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Z vernisáţe výstavy Park ve městě  

MĚSTO JAKO PARK 
 

Velmi dobře naladěni a s příjemným pocitem z precizně připravené kul-

turní události jsme odcházeli společně s návštěvníky vernisáţe, kteří při-

šli v pátek 18. června 2010 na jiţní ochoz kostela sv. Gotharda, abychom 

ještě do pozdních nočních hodin vše probrali u společné večeře. Atmosfé-

ra vernisáţe byla příjemná nejen díky jedinečným prostorám kostela  

sv. Gotharda, ale především díky zájmu všech návštěvníků o vystavená 

díla, který velice potěšil přítomné umělce i nás organizátory. 

 

N a  úvod přivítal všechny přítomné pan starosta Jaromír Fischer za 

město Český Brod. Za pořádající občanské sdruţení ProČBrod  

a spolupořádající katolickou farnost pozdravil organizátory a hosty Aleš 

Kašpar: „Kdyţ jsem sledoval přípravu výstavy, všechny návrhy umělců  

i dětí českobrodských škol a teď i vás – chtěl bych vyslovit především 

veliký dík…“ Na to přichystal dvě lahůdky chrámový sbor podpořený 

hudebním doprovodem Petra Venkrbce. Zpíval z obrazů Petra Štěpána – 

první se jmenoval Park unášený větrem a byl, myslím, vynikajícím aperi-

tivem tohoto večera. 

Hlavní část večera uvedla Lenka Klodová – koordinátora projektu Park 

ve městě – MĚSTO JAKO PARK: „Přestoţe výtvarníci měli na svoji 

práci poměrně málo času, sešlo se tu překvapivé mnoţství rozmanitých 

návrhů.“ Přítomní umělci pak své návrhy představili. Hlasy nepřítom-

ných kolegů nahradila Lenka Klodová zastíněná jednoduchou škraboš-

kou s portrétem umělce, jehoţ návrhy zde v zastoupení prezentovala. 

„Na vynikající úrovni výstavy se určitě odrazila i svědomitá příprava 

uměleckého sympózia, které jí předcházelo v polovině května“, zavzpo-

mínal jeden z iniciátorů projektu Rostislav Vodička – šéf odboru ţivotní-

ho prostředí, „tehdy jsme je provedli i širokým okolím města a jsem pře-

svědčen, ţe návrhy, které tady vidíme, se nemusí omezit pouze na 

prostor městského parku.“ 

Rodiče museli bedlivě sledovat své děti, které se občas chystaly z ochozu 

skočit přímo mezi pohádkové ryby do řeky, která v úvodních dnech vý-

stavy protékala středem hlavní kostelní lodi. Tuto překrásnou mozaiku 

vytvořili ţáci Základní umělecké školy pod vedením Lucie Ulíkové. „Je 

vidět, ţe řeka v parku je velikou inspirací pro velké i malé umělce“, 

uvedla. Výstavu návrhů umělců totiţ doprovází v sousední místnosti 

výstava prací českobrodské veřejnosti, zejména ţáků a studentů místních 

škol. Návštěvníci na výstavě najdou i anketní lístky, na nichţ mohou 

vyjádřit své mínění o vystavených dílech. V doprovodné hře se nebude 

hodnotit jen nápad samotný, ale i nápaditost formy ztvárnění. Proto další-

mi z adeptů na ocenění jsou děti z mateřského centra Kostička, které pod 

vedením Šárky Houšové nacvičily taneční variace inspirované parkem. 

Záběry z jejich čísla se promítaly spolu s videem Ranní cesta parkem 

naproti vstupu do „dětského ateliéru“. 

Atmosféru vernisáţe si uţíval naplno také náš místostarosta Jakub Ne-

kolný: „Záleţí nám na tom, abychom před vytyčením směru moţných 

úprav městského parku zjistili názor co nejširšího spektra lidí, kteří ho 

vyuţívají ke hrám, sportu i odpočinku. Rádi bychom je na výstavu ještě 

znovu pozvali (instalovaná bude aţ do posvícení) a poprosili o další spo-

lupráci tentokrát s vyplněním anketních lístků. Anketu uspořádáme i na 

městském webu.“ 

Kdo nestihl vernisáţ, či prohlídku po sobotním koncertu sboru a orchest-

ru Vox Bohemicalis, ať se s důvěrou obrátí na paní Zdenku Bočkovou  

z MKIC, která bude moţnost vstupu na výstavu koordinovat s pořadateli. 

Na další setkání se těší Jan Vrbovec, předseda ProČBrod, o. s. 
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Věstník samosprávy 
Č E S K O B R O D S K Ý  Z P R A V O D A J  

města  informuje... 

Rada a zastupitelstvo 

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

Souhrn z 13. řádného jednání rady  
města, konaného dne 12. 5. 2010 od 
16:00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ 
 
1. Dotace na rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí 
v MPZ Český Brod na rok 2010 – I. výzva (110/2010). 
Rada města I. schvaluje dotaci na rekonstrukci a opravu fa-
sády čp. 95, ul. Krále Jiřího, 282 01 Český Brod – Ing. Thi 
Kim Nguyen a Ing. Quoc Nam Tran, CSc., ve výši 50.000 Kč, 
II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
2. Výběr zhotovitele – ZŠ výměna oken a dveří v bu-
dově Na Vyhlídce (111/2010). Rada města I. souhlasí na 
základě doporučení komise, jmenované 8. řádným jednáním 
rady města konané 01. 04. 2010, s pořadím nabídek na akci 
„Výměna oken a vnějších dveří včetně ţaluzií na ZŠ Na Vy-
hlídce v Českém Brodě“. První tři ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky jsou od těchto firem: 

1. WINDOW HOLDING a. s., Hlavní 456, 250 89 Lázně TOU-
ŠEŇ 
2. VEKRA STAVEBNÍ s. r. o., Hovorčovická 137, Bořanovice, 
250 65 LÍBEZNÍCE 
3. VLADISLAV ŠIMÁČEK, INGENEERING, Pod Pekárnami 
9/162, 190 00 PRAHA 9, II. schvaluje po projednání jako 
zhotovitele akce: „Výměna oken a vnějších dveří včetně ţalu-
zií na ZŠ Na Vyhlídce v Českém Brodě“ firmu WINDOW HOL-
DING a. s., Hlavní 456, 250 89 Lázně TOUŠEŇ, IČ: 284 
36 024, III. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 
Fischera podpisem smlouvy o dílo mezi firmou WINDOW 
HOLDING a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně TOUŠEŇ a městem 
Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod. 
3. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku parcelní 
číslo st. 1523 (112/2010). Rada města vyhlašuje záměr 
na pronájem pozemku KN parcelní číslo st. 1523 o výměře 15 
m2 v katastrálním území a obci Český Brod předem určenému 
zájemci Jaroslavu Fraňkovi a Heleně Fraňkové, Ţelivského 
248, 282 01 Český Brod za minimální cenu 50 Kč za 1 m2, na 
dobu neurčitou. 
4. Základní škola a Praktická škola (113/2010). Rada 
města I. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě  
o nájmu pozemku ze dne 24. 10. 2002, týkající se pozemku 
č. 722/1 – ostatní plocha o výměře 1 965 m2. Tímto dodat-
kem č. 1 bude provedena změna názvu „nájemce“ dle Výpisu 
z registru ekonomických subjektů, II. pověřuje starostu měs-
ta Český Brod Jaromíra Fischera podpisem dodatku č. 1 ke 
stávající smlouvě. 
5. VB – smlouva budoucí - plyn - Manţ. Hrbkovi 
(114/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy 
budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
uloţení a provozování plynovodní přípojky na pozemku  
č. 996/6 dle KN v obci k. ú. Český Brod. Návrh smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje 
starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše 
uvedené smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene. 
6. VB – smlouva budoucí - voda - Manţ. Hrbkovi 

(115/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy 
budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
uloţení a provozování vodovodní přípojky na pozemku  
č. 996/6 dle KN v obci k. ú. Český Brod. Návrh smlouvy je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje 
starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše 
uvedené smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene. 
7. Ţádost ministru dopravy o udělení výjimky 
(116/2010). Rada města I. doporučuje zastupitelstvu měs-
ta Český Brod vyjádřit příslib aktivní spolupráce na zajištění 
akce „Prodlouţení podchodu a zajištění bezbariérového pří-
stupu na nástupiště v ţelezniční stanici Český Brod“ zejména 
při: 
- získávání územního rozhodnutí a stavebního povolení a při 
projednávání omezení provozu v době stavby, 
- schvalování bezúplatného převodu části podchodu mimo 
dráţní těleso případně dalších pozemků souvisejících s tímto 
společným záměrem do vlastnictví města, 

- zajištění úklidu, údrţby, veřejného osvětlení atp. v části 
podchodu mimo dráţní těleso, případné finanční spoluúčasti 
na realizaci akce, II. doporučuje zastupitelstvu města Český 
Brod poţádat ministra dopravy ČR o udělení výjimky a zařa-
zení akce „Prodlouţení podchodu a zajištění bezbariérového 
přístupu na nástupiště v ţelezniční stanici Český Brod“ do 
plánu investic, III. doporučuje zastupitelstvu města Český 
Brod pověřit starostu města neprodleně svolat další společné 
jednání investorů a jejich projektantů, kteří se mají podílet na 
realizaci projektu úprav nádraţí a okolí nádraţí v Českém 
Brodě. 
8. Výpůjčka pozemku KN pč. 226/5 v k. ú. Český Brod 
(117/2010). Rada města I. souhlasí s předloţenou smlou-
vou o výpůjčce nemovitosti č. UZSVM/SKO/2656/2010-SKOM 
a s přiloţeným protokolem o předání a převzetí vypůjčené 
nemovitosti – pozemku č. KN 226/5 k. ú. Český Brod – od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašíno-
vo nábřeţí 390/42, Praha 2, II. pověřuje starostu města Čes-
ký Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o výpůjčce ne-
movitosti č. UZSVM/SKO/2656/2010-SKOM a přiloţeného 
protokolu o předání a převzetí vypůjčené nemovitosti, týkající 
se výpůjčky pozemku KN p. č. 226/5 v katastrálním území  
a obci Český Brod o výměře 149 m2 od Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, 
Praha 2. 
9. „Kanalizace v ul. Krále Jiřího Český Brod“-komise 
pro výběr zhotovitele (118/2010). Rada města schvaluje 
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: 
„Realizace výměny kanalizace v okolí nádraţí a v ul. Krále 
Jiřího Český Brod“. Otevírání obálek proběhne dne 24. 05. 
2010 v 13:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu, 
náměstí Husovo 70, Český Brod. Do komise jsou navrţeni: 
Bc. Jakub Nekolný – místostarosta, Ing. Eva Čokrtová – ve-
doucí OSM, Světlana Zipserová – investiční technik OSM, Ing. 
Irena Vomáčková – pozemková agenda, Mgr. Milan Plíva – 
zastupitel. Náhradníci: Jaromír Fischer – starosta, Ing. Jiří 
Šimek – správce informačních technologií, Hana Burýšková – 
inventarizace a nebytový fond, Edita Suchanová – pozemková 



  333                                                                                     červenecčervenec –– srpen 2010srpen 2010 

3 

agenda, Jitka Kocourková – investiční technik OSM.  

10. Stanovení pořadí zájemců o pronájem náměstí 
Husova a části Nám. Arnošta z Pardubic pro konání 
posvícení (119/2010). Rada města I. stanovuje pořadí 
zájemců o pronájem nám. Husova a části nám. Arnošta  
z Pardubic pro konání posvícení v roce 2010 dle vyhlášeného 
záměru takto: 
1) Ota Tříska, Betáňská 315/15, P. O. B. 39, 142 00 Praha 4 
– Libuš, IČ: 44811594, II. pověřuje finanční odbor přípravou 
příslušné smlouvy mezi městem Český Brod a vybraným zá-
jemcem Otou Třískou. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města  
Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 
 

Souhrn z 14. řádného jednání rady  
města, konaného dne 27. 5. 2010 od 
16:00 hod. v kanceláři tajemníka MěÚ 
 
1. Prodej nezastavených jednotek včetně spoluvlast-
nických podílů na společných částech budovy v čp. 
1127, ul. K Dolankám Český Brod (120/2010). Rada 
města I. vyhlašuje záměr na prodej nezastavených jednotek 
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 
čp. 1127 v ul. K Dolankám na pozemku č. parc. st. 1225  
o výměře 1196 m2 vše v obci a k. ú. Český Brod předem ur-
čeným zájemcům. Jedná se o tyto jednotky:  
- jednotka č. 1127/1 je byt 2+1 v 1. NP o celkové ploše  

s příslušenstvím 51,41 m2. K vlastnictví jednotky patří spolu-
vlastnický podíl 514/4659 na společných částech budovy čp. 
1127 a pozemku č. parc. st. 1225. Předem určený zájemce je 
Vlastimil Flieger a Marta Fliegerová, cena za jednotku činí 499 
477 Kč. 
- jednotka č. 1127/3 je byt 2+1 v 1. NP o celkové ploše  
s příslušenstvím 56,30 m2. K vlastnictví jednotky patří spolu-
vlastnický podíl 563/4659 na společných částech budovy čp. 
1127 a pozemku č. parc. st. 1225. Předem určený zájemce je 
Marie Lupínková, cena za jednotku činí 539 759 Kč. 
- jednotka č. 1127/4 je byt 2+1 v 1. NP o celkové ploše  
s příslušenstvím 55,70 m2. K vlastnictví jednotky patří spolu-
vlastnický podíl 557/4659 na společných částech budovy čp. 
1127 a pozemku č. parc. st. 1225. Předem určený zájemce je 
Jiří Flanderka a Lenka Flanderková, cena za jednotku činí 536 
442 Kč. 
- jednotka č. 1127/5 je byt 2+1 v 2. NP o celkové ploše  
s příslušenstvím 56,30 m2. K vlastnictví jednotky patří spolu-
vlastnický podíl 563/4659 na společných částech budovy čp. 
1127 a pozemku č. parc. st. 1225. Předem určený zájemce je 
Jaroslava Šimonova, cena za jednotku činí 544 687 Kč. 
- jednotka č. 1127/6 je byt 2+1 v 2. NP o celkové ploše  
s příslušenstvím 56,30 m2. K vlastnictví jednotky patří spolu-
vlastnický podíl 563/4659 na společných částech budovy čp. 
1127 a pozemku č. parc. st. 1225. Předem určený zájemce je 
Jiří Kovář a Vlasta Kovářová, cena za jednotku činí 538 334 
Kč. 

