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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 
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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 
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vybraných prodejnách časopisů a v MKIC. Předplatné 

vyřizuje a časopis rozesílá MKIC, Český Brod.  
Registrováno MK ČR pod registračním číslem  

MK ČR E10639.  
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B 
líží se konec roku, vážení spoluobčané, a je při-

rozené, že se ohlížíme a zvažujeme, co nám 

vlastně přinesl. Musím říci, že ač to byl na finan-

ce rok skrblík, přesto se opět podařilo mnohé zlepšit. 

Tentokrát byla paleta činností 

určitě pestřejší. Ulice Palac-

kého, Suvorovova a Zborov-

ská dostávají novou tvář. Vě-

řím, že na jaře po dokončení 

povrchu těchto silnic se opět 

bude s potěšením na co dí-

vat.  

Jak jsem předeslal, v našem 

městě se dařilo i v jiných ob-

lastech. S povděkem jsme 

přijali výrazné zlepšení čistoty města. Také prostředí par-

ků doznalo dalších změn.  

I břehy Šembery jsou v daleko lepším stavu. Prostředí 

pro ty nejmenší je také příjemnější. Sportovní veřejnost 

je nadšena změnou ve sportovní hale TJ Slavoj. A věřte, 

je čím se chlubit. Z čeho mám opravdu velkou radost, je 

aktivní přístup mladých lidí v oblasti kultury a sportu. Při-

bylo mnoho akcí, které jsou přínosem pro dění a život 

v našem městě. A to je velice dobře. Tam, kde se probu-

dí zájem lidí o dění ve městě, je vyhráno. Je mnoho věcí, 

které ještě čekají na zlepšení. Čeká nás ještě mnoho prá-

ce v dalších letech. 

Závěrem bych chtěl  proto poděkovat všem, kteří se 

v letošním roce podíleli na rozkvětu našeho města. 

Všem pak přeji mnoho zdraví, životního elánu a spokoje-

nosti v osobním i profesním životě do roku 2010. 

 

Jaromír Fischer – starosta 
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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 31. řádného jednání rady města,  

konaného dne 22. října 2009 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Dotace na rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí  

v MPZ Český Brod na rok 2009 – II. výzva (277/2009) 

Rada města I. schvaluje dotaci na obnovu fasády pro: 1. ul. 

Masarykova, čp. 397 ve výši 35.000 Kč, 2. ul. Kollárova, čp. 

281 ve výši 15.000 Kč, 3. nám. Arnošta z Pardubic, čp. 15 ve 

výši 20.000 Kč. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaro-

míra Fischera podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, III. 

neschvaluje poskytnutí dotace na obnovu fasády pro no-

vostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 158/4 k. ú. 

Český Brod pro nesplnění zadání pravidel pro poskytnutí 

dotace – jedná se o novostavbu, která se pohledově neuplat-

ňuje v zástavbě rodinných domů. 

3. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem 

nebytového prostoru v areálu nemocnice (278/2009) Rada 

města I. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na 

pronájem nebytového prostoru v areálu nemocnice Český 

Brod v budově zubní polikliniky, bez čp. na poz. č. 1623, 

Občanskému sdruţení Spirála pomoci, Sluneční 76, 280 02 

Kolín, IČ 22689443, zastoupené ředitelkou Janou Kuncířo-

vou, na dobu neurčitou. Jedná se o jednu místnost v 1. patře 

proti schodům o celkové výměře 14,5 m2 za cenu 20.300 Kč/

rok, s právem uţívat společné prostory (chodba, WC), II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem této smlouvy. 

4. Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 4, náměstí Hu-

sovo 82, Český Brod (279/2009) Rada města I. zamítá po 

prověření nabídku na pronájem bytu č. 4 v čp. 82, náměstí 

Husovo, Český Brod od paní Ivety Gáborové ze dne 16. 09. 

2009, II. vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 4 v domě čp. 

82, náměstí Husovo v obci a v katastrálním území Český 

Brod za minimální nájemné 9.000 Kč měsíčně bez záloh na 

sluţby, na dobu určitou dvou let, formou obálkové metody. 

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

výměře 82,46 m2. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je 

vyrovnání všech závazků k městu Český Brod. Kauce ve 

výši trojnásobku nájmu musí být sloţena na účet města do 15 

dnů od doručení oznámení o přidělení bytu. V případě nespl-

nění těchto podmínek bude byt nabídnut jinému zájemci. 

Nabídky v zalepené obálce označené slovy: „NEOTVÍRAT 

– BYT č. 4/82“ zašlete na adresu města Český Brod nebo 

předejte do podatelny města Český Brod, Nám. Arnošta  

z Pardubic čp. 56, nejpozději do 30. 11. 2009. Nabídka bude 

obsahovat jméno, příjmení, bydliště a nabízenou výši měsíč-

ního nájemného. 

5. ANNA – sociální sluţby – návrh nových sazebníků na 

rok 2010 (280/2009) Rada města I. schvaluje Sazebník 

úhrad – Domov seniorů s platností od 01. 01. 2010 ve znění 

přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 

usnesení, II. schvaluje Dodatek k sazebníku úhrad – Domov 

seniorů s platností od 01. 01. 2010 ve znění přílohy, která je 

nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení, III. 

schvaluje Sazebník úhrad – Pečovatelská sluţba s platností 

od 01. 01. 2010 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí 

originálu zápisu k tomuto usnesení. 

6. ZŠ Ţitomířská – ţádost o souhlas s čerpáním FRIM 

(281/2009) Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele s čer-

páním FRIM příspěvkové organizace ZŠ Ţitomířská ve výši 

80.000 Kč na pořízení nového kotle pro budovu č. 760. 

7. Zadání změny č. 8 ÚPSÚ Český Brod (282/2009) Rada 

města I. schvaluje zadání změny č. 8 ÚPSÚ Český Brod, II. 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit zadání 

změny č. 8 ÚPSÚ Český Brod. 

8. Příspěvky zájmovým organizacím (283/2009) Rada 

města I. schvaluje přidělení neinvestičních dotací dle násle-

dujícího seznamu v celkové výši 90.000 Kč: Svaz tělesně 

postiţených 8.000 Kč, SK Český Brod 13.000 Kč, Junák – 

Psohlavci 20.000 Kč, Basketbal klub 7.000 Kč, TJ Sokol 

17.000 Kč, OS Magráta 25.000 Kč; II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem jednotlivých 

smluv o poskytnutí dotace. 

9. Ţádost římskokatolické farnosti Český Brod 

(284/2009) Rada města zamítá ţádost Římskokatolické far-

nosti v Českém Brodě, o příspěvek na pokračování obnovy 

presbytáře kostela sv. Gotharda v Českém Brodě, doručenou 

dne 02. 09. 2009. 

10. Nařízení města Český Brod č. 3/2009 o zimní údrţbě 

místních komunikací (285/2009) Rada města schvaluje 

Nařízení města Český Brod č. 3/2009 o zimní údrţbě míst-

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

místostarosta města 

 

Souhrn z 32. řádného jednání rady města,  

konaného dne 5. listopadu 2009 od 15:00 hodin 

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

2. Prodlouţení nájemní smlouvy – Pošembeří (286/2009) 
Rada města I. souhlasí s dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě  

č. 262/2008/OSM ze dne 31. 10. 2008, uzavřené mezi Měs-

tem Český Brod a Regionem Pošembeří, o. p. s., se sídlem 

Hradešín 73, 282 01 Český Brod, kterým se prodluţuje doba 

nájmu do 30. 11. 2009, II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem do-

datku č. 1 ke smlouvě č. 262/2008/OSM. 

3. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových 

prostor – ÚP (287/2009) Rada města I. schvaluje 

dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  

č. 42/2004/OSM uzavřené dne 01. 04. 2004. Tímto dodat-

kem se mění článek V., odst. 2 – platební ujednání. Dodatek 

č. 2 je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení, 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových 

prostor č. 42/2004/OSM. 

4. Chodníky Palackého dodatek (288/2009) Rada města I. 
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souhlasí s dodatkem č. 2 smlouvy o dílo č. 57/2009/OSM ze 

dne 22. 05. 2009, kterým se upřesňují realizované práce na 

investiční akci Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Palacké-

ho v Českém Brodě, II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. 157/2009/OSM. 

5. Koupě pozemků p. č. 486/13, 486/23, 486/12, 486/18  

a 486/22 v k. ú. Liblice u Českého Brodu (289/2009) 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Český Brod 

schválit koupi, tj. uzavření kupní smlouvy na pozemky p. č. 

486/13, p. č. 486/23, p. č. 486/12, p. č. 486/18 a p. č. 486/22, 

vše v obci Český Brod, katastrální území Liblice u Českého 

Brodu od Jiřího a Miroslava Průšových za cenu 100 Kč za  

l m2. 

6. Výpověď z nájmu – Palackého 1256 Český Brod 

(290/2009) Rada města schvaluje přivolení k výpovědi  

z nájmu bytu č. 41 v domě na adrese Český Brod, Palackého 

1256 z důvodu neplacení nájemného dle § 711, odst. 2), 

písm. b) občanského zákoníku. 

7. Ukončení smlouvy o nájmu dohodou nemocnice – 

MUDr. Brock (291/2009) Rada města souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy č. 199/2007/OSM ze dne 02. 

07. 2007 dohodou k 31. 12. 2009 s MUDr. Brockem Rober-

tem, bytem Jiřího z Poděbrad 1143, Čáslav, na nebytový 

prostor v 1. patře budovy bývalé zubní polikliniky, bez čp. 

na poz. č. 1623. 

8. Bezúplatný převod pozemku p. č. 226/5 v k. ú. Český 

Brod od ÚZSVM (292/2009) Rada města doporučuje Zastu-

pitelstvu města Český Brod revokaci usnesení č. 44/2209 ze 

dne 17. 06. 2009 a následné schválení bezúplatného převodu, 

tj. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 

226/5 v k. ú. a obci Český Brod od Úřadu pro zastupování 

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

ha 2, za daných podmínek: 1. Nabyvatel se zavazuje o před-

mětnou nemovitost řádně pečovat, uţívat ji pouze k dosavad-

ním účelům jako veřejnou zeleň a prostranství v souladu  

s veřejným zájmem, tj. zejména ji nevyuţívat ke komerčním 

účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k tako-

vým účelům pronajímat, současně prohlašuje, ţe předmětnou 

nemovitost nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 10 let od 

právních účinků vkladu vlastnického práva do Katastru ne-

movitostí; 2. V případě, ţe by nabyvatel porušil kteroukoliv 

z povinností dle předchozího bodu, dohodly se smluvní stra-

ny na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měla 

ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do Katast-

ru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. 

Smluvní pokutu lze uloţit i opakovaně; 3. Úhradu provede 

nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluv-

ní pokuty převodcem písemně vyzván; 4. Bude-li zjištění 

sankce dle bodu 2. spojeno s náklady na vypracování znalec-

kého posudku, případně s jinými účelně vynaloţenými ná-

klady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady ve lhůtě 

15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně 

vyzván; 5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, sta-

novené v bodě 1. kontrolovat, zda jsou všechny omezující 

podmínky vyuţití pozemku ze strany nabyvatele dodrţovány 

a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpoví-

dající součinnost; 6. Nabyvatel je povinen vţdy k 31. 12. 

příslušného roku během celé lhůty stanovené v bodě 1. pře-

dat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, 

které jsou ve veřejném zájmu, k jehoţ zachování se nabyva-

tel zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel 

převodci pokutu ve výši 1.000 Kč. Úhradu provede nabyva-

tel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní poku-

ty převodcem písemně vyzván. 

9. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru  

v čp. 56, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod 

(293/2009) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem neby-

tového prostoru v 1. patře budovy čp. 56, náměstí Arnošta  

z Pardubic, Český Brod na dobu určitou do 31. 12. 2010, 

předem určenému zájemci Region Pošembeří, o. p. s., se 

sídlem Hradešín 73, 282 01 Český Brod, IČ: 27863492. Jed-

ná se o tři místnosti + kuchyňku o celkové výměře 118 m2 za 

cenu 3.000 Kč měsíčně bez záloh na sluţby. 

10. MS Liblice – ţádost o souhlas s přijetím daru 

(294/2009) Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele s přije-

tím finančního daru na provoz příspěvkové organizace MŠ 

Liblice v celkové výši 15.000 Kč od firmy GJW Praha, s. r. 

o. 

11. MŠ Sokolská ţádost o čerpání z FRIM (295/2009) 
Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele s čerpáním FRIM 

příspěvkové organizace MŠ Sokolská ve výši 12.296 Kč na 

dofmancování pořizovací ceny varného kotle pro školní jí-

delnu MŠ Sokolská. 

12. Návrh kalkulace vodného a stočného pro město Český 

Brod na rok 2010 (296/2009) Rada města I. bere na vědomí 

předloţenou kalkulaci vodného a stočného pro město Český 

Brod na rok 2010, II. ukládá 

provozovateli 1. SčV, a.s., vypracovat nový návrh kalkulace 

vodného se zapracováním výdajů na pořízení geodetického 

zaměření vodovodní sítě. 

13. Ţádost TJ Slavoj Český Brod (297/2009) Rada města 

doporučuje Zastupitelstvu města Český Brod schválit zapra-

cování finanční podpory na kofinancování projektů zaměře-

ných na rekonstrukci sportovišť v Českém Brodě, do roz-

počtu města Český Brod na rok 2010 v maximální výši 20% 

z celkově přiznané dotace. 

14. Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 1 v čp. 25, 

nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod (298/2009) Rada 

města I. bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy  

č. 224/2004/FO ke dni 31. 10. 2009, II. vyhlašuje záměr na 

pronájem bytu č. 1 v domě čp. 25, náměstí Arnošta z Pardu-

bic v obci a k. ú. Český Brod za minimální nájemné 6.000 

Kč měsíčně bez záloh na sluţby, na dobu určitou dvou let, 

formou obálkové metody. Byt je umístěn v 1. patře domu čp. 

