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Vážení spoluobčané, 

 

p 
o dvanácti letech jsem se rozhodl, že skončím ja-

ko starosta města a přenechám tento nelehký 

post někomu mladšímu. Trvám na tom, že každý 

z nás by měl vědět kdy včas skončit. Vedení města vyža-

duje mnoho času, znalostí a pevného zdraví. Dvanáct let 

v této funkci bohatě stačí. Chtěl bych z tohoto místa po-

děkovat všem, kteří mi po dlouhá léta pomáhali a vytvá-

řeli podmínky pro mou práci. 

Jejím cílem bylo neustále zlepšovat obraz našeho města. 

Díky i těm, kteří svou kritikou posouvali problémy 

k jejich řešení. Zvláštní poděkování všem členům zastu-

pitelstva po všechna tři volební období. Nikdy se nesní-

žili k politikaření a veškeré počínání těchto zastupitel-

ských sborů vždy upřednostňovalo zájmy našeho města. 

A to není všude obvyklé.  

To, že se loučím s postem starosty ale neznamená, že se 

nechci i nadále zúčastňovat dění v našem městě. Dosta-

nu-li ve volbách dostatek hlasů, rád bych dále přispíval 

svými zkušenostmi v dalším rozvoji města jako jeho za-

stupitel.  

                                         Jaromír Fischer, starosta města  

Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 
Zpracovává, vydává, tisk a distribuci zajišťuje  

Městské kulturní a informační centrum v Českém Brodě 

(IČO: 00065951) ve spolupráci s Městem Český Brod.  

Řídí redakční rada ve složení: Bočková Zdenka, Hájek 

Václav, Hor Tomáš, Ing. Petrásek Jaroslav st.,  

Bc. Nekolný Jakub. Adresa redakce: MKIC,  

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

Fotografie, pokud není uvedeno jinak,  

Karel Boček, archiv ČBZ a města. 
Telefon: 321612220, 321612219, 321612218 

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

cbz@cesbrod.cz; info@cesbrod.cz 
Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše 

uvedenou adresu nebo osobně předejte na stejné adrese  

v Informačním centru v přízemí budovy MKIC.  

Upřednostňujeme autorské příspěvky  
v elektronické podobě na některém z běžných médií  

a v běžných formátech. Fotografie přijímáme  
ve všech formátech a oddělené od textu. Texty procházejí 

základní jazykovou úpravou a za jejich obsah ručí autoři 

příspěvků. Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů, 

případně jejich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu 

titulků, vyžaduje-li to celkové zpracování příspěvku. 

Nevyžádané rukopisy, fotografie, případně kresby se 

nevracejí. Vychází počátkem každého měsíce, k dostání ve 

vybraných prodejnách časopisů a v MKIC. Předplatné 

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

MK ČR E10639.  
Tisk Jan Průša – Polygrafická výroba Klučov.  

Cena jednoho výtisku je 9,00 Kč.  
Toto číslo vyšlo 1. 10. 2010 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka čísla 11. 2010 je v pondělí 11. 10. 2010  
© MKIC 1992 – 2010 
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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 20. řádného jednání rady města,  

konaného dne 19. 8. 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Ukončení nájemní smlouvy (192/2010). Rada města I. 

schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 229/2004/

FO na byt č. 6 na adrese nám. Arnošta z Pardubic 25, Český 

Brod s Jaroslavem Dobiášem k 30. 09. 2010, za podmínky 

předání bytu ve stavu v jakém byl převzat k uţívání, II. po-

věřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpi-

sem výše uvedené dohody. 

2. Odkoupení pozemku KN p.č. 855/2 (chodník) v obci  

a k.ú. Český Brod (193/2010). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit odkoupení pozem-

ku KN p.č. 855/2 o výměře 5 m2 ostatní plocha v obci a k. ú. 

Český Brod za dohodnutou cenu 50 Kč do vlastnictví města 

Český Brod od Ing. Jaroslava Petráska a manţelů Ing. Jaro-

slava Petráska a Ing. Blanky Petráskové. 

3.  Pořízení výpočetní techniky projektového týmu výzvy 

č. 53 - výběr dodavatele (194/2010). Rada města 

I. schvaluje pořadí nabídek na akci „Pořízení výpočetní tech-

niky projektového týmu výzvy č. 53“ 

1. Svitok s. r. o., Nám. Arnošta z Pardubic 38, 282 01 Český 

Brod, IČ: 28882164, 

2. Eldis s. r. o., Všetičkova 8, 602 00 Brno, IČ: 48528765, 

3. Ing. Zdeněk Kopřiva, Michelská 44, 141 00 Praha 4, IČ: 

27675645, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem kupní smlouvy s firmou Svitok s. r .o., 

nám. Arnošta z Pardubic 38, 282 01 Český Brod, IČ: 

28882164. 

4. Pronájem pozemku KN p.č. 1523 v obci a k.ú. Český 

Brod (195/2010). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy 

o nájmu pozemku s Jaroslavem Frankem a Helenou Fraňko-

vou, Ţelivského 248, 282 01 Český Brod, na pozemek KN 

parcelní číslo st. 1523 o výměře 15 m2 v obci a k. ú. Český 

Brod, za cenu 50 Kč/m2 /rok, na dobu neurčitou, II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této 

smlouvy o nájmu pozemku. 

5. VB - Šperlichovi - vodovodní přípojka (196/2010). Ra-

da města I. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene na uloţení a provozování vodovodní přípojky na 

pozemku č. 221/14 dle KN v obci a k. ú. Český Brod. Bu-

doucím oprávněným jsou manţelé Šperlichovi. Návrh 

smlouvy je přílohou originálu zápisu, II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené 

smlouvy o zřízení věcného břemene. 

6. Kounická - Pod Hájem - budoucí převzetí vodovodu  

a kanalizace (197/2010). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit smlouvu o budoucí 

smlouvě darovací nově vybudovaných vodovodních a kana-

lizačních řadů na pozemcích č. 749/34(PK 749/1), 749/33, 

765/27, 765/43 a 765/2 (PK 750) v k. ú. a obci Český Brod  

z majetku pana Miloslava Hollase a paní Hany Hollasové, 

oba trvalým bydlištěm Kounická 1426, Český Brod, do ma-

jetku města Český Brod za podmínek, které jsou přílohou 

originálu zápisu tohoto usnesení. 

7. Palackého - smlouva budoucí - převod komunikací  

a sítí (198/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu měs-

ta Český Brod schválit smlouvu o budoucí smlouvě darovací 

převodem nově vybudovaného kanalizačního řadu na po-

zemcích č. PK 904/1, PK 226, komunikace na pozemku PK 

226, veřejného osvětlení, veřejné zeleně a části pozemku PK 

226 vše v k. ú. a obci Český Brod z majetku pana Přemysla 

Němce a paní Evy Němcové, oba trvalým bydlištěm Zárubo-

va 193, Český Brod, do majetku města Český Brod za pod-

mínek, které jsou přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. 

8. ZŠ Ţitomířská - ţádost o souhlas s přijetím daru 

(199/2010). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele s při-

jetím účelového daru ve výši 55945 Kč na zasíťování objek-

tu hlavní budovy školy od firmy MSC-NET s. r. o. Český 

Brod. 

9.  Prodlouţení nájemní smlouvy (200/2010). Rada města 

I. schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 220/2009/FO 

s Tomášem Svobodou, Na Hradbách 129, 280 02 Kolín I, 

kterým se prodluţuje doba uţívání bytu č. 9 na adrese Český 

Brod, Palackého 1256 o rok, tj. do 15. 09. 2011, II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jarmíra Fischera podpisem výše 

uvedeného dodatku. 

10.  Ukončení nájemní smlouvy (201/2010). Rada města I. 

schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 222/2009/

FO na byt č. 36 na adrese Palackého 1256, Český Brod  

s Lucií Pečenkovou k 31. 08. 2010, II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené 

dohody. 

11.  Vyhlášení záměru na pronájem volných bytových 

jednotek F&lackého č. 1256, Český Brod (202/2010). Ra-

da města vyhlašuje záměr na pronájem volných bytových 

jednotek na adrese Palackého 1256, Český Brod 1) byt č. 

1256/1 1+1 ve II. NP o velikosti 41,48 m2 za minimální ná-

jemné ve výši 3500 Kč měsíčně bez záloh na sluţby, na dobu 

určitou jeden rok, 2) byt č. 1256/41 1+1 v VIII. NP o veli-

kosti 40,46 m2 za minimální nájemné ve výši 3300 Kč mě-

síčně bez záloh na sluţby, na dobu určitou jeden rok, 3) byt 

č. 1256/48 1+1 v 9. NP o velikosti 26,83 m2 za minimální 

nájemné 2500 Kč měsíčně bez záloh na sluţby, na dobu urči-

tou jeden rok, 4) byt č. 1256/29 1+1 v VI. NP o velikosti 

40,46 m2 za minimální nájemné ve výši 3.300 Kč/měsíčně 

bez záloh na sluţby, na dobu určitou jeden rok, 5) byt č. 

1256/36 1+1 v VIL NP o velikosti 26,83 m2 za minimální 

nájemné 2500 Kč měsíčně bez záloh na sluţby, na dobu urči-

tou jeden rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je vy-

rovnání všech závazků k Městu Český Brod. Kauce ve výši 

trojnásobku nájmu a záloh na sluţby musí být sloţena na 

účet města do 15 dnů od doručení oznámení o přidělení bytu. 

V případě nesplnění těchto podmínek bude byt nabídnut dal-

šímu zájemci. Nabídky v zalepené obálce, označené slovy 

„NEOTEVIRAT - byt č. 1256/příslušné číslo bytu“ zašlete 
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na adresu města Český Brod, Nám. Husovo 70 nebo předejte 

do podatelny Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, nej-

později do 09. 09. 2010 do 11:00 hod. Nabídka musí obsaho-

vat jméno, příjmení, současné bydliště ţadatele, nabízenou 

výši nájemného, telefonický kontakt na ţadatele. 

12. Ţádost o koupi pozemku (díl 619/13) v obci a k.ú. Čes-

ký Brod (203/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod souhlasit s prodejem části pozemku KN 

p.č. 616/1 a to část vytyčenou geometrickým plánem č. 1247-

139/2006 ze dne 17.07.2006 jako pozemkový díl č. 619/13  

s přesnou výměrou 1501 m2  společnosti NOVETA – Pivovar 

Český Brod, s. r. o., Tuchorazská 1433/17, Český Brod, za 

cenu 150 Kč/m2, tj. celkem 225150 Kč. A pověřit starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlou-

vy. 

