběţně probíhala údrţba venkovních 

částí budov zaměřená na vyčištění oka-

pů a střech této nemocnice. Na této čin-

nosti se právě podílel p. Václav Malý se 

svojí vysokozdviţnou plošinou a dalšími 

spolupracovníky. 

V další části úspěšné činnosti bude po-

kračovat údrţba mnohaletých neudrţo-

vaných stromů v areálu nemocnice, na 

které se bude podílet firma se stromolez-

ci, která se na tuto činnost zaměřuje  

a díky níţ byla provedena také údrţba 

stromů na místním hřbitově. Právě  

s touto firmou spolupracují technické 

sluţby,které provádí likvidaci odpadu 

větví a dřeva. 

Díky úspěšným jednáním byly nastave-

ny parametry týkající se periodické 

údrţby parkových ploch v nemocnici, 

pravidelného čištění komunikací včetně 

zimní údrţby, která byla jiţ započata  

v lednu 2009. 

Ing. Miroslav Kruliš,  

ředitel Technických sluţeb Český Brod  
 

Diskusní fórum Technických 

sluţeb Český Brod 

 
Vážení občané Českého Brodu a spádo-

vých obcí, na začátku měsíce října bylo 

zprovozněno diskusní fórum na webo-

vých stránkách Technických služeb 

Český Brod. Můžete s námi komuniko-

vat na www.tsceskybrod.cz v části 

„fórum“. Zde se s námi můţete podělit 

o svoje podněty, názory, poţadavky, 

stíţnosti, které se týkají práce technic-

kých sluţeb. 

Diskusní fórum je rozpracováno do jed-

notlivých oblastí, týkajících se otázek na 

ředitele společnosti, odpadového hospo-

dářství, sběrného dvora, třídění odpadu, 

čistoty města, údrţby parkových ploch  

a veřejného osvětlení. Tato forma nám 

pomůţe urychlit realizaci Vašich podně-

tů v praxi. Do této doby jste s námi ko-

munikovali cestou telefonického spoje-

ní, osobním stykem nebo jste nás kon-

taktovali na stránkách města Český 

Brod. Také my chceme zkvalitňovat 

naše sluţby a jsem přesvědčený, ţe tato 

forma komunikace to jen urychlí. 

Ing. Miroslav Kruliš,  

ředitel Technických sluţeb Český Brod 

informují naše občany... 
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ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Městská knihovna Český Brod 

Výběr z kniţních novinek za září 2009 
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Naučná literatura 

BABICA, Jiří: Babicovy dobroty: jak jíst dobře, lev-

ně a s chutí (Eminent) 

BÁRTL, Stanislav: Záhada dobývání severního pólu 

(Libri) 

BLAŢEK, Pavel: Krach: temné pozadí Kubiceho 

aféry (Jota) 

DAVID, Petr: Za strašidly do měst a městeček: 50 

rodinných výletŧ (Ikar) 

Dějiny: velký obrazový prŧvodce historií lidstva od 

úsvitu lidské civilizace po současnost (Kniţní klub) 

FARFÁNOVÁ BARRIOSOVÁ, Eva: Pohřbená ta-

jemství starého Peru: historie stavitelŧ hliněných 

pyramid (Mladá fronta) 

FUČÍK, Josef: Generál Podhajský (Paseka) 

HILL, Tim: Beatles: ...a byla hudba (Slovart) 

CHHAYA, Mayank: Dalajlama: člověk, mnich, mys-

tik (Beta-Dobrovský – Ševčík) 

KOMÁREK, Martin: Objevy redaktorŧ Mladá fron-

ta DNES: plus 20 záhad polistopadové historie 
(Práh) 

KOSATÍK, Pavel: Sám proti zlu: ţivot Přemysla 

Pittra (1895-1976) (Paseka) 

KRNÍNSKÝ, Jan Matěj: Příběhy krumlovské točny 

(Nakladatelství Růţe) 

MAHLER, Zdeněk: Krajan: Gustav Mahler (Slávka 

Kopecká) 

PAUKERTOVÁ-LEHAROVÁ, Libuše: Vnuci prezi-

denta T. G. Masaryka: Herbert a Leonard Revillio-

dovi a jejich zvláštní osudy (Zdeněk Susa) 

SÝS, Karel: Praha zednářská: historie zednářství 

v Čechách (Nakladatelství BVD –Futura) 

VAŠÍČEK, Arnošt: Záhady Stráţce duší: fakta 

(Mystery film) 

VODIČKA, Pavel: Kavalíři, puritáni, královrazi: 

anglická občanská válka 1642-1649 (Epocha) 

Literatura pro děti a mládeţ 
BAISCH, Milena: Dračí (Kniţní klub) 

CRUMMENERL, Rainer: Hasiči: Co, jak, proč 

(Fraus) 

Dějiny českých zemí od Sámovy říše po vznik České 

republiky (Sun) 

DISNEY, Walt: G-Force (Egmont ČR) 

EICHLEROVÁ, Ilona: Já mám v krabici cukr a kru-

pici: říkanky k procvičování hlásek R a Ř (Portál) 

EISLEROVÁ, Jana: Staré pověsti české (Fragment) 

ETRYCHOVÁ, Pavla: Komisař Vrťapka: Sebrané 

spisy 2 (Mladá fronta) 

KAFTANOVÁ, Irena: Rarášci ze mlejna (Blug) 

KRZYZANEKOVÁ, Joanna: Abeceda slušného cho-

vání pro děti (Fragment) 

LASSITER, Rhiannon: Zlo v krvi (Mladá fronta) 

MALÝ, Radek: Kam aţ smí smích (Meander) 

MOORE, Perry: Letopisy Narnie: oficiální ilustrova-

ný prŧvodce filmem (Mladá fronta) 

PROVAZNÍKOVÁ, Věra: V peřině myš: verše k ob-

rázkŧm Josefa Lady (Kniţní klub) 

REID, Sue: Pompeje: deník dívky z let 78-79 n.l. 

(Egmont ČR) 

RIORDAN, Rick: Percy Jackson 1: Zloděj blesku 

(Fragment) 

STEWART, Paul – Riddell, Chris: Hugo a podivu-

hodné vzduchosaně (Argo) 

VANĚČEK, Michal: Medvědí prázdniny (Maxdorf) 

ZINNEROVÁ, Markéta: Hádanky a básničky pro 

kluky a holčičky (Kniţní klub) 

Krásná literatura 

ALLENDE, Isabel: Inés, má drahá (BB art) 

BANÁŠ, Jozef: Zóna nadšení: dramatický příběh 

přátelství a lásky (1968-2008) (Kniţní klub) 

BRZÁKOVÁ, Pavlína: Květa Fialová: štěstí tady a 

teď (Eminent) 

BŘEZINOVÁ, Anna: Poslední láska Petra (MoBa) 

DAVIES, Peter Ho: Velšanka (BB art) 

ECHENOZ, Jean: Běhat: románová pocta Emilu 

Zátopkovi (Mladá fronta) 

FORMANOVÁ, Martina: Ten sen (Eroika) 

GIORDANO, Paolo: Osamělost prvočísel (Odeon) 

GREEN, Simon R.: Démoni jsou věční (Polaris) 

GROHMANN, Josef Virgil: Pověsti z Čech (Plot) 

HROUZKOVÁ, Alexandra – Krátká, Eva: Expanze na 

Mars (Nakladatelství XYZ) 

HUFF, Tanya: Stopy krve: Krevní pouta, kniha dru-

há (Brokilon) 

CHRISTIE, Agatha: Záhada Modrého vlaku: komiks 

(Kniţní klub) 

JONES, Kristina: Bez sestry neodejdu: děsivý příběh 

o zvrácenosti ve jménu zákona lásky (Ikar) 

KLÍMA, Josef: Vlastníma očima aneb Před kamerou 

i za ní (Nakladatelství Andrej Šťastný) 

KRYTINÁŘ, Jiří: Dívám se vzhŧru (Olympia) 

KUTTNER, Sarah: Vadná: pro všechny, kdo si mys-

lí, ţe jsou normální (Jota) 

LAN PHAM THI: Bílej kŧň, ţlutej drak (Kniţní 

klub) 

LUDLUM, Robert: Rhinemannova výměna 

http://www.knihovna-cbrod.cz
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(Domino) 

LUSTIG, Arnošt – Kabátová, Michaela: Láska, tělo a smrt 

(Listen) 

MAC CAIN, Charles: Válka jednoho Němce: román z 2. 

světové války (Baronet) 

MILLER, Arthur: Čarodějky ze Salemu (Artur) 

MURAKAMI, Haruki: Sputnik, má láska (Odeon) 

Někdy jindy, někde jinde (Listen) 

NOSKOVÁ, Věra: Ještě se uvidí: tři příběhy o dvou mu-

ţích a jedné krásce (Věra Nosková) 

POWELL, Julie: Julie & Julia: mŧj rok nebezpečného 

vaření (Columbus) 

ROLLINS, James: Poslední orákulum (BB art) 

SVÁTEK, Dan: Hodinu nevíš: příběh nemocničního vra-

ha (Computer Press) 

VAUGHAN-HUGHES, Pip: Kostnice (BB art) 

VINE, Barbara: Astin deník (Vyšehrad) 

VONDRUŠKA, Vlastimil: Znamení Jidáš: hříšní lidé Krá-

lovství českého (MoBa) 

WESTWATER, Judy: Nikdo tě nemá rád: zoufalý boj dí-

těte o přeţití (Alpress) 

WIESEL, Elie: Šílená touha tančit (Portál) 

 
Od ledna 2009 je Výběr z kniţních novinek prezentován také na 

webu Města Český Brod www.cesbrod.cz v rubrice  

Aktuality z kultury. 

 

Mraveniště v knihovně 

 

V rámci letošního Týdne knihoven proběhlo v Městské 

knihovně pásmo literárních besed pod názvem Mraveniště 

v knihovně, a jak uţ z názvu vyplývá, bylo věnováno 110. 

výročí narození spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory. 

Uskutečnilo se celkem šest-

náct pořadů pro ţáky prvního 

stupně obou českobrodských 

ZŠ a také pro jednu třídu ZŠ 

Poříčany, která po zkušenosti 

s červnovým pasováním prv-

ňáčků projevila zájem účastnit 

se i nadále našich akcí pro 

děti. Na začátku zazněla pís-

nička Ferda Kabrňák, ze které 

měly děti uhodnout, o kom si 

budeme povídat. Všechny 

třídy správně uhodly Ferdu 

Mravence a většina pojmeno-

vala i jeho autora. Po krátkém 

úvodu, ve kterém se děti do-

zvěděly něco o ţivotě a tvorbě Ondřeje Sekory, následovala 

ukázka jeho knih, které sám napsal i ilustroval a také knih 

jiných autorů, ke kterým vytvořil jenom své typické obrázky. 

Pak začala zábavná soutěţní část, ve které děti např. skládaly 

puzzle s obrázky Ferdy Mravence a jeho kamarádů, malova-

ly obrázky s námětem Sekorových postaviček, hledaly posta-

vičky mravenců, které byly schovány v místnosti dětského 

oddělení a luštily rébusy z knihy Kuře Napipi. Na závěr za-

zněla písnička o Berušce a kaţdý ţák dostal malou sladkou 

odměnu za soutěţení a snahu. 