25, typ 3+kk, o celkové výměře 70,10 m2. Podmínkou uza-

vření nájemní smlouvy je vyrovnání všech závazků vůči 

městu Český Brod. Kauce ve výši trojnásobku nájmu a záloh 

na sluţby musí být sloţena na účet města do 15 dnů od doru-

čení oznámení o přidělení bytu. V případě nesplnění těchto 

podmínek bude byt nabídnut jinému zájemci. Nabídky  

v zalepené obálce označené slovy: „NEOTVÍRAT – byt č. 

1/25“ zašlete na adresu města Český Brod, nebo předejte do 

podatelny města Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic čp. 

56, 282 24 Český Brod, nejpozději do 23. 11. 2009. Nabídka 

bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště ţadatele a nabíze-

nou výši nájmu. 

16. Podání ţádosti o grant ze Středočeského Fondu ţivot-

ního prostředí – návrh na odsouhlasení (299/2009) Rada 

města doporučuje Zastupitelstvu města Český Brod schválit 

podání ţádosti o grant ze Středočeského Fondu ţivotního 

prostředí na výsadbu liniové izolační zeleně ve vybraných 

ulicích města. 

17. Parkoviště před nádraţím ČD (300/2009) Rada města 
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I. doporučuje Zastupitelstvu města Český Brod schválit spo-

lufinancování projektu „Vybudování parkoviště P+R v do-

pravním uzlu Český Brod“ (reg. č.:  CZ. 

1.15/1.2.00/28.00673) z rozpočtu města ve výši celkových 

nákladů 3.906.420 Kč a vyčlenění částky 6.510.700 Kč, od-

povídající 100% celkových způsobilých výdajů na projekt  

z rozpočtu města na předfinancování projektu, II. doporučuje 

Zastupitelstvu města Český Brod schválit přijetí dotace na 

projekt: „Vybudování parkoviště P+R v dopravním uzlu 

Český Brod“ (reg. č.: CZ. 1.15/1.2.00/28.00673) z Regionál-

ního operačního programu Střední Čechy, prioritní osa 15.1 

Doprava, oblast podpory 15.1.2 Udrţitelné formy veřejné 

dopravy v maximální výši 2.604.280 Kč dle smlouvy o po-

skytnutí dotace, která je přílohou originálu zápisu tohoto 

unesení. 

18. Přidělení odměn ředitelům školských zařízení – 2. 

etapa (301/2009) Rada města schvaluje 

finanční odměny ředitelům školských příspěvkových organi-

zací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 

19. OZV č. 3/2009 o systému nakládání s odpady 

(302/2009) Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 

Český Brod schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, 

kterou se stanoví systém shromaţďování, sběru, přepravy, 

třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vzni-

kajících na správním území města Český Brod a systém na-

kládání se stavebním odpadem a autovraky (vyhláška o od-

padech). 

20. Traktor pro městské lesy (303/2009) Rada města sou-

hlasí s pořízením traktoru ZETOR 6245 ze zdrojů a pro po-

třeby hospodářského střediska městské lesy od pana Jarosla-

va Sedláčka, bytem Drnovice 324, PSČ 679 76, za cenu 

70.000 Kč + DPH. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný v. r.,  

místostarosta města 

 

Souhrn z 33. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 11. listopadu 2009 od  

17:00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Studie cykloturistického dopravního značení 

(304/2009) Rada města I. souhlasí se studií projektu značení 

cyklotras Pošembeří, II. schvaluje a) vypracování projektové 

dokumentace cykloturistického dopravního značení, b) do-

dávku a montáţ dopravního značení, c) financování projektu 

financování projektu na katastrálních územích Českého Bro-

du a Liblic v celkové délce přibliţně 3 km za cenu 3.100 Kč, 

III. pověřuje 

místostarostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného pod-

pisem závazné objednávky od firmy SOMARO CZ, s. r. o. 

na výše uvedené práce. 

2. Realizace výměny kanalizace v okolí nádraţí a ul. Krá-

le Jiřího v Českém Brodě. (305/2009) Rada města 

I. ruší své usnesení č. 299/09 ze dne 05. 11. 2009, II. doporu-

čuje Zastupitelstvu města Český Brod souhlasit s podáním 

ţádosti o dotaci ze Středočeského fondu ţivotního prostředí 

a zemědělství – tematické zadání „Vodohospodářská infra-

struktura“, oblast podpory: Realizace čistíren odpadních vod, 

intenzifikace ČOV a kanalizací napojených na ČOV a to na 

realizaci investiční akce: Realizace výměny kanalizace  

v okolí nádraţí a ul. Krále Jiřího v Českém Brodě, III. dopo-

ručuje Zastupitelstvu města Český Brod souhlasit se zařaze-

ním této investiční akce do rozpočtu města na rok 2010. Spo-

luúčast města je ve výši 10% z investičních nákladů a zbýva-

jících 90% bude hrazeno z případně získané dotace. 

3. Návrh maximálních cen za odvoz odpadu pro podnika-

tele na rok 2010 pro město Český Brod (306/2009) Rada 

města doporučuje Zastupitelstvu města Český Brod schválit 

maximální ceny za odvoz směsného odpadu pro podnikatele 

na rok 2010 pro město Český Brod v následující výši: 

52 svozů – nádoba 110 1 – 1.995 Kč 52 svozů – nádoba 120 

1 – 2.138 Kč 52 svozů – nádoba 140 1 – 2.279 Kč 52 svozů 

– nádoba 240 1 – 4.275 Kč 52 svozů – nádoba 660 1 – 8.549 

Kč 52 svozů – nádoba 1 100 1 – 15.673 Kč 26 svozů – nádo-

ba 110 1 – 998 Kč 26 svozů – nádoba 120 1 – 1.069 Kč 26 

svozů – nádoba 140 1 – 1.140 Kč 26 svozů – nádoba 240 1 – 

2.138 Kč 26 svozů – nádoba 1 100 1 – 7.837 Kč. Ceny j sou 

uvedeny včetně DPH. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný v. r.,  

místostarosta města 

 

Souhrn z 32. řádného zasedání zastupitelstva 

města, konaného dne 11. listopadu 2009 od 

18:00 hodin v obřadní síni českobrodské  

radnice 

 
1. Návrh kalkulace vodného a stočného pro město Český 

Brod na rok 2010 (66/2009) Zastupitelstvo města 

schvaluje maximální cenu vodného a stočného pro město 

Český Brod na rok 2010 v celkové výši 71,10 Kč za 1 m3, 

včetně DPH. 

2. Nový územní plán města Český Brod (67/2009) Zastupi-

telstvo města schvaluje pořízení nového územního plánu 

města Český Brod. 

3. Zadání změny č. 8 ÚPSÚ Český Brod (68/2009) Zastu-

pitelstvo města schvaluje zadání změny č. 8 ÚPSÚ Český 

Brod. 

4. Parkoviště před nádraţím ČD (69/2009) Zastupitelstvo 

města I. schvaluje a) spolufinancování projektu 

„Vybudování parkoviště P+R v dopravním uzlu Český 

Brod“ (reg. č.: CZ. 1.15/1.2.00/28.00673) z rozpočtu města 

ve výši celkových nákladů 3.906.420 Kč, b) vyčlenění část-

ky 6.510.700 Kč, odpovídající 100% celkových způsobilých 

výdajů na projekt z rozpočtu města na předfinancování pro-

jektu, c) přijetí dotace na projekt: „Vybudování parkoviště 

P+R v dopravním uzlu Český Brod“ (reg. č.: CZ. 

1.15/1.2.00/28.00673) z Regionálního operačního programu 

Střední Čechy, prioritní osa 15.1 Doprava, oblast podpory 

15.1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy v maximální výši 

2.604.280 Kč dle smlouvy o poskytnutí dotace, která je pří-

lohou originálu zápisu tohoto unesení, II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené 

smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu: 

„Vybudování parkoviště P+R v dopravním uzlu Český 

Brod“ (reg. č.: CZ. 1.15/1.2.00/28.00673). 

5. Podání ţádosti o grant ze Středočeského Fondu ţivot-

ního prostředí – návrh na odsouhlasení (70/2009) 

Zastupitelstvo města I. souhlasí s podáním ţádosti o dotaci 

ze Středočeského fondu ţivotního prostředí a zemědělství-

tematické zadání "Vodohospodářská infrastruktura", oblast 

podpory: Realizace čistíren odpadních vod, intenzifikace 

ČOV a kanalizací napojených na ČOV, a to na realizaci in-

vestiční akce: Realizace výměny kanalizace v okolí nádraţí  

a ul. Krále Jiřího v Českém Brodě, II. souhlasí se zařazením 

investiční akce: Realizace výměny kanalizace v okolí nádra-



5                                                                                                                  12/2009 

 

ţí a ul. Krále Jiřího v Českém Brodě, II. souhlasí se zařaze-

ním investiční akce: Realizace výměny kanalizace v okolí 

nádraţí a ul. Krále Jiřího v Českém Brodě do rozpočtu města 

na rok 2010. 90% z uznatelných investičních nákladů bude 

hrazeno z dotace, spoluúčast města ve výši 10% bude uhra-

zena z rozpočtu města. 

6. Maximální ceny za odvoz směsného odpadu pro podni-

katele pro město Český Brod na rok 2010 (71/2009) Za-

stupitelstvo města schvaluje maximální ceny za odvoz směs-

ného odpadu pro podnikatele na rok 2010 pro město Český 

Brod v následující výši:  

52 svozů – nádoba 110 1 – 1.995 Kč 52 svozů – nádoba 120 

1 – 2.138 Kč 52 svozů – nádoba 140 1 – 2.279 Kč 52 svozů 

– nádoba 240 1 – 4.275 Kč 52 svozů – nádoba 660 1 – 8.549 

Kč 52 svozů – nádoba 1 100 1 – 15.673 Kč 26 svozů – nádo-

ba 110 1 – 998 Kč 26 svozů – nádoba 120 1 – 1.069 Kč 26 

svozů – nádoba 140 1 – 1.140 Kč 26 svozů – nádoba 240 1 – 

2.138 Kč 26 svozů – nádoba 1 100 1 – 7.837 Kč. Ceny j sou 

uvedeny včetně DPH. 

7. OZV č. 3/2009 o systému nakládání s odpady (72/2009) 
Zastupitelstvo města schvaluje OZV č. 3/2009, kterou se 

stanoví systém shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 

na správním území města Český Brod a systém nakládání se 

stavebním odpadem a autovraky (vyhláška o odpadech). 

8. Koupě pozemku p. č. 486/13, 486/23, 486/12, 486/18  

a 486/22 v k. ú. Liblice u Českého Brodu (73/2009) 

Zastupitelstvo města I. schvaluje koupi pozemků p. č. 

486/13, 486/23, 486/12, 486/18 a 486/22 v obci Český Brod, 

katastrální území Liblice u Českého Brodu od Jiřího Průši, 

Kozinova 418/1, 789 01 Zábřeh a od Miroslava Průši, Ko-

menského 207, 517 50 Častolovice, II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlou-

vy. 

9. Schválení poskytnutí finanční podpory TJ Sokol na 

spolufinancování projektu rekonstrukce suterénu Soko-

lovny (74/2009) Zastupitelstvo města I. schvaluje finanční 

podporu na spolufinancování projektu rekonstrukce suterénu 

Sokolovny I. etapa na rok 2010 ve výši 15% z celkové ceny 

tj. 720.000 Kč, II. ukládá 

finančnímu odboru zapracovat schválenou finanční podporu 

do návrhu rozpočtu na rok 2010. 

10. Bezúplatný převod pozemku p. č. 226/5 v k. ú. Český 

Brod od ÚZSVM (75/2009) Zastupitelstvo města 

I. revokuje své usnesení č. 44/2009 ze dne 17. 06. 2009, II. 

schvaluje bezúplatný převod, tj. uzavření smlouvy o bez-

úplatném převodu pozemku p. č. 226/5 v k. ú. a obci Český 

Brod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-

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

nek: 1. Nabyvatel se zavazuje o předmětnou nemovitost řád-

ně pečovat, uţívat ji pouze k dosavadním účelům jako veřej-

nou zeleň a prostranství v souladu s veřejným zájmem, tj. 

zejména ji nevyuţívat ke komerčním účelům či jiným výdě-

lečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronají-

mat, současně prohlašuje, ţe předmětnou nemovitost nepře-

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

vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí. 2.  

V případě, ţe by nabyvatel porušil kteroukoliv z 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 platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze 

uloţit i opakovaně. 3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 

dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem 

písemně vyzván. 4. Bude-li zjištění sankce dle bodu 2. spoje-

no s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně  

s jinými účelně vynaloţenými náklady, zavazuje se nabyva-

tel uhradit i tyto náklady ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude  

k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. 5. Převodce 

je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v bodě 1. kont-

rolovat, zda jsou všechny omezující podmínky vyuţití po-

zemku ze strany nabyvatele dodrţovány a nabyvatel je povi-

nen k tomu převodci 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 zachování 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 podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pozem-

ku p. č. 226/5 v k. ú. a obci Český Brod od Úřadu pro zastu-

pování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 

390/42, Praha 2. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný v. r.,  

místostarosta města 

Podrobnosti a další informace hledejte na 

webu www.cesbrod.cz 

Městská policie v říjnu 2009 

Blokové pokuty na místě zaplacené  31.500 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  32.300 Kč 

Parkovací automaty  92.145 Kč  

Poplatky za trţnici  6.780 Kč 

Celkem  162.725 Kč 

Z deníku Městské policie  říjen 2009 

2. 10. 2009 – měření rychlosti v obci Krupá – plnění veřej-

noprávní smlouvy,dohled nad dodrţováním veřejného po-

řádku-diskotéka Černý kůň 

3. 10. 2009 dohled nad dodrţováním veřejného pořádku-

diskotéka Černý kůň, odstranění autovraku v ulici Palacké-

ho 

6. 10. 2009 řešení krádeţe v prodejně Penny market – vyře-

šeno v blokovém řízení, odstranění autovraku v ulici 28. 