13. Prodej jednotky č. 2 č.p. 1127, ul. K Dolankám Český 

Brod (204/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu měs-

ta Český Brod schválit prodej jednotky č. 1127/2 o výměře 

51,30 m2 včetně spoluvlastnických podílů 513/4659 na spo-

lečných částech domu č. p. 1127 a pozemku KN p. č. st. 1225 

o výměře 1126 m2 vše v obci a k. ú. Český Brod paní Janě 

Kozibrátkové, U Stepnického rybníka 321, 588 56 Telč, za 

nabídnutou cenu 961100 Kč. Podmínky prodeje: Podpis kup-

ní smlouvy bude do 30 dnů od doručení oznámení o schválení 

prodeje. Částka 300 tis. Kč bude zaplacena při podpisu kupní 

smlouvy, zbylých 661100 Kč do 14 dnů po zápisu do katastru 

nemovitostí. V případě nesplnění podmínek bude byt nabíd-

nut dalšímu zájemci. 

14. Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod - 

veřejná zakázka na sluţby (205/2010). Rada města I. schva-

luje návrh mandátní smlouvy se společností Český a morav-

ský účetní dvůr, s. r. o., Dašická 247, 530 03 Pardubice, pro 

poskytnutí právních sluţeb v oblasti veřejných zakázek pro 

Město Český Brod a návrh Výzvy k podání nabídek a zadáva-

cí dokumentace k veřejné zakázce „Projekt zvýšení kvality  

a efektivity MU Český Brod“, II. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této mandátní 

smlouvy a podpisem této výzvy, III. souhlasí v souvislosti s 

usnesením rady města č. 182/2010 ze dne 21. 07. 2010 a dle 

podmínek metodického pokynu pro zadávání zakázek OP 

LZZ s výběrem a následným vyzváním prostřednictvím 

CMUD níţe uvedených dodavatelů k podání nabídek a zadá-

vací dokumentace k veřejné zakázce „Projekt zvýšení kvality 

a efektivity MU Český Brod“: 

1) REENGINE CZ a. s., Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3 

- Ţiţkov, 

2) INVENTIO CONSULTING s. r. o., Nádraţní 16/1248, 

702 00 Ostrava, 

3) Grant Help, s. r. o., Chelčického 8, 130 00 Praha 3, 

4) Dotační management s. r. o., Na Klaudiánce 1128/21, 147 

00 Praha 4, 

5) 4TM Solution s. r. o., Náměstí Míru 30, 276 01 Mělník. 

15. Dodatek č. 1 k SoD č. 46/2010/OSM na akci: 

„Vybudování parkoviště P+R v dopravním uzlu Český 

Brod“. Rada města schvaluje.  

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

místostarosta města 

 

Souhrn z 21. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 30. 8. 2010 od 13:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
1. Doplnění záměru čj. 11020/2010/OSM a čj. 11019/2010/

OSM (206/2010). Rada města vyhlašuje 

doplnění záměru č.j. 11020/2010/OSM ze dne 04.06.2010, 

který byl zveřejněn ve dnech od 04. 06. 2010 do 22. 06. 2010 

a záměru čj. 11019/2010/OSM ze dne 04. 06. 2010, který byl 

zveřejněn ve dnech od 04. 06. 2010 do 17. 08. 2010. 

Správné výměry jednotek a spoluvlastnických podílů na spo-

lečných částech domu čp. 1127 a pozemku pč. st. 1225 v obci 

a k. ú. Český Brod jsou: 

Jednotka č. 1127/1 - správná výměra jednotky je 52,70 m2 

(místo 51,41 m2), správný 

spoluvlastnický podíl je 5270/48373 (místo 514/4659). 

Jednotka č. 1127/2 - správná výměra jednotky je 53,74 m2 

(místo 51,30 m2), správný 

spoluvlastnický podíl je 5374/48373 (místo 513/4659). 

Jednotka č. 1127/3 - správná výměra jednotky je 56,95 m2 

(místo 56,30 m2), správný 

spoluvlastnický podíl je 5695/48373 ( místo 563/4659). 

Jednotka č. 1127/4 - správná výměra jednotky je 56,60 m2 

(místo 55,70 m2), správný 

spoluvlastnický podíl je 5660/48373 (místo 557/4659). 

Jednotka č. 1127/5 - správná výměra jednotky je 57,47 m2 

(místo 56,30 m2), správný 

spoluvlastnický podíl je 5747/48373 (místo 563/4659). 

Jednotka č. 1127/6 - správná výměra jednotky je 56,80 m2 

(místo 56,30 m2), správný 

spoluvlastnický podíl je 5680/48373 (místo 9321/46553). 

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

místostarosta města 

 

Souhrn z 22. řádného jednání rady města,  

konaného dne 2. 9. 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
3.  Domy Kounická oprava balkonů- komise (207/2010). 
Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek na akci: Město Český Brod - Odstranění zatékání do 

konstrukcí balkonů včetně úpravy klempířských prvků byto-

vých domů čp. 1392 a 1393, ul. Kounická, Český Brod ve 

sloţení: Jaromír Fischer - starosta města, Václav Hájek - sprá-

va domů a bytů, Mrg. Plíva - zastupitel města, Ing. Hynek 

Rieger - zástupce BD Kounická, Jaroslava Sahulová - finanč-

ní odbor. Náhradníky jsou: Bc. Jakub Nekolný - místostaros-

ta, Ing. Eva Čokrtová - vedoucí OSMM, Hana Burýšková - 

finanční odbor, Lenka Hoffinannová - pozemková agenda. 

Zapisovatelkou komise bude Jitka Kocourková - investiční 

technik. Otevírání obálek se uskuteční ve středu, 8. září 2010 

v 15:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Náměstí 

Husovo 70, Český Brod. 

4. Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod - 

hodnotící komise (208/2010). Rada města schvaluje 

hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení úplnosti  

a hodnocení nabídek a zadávací dokumentace k veřejné za-

kázce „Projekt zvýšení kvality a efektivity MU Český Brod“ 

v následujícím obsazení včetně náhradníků: Bc. Jakub Nekol-

ný (člen) - Jaromír Fischer (náhradník), Ing. Aleš Kašpar 

(člen) - Mgr. Klára  Uldrichová (náhradník), Ing. Irena Vo-

máčková (člen) - Michaela Vomáčková (náhradník), Jarosla-

va Sahulová (člen) - Martina Jelínková (náhradník), Tomáš 

Hor (člen) - Jiří Šimek (náhradník), Ing. Eva Čokrtová (člen) 

- Ing. Rostislav Vodička (náhradník). 

5. Prodej bytové jednotky ul. Palackého č. 1256/2 

(209/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Čes-
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ký Brod schválit prodej bytové jednotky č. 1256/2 - 1+1 v II. 

NP o velikosti 40,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu  

o velikosti 4046/173205 na pozemku pč. st. 1580 a pozemku 

pč. st. 1580 o výměře 279 m2 a na společných čátech domu 

čp. 1256 v obci a k. ú. Český Brod panu Zdeňku Skalovi, 

bytem Palackého 1256/2, Český Brod za kupní cenu 483410 

Kč, přičemţ částka ve výši ceny převáděné části pozemku 

stanovené znaleckým posudkem je předmětem odvodu do 

státního rozpočtu dle darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 

18. 03. 2002. Návrh na vklad vlastnického práva bude podán 

na katastrální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za 

vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. Úhrada kupní ceny bude 

před podpisem kupní smlouvy. Nabyvatel musí mít uhrazeny 

veškeré závazky vůči městu Český Brod 

6. Pronájem pozemků PK p.č. 997/1 a PK p.č. 999/1 v ka-

tastrálním území Český Brod (210/2010). Rada města I. 

schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku s Janem Krá-

lem, soukromý zemědělec, IČ: 46392530, DIČ: 

CZ7303060314, Břeţany II. čp. 23, 282 01 Český Brod na 

pozemky PK pč. 997/1 orná půda o výměře 5823 m2 a poze-

mek PK pč. 999/1 orná půda o výměře 7777 m2 v katastrál-

ním území Český Brod, za účelem zemědělského vyuţití. 

Tato smlouva o nájmu pozemků je uzavřena na dobu určitou 

od 01.10. 2010 do 30. 09. 2011. Výše nájemného je 2222 Kč 

za 1 ha ročně, celková částka nájemného činí 3022 Kč ročně, 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem této smlouvy o nájmu pozemků. 

7. Návrh na schválení odpisu pohledávek z důvodu nevy-

mahatelnosti (211/2010). Rada města I. schvaluje odpis po-

hledávek na poloţce Pokuty Městské policie v počtu 49 polo-

ţek, v celkové výši 14800 Kč, se splatností v roce 2003  

a 2004, nepřesahujících částku 500 Kč za jednotlivou poloţ-

ku, II. schvaluje odpis pohledávek na poloţce Pokuty ukláda-

né obcí v počtu 31 poloţek, v celkové výši 12900 Kč se splat-

ností v roce 1999 aţ 2004, nepřesahujích částku 1000 Kč za 

jednotlivou poloţku, III. schvaluje odpis pohledávek na po-

loţce Pokuty dopravního odboru v počtu 7 poloţek, v celkové 

výši 7400 Kč, se splatností v roce 2003 a 2005, nepřesahují-

cích částku 1500 Kč za jednotlivou poloţku. 

8.  Schválení vyplacení přeplatku nájemného p. Mixa 

(212/2010). Rada města souhlasí s vyplacením přeplatku na 

nájemném za období od 01. 11. 2005 do 31. 12. 2009 v celko-

vé výši 18889 Kč panu Janu Mixovi, Nám. Arnošta z Pardu-

bic 12, Český Brod. 

9. Určený zastupitel pro územní plán města Český Brod 

(213/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Čes-

ký Brod určit Bc. Jakuba Nekolného zastupitelem pro spolu-

práci na pořízení nového územního plánu města Český Brod. 

11. Schválení výjimky MŠ Kollárova (214/2010). Rada 

města souhlasí ve funkci zřizovatele s povolením výjimky  

v počtu zapsaných dětí pro školní rok 2010-2011 v MŠ Kollá-

rova z 24 zapsaných dětí dle zákona na 27 dle hygienické 

kapacity třídy. 