Protoţe letošní Týden knihoven probíhal pod heslem 

Knihovna mého srdce, druhá část besed byla věnována také 

prezentaci TOP 12 knih z celostátní ankety Kniha mého srd-

ce. Byli jsme mile překvapeni informovaností dětí, i ti nej-

menší školáci poznali logo této ankety. Naše povídání dětem 

přiblíţilo tři z dětských knih, které se probojovaly do finálo-

vé TOP 12: Foglarovy Rychlé šípy, Děti z Bullerbynu Astrid 

Lindgrenové a samozřejmě Harryho Pottera. Největší zájem 

byl o hlavolam z Rychlých šípů, jeţka v kleci, kterého si děti 

mohly zkusit samy vyn-

dat a prokázaly přitom 

opravdu velkou zručnost. 

Zazněly také ukázky 

z obou dalších knih, je-

jichţ. četbou jsme se 

snaţili dětem ukázat 

přednosti čtení knih před 

pasivním zhlédnutím 

filmu v kině nebo 

v televizi. Doufáme, ţe 

jsme alespoň některé 

z nich nalákali k přečtení 

nejenom těch finálových 

kníţek z ankety Kniha 

mého srdce. 
Vlasta Novotná  

a Radka Šindelářová,  

Městská knihovna  

Český Brod 

 

O dotaci žádá v Regionu Pošembeří 19 projektů 

 
ČESKÝ BROD/REGION POŠEMBEŘÍ – Do historicky první 

výzvy z iniciativy LEADER se v Regionu Pošembeří přihlási-

lo celkem 19 projektů. Pro letošek můţe Místní akční skupina 

(MAS) Region Pošembeří rozdělit více neţ 8,6 milionu ko-

run.  

Ţadatelé mohli usilovat o podporu svých záměrů ze čtyř ob-

lastí (fichí): 

č. 1) Náš domov – Atraktivní obce pro bydlení, podnikání  

a relaxaci – 4 projekty 

č. 2) Náš domov – Dobré místo pro současný i budoucí ţivot 

– 12 projektů 

č. 5) Bohatství venkova – Zemědělství (zemědělci) důleţitá 

součást našeho regionu – 1 projekt 

č. 7) Náš domov – Vzdělávání napříč generacemi i regionem 

– 2 projekty 

Příjem ţádostí probíhal ve dnech 16. aţ 18. září. Následně 

pracovníci MAS kontrolovali administrativní správnost po-

daných projektů a jejich soulad se čtyřmi výše uvedenými 

oblastmi. Ve středu 7. října pak většina ţadatelů vyuţila 

moţnosti své projekty obhájit veřejně a přímo před výběro-

vou komisí v obřadní síni českobrodské radnice. Následova-

lo hodnocení projektů osmičlennou výběrovou komisí, která 

v pondělí 12. října vytvořila konečné pořadí projektů. Ve 

čtvrtek 15. října pak proces hodnocení a výsledky potvrdilo 

plénum Regionu Pošembeří. Tabulku přihlášených i úspěš-

Sledujte www.cesbrod.cz a www.kulturainfo-cesbrod.cz 

http://www.cesbrod.cz/
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ných a neúspěšných projektů lze 

nalézt na nových internetových 

stránkách www.posemberi.cz.  

„Chceme všem ţadatelům, kteří 

přišli podat své projekty, poděko-

vat za jejich odvahu, za čas, který 

museli přípravě projektů věnovat  

a za chuť touto cestou něco změ-

nit,“ říká ředitel Regionu Pošem-

beří Miloslav Oliva. A dodává: 

„Drţíme všem palce, aby právě 

jejich projekty byly úspěšné.“  

Do roku 2013 bude MAS Region Pošembeří vyhlašovat roč-

ně aţ tři podobné výzvy s cílem rozdělit mezi projekty cel-

kem aţ 50 milionů korun.  

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa 

investuje do venkovských oblastí 

 

Ţáci 8. A z 2. ZŠ v Českém Brodě byli v Anglii 

 
Dne 14. září 2009 odjela téměř celá 8. A do Anglie. Tito ţáci 

se učí angličtinu jiţ šestý rok, o Velké Británii a Londýně 

hodně slyšeli, a proto se na zájezd velmi těšili.  

První den nás Londýn přivítal typickým anglickým počasím 

– deštěm. Ale hned další dny bylo slunečno a mohli jsme si 

vychutnat procházku po křídových útesech, přímořské stře-

disko Brighton, Chartwell, nádherný hrad Hever s vodním 

bludištěm a samozřejmě spoustu památek v samotném Lon-

dýně. 

Děti byly ubytovány v rodinách, a mohly si tak vyzkoušet 

svoji angličtinu v praxi. Pro mě jako učitelku bylo největším 

oceněním, kdyţ angličtí ubytovatelé naše děti chválili za 

dobré chování a kdyţ o jejich jazykových schopnostech řek-

li: „Their English is excellent.“ – „Jejich angličtina je skvě-

lá.“ 

Co řekly samotné děti po zájezdu? 

„Angličané mají dobré jídlo, ale ošklivé holky.“ (Matěj) 

„Líbilo se mi na Heveru v bludišti a v Brightonu v akváriu“. 

(Aleš) 

„Nejlepší byla konverzace v rodinách.“ (Denisa) 

Mgr. Eva Batelová, učitelka Aj, 2. ZŠ Tyršova 

 

 

Zápis pro budoucí prvňáky 2010/2011 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢITOMÍŘSKÁ 885 

pátek 15. 1. a pondělí 18. 1. 2010 od 13.00 – 17.00 hod 

sobota 16. 1. 2010 od 9.00 – 12.00 hod 

budova pod penzionem Anna 

Den otevřených dveří školy bude 28. listopadu od 9.00 do 

12.00 hod 

Další informace: www.cesbrod.cz/zs 

 

Tykadlo 

 
Ve středu 7. 10. 2009 nás na 1. základní škole navštívili pra-

covníci České televize připravující dětský diskusní pořad 

Tykadlo. Asi v 9 hodin dopoledne přijel celý štáb tohoto po-

řadu. Ještě před natáčením jsme se představili. A uţ to moh-

lo začít. 

Nejdřív jsme provedli herečku Míšu Maurerovou po naší 

škole. Ukázali jsme jí hřiště s umělým povrchem, prostor pro 

lanové aktivity, školní kuchyňku, voliéry s baţanty, školní 

zahradu a nakonec také naší oblíbenou horolezeckou stěnu. 

Pak uţ jsme se přesunuli do 3. B, kde se vytvořilo improvi-

zované studio. Všichni jsme se usadili a reţisérka řekla: 

„Světla, první kamera, druhá kamera. A akce!“ 

Najednou Míša promluvila a začala nám klást různé otázky. 

Například co je to deprese, jak se taková deprese pozná. 

Nejdřív jsme byli všichni strnulí, ale postupně se atmosféra 

uvolňovala. Všichni jsme se snaţili zapojit. Vše dopadlo 

dobře a doufáme, ţe se k nám brzy celý pořad vrátí. 

Odpoledne proběhlo natáčení se skupinou mladších dětí. 

Tady byly hlavním tématem pověry. 

A mimochodem…nezapomeňte se podívat v úterý 3. listopa-

du v 16:00 na ČT1. 

Viktor Drchota 9. A, 1. ZŠ Český Brod 

 

Okresní kolo přespolního běhu 

 
Přespolní běh v Českém Brodě 

V přespolním běhu se zúčastnily čtyři školy: 

1. Gymnázium 

2. 1.Zš Český Brod 

3. 2. Zš Český Brod    

4. Kouřim 

Závodily tři kategorie:     

mladší 4.-5. ročník (chlapci a dívky) 

starší 6.-7. ročník (chlapci a dívky)   

nejstarší 8.-9. ročník (chlapci a dívky) 

Do Kolína postoupili ţáci z těchto škol: 

1. Zš Český Brod    

Kouřim     

2. Zš Český Brod 

V okresním kole 7.10. 2009 v Kolíně se z 1. základní školy 

mladší dívky ve sloţení Charvátová, Pálová, Jedličková, 

Mučková, Ulbrichová umístily na 8. mistě 

Mladší chlapci ve sloţení Zumr, Novák, Mašata, Lonský, 

Nekolný byli na 3. místě 

Starší dívky ve sloţení Oubrechtová, Slivová, Zedníčková, 

Dvořáková skončily na 8. místě 

Starší  chlapci se nezúčastnili, protoţe většina byla nemocná 

Nejstarší dívky ve sloţení Čechová, Drboutová, Dvorská, 

Kovářová, Kuchtová se umístily na 11. místě 

Nejstarší chlapci ve sloţení Nový, Fuchs, Došek, Hybeš, 

Bánský se umístili na 5. místě. 

A těmto běţcům, kteří doběhli do desátého místa, bychom 

chtěli pogratulovat: 

Oubrechtová doběhla na druhém místě v kategorii starších 

dívek 

Slivová doběhla na osmém místě v kategorii starších dívek. 

Zumr doběhl na šestém místě v kategorii mladších chlapců. 

Nový doběhl na pátém místě v kategorii nejstarších chlapců. 

Charvátová doběhla na třetím místě v kategorii mladší dívky. 

Chtěli bychom  poděkovat všem reprezentantům škol. 

Publicistický krouţek 1. základní školy Český Brod 

 

Na 1. Základní škole Český Brod, Ţitomířská 

885 se v době hlavních prázdnin nezahálelo 

 
Vedení 1. ZŠ spravuje šest budov. Je zcela pochopitelné, ţe 

tyto budovy, jejich interiéry a okolí vyţadují průběţně opra-

http://www.posemberi.cz/
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vy a modernizaci. Většina těchto prací probíhá z provozních 

důvodů kaţdým rokem převáţně o hlavních prázdninách.  

I letošní rok nebyl výjimkou. Běţná údrţba zahrnovala ma-

lování všech objektů, v hlavní budově opravu a výměnu pod-

lahových krytin ve třech třídách, úpravu dvora s poloţením 

zámkové dlaţby, renovaci hlavních vchodových dveří a ně-

které další topenářské a instalatérské práce. Před budovou 

pod Penzionem Anna byla dokončena oprava zděného plotu. 

V kuchyni Školní jídelny v ulici Bedřicha Smetany byl insta-

lován nový konvektomat. Jisté úpravy se realizovaly 

v objektu Školičky, kde probíhá ve školním roce v dopoled-

ních hodinách ve dvou učebnách školní výuka  

a v odpoledních hodinách zde funguje školní druţina. Vnitř-

ní prostory byly opatřeny novým nábytkem, byly instalovány 

dveře a provedena renovace ještě původních parket. Chceme, 

aby se naši ţáci ve školních prostorách cítili dobře a aby se 

jim ve škole líbilo. Prvního září jsme slavnostně přivítali 

naše prvňáčky. Přišlo jich 62, a tak jsme otevřeli tři třídy. 

Našim prvňáčkům přejeme v jejich školní práci hodně úspě-

chů a radosti. 

Drahomíra Čutková, ředitelka ZŠ Ţitomířská 885  

 

Schází Vám kontakt s vrstevníky? 