října, usměrňování dopravy u penzionu Anna, při kácení 

stromu,  měření rychlosti v obci Doubravčice – plnění ve-

řejnoprávní smlouvy 

9. 10. 2009 řešení krádeţe v prodejně Lidl – vyřešeno  

v blokovém řízení, dohled nad dodrţováním veřejného po-

řádku-diskotéka Černý kůň, dohled nad dodrţováním veřej-

ného pořádku při fotbalovém utkání na Kutilce, dohled nad 

dodrţováním veřejného pořádku – diskotéka Černý kůň, 

odchyt dvou psů v ulici Ţitomířská – předání psů majiteli 

13. 10. 2009 odchyt psa v ulici Prokopa Velikého – umístě-
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ní psa do kotce na MěÚ, řešení krádeţe v prodejně Lidl – 

vyřešeno v blokovém řízení, řešení krádeţe v prodejně Pen-

ny market – předáno PČR, odvoz psa do útulku v Lysé nad 

Labem, odchyt psa, který ohroţoval děti MŠ Liblice – vyře-

šeno s majitelem psa v blokovém řízení 

16. 10. 2009 řešení krádeţe v prodejně Penny market – vyře-

šeno v blokovém řízení, dohled nad dodrţováním veřejného 

pořádku – diskotéka Černý kůň, předání přestupků ke správ-

nímu projednání – parkování NA nad 7,5 t, předání podnapi-

lého muţe v ulici Kollárova RZS, oznámení z kamerového 

systému o leţícím muţi na Husově náměstí – podnapilý muţ 

vykázán do místa bydliště, dohled nad dodrţováním veřejné-

ho pořádku-diskotéka Černý kůň,  

oznámení o podnapilém muţi ve vestibulu na nádraţí – muţ 

předán příbuzným, oznámení o kácení stromu v obci Štolmíř 

– předáno na odbor ţivotního prostředí, výtrţnost v ulici 

Palackého, zjištění pachatele – předáno PČR, asistence 

s odborem sociálních věcí – převoz muţe z léčebny Kosmo-

nosy do Kolína, oznámení o leţícím muţi v ulici Klučovská 

– podnapilý muţ převezen RZS do nemocnice, oznámení  

o ţeně která leţí ve vestibulu na nádraţí – podezření 

z intoxikace omamnými látkami převezena RZS do nemoc-

nice, oznámení o autovraku v ulici Masarykova, řešení krá-

deţe v prodejně Penny market – vyřešeno v blokovém řízení, 

zadrţení pachatelů – poškození trafostanice v ulici Ţitomíř-

ská – zajištění opravy přes technické sluţby, oznámení  

o podnapilém muţi v ulici Jana Kouly – převoz RZS do ne-

mocnice, dohled nad dodrţováním veřejného pořádku – dis-

kotéka Černý kůň 

24. 10. 2009 dohled nad dodrţováním veřejného pořádku při 

fotbalovém utkání na Kutilce, dohled nad dodrţováním ve-

řejného pořádku – diskotéka Černý kůň, asistence s odborem 

správy majetku, zvýšená kontrolní činnost na hřbitově, asis-

tence s odborem správy majetku – kontrola sklepa na Nám. 

A. z Pardubic čp. 47, odchyt psa v ulici Ţitomířská – předání 

psa majiteli, zvýšená kontrolní činnost na hřbitově, spoluprá-

ce s PČR v ulici Za Pilou – vykázání osoby z bytu, spoluprá-

ce s PČR při zadrţení osoby podezřelé za spáchání TČ, zvý-

šená kontrolní činnost na hřbitově, dohled nad dodrţováním 

veřejného pořádku – diskotéka Černý kůň, spolupráce s PČR 

zajištění odcizeného vozidla v ulici Jana Kouly – do příjezdu 

policie, zvýšená kontrolní činnost na hřbitově, dohled nad 

dodrţováním veřejného pořádku – diskotéka Černý kůň, 

zvýšená kontrolní činnost na nádraţí ohledně pořádku a do-

drţování tabákového zákona.  

ilustrační foto 

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. 

Svoboda Jan  

 

informují  

naše  

občany... 

Poděkování obyvatelům  

v Rokycanově ulici 1237 
 
Na konci měsíce října byla dokončena přestavba 

chodníku a oprava kontejnerového stání v ulici 

Rokycanova 1237. Obyvatelé tohoto domu se roz-

hodli opravit poničené kontejnerové stání a chod-

ník, který vede právě k domu čp. 1237. Technické 

sluţby Český Brod na základě poţadavku obyvatel 

poskytly na opravu poţadovaný materiál. Práce na 

opravě pokračovaly velmi intenzivně a opravený 

chodník a kontejnerové stání je hotové. Je vidět, ţe 

mezi námi ţijí občané, kterým není lhostejné, jak 

vypadá jejich město a především okolí bydliště. 

Jménem ředitele Technických sluţeb bych jim chtěl 

touto cestou poděkovat za zkrášlení veřejného pro-

stranství. Ing. Miroslav Kruliš, ředitel Technické 

sluţby Města Český Brod 

Úprava koryta říčky Šembery  

II. etapa  

 
V pátek 13. 11. 2009 začala druhá etapa údrţby ko-

ryta říčky Šembery. Na základě předchozích jednání 

mezi městem Český Brod, Technickými sluţbami  

a Povodím Labe-střed probíhá spolupráce, jejímţ 

výsledkem je pokračující údrţba toku říčky Šembery. 

Jedná se o II. etapu, která začíná od mostu komuni-

kace Na Malechově po ulici Havlíčkova (u prodejny 

Pro Doma). Dále budou práce pokračovat v ulici 

Sokolská (u tenisu) směrem k hlavní silnici Praha-

Kolín. Práce jsou prováděny pod dohledem pí Brand-

lové z Povodí-Labe Střed. Ing. Miroslav Kruliš, ředi-

tel, Technické sluţby Města Český Brod 
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Rozšíření sluţeb sběrného 

dvora 

 
Jiţ na začátku letošního roku jsme na-

bídli občanům Českého Brodu a spádo-

vých obcí moţnost odevzdávat do sběr-

ného dvora Technických sluţeb 

v Českém Brodě komoditu, která vzniká 

jako odpad při provozu motorových 

vozidel – různé druhy motorových ole-

jů.  

Tato moţnost se občanům zamlouvá  

a výsledkem je, ţe Broďáci této moţ-

nosti vyuţívají, samozřejmě zdarma, 

podnikatelské subjekty za poplatek. 

Tento olej můţete také odevzdat u jed-

notlivých čerpacích stanic. 

Na základě dotazů a poţadavků jsme 

tuto moţnost rozšířili také o oleje, které 

se vyuţívají při vaření v jídelnách, re-

stauracích a domácnostech. Tuto nabíd-

ku chceme rozšířit také pro podnikate-

le, kteří potřebují tento olej někam ulo-

ţit. Stejná moţnost je i pro jídelny 

v mateřských školách, základních ško-

lách a jídelnách podniků na území Čes-

kého Brodu. Nechceme přece, aby se 

tento olej objevoval v rámci černých 

skládek případně v odpadové kanaliza-

ci. Sluţbu u této komodity poskytuje-

me zdarma u občanů, ale i podnikatel-

ských subjektů. 

Děkujeme, ţe neznečišťujete ţivotní 

prostředí. 

Technické sluţby Český Brod  
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REGION POŠEMBEŘÍ  

INFORMUJE 
Všechny přihlášené projekty mají šanci na podporu 
 

ČESKÝ BROD/REGION POŠEMBEŘÍ – Všech 19 projektů přihlášených do 

první výzvy iniciativy LEADER v Regionu Pošembeří je stále ve hře. Výběrová 

komise místní akční skupiny (MAS) všechny vybrala a postoupila je ke schvále-

ní Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu (SZIF). Ten by měl rozhod-

nout nejpozději na začátku února 2010. 

Poţadovaná dotace činí celkem přes 6,1 milionu korun, přičemţ pro letošek 

mohla MAS Region Pošembeří rozdělit více neţ 8,6 milionu korun. Rozdíl ve 

výši cca 2,5 milionu korun bude převeden do příštího roku a navýší se tak pro-

středky pro další výzvy.  

Co se tedy stane, pokud SZIF uzná schválené projekty jako příjemce dotace? 

V Úvalech se mohou těšit na rekonstrukci veřejného prostranství před základní 

školou, školní jídelnou a v okolí přilehlých zastávek autobusů. Úvalský Český 

rybářský svaz hodlá dostavět klubovnu a dojde rovněţ na opravu hasičské zbroj-

nice. 

V základní škole Na Vyhlídce v Českém Brodě se ţáci dočkají výměny oken  

a vnějších dveří, sportovci se mohou těšit na rekonstrukci šaten ve sportovním 

areálu na Kutilce, dětem v MŠ Sokolská udělá radost nové hřiště a obyvatelům 

Škvárovny sadovnické úpravy místního parku. V Českém Brodě rovněţ dojde 

k rozšíření prostor ve Zvonici, kde o. s. Leccos provozuje nízkoprahový klub pro 

mládeţ. A fotbalové hřiště v Liblicích zaţije obnovu trávníku, dostane nové la-

vičky a zábradlí za brankami. 

Obec Chrášťany hodlá opravit místní komunikaci na návsi a vybudovat tři dětská 

hřiště – v Chrášťanech, Bylanech a Chotouni. Obec Hradešín se chystá na vý-

stavbu nových chodníků, které propojí novou a starou zástavbu. V Tismicích, 

Doubravčicích i Rostoklatech se pustí do rekonstrukce kulturních domů. 

Zatím jediný odváţný podnikatel, který přihlásil svůj projekt, ţádá o příspěvek 

na pořízení stínící technologie a tepelné clony ve skleníku. Dva další projekty se 

týkají vzdělávání – občanské sdruţení Leccos bude vzdělávat poskytovatele soci-

álních sluţeb. A občanské sdruţení Prostor chce mj. provázat síť sluţeb poskyto-

vaných dětem a mládeţi na Českobrodsku. 

Z 19 přihlášených projektů byl jeden od podnikatele, devět projektů připravila 

občanská či zájmová sdruţení a devět obce. Více neţ jeden projekt podalo město 

Úvaly, Český Brod, Obec Chrášťany a o. s. Leccos. (Podrobnosti v tabulce.) 

V letošní historicky první výzvě mohli ţadatelé usilovat o podporu svých záměrů 

ze čtyř oblastí (fichí): 

č. 1) NÁŠ DOMOV – Atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci, 

č. 2) NÁŠ DOMOV – Dobré místo pro současný i budoucí ţivot, 

č. 5) BOHATSTVÍ VENKOVA – Zemědělství (zemědělci) důleţitá součást na-

šeho regionu, 

č. 7) NÁŠ DOMOV – Vzdělávání napříč generacemi i regionem. 

Do roku 2013 bude MAS Region Pošembeří vyhlašovat ročně aţ tři podobné 

výzvy s cílem rozdělit mezi projekty celkem aţ 50 milionů korun. Podrobnosti 

lze rovněţ nalézt na nových internetových stránkách www.posemberi.cz. 

Region Pošembeří 

Region Pošembeří o celkové rozloze přes 

252 km2 se nachází ve Středočeském kraji, 

v okrese Kolín. Do Pošembeří spadá 37 

obcí s celkovým počtem obyvatel přes 33 

tisíc. 

Jeho území se rozkládá od Šestajovic  

a Sibřiny na západě území, přes Úvaly, 

Český Brod aţ po Chrášťany na východě. 

Je to zatím neobjevený kus země, který má-

me doslova na dosah. (www.posemberi.cz) 
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Na Klepci vyrostla třešňová alej 

 
REGION POŠEMBEŘÍ/KLEPEC – Celkem 40 stromků třeš-

ní vysadili příchozí v neděli 15. listopadu na bájném vrchu 

mezi obcemi Limuzy a Přišimasy (nedaleko Českého Brodu) 

a propojili tak třešňovou alejí Klepec I a Klepec II. I díky 

nádhernému podzimnímu počasí se do práce zapojilo bez-

mála 130 lidí, malých i velkých.  

Kdo chtěl, stal se patronem zasazeného stromku a ještě zís-

kal tričko od obce Přišimasy. Pro všechny bylo na závěr 

připraveno občerstvení z domácích kuchyní paní a dam, 

nechybělo ani opékání špekáčků.  

„Na výsadbu třešňové aleje jsme získali podporu ve výši 20 

tisíc korun z programu Strom ţivota Nadace Partnerství,“ 

sdělila Michaela Vítková z obecně prospěšné společnosti 

Region Pošembeří. Finanční příspěvek vloţili také partneři 

projektu obce Přišimasy a Tismice. Alej se nachází přesně 

na rozhraní jejich katastrálních území. 

„Jsme rádi, ţe přišlo tolik lidí. Byli bychom rádi, kdyby si 

k tomuto místu vytvořili vztah a rádi se sem vraceli za 

„svým“ stromkem,“ dodala Vítková. Cílem projektu byla 

nejen výsadba původního druhu stromu k ochránění spojo-

vací cesty, ale i zapojit občany do komunitního plánování. 

To proběhlo v dubnu letošního roku v rámci Dne Země na 

Klepci. Lidé hlasovali pro nejvhodnější druh stromu a děti 

formou happeningu vytvořily Ţivou alej s papírovými ko-

runami stromů. 

Přírodní památka vrch Klepec od nepaměti láká zdejší oby-

vatele k pořádání tradičních obřadů a slavností jako je 

„pálení čarodějnic“, Den Země, rodinné výlety či horolezec-

ké výstupy na ţulové monumenty na vrcholu. 

 

Region Pošembeří 

Město Český Brod je v kategorii D 

 
Místní agenda 21 je metoda zvyšování kvality veřejné správy 

a vede k praktickému uplatnění principů udrţitelného rozvoje. 

Přináší s sebou kvalitnější a průhlednější práci veřejné sprá-

vy také tím, ţe zapojuje obyvatele do veřejného ţivota i do 

spolurozhodování o věcech veřejných. Místní agenda 21 (dále 

jen MA21) doplňuje tak strategii schválenou ve Strategickém  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plánu města Český Brod do roku 2022. 