12.  Obnova drobných sakrálních památek města -1. etapa 

(schválení ţádosti) (215/2010). Rada města souhlasí s podá-

nám ţádosti o dotaci z programu MAS Region Pošembeří o. 

p. s., 3. výzva léto 2010 pro čerpání prostředků v rámci Stra-

tegického plánu Leader - Fiche 3 - Návrat ke kořenům - ces-

tou našich předků na akci Obnova drobných sakrálních pamá-

tek města - 1. etapa. Jedná se o opravu sochy sv. Jana Nepo-

muckého na Náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě. 

13.  Obnova drobných sakrálních památek města -1, etapa 

(smlouva o partnerství MKIC) (216/2010). Rada města I. 

schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Český 

Brod a Městským kulturním a informačním centrem na reali-

zaci akce Obnova drobných sakrálních památek města – 1. 

etapa, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem smlouvy o partnerství s Městským kultur-

ním a informačním centrem. 

14.  Obnova drobných sakrálních památek města - 1, eta-

pa (smlouva o partnerství Římskokatolická farnost) 

(217/2010). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy o part-

nerství mezi městem Český Brod a Římskokatolickou farností 

na realizaci akce Obnova drobných sakrálních památek města 

-1. etapa, II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem 

smlouvy o partnerství s Římskokatolickou farností. 

15. Dodatek č. 1 k SoD č. 46/201 O/OSM na akci: 

„Vybudování parkoviště P+R v dopravním uzlu Český 

Brod“ (218/2010). Rada města I. schvaluje uzavření dodatku 

č. 1 ke smlouvě o dílo č.: Z813 (46/2010/OSM) ze dne 24. 03. 

2010. Dodatek č. 1 je přílohou originálu zápisu tohoto usne-

sení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fische-

ra podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 46/2010/OSM mezi Tostem s. r. o., Havlíčkova 408, 584 

01 Ledeč na Sázavou a městem Český Brod, Husovo náměstí 

70, 282 01 Český Brod. 

16. Intenzifikace ČOV v Českém Brodě - Technický dozor 

investora (219/2010). Rada města schvaluje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: 

„Intenzifikace ČOV v Českém Brodě - Technický dozor in-

vestora“. Otevírání obálek proběhne dne 14. 09. 2010 ve 

10:30 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Náměstí 

Husovo 70, Český Brod. Členy komise jsou: Jaromír Fischer 

- starosta, Ing. Eva Čokrtová - vedoucí OSM, Ing. Helena 

Pijálková - vodohospodář ŢP, Jaroslava Sahulová - vedoucí 

FO, MUDr. Petr Blaţek - radní města. Náhradníci: Bc. Jakub 

Nekolný - místostarosta, Ing. Šárka Jedličková - FO, Ivana 

Stárková - vodohospodář, Jitka Kocourková - investiční tech-

nik, Ing. Jiří Šimek - informatik. 

17. Ul. Jiřího Wolkera - smlouva budoucí kupní - Arnošt 

s.r.o. (220/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu měs-

ta Český Brod schválit odstoupení od budoucí smlouvy kupní 

č. 189/2008/OSM ze dne 04. 08. 2008 a schválit uzavření 

smlouvy budoucí kupní na koupi nově vybudovaného majet-

ku od firmy Arnošt s. r. o., Tismice 19, 282 01 Český Brod do 

majetku města Český Brod za cenu 15000 Kč za podmínek, 

které jsou přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. Předmě-

tem koupě je: 

- komunikace ze zámkové dlaţby ukončena betonovým ob-

rubníkem na pozemku 225/5, který vzniká dle geometrického 

plánu č. 1486-187/2010 ze dne 24. 06. 2010 vyhotoveného 

Ing. Miloslavem Kubínem 

- veřejné osvětlení - pět osvětlovacích bodů a podzemní kabe-

lové vedení na pozemcích 225/5, který vzniká dle geometric-

kého plánu č. 1486-187/2010 ze dne 24.06.2010 vyhotovené-

ho Ing. Miloslavem Kubínem, 904/4 dle KN a 912 dle KN  

a 913, díl 2 dle PK 

úprava komunikace na pozemcích 904/4 a 912 dle KN 

(pozemky jsou ve vlastnictví města Český Brod), komunikace 

bude zpevněna v šíři 6,5 m ţivičným obrusem, ukončena ob-

rubníkem, zbývající plocha bude urovnána a zatravněna 

- pozemek č. 225/5 o výměře 368 m2 , který vzniká dle geo-

metrického plánu č. 1486-187/2010 ze dne 24. 06. 2010 vy-
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hotoveného Ing. Miloslavem Kubínem, všechny pozemky  

a stavby jsou v obci a k. ú. Český Brod. 

18. Uzemní plán - Zadání zpracování zadávacího řízení na 

výběr zpracovatele (221/2010). Rada města souhlasí se za-

dáním zpracování zadávacího řízení na výběr zpracovatele 

nového územního plánu města Český Brod  

v rámci Integrovaného operačního programu společnosti Čes-

ký a moravský účetní dvůr, s. r. o. za cenu 68400 Kč vč. 

DPH. 

19. Prodej domu s pozemky v obci a k. ú. Sadská 

(222/2010). Rada města vyhlašuje záměr na prodej domu  

s pozemky v obci a k. ú. Sadská a to prodej budovy v ulici 

Jesemany čp. 217 na pozemku KN pč. st. 129, pozemku KN 

p.č. 129 o výměře 321 m2 zastavěná plocha a nádvoří a po-

zemku KN pč. 130 o výměře 205 m2 zahrada, vše v k. ú. Sad-

ská, za minimální cenu 1700000 Kč obálkovou metodou. 

Nabídky se přijímají v zalepené obálce označené slovy 

„Neotvírat – č. p. 217 Sadská“ v podatelně Města Český 

Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic 56 nejpozději do 10. 11. 

2010 11:00 hodin. 

 

Jaromír Fischer v. r., starosta města;  

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

Matrika informuje… 

 
Významné ţivotní výročí  

oslavili tito občané: 

Paní Jarmila Bělová z Liblic,  

paní Květoslava Novotná,  

paní Miroslava Semerádová,  

pan Albín Vašák,  

pan Václav Urban,  

pan Antonín Bek  

a paní Miloslava Peterková  

z Českého Brodu. 
Upřímně blahopřejeme  

a přejeme hodně zdraví  

a pohody do dalších let. 

 

Miroslava Hladíková, matrikářka 

Kaţdý má silnou stránku.  

OdhAL TU Svou s námi! 
 

ALTUS Training Center nabízí 

zdarma rekvalifikace a ţivnostenská 

oprávnění! 

 

Přestoţe světová hospodářská knize 

zvolna doznívá, ještě stále je v naší 

ekonomice řada lidí, kteří se oprávněně 

cítí ohroţení ztrátou zaměstnání, popř. 

dlouhodobou nezaměstnaností. Zvlášť 

ohroţeny jsou v tomto směru mladí lidé 

do 25 let věku s minimální 

praxí, lidé nad 50 let věku 

a osoby (především ţeny) 

p e č u j í c í  

o děti do 15 let věku. Pro 

ně a pro všechny ostatní, 

kteří se obávají ztráty za-

městnání a sociál í margi-

nalizace, je tu projekt 

„Nové dovednosti – nové 

výzvy – nové moţnosti“. 

F i n a n c o v á n  j e 

z Evropského sociálního 

fondu prostřednictvím 

Operačního programu 

lidské zdroje a zaměstna-

nost a ze státního rozpočtu 

ČR. Oficiálně zahájen byl 1. 7. 2010; 

jeho realizátorem je společnost ALTUS 

Training Center, s.r.o., která má 

s projekty podobného typu bohaté zku-

šenosti. 

Účastníci projektu budou v první etapě 

odborně diagnostikováni a v souladu 

s jejich dispozicemi, perspektivami  

a plány jim bude doporučen jeden ze tří 

rekvalifikačních kurzů: obsluha osobní-

ho počítače v pro začátečníky; obsluha 

osobního počítače dle osnov ECDL 

Start pro mírně pokročilé uţivatele  

a konečně kurz Základy podnikání, 

který kombinuje nejdůleţitější počíta-

čové dovednosti a tzv. soft skills 

(komunikace, prezentace, obchodní 

dovednosti apod.). Po absolvování kur-

zu bude kaţdému zájemci poskytnuto 

veškeré  poradens tví  p o t řebné 

k hladkému a bezproblémovému získá-

ní ţivnostenského oprávnění plus pří-

spěvek na poplatek za výpis z rejstříku 

trestů a některé další související nákla-

dy. Součástí poradenství je také infor-

mace o povinnostech vůči správci da-

ně, zdravotním pojišťovnám  

a České správě sociálního 

zabezpečení. Bliţší informace 

o projektu se lze dozvědět na 

adrese oplzz@altustc.cz, na 

telefonu 246 027 708 nebo na 

webových stránkách realizá-

tora www.pcskoleni.cz/115/. 

Mgr. Petr Kukal, specialista 

vzdělávání, ALTUS Training 

Center, Kateřinská 7, 120 00 

Praha 2, tel.: 246 027 704, 

6 0 5  4 0 6  0 5 0 ;  k u -

k a l @ a l t u s t c . c z ; 

w w w . a l t u s t c . c z 

  
ilustrační foto z webu 

mailto:oplzz@altustc.cz
mailto:muzeum@altustc.cz
mailto:muzeum@altustc.cz
http://www.altustc.cz/
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Odchyt psů – 6× útulek Lysá n. Labem 

Součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 1× s odborem ţivotního prostředí; 1× odbor  

vnitřních věcí; 1× s odborem dopravy 

Přestupky majetkové – krádeţe 1× vyřešeno v blokovém řízení 

Nádraţí porušování tabákového zákona – 0× 

Zajištění provozu parkovacích automatů – denně. 

Sběr injekčních stříkaček – 5× Husovo nám., 1× ul. Jungmannova., 1× A. z. Pardubic. 

Asistence s PČR při kontrole půdních prostor restaurace U Koně – čtyři rómské osoby vykázány. 

Přivezení 5 kusů vysoušečů z HZS Kolín do obce Liblice (zaplavená část obce) 

Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti v obci Poříčany. 

Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti v obci Krupá. 

Spolupráce s PČR při zadrţení pachatelů v objektu bývalé traktorové stanice. 

Řešení krádeţe v prodejně LIDL – vyřešeno blokově. 