Máte zájem o nově vznikající klub  

pro seniory? 
 

ANNA 

sociální sluţby  

pro seniory, 

Ţitomířská 323,  

Český Brod 

Přijďte na posezení s dobrou muzikou 

23. 11. 2009 od 16:00 hod 

S sebou vezměte dobrou náladu, chuť setkat se  

a popovídat si s lidmi. Kdo má moţnost, ať vezme 

něco sladkého, ke kávě se bude koláč hodit! 

 

Informace poskytne Bc. Veronika Svěcená, koor-

dinátorka plánování sociálních služeb, přízemí 

Radnice, dveře č. 3, tel. 321 612 124,  

e-mail: svecena@cesbrod.cz 

 

 

 

 

 
Ve světě, který je plný stresu a spěchu, můţe být jóga jednou 

z forem, jak se po náročném dni v práci zklidnit a načerpat 

novou energii. Power yoga je formou aktivního odpočinku. 

Na cvičení přicházíte unaveni a stresováni, ale z lekce od-

cházíte dobře naladěni a odpočati. Power yoga je soubor 

dynamických jógových pozic, které vám pomohou účinně 

protáhnout tělo, posílit svaly a zlepšit si fyzickou kondici. 

Cvičení je vhodné pro všechny věkové  

kategorie ţen i muţů.  

SOKOLOVNA ČESKÝ BROD kaţdý čtvrtek od 19,30 

do 20,30 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

Český Brod 2009 

 
VII. ročník otevřeného turnaje v rapid šachu „Český Brod 

2009“ uspořádal 26. září 2009 šachový oddíl TJ SOKOL 

Český Brod. Letošní ročník měl rekordní účast. 

Na startu se v českobrodské sokolovně sešlo 74 šachistů z 24 

oddílů převáţně Středočeského kraje a Prahy. K prestiţi tur-

naje přispěla účast starosty města Jaromíra Fischera, který 

nad ním převzal záštitu a přišel účastníky pozdravit při jeho 

zahájení. Soutěţ řídili a o její hladký průběh se postarali 

Zuzana Koudelková, Ing. Jiří Čihák, Ing. Zdeněk Chybný  

a Ing. Miroslav Urban. Velmi dobře fungovalo i občerstvení, 

které zajistily členky SOKOLA, sestry Bašusová a Lamber-

tová. Turnaj měl kvalitní sportovní úroveň, hrála v něm řada 

hráčů mistrovské třídy z ligových druţstev. Pro šachisty  

s niţší výkonností to byla moţnost konfrontace se silnějšími 

soupeři, coţ je dobré zejména pro výkonnostní růst mladých 

adeptů královské hry. Této příleţitosti vyuţilo i několik čes-

kobrodských ţáků. Bojovalo se o finanční i věcné ceny, za 

coţ patří dík městu Český Brod, které akci dlouhodobě pod-

poruje. Letos ještě získal vítěz turnaje bonus v podobě hodi-

nek, kterými cenový fond obohatil Ing. Miroslav Urban. Ví-

tězem se stal hráč mistrovské třídy Pavel Vojta ze Spartaku 

Vlašim před odchovancem pořádajícího oddílu Michalem 

Eisnerem, hájícího v současné době barvy ligového SOKO-

LA Kolín, a na 3. místě se umístil Pavel Postupa st. z JOLY 

Lysé nad Labem. Cenu pro nejlépe umístěného seniora zís-

kal František Michálek z TJ SOKOL Kolín, mezi juniory byl 

nejlepší Robin Hrdina ze Spartaku Vlašim. Cenu pro nejlépe 

umístěného hráče ţupy Barákovy získal Ing. Ivan Koudelka 

z domácího oddílu. V hodnocení druţstev si nejlépe vedli 

šachisté JOLY Lysé nad Labem.  

Závěrem lze konstatovat, ţe se turnaj vydařil a pořadatelé se 

budou snaţit navázat na tento trend i v dalších ročnících. 

 

Za Šachový oddíl TJ SOKOL Český Brod 

Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný 

www.sokolceskybrod.cz  
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Občanské sdruţení LECCOS 

 
Provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Klub 

Zvonice a Mateřské centrum Kostička. Pořádá akce pro ve-

řejnost. Poskytuje a rozvíjí v Českém Brodě a jeho okolí so-

ciální sluţby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeţe. 

Vytváří programy pro děti a mládeţ ve věku od 6 do 20 let  

a pro rodiče s dětmi nejen na rodičovské dovolené. Tyto pro-

gramy zamezují vzniku společensky neţádoucích jevů, pomá-

hají integrovat znevýhodněné skupiny obyvatelstva do spo-

lečnosti a nabízejí smysluplné vyuţití volného času. 

 

CO JSME PODNIKLI 

Ve čtvrtek 24. září proběhl turnaj v ping pongu v Klubu Zvo-

nice. Akce se konala v rámci 3. ročníku Týdne nízkopraho-

vých klubů pořádaného Českou asociací streetwork. Ve Zvo-

nici to byl jiţ 6. ročník turnaje v „pinčesu“, který si uţilo 

kolem dvaceti děti. Soutěţilo se o zajímavé ceny, které po-

skytla firma DM Elektro, a tímto jí moc děkujeme. 

V neděli 27. září jsme uspořádali v rámci aktivit Mateřského 

centra Kostička cyklovýlet pro děti. Zúčastnilo se 9 dětí a 3 

dospělí. Vzhledem ke krásnému počasí jsme si původní trasu 

prodlouţili a z Černík jsme vyrazili ještě do Kounic a zpět.  

V Černíkách jsme měli první zastávku na dětském hřišti, kde 

si děti odpočinuly od šlapání a v Kounicích jsme zase dali 

svačinu a zmrzku. Při zpáteční cestě se děti těšily na překva-

pení, které na ně čekalo ve Štolmíři v podobě pouťových 

houpaček, kolotoče, jízdy na koni, ale také drobné odměny 

za to, jak cestu na kole zvládly. Prostě prima výlet. 

V sobotu 10. října proběhla v MC Kostička Burza dětského 

oblečení, jejíţ výtěţek tentokrát poputuje na podporu Mateř-

ského centra Oáza v České Kamenici, které bylo postiţeno 

při letošních letních přívalových deštích. Výdělek 10%  

z celkového obratu na burze činil téměř 5000 Kč a touto 

částkou přispějeme Mateřskému centru Oáza na rekonstrukci 

poničených prostor. Děkujeme Katce Saskové, organizátorce 

burzy a všem dobrovolnicím, které nám pomohly. 

CO PLÁNUJEME 

V Mateřském centru Kostička proběhne výtvarná dílna na 

téma zimní dekorace – lepení figurek z buničité vaty, a to ve 

čtvrtek 5. listopadu 2009 od 15 hodin (nám. Arnošta z Pardu-

bic 12). Vstupné 25 Kč + cena za materiál. Máme k dispozici 

pouze 12 volných míst. Zájemci hlaste se u sluţby MC, Petry 

Čurgaliové, tel: 321 620 287, sluzba.mc@leccos.cz. 

V listopadu a v prosinci se můţete těšit na další předvánoční 

dílny a Adventní pochod světýlek, který pořádáme společně 

s Magrátou o. s. Určitě nebude chybět také Mikulášská osla-

va. Dita Nekolná 

PODÍVEJTE SE NA NAŠE ZBRUSU  

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY   

WWW.LECCOS.CZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corridoor 2009 aneb malé ohlédnutí 

 
Občanské sdruţení Corridoor, které pracuje v Českém Brodě 

uţ třetím rokem udělalo tento rok velký kus práce. Má okolo 

70 členů. V letošním roce máme za sebou i několik význam-

ných úspěchů. V Brně na závodech Wellness týmů jsme zís-

kali zlatou a stříbrnou medaili. V březnu letošního roku se 

nám podařilo úspěšně zorganizovat vlastní závody Wellness 

týmů, jejichţ organizace byla Českým svazem aerobiku hod-

nocena velmi kladně, dále se děti zúčastnily závodů Master 

Class v Ţelezném Brodě, Praze a Hradci Králové. Navštívili 

jsme přehlídku pódiových skladeb, organizovanou ČOS 

v Praze, kde získali ocenění naši nejmenší. Soutěţ pohybo-

vých skladeb v Kutné Hoře a mnoho dalších sportovních  

a kulturních akcí. 

 Od září uţ jsme v plné práci a přípravě na novou sezonu. 

Letos Elišce Strakošové přibyla „k ruce“ i Miroslava Zimo-

vá, mistryně světa ve sportovním aerobiku, která je pro děv-

čata velkým přínosem. Letos byla nově zavedena hodina pro 

maminky s batolaty, kterou vede Eliška s Emou. Od října 

cvičí pod o.s. Corridoor Lucie Šmejkalová, která vede hodi-

ny pro ţeny ve středu a v neděli. Lucku znám, a vím, ţe je to 

osvědčená lektorka, která na sobě neustále pracuje, chodí na 

školení a má co nabídnout. 

Kromě cvičení Eliška letos jiţ po několikáté zorganizovala 

víkendové cvičení pro ţeny, letos jsme byli v Havlíčkově 

Brodě a bylo to super. V létě nás čekaly tři běhy soustředění, 

první je určen pro dospělé a je výběrový. Jakub Strakoš si dá 

na organizaci kaţdý rok velmi záleţet, je to vţdy náročný 

týden plný nových záţitků. Druhý turnus je pro závodníky 

Wellness týmů a pro starší, letos se k nám přidala i děvčata 

z Ostravy, Kutné Hory, Příbrami a Hradce Králové. Třetí 

turnus byl určen mladším a cvičencům komerčního aerobiku. 

Letní měsíce nebyly pro Elišku časem odpočinku, protoţe 

kromě 3 týdnů soustředění byla s CK Lido na cvičebním 

týdnu v Chorvatsku, a seznamovacích kurzech pro studenty 

gymnázia. 

Letos jsme začali cvičit uţ 7. září. První závody byly uţ 11.9 

v Sedlčanech, kde se Klárka Mandová dostala do semifinále, 

na začátek sezóny to byl slušný start. Druhý říjnový víkend 

byl víkendem opravdu závodním. Eliška se od pátku nehnula 

z petřinské tělocvičny. V pátek 9.10 závodil tým ve sloţení 

Verča Nováková x Kristýnka Dohnalová x Domča Bredová  

a naděje malá Klárka Mandová, jejíţ exhibici jste viděli na 

aerobikové zábavě (to je další věc, která se myslím Corrido-

mailto:sluzba.mc@leccos.cz
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oru velice podařila.) Holky se probojovaly do finále, takţe je 

čekal závod i v sobotu dopoledne. Klárka skončila na 10. 

místě, z původních 40 děvčat to byl opravdový úspěch, tým 

získal místo 11. a to si také zaslouţí velkou chválu. Eliščina 

nejstarší děvčata, která závodila v této soutěţi poprvé, získa-

la 2. místo. Eliška i Mirka měly opravdovou radost. V neděli 

proběhly závody Wellness týmů, kde si nejlépe vedl druhý 

tým nejstarších dívek, jehoţ jsem součástí a vybojovaly jsme 

skvělou stříbrnou medaili. Chceme poděkovat Elišce i Mirce, 

ţe všechny tři dny nám byly oporou a od rána do večera nám 

byly „ k ruce“..... 