Cílem MA21 je spolupráce místní správy, nejrůznějších ne-

ziskových organizací a také místních podnikatelů. Díky udr-

ţování principů udrţitelného rozvoje MA21 umoţňuje, aby se 

region rozvíjel v rovnováze klíčových oblastí jako je hospo-

dářský rozvoj, podpora sociálních sluţeb a ţivotní prostředí. 

Pro měření kvalita MA21 vznikla přehledná Kritéria MA21, 

která jsou členěna do čtyř hlavních kategorií A aţ D a také 

skupinu Zájemci. Kaţdá z těchto kategorií má vlastní kritéria 

a měřitelné ukazatele, kterými lze hodnotit úroveň procesu 

MA21 v dané obci, městě nebo v regionu. Město Český Brod 

realizovalo aktivity zaloţené na principu partnerství a jsme 

hodnoceni kategorií D.   

Na webových stránkách www.ma21.cenia.cz je oficiální Da-

tabáze MA21, kde naleznete přehled o městech, která jsou jiţ 

zaregistrována. 

Vaše dotazy zodpoví: Bc. Veronika Svěcená, koordinátorka 

MA21, tel.:321 612 124, svecena@cesbrod.cz 

http://www.ma21.cenia.cz/
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Region Pošembeří byl vidět na Řípu 

 
ČESKÝ BROD/REGION POŠEMBEŘÍ – Na 3. ekumenic-

kém shromáţdění na Řípu 28. října 2009 představila Místní 

akční skupina (MAS) Region Pošembeří nejen zajímavosti, 

ale i místní produkty. 

„V letošním roce se stalo hlavním tématem pouti „Být solí 

země“, proto jsme se rozhodli představit „sůl našeho regio-

nu“, a to jsou šikovní a podnikaví lidé“, uvedl ředitel MAS 

Miloslav Oliva a dodal: „Výrobky našich místních producen-

tů jsme aktivně nabízeli na stánku v areálu Diakonie Čes-

kobratrské církve evangelické v Krabčicích pod Řípem, kde 

se konal hlavní program pro děti i dospělé.“ Ke koupi  

i ochutnání byla Břeţanská ovocná pálenice od firmy Berri s. 

r. o., jablka ze Sadů Tuchoraz s. r. o., Škodovy bylinkové 

čaje, sirupy, medové chuťovky a medovina a Škvorecká uze-

nina od Řeznictví Romana Švejdy. 

Propagačními a informačními materiály se prezentovaly ob-

ce Bříství, Hradešín, Chrášťany, Kounice, Přišimasy, Poříča-

ny, Rostoklaty, Tismice, Městské kulturní a informační cent-

rum (MKIC) Český Brod a 1. ZŠ Český Brod. 

Na semináři na téma „Spoluprací k rozvoji venkovského 

prostoru aneb Praktické uplatňování metody Leader“ Oliva 

představil dlouhodobý projekt Česká hrouda. Jeho cílem je 

propojit a zpřístupnit církevní památky, přírodní i technické 

zajímavosti regionu. Nebyla opomenuta ani nejbliţší chysta-

ná akce, a to výsadba třešňové aleje na Klepci 15. listopadu 

2009. 

Během přímého televizního přenosu si kaţdá ze třinácti 

účastnících se MASek vylosovala partnera z řad církví. Du-

chovním stráţcem Regionu Pošembeří se stala Církev Čes-

koslovenská husitská, kterou zastupoval biskup praţský 

ThDr. David Tonzar, Th.D. První partnerská schůzka pro-

běhne v listopadu. Sledujte nás na www.posemberi.cz. 

Region Pošembeří o celkové rozloze přes 252 km2 se na-

chází ve Středočeském kraji, v okrese Kolín. Do Pošembeří 

spadá 37 obcí s celkovým počtem obyvatel přes 33 tisíc. 

Jeho území se rozkládá od Šestajovic a Sibřiny na západě 

území, přes Úvaly, Český Brod až po Chrášťany na výcho-

dě.  

Region Pošembeří 
ilustrační foto z archivu ćbz 
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Nová sociální sluţba  

v Českém Brodě 

 
Občanské sdruţení Ţivot 90 Zruč nad 

Sázavou za podpory města Český Brod, 

nabízí seniorům a zdravotně postiţe-

ným občanům novou sociální sluţbu. 

Jedná se o nepřetrţitou telefonickou 

sluţbu, tak zvanou Tísňovou péči.  

Připojenému klientovi je centrálním 

dispečinkem zprostředkována okamţitá 

odborná pomoc na základě jeho poţa-

davku a potřeb. 

Tísňová péče pomáhá zejména při náh-

lém zhoršení zdravotního stavu, při 

pádu kdy klient nemůţe vstát, při napa-

dení v bytě, úniku plynu a dalších kri-

zových situacích. Sluţba je vhodná 

především pro osaměle ţijící spoluob-

čany, jejichţ příbuzní a známí nemo-

hou být s nimi v denním kontaktu.  

Cílem sluţby je minimalizovat počet 

rizik zdravotního či kriminálního cha-

rakteru a dosáhnout tak zlepšení psy-

chického a zdravotního stavu. Pocit 

jistoty a bezpečí, tak můţe získat nejen 

osaměle ţijící uţivatel této sluţby, ale  

i jeho rodinní příslušnici a známí. 

„Kdyby vaši sluţbu měla kamarádka, 

nemusela leţet 6 hodin na zemi a bez-

mocně čekat na pomoc“.  

Dozvídáme se od první klientky, která 

tísňovou péči v Českém Brodě začala 

od konce října pouţívat.  

Ţivot 90 dále pomáhá svým klientům  

i při prosazování práv, návazných slu-

ţeb, pomoc při jednání s úřady, při 

zajišťování případných sociálních dá-

vek atd.  

Více o nové sluţbě se dozvíte na soci-

álním odboru MÚ v Českém Brodě od 

Veroniky Svěcené, koordinátorky plá-

nování sociálních sluţeb, na adrese 

svecena@cesbrod.cz nebo telefon 

321 612 124. Další informace získáte 

na webových stránkách www.zivot90-

zrucns.cz nebo na telefonu 327 532 

901, 327 532 900. 

 

Zdeněk Jelínek, ředitel Občanského 

sdruţení, Ţivot 90 Zruč nad Sázavou 

 

Srdečně vás  

zveme  

do kostela 

sv. Bartoloměje 

v Bylanech, 
 

kde bude k vidění  

původní Betlém 

 

Na Jeţíška se přijďte  

podívat 

25., 26. a 27. prosince 2009 

od 13.30 do 15.00 hod. 
ilustrační foto 

Informace o předplatném měsíčníku  

Českobrodský zpravodaj v roce 2010 

 
Předplatné pro rok 2010 zůstává stejné jako v letošním roce, 

cena za 11 čísel pro občany Českého Brodu je 99 Kč,  

pro zasílání poštou 275 Kč. 

 

Předplatné lze uhradit přiloţenou sloţenkou, v infocentru 

v hotovosti nebo po dohodě bankovním převodem. 

Městské kulturní a informační centrum Český Brod,  

Náměstí Arnošta z Pardubic 1,  

tel. 321 612 217 – 9, 604 571 208,  

e-mail: mkic@cesbrod.cz;  

Provozní doba: po – pá 8.00 – 17.00 hodin 

Poděkování 
Spokojené a nadšené děti ze 

školní druţiny při 2. ZŠ  

Český Brod pro 3. – 5. ročník 

velmi děkují  

panu Michalu Hollasovi za 

věnované hračky  

a řadě rodičů za  

donesené pomůcky. 

Jménem dětí a za  

vychovatelky ŠD  

Hana Kopecká  
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                  prosinec 2009 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Městská knihovna Český Brod 

Výběr z kniţních novinek za říjen 2009 
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Naučná literatura: 

ČERMÁKOVÁ, Dana: Pohádkář Zdeněk Troška 

(Imagination of People) 

DESMOULINS, Virginie: Nápady pro miminka (Rebo 

Productions CZ)  

FOTOPULOS, Fotis: Kuchařka pro přátele aneb jak 

si kdo uvaří, tak se nají (Dona) 

HORŇÁKOVÁ, Katarína: Jak mluvit s dětmi: od naro-

zení do tří let (Portál) 

JEDLIČKA, Josef: České typy a jiné eseje (Albatros 

Plus) 

KOCOURKOVÁ, Jarmila: Etiketa na cesty aneb Jiný 

kraj, jiný mrav (TeMi CZ) 

KRUMLOWSKÝ, Felix: Jména z českých dějin, která 

byste měli znát. 3. (Dobrovský-Beta) 

LIŠKA, Vladimír: Záhady kolem nás (Nakladatelství 

XYZ) 

PAUKERTOVÁ-LEHAROVÁ, Libuše: V exilu s Olgou 

Masarykovou-Revilliodovou: vzpomínky (Akropolis) 

POSPÍŠIL, Miloslav: Z operního Olympu: pěvecké 

legendy 20. století (Brána) 

SIKOV, Ed: Růţový panter Peter Sellers 

(Nakladatelství XYZ) 

ŠKÁPÍKOVÁ, Jitka: Vzpomínáte? Takoví jsme byli. 

70. léta (Nakladatelství XYZ) 

TAUSSIG, Pavel: Český biják: filmový historik vás 

provádí zákulisím slavných filmů (Sláfka) 

VANČATA, Pavel: Letec po hvězdách: válečný deník 

J. Gellnera, legendy RAF a RCAF  (Ostrov) 

ZBOŘIL, Zdeněk: Dějiny Malajsie, Singapuru a Bru-

neje (Lidové noviny) 

ZVELEBIL, Jan: Na vandru s Reflexem: Češi jsou 

všude! Jak se jim vede?: 3. (Brána) 

Literatura pro děti a mládeţ: 

BINAR, Ivan: Bibiana píská na prsty (Meander) 

Bob the Builder = Bořek stavitel: Kníţka na rok 

2010 (Egmont ČR) 

BRZÁKOVÁ, Pavlína: Helinda a Klekánice (Labyrint: 

Raketa) 

BŘEZINOVÁ, Ivona: Blázniví donkichoti (Albatros) 

DAHL, Roald: Fantastický pan Lišák (Ikar) 

DISNEY, Walt: Princezna: kníţka na rok 2010 

(Egmont ČR) 

DITERLIZZI, Tony: Kronika rodu Spiderwicků a co 

bylo potom. Kniha 2, Obrovité potíţe (Kniţní klub) 

FLANAGAN, John: Hraničářův učeň. Kniha 6, Čaro-

děj na severu (Egmont ČR) 

GORDON, Roderick: Volný pád do Podzemí 

(Fragment) 

GOSCINNY, René: Narozeniny Asterixe a Obelixe - 

Zlatá kniha (Egmont ČR) 

HOROWITZ, Anthony: Horory na dobrou noc: deva-

tero strašlivých příběhů (BB art) 

KOCMANOVÁ, Ivana: My se vlka nebojíme: malova-

né pohádky (Axióma) 

KROLUPPEROVÁ, Daniela: Draka je lepší pozdravit 

aneb O etiketě (Mladá fronta) 

KŠAJTOVÁ, Marie: Od Andulky po Ţíţalu (Česká 

televize) 

MUŠÁLKOVÁ, Iva: Říkadla a písničky pro maličké 

dětičky: z lidové tvorby a textů  

J. Koţíška, J.V. Sládka a K.V. Raise (Kniţní expres) 

NEFF, Henry H.: Tajemství gobelínu. 2., Na pokraji 

zkázy (Fragment) 

PRITCHARD, Louise: Jak mluvit koňskou řečí: můj 

první kůň (Albatros) 

SHAKESPEARE, William: Richard III. (Manga Shake-

speare) (Albatros)  

SHAN, Darren: Synové osudu: příběhy Darrena Sha-

na 12 (Albatros) 

SCHEJBALOVÁ, Alena: V lese i na louce od jara do 

zimy: obrázkové čtení (Pierot) 

SLABÝ, Zdeněk K.: Pohádkový detektiv (Albatros) 

ŠOTTNEROVÁ, Dagmar: Slavíme s dětmi: jména, 

tradice, oslavy, hry, dárky, pohoštění, blahopřání 

(Rubico) 

ŠTÁCHOVÁ, Helena: Jak pan Spejbl prášil (Jičín, 

Jiko) 

ŠTÍPLOVÁ, Ljuba: Nádherné příběhy Čtyřlístku: 1987

-1989 (Čtyřlístek) 

ŠVANDRLÍK, Miloslav: Vodník Fanda (Nakladatelství 

XYZ) 

WILSON, Jacqueline: Pusinka (BB art) 

Krásná literatura: 

BARBERY, Muriel: Pochoutka (Host) 

BEAGLE, Peter S.: Poslední jednoroţec (Argo) 

BEŠŤÁKOVÁ, Eva: Vánoce na nitkách: tajemné pří-

běhy odjinud (Kniţní klub) 

BRABCOVÁ, Eva: Momentálně mladá (Eroika) 

BULGAKOV, Michail: Mistr a Markétka: grafický ro-

mán (BB art) 

CAVE, Nick: Smrt Zajdy Munroa (Argo) 

COLLINS, Jackie: Ţenatí milenci (Alpress) 

DUTKA, Edgar: Na půdě aneb Kdo má dneska na-

rozeniny?: filmový příběh Jiřího Barty a Edgara Dut-

ky (Česká televize) 

FILIP, Ota: Děda a dělo (Host) 

GAVALDA, Anna: Člověk není nikdy úplně šťastný 

( Mladá fronta) 

JANOUCHOVÁ, Kateřina: Dcera na přání (Mladá  

fronta) 

KACHLÍK, Antonín: Nepovedené lásky aneb Mé za-

kázané scénáře (Nakladatelství BVD) 

KINDL, Milan: Láska za časů StB (Columbus) 

KUPKA, Jiří S.: Urozený podivín Špork (Šulc-Švarc) 

LIPECKÁ, Olga: Dívky hrají nebe, peklo, ráj: příběh 

o rodinné idyle, rozvratu a... (Akcent) 

LYNCH, Scott: Lţi Lockeho Lamory (Laser-books) 

http://www.knihovna-cbrod.cz
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MASSIE, Elizabeth: Tudorovci. II.: král bere dámu (Brána) 

MAWER, Simon: Skleněný pokoj (Kniha Zlín) 

MONYOVÁ, Simona: Hříšný kanec (Mony) 

MORRELL, David: Bludičky (Alpress) 

NEOMILLNEROVÁ, Petra: Zaklínačka Lota (Triton) 

PAASILINNA, Arto: Syn boha hromovládce (Hejkal) 

PILÁTOVÁ, Markéta: Má nejmilejší kniha (Torst) 

PIŠŤANEK, Peter: Rivers of Babylon. 1. (Kniha Zlín) 

PLATZOVÁ, Magdaléna: Recyklovaný muţ: povídky (Torst) 

PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Smolná kniha (Eroika) 

PROUZA, Petr: Tiché krutosti lásky (Petrklíč) 

SOROKIN, Vladimír: Den opričníka (Pistorius & Olšanská) 

STRÁNSKÝ, Jiří: Oblouk: trţiště příběhů několika rodů  

a jejich generací i jejich přátel i nepřátel (Hejkal) 

VIEWEGH, Michal: Povídky o lásce (Druhé město) 

VRBENSKÁ, Františka: Vítr v piniích (Straky na vrbě) 

WIESEL, Elie: Noc (Sefer) 

Ţeny vidí za roh (Listen) 

Kniha srdce čtenářů českobrodské knihovny 
 

Od dubna letošního roku probíhala celostátní anketa Kniha mého srdce, jejímţ cílem bylo vyhledat nejoblíbenější knihu 

českých čtenářů. Akce měla širokou mediální podporu České televize, Českého rozhlasu a samozřejmě se do ní aktivně 

zapojily i knihovny. V prvním kole mohli všichni hlasovat pro jakoukoli knihu, která je nějakým způsobem v ţivotě 

ovlivnila. Do druhého kola postoupilo sto nejoblíbenějších knih, ze kterých ve třetím kole čtenáři vybrali finálových 

TOP 12 knih. V sobotu 17. října Česká televize odvysílala finálový večer, kde se diváci dozvěděli, jak celý projekt do-

padl. 