Případné připomínky předejte do podatelny Města Český 
Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic 56 nejpozději do 15. 06. 
2010 do 12:30 hodin, II. vyhlašuje záměr na prodej volné 
nezastavené jednotky č. 1127/2 včetně spoluvlastnických 
podílů na společných částech domu čp. 1127 v ul. K Dolan-
kám na pozemku č. parc. st. 1225 o výměře 1126 m2 vše  
v obci a k. ú. Český Brod. 
- jednotka 1127/2 je byt 2+1 ve 2. NP o celkové ploše s pří-
slušenstvím 51,30 m2. K vlastnictví jednotky patří spoluvlast-
nický podíl 513/4659 na společných částech budovy čp. 1127 
a pozemku č. parc. st. 1225. Prodej jednotky 1127/2 je za 

minimální cenu 926 060 Kč. 

Nabídky v zalepené obálce označené slovy: „NEOTVÍRAT – 
jednotka č. l 127/2 ul. K Dolankám“ předejte do podatelny 
Města Český Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději 
do 17. srpna 2010 do 12:30 hod. Nabídka bude obsahovat 
jméno a příjmení, bydliště ţadatele, číslo jednotky, nabízenou 
kupní cenu, způsob a termín její úhrady. Na nabídky zájem-
ců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, 
nebude brán zřetel. 
2. Prodej nezastavených jednotek včetně spoluvlast-
nických podílů na společných částech budovy v čp. 
340, ul. Komenského Český Brod (121/2010). Rada 
města vyhlašuje záměr na prodej nezastavených jednotek 
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu 
v ul. Komenského čp. 340 na pozemku č. parc. st. 397 o vý-
měře 342 m2 vše v obci a k. ú. Český Brod předem určeným 
zájemcům. Jedná se o tyto jednotky:  
- jednotka č. 340/1 je byt 3+1 v 1. NP o celkové ploše s pří-
slušenstvím 77,77 m2. K vlastnictví jednotky patří spoluvlast-
nický podíl 7777/46553 na společných částech budovy čp. 
340 a pozemku č. parc. st. 397 a zahradě p. č. 946. Předem 
určený zájemce je Hedvika Voslářová, cena za jednotku činí 
558 035 Kč.  
- jednotka č. 340/2 je byt 3+1 v 1. NP o celkové ploše s pří-
slušenstvím 74,86 m2. K vlastnictví jednotky patří spoluvlast-
nický podíl 7486/46553 na společných částech budovy čp. 
340 a pozemku č. parc. st. 397 a zahradě p. č. 946. Předem 
určený zájemce je Roman Kmoch a Pavlína Kmochova, cena 

jednotky činí 537 440 Kč. 
- jednotka č. 340/3 je byt 3+1 v 2. NP o celkové ploše s pří-
slušenstvím 85,51 m2. K vlastnictví jednotky patří spoluvlast-
nický podíl 8551/46553 na společných částech budovy čp. 
340 a pozemku č. pare. st. 397 a zahradě p. č. 946. Předem 
určený zájemce je Bohumil Semerád a Olga Semerádová. 
Cena za jednotku činí 613 866 Kč. 
- jednotka č. 340/4 je byt 3+1 v 2. NP o celkové ploše s pří-
slušenstvím 93,21 m2. K vlastnictví jednotky patří spoluvlast-
nický podíl 9321/46553 na společných částech budovy čp. 
340 a pozemku č. parc. st. 397 a zahradě p. č. 946. Předem 
určený zájemce je Jaromír Olexa a Lada Olexová. Cena za 
jednotku činí 669 146 Kč. 
Případné připomínky předejte do podatelny Města Český 
Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56 nejpozději do 15. 06. 
2010 do 12:30 hodin. 
3. Prodej volných bytů v čp. 1256, Palackého ul., Čes-
ký Brod (122/2010). Rada města vyhlašuje záměr na pro-
dej volných jednotek včetně spoluvlastnických podílů na spo-
lečných částech budovy v ul. Palackého čp. 1256 na pozemku 
p. č. st. 1580 a o výměře 279 m2 vše v obci a k. ú. Český 
Brod. Jedná se o následující: 
- jednotka č. 1256/1 je byt 1+1 ve II. NP o velikosti 41,48 m2 
a spoluvlastnický podíl 4148/173205 na společných částech 
budovy čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 za minimální cenu 
1 030 000 Kč. 
- jednotka č. 1256/41 je byt 1+1 v VIII. NP o velikosti 40,46 

m2 a spoluvlastnický podíl 4046/173205 na společných čás-
tech budovy čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 za minimální 
cenu 1 000 000 Kč. 
- jednotka č. 1256/48 je byt 1+KK v IX. NP o velikosti 26,83 
m2 a spoluvlastnický podíl 2683/173205 na společných čás-
tech budovy čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 za minimální 
cenu 855 000 Kč. 
Nabídky v zalepené obálce označené slovy: „NEOTVÍRAT – 
jednotka č. 1256/xx VĚŢÁK“, předejte do podatelny Města 
Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 29. 
06. 2010 do 12:30 hodin. Nabídka bude obsahovat jméno  
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a příjmení, bydliště ţadatele, číslo jednotky, nabízenou kupní 

cenu, způsob a termín úhrady. Na nabídky zájemců, kteří 
nemají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, nebude 
brán zřetel. 
4. Schválení dodatku č. 6 o nájmu nebytových prostor 
v areálu nemocnice (123/2010). Rada města I. schvaluje 
dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ev. č. 
16/2007/OSM ze dne 08. 02. 2007 uzavřené mezi Městem 
Český Brod a PP Hospitals s. r. o. (nyní společnost Českob-
rodská nemocnice s. r. o.). Tímto dodatkem se mezi pronají-
matelem a nájemcem mění čl. I, odst. 1 – předmět nájmu  
a čl. IV odst. 1 – výše nájmu, II. pověřuje starostu města 
Český Brod Jaromíra Fischera podpisem dodatku č. 6. 
5. Směna části pozemku KN p. č. 620/7 za pozemky 
KN p. č. 226/26, 226/30 a 226/35 v k. ú. Český Brod 
(124/2010). Rada města I. revokuje usnesení č. 95/2010 
ze dne 15. 04. 2010, II. doporučuje zastupitelstvu města 
Český Brod schválit směnu pozemku KN p. č. 620/18 zahrada 
o výměře 1 137 m2, který vznikl oddělením z pozemku KN p. 
č. 620/7 zahrada o výměře 2 175 m2, který je ve vlastnictví 
města Český Brod dle geometrického plánu č. 1473–27/2010 
ze dne 09. 04. 2010 vyhotoveného Ing. Milošem Němcem – 
úředně oprávněným zeměměřickým inţenýrem za pozemky 
KN p. č. 226/26 ostatní plocha o výměře 181 m2, pč. 226/30 
ostatní plocha o výměře 951 m2 a p. č. 226/35 orná půda  
o výměře 5 m2, které jsou ve vlastnictví Ing. Karla Bednaříka 
– podíl 1/2 a MUDr. Lidmily Bednaříkové – podíl 1/2 Všechny 
výše uvedené pozemky jsou v obci a katastrálním území Čes-

ký Brod. 
6. TJ Liblice – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. 
č. 57/2005/OSM (125/2010). Rada města I. souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce evidenční 
číslo 57/2005/OSM ze dne 07. 06. 2005 s TJ Liblice. Tímto 
dodatkem č. 1 bude provedena změna: 
- bod III. bude znít: Vypůjčitel je povinen předloţit půjčiteli 
vţdy do 31. 03. vyúčtování hospodářské činnosti související  
s provozováním zařízení na vypůjčených nemovitostech za 
předchozí kalendářní rok. 
- bod IV. bude znít: Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
15 let, s vrácením vypůjčených prostor i před skončením sta-
novené doby vypůjčení, jestliţe vypůjčitel nebude předmět 
výpůjčky řádně uţívat nebo jestliţe předmět výpůjčky bude 
uţívat v rozporu s účelem, kterému slouţí, II. pověřuje sta-
rostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem dodatku 
č. 1 ke stávající smlouvě. 
7. VB – smlouva budoucí – ČEZ – Škvárovna 
(126/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy 
budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
uloţení a provozování kabelu NN na pozemku č. 1011/29, 
1011/24, 1013, 726/146, 726/153, 726/82, 850 dle KN v obci 
k. ú. Český Brod. Budoucím oprávněným je ČEZ Distribuce a. 
s. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usne-
sení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fische-
ra podpisem výše uvedené smlouvy budoucí o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 

8. VB – smlouva budoucí – vodovodní přípojka Karel 
Halm (127/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením 
smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene na uloţení a provozování vodovodní přípojky na po-
zemku č. 199/1 dle KN v obci k. ú. Český Brod. Návrh smlou-
vy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřu-
je starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem 
výše uvedené smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 
9. Výpůjčka pozemku KN p. č. 226/9 v k. ú. Český 
Brod (128/2010). Rada města I. souhlasí s výpůjčkou  

a následným uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku KN pč. 

226/9 o výměře 2371 m2 orná půda, vyuţíván jako veřejná 
zeleň-veřejné prostranství, v k. ú. a obci Český Brod Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo ná-
břeţí 42, Praha 2 na dobu 2 let, II. pověřuje starostu města 
Český Brod Jaromíra Fischera s podpisem výše uvedené 
smlouvy o výpůjčce. 
10. Souhlas s podnájmem bytu (129/2010). Rada měs-
ta schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na byt č. 16 na 
adrese Český Brod, ul. Kounická 1393, s panem Milanem 
Ţivným a paní Marií Ţivnou na dobu určitou do 31. 12. 2013. 
12. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 
(130/2010). Rada města I. doporučuje zastupitelstvu měs-
ta Český Brod schválit návrh smlouvy o poskytnutí úvěru od 
Komerční banky, a. s. ve výši 3 600 000 Kč na předfinancová-
ní projektu Vybudování parkoviště P+R v dopravním uzlu 
Český Brod, II. doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 
pověřit starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpi-
sem uvedené smlouvy. 
13. Přijetí daru – vodovod a tlaková kanalizace, Libli-
ce (131/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu měs-
ta Český Brod souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi 
firmou Art Reál Development s. r. o. (dárce) a Městem Český 
Brod (obdarovaný). Předmětem daru je vodovodní a kanali-
zační řad na pozemcích č. 120/2 a 121/2 v k. ú. Liblice  
u Českého Brodu. Návrh darovací smlouvy je přílohou origi-
nálu zápisu k tomuto usnesení. 
14. Návrh na schválení zvýšení povoleného debetu 

(132/2010). Rada města I. doporučuje zastupitelstvu měs-
ta Český Brod schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení  
a vedení běţného účtu o navýšení povoleného debetu do 
výše 3 000 000 Kč, II. doporučuje zastupitelstvu města Český 
Brod pověřit starostu Jaromíra Fischera podpisem tohoto 
dodatku. 
15. Schválení ţádosti o dotaci na projekt „Sociální 
prevence rizikových skupin-vzdělávání participujících 
subjektů“ (133/2010). Rada města I. schvaluje ţádost  
o dotaci na projekt „Sociální prevence rizikových skupin – 
vzdělávání participujících subjektů“ z vyhlášeného II. kola 
grantového řízení o poskytnutí příspěvku v neinvestiční rovině 
z Krajského programu prevence kriminality ve Středočeském 
kraji v roce 2010, II. ukládá vedoucí finančního odboru vyčle-
nit částku ve výši 20 % z celkových nákladů tj. 14 400 Kč  
z rozpočtu města Český Brod. 
16. Změna koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 
obecně závaznou vyhláškou (134/2010). Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města Český Brod zachovat výši 
místního koeficientu pro rok 2011 dle situace v roce 2010. 
17. Štolmíř – koupě pozemků (135/2010). Rada města 
I. doporučuje zastupitelstvu města Český Brod souhlasit  
s koupí pozemků: 
113/3 – 46 m2 ostatní plocha ostatní komunikace,  
225/2 – 805 m2 ostatní plocha ostatní komunikace, 
358/6 – 65 m2 ostatní plocha ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Štolmíř za cenu dle znaleckého posudku. Prodáva-

jící Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Státní statek Čáslav, II. pověřuje Bc. Jakuba Nekolného jed-
náním o koupi pozemků: 225/1 – 1 786 m2 ostatní plocha 
ostatní komunikace, 225/4 – 178 m2 ostatní plocha ostatní 
komunikace, 225/5 – 57 m2 ostatní plocha ostatní komunika-
ce, 225/11 – 350 m2 ostatní plocha ostatní komunikace, 
225/13 – 453 m2 ostatní plocha ostatní komunikace, 238/3 – 
4 m2 ostatní plocha ostatní komunikace, 238/4 – 21 m2 
ostatní plocha ostatní komunikace, 238/5 – 9 m2 ostatní plo-
cha ostatní komunikace, 269/2 – 7 m2 ostatní plocha ostatní 
komunikace, 292/1 – 126 m2 ostatní plocha ostatní komuni-
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kace, vše v k. ú Štolmíř s vlastníkem – Česká republika, pří-

slušnost hospodařit s majetkem státu Státní statek Čáslav. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města 
Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 
 

Souhrn z 15. řádného jednání rady  
města, konaného dne 9. 6. 2010 od 
16:00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ 
 
1. Schválení smlouvy o partnerství mezi MAS Pošem-
beří, o. p. s. a městem Český Brod Středočeské ovoc-
né stezky (136/2010). Rada města I. schvaluje uzavření 
smlouvy o partnerství s MAS Pošembeří, o. p. s., Hradešín 93, 
282 01 Český Brod na akci Středočeské ovocné stezky. Návrh 
smlouvy je nedílnou součástí zápisu k tomuto usnesení, II. 
pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpi-
sem výše uvedené smlouvy. 
2. ČOV – pozemky Pozemkového fondu ČR – smlouva 
nájemní a dohoda o úhradě za uţívání (137/2010). 
Rada města I. schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za uţívá-
ní nemovitosti č. 26N10/15 a nájemní smlouvu č. 26N10/15 
mezi městem Český Brod a Pozemkovým fondem České Re-
publiky, Husinecká 1024/11 a, Praha 3 – Ţiţkov. Návrh doho-
dy a nájemní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 
Fischera podpisem výše uvedené dohody a výše uvedené 
nájemní smlouvy. 