Protoţe rok ještě není rozhodně u konce, čeká celý Corridoor 

Team ještě mnoho práce, chtěla bych vás touto cestou pozvat 

na VIII. ročník Českobrodské soutěţe v aerobiku, která se 

koná v neděli 15. 11. 2009, dále také na Corridoor akademii, 

která se uskuteční ve čtvrtek 26. 11. 2009 v 17 hodin v soko-

lovně v Českém Brodě, kde se představí českobrodské, praţ-

ské a zbraslavské týmy. 

Tímto vás srdečně zveme.  

Za Corridoor Team Monika Janstová, www.corridoor.cz 

 

 

Cyklo-turistický klub ACFR 11  

Časovka do vrchu NA TRUBA 

 
Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Města Čes-

ký Brod 

Dne 19. 09. 2009 pořádal náš klub jiţ XVII. ročník cyklistic-

kého závodu do vrchu – Českobrodská posvícenská časovka 

NA TRUBA. 

Počasí nám přálo, bylo hezké Babí léto. Ráno jsme se začali 

scházet kolem 07,00 hodin v ATC SUS – Lonská u Podvi-

ničního rybníku, kde Hana Rybářová a Ivana Rybářová vy-

dávaly startovní čísla příchozím závodníkům a tyto dále za-

pisovaly do startovní listiny a příslušných kategorií. 

Na startovní listině bylo zapsáno celkem 46 závodníků coţ je 

o 8 závodníků více neţ v roce 2008. 

Po 10,00 hod. jsme se všichni přesunuli na start a to do lesa 

za obcí Zahrady ke Kamennému mostu. 

Začátek závodu – samotný start byl v 10,30 hodin. 

Po dojetí všech zúčastněných závodníků do cíle jsme se opět 

přesunuli do autokempu, kde p. Štolba Václav s Rybářovou 

Ivanou dávali dohromady výsledkovou listinu s tímto celko-

vým umístěním-pořadím na prvních třech místech: 

1. místo Humplík Jiří H-H Smíchov s časem 6,10 minut 

2. místo Novotný Ladislav Sokol Kbely s časem 6,19 minut 

3. místo Kuchler Karel H-H Smíchov s časem 6,22 minut 

Za CTK ACFR 11 jsme se umístili takto: 

19. místo Smutný Petr jun. s časem 8.14 minut 

20. místo Ropek Jiří s časem 8,15 minut 

21. místo Kořínek Jaroslav s časem 8,32 minut 

26. místo Bázlík Milan s časem 9,23 minut 

32. místo Olexa Jaromír s časem 10,18 minut 

34. místo Cmíral Václav s časem 10,32 minut 

35. místo Firbas Jan s časem 10,43 minut 

45. místo Svoboda Zdeněk s časem 14,15 minut 

Dále se v jednotlivých kategoriích na prvních třech místech 

umístili: 

Kategorie A do 15 let 

1. místo Hor David Český Brod s časem 7,50 minut 

2. místo Čokrtová Kateřina Český Brod s časem 8,50 minut 

3. místo Rybář Jan AMV Český Brod s časem 9,44 minut 

Kategorie B do 20 let 

1. místo Moravec Jan Český Brod s časem 6,47 minut 

2. místo Kutman Lukáš Struhařov s časem 6,55 minut 

3. místo Hula Martin Český Brod s časem 7,18 minut 

Kategorie C do 35 let 

1. místo Humplík Jiří H-H Smíchov s časem 6,10 minut 

2. místo Kuchler Karel H-H Smíchov s časem 6,22 minut 

3. místo Král Vítězslav H-H Smíchov s časem 6,42 minut 

Kategorie D od 36 do 45 let (veteráni I.) 

1. místo Kříţ Petr Vinařice s časem 6,24 minut 

2. místo Kutman Pavel Struhařov s časem 6,29 minut 

3. místo Mukařovský Jaroslav Český Brod s časem 7,47 mi-

nut 

Kategorie E od 46 do 55 let (veteráni II.) 

1. místo Novotný Ladislav Sokol Kbely s časem 6,19 minut 

2. místo Ropek Jiří CTK ACFR 11 s časem 8,15 minut 

3. místo Kořínek Jaroslav CTK ACFR 11 s časem 8,32 mi-

nut 

Kategorie F od 56 do 59 let (veteráni III.) 

1. místo Staněk Ladislav Old boys s časem 6,55 minut 

2. místo Cmíral Václav CTK ACFR 11 s časem 10,32 minut 

3. místo nebyl závodník pro tuto kategorii 

Kategorie G od 60 let a výše (veteráni IV.) 

1. místo Bázlík Milan CTK ACRFR 11 s časem 9,23 minut 

2. místo Boháček Josef Old boys s časem 9,31 minut 

3. místo Slavíček Jaroslav Bombastik s časem 9,56 minut 

Nad samotným závodem a nad jeho celým průběhem bděl 

ředitel závodu p. Navrátil Jiří. Za CTK ACFR 11 blahopřeji 

všem závodníkům k dosaţeným výsledkům a děkuji jim tou-

to cestou za účast na tomto závodě. 

Poděkování patří téţ Městu Český Brod za to, ţe nás v této 

činnosti podporuje. 

Dále je také zapotřebí poděkovat p. Václavu Štolbovi a jeho 

týmu za bezchybné zpracování výsledků a výsledkových 

listin. Poděkování téţ náleţí p. Oldřichu Susovi a pí. Haničce 

Lonské z ATC u Podviničního rybníku za propůjčení ven-

kovních a vnitřních prostor v době konání závodu a dále za 

jejich obětavou obsluhu. 

V neposlední řadě je třeba poděkovat všem členům CTK 

ACFR 11, kteří se jako pořadatelé podíleli při zajišťování 

nerušeného průběhu celého závodu, ale hlavně těm členům, 

kteří se závodu samotného zúčastnili. 

S pozdravem SPORTU ZDAR a cyklistice v našem regionu 

zvláště, se celý Cyklo-turistický klub ACFR 11 těší na setká-

ní při pořádání jiţ XVIII. ročníku tohoto závodu. 

 

Za CTK ACFR 11 prezident Olexa Jaromír 
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ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ 
…vánoční rekvizity zaplavily obchody jiţ v říjnu. Všichni 

přemýšlejí jaké dárky pořídí svým drahým a první sníh uţ 

napadl a roztál… 

 

Srdečně vás zveme jménem Magráty a všech zúčastněných 

na akci Andělské zvonění. Adventní jarmark zaměřený na 

klasická řemesla a staré zvyky českých vánoc proběhne  

28. listopadu 2009 v prostorech Sokolovny v Českém Brodě. 

Od 9.00 – 17.00 bude své umělecké výrobky nabízet přes 30 

vystavujících z okolí i vzdálených míst naší vlasti. 

Celý den budou probíhat tyto kurzy a řemeslné dílny: 

Výroba adventních věnců, Zdobení perníčků 

Výroba papírových betlémů, Vánoční ozdoby a přání 

Košíkářská dílny, Korálkové ozdoby 

Malování a tisk na trika, Malování na sklo 

Fimo šperky, Výroba smaltů 

Šperkařská dílna, Drátenická dílna 

…atd 

Vstupné na akci je 10 Kč. Na dílny se kaţdý hlásí aţ v den 

akce přímo u vystavovatele! Ceny jsou přívětivé a věříme, ţe 

budete odcházet spokojeni se spoustou vánočních dárků, 

inspirace a adventní náladou. 

Lucie Ulíková, o.s. Magráta 

PŦJČOVNA  

EL. NÁŘADÍ 
 

BOURACÍ KLADIVA, BRUSKY, PILY 

aj... 

info na tel. 722 010 916 

Čelákovice, Fűgnerova 1297 

moţnost rezervace denně do 21 hodin 

více na www.remarkcompany.ic.cz 

Šemberská dvanáctka 2009 
 

V sobotu 26. září uspořádalo skautské středisko Ing. 

Ládi Nováka jiţ 29. ročník závodů odvahy a zručnosti – 

Šemberské dvanáctky. 

Soutěţilo se jako obvykle ve dvanácti disciplínách, kte-

rými jsou např. stavba stanu, vázání uzlů, zatloukání 

hřebíku, přechod potoka po lanové lávce či rozdělání 

ohně. 

Letos poprvé byl závod otevřen, kromě organizovaných 

dětských oddílů, i pro veřejnost. I kdyţ se z řad 

„veřejnosti“ zúčastnila pouze jedna hlídka chlapců 

(která kupodivu ve své kategorii), i to nás potěšilo  

a umoţnilo nám otestovat si téţ tuto verzi. Takţe do 

příštích ročníků určitě půjdeme s masivnější propagací  

a věříme, ţe si Šemberská 12 získá takovou pověst, jako 

má jarní Pochod Pohádkovým Lesem POPOLES. 

Z řad oddílů se letos (i díky tomu, ţe se závod konal  

o prodlouţeném víkendu) zúčastnili pouze členové naše-

ho střediska a skauti z Kolína. Celkem soutěţilo 34 

dvoučlenných hlídek od nejmladších, sotva školou po-

vinných, světlušek a vlčat aţ po dospělé členy. 

Vítězné hlídky si odnesly věcné ceny, ostatní pak ale-

spoň diplom a sladkost, která také potěšila. V celkovém 

součtu zvítězilo díky početní převaze naše středisko  

a putovní cena tak zůstala opět doma. 

Pavel Corradini – Korádo, středisko Ing. Ládi Nováka 

Český Brod, www.cesbrod.cz/skaut7 

Čtenáři nám píší… 

 

Redakce ČBZ obdrţela milý e-mailový dopis od 

paní Anety Voleské, vnučky MUDr. Otto Poláka, 

který potěšil. Uvádíme v plném znění. 

Váţená redakce, moc Vám děkuji za krásné za-

vzpomínání na celou moji rodinu Polákových a Vo-

leských. Je to od Vás moc milé a hřejivé na duši 

slyšet tolik hezkého o mně samotné a především  

o mých předcích. Moc Vás a celou vaší redakci 

zdravím, přeji hodně úspěchů ve Vaši práci a moc  

a moc za sebe a celou naší rodinu děkuji!  

Vaše Aneta Voleská. Red. ČBZ 

http://www.remarkcompany.ic.cz/
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Historické miniatury z Českobrodska 

V dnešním krátkém vzpomínání bych se 

chtěl vrátit do let 1950 aţ 1958 a vzpo-

menout v krátkosti na římskokatolickou 

církev v Českém Brodě a její některé 

tehdejší představitele. 

. 

Aby mladší generace pochopila celko-

vou atmosféru společnosti, musíme si 

uvědomit, ţe v roce 1950 začaly proce-

sy s lidmi, ve kterých komunisté viděli 

své nepřátelé, a proto začala jejich cíle-

ná likvidace. Současní historici dosti 

často nepřesně zahrnují akce proti ne-

pohodlným osobám pod jednotný název 

„Procesy s dr. Miladou Horákovou“. 

Postiţení lidé těch let se však často na-

vzájem vůbec neznali, neznali ani dr. 