Naše knihovna v rámci letošního Týdne knihoven v návaznosti na tuto celostátní akci připravila pro své čtenáře anketu 

Kniha srdce čtenářů českobrodské knihovny, která trvala celý měsíc říjen. Instalovali jsme výstavku finálových TOP 12 

knih, kaţdá z nich měla svoji hlasovací nádobu a zájemci mohli vhozením připraveného uzávěru od PET lahve projevit 

svou volbu. Během října navštívilo naši knihovnu celkem 1588 dospělých i dětských čtenářů, hlasovalo 314 z nich. 

Zajímalo nás, zda se naši čtenáři ztotoţní s literárním vkusem celého národa nebo zvolí jinak A tady je srovnání: 

 

Celostátní anketa Kniha mého srdce                                          Kniha srdce čtenářů českobrodské 

knihovny 

 

 1.   Saturnin  1.   Děti z Bullerbynu (53 hlasů) 

 2.   Babička  2.   Stmívání (46 hlasů) 

 3.   Malý princ  3.   Saturnin (32 hlasů) 

 4.   Stmívání  4.   Egypťan Sinuhet (31 hlasů) 

 5.   Harry Potter  5.   Babička (30 hlasů) 

 6.   Egypťan Sinuhet  6.   Co ţivot dal a vzal (29 hlasů) 

 7.   Děti z Bullerbynu  7.   Harry Potter (23 hlasů) 

 8.   Co ţivot dal a vzal  8.   Malý princ (18 hlasů) 

 9.   Pán prstenů  9.   Rychlé šípy (16 hlasů) 

10.  Osudy dobrého vojáka Švejka 10.  Osudy dobrého vojáka Švejka 

     (15 hlasů) 

11.  Rychlé šípy 11.  Pán prstenů (15  hlasů) 

12.  Alchymista 12.  Alchymista (6 hlasů) 

 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili hlasování. 

Městská knihovna Český Brod 
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Airtrack 

Zpestření hodin TV na II. Základní  

škole ČB. 

V týdnu od 19. 10. 2009 jsme měli za-

půjčený AIRTRACK od ČOS a Sokola 

Český Brod. Jedná se o nafukovací od-

razovou dráhu, která funguje na podob-

ném principu jako skákací hrad na pou-

ti. Byl rozloţen celý týden v sokolovně 

a děti si vyzkoušely prvky nízké a ně-

kteří odváţlivci i vysoké akrobacie. Při 

cvičení na AIRTRACKU děti překonaly 

strach ze cvičení a překvapily svými 

nádhernými výkony. Více na stránkách 

naší školy: www.2zscbrod.cz 

Jana Bízková 

Co se děje na Chanosce 

 
Dýňová slavnost – den strašidel 

 

V úterý před podzimními prázdninami 

se naše škola proměnila ve školu straši-

del. Tento den jsme uspořádali Dýňo-

vou slavnost. Do školy jsme přišli oble-

čení v barvě oranţové, bílé a černé  

a hned ráno jsme si zapálili velkou 

dýni, kterou jsme společně vydlabali. 

Povídali jsme o českém svátku- Dušič-

kách a srovnávali jsme je se zahranič-

ním Halloweenem. Také jsme soutěţili 

a hráli různé hry. Během dopoledne se 

děti ze všech tříd převlíkly do masek  

a 4. vyučovací hodinu jsme se všichni 

sešli v tělocvičně. Tady byla přehlídka 

a diskotéka strašidel, čarodějnic, kost-

livců a dalších masek. Celý den rychle 

utekl a moc se nám líbil. 

 

Smysly živočichů 

 

Dne 4. Listopadu přijeli na Chanosku 

jiţ potřetí pánové ze sdruţení Merlin, 

tentokrát s pořadem Smysly ţivočichů. 

Dozvěděli jsme se, jak zvířata v přírodě 

vnímají a jaké smysly jsou pro ně důle-

ţité. Také nám ukázali některá ţivá 

zvířata - ţábu, velkého pavouka, sovu, 

ale i hada škrtiče. Kdo se nebál, mohl 

si je i pohladit. 

 

Ţáci 4.A, ZŠ Ţitomířská 885 

Co se děje v Občanském 

sdruţení LECCOS 

 
Od začátku školního roku probíhají 

nové i jiţ známé programy našeho Ma-

teřského centra Kostička a Nízkopra-

hového zařízení pro děti a mládeţ Klub 

Zvonice.  

V nelehké době finanční krize pracuje-

me na nových projektech a věříme, ţe 

se nám podaří zachovat rozsah naší 

činnosti jak v sociálních sluţbách, kte-

ré poskytujeme v rámci Klubu Zvoni-

ce, tak v dalších aktivitách ve prospěch 

rodiny, dětí a mládeţe. Připravujeme 

akce příštího roku a také se chystáme 

na oslavy 10. výročí zaloţení našeho 

sdruţení, které proběhnou na jaře roku 

2010. 

S blíţícími se Vánočními svátky by-

chom rádi oslovili Vás, kteří rádi pod-

poříte činnost našeho sdruţení. Děti  

a pracovníci z Klubu Zvonice a MC 

Kostička napsali „Dopis Jeţíškovi“  

a tímto Vás chtějí poţádat o zakoupení 

hraček, výtvarných či sportovních po-

třeb, kancelářských potřeb pro podporu 

práce lektorů a pracovníků nebo přispě-

ní na konkrétní aktivity, kterým chce-

me dětem zpestřit čas strávený v rámci 

aktivit našeho sdruţení. Předem velmi 

děkujeme všem, kteří se rozhodnou 

naši činnost takto podpořit. Seznam 

dárků a další informace naleznete na 

našem webu www.leccos.cz .  

„V neposlední řadě přejeme Vám, čte-

nářům Českobrodského zpravodaje, 

krásné a příjemně proţité Vánoční 

svátky, ale také úspěchy a pohodu 

v nadcházejícím roce 2010.“ 

CO JSME PODNIKLI 

VÝTVARNÁ DÍLNA – ZIMNÍ  

DEKORACE 

Čtvrtek 5. 11. 2009 od 15 hodin v MC 

Kostička. 

 

V této výtvarné dílně lepili rodiče spo-

lečně se svými dětmi figurky z buničité 

vaty – sněhuláky, andílky, hvězdičky 

nebo zvonečky. Kaţdý si mohl vybrat 

dopředu připravený materiál na tvoření 

podle náročnosti na zručnost. Některé 

vánoční variace zvládly i malé děti bez 

pomoci rodičů. Byli jsme tak zabráni 

do výtvarničení, ţe jsme zapomněli 

fotit, ale něco málo obrázků přece jen 

najdete v naší fotogalerii na 
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www.leccos.cz. 

6. DRAKIÁDA 
Sobota 24. 10. 2009 od 14 hodin na 

hřišti Základní školy Ţitomířská. 

 

Zábavné odpoledne pro malé i velké 

plné soutěţí a pouštění draků. 

6. ročník Drakiády, který nakonec díky 

nepřízni počasí proběhl o týden později 

– v sobotu 24. 10. od 14 hodin se vyda-

řil. Sešla se více neţ stovka dětí a draci 

létali přesto, ţe vítr moc nefoukal. Uţi-

li jsme si příjemné a zábavné odpoled-

ne.  

 

Děkujeme Cukrárně M a Z Kašovi, 

která poskytla hlavní ceny do soutěţí, 

našemu spolupořadateli – 14. středisku 

Junáka Psohlavci a všem dobrovolní-

kům, kteří se na akci podíleli. 

Máme za sebou výtvarné vánoční díl-

ny, které proběhly aţ po uzávěrce toho-

to čísla. V MC Kostička jsme vyráběli 

adventní věnce a v Klubu Zvonice zase 

lampiony na Adventní průvod světýlek. 

 

CO PLÁNUJEME 

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA  

v kostele  Nejsvětější  Troj ice 

v městském parku. Pátek 4. 12. 2009 

od 17 hodin. 

 

Tradiční besídka, kdy starší děti 

z Klubu Zvonice připraví pro ty mladší 

„zvonicové“, ale také pro děti z MC 

Kostička mikulášskou nadílku. 

 

VÁNOČNÍ POSEZENÍ A PEČENÍ 

CUKROVÍ 
Středa 23. 12. 2009 od 9 hodin v MC 

Kostička. 

 

Ve vánoční atmosféře a za zvuku vá-

nočních koled si s dětmi upečeme li-

necké cukroví, které si snědí nebo od-

nesou domů. 

Více o činnosti našeho sdruţení se do-

zvíte na našich nových webových 

stránkách www.leccos.cz. 

 

ROMSKÉ OKÉNKO 

 

Váţení čtenáři, 

připravili jsme pro Vás novou rubriku, 

ve které se budete dozvídat zajímavé 

informace o romské kultuře, historii  

i současnosti. V příštím čísle naleznete 

první článek o historii Romů a v tomto 

čísle jsme pro Vás připravili 1. část 

soutěţe, která bude následující měsíce 

pokračovat. 

ROMSKÉ HÁDANKY 

 

1. kolo – SOUTĚŢ na pokračování 

pro malé i velké. 

 

1. hádanka 

Mám takového bratra, bez nohou utí-

ká, bez pusy píská. 

 

Vaše tipy posílejte na info@leccos.cz 

nebo na adresu našeho sdruţení. 

Ti z Vás, kteří v průběhu soutěţe uhod-

nou nejvíce hádanek, získají zajímavé 

věcné ceny od firmy DM Elektro „U 

Heřtusů“. 

Nepropásněte další kolo soutěţe 

v příštím čísle! 

(Znáte nějaké romské hádanky? Poděl-

te se s námi.) 

TĚŠÍME SE NA VAŠE TIPY! 

Občanské sdruţení LECCOS, Nám. 

Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, 

tel.: 321 621 712, mobil: 604 251 302, 

e-mail: info@leccos.cz  

Dita Nekolná 

 

Junák, svaz skautů  

a skautek ČR 

14. středisko Psohlavci 

Český Brod 

 

Výprava na Ameriku 

 
V pátek 25. 9. 2009 odpoledne jsme se 

sešli v Českém Brodě na nádraţí, aby-

chom společně vyrazili objevit Ameri-

ku. Kaţdému je jasné, ţe přímá linka 

Český Brod – Amerika neexistuje  

a proto je pochopitelné, ţe jsme 

v Praze museli přestupovat. Na Hlav-

ním nádraţí se k nám přidal zbytek 

skupiny, který byl asi nedočkavější a po 

naší metropoli se pohyboval jiţ od brz-

kých ranních hodin.  

Cesta vlakem směr Karlštejn nebyla 

nijak dobrodruţná, i kdyţ vím, ţe 

v panťáku mnohdy není o dobrodruţ-

ství nouze – obzvláště kdyţ prší, sněţí, 

mrzne, nebo je velké horko. Počasí 

nám však cestou přálo, takţe jsme se 

mohli nerušeně bavit a sledovat okolní 

krajinu, která kolem nás utíkala kamsi 

do dáli. 

V Karlštejně na nádraţí jsme se velmi 

rychle zorientovali a vyrazili směr Mo-

řina. Jiţ na prvním rozcestí se objevily 

drobné potíţe s určením směru. Po 

vytaţení mapy jsme však neohroţeně 

pokračovali dál. Menší oklikou jsme se 

dostali na silnici, která nás dovedla aţ 

do Mořiny. Tam uţ na nás čekal Karel, 

který nám zapůjčil klíče od místní 

skautské klubovny, která se měla na 

dvě noci stát naším útočištěm. Nemohli 

jsme uvěřit vlastním očím, kdyţ jsme 

uviděli, jakým prostorem a komfortem 

disponuje skautské středisko v této obci 

se 680 obyvateli a trochu nás zamrzelo, 

ţe u nás doma se na některé místní 

organizace trochu pozapomíná. 

Jakmile jsme obhlédli všechny míst-

nosti, včetně kuchyňky a prostorného 

sálu, rozhodli jsme se povečeřet. Ně-

kteří z nás si spletli denní dobu a rov-

nou posnídali. Poté následovala volná, 

několikahodinová zábava, během níţ se 

postupně začali někteří z nás vytrácet  

a uléhali d o předem připrave-

http://www.leccos.cz/
mailto:info@leccos.cz
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ných spacáků. 