3. Prodej části pozemku KN p. č. 226/14 k. ú. Český 
Brod (138/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města Český Brod zamítnout ţádost SBD Kolín čj. 9926/201 
O/OSM ze dne 07. 05. 2010 o prodej části pozemku KN p. č. 
226/14 v k. ú. Český Brod. 
4. Směna pozemků v obci a k. ú. Český Brod (NOVETA
-Pivovar Český Brod, s. r. o.) (139/2010). Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města Český Brod zamítnout ţá-
dost firmy NOVETA – Pivovar Český Brod, s. r. o., ze dne 03. 
05. 2010 (čj. 9071) o směnu pozemků KN 616/2 za část po-
zemku PK 616/1 vše v k. ú. Český Brod. 
6. Ţádost o odkup rodinného domu čp. 298 do vlast-
nictví města v obci a k. ú. Český Brod (140/2010). 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 
zamítnout ţádost paní Marie Ţatecké ze dne 24. 05. 2010 (čj. 
10185/2010) o odkup rodinného domu čp. 298 na pozemku 
KN p. č. st. 354 v obci a k. ú. Český Brod do vlastnictví města 
Český Brod. 
7. Výpůjčka pozemku PK č. 514/1 díl 3 (141/2010). 
Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce  
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na 2 
roky na pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ 
Pozemkový katastr (PK) č. 514/1 díl 3 v k. ú. Český Brod  
o výměře 704 m2, který je částí pozemkových parcel č. KN 
495/1-jiná plocha, KN 931/1 – koryto vodní plochy, II. pově-
řuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem 
výše uvedené smlouvy o výpůjčce nemovitosti. 

8. VB – smlouva budoucí – vodovodní přípojka – Ko-
lingerovi, V Lukách (142/2010). Rada města I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na uloţení a provozování vodovodní a ka-
nalizační přípojky na pozemku č. 177/1 dle KN v obci k. ú. 
Český Brod. Budoucím oprávněným jsou Antonín Kolinger  
a Jana Kolingerová. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápi-
su k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český 
Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy bu-
doucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
9. VB – smlouva budoucí – vodovodní přípojka – Šper-

lichovi, ul. Mikoláše Alše (143/2010). Rada města I. 

souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o uzavření smlouvy  
o zřízení věcného břemene na uloţení a provozování vodo-
vodní přípojky na pozemku č. 221/14 dle KN v obci k. ú. Čes-
ký Brod. Budoucím oprávněným j sou manţelé Šperlichovi. 
Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnese-
ní, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 
podpisem výše uvedené smlouvy budoucí o uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 
10. Návrh na schválení dodatku ke smlouvě o vedení 
účtu o povoleném debetu Technické sluţby 
(144/2010). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele  
s uzavřením dodatku ke smlouvě o vedení účtu o povoleném 
debetu do výše 500 000 Kč pro příspěvkovou organizaci 
Technické sluţby. 
11. Závěrečný účet 2009 – doporučení schválení 
(145/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
Český Brod schválit bez výhrad znění Závěrečného účtu 2009, 
včetně zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 
2009 a výše hospodářských výsledků za rok 2009 a schválit 
jejich přidělení do fondů hospodářské činnosti. 
12. Rekonstrukce náměstí – smlouva partnerská – 
Leccos (146/2010) Rada města I. schvaluje 
smlouvu o partnerství mezi městem Český Brod a občanským 
sdruţením LECCOS, Náměstí Arnošta z Pardubic 31, 282 01 
Český Brod na akci Rekonstrukce náměstí Husova a náměstí 
Arnošta z Pardubic II. a III. etapa, II. pověřuje starostu měs-
ta Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o part-

nerství s občanským sdruţením LECCOS. 
13. Rekonstrukce náměstí – smlouva o partnerství – 
Guardia Broda (147/2010). Rada města I. schvaluje 
smlouvu o partnerství mezi městem Český Brod a Guardia 
Broda Bohemicalis Český Brod na akci Rekonstrukce Náměstí 
Arnošta z Pardubic a náměstí Husova II. a III. etapa, II. po-
věřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpi-
sem smlouvy o partnerství s Guardia Broda Bohemicalis Čes-
ký Brod. 
14. Vyhlášení záměru na pronájem bytu (148/2010). 
Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 1256/4  
v domě čp. 1256, ul. Palackého, v obci a katastrálním území 
Český Brod, předem určenému zájemci, paní Jiřině Forstové, 
na dobu určitou od 10. 06. 2010 do 31. 12. 2010, za předem 
určené nájemné ve výši 2 700 Kč měsíčně bez poplatků za 
sluţby. 
15. Kanalizace v okolí nádraţí a v ul. Krále Jiřího Čes-
ký Brod – výběr zhotovitele (149/2010). Rada města I. 
souhlasí na základě doporučení komise s pořadím nabídek na 
realizaci akce: Realizace výměny kanalizace v okolí nádraţí  
a v ul. Krále Jiřího Český Brod. Nabídky byly hodnoceny dle 
ekonomické výhodnosti v tomto pořadí: 
1) 1. SčV a.s., Ke Kablu 97, 100 00 Praha 10, IČ: 475 49 793. 
2) SILMEX s.r.o., Praţská 495/58, 370 04 České Budějovice, 
IČ: 489 51 081 
3) ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ: 
251 17 947. 

4) SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov, 
IČ: 26271303, II. schvaluje po projednání jako zhotovitele 
akce „Realizace výměny kanalizace v okolí nádraţí a v ul. 
Krále Jiřího Český Brod“ firmu 1. SčV a. s., Ke Kablu 97, 100 
00 Praha 10, IČ 475 49 793, III. pověřuje starostu města 
Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o dílo mezi 
firmou 1. SčV a. s., Ke Kablu 97, 100 00 Praha 10 a městem 
Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města  
Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 
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Souhrn z 16. řádného jednání rady  
města, konané dne 24. 6. 2010 od 16:00 
hodin v kanceláři tajemníka MěÚ 
 
1. Prodlouţení NS v čp. 59 Český Brod (150/2010). 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  
č. 150/2008/FO, kterým se prodluţuje doba uţívání bytu č. 5, 
na adrese Český Brod, Suvorovova ul. 59, o dva roky, tj. od 
01. 07. 2010 do 30. 06. 2012. 
2. Schválení a rozdělení HV příspěvkových organizací 
za rok 2009 (151/2010). Rada města schvaluje ve funkci 
zřizovatele po projednání výši a rozdělení hospodářských 
výsledků zřízených příspěvkových organizací za rok 2009 

takto: 
ZŠ Ţitomířská – zisk 31 300 Kč – do fondu odměn převést  
5 000 Kč, do rezervního fondu převést 26 299 Kč, 
ZŠ Tyršova – zisk 178 490 Kč – do fondu odměn převést  
25 000 Kč, do rezervního fondu převést 153 490 Kč, 
MŠ Kollárova – zisk 123 930 Kč – do fondu odměn převést  
20 000 Kč, do rezervního fondu převést 103 930 Kč, 
MŠ Liblice – zisk 449,71 Kč – převést do rezervního fondu 
MŠ Sokolská – zisk 109 491,32 Kč – do fondu odměn převést 
25 000 Kč, do rezervního fondu převést 84 491,32 Kč, 
ANNA – sociální sluţby – zisk 700 Kč, převést do rezervního 
fondu, 
MKIC – zisk 2.460 Kč – převést do rezervního fondu 
Městská knihovna – ztráta – 8 670 Kč – pokrýt ve výši 6 430 
Kč z rezervního fondu a zůstatek 2 240 Kč převést na účet 
ztráta minulých let 
Technické sluţby – ztráta – 305 010 Kč – pokrýt ve výši  
249 050 Kč z rezervního fondu a zůstatek ve výši 55 960 Kč 
převést na účet ztráta minulých let. 
3. ANNA – sociální sluţby – čerpání z FRIM 
(152/2010). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele  
s čerpáním FRIM ve výši 90 000 Kč na pořízení sporáku pro 
potřeby příspěvkové organizace Anna – sociální sluţby. 
4. VB-Pospíšilová – vodovodní přípojka – smlouva 
budoucí (153/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením 
smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene na uloţení a provozování vodovodní přípojky na po-
zemku č. 919/1, 932/1 KN v obci a k. ú. Český Brod. Budou-
cími oprávněnými jsou Fuchsová Jana, Myšáková Naděţda  
a Pospíšilová Věra. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu 
k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod 
Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy budoucí  
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
5. VB - Štolmíř - ČEZ (154/2010). Rada města I. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na uloţení 
kabelu NN na pozemku KN p. č. 16/1, 57/15, 95, 112, 148, 
169/1, 354/1 vše v k. ú. Český Brod. Oprávněným je ČEZ 
Distribuce a. s. Návrh smlouvy je přílohou originálu tohoto 
zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český 
Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy  
o zřízení věcného břemene. 
6. VB – ul. Za Nemocnicí – ČEZ (155/2010). Rada měs-
ta I. souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene na uloţení a provozování kabe-
lového vedení 1kV na pozemku č. 199/1, 200/1, 202/1, 221/1 
dle KN v obci k. ú. Český Brod. Budoucím oprávněným je ČEZ 
Distribuce a. s. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu  
k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod 
Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy budoucí  
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
7. Vyúčtování vodného a stočného za rok 2009 
(156/2010). Rada města bere na vědomí celkové vyúčtová-

ní všech poloţek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro 

vodné a stočné v obci Český Brod za rok 2009. 
8. Nařízení obce č. 1/2010 – Trţní řád (157/2010). 
Rada města schvaluje vydání Nařízení obce č. 1/2010 – Trţní 
řád, ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
9. Vypořádání spoluvlastnických vztahů – Kounická 
(158/2010). Rada města ukládá vedoucí finančního odboru 
předloţit návrh smluv o vypořádání spoluvlastnických vztahů 
ke 2 bytovým domům v ul. Kounická č. 1392 a 1393. 
10. ANNA – domov pro seniory – souhlas s přijetím 
daru a jeho pouţití (159/2010). Rada města I. souhlasí  
s přijetím daru účelově určeného na pořádání hudebního 
vystoupení ve výši 30 000 Kč od firmy PLEHASO příspěvko-
vou organizací Anna – domov pro seniory, II. schvaluje čer-
pání rezervního fondu ve výši poskytnutého daru na účel 
stanovený v darovací smlouvě. 
11. Schválení Organizačního řádu a Spisového řádu 
(160/2010). Rada města I. schvaluje Organizační řád Měst-
ského úřadu Český Brod, II. schvaluje Spisový řád Městského 
úřadu Český Brod. 
12. Smlouva o dílo na zpracování ţádosti o dotaci  
z revolvingového fondu MZP (161/2010). Rada města I. 
schvaluje 
smlouvu o dílo na realizaci projektu s názvem „Přívětivý Čes-
ký Brod“ se společností Finanční poradenství, s. r. o., IČ: 
26500086, se sídlem Květnového vítězství 1361, Praha 4  
v celkové ceně 36 000 Kč, v rámci tohoto záměru hodlá před-

loţit ţádost o podporu poskytovanou Revolvingovým fondem 
Ministerstva ţivotního prostředí ČR, jejíţ znění je nedílnou 
součástí originálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje 
místostarostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného pod-
pisem této smlouvy.  
14. Výběr zpracovatele pro aktualizace ÚAP ORP Čes-
ký Brod 2010 (162/2010). Rada města I. souhlasí s vý-
sledkem výběru zpracovatele na „zpracovatele ÚAP ORP Čes-
ký Brod 2010“ a na základě doporučení hodnotící komise  
v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, která je od 
firmy Asseco Centrál Europe, a. s., Podvinný Mlýn 2178/6, 
190 00 Praha 9, IČ: 27074358, II. pověřuje starostu města 
Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o dílo s fir-
mou Asseco Centrál Europe, a.s., IČ: 27074358. 
15. Informace – Úkol zjednání rady města pro tech-
nické sluţby (163/2010). Rada města I. konstatuje, 
ţe ředitel příspěvkové organizace Technické sluţby nesplnil 
úkol daný usnesením č. 76/2010 ze dne 12. 04. 2010, II. 
ukládá řediteli příspěvkové organizace Technické sluţby do-
stavit se na příští jednání rady města k podání vysvětlení. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města  
Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 
 

Souhrn z 38. řádného zasedání  
zastupitelstva města, konaného  
dne 9. 6. 2010 od 18:00 hodin  
v obřadní síni českobrodské radnice 
 
1. Stavby v areálu Autokemp u Podviničního rybníka 
(29/2010). Zastupitelstvo města I. souhlasí s navrţeným 
čestným prohlášením TJ Slavoj Český Brod zpracovaným pro 
účely zápisu na katastrálním úřadě. Jedná se o následující: 
- na stavebních pozemcích 1347, 1348, 1349, 1350 jsou po-
staveny jednopodlaţní typové dřevěné chaty, 

na stavebním pozemku 1683 je postavena provozní 
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budova elektrorozvodny,  