Probuzení spícího (zfetovaného) bezdomovce v ulici Masarykova – vykázán mimo město. 

Dopravní večerní akce na nezodpovědné cyklisty – zjištěno 15 přestupků (jízda bez osvětlení za  

sníţené viditelnosti). Vzhledem k mnoţství přestupků budou kontroly pokračovat. 

Dohled nad pořádkem a dopravou při konání akce Kašpárkův Brod. 

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 7,5 tun 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 Blokové pokuty na místě zaplacené 6.500 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku 14.400 Kč 

Parkovací automaty 86.865 Kč  

Poplatky za trţnici 7.970 Kč 

Celkem 115.735 Kč 
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HERGÉ: Tintin v Tibetu: Tintinova dobrodružství (Albatros) 

HOLASOVÁ, Zuzana: Poník Bandita a protivné ale (Albatros) 

LEBEDA, Jan: Pohádky skřítka Medovníčka (Brána) 

MATHAUSOVÁ, Milena: Jarmark dnes, zítra a pozítří taky 

(Knižní klub) 

MILLER, Kirsten: Kiki Strike ve Stínovém městě (CooBoo) 

ROONEY, Anne: Velká kniha o počítačích: internet a mail, data-

báze a texty, obrázky a prezentace, grafy a schémata (Mladá 

fronta) 

ROSINSKI, G.: Thorgal: Vládce hor (CooBoo) 

STARÁ, Ester: A pak se to stalo!: deset pohádek o maličkostech, 

z kterých si děti nic nedělají a dospělí z nich šílí (Albatros Me-

dia) 

VERNE, Jules: Nový hrabě Monte Christo (Albatros) 

VONDRUŠKOVÁ, Alena: Rodinné svátky a oslavy (Albatros) 

Krásná literatura: 

BERANOVÁ, Magdalena: O Labuti a Ruodolfu Bavorském: le-

genda o lásce a nenávisti (Libri) 

BŘEZINOVÁ, Anna: Tajný deník královny Kunhuty: příběh sen-

začně objeveného rukopisu ze 13. století (MoBa) 

CAST, P.C.: Nezkrotná: Škola noci ; Sv. 4 (Ikar) 

CERVANOVÁ, Margaréta: Případ Ludmily Cervanové (Epocha) 

CURRAN, John: Utajené zápisníky Agathy Christie: jak se rodily 

její detektivní příběhy (Knižní klub) 

ČERVENÁK, Juraj: Kámen a krev: hrdinové Juraje Červenáka 

(Brokilon) 

DAVIES, Robert J.: V břiše draka: skutečný příběh o lásce, dro-

gách a vězení v současné Číně (Volvox Globator) 

GALETA, Jan Č.-Holub, Zbyněk K.: Cesty snů: Asterion (Zoner 

Press) 

HEJKALOVÁ, Markéta: Důkazy jejího života (Hejkal) 

KLEMPERA, Josef: Příběh velkovévodkyně Toskánské aneb 

láska někdy bolí... (Toužimský & Moravec) 

KLIMENT, Alexandr: Tři žíně: rozhovor Jany Klimentové a Štěpá-

na Klimenta (Torst) 

KRAMER, Clara: Clařina válka: skutečný příběh dívky, která 

přežila holocaust (Ikar) 

LLORÉNS, Chufo: Dám ti tu zem (Knižní klub) 

MARRS, Jim: Společenství sester růží: vzpomínka na Celeste 

Levesque (Plejáda) 

MLYNÁŘOVÁ, Marcela: Důchodkyně nestřílejte (Brána) 

MURAKAMI, Haruki: O čem mluvím, když mluvím o běhání 

(Odeon) 

NEOMILLNEROVÁ, Petra: Smrt u archanděla: Tina Salo, kniha 

čtvrtá (Brokilon) 

ONDRÁČKOVÁ, Ilona: Spokojená blbka (Plejáda publishing) 

SASSON, Jean: Tajný život Usámy bin Ládina: Usámova man-

želka a syn odkrývají dosud neznámé skutečnosti o nejhledaněj-

ším teroristovi světa (Ikar) 

WIMMEROVÁ, Lenka-Borůvková Hrnčířová, Veronika: Soukro-

mé pasti. Kniha 1 (Jota) 

ZIJL, Annejet van der: Sonny Boy (Barrister & Principal) 

http://www.knihovna-cbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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„V dítěti milujeme člověka a jeho svět, 

v dítěti doufáme nejsilnější a nejjasnější nadějí.“ 

František Hrubín  

Týden knihoven 4. až 10. října 2010 

Dveře knihovny dokořán  
Nabízíme prohlídku všech prostor knihovny a rozšířenou provozní dobu: 

PO 4. 10. 8.00-11.00 a 12.00-17.30 

ÚT 5. 10. 8.00-11.00 a 12.00-15.30 

ST 6. 10. 7.30-11.00 a 12.00-18.30 

ČT 7. 10 8.00-11.00 a 12.00-17.30 

PÁ 8. 10. 8.00-11.00 a 12.00-15.30 

Knihovna pro celou rodinu – kaţdý nově registrovaný dospělý čtenář má moţnost přihlásit své děti do knihovny zdarma. 

Jak to bylo, pohádko – ve dnech 30. 9., 11. 10., 14. 10. a 18. 10. proběhne cyklus šestnácti literárních besed pro ţáky českobrod-

ských ZŠ k 100. výročí narození spisovatele a básníka Františka Hrubína. 

Bazar knih – prodáváme kniţní dary a duplikáty z fondu naší knihovny. 

Hrajeme si s pohádkou – poprvé zveme všechny zájemce z řad rodičů s dětmi, které ještě nechodí do školy, na malé pohádkové 

hraní, čtení a povídání, ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 9.30 hodin, vstup zdarma. 

Občanské sdruţení 

LECCOS 
www.leccos.cz 

 

Co jsme podnikli  

o prázdninách 
 

V NZDM KLUB ZVONICE 

Otava 2010 

25. července – 31. srpna 2010 

Jarda vzal několik dětí ze Zvonice na 

tradiční vodácký výlet na řeku Otavu  

a báječně si to všichni uţili – jízdu na 

raftu, spaní ve stanu. Nechybělo také 

hraní společenských her, sportování  

a spousty zábavy. 

 

V MC KOSTIČKA 

LETEM ÚŢASNÝM SVĚTEM 

týdenní prázdninový program s ang-

ličtinou ve spolupráci s jazykovou 

školou CARPINUS 

12. července – 20. srpna 2010 
Téměř celé prázdniny probíhal v MC 

Kostička intenzívní program výuky 

angličtiny s rodilým mluvčím pro děti 

od 3 do 7 let. V jednotlivých týdenních 

kurzech se děti rozdělené dle věku 

týden učily angličtinu zábavnou for-

mou. Děti s námi letěly kolem světa, 

poznaly nové lidi, příběhy a navštívily 

i zajímavá exotická místa z pohod-

lí našeho mateřského centra. Přitom si 

hrály, tvořily, zpívaly a tak trochu ob-

jevovaly svět v angličtině. 

 

Co plánujeme  

na tento školní rok 

 
NZDM Klub Zvonice je otevřený 3 

dny v týdnu. Vţdy v pondělí, ve středu 

a v pátek od 15 do 19 hodin.  

Klub je určen všem dětem od 6 do 20 

let. Nabízí nejen pestré volnočasové 

aktivity, ale především, podporu a po-

radenství v krizových situacích.  

Program Mateřského centra Kostička 

je opět naplněn na 5 dní v týdnu. Ne-

chybí různorodé kurzy pro děti bez 

doprovodu rodičů (keramika, angličti-

na a další), ale také volné herny a pro-

gramy pro společně trávení rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí.  

 

NOVÉ PROGRAMY V MC OD ZÁ-

ŘÍ 2010 

VÝTVARNÉ DÍLNIČKY – pro ro-

diče s dětmi ve věku od 3 

do 6 let 

Středa 9.00 – 10.00 hod. 

LICHÝ TÝDEN 

V dílnách se naučíte spolu  

s dětmi novým výtvarným 

dovednostem a technikám. 

Náměty se odráţejí z čes-

kých tradic a zvyků. 
Krouţek povede lektorka 

Marcela Jahodová a An-

drea Hradecká  

Cena: 40  Kč (placeno jed-

norázově) 
CHYTROLÍNÍ II. – pro děti od 6 do 9 

let s rodiči 

Pátek 14.10 – 15.10 hod.  
Výukový program – nácvik domácí 

školní přípravy v obtíţných situacích. 

Moţnost doučování. 

Připravuje pátým rokem lektorka 

Mgr. Martina Kříţová 
(specializovaný pedagog) 

Pouze na přihlášky (rozhoduje ročník 

narození, 8 dětí ve skupině) 

Cena: 100 Kč (placeno jednorázově) 

 

NOVÉ PROGRAMY V MC OD 

ŘÍJNA 2010 

Kurzy kreativní tvorby VÝTVAR-

NÁ DÍLNA I.–III. 

PONDĚLÍ: VÝTVARNÁ DÍLNA 

III. od 18.00 do 21.00 hod. 250 

Kč/180 min.  

– pro širokou veřejnost 

ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA I. od 

16.30 do 18.00 hod. za 85 Kč/90 min.  

– pro děti 6–12 let bez doprovodu 

ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA II. 

od 18.15 do 19.45 hod. za 90 Kč/90 

min.  

– pro děti 12 – 18 let bez doprovodu 

Kurzy vede zkušená lektorka  

Bára Tyglová 

Ve skupině nejvíce 8 osob, 

kladen důraz na idividelní 

přístup a vlastní fantazii 

Naučíte se základy tradičních 

řemesel i moderních výtvar-

ných technik (batikování, 

drátování, práce s papírem, 

pletení z pedigu, korálkování, 

výroba šperků…) 

Cena je nedotovaná, včetně 

materiálu, nářadí a všech  

pomůcek 

Placeno pololetně na přihlášky ke sta-

ţení na www.leccos.cz nebo k vyzved-

nutí v MC Kostička  

 

Krátkodobé příleţitostné hlídání dětí 

ve věku od 3 do 9 let za 70 Kč/60 

min. 

Vţdy v pondělí v době  

od 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 

17.00 hod. 

Nekolná Dita 

http://www.carpinus.cz/
http://www.leccos.cz/
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Pod kopcem Pohoř 2010 

 
Jako kaţdý rok, i letos se skauti vydali v červenci na tábor. 