Druhý den ráno byl budíček bez roz-

cvičky. Rychle jsme posnídali a vyrazi-

li směrem k bráně do lomů. Zde jsme 

měli sraz s naším průvodcem, který nás 

ten den vzal na prohlídku do uzavře-

ných štol, jeţ propojují nejznámější 

lomy této oblasti Velkou Ameriku, 

Malou Ameriku a Mexiko. Rozbahně-

nými štolami jsme procházeli kolem 

těchto lomů, ve kterých se v minulosti 

těţil vápenec. Náš průvodce zodpoví-

dal postupně všechny naše dotazy. Dí-

ky tomu mimo jiné víme, proč jsou na 

některých stěnách nakresleny kříţe. 

Jako vrchol prohlídky byla klasicky 

zařazena Hagenova štola. Jen Milouš 

byl tak statečný, ţe se odváţil zazvonit 

na zde visící kolejnici. Není se ale co 

divit, ţe to udělal beze strachu – Hage-

nův seznam je uţ tak dost dlouhý  

a navíc má Milan opravdu dobré kama-

rády – Martin se o Hagena postaral 

sám. Po několikahodinovém bloudění 

v podzemí jsme se dostali zpět na slun-

ce, kde jsme zjistili, ţe někteří z nás 

mají bláto aţ po kolena a troufám si 

tvrdit, ţe někteří ho měli aţ za ušima – 

důkazy na to ale nemám. V areálu spo-

lečnosti Lomy Mořina jsme si ještě 

udělali pár fotek a pak uţ jsme spěchali 

zpět do skautské klubovny, abychom si 

dali něco pořádného k obědu. Aby-

chom se nemuseli další den všichni 

táhnout s konzervami, uvařil se 

k obědu guláš a musím říct, ţe to byl 

nejlepší guláš toho dne. Ačkoliv jsme 

všichni absolvovali celou prohlídku, 

některým ani nadále nebylo jasné, jak 

to s tím Fanánkem vlastně bylo. 

Po poledním klidu, který většina z nás 

strávila tím, ţe si myla boty, jsme vyra-

zili do obce Karlštejn. Karel IV. byl 

sice ukrutný feudál, ale zavedl u nás 

víno a ne chmel, takţe se o tomto ví-

kendu na hradě a v podhradí nekonaly 

pivní slavnosti, ale probíhal zde třinác-

tý ročník Karlštejnského vinobraní. 

Kromě ochutnávky produktů z vína, 

masa či sýra jsme si uţívali bohatého 

programu, který nabízel nejen dobovou 

hudbu, ale také kejklířská a šermířská 

představení  na nádvoří  hradu  

i v podhradí. Měli jsme velké štěstí, 

neboť ve chvíli, kdy jsme dorazili 

k hradu, procházel tudy královský prů-

vod. Měli jsme moţnost potěšit se po-

hledem na krále, královnu a jejich dvo-

řany. Byli jsme moc rádi, ţe na Karl-

štejně mohou být a někdy tak trochu 

vládnout také ţeny, neboť královna 

byla moc krásná, čehoţ si všiml hlavně 

Pepíček. Ten byl její krásou natolik 

uchvácen, ţe nebýt dobroty Karla IV. 

byl by za své drzé počínání přišel  

o hlavu. Popravdě bychom všichni byli 

rádi, kdyby byl připraven alespoň o své 

dlouhé vlasy, ale to naštěstí za Karla 

IV. zvládla o týden později Péťa. 

Bohuţel nám později radost z pěkně 

proţitého dne trochu pokazila zpráva, 

ţe ve skautské klubovně, kde jsme měli 

ještě jednou nocovat, neteče voda. Na-

štěstí nám byly zapůjčeny kýble a pan 

hostinský nám do nich ochotně natočil 

vodu. Díky tomu jsme zvládli i další 

večer a noc. Navíc zbylo dost vody i na 

to, abychom po sobě druhý den vše 

umyli, uklidili a spláchli. 

Poté, co jsme ráno sbalili všechny věci, 

vyrazili jsme směr Velká Amerika. 

Tentokrát jsme si ji mohli prohlédnout 

z míst, která jsou běţně přístupná. Vel-

kou Ameriku jsme obešli a pokračovali 

přes Mexiko k Malé Americe, která uţ 

je součástí CHKO Český kras. Proto 

zde platí přísný zákaz koupání. Někteří 

z nás jsou ale přesvědčeni, ţe za tím 

vězí něco jiného. V hlubinách Malé 

Ameriky totiţ ţije česká obdoba Loch-

nesky. Kdo má trpělivost, můţe ji za-

hlédnout, jak plave po hladině. Na Ma-

lé Americe jsme si dali malou svačinu 

a pak pokračovali dál do Svatého Jana 

pod Skalou. Cestou jsme potkávali 

mnoho turistů, kromě jiného i herce, 

který hraje ve filmu Bratři Karamazovi, 

ale nikdo neví, jak se jmenuje. Do Sva-

tého Jana pod Skalou jsme nepřišli 

společně, ale postupně se trousily jed-

notlivé skupinky. Někteří nechali na 

cestě všechny své síly. Nejsme ale ne-

tvoři, takţe jsme ty nejslabší nezane-

chali svému osudu, ale posadili jsme je 

na autobus, dali jim muţný doprovod  

a zamávali jim na cestu, kdyţ se auto-

bus vydal směr Praha. Část těch, kteří 

zůstali, začali rozvracet morálku ná-

vrhy, ţe bychom se i my mohli přesu-

nout do Berouna autobusem. Nakonec 

byli přehlasováni a do Berouna se po-

kračovalo pěšky. Chtěla bych jen po-

znamenat, ţe ten zákaz jízdy autobu-

sem vám nikdy nezapomenu. Naštěstí 

cesta do Berouna jiţ nebyla dlouhá a 

jen její část vedla do kopce. Tam nám 

nějaký ochotný pán poradil, kudy má-

me jít dál. Díky tomu víme, ţe příště se 

máme drţet raději turistického značení 

neţ dobře míněných rad usedlíků. Mar-

tin to říkal hned. Beroun jsme i přes 

drobné problémy našli a naše dlouhá 

cesta skončila v kempu Na Hrázi. Po-

stavili jsme stany a šli se osvěţit – 

ovšem ne, jak by někdo mohl předpo-

kládat, do restauračního zařízení, nýbrţ 

do sprch. Ty sice nevypadaly nijak 

vábně, ale voda tekla a navíc horká. No 

a pak uţ byl čas na to restaurační zaří-

zení. Po krátkém odpočinku, šli někteří 

z nás obdivovat krásy Berouna. Pája 

byl tak okouzlen, aţ jsme se báli, aby 

pro zdejší krásu neztratil hlavu nebo 

něco jiného. Nakonec vše dobře do-

padlo. 

Na pondělí bylo nejhezčí to, ţe jsme 

nemuseli do práce a do školy. Nejšťast-

nější byla asi Maki, protoţe ta pracuje 

ve škole a to je vůbec ta nejhorší kom-

binace. Naše sváteční tempo se nám 

trošku vymstilo, neboť jsme nestihli 

autobus do Koněprus a tak hrozilo, ţe 

se místo do jeskyní pojede domů. 

Drobná úprava plánu však napomohla 

k tomu, ţe jsme nakonec viděli vše, co 

jsme chtěli. V Berouně na nádraţí jsme 

si zahráli pantomimu. Starší proti 

mladším. Dodnes jsem nepochopila, 

proč jsem byla zařazena do skupiny 

starších. Kdyţ se čas odjezdu autobusu 

přiblíţil, odnesli jsme své batohy do 

úschovny a nic nám nebránilo v tom, 

abychom mohli vyrazit do Koněprus. 

V jeskyních byla tma, zima a vlhko, 

takţe to na chvíli vypadalo, jako ve 

štolách na Americe, ale jeden rozdíl byl 

patrný na první pohled – průvodcem 

zde byla ţena. Po hodinové prohlídce 

jsme vyšli vyprahlí a vyhladovělí ven  

a okamţitě jsme se vrhli na stánek 

s občerstvením. Pravda je, ţe někdo 

běţel nejprve na záchod.  

Při čekání na autobus, který nás měl 

zavézt zpět do Berouna, jsme pokračo-

vali v pantomimě, která nám nakonec 

vydrţela aţ do Českého Brodu, kde 

jsme se rozešli do svých domovů. 

Hábová Hana, 14. středisko Psohlavci 

Český Brod  

 

 

Podzimní prázdniny  

skautů 

 
A je to opět tady. Dětem začínají pod-

zimní prázdniny a tak všichni vyráţíme 

na pětidenní výlet do hor – do Rokytni-

ce nad Jizerou.  

Naše výprava čítá úctyhodných 60 

osob. Scházíme se na nádraţí uţ  

v 5:30. Jiţ na nádraţí se rozjíţdí hra, 

která nás bude provázet celé prázdniny. 

Brzkou hodinu srazu omlouváme neod-

kladnou záleţitostí – byli jsme povolá-

ni do městečka, kde řádí upíři. Po pří-
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jezdu na chatu následuje rychlé zabydlení, snědení posled-

ních zásob od maminek a vyráţí se na obhlídku okolí. Naše 

cesta vede k Huťským vodopádům, zde je nalezena zpráva 

od faráře, který byl vyhnán upíry z města, ten nás odkazuje 

na poslední z rodu Hrobštejnů, hraběnku Elizabeth von 

Hrobštejn. Náš největší úkol je zachránit ji. Mladší jedinci se 

po zhlédnutí vodopádů vrací přímo do našeho přechodného 

bydliště, my starší je sice delší, zato horší cestou následuje-

me. Druhý den pokračuje opět v herním duchu. Skupinky 

měly za úkol sehnat přísady do lektvaru, který by zachránil 

Elizabeth. Odpoledne se činnost dělí podle oddílů, nejmladší 

holky – světlušky vyrazily ochutnat výborné bramboráčky 

babičky jedné naší vůdkyně, kluci – vlčata na procházku do 

přírody, skauti se věnují sportu a nejstarší – roveři vyráţí na 

Dvoračky. Třetí den patří celodennímu výletu, mladší navští-

vili Hornické muzeum v Harrachově, kde sbírali sloţky, 

z kterých později vytvoří amulet. Starší zatím navštívili ba-

zén v Jilemnici. Po návratu se všichni věnují tvorbě ochran-

ných pomůcek proti upírům – amuletů, míchání lektvarů, 

tvorbě kříţků a zaříkávadlům. Je před námi poslední plný 

den pobytu, všichni vyráţí do Františkova, kde navštíví řez-

bářskou galerii. Večer nastává vyvrcholení hry. Děti mají za 

úkol projít při světle svíček budovu a u kaţdého upíra splnit 

úkol. Po splnění úkolu mohou pokračovat aţ k samotné hra-

běnce, kterou lektvarem vyléčí. Všem se podařilo hraběnku 

vysvobodit, proto jim hraběnka za jejich odvahu uspořádala 

velkolepou hostinu, všichni stateční i méně stateční si nacpa-

li bříška a pak uţ jen zbývalo snít o stráveném pobytu. 

Poslední den přichází uţ ne tak veselá část – balení, úklid, 

cesta domů a loučení… Tak zase někdy příště… 

Markéta Kalinová – Maky, skautské středisko Ing. Ládi No-

váka Český Brod, www.cesbrod.cz/skaut7 

 

 

 

 

 

 

 

 

aneb utíkáme, utíkáme a nikdo nás  

nedohoní 

 

DP a CTJ „Českobrodská padesátka“ 

 
Odbor KČT při TJ Slavoj Český Brod uspořádal v sobotu 

dne 3. října 2009 jiţ 43. ročník dálkového pochodu a cyklo-

turistické jízdy Českobrodská padesátka.  

 

Start a cíl akce byl v autokempu u Podviničního rybníka. 

Turisté si mohli vybrat ze čtyř pěších tras (15 km, 25 km, 40 

km a 56 km) a dvou cyklotras (44 km a 63 km). Akce se 

zúčastnilo 151 turistů (129 pěšáků a 22 cyklistů), a zajišťo-

valo ji 5 pořadatelů. 52 turistů bylo z Českého Brodu. Na 

akci přijeli například i turisté z Přerova, Blanska, Bystřice 

nad Perštejnem, Rokytnice nad Jizerou, České Lípy. Nejstar-

ším účastníkem byl Vlasta Veselý (88 let) ze Zalešan; 

nejmladší byla Vendy Spáčilová (4 roky) z Mrzek. 

Díky finanční podpoře města Český Brod mohlo být vyrobe-

no a mezi účastníky rozděleno 20 triček s motivem akce. 

Byli odměněni nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník 

a dále 17 turistů, které jiţ tradičně vylosoval první turista 

v cíli. 

Za pořadatele akce – Ing. Václav Čokrt 

 

Běh republiky Československé  

25. 10. 2009 

 
V neděli 25. října 2009 od 14:00 hodin uspořádal oddíl triat-

lonu TJ Slavoj Český Brod v českobrodském parku a v okolí 

Pivovarského rybníka 8. ročník akce „Běh republiky Česko-

slovenské“.  

Bylo polojasno teplota 14oC. Běhalo se na stejných tratích 

jako při Svatováclavském běhu. Zaznamenali jsme účast 128 

běţců – 98 jich soupeřilo v předškolních, ţákovských a do-

rosteneckých kategoriích a 30 dospělých absolvovalo trať 

3250 m (navíc tuto trať zdolala i jedna starší ţákyně). Nejví-

ce běţců reprezentovalo Újezd nad Lesy (24), Kounice (21) 

a Nymburk (12). Na závod přijeli i běţci ze Vsetína, Svitav, 

Havlíčkova Brodu, Ústí nad Labem, České Lípy, Jilemnice, 

Nové Paky atd. První tři závodníci v kaţdé kategorii byli 

odměněni věcnými cenami. První tři v kaţdé ze čtrnácti mlá-

deţnických kategorií byli na stupních vítězů dekorováni me-

dailemi. Všichni účastníci dostali pamětní diplom a čokolá-

du. 