Horákovou, ale její proces byl vzoro-

vým příkladem likvidace nepohodlných 

osob. Lze to bez nadsázky přirovnat 

k hledání a pálení čarodějnic o staletí 

dříve. I v Českém Brodě se našla pro-

tistátní a protikomunistická centra. Jed-

no se našlo v gymnáziu a druhé na čes-

kobrodské faře. Na gymnáziu šlo o re-

cesi studentů a karikaturu naci-

zmu, čehoţ neschopný předseda MNV 

a špatný učitel Josef Brt vyuţil pro zvi-

ditelnění a záchranu své osoby ve funk-

cích. Ještě se tomuto tématu někdy vrá-

tíme. Dnes se věnujme církvi v Českém 

Brodě. 

V Českém Brodě byl vikariát. To 

v církevní hierarchii je jako okresní 

úřad, který řídí obce, tady farnosti a pod 

farnost přináleţí kostely. V roce 1945 

byl vikářem v Českém Brodě mon-

signore Václav Gráf. Narodil se 26. 9. 

1885 v Kojaticích u Moravských Budě-

jovic. Byl to člověk vzdělaný, moudrý, 

laskavý a lidé v Brodě ho měli rádi.  

V roce 1950 mu kaplana dělal Jan 

Stejskal,  narozený 3. 7. 1921 

v Pelhřimově. Jan Stejskal vystudoval 

prestiţní bohosloveckou školu v Římě, 

kterou komunisté označili jako protiso-

větskou. Tito dva kněţí soustředili ko-

lem sebe mladé lidi od roku narození 

1935 do roku 1945, kteří chodili na 

faru, ministrovali a naslouchali názo-

rům na ţivot těchto církevních hodnos-

tářů. To nutně muselo vyvolat rozmrze-

lost u vedoucích představitelů města, 

kteří v padesátých letech znali jenom 

stranickou kníţku, a kaţdý vzdělaný 

člověk jim byl krajně podezřelý a byl 

ocejchován jako protisocialistický ţivel. 

Bylo třeba v zájmu ochrany socializmu 

tyto reakční ţivly rozehnat a zlikvido-

vat. V Českém Brodě podávali hlášení 

o akcích kněţí pracovníci Okresního 

odd. Min. vnitra Pixa a Kupec. V han-

týrce STB byla skupina kněţí kolem 

Václava Gráfa nazývána „Malý Vati-

kán“. Prvním reakčním ţivlem se stal 

Jan Stejskal. Bylo zařízeno jeho přelo-

ţení na Svatou Horu u Příbrami  

a z Českého Brodu za ním poslali 

„řádný posudek“. Svatá Hora je vyhlá-

šené církevní poutní místo. V té době 

bylo prošpikované odposlouchávací 

technikou, školenými donašeči a infor-

mátory. Jan Stejskal byl denně sledován 

a zaznamenáváno kaţdé jeho slovo  

i v církevním kázání. Po několikaletém 

sledování byl vzat do vazby a bylo proti 

němu vzneseno obvinění za podněcová-

ní mládeţe v protisocialistickém duchu, 

ukrývání a zatajování církevních zla-

tých relikvií a krácení milodarů. Jedním 

z bodů obţaloby byla i skutečnost, ţe 

poslal Václavu Gráfovi 300 Kč, ač vě-

děl, ţe mu byl odňat státní souhlas 

k výkonu kněţského povolání. Václav 

Gráf se ocitnul bez jakýchkoliv pro-

středků k obţivě a Stejskal místo oceně-

ní charitativní činnosti, měl v obţalobě 

další trestný čin. Jan Stejskal byl odsou-

zen k dvěma létům ţaláře nepodmíněně. 

Do Českého Brodu byl přeloţen kaplan 

Zdeněk Vágner. Narodil se ve stejném 

roce jako Stejskal tj. 1921, ale v Praze. 

Vágner byl odolnější, rozhodnější neţli 

Stejskal. Partu ministrantů ještě utuţil  

a mladé zaujal prosazováním většího 

zájmu o přírodu. Byl to vlastně skaut 

v pravém slova smyslu. Ministrantská 

sluţba byla oceňována body a mezi 

ministranty byla zavedena soutěţivost. 

Učili jsme se latinu, ráno jsme v 5 hod 

vstávali a chodili na ranní poboţnost do 

nemocniční kaple, kde slouţily řádové 

sestry Boromejky. Parta mladých se 

úplně vymkla ze sféry vlivu působnosti 

Pionýra a Československého svazu mlá-

deţe. To KSČ nemohla připustit a trpět. 

Byla zmobilizována STB a zahájeno 

taţení proti církvi v Českém Brodě. 

Kaplan Vágner byl přeloţen na farnost 

Radotín. Kaplanovi Vágnerovi bylo 

dokázáno spojení s panem Kuzman-

nem, vedoucím nadace pro podporu 

církve se sídlem v Mnichově. Začátkem 

roku 1956 začaly výslechy všech mla-

dých ministrantů. Účelem bylo zastrašit 

mladé lidi i jejich rodiče. Za oběť byl 

vybrán kostelník. Kostelník Kubelka 

byl označen za pedofila. Václavu Grá-

fovi byl odňat státní souhlas s výkonem 

kněţského povolání. V Českém Brodě 

bylo dosaţeno cíle. Parta kolem římsko-

katolické církve byla zlikvidována. 

 

Dne 5. 10. 2009 jsem si pročetl doku-

menty, vedené Státní bezpečností na 

církevní hodnostáře v Českém Brodě, 

v archivu Bezpečnostních sloţek Min. 

vnitra v Praze. 

Adolf Hájek 

 

Příkládám dvě fotografie z roku 1951. 

Na prvním snímku jsou oba tehdejší 

kněţí, ten starší je Mons. Václav Gráf, 

ten mladší Jan Stejskal. 

U ministrantů uţ všechna jména, bohu-

ţel, neznám, a přesně je identifikovat 

nemohu a vlastně ani nechci. Mohl by 

se cítit někdo ukřivděný, ţe jsem ho 

pojmenoval chybně, či dokonce na něho 

zapomněl. A to rozhodně nechci. 

 

Proto bych uvítal a se mnou jistě všich-

ni přátelé historie našeho města, kdyby 

některý pečlivý čtenář a pamětník mohl 

jednotlivé ministranty identifikovat. 

 

Je moţné se se mnou spojit nebo zane-

chat zprávu v MKIC na známých adre-

sách či telefonech. 

 

Oba snímky najdete na 3. straně obálky 

tohoto čísla. (pozn. red.) 

Áda Hájek vzpomíná… 

o osudech katolické církve v našem městě v 50. letech 20. stol. 
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ČESKOBRODSKÉ POŠTOVNY 
 

Výnosem rakouského ministerstva obchodu se dne 24. 4. 

1900 bylo povoleno zřizování poštoven od 1. července 1900. 

Poštovny byly poštovní sluţebny, které poskytovaly omezený 

rozsah poštovních sluţeb v malých obcích, ve výletních  

a lázeňských místech a na nádraţích a letištích. Poštovnu 

řídil poštovný, občan, který měl s poštovní správou o výkonu 

své funkce uzavřenu smlouvu, ale poštovní sluţbu vykonával 

mimo své hlavní zaměstnání.  

Býval to kupec, hostinský, učitel, farář apod. Poštovny tady 

existovaly za Rakouska, po převratu roku 1918 i za okupace. 

Některé se udrţely i po osvobození 1945. Poslední poštovna 

byla zrušena v r. 1958 a tismická poštovna, spadající pod 

českobrodskou poštu a zrušená 1954, byla jednou z posled-

ních. 

Kaţdá poštovna měla své razítko. Bylo rámečkové, z gumy  

a otiskovalo se fialovou barvou. Původně obsahovalo český 

a německý název obce, později i název vyúčtovací pošty. 

Razítka neměla datum a otiskovala se mimo známky. Výjim-

kou bylo moţné znehodnocení známky razítkem poštovny  

v případě, kdy šlo o zásilku, přepravovanou pouze v doručo-

vacím obvodě zmíněné poštovny. Po roce 1922 byly některé 

poštovny nazývané poštovnami 1. třídy a přitom pouţívaly 

jiţ kovové razítko s otisky v černé barvě. Razítko mělo zko-

sené rohy u obdélníkového rámečku a bylo opatřeno jiţ da-

tem. Tímto razítkem se také známky na dopisech znehodno-

covaly. Ţádná z poštoven, spadajících pod doručovací oblast 

českobrodské pošty, však statut poštovny 1. třídy neměla. 

Neocenitelná Maxova práce, věnovaná poštovnám a obsaţe-

ná v katalogu výstavy Kutná Hora 76, uvádí, ţe v oblasti 

bývalého okresu českobrodského pracovalo celkem osm 

poštoven. Z publikovaných údajů se dozvídáme, ţe to byly 

poštovny v Chotouni, Chráštanech, Kšelích, Lstiboři, Při-

stoupimi, Rostoklatech, Tismicích a Viticích. 

Pokusme se doplnit tyto údaje na základě poznatků, které se 

mi během několika let podařilo v této oblasti získat. 

 

Chotouň – *1. 2. 1914 – + 15. 12. 1942 

Úřední list 3/1914 napsal: „Dnem 1. 2. 1914 bude v obci 

Chotouň (politický okres Kolín) jeţ se přiděluje z doruč. ob-

vodu c. k. poštovního úřadu v Radimi u Peček k doruč. obv. 

poštovního úřadu v Českém Brodě otevřena c. k. poštovna.“ 

Prvním poštovným od roku 1914 byl Josef Formánek, od  

1. 8. 1915 jej vystřídal Josef Drška. 

Existuje jedno dvojjazyčné razítko z doby Rakouska, po 

osvobození znárodněné odříznutím spodní části, dva typy 

razítka z 1. republiky, lišící se typem písma (grotesk a an-

tikva) a jedno razítko z doby protektorátu. 

 
1.  *CHOTOUŇ (Č. BROD)/CHOTOUN (B. BROD)* 

1a.  *CHOTOUŇ (Č.BROD)/…… *  

2.  *CHOTOUŇ* (ČESKÝ BROD) 

3.  *CHOTOUŇ* (ČESKÝ BROD) 

4.  *CHUTAUN* (ČESKÝ BROD)/*CHOTOUN* (BÖHMISCH 

BROD) 

 

Groteskové písmo razítek se začalo pouţívat u všech nově 

vyrobených razítek, počínaje rokem 1934. Protektorátní 

dvoujazyčná razítka německo-česká se pouţívala od roku 

1940. Nejstarší známé pouţití 

protektorátního razítka je 18. 5. 1940, pouţíváno být přestalo 

k 28. 5. 1944. V roce 1906 měla Chotouň 66 domů a ţilo zde 

506 obyvatel. Poštovní spojení jedenkrát denně zajišťoval 

jízdní posel z trasy Český Brod – Kouřim. 

 

Chrášťany – *1. 11. 1902 – +15. 12. 1942 

Podobně jako u poštovny v Chotouni i v Chrášťanech bylo 

pouţíváno celkem pět různých druhů razítek poštoven. Stej-

ná je i jejich skladba, tedy jedno rakouské, jedno znárodně-

né, dvě československá a jedno protektorátní. Otevření poš-

tovny avizoval časopis Naše hlasy v č. 51 z prosince 1902. 