- na stavebních pozemcích 1351, 1352, 1353, 1354 jsou po-
staveny jednopodlaţní typové dřevěné chaty, 
- na stavebním pozemku 1346 je postavena budova, která 
obsahuje suterénní sklad, recepci, bufet, kuchyň, společen-
skou místnost, WC, kryté sezení, sklady potravin a prádla, 
šatny, půdní prostor a 11 pokojů pro ubytované. Vše v kata-
strálním území Český Brod, II. pověřuje starostu města Český 
Brod Jaromíra Fischera podpisem čestného prohlášení. 
2. Přijetí daru – vodovod a tl. kanalizace, Liblice 
(30/2010). Zastupitelstvo města I. souhlasí s uzavřením 
darovací smlouvy mezi firmou Art Reál Development s.r.o. 
(dárce) a Městem Český Brod (obdarovaný). Předmětem da-
ruje vodovodní a kanalizační řad na pozemcích č. 120/2  
a 121/2 v k. ú. Liblice u Českého Brodu. Návrh darovací 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení, II. 
pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpi-
sem výše uvedené darovací smlouvy. 
3. Schválení dodatku smlouvy o navýšení povoleného 
debetu (31/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje uza-
vření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení a vedení běţného 
účtu u KB a. s., o navýšení povoleného debetu do výše  
3 000 000 Kč, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaro-
míra Fischera podpisem výše uvedeného dodatku. 
4. Schválení smlouvy o poskytnutí účelového úvěru 
(32/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje uzavření 
smlouvy o poskytnutí úvěru od KB a. s., ve výši 3 600 tis. Kč 
na předfinancování projektu Vybudování parkoviště P+R  

v dopravním uzlu Český Brod, II. pověřuje starostu města 
Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlou-
vy. 
5. Závěrečný účet 2009 (33/2010). Zastupitelstvo města 
I. souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením města 
Český Brod dle rozpočtu na rok 2009, II. schvaluje přidělení 
hospodářských výsledků do fondů hospodářské činnosti. Zně-
ní závěrečného účtu, včetně výsledků hospodaření a zprávy 
auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2009, je přílo-
hou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
6. Směna části pozemku KN p. č. 620/7 za pozemky 
KN p. č. 226/6, 226/30 a 226/35 v k. ú. Český Brod 
(34/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje směnu pozem-
ku KN p. č. 620/18 zahrada o výměře 1 137 m2, který vznikl 
oddělením z pozemku KN p. č. 620/7 zahrada o výměře  
2 175 m2, který je ve vlastnictví města Český Brod dle geo-
metrického plánu č. 1473–27/2010 ze dne 09. 04. 2010 vy-
hotoveného Ing. Milošem Němcem – úředně oprávněným 

zeměměřickým inţenýrem za pozemky KN p. č. 226/26 ostat-

ní plocha o výměře 181 m2, p. č. 226/30 ostatní plocha  
o výměře 951 m2 a p. č. 226/35 orná půda o výměře 5 m2, 
které jsou ve vlastnictví Ing. Karla Bednaříka – podíl 1/2  
a MUDr. Lidmily Bednaříkové – podíl 1/2 Všechny výše uvede-
né pozemky jsou v obci a katastrálním území Český Brod. 
Koncept směnné smlouvy je nedílnou součástí originálu zápi-
su k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český 
Brod Jaromíra Fischera podpisem směnné smlouvy. 
7. Štolmíř – koupě pozemků (35/2010). Zastupitelstvo 
města I. schvaluje a) koupi pozemků v k. ú. Štolmíř a obci 
Český Brod, za cenu dle znaleckého posudku č. 2757–
92/2010 ze dne 19. 05. 2010. Prodávajícím je Česká republi-
ka, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní statek 
Čáslav. 
1. 113/3 o výměře 46 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
2. 225/2 o výměře 805 m2, ostatní plocha, ostatní komunika-
ce, 
3. 358/6 o výměře 65 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. 
8. Změna koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 
obecně závaznou vyhláškou (36/2010). Zastupitelstvo 
města schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, 
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2009. 
9. Anesan – úhrada nákladů (37/2010). Zastupitelstvo 
města schvaluje výši investic v částce 981 795 Kč, vloţených 
firmou Anesan s. r. o., IČ: 61677540, se sídlem Ţiţkova 282, 
Český Brod, do rekonstrukce nebytového prostoru – bývalého 
zákrokového sálku a přístavku v budově nemocnice, ul. Ţiţko-

va 282, Český Brod, jako předplacené nájemné na tento ne-
bytový prostor. Tato částka je konečná. 
10. Revolvingový fond MŢP (38/2010). Zastupitelstvo 
města I. souhlasí s předloţením ţádosti o grant do 4. výzvy 
Revolvingového fondu MŢP pro projekt „Přívětivý Český 
Brod“, s celkovým rozpočtem 993 000 Kč, 
II. schvaluje poskytnutí 10% podílu celkových uznatelných 
nákladů projektu tj. 99 300 Kč z vlastních zdrojů a schvaluje 
financování neuznatelných nákladů projektu, III. konstatuje 
závazek podpory nejen projektu samotného, ale i podporu 
principů MA 21 a udrţitelného rozvoje, IV. ukládá radě města 
začlenit do úpravy rozpočtu města poloţku na realizaci pro-
jektu a další náklady spojené s postupem města z kategorie 
D do kategorie C MA 21, V. ukládá starostovi města Český 
Brod podat projektovou ţádost v rámci vyhlášení 4. výzvy  
k předkládání projektových ţádostí do Revolvingového fondu 
MŢP. Termín: 30. 06. 2010 
Jaromír Fischer v. r., starosta města  

Pozor na změněný směr jízdy! 

Nové řešení dopravní situace na Husově náměstí (viz plánek na straně 16) 
 

Na základě poţadavku občanů a Zastupitelstva města Český Brod se odbor dopravy začal zabývat problematikou dopravní 

situace na místní komunikaci na Husově náměstí.  

 

Část občanů se pozastavovala nad tím, ţe před základní školou na náměstí je instalována dopravní značka Zákaz 

vjezdu všech vozidel, která neumoţňuje pokračovat v jízdě těm vozidlům, která jiţ vjela do prostoru před radnicí 

města. Řidiči se zde museli otáčet a celý prostor náměstí objíţdět po místní komunikaci náměstí Arnošta z Pardubic, 

byť jeli třeba jen s dítětem do základní školy. Zastupitelstvo proto poţadovalo, aby byla místní komunikace na Huso-

vě náměstí průjezdná oběma směry.  

Odbor dopravy se začal danou problematikou zabývat a provedl ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR Kolín 

místní šetření. Zjištěné skutečnosti byly důkladně vyhodnoceny a jako nejlepší (a to nejen z dopravně bezpečnostního hledis-

ka) bylo přijato opatření, které umoţní projetí této místní komunikace v celé délce od pomníku Prokopa Velikého aţ ke kři-

ţovatce s ulicí Krále Jiřího, ale pouze v tomto směru.  

 Toto řešení bylo podpořeno Dopravním inspektorátem Policie ČR a vychází jak z jiţ navrţeného klidového reţimu na obou 

náměstích, tak i z dané dopravní situace na Husově náměstí. Tato varianta (na rozdíl od obousměrného řešení) také nezpůso-
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bí zrušení parkovacích míst u ostrůvku zeleně před samoobsluhou, ani jiţ zavedeného trţního místo u křiţovatky s ulicí Krále 

Jiřího. Vychází ze skutečnosti, ţe mohou-li řidiči do centra města přijet ulicemi Tyršova nebo Suvorovova, pak by se 

v těchto místech měli mít moţnost rozhodnout, zda pojedou na náměstí Husovo nebo náměstí Arnošta z Pardubic. 

Jsme si vědomi, ţe ţádné řešení dopravní situace zejména na místních komunikacích v centru města nemůţe uspokojit všech-

ny účastníky silničního provozu, ale věříme, ţe tato změna dopravního značení a tím i směru jízdy Husovým náměstím, bude 

přijata účastníky silničního provozu i ostatními občany města Český Brod s pochopením. Přinese zkvalitnění provozu na 

obou náměstích a zachová i klidnou atmosféru středu města. Ke změně dojde v prázdninových měsících, aby si na ni řidiči 

mohli zvyknout v klidnějším provozu. 

Jan Pohůnek, vedoucí odboru dopravy MěÚ Č. Brod 

Matrika informuje 

 
Ţivotní výročí 

 
Významné ţivotní výročí oslavili tito českobrodští občané: Pan Karel Čech, pan ing. Zdeněk Škorpil, pan Jaroslav Maza-

nec, paní Emilie Turynová, paní Olga Patrovská, pan Miloš Kundrum a paní Anna Nováková. Významné ţivotní jubileum 

oslavil také pan Mgr. Miloš Dlabal ze Štolmíře. 

Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let. 

 

Vítání občánků 

 
Dne 25. 6. 2010 přivítal a přijal starosta Jaromír Fischer osm nových občánků našeho města. V obřadní síni městského 

úřadu byly mezi občany města Českého Brodu přivítány tyto děti: Julie Kulvajtová, Petr Votava, Jonáš Černý, Lukáš Tů-

ma, Karolína Karlíková, Vítek Holan, Patrik Flejberk a Karolína Podrouţková. Děti obdrţely drobné dárky, mezi nimi  

i pestrobarevnou kostičku, kterou pro ně vyrobily samy maminky z MC Kostička. K novým občánkům města patří i Karo-

línka Karlíková, dcera známého muzikanta Adama Karlíka, člena kapely Divokej Bill (foto na obálce). 

Rodičům blahopřejeme, přejeme hodně radosti z dětí a dětem dlouhý, klidný a spokojený ţivot. 

Miroslava Hladíková, matrikářka 

Starostové z Pošembeří se sešli v Kounicích 

 
REGION POŠEMBEŘÍ/Kounice – Místní akční skupina 

(MAS) Region Pošembeří sezvala starosty obcí z území regi-

onu k prvnímu společnému setkání. Všichni přítomní se 

shodli na nutnosti jednotné prezentace v rámci Středočeské-

ho kraje. 

 

Jedním z bodů jednání byla i informace o připraveném pro-

jektu Společná propagace Regionu Pošembeří v rámci Stře-

dočeského kraje. Jeho cílem je sjednotit základní propagaci 

obcí. Do krajských dotací Středočeského kraje byl podán na 

sklonku loňského roku a nyní čeká na vyhodnocení. Přítomní 

starostové zodpověděli několik otázek, ze kterých mj. vyply-

nulo, ţe: 

100 % zúčastněných zástupců obcí souhlasí s tím, ţe by 

se obce měly v rámci Středočeského kraje (resp. ČR) 

prezentovat jednotně. 

77 % respondentů vyjádřilo ochotu podílet se na společ-

ném projektu propagace 10% finanční spoluúčastí. 

V současné době se obce v Regionu Pošembeří buď nepro-

pagují vůbec anebo se propagují samy a velmi různorodě. 

Nejčastěji udávaným médiem byl internet a webové stránky 

obcí, dále pak články v tištěných médiích včetně obecních 

občasníků, pohlednice a kalendáře. 

Dotázaní by nejčastěji propagovali spolkový a společenský 

ţivot v obcích, který zahrnuje i obnovování a udrţování tra-

dic a různé slavnosti pořádané často místními spolky a ne-

ziskovými organizacemi. 

Za zmínku podle respondentů rovněţ stojí historicky vý-

znamné budovy (kostely, kapličky atd.) a přírodní bohatství 

v okolí obcí. 

Co by obcím v lepší propagaci pomohlo? Více finančních 

prostředků, dále větší aktivita zastupitelů a přenesení tohoto 

úkolu na někoho jiného (např. na Region Pošembeří o. p. s.). 

Na programu bylo i projednání projektu Venkovská trţnice 

III, který se připravuje k podání v červnu ve spolupráci 

s dalšími šesti MAS. Jeho cílem je zmapovat aktivitu podni-

katelů a neziskových organizací na území regionu. Výsled-

kem bude databáze přístupná na internetu, bezplatný katalog 

pro domácnosti a vývěsky v obcích. Z průzkumu mezi pří-

tomnými starosty vyplynulo, ţe jich 92 procent denně pouţí-

vá internet, 75 procent přitom vyuţívá internet i pro nákup 

zboţí. Přitom 67 procent jich dává přednost nákupu místních 

výrobků a sluţeb. 

„Setkání pošemberských starostů chceme pořádat pravidelně. 

Nejen jako pracovní schůzky, ale i jako kolegiální sraz 

v příjemném prostředí a se zajímavým programem,“ uvedl 

ředitel MAS Region Pošembeří Miloslav Oliva. Tentokrát 

program obohatila exkurze do kounické Sladovny, jedné 

z mála původních sladoven v ČR, s velmi zajímavým výkla-

dem majitele pana Klusáčka. 
 

Region Pošembeří o celkové rozloze přes 252 km2 se nachází 

ve Středočeském kraji. Do Pošembeří spadá 37 obcí s celkovým 

počtem obyvatel kolem 33 tisíc. Jeho území se rozkládá od Šesta-

jovic a Sibřiny na západě území, přes Úvaly, Český Brod aţ po 

Chrášťany na východě. Od Mochova na severu aţ po Štíhlice na 

jih.  ¤ Šárka Šoupalová, MAS Pošembeří 
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odchyt psů – 3× 2× útulek Lysá nad Labem 1× předáno majiteli 

součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 12× 

přestupky majetkové – krádeţe 1× vyřešeno v blokovém řízení 

nádraţí porušování tabákového zákona-4× vyřešeno v blokovém řízení 

zajišťování bezpečnosti na přechodech u škol – denně 

zajištění provozu parkovacích automatů – denně 

sběr injekčních stříkaček – 9× Husovo náměstí, park u pivovaru 

kontrolní činnost při konání závodů veteránů Českobrodský okruh O. Je-

níka                     
plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti v obci Tuchoraz 

zjištění autovraku v ulici Klučovská 

plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti v obci Poříčany 

měření rychlosti v Českém Brodě ul. Klučovská,Ţiţkova 

plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti v obci Doubravčice 

asistence se sociálním oborem v obci Liblice 

sběr injekčních stříkaček v parku u pivovaru 

spolupráce s PČR při narušování veřejného pořádku na nádraţí 

dohled nad pořádkem při konání fotbalového utkání na Kutilce 

přivolání RZS zraněné a podnapilé osobě v ulici Zborovská 

sběr injekčních stříkaček na Husově náměstí 

zajišťování pořádku při konání voleb do parlamentu ČR 

zvýšená kontrolní činnost nad dodrţováním povinné výbavy jízdních kol za sníţené viditelnosti 

kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně dodrţování tabákového zákona a veřejného pořádku – denně 

kontrola nad dodrţováním parkování nákladních vozidel nad 7,5t v nočních hodinách 

kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně 

upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování místních vyhlášek 

kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení psích exkrementů majiteli psů 

Jan Svoboda 

 

odchyt dvou koní na Husově náměstí – zjištění majitele a předání 

plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti v obci Poříčany 

plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti v obci Krupá 

Z deníku MP – květen 2010 
Blokové pokuty na místě zaplacené 21.500 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku 31.000 Kč 