Tentokrát nám začínal v sobotu 10. července a povětšinou se 

nesl ve znamení slunečného počasí. Kdyţ děti dorazily, 

všechna tee-pee uţ stála, a tak uţ jen stačilo ubytovat se a 

mohli jsme začít.  

 

C 
elým táborem nás letos provázeli Asterix, Obelix, 

Panoramix a další Galové, kterým děti pomáhaly 

zvítězit nad Římany v boji o magickou bylinu Aure-

olum Laborum, bez níţ není moţné uvařit kouzelný lektvar. 

S Cézarem a jeho římskými bojovníky se tak děti utkaly při 

Olympijských hrách, různých stopovačkách, závodech 

v šifrování a zručnosti, hrách v lese i při všelijakých pozem-

ních a vodních bitvách. Abychom přeţili tropická vedra, 

trávili jsme spoustu času hrami v potoce a v bazénu a několi-

krát jsme se vydali na celodenní koupání do Budy. Ve Zruči 

nad Sázavou jsme letos netradičně místo prohlídky zámku 

zvolili naučně-zábavnou stezku v podhradí, kde si děti vy-

zkoušely všelijaké středověké zbraně a způsoby boje i zába-

vy.  

Po večerech čekaly na děti různé soutěţe jako AZ kvíz, Kuf-

rix nebo pěvecká Trubadix-show a během tábora zaţily  

i několik nočních bojovek, skauti a skautky se letos dočkaly  

i tolik očekávané noční „Bouře“. Také nesmíme opomenout 

dva táboráky, při kterých pro změnu děti připravily svým 

vedoucím řadu her a scének.  

Druhý týden tábora nás navštívili pan starosta Jaromír 

Fischer a místostarosta Jakub Nekolný, kteří nám dovezli 

všelijaké dobroty a dokonce pomohli zadělat na knedlíky. 

Navíc nám přivezli báječnou zmrzlinu z cukrárny od Kašů, 

která dětem v parném počasí obzvlášť chutnala, a moc za ni 

děkujeme. 

Pro světlušky a vlčata skončil tábor návštěvním dnem 

v sobotu 25. července, skauti a skautky ale zůstali ještě třetí 

týden, kdy na ně čekal speciální program. Největším láka-

dlem pro ně byl „Den D“, kdy se role obrátily a oni se tak 

mohli svým vedoucím pomstít za všechna příkoří. Připravili 

pro nás celodenní program – protáhli nám tělo při rozcvičce, 

poslali nás na dlouhou stopovačku a donutili nás dokonce i 

sportovat, vyzkoušeli si ale také, jaké je to muset uvařit a o 

někoho se postarat. V rámci Her bez hranic jsme shlédli dvě 

nápadité, vtipné a trochu pikantní scénky, tentokrát na téma 

„Galové“ a „Římani“. Tak jsme se dozvěděli, jak to bylo 

doopravdy s Panoramixovým kouzelným nápojem i jakou 

roli hraje v boji mezi Galy a Římany projímadlo. 

Na závěr zbývá jen poděkovat našim skvělým kuchařkám, 

díky kterým všem na táboře chutnalo, vedoucím od dětí, 

kteří se o ně po celou dobu starali, a všem ostatním, kteří se 

podíleli na přípravě a realizaci tábora. A protoţe se tábor 

letos opravdu vydařil a dětem se líbil, těšíme se zase na-

přesrok.  

Fotky z tábora a další informace o činnosti střediska nalezne-

te na www.skaut7.cesbrod.cz 

 

Za skautské středisko 214.07 Ing. Ládi Nováka  

 

Radka Novotná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: www.skaut7.cesbrod.cz  
 

http://www.skaut7.cesbrod.cz
http://www.skaut7.cesbrod.cz
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Se Sokolem za indiánem :-) 

 
O letošních prázdninách jsme poprvé vyrazili do Častobořských lesů proţít týden plný indiánů. Maminky napekly výborné 

bábovky a jiné pochutiny, zabalily nám kufříky, vyprovodily nás i s tatínky k autobusu k sokolovně a jelo se. Ţádný z indiánů 

neuronil ani slzu, všichni byli velmi stateční. 

 

P 
očasí nám přálo, takţe jsme se hned po vybalení věcí vrhli do Vltavy a vyuţívali kaţdého slunečného dne ke zdokona-

lování našich plaveckých dovedností, naučili jsme se jezdit na kánoích, naštěstí ţádná neměla ústa staré indiánské 

ţeny, ale stejně se některým vodákům podařilo kánoi potopit. 

Naším celotáborovým úkolem bylo vybudovat indiánskou vesnici, zaloţit ohniště, vymyslet pokřik a tanec jednotlivých kme-

nů, namalovat ţivý totem, naučit se Morseovu abecedu, softbal, písničky a jiné srandičky. Legrace nás neopustila ani při noč-

ní hře, hledali jsme hrob Klekiho Petra a kaţdý se na něj podepsal. 

Malí i velcí indiáni byli moc spokojeni, takţe se těšíme za rok v pirátském duchu. 

Jana Bízková  

Tábor Častoboř 2010 
foto archiv autora, další snímky na 2. straně obálky 
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Digitální Brod aneb Chodím a fotím…                      (opakovaná výzva!) 
Městské kulturní a informační centrum v Českém Brodě vypisuje fotografickou  

soutěž pro neprofesionální fotografy! 
 

Oslovujeme všechny amatérské fotografy, aby na svých procházkách či jízdách městem a přilehlými obcemi Přistoupimí, 

Tuchorazí, Klučovem a dalšími – a samozřejmě  Zahradami, Liblicemi a Štolmíří – vyuţili obrovského potenciálu svých 

digitálních přístrojů a pořizovali snímky ulic, domů, parků, cest, architektonických detailů, aktuálních událostí apod. ke 

zhotovování skvělých fotografií a podělili se o ně s českobrodskou veřejností a zároveň přispěli k dokumentaci našeho 

města. Řekněme si jak a po malém úvodu jdeme rovnou na propozice soutěţe. 

 

Snímkování měst a obcí a jejich proměny v toku času má i v Českém Brodě svou tradici. V minulosti se fotografickou 

činností zabývali nejen mnozí amatérští fotografové, ale i několik profesionálních ateliérů. Díky jim se zachoval poměr-

ně slušný soubor, pochopitelně černobílých, snímků, které i dnes se zájmem nebývalým prohlíţíme a srovnáváme se sou-

časností. Abychom byli konkrétní, uvádíme alespoň jedno jméno: Bohumil Cyril Straka. 
Nebyl sice českobrodským rodákem, narodil se 4. 7. 1888 v Polici na Moravě, ale roku 1907 odtud i se svými rodiči odešel. Svůj čes-

kobrodský „umělecký závod fotografický“ za „Kouřimskou branou“ si B. C. Straka zřídil 15. 1. 1910. Ve své ţádosti o ţivnost uvádí 

„víceletou dobu pomocnickou“, tedy praxi v oboru, ale není známo, kde ji získal. Straka si o tři roky později otevírá filiálku v Kouřimi, 

kde převzal kouřimský závod Františka Dolejšky. Kromě portrétu fotografoval Straka také snímky dokumentující především Český 

Brod a okolí, zajímavými ukázkami jsou například letecké pohledy na Český Brod z roku 1924 nebo fotografie ze stavby vysílacích 

stanic v Liblicích. V květnu roku 1929 se Straka pokusil proniknout se svou firmou do Prahy. V Praze Vršovicích si otevřel další po-

bočný závod své českobrodské firmy, ale uţ v lednu 1931 se oprávnění k provozování tamní fotografické ţivnosti vzdal. Rozšířit firmu 

o filiálku v Praze se mu tedy nepodařilo, ale k 26. 7. 1932 doplňuje svou fotografickou ţivnost ještě o prodej optických přístrojů, pře-

devším dalekohledů. Kouřimskou filiálku vedl souběţně se svou firmou v Českém Brodě asi do poloviny 30. let. Českobrodský atelier 

se však podařilo Strakovi uhájit dokonce po celá 50. léta. Na podzim roku 1959 prohlašuje jedenaosmdesátiletý Bohumil Cyril Straka 

na ONV v Českém Brodě, ţe svou ţivnost odhlásí aţ ke dni 31. 12. 1959, kdy jeho firma dovrší 50leté jubileum. Strakovy ambice ostat-

ně dokládá i pojmenování firmy jako „uměleckého závodu pro fotografii a malbu“. 

Známým fotografem se stal také syn B. C. Straky Bohumil Josef, narozený 27. ledna 1919 v Českém Brodě, který roku 1938 absolvoval 

Státní grafickou školu v Praze u profesorů Jaromíra Funkeho a Josefa Ehma. 

(podle: Kovaříková Naďa, O fotografických ţivnostech, Magisterská diplomová práce). 

 
K intenzivnímu fotografování v našem městě přispělo i to, ţe od roku 1940 začala v našem městě vyrábět různý klasický fotografický 

materiál, zaloţený na citlivosti stříbrných solí ke světlu, firma AKO, kterou sem přenesl její zakladatel a podnikatel Alois KOmárek 

z Neštěmic u Ústí nad Labem, tedy z území zabraného Němci (Sudety). Povídání o fotochemickém průmyslu v našem městě je samo-

statnou kapitolou českobrodského podnikání. Skutečnost je taková, ţe činností firmy AKO, později Spolku pro chemickou a hutní 

výrobu a ještě později n. p. Fotochemy vznikaly v rámci zkušebních postupů pro vyráběné materiály poměrně velké soubory fotogra-

fií, z nichţ se jich zachovalo jen velmi málo. Z amatérů, kteří se fotografování města věnovali intenzivněji, je to například nedávno 

zesnulý pan Vladimír Brzek. Fotografování klasické, jak je známé od doby vzniku aţ po rozšíření digitálních zobrazovacích technik, 

nebylo levnou záleţitostí. Digitalizace toho oboru nastavila jiná pravidla a dnes se topíme ve statisících snímků, které mnohdy všech-

ny neviděl ani sám autor. Ty tam jsou doby temných komor s oranţovým přísvitem a pro většinu tajemným procesem vzniku klasické 

fotografie. 

Dnes tedy fotografuje téměř kaţdý a také proto nás napadlo vypsat tuto soutěţ. Má především poloţit základ k archivu fotografií naše-

ho města a regionu v toku času a zpracovat vybrané, digitálně pořízené, fotografie a uloţit je na média pro další zájemce, především 

tedy pro generace příští. Dělá to kde kdo, proč ne tedy v Českém Brodě. 