 
1.  *CHRÁŠŤANY (Č.BROD)/CHRAŠŤAN (B.BROD)* 

1a.  *CHRÁŠŤANY (Č.BROD)/……* 

2.  *CHRÁŠŤANY* (ČESKÝ BROD) 

3.  *CHRÁŠŤANY* (ČESKÝ BROD) 

4 .  *CHRASTIAN * (BÖHMISCH-BROD)/*CHRÁŠŤANY* 

(ČESKÝ BROD) 

 

První zmínka o Chrášťanech (Craschan) je zaznamenána 

roku 1305, v roce 1782 měly Chrášťany 16 domů, roku 1921 

k obci příslušelo 364.609 ha pozemků a hlášeno zde bylo 

321 obyvatel. Po prvé světové válce bylo vystavěno několik 

domů směrem k Chotouni. 

Zápisy z kroniky 

Na návrh obecního výboru tamějšího byl jste jmenován poš-

tovným tamtéţ. C. k. poštovní úřad v Českém Brodě. Pode-

psán Krzepinský.  

C. k. ředitelství pošt a telegrafů pro království České – čís. 

108692-VIII. se 7. srpna 1903 na návrh obecního úřadu  

v Chrášťanech usneslo schválit otevření poštovny a to od  

5. srpna 1903. Zařazení do poštovní sítě mezi nádraţím Čes-

ký Brod a c. k. poštovním úřadem v Kouřimi. Vypsány jsou 

dále přesné příjezdy a odjezdy a všechny povinnosti, potřeb-

né pomůcky a potřeby, převzaté po zemřelém panu Aloisi 

Mukařovském. Odměna 100 K ročně, za c. k. dvorního radu 

a přednostu podepsán Jelínek. 

V té době byl starostou obce Jaroslav Chloupek, rolník  

a majitel zájezdního hostince u Trstenické obchodní cesty. 

Ze zápisu z 25. července r. 1904, čís. 89443/VIII: Zvyšuje se 

odměna na 250 K ročně, protoţe od 16. července 1904 bude 

Vám také prováděti doručování zásilek do obce Bylany. Kol-

kový poplatek per 1 K 26 h ze zvýšené odměny jest Vám slo-

ţiti u poštovního úřadu v Českém Brodě. Podepsán Krzepin-

ski.  

Poštovní předpisy nepřipouštěly razítkovat známky razítkem 

poštovny. Existovala jediná výjimka. V případě, kdy odesíla-

tel i adresát bydleli v doručovacím okruhu jedné poštovny, 

mohlo být razítko umístěno na známce. V naší ukázce je 



16                                                                                                                  

 

vyobrazená pohlednice podaná k přepravě v Rostoklatech  

a Limuzy byla obec, která byla rovněţ součástí doručovacího 

obvodu poštovny Rostoklaty. 

Hezkou ukázkou je také pohlednice, odeslaná z Tunisu do 

Přistoupimi. Poštovný správně orazítkoval zásilku razítkem 

přistoupimské poštovny a po zjištění, ţe dotyčná slečna Mila-

da je bytem v Limuzích, jméno obce opravil. Rostoklatský 

poštovný označil zásilku razítkem své poštovny a protoţe 

slečna Milada se zřejmě mezitím přestěhovala do Brodu, pře-

škrtal název Limuzy, připsal Český Brod a zřejmě odeslal. Za 

povšimnutí stojí i zdeformovaný tvar razítka rostoklatské 

poštovny, způsobený zřejmě pouţitím nevhodné olejové bar-

vy, která rozleptávala gumovou matrici razítka. 

Poštovným v té době byl Alois Rychtrmoc v domku čp. 28, 

přestavěném 28. února 1908 stavitelem V. Conkem z České-

ho Brodu. U dveří do domu umístěna poštovní schránka. 

Mnoho podstatné práce vykonala Rychtrmocova manţelka 

Anna, rozená Nováková. Kdyţ domek prodali manţelům Zik-

mundovým 10. 1. 1928, převzal poštovnu Josef Stárek, čp. 

35, poblíţe jednotřídní školy v sousedním čp. 36. Kdyţ pan 

Stárek zemřel, vedla poštovnu krátký čas paní Benešovská, 

která měla krámek se smíšeným zboţím. Od roku 1932 pře-

vzal poštovnu opět Karel Mukařovský, narozený 1. srpna 

1898, francouzský legionář, a jeho ţena Marie, rozená Olme-

rová, domek čp. 16. Poblíţe byla obecní pastouška, nyní zru-

šená. Zůstala jen obecní studna s pitnou vodou. Nedaleko je 

pomník padlým z prvé světové války z 28. 10. 1929. 

Asi od roku 1930 do příchodu Němců vedla poštovnu pani 

Marie Mukařovská. Poštovna byla umístěna v čp. 17 a fungo-

vala kaţdý den, včetně nedělí. Ráno přivezl poštu autobus  

z Českého Brodu v 7 hodin. Poštovní vak byl v Českém Bro-

dě na poště uzamčen, druhý klíček byl v poštovně. Poštovna 

vypravovala zásilky všeho druhu, dopisy, peníze, noviny  

i balíky. Poštu z Chrášťan opět odváţel autobus a to ve 12 

hodin. Odměna za vedení poštovny byla 40 Kčs měsíčné od 

pošty a 150 Kčs za rok od obce. Z pouţívaných razítek známe 

zatím tři, existovat by měla ještě alespoň dvě další. 

V Bylanech roznášela poštu roku 1896 Barbora Zoubková. 

Byla ze sedmi sourozenců a měli domek čp. 54 na Malé stra-

ně, postavený roku 1894, těsně u potoka Bylanky. Kdyţ byl 

1. ledna 1897 jmenován prvním obecním stráţníkem Jan He-

nyš z Poříčan, nosila poštu jeho ţena Marie Henyšová, naro-

zená 15. září 1862, která zemřela v Bylanech čp. 66 dne  

8. října 1942. Pošta se nosila do obecního domku čp. 12, od-

kud ji paní Henyšová po číslech roznášela. Do Českého Bro-

du chodila pěšky s nůší na zádech. Mimo pošty nakupovala 

zájemcům různé ţivotni potřeby, takţe se pod nůší jen prohý-

bala. 

Redaktor Miškovský napsal o ní hezký a pravdivý článek. Od 

r. 1924 do roku 1939 doručoval poštu stráţník. Rodina Krato-

chvílova, bydlící v čp. 9 měla, vlastni schránku na poště  

u „Poláků“, kam si Josefa Kratochvílová s kočárkem, taţe-

ným poníky, kaţdodenně dojíţděla. Pošty měli víc jak celá 

vesnice dohromady. Poštovní schránka v červeno-modrobílé 

barvě byla nejdříve na domě čp. 21, poblíţe krámu se smíše-

ným zboţím, později krátký čas na zrušené obecní váze. Po 

přestavbě obecního domku asi v roce 1925 byla zde umístěna 

trvale. Do Bylan doručovali poštu zase pěšky či na kole Laci-

na Josef, Veselý Václav, za „Protektorátu“ J. Radešínský  

z Českého Brodu, František Staněk z Liblic, František Pitner. 

Připomeňme ještě, ţe v roce 1922 měly Bylany 67 popisných 

čísel a ţilo zde 159 muţů a 145 ţen. V roce 1976 bylo popis-

ných čísel jiţ 104. 

 

Kšely – *1. 12. 1911 – +31. 12. 1933  

Zaloţeno jako KŠELY DOLNÍ – *1. 12. 1911, přejmenováno 

na DOLNÍ KŠELY – *1918/20 a znovu přejmenováno jako 

KŠELY – *28. 2. 1931 – činnost poštovny Kšely ukončena 

+31. 12. 1933. 

 
1.  *KŠELY DOLNÍ/UNTER KSCHELL* 

1b.  *- KŠELY DOLNÍ -*  

1d.  KŠELY DOLNÍ 

2.  *DOLNÍ KŠELY* (ČESKÝ BROD) 

2a.  * … KŠELY* (ČESKÝ BROD) 

 

Prvním poštovným byl Vincenc Filip. Zpráva z časopisu Naše 

hlasy z prosince 1911 uvádí: „1. 12. 1911 v Dolních Kšelích 

otevřena nová poštovna, přidělená k doručovacímu okresu  

c. k. pošt. úřadu v Českém Brodě. K ní dále patří Horní Kše-

ly, Hrstkov a Uhlíkov“. Od roku 1931 se změnil název obce 

na Kšely. V roce 1906 měly Kšely 51 domů a 352 obyvatel. 

Otevření poštovny oficiálně oznámil Úřední list c. k. Ředitel-

ství pošt a telegrafů v Království Českém, č. 33/1911. 
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Lstiboř – *15. 4. 1904 – +15. 12. 1942 

Prvním poštovným byl Matěj Černý, místní obchodník.  

V jeho domě byla také umístěna poštovna. Poštu donášel  

z Českého Brodu stráţník Václav Ficek. Pouţívaná razítka 

byla celkem čtyři. První rakouské razítko nebylo třeba zná-

rodňovat, protoţe německý i český název byl stejný. 

 
1.  *LSTIBOŘ* 

2.  *LSTIBOŘ* (ČESKÝ BROD)  

3.  *LSTIBOŘ* (ČESKÝ BROD)  

4.  *ELSTIBORSCH* (BÖHMISCH-BROD)/ *LSTIBOŘ* (ČESKÝ 

BROD)  

 

Od r. 1921, po zavedení telefonu do obce, byla poštovna pře-

místěna do hostince U Petráků, kde byla aţ do zrušení. Po-

slední vedoucí poštovny, Boţena Petráková, zemřela 21. 1. 

1965. V roce 1906 zde v 55 domech ţilo 397 obyvatel. Ještě  

v roce 1938 měla poštovna spojení jedenkrát denně pěší po-

chůzkou po trase Český Brod – Lstiboř – Chrášťany – Cho-

touň – Kouřim a zpět. 

Dopisnice porta prostá, určená pro úřední korespondenci, zde pro dotaz 

farního úřadu ve Lstiboři k děkanskému úřadu v Českém Brodě z 23. 10. 
1931. 

 

Přistoupím – *16. 7. 1904-??1919/21 

Prvním poštovným byl Jan Šedivý. V německé části razítka je 

název obce prezentován jako PŘISTOUPÍN, rozměr razítka je 

30×15 mm. U znárodněné verse 1a je německý název vyříz-

nut, rámeček však zůstává, rozměr razítka je 30×15 mm, za-

tím co u verse 1b je rozměr 30×11 mm a dolní část rámečku 

chybí. 

 
1.  *PŘISTOUPIM / PŘISTOUPÍN* 

1a.  *PŘISTOUPIM /…… * (rámeček je kompletní) 

1b.  *PŘISTOUPIM /…… * (dolní část rámečku chybí) 

V doručovacím obvodě byly i obce Tuchoraz a Přehvozdí, 

poštovna byla umístěna na faře. V roce 1906 měla Přistoupim 

82 domů a ţilo zde 659 obyvatel. 