Parkovací automaty 88.834 Kč  

Poplatky za trţnici 21.230 Kč 

Celkem 162.564 Kč 

Městská policie Český Brod 
Nám. Arnošta z Pardubic 56 

Telefon: 321 612 156; Mobil: 736 675 756  

Z deníku MP – červen 2010 
Blokové pokuty na místě zaplacené   10.500 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku   31.000 Kč 

Parkovací automaty   77.912 Kč  

Poplatky za trţnici   15.180 Kč 

Celkem     134.592 Kč 

K
V
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červen 
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zajištění odstranění – odchyt psů – 2× 1× útulek Lysá nad Labem 1× předáno majiteli 

součinnost s odbory při MěÚ Český Brod: 

4× odbor správy majetku města 

1× finanční odbor 

1× s odborem ţivotního prostředí 

1× odbor vnitřních věcí 

1× s odborem dopravy 

1× stavební odbor 

přestupky majetkové – krádeţe 1× vyřešeno v blokovém řízení 

nádraţí porušování tabákového zákona-2× vyřešeno v blokovém 

řízení 

zajišťování bezpečnosti na přechodech u škol – denně 

zajištění provozu parkovacích automatů – denně 

sběr injekčních stříkaček – 2× ul. Ţelivského, 2× ul. Jana Kouly, 1× ul. Suvoro- vova 

Rušení nočního klidu v obci Liblice ul. Na Parcelách – vyřešeno domluvou 

odchyt dvou včelích rojů v ulici Tuchorazská 

zajištění místa dopravní nehody v ulici Krále Jiřího – předáno PČR 

nález feny německého ovčáka uvázané u stromu v obci Štolmíř 

výzva na odstranění autovraku na parkovišti u nádraţí – Peugeot 405 

výzva na odstranění autovraku v obci Štolmíř – Fiat 

zajištění nočního klidu v ulici Palackého – restaurace Šenk 

dohled nad pořádkem při konání fotbalového utkání na Kutilce 

zvýšená kontrolní činnost nad dodrţováním povinné výbavy jízdních kol za sníţené viditelnosti 

kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně dodrţování tabákového zákona a veřejného pořádku – denně 

Č
E
R
V

E
N

 

20
10

 
Zákon o sociálních sluţbách klade dů-

raz na zvyšování kvality poskytované 

péče. Standardy kvality hovoří také  

o tom, ţe uţivatelé sociálních sluţeb by 

měli ţít běţným způsobem jako jejich 

vrstevníci, měli by být součástí okolní-

ho společenství.  

 

J ednou z moţností, jak přirozeně  

a nenásilně naplnit uvedené zása-

dy, jsou dobrovolníci, tedy lidé, kteří 

bezplatně nabídnou část svého času, 

energie a schopností uţivatelům sociál-

ních sluţeb. 

Rádi bychom se v souladu se schvále-

ným Komunitním plánem podíleli na 

rozvoji dobrovolnictví v našem městě, 

a to jako nového nástroje v sociálních 

sluţbách. 

Dobrovolník v pobytovém zařízení 

sociálních sluţeb můţe uţivatelům 

pomoci vyplnit volný čas a můţe pro 

ně připravit řadu aktivit, které uţivate-

lům ulehčí jejich pobyt. 

Dobrovolnictví není pouze o poskyto-

vání volného času, dovedností a emocí, 

ale i o získávání nové ţivotní zkuše-

nosti, poznání nového prostředí, no-

vých lidí a o vědomí, ţe dělá něco, co 

má smysl, nalezení seberealizace. 

Dobrovolník musí splňovat určitá krite-

ria. Netrpí duševní nebo přenosnou 

chorobou, je bezúhonný.  

Pokud byste o tuto činnost měli zájem, 

kontaktujte ředitelku ANNA Český 

Brod, sociální sluţby pro seniory paní 

Ing. Lucii Hovorkovou na telefonu 

321 623 330, která Vám poskytne 

podrobnější informace.  
Bc. Eva Dobiašová, vedoucí sociálního 

odboru Městského úřadu v Českém Brodě 

 

Cizinci s dětmi  

na trhu práce 
 
Článek se zabývá problematikou za-

městnávání cizinců s dětmi ve Středo-

českém kraji, rovnými příleţitostmi  

a upozorňuje také na moţnosti, které 

nabízí projekt podpořený Evropským 

sociálním fondem a který realizuje ne-

zisková organizace „Organizace pro 

pomoc uprchlíkům“. 

 

Článek vznikl v rámci projektu 

„Podpora ţen a muţů cizinců s malými 

dětmi na trhu práce“, financovaného  

z prostředků Evropského sociálního 

fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstna-

nost a státního rozpočtu ČR.  

Pokud jde o počet cizinců a cizinek, 

stojí z hlediska českých regionů Stře-

dočeský kraj hned na druhém místě za 

Prahou. Ke konci loňského roku jich 

zde ţilo více neţ 60 tisíc, coţ uţ není 

zanedbatelné číslo. Řada z nich je  

v regionu trvale integrována a bez pro-

blémů se začlenila na legální trh práce 

a do společnosti.  

Poněkud v pozadí společenského 

zájmu však stojí mnohé cizinky a cizin-

ci, rodiče malých dětí, kteří jsou dlou-

hodobě a opakovaně konfrontováni 

s problémy v souvislosti s trhem práce 

a pracovním uplatněním. Zejména po-

kud jde o omezenou moţnost sladit 

rodinný a pracovní ţivot a najít tak 

odpovídající zaměstnání. Tyto osoby se 

často ocitají ve zdánlivě neřešitelných 

situacích, kdy právě z důvodů péče  

o malé děti nemohou dostát poţadav-

kům zaměstnavatelů setrvávajících na 

rigidních podmínkách pracovněprávní-

ho vztahu, které jim však neumoţňují 

realizovat zároveň profesní i rodinný 

ţivot souběţně. Relativní podíl viny na 

celkové situaci mají pak zejména za-

Dobrovolnictví v našem městě 
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městnavatelé, kteří často ani nevědí např. o rozličných flexi-

bilních formách zaměstnávání a z tohoto důvodu je neumoţ-

ňují ani svým stávajícím zaměstnankyním a zaměstnancům, 

natoţ pak zaměstnancům potenciálním. Cizinci – matky i 

otcové s malými dětmi často ani neznají svá zaměstnanecká 

práva, rodičovské kompetence v souvislosti s právy na rovné 

zacházení a nevědí ani, jakým způsobem či zda vůbec je 

moţné se bránit případnému diskriminačnímu jednání na 

pracovišti, mnohdy také jen stěţí nacházejí pracovní uplatně-

ní. Soustavná a kaţdodenní péče o malé děti totiţ sniţuje 

jejich schopnost nalézání si zaměstnání, neumoţňuje jim 

absolvovat nezbytné odborné a rekvalifikační kurzy. Kdyţ se 

k této nepříznivé situaci ještě připočte jejich znevýhodnění, 

dané jiným původem a národností, úspěšná integrace na trh 

práce je velmi ztíţená. 

Podpora rovných příleţitostí a harmonizace rodinného a pra-

covního ţivota je přitom jednou z priorit Evropské unie, kte-

rá v tomto smyslu vynakládá značné úsilí na zvýšení motiva-

ce zaměstnavatelů v oblasti rovných příleţitostí. Tímto smě-

rem se obrátila i Organizace pro pomoc uprchlíkům, která 

zareagovala na potřeby svých klientek a klientů a ve snaze 

řešit neuspokojivou situaci v otázkách rovných příleţitostí 

muţů a ţen cizinců na trhu práce získala finanční podporu 

z Evropského sociálního fondu, cílenou právě na Středočes-

ký region, kde je s ohledem na neuspokojivou situaci skuteč-

ně potřebná. Projekt Podpora ţen a muţů cizinců s malými 

dětmi na trhu práce běţí úspěšně uţ od října minulého roku  

a bude pokračovat aţ do podzimu roku 2011. Účast v projek-

tu je otevřená všem osobám z této cílové skupiny. 

Díky této podpoře dnes nejsou cizinky a cizinci na problémy 

s integrací na trh práce sami, ale mohou se obrátit na organi-

zaci, která jim pomůţe uplatňovat poţadavky, vyplývající 

z práva na rovné zacházejí. Společně s nimi a také 

s konkrétními zaměstnavateli se pokouší nalézt způsob, jak 

skloubit rodinný ţivot s profesním, ku prospěchu cizinců, 

českých zaměstnavatelů i společnosti a státu.  

Mgr. Pavla Rozumková, Organizace pro pomoc uprchlíkům 

Kontakt: 
ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM (OPU) 

Kovářská 4, 190 00 Praha 9,  

tel. (+420) 284 683 714  

fax. (+420) 233 371 258  

http://www.opu.cz 

Kontaktní osoba: Roman Varga, koordinátor projektu, e-mail: ro-

man.varga@opu.cz 

tel. 603140642 http://www.opu.cz  

2006 aţ 2010 

Jak zvolení členové Zastupitelstva města docházeli na jednotlivá zasedání 

ve volebním období 2006 aţ 2010 

Zdroj: Michaela Vomáčková 

sekretariát MěÚ 

http://www.opu.cz
mailto:roman.varga@opu.cz
mailto:roman.varga@opu.cz
http://www.opu.cz/
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Město Brod, odbor správy majetku 

města plánuje v příštím roce rekon-

strukci Náměstí Arnošta z Pardubic  

a náměstí Husova. Na tuto nákladnou 

akci máme poţádáno o dotace na ROP 

(regionální operační program) pro-

gram NUTS 2 Střední Čechy.  

 

Cílem tohoto projektu je modernizace 

historického centra města, které zvyšu-

je kvalitu veřejných sluţeb tak, aby 

město Český Brod ve Středočeském 

kraji vyhovovalo potřebám současné 

společnosti a aby se zlepšila kvalita 

ţivota obyvatel. 

Vytvoření atraktivního prostředí zpří-

jemní pobyt místních obyvatel a ná-

vštěvníků Českého Brodu. 

Součástí náměstí je socha sv. Jana Ne-

pomuckého z roku 1900, která se na-

chází v nice proti hlavnímu vchodu do 

kostela sv. Gotharda. Socha je vandal-

sky poškozena a nika je vlivem povětr-

nostních podmínek značně opadaná. 

Město Český Brod na její oţivení ţádá 

o dotaci v rámci Strategického plánu 

LEADER z programu rozvoje venkova 

v III. Výzvě MAS Regionu Pošembeří. 

Jitka Kocourková, investiční technik 

OSM 

 

Kdo byl Jan Nepomucký a jaký je jeho 

význam uvádíme v historických minia-

turách. 

Rekonstrukce Náměstí Arnošta z Pardubic  

a náměstí Husova v roce 2011 

Stoletá oslavenkyně 
V úterý 25. 5. 2010 oslavila úţasné sté narozeniny paní Marie 

Aubrechtová, obyvatelka domova Anna Český Brod.  

 

Gratulanty přivítala v nemocnici v Českém Brodě, kam byla pře-

vezena pár dní před oslavou. Květiny a blahopřání předal za měs-

to Český Brod pan místostarosta Jakub Nekolný, za nemocnici 

byl přítomen pan primář Němec. Dort a dárkový koš předala paní 

ředitelka domova Anna Ing. Lucie Hovorková. Zástupkyně 

Okresní správy sociálního zabezpečení z Kolína nemohly chybět 

a také přišly své klientce blahopřát, předat květiny a blahopřání 

od pana ministra. Dojatá oslavenkyně se s návštěvníky podělila  

o kousek slavnostního dortu, na dotaz redaktora Kolínského dení-

ku: „Jaký je její recept na dlouhý ţivot“? se usmála a řekla: 

„Cítím se, jako bych se teprve včera narodila.“ 

Za redakci ČBZ paní Aubrechtové také blahopřejeme k ţivotnímu výročí a přejeme pevné zdraví. 

Zdenka Bočková 

 

Světový běh harmonie 
Český Brod přivítal účastníky Světového běhu harmonie (World Harmony Run) 

 

Ve čtvrtek 10. 6. 2010 jako první přivítaly běţce děti ze Základní školy Tyršova 

68. Početná skupina 50 dětí se svými tělocvikáři Janou Duškovou a Josefem 

Boháčkem se připojila k běţcům u Pizzerie Malechov a za dohledu Městské 

policie doprovodila účastníky na trase Kutná Hora – Praha k Základní škole 

Ţitomířská 885, kde se uskutečnila malá zastávka a slavnostní přivítání. „Svět je 

tak dobrý, jak dobří jsou v něm lidé. A kdyţ běţíte s pochodní dlouhé kilometry 

po nejrůznějších zemích světa, vidíte a cítíte, ţe svět je plný dobrých lidí. Jakmi-

le uděláme jeden krok vstříc světu kolem sebe, svět udělá dva kroky vstříc nám. 

Pro běţce World harmony Run se tak záţitek přátelství a harmonie stává kaţdo-

denní hmatatelnou skutečností“. Těmito slovy přivítal děti a vysvětlil svou 

účast hlavní organizátor dnešního běhu. World Harmony Run je neobyčejný běh 

s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běţců přes více neţ 140 

zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naši národ-

nost, kulturu, víru a přináší přátelství, porozumění a harmonii. Kaţdý se můţe 

ke štafetě připojit, vloţit do pochodně svou dobrou vůli a poslat ji dál do celého 

světa. Pan místostarosta Jakub Nekolný symbolicky přijal pochodeň za město 

Český Brod zároveň s čestným uznáním za účast při této akci. Pochodeň jako 

symbol uţ podrţela řada světově uznávaných osobností, které se kaţdoročně do 

této štafety zapojují: královna Alţběta, kanadská zpěvačka Avril Lavigne, olym-

pijský vítěz Carl Lewis, česká oštěpařka Dana Zátopková, houslista Pavel 

Šporcl a jiní. Krátkou zastávku zakončilo vystoupení dívek, které pod vedením 

paní učitelky Bízkové nacvičily malou sestavu na píseň Michaela Jacksona. 