Jak si vše představujeme? Vezmeme to po bodech. 

1. Soutěţ potrvá v první fázi jeden rok a to tak, ţe se bude vyhodnocovat vţdy po ukončení jednoho ročního období, 

tedy podzim, zima, jaro a léto (2010–2011). 

2. Fotografie budeme přijímat v jakémkoliv, dnes běţném, formátu, tedy jpg, tif, bmp, png i raw ap. a to na jakémkoliv 

médiu. Fotografie okopírujeme na náš server a zdroj vrátíme. 

3. Nepoţadujeme ţádné náhledy, ty si pro vyhodnocení a výstavu vytvoříme sami. 

4. Technické poţadavky na snímek:  

fotit na plné rozlišení, které váš přístroj umoţňuje (min. 3 Mpix, lépe více, ale je to dané přístrojem)  

fotografie neupravovat co do barevnosti, dodatečného „zaostřování“ atd. Povolen je pouze výřez, pokud bude 

splňovat základní poţadavky  

uvítáme, kdyţ fotograf doplní snímky v případě formátu jpg dalšími údaji do EXIF hlavičky, samozřejmě je moţ-

ný a nutný popis snímku buď v samostatném textovém souboru nebo na papíře 

důleţitý je název snímku, který bude pouţit k archivaci i případné publikaci, volte ho, prosím, střídmě a jedno-

značně 

5. Snímky budou vyhodnoceny, autoři nejlepších snímků obdrţí zajímavé ceny. 

6. Všechny došlé snímky budou archivovány a budou pak publikovány na samostatném nosiči (DVD) a budou vystave-

ny v galerii Šatlava. 

7. Soutěţe se nemohou zúčastnit zaměstnanci MKIC a jejich nejbliţší rodinní příslušníci. 

8. Dotazy a upřesnění uplatňujte v MKIC nebo e-mailem na adresu: mkic@cesbrod.cz  
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V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve zně-

ní pozdějších předpisů, oznamuji: 

1. Volby do zastupitelstva města Český Brod se uskuteční: 

v pátek dne 15. října 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.  

2. Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – obřadní síň MěU, Husovo nám. 70, Český Brod, pro voliče podle místa, kde 

jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 

Havlíčkova čp. 134, 245, 246, 251, 453, 489, 1130, 1466, Hřbitovní čp. 338, 351, Husovo nám. čp. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 18, 19, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 446, Jana Kouly čp. 103, 375, Jatecká 

čp. 293, 316, 1152, 1284, 1287, 1344, 1391, Jungmannova čp. 124, 125, 126, 130, 234, 252, 257, 258, 270, 348. 355, 440, 

441, 442, 460, 548, 549, 912, 916, 917, 918, 919, 932, 936, 937, 1000, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1345, Krále Jiřího 

čp. 20, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 202, 203, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 223,265, 268, 303, 332, 358, 388, 

449, 482, 506, 510, 556, 1141, Lázeňská čp. 51, 52, 53, 54, 444, nám. Arnošta z Pardubic čp. 1, 2, 3, 6, 21, 22, 24, 25, 26, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 135, 329, 1384, Stezka Břetislava Jedličky Brodského čp. 

307, Podskalí čp. 5, 128, 129, 161, 259, 269, 272, 273, 294, 300, 327, 477, 1350, Prokopa Velikého čp. 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 148, 151,209,307, 401, 

407, 423, 428, 431,432, 434, 495, 540, 545, 611, 618, 822, 995, 1308, 1312, Sadová čp. 130, 229, 547, Šafaříkova čp. 88, 

102, 227, 250, 256, 283, 312, 320, 378, 392, 808, 809, 1117, 1456, Tuchorazská čp. 169, 311, 315, 331, 386, 387, 500, 516, 

517, 555, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 599, 951, 953, 1212, 1093, 1284, 1337, 1354, 1355, 1361, 1366, 

1438, 1441, Tyršova čp. 67, 314 

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost místnost – 1. patro budovy Městského kulturního a informačního centra, 

nám. Arnošta z Pardubic čp. 1, Český Brod, pro 

voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 

Fügnerova čp. 900, 965, 974, 1024, 1028, Chouranice čp. 177, 201, 324, 382, 1283, Jeronýmova čp. 194, 206, 267, 498, 503, 

888, 925, 976, 1001, 1009, 1154, 1187, 1195, 1203, 1209, K Dolankám čp. 593, 594, 607, 608, 609, 610, 807, 810, 824, 899, 

922, 923, 924, 944, 986, 987, 996, 1045, 1105, 1125, 1127, 1128, 1409, 1435, 1468, Mikoláše Alše čp. 582, 583, 585, 586, 

587, 588, 803, 804, 805, 884, Na Bělidle čp. 450, 499, 511, 718, 997, 1040, 1143, 1148, 1208, 1221, 1302, 1303, 1309, 

Volby  

do zastupitelstva  

města Český Brod  

konané ve dnech  

15. a 16. října 2010  

 

Oznámení o době  

a místu konání voleb 
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1429, 1440, 1451, 1462, Nábřeţní čp. 438, 479, 1276, 1356, Palackého čp. 310, 333, 334, 344, 345, 356, 433, 426, 455, 457, 

458, 480, 484, 485, 486, 543, 580, 581, 915, 956, 1106, 1107, 1115, 1118, 1119, Roháčova čp. 391, 591, 614, 615, 825, 826, 

838, 839, 930, 962, Rokycanova čp. 595, 596, 597, 598, 601, 602, 603, 604, 605, 1235, 1236, 1237, 1238, 1289, 1290, 1291, 

1292, 1315, 1316, 1317, 1318, Sokolská čp. 894, 895, 1026, 1046, 1091, 1301, 1398, 1418, část ulice Tuchorazská čp. 492, 

592, 815, 827, 867, 881, 889, 898, 1336, Zahrady čp. 104, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 

195, 196, 197, 198, 199, 200, 204, 216, 22, 228, 230, 232, 266,285,301,304,305,318,328,410,411,418,475,476,571,814, 

1140, 1165, 1351, 1399, 1442, 1450, 1464 

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost – přízemí budovy II.ZS, Tyršova 68, Český Brod, pro voliče podle místa, kde 

jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 

Bedřicha Smetany čp. 550, 890, 981, 1039, Jana Koziny čp. 454, 755, 756, 843, 887, 901, 908, 921, 927, 931, 1008, 1011, 

1021, 1089, 1133, 1189, 1196, 1227, Kollárova čp. 89, 221, 247, 280, 281, 292, 321, 322, 325, 326, 330, 335, 336, 354, 362, 

370, 371, 372, 373, 374, 419, 505, 828, 829, 830, 972, 988, 989, 1012, 1013, 1016, Komenského čp. 211, 215, 225, 340, 

341, 343, 346, 349, 352, 361, 364, 470, 487, 1346, Maroldova čp. 714, 754, 790, 791, 792, 818, 821, 844, 966, 983, 1003, 

1029, 1048, 1156, 1190, 1181, 1191, 1295, 1389, Masarykova čp. 23, 178, 347, 350, 359, 363, 365, 377, 379, 380, 385, 396, 

397, 398, 403, 404, 409,416, 490, 514, 519, 532, 533, 539, 612,623, 624, 625, 626, 1019, 1020, 1080, 1197, 1198, 1277, 

Miškovského čp. 406, 528, 531, 715, 811, Mozartova čp. 757, 789, 817, 819, 820, 841, 842, 847, 866, 873, 875, 911, 469, 

1394, Na Louţi čp. 162, 254, 286, 471, Na Vanderkách čp. 716, 717, Na Vyhlídce čp. 963, 964, 1042, 1049, 1058, 1059, 

1060, 1083, 1126, 1249, 1274, 1360, 5. Května čp. 395, 400, 402, 405, 412, 414, 415, 417, 420, 518, 523, 845, Sokolovská 

čp. 421, 422, 425, 427, 429, 520, 534, 535, 536, 537, 621, 622, 759, 812, 993, 1031, 1038, 1310, Sportovní čp. 971, 1018, 

Suvorovova čp. 58, 59, 136, 137, 157, 158, 174, 393, 394, 874, 1377, Štolmířská čp. 443, 496, 861, 982, 1217, 1233, 1234, 

1229, 1240, 1243, 1248, 1253, 1262, 1263, 1264, 1273, 1320, 1323, 1382, Vítězná čp. 366, 367, 368, 376, 512, 616, 990, 

Ţelivského čp. 160, 173, 208, 248, 271, 276, 313, 447, 461, 618, 1035, Ţitomířská čp. 111, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 

168, 170, 171, 210, 226, 424, 427, 436, 287, 289, 295, 299, 323, 337, 342, 360, 369, 384, 389, 390, 399, 413, 509, 538, 542, 

613, 617, 627, 628, 716, 758, 760, 863, 885, 969, 1254, 1359, Ţiţkova čp. 147, 153, 154, 155, 156, 224, 277, 278, 279, 288, 

291, 296, 298, 302, 306, 308, 467, 468, 521, 522, 530, 553, 620, 788, 822, 823, 876, 1223, 1297 

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost – přízemí budovy II. ZS, Husovo nám. 19, Český Brod, pro voliče podle 

místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 

Bulharská čp. 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, Jugoslávská 

čp. 663, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 686, 687, 700, 703, 704, 705, 706, 711, 712, 733, 736,770, 771, 772, 

773, 774, 775, 776, 777, 778, Klučovská čp. 738, 739, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 949, 950, 978, 1094, 

Kounická čp. 1199, 1216, 1218, 1230, 1362, 1367, 1375, 1383, 1388, 1392, 1401, 1407, 

1410, 1426, Luţická čp. 632, 633, 634, 729, 730, 731, 740, 1392, 1388, Marie Majerové čp. 721, 722, 723, 724, 725, 726, 

1047, 1108, 1109, Moravská čp. 840, 846, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 891, 892, 893, 909, 913, 914, 929, 935, Na 

Křemínku čp. 179, 463, 464, 465, 217,928,957,960, 1030, 1036, 1101, 1110, 1118, 1124, 1131, 1134, 1167, 1182, 1183, 

1188, 1220, 1222, 1228, 1239, 1244, 1255, 1298, 1299, Veselý Libor – chata, Na Prute čp. 1085, 1086, 1252, Pod Hájem 