Část poštovní balíkové průvodky pro zásilku zaslanou z Nymburka do Cho-

touně 7. 3. 1915, tedy v době, kdy doručovací pošta jiţ dávno nebyla v Radi-
mi, jak odesílatel chybně uvádí, ale v Českém Brodě. 

 

Rostoklaty – *16. 7. 1904 – 15. 5. 1919 

Naše hlasy č. 29/1904 sdělují: „Nová poštovna zřízena v Ros-

toklatech pro obce Rostoklaty, Limuzy, Břeţany a Novou Ves. 

Správu poštovny obstarává obchodník p. Svoboda.“ Dle sdě-

lení někdejšího MNV byla poštovna umístěna skutečně v čp. 

1, obchodník se jmenoval přesně Svoboda Josef a spojení  

s poštou v Českém Brodě měla rostoklatská poštovna dvakrát 

týdně. Poštovna Rostoklaty zahájila svoji činnost 17. 7. 1904. 

 
1.  *ROSTOKLATY/ROSTOKLAT* 

1a.  *ROSTOKLATY/…… * 

 

Popisované razítko bylo vyrobeno pouze v jednom kuse, ale 

existují podstatné rozdíly v jeho tvaru, způsobené zřejmě po-

uţíváním nevhodné olejové barvy. Zda bylo pouţíváno toto 

razítko ve znárodněné formě, není zatím prokázáno. Poslední 

prokázané pouţití tohoto razítka je 1. 10. 1918. 

 

Tismice – * 16. 7. 1904 – + 1. 7. 1954 

Tato poštovna pracovala nejdéle, zrušena byla aţ v roce 1954. 

Prvním poštovným byl obchodník Jan nebo Antonín Stuchlý. 

Posledním vedoucím poštovny byl pan Balvín, který tuto 

funkci převzal jiţ po svém otci. Spojení poštovny s poštov-

ním úřadem v Českém Brodě bylo zajišťováno pěší po-

chůzkou. 

 
1.  *TISMICE/TISMITZ*  
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2.  TISMICE 

3.  *TISMICE* (ČESKÝ BROD) 

4.  *TISMICE* (ČESKÝ BROD) 

5.  *TISMITZ* (BÖHMISCH-BROD)/*TISMICE* (ČESKÝ BROD)  

6.  *TISMICE* (ČESKÝ BROD) 

 

V roce 1906 měly Tismice 69 domů a ţilo zde 464 obyvatel. 

Razítka č. 4 a č. 6 se liší pouze velikostí 

hvězdiček na okraji názvu Tismice. Poválečné razítko má tyto 

hvězdičky menší. 

 

Vitice – *16. 7. 1904 – +15. 5. 1911 

Na ukázce je reprodukované jediné razítko poštovny Vitice. 

Patří mezi poštovny s nejkratší dobou působnosti, neboť doba 

její činnosti byla pouhých sedm let. 

 
1.  *VITICE(ČESKÝ BROD)/WITITZ (BÖHM.BROD) 

 

Od 21. 11. 1911 byl v obci otevřen samostatný poštovní úřad. 

V roce 1906 měly Vitice 90 domů a ţilo zde 438 obyvatel. 

Pohlednice odeslaná 11. 9. 1910 z Vitic do Ţdánic u Kouřimi. Razítko poš-

tovny Vitice a odchozí razítko zúčtovací pošty Český Brod. Frankováno 

známkou F. J. I. – 5 hal. 

  

To je zatím vše, co se podařilo zjistit o historii poštoven čes-

kobrodské pošty. Není toho mnoho, ale je to rozhodně více, 

neţ bylo známo před několika roky. Za několik dalších let jiţ 

můţe být pozdě, nyní ještě ţijí pamětníci, nebo moţná jenom 

potomci pamětníků, kteří by moţná mohli poskytnout další 

podrobnosti, a bylo by škoda, kdyby tato část poštovní histo-

rie našeho města a okolí zůstala zapomenutá. Aţ budete zase 

někdy uklízet půdu, či probírat různé rodinné pamětihodnosti, 

starou korespondenci apod., dávejte pozor na případná razítka 

pošty Český Brod nebo malá fialová razítka poštoven a zapůj-

čete nám je k zakreslení a evidování. A pokud víte něco  

o poštovnách, pomozte také. 

 

VLAKOVÁ POŠTA V ČESKÉM BRODĚ 

 

Vlaková pošta byla u nás zavedena roku 1851. Do této doby 

byla pošta dopravována osobními a nákladními vlaky v pří-

mých listovních uzávěrech. 

První vlaková pošta byla zavedena v Anglii od 1. 7. 1837. Od 

1. 5. 1849 zavedlo tuto poštu Bádensko, Bavorsko a Prusko. 

V Rakousku v roce 1846 jezdily mezi Vídní a Prahou denně 

dva páry osobních vlaků. Jiţ v roce 1845 byly na větších ná-

draţích jmenováni vybraní ţelezniční zaměstnanci provizor-

ními poštovními expedienty, kteří dohlíţeli na správnou na-

kládku i vykládku pošty. 

Dne 15. 8. 1845 byl do této funkce jmenován v Poděbradech 

František Bajer s určením pro nádraţí v Českém Brodě.  

Z počátku se veškeré zásilky přepravovaly v běţných ţelez-

ničních vagónech za spolupráce vlakových průvodčích. Te-

prve v roce 1849 byly zavedeny zvláštní poštovní vozy, kde 

jiţ byli poštovní zaměstnanci svými vlastními pány. V roce 

1850 jezdilo těchto vozů jiţ čtrnáct. 

V roce 1858 byly zavedeny první dvojité vozy, kterým se 

říkalo harmoniky. Byly to vlastně dva dvouosé vagony, spoje-

né můstkem. Na prvním dílu byl nápis C. k. poštovní konduk-

tér a na druhém C. k. poštovní úřad. Byly tam i znaky dvou 

poštovních trubek. První vlaková pošta u nás vyjela z Prahy 

přes Český Brod do Vídně 7. 4. 1851 večer a v tutéţ dobu  

i z Vídně do Prahy. Zavedením vlakové pošty byla zrušena 

přeprava balíků nákladními vlaky. V roce 1850 byly vydány 

předpisy pro vlakové pošty. Podle nich pouţívala vlaková 

pošta kruhová denní razítka s uvedenou výchozí a cílovou 

stanicí a s číslem vlakové pošty, umístěném v horní kruhové 

úseči. Pořadím uvedených stanic byl vyjádřen i směr jízdy. 

Ukázky razítek vlakové pošty č. 47 Praha – Trutnov, která pravidelně projíţ-
děla Českým Brodem. 

Českým Brodem postupně projíţděly tyto trati vlakové pošty: 

1851 Vídeň – Praha  3 a 4 

1883 Praha – Turnov  43 

1898 Praha – Trutnov   82 

 Praha – Česká Třebová 119 

 Praha – Jičín  134 

1908 Vídeň – Děčín  105 a 106 

Čísla vlakových pošt se časem měnila a ke změnám docháze-

lo i v určení počáteční i cílové stanice. Český Brod se stal 

cílovou stanicí vlakové pošty pouze jedenkrát za dobu exis-

tence vlakových pošt. Bylo to v období Protektorátu, kdy 

nějaký čas byla v provozu vlaková pošta Praha – Český Brod 

nebo vlastně Prag – Böhmisch-Brod.  

 

DEUTSCHE DIENSTPOST V LIBLICÍCH 

Dominantou okolí našeho města jsou nepochybně liblické 

vysílačky. Čněly nad městem jiţ hezkou řádku let za první 

republiky a není snad nic divného na tom, ţe se zapletly  

i do poštovní historie města.  

A řekněme hned z kraje, ţe  

o této kapitole poštovní historie 

toho nevíme mnoho. Nebo 

skoro nic. 

Černé období Protektorátu 
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Böhmen und Mähren s sebou přineslo i přítomnost německé 

stráţní jednotky, která vysílačky měla střeţit. A protoţe, jak 

známo, bez spojení není velení, byla komunikace zajištěna 

tím, ţe na vysílači pracovala rezidentura německé sluţební 

pošty. Pro svoji činnost mj. pouţívala, alespoň pokud je za-

tím známo, dvě razítka, jejichţ dost nezřetelné reprodukce 

předkládám. 

První je rámečkové razítko se zaoblenými rohy, zde je text 

ještě čitelný: „Deutsche Dienspost/Böhmen Mähren/ Behör-

denpoststelle 46/Böhmisch Brod.“ 

Druhé razítko je bez rámečku, třířádkové a nečitelné ve 

střední části. „ Deutsche Reichspost/nečitelné Prag 1/Liblice 

bei Böhm. -Brod“ Nejsa němčinář, jsem si nepočetl, ani ne-

domyslel. Třeba bude mít někdo více štěstí. Originální otisky 

těchto razítek jsem nikdy neviděl, to co předkládám, jsou 

reprodukce z jedné 

německé příručky. 

A to ještě není všech-

no. Zcela určitě exis-

tuje ještě razítko třetí, 

kruhové s datumo-

vým můstkem a textem v mezikruţí „Deutsche Dienstpost“ 

Od něho bohuţel nemáme ani tu špatnou reprodukci. 

 

POŠTOVNÍ SPOJE NA ČESKOBRODSKU 

Na závěr našeho povídání ještě pár slov o počátcích poštov-

ního spojení na Českobrodsku zhruba v první polovině deva-

tenáctého století. Chceme-li sledovat poštovní spoje a poš-

tovní dopravu v určitém období a regionu, musíme přihlíţet 

k historickým a zeměpisným faktorům dřívějších století. 

Českobrodsko vţdy těţilo ze své výhodné polohy, totiţ z 

blízkosti Prahy jako hlavního města státu. Prakticky veškerá 

spojení s Moravou, Vídní i Slezskem procházely převáţně 

českobrodskou oblastí. Tato výhoda se však týkala zejména 

severní oblasti Českobrodska, zatím co oblast jiţní, kolem 

Kostelce nad Černými lesy tak příznivé podmínky zdaleka 

neměla. 

Silniční spoje v první polovině 19. století se rozvíjely v mís-

tech starých obchodních stezek, které se sbíhaly většinou  

v Praze. Z hlavních silnic, které probíhaly Českobrodskem, 

uvedeme zejména tzv. Vídeňskou silnici. Byla to rozhodně 

jedna z hlavních cest, procházejících Čechami a kromě jiné-

ho byla i součástí dalších dálkových spojů. 

Hlavní linie Vídeňské silnice, jak ji určují poštovní mapy  

a další dostupná dokumentace, byla dána vybudovanými 

poštovními stanicemi: Praga – Běchovice – Český Brod – 

Plaňany – Kolín – Čáslav – Golčův Jeníkov – Habry – 

Havlíčkův Brod – Štoky. 

Rozvojem Vídeňské silnice byl doprovázen i rozvoj Českého 

Brodu, zvýšený ještě i tím, ţe zde byla roku 1845 zřízena 

ţelezniční stanice na dráze Olomoucko – Praţské. 