Na úplný závěr převzal pochodeň pan učitel Jiří Slavík a se skupinou dětí se zapojil do běhu harmonie – předat pochodeň do 

Štolmíře.  Zdenka Bočková  
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v Městské knihovně 

Naučná literatura 

CÍLKOVÁ, Eva: Hrajeme pohádky z celého světa: scénáře pohád-

kových her pro děti od 5 do 11 let 

ČERMÁK, Petr: Váňa Král koňáků  

ČERMÁKOVÁ, Dana: Pábitel Jiří Menzel  

DE CRESCENZO, Luciano: Příběhy starší řecké filozofie: Pytha-

goras, Herakleitos a ti druzí  

GRACLÍK, Miroslav: Marie Rottrová: neautorizovaný umělecký a 

životní příběh ostravské Lady Soul  

HOMOLOVI, Matěj a Honza: Namasté babá aneb Kapela v Indii  

JAZAIRIOVÁ, Pavla: 8 511 970 km
2
 Brazílie 

JOHNS, Susie: Vyrábíme s dětmi: více než 40 zábavných nápadů 

KIRSCHNEROVÁ, Denisa: Spejbl a Hurvínek… na nitkách osu-

du: muzeum v knize 

KOLÁŘ, Petr: Hana Sládková-Koželuhová: Matchball 

KUKAL, Petr-Vinduška, Jan: Hovory a hrátky se zvyky a svátky  

MANDŽUKOVÁ, Jarmila: Jméno jako osud 

MESSNER, Reinhold: Červená světlice na Nanga Parbatu  

PAULÍK, Ivo-Burian, Jaroslav: 77 výletů s dětmi po Moravě 

RICHTER, Karel: Dobyvatel světa: válečná anabáze Alexandra 

Velikého 

ŠPŮREK, Milan: Poutník mnoha nocí: Karel Hynek Mácha 

VONDRUŠKA, Vlastimil: Život ve staletích. 13. století: lexikon 

historie 

ZÍDEK, Petr: Příběh herečky: dělnická prokurátorka Ludmila 

Brožová a její svět 

Literatura pro děti a mládež 

DRIJVEROVÁ, Martina: Kdo to je, co to je, jakpak se to jmenu-

je?: učíme se s předškoláky 

MURPHY, Jill: Čarodějnice školou povinné. 3., Zakletý kouzel-

ník 

POBORÁK, Jiří: Vločka, dcera Jogiho. Sůl nad zlato 

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Veršovaná encyklopedie 

SAGE, Angie: Syren: příběhy Septimuse Heapa ; Kniha 5. 

SHONE, Rob: Mýty a legendy v komiksech: Řecko, Řím a Egypt 

SVĚRÁK, Jan: Kuky se vrací 

WEBB, Holly: Jak Peřinka hledala domov 

 

Krásná literatura 

AUSTEN, Jane: Úskalí lásky 

BALVÍN, Jaroslav: Mácha: Deníky: turistický průvodce 

BESSEROVÁ, Miroslava: Martin Dejdar: hercův úsměv, smích i 

pláč 

BREŽNÁ, Irena: Nejlepší ze všech světů 

BROŽOVÁ, Růžena O.: Byla jsem kočovnou herečkou i králov-

nou (krásy): kronika hereckého rodu Brožů 1884–1918 

BRZÁKOVÁ, Pavlína: Květa Fialová: zákony štěstí 

FUCHSOVÁ, Irena-Fuchs, Filip: Když syn píše líp než máma 

GAVALDA, Anna: Báječný únik 

GRIMM, Jacob-Grimm, Wilhelm: Pohádky bratří Grimmů = 

Märchen der Brüder Grimm: dvojjazyčná kniha + 1 CD 

HERMANS, Willem Frederik: Temná komora Damoklova 

HOLCOVÁ, Milena: I města mají vši 

HŮLOVÁ, Petra: Strážci občanského dobra 

CHYTILOVÁ, Věra-Pilát, Tomáš: Věra Chytilová zblízka 

KLÍMA, Ivan: Moje šílené století. 2., 1967–1989 

KRATOCHVIL, Jiří: Femme fatale: román 

LARSSON, Stieg: Dívka, která kopla do vosího hnízda: Miléni-

um; Sv. 3 

LAUEROVÁ, Sylva: Královny slz a ostružin: almanach ženské 

milostné poezie 

LUKJANĚNKO, Sergej: Načisto 

MAC CARTHY, Cormac: Města na planině 

MONYOVÁ, Simona: Blonďatá stíhačka 

MÜLLER, Herta: Cestovní pas: novela 

PAMUK, Orhan: Bílá pevnost 

POŠÍVAL, Zdeněk: Satanovy chvíle: příběh o zločinu, lásce a 

snech na konci XVII. věku 

ROTH, Philip: Vzala jsem si komunistu 

SHELLEY, Mary: Frankenstein: dvojjazyčná kniha + 2 CD 

SICHINGER, Martin: Jediná bytost 

ŠTĚTINA, Jaromír: Gravitace: frýdlantské povídky 

TALPOVÁ, Eva: S andělem ne 

VONDRUŠKA, Vlastimil: Tajemství abatyše z Assisi: hříšní lidé 

Království českého 

WATERS, Sarah: Malý vetřelec  

za květen 2010 

Květen v Městské knihovně 

Ve čtvrtek 6. května 2010 navštívili naši knihovnu ţáci literárního semináře 6. tříd 

z černokostelecké Základní školy. Protoţe se jednalo o děti, které u nás ještě nebyly, seznámi-

li jsme je s celou knihovnou a moţnostmi, jak získat čtenářské průkazky.  

http://www.knihovna-cbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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Poté jsme pro ně připravili krátký soutěţní kvíz na téma 

František Hrubín. Se ţivotem, dílem a samozřejmě  

i s knihami tohoto známého českého spisovatele, básníka a 

dramatika, který hodně tvořil pro dětské čtenáře, byly děti 

seznámeny před soutěţí a pak uţ jen odpovídaly na kvízové 

otázky nebo hledaly odpovědi v připravených knihách. Ná-

sledovala prohlídka a čtení z nových knih v dětském odděle-

ní. U dětí zvítězily komiksy a Percy Jackson, s velkým zá-

jmem se setkaly také kníţky Darrena Shana a Thomase Bre-

ziny. Rozloučili jsme se slovy spisovatelky Ivony Březinové: 

„Nechci začínající čtenáře trápit ani odradit, chci je navnadit, 

aby pochopili, ţe čtení je úţasné dobrodruţství, ţe se díky 

němu stáváme tím, kým bychom se třeba jinak nestali a pro-

ţíváme situace, o kterých by se nám bez knih moţná jen 

nedokonale zdálo.“ 

Ve druhé polovině května proběhl další cyklus literárních 

besed o nových knihách v dětském oddělení, kterých se zú-

častnili ţáci prvních aţ pátých tříd obou českobrodských 

Základních škol. Během čtyř dnů se uskutečnilo 15 besed, 

při kterých jsme přivítali celkem 296 dětí. Malí návštěvníci 

se opět rozdělili na dvě poloviny a vystřídali se při prohlíţení 

nových knih a při hraní nové PC hry na počítači. Knihovnic-

ká truhla tentokrát skrývala starší knihy o prázdninách. Děti 

nejvíc zaujala Kníţka na prázdniny od Ljuby Štíplové, která 

obsahuje tábornické znalosti, rébusy, bludiště a mnoho dal-

ších zajímavých her a zábavných činností na léto. Další 

z ukazovaných knih byly např. Mikulášovy prázdniny od 

René Goscinnyho, Za dvě čárky prázdniny od Ilony Borské 

nebo Jízdenka na prázdniny od Markéty Zinnerové. 

Z nových titulů tentokrát „na celé čáře“ zvítězily dobrodruţ-

né hororové příběhy od Thomase Breziny Pobřeţí koster  

a Úkryt hraběte Drákuly. Děti zaujaly především tzv. super-

lupy, které jsou v kaţdé knize jako příloha a čtenáři je pouţí-

vají k rozluštění tajných nápisů a skrytých obrázků. 

S velkým ohlasem se setkala i komiksová kniha Svět podle 

Snoopyho. Ve druhé části našeho setkání jsme se všichni 

přenesli pomocí knih a nové PC hry do zoologické zahrady. 

Děti zjistily, ţe obrazové publikace jim přiblíţí jednotlivé 

výběhy a voliéry skoro tak, jako kdyby se ocitly přímo 

v zoo. Zájem vzbudily fotografie nových mláďat i kníţka 

Nové příběhy z praţské ZOO, ze které jsme si přečetli např. 

skutečný příběh lachtana Gastona z doby povodní v roce 

2002. Svou pozornost a soustředění si děti vyzkoušely při 

PC hře „Vítáme vás v zoo“, kterou si samozřejmě mohou 

přijít do knihovny zahrát i o prázdninách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Vedralová 

Městský úřad Český Brod ve 

spolupráci s BESIPEM vy-

hlásili 15. 2. 2010 výtvarnou 

soutěţ pro školská zařízení 

ve správním obvodu města 

Český Brod. 

 

V ýtvarné soutěţe se 

zúčastnilo 85 dětí ve 

třech kategoriích. Výstava 

obrázků byla umístěna 

v prostorách MKIC od 19. 4. 

2010 do 20. 5. 2010 a veřej-

nost mohla vybrat nejhezčí 

obrázky z kaţdé kategorie. 

Vyhlášení vítězů bylo 1. 6. 

2010 na ZŠ Ţitomířská 

v Českém Brodě. V součas-

né době jsou obrázky, které 

se umístily na prvních třech 

místech, umístěny na chod-

bách Městského úřadu odbo-

ru dopravy. Děkujeme všem 

dětem, které se soutěţe zú-

častnily a přispěly tak k 

zútulnění našich prostor 

Městského úřadu v Českém 

Brodě. 

 

Ing. Šárka Jedličková,  

finanční odbor  

MěÚ Český Brod 

Výtvarná soutěţ na volné dopravní téma 

Výsledková listina výtvarné soutěţe na volné  

dopravní téma v Českém Brodě 

 
KATEGORIE MŠ 

1. místo: Adam Kocourek (MŠ Č. Brod, Kollárova 71) 

2. místo: Veronika Brychová (MŠ Tuchoraz) 

3. místo: Veronika Sedláková (MŠ Kounice) 

KATEGORIE 1. stupeň ZŠ 

1. místo: Hana Bergerová (ZŠ Vitice) 

2. místo: Andrea Kučerová (ZŠ Vitice) 

3. místo: Kateřina Příhodová (ZŠ Vitice) 

KATEGORIE 2. stupeň ZŠ 

1. místo: Monika Drbalová (ZŠ Tyršova ČB) 

2. místo: Eva Aschenbrennerová (ZŠ Tyršova ČB) 

3. místo: Lucie Koštýřová (ZŠ Tyršova ČB) 
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Dopravní soutěţ 
 
Ve dnech 21. 5. 2010 a 2. a 3. 6. 2010 

se 1. ZŠ Ţitomířská zúčastnila dopravní 

soutěţe. 

 

Dne 21. 5. 2010 jsme se účastnili 

okresního kola v Kolíně. Zde se umísti-

la obě druţstva (mladší, starší ţáci) na 

1. místě, odkud jsme se dostali do kraj-

ského kola v Mělníce. Zde jsme se 

umístili takto: 5. místo mladší ţáci a 7. 

místo starší ţáci. Bohuţel nám v obou 

kolech počasí nepřálo. 

Soutěţilo se v těchto disciplínách: 

- Jízda zručnosti: tato disciplína byla 

velmi obtíţná, prověřila naší zručnost 

na kolech. 

- První pomoc: zde nás prověřili, jak 

bychom si počínali při dopravní neho-

dě. 

- Jízda v provozu: tady jsme jezdili na 

dopravním hřišti podle pravidel silnič-

ního provozu. 

Dopravní testy: při této disciplíně jsme 

psali testy z pravidel silničního provo-

zu. 

Za všechny účastníky  

Adéla Bařtipánová, 8. A 

 

Jaká byla letošní 

„Akademie― 

 
Tradičně jako kaţdý rok jsme se my 

deváťáci loučili se svou Myšárnou 

uspořádáním akademie. Ta se uskuteč-

nila 1. 6. 2010 v kině, a to ve čtyřech 

představeních.  

 

Samozřejmě jako obvykle tomu před-

cházely náročné přípravy. Na holičkách 

nás nenechali ani naši mladší spoluţá-

ci, kteří přispěli třemi pěknými vystou-

peními.  

Celým dnem nás provázela rodina Zpě-

váčkova se svými hudebními touhami, 

které se objevily v humorných scén-

kách, vystoupeních a klipech promítají-

cích se na plátně. 

Diváci měli moţnost zhlédnout pře-

hlídku různorodých nápadů: scénku od 

Voskovce a Wericha Lano-li nenapne-

li se, zmařenou romantiku a svůdné 

kočičí písně, parodii na včelku Máju, 

„vymakanou“ street dancovou sestavu 

a opojení whisky z Limonádového Jo-

ea, i bitku staropraţské galerky a tro-

chu toho „zadupání a zatleskání“ ve 

stylu body drumming. V úplném závě-

ru nám zahráli kluci z 9. A na kytary 

známou píseň od Led Zeppelin, která 

doprovázela prezentaci fotek všech 

deváťáků. 

Celá akademie probíhala v klidu a ke 

spokojenosti účinkujících i hostů. Ten-

to úspěšný, ale náročný den pro nás 

skončil v restauraci Kup, kde jsme i se 

svými učitelkami oslavili náš úspěch. 

 

Denisa Foučková, Tereza Vaňková, 

Marie Kolářová, Tereza Kosobudová 

 

Köngen 

 
Dne 7. 5. 2010 jsme se vydali do part-

nerského německého města Köngenu. 

 

Ihned po příjezdu jsme se při společ-

ném grilování 

spřátelili s na-

šimi německými 

hostiteli. Druhý 

den jsme strávili 

v  n a š i c h 

„nových“ rodi-

nách, takţe jsme 

se mohli procvi-

čit v německém 

jazyce. V pondě-

lí ráno jsme navštívili köngenskou ško-

lu, kde jsme měli moţnost navštívit tři 

vyučovací hodiny. Škola se nám moc 

líbila pro svoji velikost, moderně vyba-

vené třídy, dvě velké počítačové učeb-

ny a velmi prostornou učebnu vaření. 

Po prohlídce školy jsme vyrazili vla-

kem do Stuttgartu. Na Stuttgartském 

nádraţí jsme vyšplhali do 10. patra 

nádraţní věţe, ze které jsme měli vý-

hled skoro na celý Sttugart. V úterý 

jsme po společné snídani ve škole vy-

razili domů. Do dneška vzpomínáme 

na moderní vybavení německé školy. 