čp. 437, 883, 884, 906, 941, 954, 955, 979, 980, 984, 992, 1006, 1007, 1014, 1017, 1022, 1023, 1053, 1202, 1205, 1206, 

1210, 1231, 1232, 1261, 1265, 1272, Pod Malým vrchem čp. 493, 877, 878, 879, 882, 886, 902, 903, 904, 905, 926, 1061, 

1092, 1378, 1452, Pod Velkým vrchem čp. 639, 651, 652, 653, 676, 677, 698, 701, 702, 734, 741, 742, 744, 746, 747, 748, 

749, 750, 751, 752, 753, 831, 832, 942, 1054, 1055, 1056, 1057, 1070, 1104, 1120, 1241, 1305, 1306, 1322, 1338, 1340, 

Polomská čp. 69, 934, 938, 985, 1002, 1139, Ruská čp. 637, 644, 645, 661, 662, 674, 675, 688, 689, 690, 691,695, 696, 

697, 699, 713, 932, 737, 743, 766, 767, 768, 769, 837, 896, 945, 946, 947, 948, 1062, 1071, 1353, Slezská čp. 646, 648, 649, 

650, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 735, 1353, 1408, Slovenská čp. 635, 636, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 692, 727, 

728, Sportovní čp. 504, 851, 868, 869, 870, 871, 910, 920, 933, 939, 940, 943, 977, 991, 998, 999, 1088, 1224, 1281, 1293, 

Tovární čp. 1204, 1314, V Choboté čp. 1037 1111, 1112, 1113, 1116, 1121, 1319, 1324, V Lánech 1445, V Lukách čp. 

284, 970, 1010, 1027, 1090, 1147, 1098, 1343, Za Drahou čp. 439, 1095, 1155, 1266, 1275, 1430, Za Pilou čp. 57 2, 573, 

574, 575, 576, 577, 848, 849, 850, 961, 968, 1084, 1092, 1129, 1132, Za Svitavkou čp. 707, 708, 709, 710, 720, 684, 685, 

Zborovská čp. 353, 357, 472, 494, 629, 630, 631, 638, 640, 641, 642, 643, 694, 745, 1025, 1285, 1286, 1420, Český Brod 

1406 

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost – přízemí budovy SOS v Liblicích čp. 145, Český Brod, pro voliče podle mís-

ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 

Bylanská čp. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 106, 109, 110, 111, 114, 130, Cukrovarská čp. 24, 26, 

32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 129, 143, 155, 203, K Vysílači čp. 99, 115, 116, 122, 160, 161, 171, 172, 233, Lstibořská čp. 100, 

117, 132, 133, 139, 141, 144, 167, 214, 236, 237, 260, Na Parcelách čp. 166, 168, 173, 176, 178, 180, 182, 186, 187, 188, 

189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 202, 204, 205, 209, 213, 216, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 228, 239, 240, 

242, Nouzov čp. 12, Nová čp. 112, 113, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 134, 135, 136, 137, 138,142, 148, 

149, 150, 151, 152, 153,201, Přistoupimská čp. 102, 103, 104, 108 Školní čp. 42, 81, 82, 83, 90, 91, 92, 93, 105, 107, 145, 

146, 147, 156, 157, 158, 159, 207, 208, 212, 218, Sportovní čp. 121, 174, 175, 177, Tůmov čp. 13, Ve Staré vsi čp. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 

140, 179, 186, 196, 198, 210, 211, 215, 16-dráţní domek, Za Drahou čp. 154, 162, 163, 164, 165, Liblice čp. 241, 243, 244, 

247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 257, 258 

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost – budova čp. 6 ve Štolmíři, Český Brod, pro 
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voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 

Českobrodská čp. 27, 30, 32, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 95, 96, 100, 

101, 110, 111, 114, 120, Havelská čp. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 41, K Lukám 102, 103, 104, 105, 116, 117, 119, Ke Škole 38, 42, 

43, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 82, Na Vinohradech 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 61, 90, 97, Za Rybníkem 13, 15, 16, 

24, 25, 28, 39, 75, 86, 87, 106, 107, 108, 109, 112, 113, Štolmíř čp. 31, 33, 34, 35, 98, 99, 115, 118, 122 

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost-společenský sál v přízemí budovy Penzionu Anna, Ţitomířská 323, Český 

Brod, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 

Penzion Anna a Domov seniorů v Českém Brodě, Ţitomířská 323 
ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost – přízemí budovy Gymnázia v Českém Brodě, Vítězná 616, Český Brod pro 

voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 

Boţeny Němcové čp. 131, 435, 524, 525, 526, 527, 529, 541, 1403, Bezručova čp. 554, 557, 558, 559, 764, 765, 796, 797, 

798, 799, 800, 801,802, 865, 1044, 1114, 1192, 1193, 1194, 28. října čp. 1257, 1258, 1259, 1260, 1267, 1268, 1269, 1270, 

Jiřího Wolkera čp. 1135, 1153, 1157, 1158, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 

1179, 1180, 1184, 1186, 1200, 1201, 1211, 1213, 1214, 1215, 1225, 1226, 1245, 1246, 1279, 1282, 1296, Ke Spravedlnosti 

čp. 430, 451, 588, 589, 590, 600, 967, 994, 1138, 1219, 1242, Na Cihelně čp. 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 

1334, 1335, Palackého čp. 143, 231, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,244, 255, 260, 261, 262, 263, 264, 

290, 309, 462, 491, 497, 544, 546, 952, 975, 1034, 1005, 1250, 1256, Roháčova čp. 1325, 1326, Svatopluka Čecha čp. 100, 

762, 763, 793, 794, 795, 806, 813, 816, 833, 834, 835, 836, 852, 880, 897, 907, 1004, 1015, 1032, 1033, 1041, 1043, 1050, 

1300, 1348, 1379, Trstenická čp. 133, 381, 1122, 1136, 1142, 1185, 1247,1376, Za Nemocnicí čp. 459, 1051, 1052, 1087, 

1096, 1137, 1145, 1149, 1150, 1151, 1159, 1207, 1271, Zárubova čp. 193, 1081, 1082, 1102, 1123, 1146, 1251, 1288, 1294, 

1342, Františka Macháčka čp. 1364, 1397, 1404, 1405, 1414, 1417, 1422, 1423, 1424, 1434, 1439, 1453, 1459, U Studán-

ky čp. 1411, 1425, 1437, 1448, 1454, 1455, 1458, 1463, Český Brod čp. 1457 

3. Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svou totoţnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní 

občanství státu, jehoţ občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič můţe obdrţet hla-

sovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe svou totoţnost a občanství České republiky, popřípadě státní občanství 

státu, jehoţ občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totoţnost a státní občanství prokáţe volič občanským 

průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: zdroj: http://www.cesbrod.cz/media/8/05_pdf/Volby.pdf 

POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77,  

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572         

privat: 321 623 121 
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Váţení spoluobčané, 
činnost zastupitelstva a dalších orgánů města, které si zvolíte v říjnových komunálních 

volbách, na další čtyři roky do značné míry ovlivní jak chod města tak ţivot Vás samot-

ných, jeho obyvatel. Bylo by velice laciné a populistické Vám slibovat, ţe naši kandidáti 

zajistí, nechají postavit, vybudují, kdyţ kaţdý z nás vidí jak to dnes ve státě vypadá 

s financemi a jak se nedostávají všude kam se jen podíváte. Z tohoto důvodu dnešní sliby 

jiných, které jsou náročné na peníze, jsou nezodpovědné jak vůči městu tak i Vám. 

Přesto nebo právě proto bude základním úkolem radnice  zabezpečit dostatek financí pro 

město. Nezbytnou nutností bude lépe vyuţívat Evropské fondy, fondy Středočeského kraje a ostatní zdroje centrálních orgá-

nů. 

.Naše zásady: 
- radnice je zde pro občany a ne naopak 

- základem úspěchu je kvalitní dlouhodobá koncepce rozvoje města 

- průhledné, racionální a zodpovědné hospodaření s prostředky města v zájmu občanů a města 

- pouţívat ekonomickou a právní logiku, omezovat ţivelnost a nahodilost a osobní zájmy 

- uplatňovat formou přímé demokracie co nejvíce těch, kteří chtějí zapojit do 

   rozhodování o tom co se ve městě vybuduje, zorganizuje ( místní referenda, občanská fóra,  

   hlasování po internetu…) 

Chceme (několik konkrétních bodů) 
a) řešit a vyřešit dopravu ve městě,  pro celkové řešení zajistit územní plán 

b) v daleko větší míře neţ dosud dbát na stav chodníků a komunikací – jejich lepší a včasná údrţba 

c) ve spolupráci se všemi usilovně zabezpečovat finanční prostředky pro město 

d) prověřit a dokončit rozpracované projekty, určit co realizovat dříve a co později 

e) město musí být čisté, řešit mimo jiné problém znečisťování chodníků od holubů 

f) podporujeme veškeré aktivity ke zlepšení školství, sportu (dnešní podpora je velice nízká), vyuţití volného času občanů, 

péče o seniory - všeho, co slouţí pro úplnější a spokojenější ţivot lidí 

g) trvalou péči věnovat kulturním statkům města, přivést k nám více turistů a zájemců o naše město 

Máme čisté ruce, nebudeme se bát a nebudeme krást. 

Váţíme si kaţdého,kdo chce individuálně nebo jako člen občanské iniciativy či člen jakékoli politické strany přispět k řešení 

problémů města v zájmu občanů. Budeme hájit demokratický, pravdivý a úplný přístup k informacím o problematice města.  

Chceme a budeme spolupracovat ve prospěch města s kaţdým, kdo bude mít zájem. 

 

Váţení spoluobčané jiţ dnes Vám děkujeme za Vaše hlasy, věřte,ţe  hlas pro KSČM je hlas pro 

naše společné lepší příští.  