Vítězové jednotlivých kategorií: 

Chlapečci mladší (r. n. 2005 a ml.) – 95 m: Cogan Mikuláš 

(Nová Paka) – 20,8 sec. 

Děvčátka mladší (r. n. 2005 a ml.) – 95 m: Milerová Veroni-

ka (AC Mladá Boleslav) – 22,1 sec. 

Chlapečci starší (r. n. 2003–2004) – 200 m: Kebrt Matyáš 

(ŠSK Újezd n. l.) – 41,6 sec. 

Děvčátka starší (r. n. 2003–2004) – 200 m: Šimůnková Jana 

(Jiskra Havlíčkův Brod) – 38,7 sec. 

Kluci mladší (r. n. 2001–2002) – 350 m: Švatoš Marek (SŠK 

Kounice) – 1:13,9 min. 

Děvčata mladší (r. n. 2001–2002) – 350 m: Reichelová Da-

niela (DDM Benešov) – 1:15,6 min. 

Kluci starší (r. n. 1999–2000) – 650 m: Čermák Radim (ŠSK 

Újezd n. l.) – 2:18,5 min. 

Děvčata starší (r. n. 1999–2000) – 650 m: Kerbachová Anna 

(Spartak Praha 4) – 2:21,3 min. 

Ţáci mladší (r. n. 1997–1998) – 1300 m: Konejl David (FK 

Újezd n. l.) – 4:55,9 min. 

Ţákyně mladší (r. n. 1997–1998) – 1300 m: Svobodová Edi-

ilustrační foto 
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ta (Pardubice) – 5:11,7 min. 

Ţáci starší (r. n. 1995–1996) – 1650 m: Havel Mikuláš (SKP 

Nymburk) – 6:25,0 min. 

Ţákyně starší (r. n. 1995–1996) – 1300 m: Mrkvičková Si-

mona (Spartak Praha 4) – 4:43,4 min. 

Dorostenci (r. n. 1991–1994) – 1950 m: Melichar Martin 

(Říčany) – 7:35,0 min. 

Dorostenky (r. n. 1991–1994) – 1650 m: Čokrtová Jana 

(Triatlon Český Brod) – 6:41,0 min. 

Muţi do 39 let (r. n. 1970 a ml.) – 3250 m: Miler Jiří (AŠ 

Mladá Boleslav) – 10:03,0 min. 

Muţi 40–49 let (r. n. 1960–1969) – 3250 m: Louda Petr 

(Syner Turnov) – 10:47,0 min. 

Muţi 50–59 let (r. n. 1950–1959) – 3250 m: Bufka Zdeněk 

(AC Česká Lípa) – 12:02,0 min. 

Muţi 60–69 let (r. n. 1940–1949) – 3250 m: Holoubek Fran-

tišek (TJ Ruzyně) – 14:42,0 min 

Ţeny do 34 let (r. n. 1975 a ml.) – 3250 m: Čokrtová Eva 

(Triatlon Č. Brod) – 14:19,0 min. 

Ţeny 35–44 let (r. n. 1965–1974) – 3250 m: Krátká Anna 

(TJ Svitavy) – 12:06,0 min. 

Ţeny nad 45 let (r. n. 1964 a st.) – 3250 m: Šandová Irena 

(Sokol Kolín) – 14:12,0 min. 

Kompletní výsledky a fotografie naleznete na 

www.triathloncb.ic.cz 

 

Ing. Václav Čokrt 

 

„Svatováclavský běh“  

28. 9. 2009 

 
U příleţitosti Dne české státnosti uspořádal oddíl triatlonu 

TJ Slavoj Český Brod v pondělí 28. září 2009 od 14:30 hodin 

v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka 8. 

ročník akce „Svatováclavský běh“.  

Bylo jasno, teplota 17oC. V závodech na tratích od 95 m do 

3250 m startovalo celkem 99 běţců – 74 jich bylo 

v předškolních, ţákovských a dorosteneckých kategoriích,  

1 ţena startovala na 1650 m dlouhé trati „Buď fit“ a 24 do-

spělých absolvovalo trať 3250 m. První tři závodníci v kaţdé 

kategorii byli odměněni věcnými cenami. První tři 

v mládeţnických kategoriích dostali navíc medaile. Všichni 

účastníci si odnášeli pamětní diplom.  

Nepočetnější výprava reprezentovala ŠSK Újezd nad Lesy – 

34 účastníci, kteří startovali v kategoriích do 14 let. 

Na závod přijeli i běţci ze Vsetína, Vrchlabí, Staré Paky, 

Mladé Boleslavi, Pardubic, atd. 

Vítězové jednotlivých kategorií: 

Chlapečci mladší (r. n. 2005 a ml.) – 95 m: Rozlivek Leoš 

(Přerov n. l.) – 23,0 sec 

Děvčátka mladší (r. n. 2005 a ml.) – 95 m: Milerová Veroni-

ka (AC Mladá Boleslav) – 23,9 sec. 

Chlapečci starší (r. n. 2003–2004) – 200 m: Fišera Martin 

(ŠSK Újezd n. l.) – 39,9 sec. 

Děvčátka starší (r. n. 2003–2004) – 200 m: Reichelová Mila-

da (Čerčany) – 40,0 sec. 

Kluci mladší (r. n. 2001–2002) – 350 m: Svatoš Marek (SŠK 

Kounice) – 1:13,5 min. 

Děvčata mladší (r. n. 2001–2002) – 350 m: Reichelová Da-

niela (Čerčany) – 1:16,3 min. 

Kluci starší (r. n. 1999–2000) – 650 m: Čermák Radim (ŠSK 

Újezd n. l.) – 2:13,6 min. 

Děvčata starší (r. n. 1999–2000) – 650 m: Kerbachová Anna 

(Spartak Praha 4) – 2:18,8 min. 

Ţáci mladší (r. n. 1997–1998) – 1300 m: Provazník Josef – 

4:55,2 min. 

Ţákyně mladší (r. n. 1997–1998) – 1300 m: Svobodová Edi-

ta (Pardubice) – 5:03,6 min. 

Ţáci starší (r. n. 1995–1996) – 1650 m: Novotný Vojtěch 

(Sokol Kolín) – 7:11,8 min. 

Ţákyně starší (r. n. 1995–1996) – 1300 m: Hrdinková Kateři-

na (ŠSK Újezd n. l.) – 5:20,3 min. 

Dorostenky (r. n. 1991–1994) – 1650 m: Čokrtová Jana 

(Triatlon Č. Brod) – 6:38,5 min. 

Ţeny –„Buď fit“ – 1650 m: Novotná Markéta (Sokol Kolín) 

– 7:58,5 min 

Muţi do 39 let (r. n. 1970 a ml.) – 3250 m: Miler Jiří (AC 

Mladá Boleslav) – 10:21,1 min. 

Muţi 40–49 let (r. n. 1960–1969) – 3250 m: Svoboda 

Mojmír (Pardubice) – 11:14,7 min. 

Muţi 50–59 let (r. n. 1950–1959) – 3250 m: Roubík Franti-

šek (Čerčany) – 12:44,1 min 

Muţi 60–69 let (r. n. 1940–1949) – 3250 m: Holoubek Fran-

tišek (TJ Ruzyně) – 14:41,4 min 

Muţi nad 70 let (r. n. 1939 a starší) – 3250 m: Domanský 

Ivo (AVC Praha) – 26:10,7 min 

Ţeny do 34 let (r. n. 1975 a ml.) – 3250 m: Čokrtová Eva 

(Triatlon Č. Brod) – 14:49,6 min. 

Ţeny 35–44 let (r. n. 1965–1974) – 3250 m: Mikásková Mi-

chaela (Krkonoše Vrchlabí) – 12:43,2 min. 

Kompletní výsledky a fotografie naleznete na 

www.triathloncb.ic.cz 

 

Ing. Václav Čokrt 

 

ČESKOBRODSKÁ VÁNOČNÍ  

DESÍTKA 
V neděli dne 20. prosince 2009 pořádá oddíl triat-

lonu TJ Slavoj Český Brod za finanční podpory 

města jiţ 17. ročník oblíbeného silničního běhu 

Českobrodská vánoční desítka. Loni se tohoto bě-

hu na 10 kilometrů zúčastnilo 110 běţců (92 muţů 

a 18 ţen). 

Závod bude odstartován v 10:30 hod. u autokempu 

u Podviničního rybníka. Jako kaţdoročně poběţí 

závodníci po silnici proti proudu potoka Šembera 

na obrátku v Dolánkách a zpět. 

Je vypsáno pět věkových kategorií muţů a tři vě-

kové kategorie ţen. Nejrychlejší tři muţe a nej-

rychlejší tři ţeny čekají v cíli finanční ceny. Zá-

vodníci na prvních pěti místech v kategorii muţů 

do 39 let a závodníci na prvních třech místech  

v kaţdé z ostatních kategorií obdrţí věcné ceny.  

Zájemci o účast se bliţší informace o závodě do-

zvědí na internetové adrese www.triathloncb.ic.cz  

nebo ve vývěsní skříňce oddílu triatlonu u soko-

lovny. 

Za oddíl triatlonu – Ing. Václav Čokrt  
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Českobrodská soutěţ v aerobiku 2009 

 
Dne 15. 11. 2009 se v sokolovně v Českém Brodě konala soutěţ v komerčním aerobiku. 

I přes začínající chřipkovou epidemii se sjela spousta nadšenců pro tento sport z celé republiky. Soutěţilo se ve všech věko-

vých kategoriích, nově byla zařazena i kategorie HOBÍK, ve které své aerobikové umění porovnávali ti, kteří s aerobikem 

začínají. 

Nejmladší účastnici byly dva roky, soutěţily i maminky od našich svěřenců, ty nám udělaly velkou radost. Děti jezdí na Čes-

kobrodskou soutěţ jiţ tradičně nejen kvůli bohatým cenám díky mnoha sponzorům, ale také pro výborné a zkušené lektory. 

Do Českého Brodu přijeli mistři světa, Jakub Strakoš, Vladimír Valouch a Mirka Zimová, mladších kategorií se ujaly ředitel-

ka soutěţe Eliška Strakošová a místní trenérka Denisa Csomorová. Na závodníky čekaly dárky od Všeobecné zdravotní pojiš-

ťovny, dobroty z Kašovy cukrárny, pěkné ceny věnovala českobrodská prodejna ALPINE PRO a další. 

Od desátého ročníku nás dělí uţ jen jedna soutěţ a na tu se všichni těšíme opět v příštím roce na podzim. 

Mirka Zimová 

Eliška Strakošová a celý organizační tým děkuje všem, kteří naši akci podpořili. Jsou to: 

HLAVNÍ PARTNER: Město Český Brod 

GENERÁLNÍ SPONZOR: VZP 

MEDIÁLNÍ PARTNER: RADIO KISS DELTA 

WWW.AEROBIC.CZ 

AB Cosmetics 

ALPINE PRO Sport Shops Český Brod 

Bek Chrášťany 

Berry servis 

Corridoor 

Cukrárna KAŠOVI 

DM elektro Český Brod 

Drogerie paní Procházková 

Kancelářské a školní potřeby Milan Havel 

KOLI LIV Ing. Vavruška 

Květinářství Bella 

Květinářství Flora 

Květinářství Lenka 

MGC Servis 

Mobilní telefony Michal Teplý 

Ovoce – zelenina pan Sklenář 

Paní Čechová 

Paní Hrůzová 

Paní Sajdlová 

Pizzeria – Restaurace MUZEUM Kostelec n. Č. L. 

Racionální výţiva Český Brod 

SAVAS Velim 

TEXTIL OBUV Ing. Jedelská 

TOMIL 

TOSIS 

Vlastimil Šmejkal – STAVITEL  

Sbor dobrovolných hasičů Tuchoraz 

pořádá tradiční  

HASIČSKÝ PLES 

v pátek 25. 12. 2009 od 20,00 hod. 

v Tuchorazi v Hostinci U Nováků 

k tanci a poslechu hraje 

SYNTÉZA 
bohatá tombola    vstupné 70 Kč 
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Historické miniatury z Českobrodska 

Člověk často sní o moţnosti cestovat 

v čase, podívat se do minulosti, jak ţili 

jeho předkové, nebo se setkat s nějakou 

oblíbenou osobností. Historikové mají 

často moţnost alespoň v představách 

toto uskutečnit. Roku 1671 popsal veli-

ce ţivým jazykem tehdejší českobrodský 

děkan Ondřej Kosina v latinské zprávě 

svým nadřízeným (NA Praha, APA I, B 

41/3, fol. 68b) stav své farnosti a díky 

tomu si dnes můţeme udělat vcelku jas-

nou představu o tom, jak vypadaly  

a v jakém stavu se nacházely dominanty 

královského města Českého Brodu, kte-

rý měl v této době jen 56 obydlených 

domů (a nějakých 450 obyvatel) a je-

nom velmi pozvolna se vzpamatovával 

z následků třicetileté války, kdy nejprve 

v dubnu 1628 vyhořel a roku 1643 ho 

vyplenil švédský generál Torstenson. 

První stavbou, u které se zastavíme, je 

děkanský kostel sv. Gotharda. U něho 

P. Kosina nejprve konstatuje základní 

charakteristiku, ţe kostel je orientovaný 

na východ a z větší části je vystavěn 

z kamenných kvádrů a celkově působí 

jednoduše a prostě. První věc, která by 

dnešního návštěvníka překvapila, je 

skutečnost, ţe kostel sv. Gotharda měl 

v této době v průčelí ještě dvě věţe, jak 

je známe ze starého vyobrazení na čes-

kobrodském domě čp. 12. Nicméně obě 

byly uţ v této době ve velmi špatném 

stavu a jedna (krytá šindelem), ve které 

byly věţní hodiny, dokonce hrozila 

sesutím, především kvůli své neúměrné 

výšce a zdi v podvěţí byly uvnitř po-

praskané. Druhá věţ zase pro změnu 

neměla střechu a vţdy za bouřky do ní 

pršelo, coţ pochopitelně nijak nepřispí-

valo k dobrému stavu celé stavby. 