P. S. Jednou bychom si přáli taky tako-

vou moderní a vybavenou školu!  

 

Ţáci 7. A, 8. A a 9. A 

Zámek Loučeň a naši ţáci 

 
V letošním školním roce několik tříd naší 2. ZŠ navštívilo zámek Loučeň, který stojí na Nymbursku upro-

střed krásné zahrady.  
V zahradě je vybudováno 10 labyrintů z přírodních materiálů. Zámek je v soukromých rukách, podle toho vypadají i sluţby. 

Jsou nabízeny různé programy, včetně několika dětských. Expozicí nás provedla sama kněţna Karolína v dobovém kostýmu. 

Byla milá, dětem dovolila vše si osahat, posadit se na nábytek, Anička Kolářová dokonce směla zahrát na klavír. Přestoţe 

prohlídka trvala 60 minut, děti celou dobu se zájmem výklad sledovaly a hodně se ptaly. Ze zámku se jim ani nechtělo. A to 

nás venku čekaly labyrinty! Výlet se protáhl aţ do odpoledních hodin. V zahradě byl i mincíř, děti si samy mohly vyrazit 

svou minci. Připojuji několik postřehů našich ţáků: 

 

Zaujalo mě, jak komorník ţehlil peníze. Líbilo se mi všechno.  

Líbila se mi nejvíc bludiště.  

Zaujalo mě, jak kočí, kdyţ rozváţel poštu v zimě, vlezl do těch velkých 

bot, aby mu nebylo zima.  

Líbilo se mi, jak kluci vodili holky do salonu.  

Z výkladu se mi nejvíce líbilo o vození pošty. 

Nelíbilo se mi dávat rámě dámě. (nějaký kluk) 

Zaujala mě informace o cukrovaru, který vaří dodnes. 

Zaujalo mě vyprávění o spiritistických seancích. 

Líbilo se mi, ţe to tam bylo velmi hravé a ţe jsme se přesunuli o sto let 

zpátky. 

Hana Fodorová 
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Občanské sdruţení LECCOS  

informuje… 
Co jsme připravili na prázdniny 

 

V MC Kostička budou téměř celé prázdniny probíhat 

týdenní prázdninové programy s angličtinou - LE-

TEM ÚŢASNÝM SVĚTEM , které pořádáme ve 

spolupráci s jazykovou školou CARPINUS.  

Děti s námi poletí kolem světa, poznají nové lidi, 

příběhy a navštíví i zajímavá exotická místa z po-

hodlí Mateřského centra Kostička (Nám. Arnošta  

z Pardubic 12, Český Brod). Přitom si budou hrát, 

tvořit, zpívat a tak trochu objevovat svět v angličtině. 

Další prázdninový program v MC Kostička 

 

PROVOZ NZDM KLUB ZVONICE BĚHEM 

PRÁZDNIN 
 

Od 30.6. do 22.8. má Zvonice ZAVŘENO. 

Od 23.8. bude OTEVŘENO  

 

Více informací naleznete na www.leccos.cz 

K článku „ Nové řešení dopravní situace na Husově náměstí “  na straně 7 
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NABÍDKA KURZŮ V ČESKÉM BRODĚ 

OD ZÁŘÍ 2010 
 

ŠIKULKA  - cvičení pro rodiče a děti od jednoho roku (chodící) do tří let 

 

SPORTOVKA - vhodné zejména pro chlapce, ale i dívky, které si rády vyzkouší netradiční  sportovní aktivity, cvi

  čení na nářadí a pohybové hry, vhodný i jako doplněk k jinému krouţku - 6 – 10 let 

 

HOBÍK AEROBIK - aerobik, cvičení zaměřené na všeobecnou sportovní přípravu, vhodné pro chlapce i dívky, rozvoj 

  pohybových dovedností formou her - 3–5 let, 6–7 let, 8–11 let, 12 – 16 let 

 

WELLNESS  

AEROBIK   - závodní forma aerobiku, trénink aerobiku, gymnastiky, baletu, výběrové skupiny - 6–8 let, 9–11 

  let, 12–16let, 16 – 26let 

 

SPORTOVNÍ  

AEROBIK   - výkonnostní forma aerobiku, příprava k vrcholovému sportu - výběrová skupina 

 

Talentové zkoušky do týmů wellness a sportovního aerobiku moţno domluvit na tel. 774 962 942. 

 

NABÍDKA CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ: 

  

AEROBIK   - aerobní cvičení na hudbu pod vedením lektora, pro pokročilé 

BODY STYLING  - lekce zaměřená na posilování celého těla 

YOGALATES - kombinace lekcí power jógy a pilátes, vhodné pro kaţdého 

 

začínáme od září 2010, bliţší info na www.corridoor.cz 

 

Kapacita lekcí je omezena, zarezervujte si místo na mailové adrese e.strakosova@corridoor.cz 

 

 

 

 

 

 

Více informací na  

 

www.corridoor.cz  

mailto:e.strakosova@corridoor.cz
http://www.corridoor.cz/
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Lipany 2010 
Regionální muzeum v Kolíně s podporou Středočeského kraje a ve spolupráci s OÚ ve Viticích pořádalo 

22. května 2010 u mohyly Prokopa Holého – Velikého historickou slavnost. Slavnost svým uspořádáním 

navazovala na dřívější výročí, které jsou významným mezníkem v počátku husitství a to volbou Zikmunda 

Lucemburského římským králem v roce 1410 a přijetí Čtyř artikulů praţských roku 1420.  

 

N 
a tuto historickou slavnost se přišlo podívat více jak tři tisíce diváků, kdy mnoho dalších odradilo počasí, kde přes 

lipanskou pláň se táhly černé mraky a kdy kolem 14 hodiny nastala prudká bouře s necelým hodinovým prudkým  

a vydatným deštěm. Jiţ přítomné diváky a návštěvníky tento div počasí neodradil a všichni čekali na 16 hodinu, kdy 

byla zinscenována scéna bitvy u Lipan do které bylo zapojeno přes 100 bojovníků pěších a několik jízdních. Ţe se ukázka 

bitvy vydařila dalo najevo silným potleskem spokojenosti přes tři tisíce diváků, kteří svými dopravními prostředky zaplnili 

celou obec Lipany, silnice k Viticům, Českému Brodu a Kouřimi. Slavnost zahájil ředitel Regionálního muzea v Kolíně, pan  

Mgr. Vladimír Rišlink, dále promluvila farářka církve husitské. Scénu bitvy u Lipan svým komentářem provázel historik mu-

zea pan Jouza.  

V rámci slavnosti následovalo mnoho akcí, jak pro děti, mládeţ, tak i pro dospělé účastníky této slavnosti, kdy nebylo zapo-

menuto ani na dobré občerstvení. Návštěvníci tak mohli podle svého vkusu shlédnout – Katovnu, Trakař, Ignitus, Naruby, 

Ovis Jakulotores, kejklíře, šerm Berounští občané a ukázky dobových zbraní. Tato ukázka scénické bitvy byla největší od 

roku 1930, kdy 7. září se konala u mohyly Prokopa Holého – Velikého „Zemědělská národní slavnost Podlipanska“, kterou 

pořádala Agrární strana u příleţitosti výročí selského povstání v roce 1680, 10. výročí přijetí Ústavy ČSR  

a k příleţitostným 80. narozeninám prezidenta „Osvoboditele“ Tomáše G. Masaryka s další návazností na bitvu u Lipan, kte-

rá také byla předvedena a zfilmována. Této mohutné slavnosti se zúčastnilo na sto tisíc lidu svezeného z celých středních 

Čech. Rekonstrukci bitvy reţíroval Jan Born. Hlavní roli Prokopa Holého – Velikého hrál člen Městského divadla v Praze na 

Vinohradech mistr Zdeněk Štěpánek s dalšími herci a mohutným komparsem. Selská jízda zajistila 1.800 pěších bojovníků, 

600 jezdců a na 400 vozů. Scénickou hudbu hrál padesátičlenný orchestr pod taktovkou dirigenta Radiojournalu Otakara Pa-

říka. Celá tak dobře připravená scéna bitvy se nepovedla. Vítr odnášel slova mistra Štěpánka a tímto utrpěla i bitevní scéna. 

Navíc, aby diváci více viděli, protrhli kordon kolem bitevní scény, takţe se nepodařil ani film. Hlavní projev přednesl 

k mohutnému davu lidí předseda vlády ČSR pan František Udrţal. Na mohyle pak byla odhalena pamětní deska: Kdoţ zasta-

víš se zde, zamysli se, kam vede nesvornost národa. 7.9. 1930 Zemědělský lid. Této mohutné oslavě měl přihlíţet z krytého 

automobilu jiţ nemocný, bývalý ministr, předseda vlády ČSR a zakladatel Agrární strany pan Antonín Švehla.  

Ilustrační foto z roku 2002 
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Jan Nepomucký jako legenda 
Kdo byl sv. Jan Nepomucký 

Několik zajímavostí ze ţivota tohoto světce 

 

J 
an z Pomuku se narodil kolem roku 1340. O místě jeho 

narození nebylo nikdy pochyb, jde zcela jistě o tehdy 

trhovou ves Pomuk, náleţející nedalekému cisterciác-

kému klášteru, jehoţ impozantní trosky pod Zelenou Horou 

jsou dodnes patrné. Četné poţáry přeţil raně gotický kostel 

sv. Jakuba, v němţ byl s největší pravděpodobností Jan po-

křtěn (není totiţ známo, ţe by v Pomuku či sousedních Pře-

sanicích byla ještě jiná svatyně). Na místě, kam pozdější 

tradice kladla světcův rodný domek, se dnes tyčí barokní 

chrám, zasvěcený Janově památce. Mnoho nevíme ani  

o Janových rodičích. Otec Velfín (Welfin) byl pomuckým 

rychtářem v letech 1355 – 1367. O matce budoucího světce 

ţádná zmínka neexistuje. Některé prameny sice hovoří  

o tom, ţe byla příslušnice pomuckého rodu Hasilů, ale tento 

údaj nelze prokázat. Základy vzdělání Jan získal ve škole, 

která byla zřízena uţ kolem roku 1344 při farním kostele  

sv. Jakuba. Další studia, která měl údajně absolvovat v Ţatci, 

nebyla prokázána. Naopak je doloţeno, ţe Jan studoval na 

Vysokém učení v Praze a patřil mezi nejlepší ţáky. 

Janovu cestu ke slávě i tragickému konci ukazuje tento chro-

nologický přehled: 

· 1369: veřejný notář v Praze 

· 1380: oltářník v katedrále sv. Víta 

· 1383–1387: studia církevního práva v italské Pado-

vě 

· 1387: kanovník u sv. Jiljí a doktor dekretů 

· 1389: kanovník vyšehradské kapituly, dále generál-

ní vikář arcibiskupa praţského ve věcech duchov-

ních 

· 1390: Jan vyměňuje dne 26. srpna své farářství  

u sv. Havla za úřad arcijáhna ţateckého 

· 20. 3. 1393: umírá Jan na mučidlech, jeho tělo je 

svrţeno z kamenného mostu do Vltavy 

· 17. 4. 1393: Janovo tělo se zachytilo na pravém 

břehu Vltavy, kde ho nalezli cyriaci z nedalekého 

kláštera, a ti Jana pohřbili. 

· 31. 5. 1721: papeţ Inocenc XIII prohlašuje Jana 

Nepomuckého za blahoslaveného 

· 19. 3. 1729: papeţ Benedikt XIII prohlašuje Jana 

Nepomuckého za svatého 

Příčin, z nichţ nakonec vykrystalizovala Janova smrt, bylo 

několik. Hlavním důvodem bylo církevní schizma, a z toho 

vzniklé nepřátelství mezi králem Václavem IV. a arcibisku-

pem Jenštejnem. Králi velmi záleţelo na tom, aby mohl 

ovlivňovat dosazování biskupů a dalších vyšších církevních 

hodnostářů. V roce 1393 se tyto spory vyostřily v souvislosti 

s volbou nového kladrubského opata. Historické prameny 

hovoří o tom, ţe Jan zemřel proto, ţe stvrdil volbu kladrub-

ského opata, a také proto, ţe byl úředníkem praţského arci-

biskupa Jenštejna, králova úhlavního nepřítele. Jiné prameny 

zase uvádějí jako dominantní příčinu Janovy smrti skuteč-

nost, ţe se opováţil kritizovat samotného krále. A jako další 

moţná příčina se uvádí, ţe Jan nechtěl vyjevit králi zpovědní 

tajemství královny. Nelze jednoznačně prokázat, co bylo pro 

tragický skon světce hlavním důvodem, mnohé však nasvěd-

čuje tomu, ţe právě zachování zpovědního tajemství dovedlo  

 

 

krále aţ k nepříčetné nenávisti. O tom svědčí především krá-

lova nebývalá aktivita v mučírně. Vţdyť osobně Jana pálil na 

boku pochodní, aby vyzvěděl potřebné. Aby se pak definitiv-

ně zbavil umučeného světcova těla, vydal rozkaz svrhnout 

ho večer do Vltavy v místě, kde nyní na Karlově mostě stojí 

socha sv. Jana. 

V návaznosti na tyto scény bitvy u Lipan, byla provedena malá ukázka v roce 1994 skupinou historického šermu při další 

slavnosti u mohyly, které se pravidelně konají od roku 1991, na kterých se podílí Mírová unie, OÚ Vitice, MěÚ Český Brod 

– kulturní středisko, Spolek pro ochranu kulturních a historických památek Českobrodska a ZD Podlipan Vitice. Také 

v závěru před sametovou revolucí jednali zástupci  - Vojenského historického muzea s dalšími zainteresovanými sloţkami o 

provedení ukázky bitvy u Lipan. Se ZD Vitice pak hlavně ohledně osevu a sklizně z polí na lipské pláni, kde mělo představe-

ní bitvy probíhat. Tato připravovaná velká akce jiţ nebyla provedena.  

Letošní slavnost, která měla bohatý kulturní program a mohutnou účast návštěvníků si zasluhuje uznání, ale také i velké po-

děkování za přípravu, organizaci a samotné provedení Regionálnímu muzeu v Kolíně, ale i dalším, kteří se na této slavnosti 

podíleli. Přání mnoha návštěvníků této slavnosti byla, aby i dále, třeba jen v menším provedení bylo tradičně navázáno na 

roční slavnostní shromáţdění pro národ tak významné historické události, jako byla bitva u Lipan.  