ODS Český Brod 
 

Naše priority:     Naši lidé:  

       

Zlepšit bezpečnost a čistotu ve městě Nekolný Jakub Bc. – místostarosta, 39 let  

Nezadlužovat naše město     Vlasák Martin - ředitel společnosti, 38 let 

Zlepšovat stav chodníků, komunikací a zeleně ve městě Batela Ondřej - jednatel společnosti, 30 let  

Pokračovat v získávání dotací z fondů EU, ČR a kraje Fischer Jaromír - starosta, 65 let  

Podporovat školy a rozšířit jídelnu pro naše děti Plíva Milan Mgr. - důchodce, 66 let  

Budovat cyklostezky a stezky pro in-line bruslaře Dubšíková Denisa - studentka, 21 let  

Dokončit rekonstrukci prostoru před nádražím Němeček Josef Ing.arch. - projektant, 32 let  

Poskytovat sociální pomoc pouze potřebným Hanták Tomáš Ing. - koordinátor podpory prodeje, 26 let 

Podporovat závislost mládeže na sportu, ne na drogách Glanc Jakub - student, 24 let   

Zelené parky a čistá hřiště pro naše děti i seniory Drahorád Oldřich Ing. - soukromý podnikatel 66 let 

Snižovat energetickou náročnost městského majetku Fuchs František - živnostník, 59 let  

Dokončit rekonstrukci náměstí    Krulišová Renata - vychovatelka, 47 let  

Zapojovat veřejnost do rozhodování   Šmejkal Petr - student, 24 let   

Podporovat místní spolky     Srba Zdeněk - technik, 53 let   

Řídit se strategickým plánem města  Holeček Petr - student, 21 let   

Dokončit kamerový systém    Ulík Filip - projektový manažer, 42 let  

Zlepšovat stav měst. hradeb a dalších památek města Šedinová Svatava - důchodkyně, 74 let  

Efektivní a přátelský městský úřad   Pažoutová Dana - důchodkyně, 65 let  

Starat se i o věci, které nejsou tak vidět jako třeba  Fischerová Iveta - živnostník, 64 let   

kanalizace a zásobování pitnou vodou Crkalová Marie - důchodkyně, 71 let  

Jednoznačné NE možným snahám o korupci!!! Škorpil Zdeněk Ing. - důchodce, 80 
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Sdruţení nezávislých kandidátů - Zájmy Českého Brodu 
volební program 2010 – 2014 

 
Váţení spoluobčané, 

 

k 
omunální volby se blíţí, a proto si Vás dovolujeme stručně seznámit s činností Sdruţení nezávislých kandidátů – Zájmy 

Českého Brodu v uplynulém období a představit Vám náš volební program na další období. 

Členové zastupitelstva města a rady města z řad našeho sdruţení se podíleli v uplynulém období  

na schvalování a prosazování většiny akcí a pozitivních změn ve městě. Mnozí z našich kandidátů se aktivně zúčastnili tvorby 

Strategického plánu rozvoje města na období 2007–2022 a chtěli by se svou prací přes všechny ekonomické problémy sou-

časné doby zasadit o jeho postupnou realizaci. 

Základem našeho volebního programu se tedy přirozeně staly hlavní oblasti rozvoje města, z nichţ jsme pro následující ob-

dobí vytipovali naše priority, které by se mohly stát i Vašimi prioritami. Uvádíme pouze nejvýraznější body našeho progra-

mu, více se o programu a kandidátech můţete dozvědět na předvolebních letácích, popř. našich internetových stránkách 

www.nezavislicb.cz 

 

Náš program vytváří abecedu, která vyjadřuje potřeby občanů, tak jak byly vytipovány ve Strategickém plánu.  

 

Aktuální otázky bydlení v Českém Brodě 

Podpora individuální výstavby, nový územní plán 

Bezpečnost v Českém Brodě 

Prevence na školách, omezení heren, posílení městské policie. 

Cestovní ruch a památky v Českém Brodě 

Kvalita ubytování, naučné stezky, tištěný průvodce městem, péče o památky. 

Doprava v Českém Brodě  

Záchytné parkoviště, průjezdnost města, cyklostezky, bezbariérové přechody. 

Podnikání, zaměstnanost, sluţby v Č. Brodě 

Podmínky pro rozvoj podnikání, podpora městských trhů. 

Rozvoj města, správa města a spolupráce s občany 

Příprava projektů, zjednodušení agendy, forma informování, vstřícnost v jednání.  

Školství a vzdělávání v Českém Brodě 

Výstavba MŠ, úpravy školní jídelny, dopravní hřiště, vzdělávací projekty.  

Vyuţití volného času, rekreace, sport, kultura v Českém Brodě a okolí 

Údrţba a rozvoj zařízení, dotační program podpory, informovanost a propagace. 

Zdravotnictví a sociální sluţby v Č. Brodě 

Zlepšení vztahu s poskytovateli zdravotnických sluţeb, podpora sociálních sluţeb. 

Ţivotní prostředí, vzhled města, zeleň v Českém Brodě  

Zajištění zdrojů vody, opravy kanalizace, likvidace skládek, dobudování parků. 

 

O naplnění plné verze tohoto programu chtějí s Vaší případnou podporou usilovat tito kandidáti  

Sdruţení nezávislých – Zájmy Českého Brodu (také v abecedním pořadí): 
 

 

Pokud Vás uvedené body a samozřejmě osoby kandidátů oslovily, máte moţnost svým volebním hlasem podpořit je-

Ing. Majer Jaroslav 

Ing. Martínek Vladimír 

Papoušková Olga 

Píša Pavel 

Raková Ludmila 

Rottrová Hana 

Sommer Karel 

Svoboda Karel 

Šalda Josef 

Votýpková Hana 

Bízková Jana  

Borovská Gabriela  

Mgr. Čutková Drahomíra 

Fott Tomáš  

Hájek Václav 

Mgr. Janík František 

Mgr. Janík Pavel 

Jeník Otakar 

Ing. Kopecký Jiří  

Kulhánková Jana 

Lambertová Jana 



  181818                                                                                                        říjen  2010říjen  2010 

18 

Programové teze ČSSD pro volby do zastupitelstva obce 
 

Naším heslem je „Český Brod – město pro ţivot“. Proto nabízíme tyto konkrétní kroky,  

které budeme v zastupitelstvu obce prosazovat: 
 

Město - rozpočet, majetek, úřad 

důraz na stabilizaci rozpočtu a nezadluţování města 

maximální spolupráce se Středočeským krajem (max. získání dotací  

a příspěvků) 

veškerá rozhodnutí volených orgánů města musí být přístupná veřejnosti 

 

Územní rozvoj 

urbanizace plochy bývalého cukrovaru s cílem vytvoření nového městského 

centra 

v rámci územního plánování vytvoření rovnováhy zejm. mezi funkcemi  

bydlení vč. zajištění  

dopravní obsluţnosti a zeleně (rekreace) 

 

Zdravotnictví, sociální oblast, školství 

řešení situace s nemocnicí ve spolupráci s krajem; provedení detailního  

auditu smluvních vztahů, a to včetně výše nájemného vybudování nové  

mateřské školy v Liblicích 

oprava základních škol v městě včetně školní jídelny 

 

Doprava 

vybudovat přestupní terminál veřejné dopravy (rekonstrukce nádraţí a okolí) 

zlepšování podmínek pro pěší (bezbariérovost, nové chodníky aj.) 

vytvoření podmínek pro cyklistickou dopravu (cykloobousměrky, cyklostezky 

aj.) 
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SNK – ED (strana nezáv. kandid. + evrop. demokratů) 
 

Jsme politickou stranou pravého středu, vznik sloučením SNK (úspěšné osoby z komunál.,  

voleb) a ED – poslanci z Evropského parlamentu. Vţdy hájíme zájmy občanů ve městech  

a vesnicích, kde jsme úspěšní na radnicích měst a obcí. Letos zrušení 2× navýšení daně  

z nemovitosti pro období 2011–2014 (z 9. 6. 2010). Zatím platí rozhodnutí Parlamentu ČR. 

Program strany pro období 2010 – 2014 v Č. Brodě 

Chceme hájit zájmy občanů, (ekonomické, ŢP, kulturních a histor. tradic, sportu  

a školství). 

Starat se o ekonom. rovnováhu rozpočtu města a preferovat věci důleţité pro ţivot  

města. 

Hájit zájmy voličů, jsme otevření k diskuzi a odmítáme korupci na všech úrovních. 

Podporujeme poţadavky podnikatelů, obchod a vybavenost města, rozumná dopravní 

opatření na celém spravovaném území a regionu Pošembeří. 

Odmítáme jakékoliv korupční jednání na všech stupních, budeme ho veřejně pranýřovat. 

Podporujeme činnost zájmových spolků. 

Budeme sledovat rozvoj města a okolí, přípravu nového územního plánu města  

s návazností na okolí a rozvoj urbanizovaného území s ohledem na zastavění cenné orné 

půdy dle zákona o ochraně ZPF. 

Podporujeme řešení předškolního věku, dopravní výuku předškoláků. 

Zajištění důleţitých funkcí osídlení (voda, splašky, rekreace, atd.). 

10. Řešení zdravotnictví a zájmy seniorů. 
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Konzervativní strana prosazuje 

Především obnovení slušnosti a morálky v české společnosti. 

Vymahatelnost práva s cílem dát srozumitelné najevo, že nezákonnost  

se vždy postihuje. 

Redukci centrálních orgánů a navazujících státních instituci. 

Zastavení zadlužování státu podstatným snížením výdajů. 

Podporu drobného a středního podnikání, které je páteří zdravého  

podnikání. 

Dokončení zemědělských restitucí. Zrovnoprávnění našich zemědělců  

se zemědělci v Evropské unii. 

Rozumnou ochranu přírody, krajiny a kulturního dědictví. 

Pevnou vazbu našeho státu se severoatlantickým společenstvím. 

FIRMA  

BARTOŠKA 

PODLAHÁŘSTVÍ 

Pokládáme veškeré  

podlahové krytiny 

(koberce, korek, PVC…). 

Broušení a lakování  

dřevěných 

a parketových podlah. 

 
ppp 

 

TEL.: 603 510 800 

STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ  

KOBERCŮ 

a  ČALOUNĚNÉHO  

NÁBYTKU 

MYTÍ OKEN 

604 609 641 

Koupím  

balíky slámy 

o velikosti 40-50-70/80, 

nejlépe dobře stlačené.  

Kontakt 737 579 612 
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MKICMKIC  

www.kulturainfowww.kulturainfo--cesbrod.czcesbrod.cz  

mkic@cesbrod.czmkic@cesbrod.cz  

info@cesbrod.czinfo@cesbrod.cz  
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Jak to vypadalo v Nové Vsi u Českého Brodu v letech 1939 a 1964. Snímky pocházejí z bohatého 

archivu pana Kříţe z Nové Vsi. 
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