Severní část Českobrodska byla v Mochově zastiţena Králo-

véhradeckou cestou, vedoucí z Prahy do Slezska a na Mora-

vu po trase: Praha – Nehvizdy – Sadská – Nymburk – Chlu-

mec n Cidlinou – Hradec Králové – Náchod. Jiţní částí ob-

lasti procházela silnice Kutnohorská nebo také Černokoste-

lecká. Vedla z Prahy do Uhříněvsi, Kostelce, Zásmuk a Kut-

né Hory, kde se napojovala na několik silnic dalších. 

Kromě těchto silnic hlavních existovaly jejich spojky, takţe 

bychom mohli jmenovat silnici Kostelec – Český Brod nebo 

Kostelec – Kouřim – Kolín. Kromě toho bylo na Českobrod-

sku v polovině 19. století i několik silnic soukromých, méně 

udrţovaných a proto i hůře sjízdných: Kounická silnice  

z Nehvizd přes Vyšehořovice do Kounic, Ratajská silnice, 

odbočující v Kostelci z Kutnohorské do Ratají, Čelákovická 

z Brandýsa nad Labem přes Čelákovice do Mochova na Krá-

lovéhradecké silnici, Kouřimská silnice, spojující Vídeň-

skou, Kouřim, Zásmuky a Černokosteleckou a konečně 

Škvoreckou silnici ze Škvorce přes Doubravčice na silnici 

Vídeňskou u Úval. 

EXPRES A R dopis, odeslaný 22. 7. 1919 z Českého Brodu do Prahy s fran-

katurou z prvních československých známek, tzv. Hradčan. Pouţita je jiţ 

nová, stříhaná R nálepka, zatímco ruční razítko typu G 139 je ještě z období 
Rakouska s vylámaným německým textem. 

 

Aţ do zavedení pravidelné ţelezniční dopravy 1. 9. 1845 

byla hlavní sloţkou pojízdné poštovní sluţby doprava osob. 

Ve dvacátých letech devatenáctého století se objevuje na 

silnicích nový dopravní prostředek – dostavník. Dostavníky 

značně konkurovaly státní poště, protoţe měly výrazně lev-

nější sazby jízdného. Provozovaly je podnikatelské firmy, 

ale někdy také i poštmistři. Podívejme se, jak vypadal ruch 

na Vídeňské silnici v Českém Brodě v roce 1845. Po hlavní 

trase Praha – Vídeň jezdila denně po jednom dostavníku  

v kaţdém směru, celkem tedy 14 spojů týdně. Za týden bylo 

moţné napočítat osm přípojných spojů. Jednou za dva týdny 

projíţděly Brodem dálkové spoje do Uher, Štýrska, Korutan, 

Přímoří a Sedmihradska. Kromě toho jezdily do Prahy a zpět 

z různých měst dostavníky, provozované většinou soukro-

mou firmou Klutsche, Praha II/827. Českobrodský dostavník 

jezdil do Prahy dvakrát denně, Jednou denně po Černokoste-

lecké silnici jezdil do Prahy dostavník z Kutné Hory, dvakrát 

denně dostavník z Brna a jednou z Olomouce. Dvakrát denně 

bylo provozováno přímé spojení Prahy s Vídní, při čemţ 

poštovní spoj jezdila za 10 zl 10 kr a soukromý spoj Fy 

Klutsche za 7 zl a 9 kr. Myslím si, ţe to je poměrně dost 

značně vysoký dopravní ruch. 

Snad jiţ jenom na závěr drobný souhrn. V roce 1722 bylo v 

celé habsburské monarchii pouhých šest poštovních úřadů 

(Praha, Brno, Bratislava, Vídeň, Linec a Graz). V roce 1748 

bylo v Čechách celkem 46 poštovních stanic. Roku 1830 

spadalo pod poštovní ředitelství v Praze devět přestupních 

poštovních úřadů, 34 dědičných a 64 nedědičných poštov-

ních stanic a 34 sběren psaní. V roce 1845 bylo v Čechách 

na 154 poštovních úřadů a 86 sběren dopisů. V roce 1848 

bylo v Čechách podáno k přepravě 4 697 503 poštovních 

zásilek. 

Na všech těchto číslech vidíme nejen bouřlivý rozvoj organi-

zace poštovní sluţby, ale také ekonomický a výrobní růst  
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hospodářství. Jedno s druhým velmi úzce souvisí. Pro srov-

nání jenom uveďme, ţe v roce 1893 bylo v Čechách poštov-

ních úřadů jiţ 1290. My pak můţeme být hrdi na to, ţe mezi 

nimi, jiţ od 1. května 1755, byl i poštovní úřad Český Brod.  

Jaroslav Petrásek 
Pouţitá literatura 
Naše hlasy – noviny, různé ročníky (Josef Miškovský) 

Naše Podlipansko – Sborník Podlipanského muzea v Českém Brodě 

Poštovní spoje na Českobrodsku – Petrtyl 
Monografie čs. známek (díly 13 a 14) – Votoček 

Seznam poštoven v Českých zemích – Maxa 

Rukopisné poznámky z poštovního muzea – Dragoun 
Českobrodský filatelistický zpravodaj – KF 01–18 Český Brod 

 

Vítání nových  

občánků  

na 

českobrodské  

radnici 

16. října 2009 

Foto Vidrna Kolín 
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OÚ TUCHORAZ & SDH TUCHORAZ 
 

zve srdečně děti i rodiče 

na tradiční 

 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU PRO DĚTI 
 

 pořádanou dne 28.11.2009 od 15:00 hod 

v hostinci U Nováků 

 

Děti mohou přijít v masce Mikuláše, čertíka nebo andílka 

 

Ve večerních hodinách proběhne  

 

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ 

 
K tanci a poslechu hraje DJ Váňa BOHATÁ TOMBOLA 

Těšíme se na Vaši účast! 



23                                                                                                                  

 

 

POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77, ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572        privat: 321 623 121 

 

P R O N Á J E M 

Nabízíme k pronájmu zařízenou závodní 

kuchyň včetně technického zázemí.  

Termín od 1. 1. 2010 
Bliţší informace na tel: 721 992 829 

nebo 321 622 185  

 

Stavokonstrukce  

Český Brod a. s.  

Sportovní 501,  

282 45  Český Brod 

Stavební Práce 
 

Obkladačské a Zednické Práce 
Krby ♠ Terasy ♠ Dlažby 

 

Martin Masluk 
 

   Kozojedy 14  Mobil: 739 019 207 
   Tel.: 321 671 749  607 575 590

              

MONTÁŢE ANTÉN 
 

REKONSTRUKCE ANTÉNNÍCH  

SYSTÉMŮ 

MONTÁŢE A DODÁVKY SATELITNÍCH 

SYSTÉMŮ 

DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO PŘÍJMU 

ODRUŠOVÁNÍ TELEVIZNÍHO PŘÍJMU 

TELEVIZNÍ A SATELITNÍ ROZVODY 

 

TOMÁŠ KOŢUŠNÍK  

tel. 774 540 148 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD 

náměstí Arnošta z Pardubic č. 1, 282 28 Český Brod 

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

Červík Jiřík a světluška Liduška jdou poprvé do školy 
účinkuje  Liduščino divadlo Praha ve čtvrtek 19. listopadu  2009 

kino Svět Český Brod od 10.00 hodin 

jednotné vstupné 40 Kč 

Informace:  přízemí budovy MKIC, po-pá 8.00 – 17.00 hodin. Tel. 321 612 217-8   nyvltova@cesbrod.cz 
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A U T O D O P R A V A 

JIŘÍ HOVORKA - HRADEŠÍN 

 

KONTEJNERY 

ZEMNÍ PRÁCE 

DEMOLIČNÍ PRÁCE 

 

STAVEBNÍ PRÁCE: 

- ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÝCH DESEK 

- REALIZACE INŢENÝRSKÝCH SITÍ A KOMUNIKACÍ 

- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŢBY 

 

PRODEJ: 

pískŧ, štěrkŧ, zeminy,  

sutních a betonových recyklátŧ, 

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek  

 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek ) 

PROVOZNÍ DOBA: 

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

 

tel. 602 326 785 

e-mail: autodoprava-hovorka @autodoprava-hovorka.cz 

 

D
rţ

ite
l c

er
tif

ik
át

u IS
O

 9
00

1 

  

Vzpomínka 
 

Dne 9. listopadu 2009 uplyne 100 let od narození paní učitelky 

Marie Krutské 

Celý svůj život věnovala lásce k dětem a svým bližním. S láskou  

a obdivem na ni vzpomínají jak její bývalí kolegové a kolegyně,  

a jistě i její bývalí žáci a žákyně z českobrodské, tismické  

a doubravčické školy. Ke vzpomínce na vzácného člověka se při-

pojují její přátelé a známí. 

 

Marie Krutská zemřela 5. března 2003. 

 
placená inzerce 

Městské kulturní a informační centrum Český Brod  

a Divadelní spolek Jiří, Poděbrady 
srdečně zvou na půvabnou klasickou pohádku pro děti i dospělé 

Hrátky s čertem 
Nenechte si ujít pohádkový příběh s hezkými písničkami na motivy klasické pohádky 

Jana Drdy! 

Kino Svět, sobota  21. 11. 2009 od 14.30 hodin, vstupné 40 Kč 

http://divadlo.4ip.cz/
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J  I  Ř  Í    H  O  V O  R  K  A 

 

PNEUSERVIS 

   osobních, nákladních, uţitkových vozŧ, zemědělských strojŧ 

- prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a uţitkové vozy 

- prodej protektorů na nákladní vozy 

- prodej disků 

- sezónní uskladnění pneumatik 

 

AUTOSERVIS   
servis osobních a uţitkových vozŧ 

- výměna olejů, kapalin 

- výměna tlumičů 

- údrţba a výměna brzdových systémů 

- výměna výfuků 

- diagnostika vozidel 

- laserová geometrie 

- seřizování světel 

- rozvody + opravy motorů 

- příprava vozidel na STK 

- prodej akumulátorů, autodílů 

- klimatizace plnění, údrţba pro všechny druhy vozů 

vč. nákladních a autobusů 

 

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

- prodej a montáţ taţných zařízení 

- prodej a montáţ zabezpečovacích zařízení 

- autoelektrikářské práce 

 

 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek ) 

PROVOZNÍ DOBA: 

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

 

Objednávky : 

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

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz 
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Pro milovníky starých fotografiíPro milovníky starých fotografií
Dům a obchod pana Ropka Karla

na dnešním Náměstí Arnošta z Pardubic

ÁDA HÁJEK VZPOMÍNÁ...

Foto 3 z archivu Ivy Fischerové

1   

2   

3

2   1   

Původní domy na dnešním
Husově náměstí, na jejichž místě

stojí dnešní radnice (budova A) čp. 70.
Vpravo část bývalého, dnes již zbořeného,

měšťanského pivovaru

Vlevo Monsignore Václav Gráf,
vedle kaplan Jan Stejskal

Sbor ministrantský 50. let,
v pozadí Monsignore Václav Gráf

a vpravo kaplan Jan Stejskal

V dnešním krátkém vzpomínání bych se chtěl vrátit
do let 1950 až 1958 a vzpomenout ve stručnosti na

římsko-katolickou církev v Českém Brodě a její
někdejší představitele...Foto archiv A. Hájka

k článku na straně 14

Foto 1 a 2 z archivu pana Ropka