Oproti dnešku měl také chrám více boč-

ních vchodů, kromě stávajícího severní-

ho měl ještě protější na jiţní straně 

(směrem k později zrušeným krámcům, 

po zazdění tohoto vchodu byl dveřní 

otvor přetvořen v kapli P. Marie Lurd-

ské) a pochopitelně se pouţíval i hlavní 

vstup. A co je na těchto vchodech nej-

zajímavější, ţe u nich byly ke kostelním 

zdem doslova přilepeny malé předsíně 

kryté taškami, jaké známe z mnoha 

dalších kostelů této doby (původně byly 

např. i v Kouřimi u sv. Štěpána). Nao-

pak dnešní vchod do sakristie v této 

době ještě neexistoval a byl proraţen 

teprve roku 1752 – hlavním důvodem 

bylo tehdy, ţe při velkých náboţen-

ských slavnostech byla kostelní loď tak 

zaplněna lidmi, ţe se kněţí nemohli 

takřka dostat davem k oltáři! Nakonec 

přicházelo na pouť na svátek sv. Go-

tharda tolik lidí, ţe musela být vystavě-

na kazatelna venku a kněz kázal tam. 

Vstupme nyní pomyslně dovnitř chrá-

mu sv. Gotharda v roce 1671. Překvapil 

by nás svou strohostí a chladným pro-

středím, coţ poznamenává ve své zprá-

vě i děkan Ondřej Kosina. Jednak to 

způsobovalo špatné osvětlení (dobře 

vidět bylo vlastně jen v presbytáři  

a zvláště tmavá byla jiţní loď). Okna 

byla víceméně na svých místech jako 

dnes, jen byla menší a tvořena malými 

skleněnými terčíky spojenými olovem, 

jen v presbytáři bylo v této době místo 

dnešních čtyřech ještě původních pět 

okenních otvorů. Také se zdá, ţe kostel 

nebyl v lodích omítnut, ale bylo vidět 

holé kamenné zdivo ozdobené freskami 

a dekorativní malbou. Na zdech bylo 

také vymalováno velké mnoţství erbů 

starých českobrodských rodin a cechů, 

tyto byly ještě roku 1745 nákladně re-

novovány. Na stěnách viselo jen pomá-

lu obrazů, vlastně jen tři renesanční 

epitafy (deskové obrazy mající připomí-

nat vyobrazené zemřelé osoby) – první 

dva epitafy byly v kněţišti po stěnách 

bočního oltáře znázorňující ukřiţované-

ho Krista s Pannou Marií, sv. Janem  

a Máří Magdalenou stojící pod kříţem, 

před nimiţ klečela rodina dotyčného 

zemřelého brodského měšťana a druhý 

zobrazující také ukřiţování s postavami 

donátorů. Třetí, nejhonosnější, epitaf 

byl zavěšen na sloupu naproti kazatelně 

(asi v místě dnešní kazatelny), měl tvar 

otevřené archy, byl zlacený a doplněný 

mnohými plastikami, na jejímţ středu 

byl výjev křtu Páně, na vnějších kříd-

lech bylo ukřiţování a postavy mrtvých 

donátorů. Z toho epitafu se dodnes do-

chovala dřevěná deska s renesanční 

malbou křtu Jeţíše Krista, doposud 

v majetku českobrodské farnosti. Je to 

vlastně jediná věc z vybavení kostela 

sv. Gotharda z této doby (17. století), 

která dnes existuje! 

Poté se děkan Kosina zmiňuje o jednot-

livých oltářích, kterých bylo v kostele 

celkem šest, na rozdíl od dnešního sta-

vu byly ovšem všechny orientovány 

podle prvokřesťanské tradice na východ 

(jen na vysvětlení k důvodu této tradice 

– směrem k východu slunce, které sym-

bolicky v liturgii připomíná příchod 

Krista na svět). Hlavní oltář tvořila sta-

rá (asi renesanční) oltářní skříň a byl 

velice podobný hlavnímu renesančnímu 

oltáři v zámecké kapli sv. Vojtěcha 

v nedalekém Kostelci n. Černými lesy. 

Jednalo se o oltář dvouetáţový. Stře-

dem spodní etáţe byla edikula 

(architektonické orámování okna, dveří 

či výklenku) a v ní obraz sv. Gotharda, 

po stranách pak obrazy Panny Marie  

a sv. Václava. Na vrcholu oltáře byl pak 

umístěn obraz Vzkříšeného a před oltá-

řem stála socha Panny Marie oblečené 

do červeného pláště a ţehnající a osm 

cínových svícnů a okolo jeho mensy 

byla mříţ. Ostatní oltáře byly uţ 

v lodích. Druhý byl zasvěcen Zvěstová-

ní Panně Marii a byl vlastně tvořen jen 

dvěma obrazy a sochou Panny Marie. 

Třetí oltář byl postaven u jednoho ze 

sloupů, měl dřevěný deskový obraz 

poslední večeře Páně a po stranách čtyři 

církevní učitele (sv. Řehoř Veliký, sv. 

Jeroným, sv. Ambroţ a sv. Augustin). 

Čtvrtý oltář byl umístěn pod poškoze-

nou věţí nedaleko křtitelnice, byl starý 

a prostý, pokrytý pouze jedním rozedra-

ným plátnem a místo archy měl obraz 

ukřiţování Jeţíše Krista s Pannou Marií 

a sv. Janem. Zbylé dva oltáře se nachá-

zely na ochozech, nalevo byl oltář vel-

mi jednoduchý s deskovým obrazem 

vzkříšení Jeţíše Krista. Na pravém am-

bitu byl pak oltář zcela nový a byl za-

svěcen Panně Marii. 

Zajímavostí také je, ţe ještě v této době 

Jak vypadal Český Brod v roce 1671 

Vladimír J. Mrvík 
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se k ukládání Nejsvětější Svátosti pouţívalo dodnes existují-

cí kamenné pozdně gotické pastoforium (schránka na ucho-

vání hostií a Nejsvětější svátosti). Zároveň v této době ještě 

existovalo příčné břevno přetínající hlavní loď, v jehoţ stře-

du býval vztyčován kříţ s korpusem (kříţ uţ ovšem roku 

1671 chyběl) – tento prvek byl velmi častý v českých i dal-

ších evropských středověkých i renesančních kostelích. Sa-

kristie byla pak označena sice za prostornou, ale vlhkou, 

byla dláţděna cihlami a byl v ní jednoduchý oltářík a také 

zpovědnice, takţe sakristie slouţila zároveň jako zpovědní 

místnost. Ministrantských rouch měl kostel šest a skládal se 

z kleriky a rochety – opět co by nás překvapilo, ţe dvě 

z klerik byly červené (dnes uţ se tento způsob v Českých 

zemích prakticky neobjevuje, ale v západní a jiţní Evropě je 

doposud častý). 

Další skutečnost, dnes těţko představitelná, je ta, ţe prostor 

kolem kostela slouţil v 17. století jako hřbitov, čili se po-

hřbívalo přímo ve středu města u náměstí! Pouze nepokřtěné 

děti (mrtvé plody) se pohřbívaly za městem. Celý hřbitov byl 

obehnán zdí s pěti vchody. 

Kromě děkanského kostela sv. Gotharda si děkan Košina 

všímá také budovy bývalého městského špitálu a kostela  

sv. Máří Magdalény stojící poblíţ Kouřimské brány – jeho 

popis je ještě zajímavější, neboť chrám sám prodělal později 

několik závaţných změn a přestaveb. Roku 1671 byl ve více 

neţ ţalostném stavu, zbaven veškerého movitého i nemovité-

ho jmění. Dokonce neměl ani střechu a zbyly z něho vlastně 

jen obvodové zdi a zbytky tří oltářů (na vysvětlenou – roku 

1628 špitál společně s většinou města vyhořel). Také presby-

tář byl sice klenutý, ale poněvadţ byla klenba vystavena 

dešti, hrozil zřícením, stejně jako hlavní vstup. Zajímavou 

skutečností je, ţe na literátský kůr se původně nevstupovalo 

přímo z lodi, ale zvenku z ulice. V průčelí kostela byla vě-

ţička z kamenných kvádrů a v ní zavěšený zvonek, kterým 

se zvonilo v poledne k Ave Maria. Na závěr ještě Kosina 

poznamenává: U kostela není ţádná kostnice ani hřbitov, 

nicméně uvnitř hradeb za špitálem je k spatření mnoho kostí 

zemřelých, z čehoţ mnozí soudí, ţe v dávných dobách zde 

hřbitov byl. Doslova v rozvalinách zůstával pak kostel  

sv. Máří Magdalény aţ do doby po roce 1711, kdy byl záslu-

hou děkana Petra Antonína Spatzia obnoven, ovšem i nadále 

se pro něj aţ do poloviny 18. století prakticky nenašlo vyuţi-

tí. Obydlí brodských děkanů, totiţ děkanství (je tím míněna 

původní středověká fara čp. 84; dnešní faru čp. 78 získala 

církev aţ roku 1754), bylo v této době po řádění třicetileté 

války jen v troskách a stála z něho jen menší část obvodo-

vých zdí. Proto byli tehdejší děkanové ubytováni přímo na 

radnici (čp. 1). Také příjmy děkana byli poměrně nuzné  

a město mu mnohé poloţky z jeho deputátu ani nevyplácelo 

– dostával ročně jen 78 zlatých a 17 sáhů dřeva na topení. 

Zajímavá je ovšem poznámka P. Ondřeje Kosiny o pánech 

konšelech, ţe přidávají mi z milosti 4 sudy piva, aby si mne 

udrţeli. 

Ani místní škola na tom nebyla o mnoho lépe, poněvadţ 

neměla střechu a ačkoliv měla dobré zdivo, pokud by se brzy 

nezastřešila, hrozilo jí sesutí. Kantor tedy vyučoval děti měš-

ťanů na řeznických jatkách!   (pokračování příště) 

 

Kresba vpravo nahoře: Ideální pohled na kostel sv. Gotharda v polovině 18. století – ještě měl v průčelí dvě gotické věţe, za 

povšimnutí stojí i odlišný tvar jejich střech. Mezi nimi je také dobře vidět hrotité gotické okno, dnes nahrazené barokním,  

a cimbuří ukončující fasádu. Vlevo od kostela je natěsnána zvonice, vpravo pak bývalý klášterní kostel sv. Máří Magdalény 

s volutovým štítem (jeho vzhled se do dnešních dnů změnil opravdu k nepoznání). Vpředu ještě s volutovým štítem (jeho 

vzhled se do dnešních dnů změnil opravdu k nepoznání). Vpředu ještě vykukuje Praţská brána. 

Chrám sv. Gotharda v kresbě ze konce 19. století. Vlevo budova 

dnešního MKIC, vpravo je pod kostelem patrná zeď někdejšího 

hřbitova a původní malé krámky pod ní.  archiv J. V. M  a  ČBZ 
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 PŮJČOVNA  

EL. NÁŘADÍ 
 

BOURACÍ KLADIVA, BRUSKY, PILY 

aj... 

info na tel. 722 010 916 

Čelákovice, Fűgnerova 1297 

moţnost rezervace denně do 21 hodin 

více na www.remarkcompany.ic.cz 

 

POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77, ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572        privat: 321 623 121 

http://www.remarkcompany.ic.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: 

písků, štěrků, zeminy,  

sutních a betonových recyklátů, 

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek  

 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek ) 

PROVOZNÍ DOBA: 

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

 

tel. 602 326 785 

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

 

D
rţ

ite
l c

er
tif

ik
át

u IS
O

 9
00

1 

 

Adventní koncert 

účinkuje sbor Vox Bohemica pod vedením dirigenta  

Tomáše Charváta 

kostel sv. Gotharda, pondělí 21.12.2009 od 19.30 hodin 

Na programu mimo jiné zazní Česká mše vánoční  

J. J. Ryby 

vstupné dobrovolné 

 

Tříkrálový varhanní koncert 

kostel sv. Gotharda sobota 9.1.2010 v 19.00 hodin 

Účinkuje: Jana Havlíčková – varhany 

Na programu jsou skladby A. Vivaldiho, J. K. Kuchaře,  

J. Clarka a dalších 

vstupné dobrovolné  
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Krásné vánoce, rodinnou 

pohodu, klid a naději 

a v novém roce zdraví, 

štěstí a úspěchy v osobním 

i v pracovním životě 

přejí všem svým 

čtenářům 

i všem ostatním  

občanům 

Českobrodska  

redakce 

Českobrodského 

zpravodaje 

a pracovnice  

Infocentra 
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J  I  Ř  Í    H  O  V O  R  K  A 

 

PNEUSERVIS 

   osobních, nákladních, uţitkových vozů, zemědělských strojů 

- prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a uţitkové vozy 

- prodej protektorů na nákladní vozy 

- prodej disků 

- sezónní uskladnění pneumatik 

 

AUTOSERVIS   
servis osobních a uţitkových vozů 

- výměna olejů, kapalin 

- výměna tlumičů 

- údrţba a výměna brzdových systémů 

- výměna výfuků 

- diagnostika vozidel 

- laserová geometrie 

- seřizování světel 

- rozvody + opravy motorů 

- příprava vozidel na STK 

- prodej akumulátorů, autodílů 

- klimatizace plnění, údrţba pro všechny druhy vozů 

vč. nákladních a autobusů 

 

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

- prodej a montáţ taţných zařízení 

- prodej a montáţ zabezpečovacích zařízení 

- autoelektrikářské práce 

 

 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek ) 

PROVOZNÍ DOBA: 

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

 

Objednávky : 

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

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz 
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Produkty 
Pošembeří

Kniha srdce 
čtenářů 
českobrodské 
knihovny

Foto archiv 
Pošembeří
a Městské knihovny

Ze skautských akcí

Foto archiv skautského střediska Ing. L. Nováka



Dne 15. 11. 2009 se v sokolovně 
v Českém Brodě konala soutěž 
v komerčním aerobiku. 
I přes začínající chřipkovou epidemii 
se sjela spousta nadšenců pro tento 
sport z celé republiky. 

Podrobnosti přineseme v příštím čísle
Českobrodského zpravodaje