Bohumil Kopecký, 15.6.2010  Lipany 

Socha sv. Jana Nepomuckého v Českém Brodě 
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Ostatky sv. Jana Nepomuckého jsou uloţeny v chrámu sv. 

Víta. Projevem velké úcty a váţnosti k jeho osobě jsou stov-

ky soch, umístěných převáţně na mostech nejen v našich 

zemích, ale i v zahraničí.  

Sv. Jan Nepomucký je povaţován za patrona vod. Jeho odka-

zu je věnována i část expozice nepomuckého muzea či klášte-

ra v Kladrubech u Stříbra. Do jeho rodiště Nepomuka při-

cházejí ročně zejména ve výročí Janovy tragické smrti stovky 

návštěvníků včetně významných církevních a veřejných osob-

ností uctít jeho památku. Mgr. Luděk Krčmář 

 
U nás v Českém Brodě máme rovněţ sochu světce sv. Jana Nepo-

muckého a to přímo naproti hlavnímu vchodu do chrámu sv. Got-

harda. Socha je umístěna ve výklenku ve zdi, tvořící část plotové zdi 

u čp. 1. Socha je vytesána z pískovce a pochází z roku 1900. Sochu 

věnovala Matilda Weidenhőfferová, vdova po známém českobrod-

ském lékárníkovi. Sochu vysvětil 15. května 1900 tehdejší děkan 

českobrodský P. Alois Kašpárek. Autor sice není znám, ale bylo by 

rozhodně škoda nechat sochu úpl-

ně zchátrat. Proto vítáme snahu 

města o regeneraci této, i kdyţ 

nezapsané, památky v rámci rekon-

strukce obou náměstí. Drţíme pal-

ce, aby to vyšlo!  

V Českém Brodě je ještě jedna 

památka zasvěcená Janu Nepo-

muckému. Je to kaplička při silnici 

do Nové Vsi (na rohu ulice Jiřího 

Wolkera), která je v poměrně dob-

rém stavu (red.) 

Znak města Nepomuk 

Vzpomínka na společenskou 

událost před sto lety 

 
V roce 1910 se konala v Českém Brodě Okresní hospodář-

ská výstava. Další stoleté výročí události, kterou si připome-

neme drobným článkem Alexandra Zajíčka. Poprvé byla 

otištěna v Českobrodském zpravodaji v roce 1970. Přináší-

me ji v původním znění bez větších úprav. 

 

V 
 roce 1910 to byl na tehdejší dobu podnik velkolepý. 

Vystavovalo se v letních měsících o prázdninách 

v bývalé měšťanské škole, v sokolovně, na parcele 

stavitele pana Holy, a ještě v jiných přilehlých objektech. 

Vystavoval tehdy průmysl, řemeslníci, obchodníci, chovatelé 

domácího drobného zvířectva a jiní z okresu českobrodského 

i z jiných okresů. Tak např. z brodských firem – firma Čer-

novský a spol. vystavovala hospodářské stroje a nářadí, které 

se jiţ tenkrát vyváţely na Ukrajinu a do Ruska. Bednář No-

vák vystavoval všechny druhy bednářských výrobků od 

dţbánů aţ po voznice. Pozornost tam tehdy budil jeho 11letý 

syn, který tam dovedně předváděl bednářské řemeslo (viz 

obrázek). Jistý krejčí s vídeňskou praxí kromě pěkných oble-

ků vystavoval také jeden oblek lepený, na kterém si jehla, 

kromě obšitých dírek a přišitých knoflíků, ani nezapracovala. 

Dával na něj písemnou záruku, ţe se nesmí ve vlhku ani 

v dešti rozlepit. Chovatelé domácího drobného zvířectva 

vystavovali pěkné druhy králíků, holubů, drůbeţe atd. Firma 

Karel Zajíček, Poříčany (později v Českém Brodě) vystavo-

vala světoznámé velocipedy Favorit se 2–4 převody, patent 

Fichtel a Sachs, 

gramofony, šicí 

stroje a jeden or-

chestrion (hrací 

skříň), který po 

vhození určité 

mince hrál jako 

celá kapela. Na 

vystavené výrob-

ky se přijímaly 

objednávky, které 

se pak brzo vyři-

zovaly. V té době 

byl také odhalen 

krásný pomník 

Prokopa Holého 

na náměstí, který 

nám ještě dnes 

mnohá města zá-

vidí. 

Po celou dobu 

výstavy, která 

trvala 14 dní, vy-

hrávala Kmochova kapela a byla v tu dobu také sloţena po-

pulární lidová píseň: „Jestli já se podívám k českobrodským 

Zahradám, jestli je tam ještě modrooké děvče, tak si na něj 

zavolám…“ 

A pak byla výstava v Českém Brodě v r. 1910 zakončena 

Kmochovou kapelou a hudbou a na všechno zbyla uţ jen 

vzpomínka. 

Alex. Zajíček 



  212121                                                                                     červenecčervenec –– srpen 2010srpen 2010 

21 

Mračení na Tuchorazi 

 
Středověká tvrz Tuchoraz u Českého Brodu. Ter-

mín 21–22. 8. 2010 od 10 do 17 hod. Název akce – 

8. ročník historických slavností Mračení. 

Největší a nejhezčí historické slavnosti středočes-

kého kraje, tentokrát v nádherném prostředí pozd-

ně gotické tvrze v Tuchorazi. 

Návštěvníky čeká bohatý kulturní program, dobo-

vé trţiště, komentované prohlídky interiérů jinak 

nepřístupné památky. Vyvrcholením programu 

pak bude bitva z období třicetileté války na motivy 

místní legendy o dvou bílých pannách. Hudba, ta-

nec, šerm, ukázky palných zbraní a starých řeme-

sel, soutěţe pro děti i dospělé, bohaté občerstvení. 

Jedinečná příleţitost shlédnout tvrz a ještě se po-

bavit. Program po oba víkendové dny. Těšíme se 

na Vaši návštěvu. 

Podrobnosti najdete na http://tuchoraz.xf.cz 

nebo na http://www.mracti.cz 

Tuchorazská bílá paní 

 
Láskou malíře Otakara Moravce se stala spanilá 

Tuchorazská tvrz, kterou namaloval v různých 

proměnách nejméně stokrát.  

Při jedné příleţitosti sedělo se u piva v zahradě 

restaurace p. Černého v Zahradách a Ota najednou 

se svěřil společnosti, ţe na věţi se zjevuje o půlno-

ci Bílá paní Markétka Smiřická. Toť se ví, ţe to 

byl důvod protáhnout sedění do půlnoci.  

Přítomný ing. Jarda Kolenský, který nikdy nepo-

kazil ţádnou legraci, na tajný pokyn Oty vypůjčil 

si bílý ubrus a šel strašit. Kdyţ sýček na věţi od-

houkal půlnoc, vydrápal se milý Jarda na zeď hra-

du a při svitu měsíce začal předvádět svou produk-

ci. Ale co se nestalo: pojednou vidí, ţe na zdi se 

producíruje bílá postava paní Markétky. Jarda se 

nemohl probrat z překvapení a zděšeně prchal dolů 

ke mlýnu. Bílá paní, která jej tolik vyděsila – byl 

Ota v malířském plášti. Tu noc se popíjelo – aţ do 

rána… 

Otakar Moravec 

 
(z archivu čbz 1970, pouţito části textu Rudolfa Petráně) 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ  

CENTRUM ČESKÝ BROD 

zve v rámci Dnů Evropského dědictví 

na přednášku 

historika PhDr. Miloše Dvořáka 

Tvrz, rychta a radnice  
v dějinách Českého Brodu 

s vycházkou do interiéru kostela  

Nejsvětější Trojice v parku v sobotu 11. 9. 2010 

od 9.30 hodin I. patro budovy MKIC 

VSTUP VOLNÝ 
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Sraz hasičstva v Litoměřicích 2010 
Posádka vozidla Praga – An, která ve dnech 11. aţ 12. června 2010 reprezentovala město Český Brod na 5. celorepublikovém 

srazu hasičstva v Litoměřicích. Pavel Urban 

Gratulace  

panu Bekovi 

 

Vše nejlepší,  

mnoho ţivotní  

pohody, dobré 

zdraví, ţádnou  

starost  

a především  

stále dobrou  

náladu  

přejí  

k Tvým  

osmdesátým  

narozeninám  

kamarádi Sboru 

dobrovolných  

hasičů z Českého 

Brodu a okolí.  
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K článku Město jako park — část prezentace Lucie Konopíkové 

Franz Kafka: „V mých očích jsou zdi, které oddělují 
zdravé a nemocné, jen výrazem slepoty vůči skutečné 

hodnotě člověka, která je tam i zde stejná“. 
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POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77,  

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572         

privat: 321 623 121 

U
k
á

z
k
y
 d

a
lš

íc
h
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MKICMKIC  
www.kulturainfowww.kulturainfo--cesbrod.czcesbrod.cz  

mkic@cesbrod.czmkic@cesbrod.cz  

info@cesbrod.czinfo@cesbrod.cz  

http://www.cesbrod.czhttp://www.cesbrod.czhttp://www.cesbrod.cz   

informace z městainformace z městainformace z města   

Český BrodČeský BrodČeský Brod   

Dne 6. července 2010 by se  

dožil 90 let  

pan Jaroslav Zeman. 

 

 

  

 

 

 

Kdo jste ho znali,  

vzpomeňte s námi.  

Stále vzpomíná vnučka  

Helena s rodinou. 

Nabízíme k prodeji  

pozemky na výstavbu 

RD v klidné části obce  

Tuchoraz.  

Jedná se o posledních 5 par-
cel o výměrách 600 m2, 863 
m2, 958 m2, 976 m2 a 536 m2 
v cenách od 950,- Kč/m2  do 
1100,- Kč/m2 včetně provize, 
právního, příp. finančního ser-
visu. Na parcely je přivedena 
městská voda, elektřina je ve 
fázi výstavby. U pozemků je 
autobusová zastávka. Zpev-
něná komunikace v první sta-
vební části ke všem pozem-
kům. V obci základní potraviny 
jinak veškerá občanská vyba-
venost v nedalekém Českém 
Brodě cca 4 km. Bližší infor-
mace:  

POZEMKY NA PRODEJ 

mail: jitrenkareality@seznam.cz 

JITŘENKA reality,  
tel.:  739 407 368,  
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P 
řed odevzdáním tohoto čísla Českobrodského zpravodaje do tisku došla do redakce smutná zprá-

va:  

Dne 6. července 2010 zemřel tiše pan Vladimír Brzek v poţehnaném věku 83 let. Poslední roz-

loučení s  panem Brzkem se konalo v pondělí 12. července 2010 v 11 hodin v obřadní síni českobrodské-

ho hřbitova. 

Čtenáři se setkávali na stránkách našeho časopisu s jeho fotografiemi a reprodukcemi starých českobrod-

ských pohlednic, která dlouhá léta sháněl, řadil a opatroval jako velkou vzácnost. Touto svojí sbírkou malých kartiček 

se řadil k významným sběratelům s téměř ucelenou kolekcí produkce pohlednic našeho města od dob Rakouska-

Uherska po naše časy.  

Byl i náruţivým fotografem a pořídil mnoho fotografií z našeho města i z míst dávno zmizelých. Věříme, ţe se najde 

moţnost a příleţitost k vyuţití fondu pana Brzka a nezůstane jen u malé průřezové výstavy v MKIC, kterou ještě stačil 

připravit a kterou uţ, bohuţel, nemohl navštívit. MKIC prodluţuje výstavu aţ do konce prázdnin a všechny zájemce 

na ni srdečně zve.   Zdenka Bočková, řed. MKIC 

BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY  

MARIE V TISMICÍCH 

PETR HEŘTUS (čp. 95) - nutné objednat pře-

dem! Tel. 606 855 695. Bohosluţby vţdy sobota 

před čtvrtou nedělí v měsíci od 17.30 hodin, 

vstupné dobrovolné.  

Pozor! Do září 2010 je bazilika uzavřena  

z důvodu rekonstrukce. Informujte se na uve-

deném tel. čísle. 

KOSTEL VE VRBČANECH U KOLÍNA 

JANA SVOBODOVÁ tel. 605 362 619,  

vstupné dobrovolné. 

TVRZ TUCHORAZ 

GROSS ANDRÉ – nutné objednat předem! Tel. 

602 457 213, 321 623 317 ne jednotlivci, jen 

skupiny, vstupné 15 Kč. 

e-mail: hláska.grossovi(a).seznam.cz 

POZEMEK ZA HRADBAMI ČESKÝ BROD 

GARDA – ZDENĚK SVOBODA,  

tel. 602 358 355 

ŢIDOVSKÝ HŘBITOV PŘISTOUPIM 

pí VEJVODOVÁ (čp. 108) tel. 723 669 033, 

příspěvek dobrovolný. 

MUZEUM TRAKTORŮ A ZEMĚDĚLSKÉ 

TECHNIKY CHOTOUŇ  

PAVEL VÍŠA (čp.26) – nutné objednat předem! 

Tel. 607 636 720, vstupné dobrovolné. 

PIVOVARSKÉ MUZEUM – KOSTELEC 

nad ČERNÝMI LESY  
exkurze v době trvání cca 60 min. s malým ob-

čerstvením minimální počet návštěvníků šest, 

otevřeno kaţdou sobotu od 15.00 hod.,  

vstupné 70 Kč, www.pivovarkostelec.cz 

HASIČSKÉ MUZEUM POŘÍČANY 

otevřeno: po-pá 15–18 hod., so-ne 8–15 hod. 

Bytovka u nádraţí č. l, Lipová čp. 357,  

Milan Škaloud – hasič a ředitel muzea.  

Tel. 603 988 912 

Výběr ze zajímavostí, které  

můţete navštívit v našem regionu 

http://www.pivovarkostelec.cz/


Naši školáci
v Kőngenu

Noví občánci

Z výletu na zámek Loučeň



Výstava z fotoarchivu Vladimíra Brzka

Přední poskytovatel nebankovních úvěrů
hledá obchodní zástupce pro posílení

svého týmu v okresech
Kutná Hora, Kolín, Nymburk

volejte: 800 366 000


