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Představujeme našim čtenářům ojedinělou a dosud nepublikovanou fotografii našeho města. Na první
pohled se sice zdá, že není nijak zvlášť zajímavá, ovšem jedná se o nejstarší fotografii zachycující 
Český Brod. Má úctyhodné stáří – je jí přes sto čtyřicet let a pořízena byla někdy před rokem 1867.Přesto ale 
tkví její zajímavost ještě v něčem jiném – jako jediná zcela unikátně zachycuje středověkou městskou 
Pražskou bránu (šipka), ale třeba i původní barokní štít na budově bývalého kláštera sv. Maří Magdaleny 
či ještě původní barokní tvar střechy děkanského kostela. Stejně tak je zde vidět lokalita Malechov ještě 
nezastavěná ve své horní části domky (posledním domem zde tehdy byla budova dnešní pizzerie).
K článku J. V. Mrvíka na straně 20.

Den otevřených dveří
k článku na straně 18

ANNA ČESKÝ BROD  
SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
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Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 
Zpracovává, vydává, tisk a distribuci zajišťuje  

Městské kulturní a informační centrum v Českém Brodě 

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

Řídí redakční rada ve složení: Bočková Zdenka, Hájek 

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

Bc. Nekolný Jakub. Adresa redakce: MKIC,  

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

Fotografie, pokud není uvedeno jinak, 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 5. 11. 2010 v nákladu 500 ks. 
Uzávěrka čísla 12. 2010 je ve středu 10. 11. 2010  

© MKIC 1992 – 2010 

Zprávy z města a radnice, Městská policie 

Spolky a organizace ve městě, Matrika 

Knižní novinky srpen - Týden knihoven 

Fotografická soutěž 

Pozvánky na kulturu, informace obecné 

Z pokladů Podlipanského muzea 

LECCOS informuje…a další 

 

OBSAH 

Kresba Jiří Filípek 

Přívětivý Český Brod zabodoval! 

 
Město Český Brod bylo úspěšné se svou ţádostí  

o finanční podporu z revolvingového fondu Minis-

terstva ţivotního prostředí a získalo téměř milion 

korun pro projekt „Přívětivý Český Brod“. 
 

P od tímto názvem se skrývá záměr města podpořit infor-

movanost občanů a jejich zapojení do osvětových kam-

paní. 

Smyslem projektu je vtáhnout občany do dění a událostí ve 

městě, které učiní Český Brod přívětivějším. Občané města 

budou zváni na veřejná projednávání a kulaté stoly, kde bu-

dou moci vyjádřit své názory, čímţ je uplatňována metoda 

MA 21. „Město vypracovalo široce otevřený projekt, který 

hlavní aktéry nejen zapojí, ale i propojí navzájem.― Řekl 

k projektu pan místostarosta Jakub Nekolný.  

Například v rámci kampaně „Den Země― budou děti a mlá-

deţ zapojeni do úklidu břehů řeky Šembery a uspořádána 

antivýstava sebraných odpadků. Při příleţitosti kampaně 

„Dne bez aut― bude uzavřeno centrum Českého Brodu 

a přechodně tak vznikne dopravní hřiště přímo na náměstí. 

Děti si budou moci na kolech, koloběţkách nebo bruslích 

projet jízdu zručnosti a zasoutěţit si. Pro děti bude také při-

pravena celoroční hra Po stopách indiánů nebo noc v lese. 

Do přípravy jednotlivých akcí se zapojí místní neziskové 

a městské organizace, spolky, podnikatelé a školy.  

Z tohoto dotačního titulu bude také prodlouţena naučná 

stezka ze Zahrad aţ do Dolánek, vysazeny dvě aleje 23 dubů 

v Klučovské ulici a dosazeny stromy do parku u městských 

hradeb. Vzniknout by mělo i místo setkávání a hřiště pro do-

spělé v městském parku. V parku vyroste například altán či 

pergola s růţemi a také dva cvičební prvky dle volného vý-

běru veřejnosti.    

V projektu je počítáno také s úpravou webových stránek 

města a se zavedením přehledného kalendáře akcí. Důleţité 

informace o odstávkách vody, o konání tradičních společen-

ských akcí či pozvánky na setkání se zástupci města lze zís-

kat pomocí registrace na webových stránkách města. Zare-

gistrujte se jiţ dnes na www.cesbrod.cz nebo sledujte Čes-

kobrodský zpravodaj a vývěsky Městského kulturního a in-

formačního centra. 

Převzato z www.cesbrod.cz 

http://www.cesbrod.cz/
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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 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 dopl-

nění záměru čj. 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 společných 

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 – 

správa domů a bytů, Mgr. Plíva – zastupitel města, Ing. Hy-

nek Rieger – zástupce BD Kounická, Jaroslava Sahulová – 

finanční odbor. Náhradníky jsou: Bc. Jakub Nekolný – mís-

tostarosta, Ing. Eva Čokrtová – vedoucí OSMM, Hana 

Burýšková – finanční odbor, Lenka Hoffmannová – pozem-

ková 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 hodno-

tící komisi pro otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodno-

cení nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

„Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod― v ná-

sledujícím obsazení včetně náhradníků: Bc. Jakub Nekolný 

(člen) – Jaromír Fischer (náhradník), Ing. Aleš Kašpar (člen) 

– Mgr. Klára Uldrichová (náhradník), 

Ing. Irena Vomáčková (člen) – Michaela Vomáčková 

(náhradník), Jaroslava 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 

Český Brod schválit prodej bytové jednotky č. 1256/2 – 1+1 

v II. NP o velikosti 40,46 m2 včetně spoluvlastnického podí-

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

zemku pč. st. 1580 o výměře 2 m2 a na společných částech 

domu čp. 1256 v obci a k. ú. Český Brod panu Zdeňku Ska-

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

483.410 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. Úhra-

da kupní ceny bude před podpisem kupní smlouvy. Nabyva-

tel musí mít uhrazeny veškeré závazky vůči městu Český 

Brod 

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

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

I. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku s Janem 

Králem, soukromý zemědělec, IČ: 46392530, DIČ: 

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

pozemky PK pč. 997/1 orná půda o výměře 5.823 m2 a poze-

mek PK pč. 999/1 orná půda o výměře 7.777 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 2.222 

Kč za 1 ha ročně, celková částka nájemného činí 3.022 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 

pohledávek na poloţce Pokuty Městské policie v počtu 49 

poloţek, v celkové výši 14.800 Kč, se splatností v roce 2003 

a 2004, nepřesahujících částku 500 Kč za jednotlivou poloţ-

ku; II. schvaluje odpis pohledávek na poloţce Pokuty uklá-

dané obcí v počtu 31 poloţek, v celkové výši 12.900 Kč se 

splatností v roce 1999 aţ 2004, nepřesahujících částku 1.000 

Kč za jednotlivou poloţku; III. schvaluje odpis pohledávek 

na poloţce Pokuty dopravního odboru v počtu 7 poloţek, v 

celkové výši 7.400 Kč, se splatností v roce 2003 a 2005, 

nepřesahujících částku 1.500 Kč za jednotlivou poloţku. 
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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 cel-

kové výši 18.889 Kč panu Janu Mixovi, Nám. Arnošta z 

Pardubic 12, Český Brod. 

9. Určený zastupitel pro územní plán města Český Brod 

(213/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod určit Bc. Jakuba Nekolného zastupitelem pro 

spolupráci na pořízení nového územního plánu města Český 

Brod. 

11. Schválení výjimky MS 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. eta-

pa – schválení ţádosti – (215/2010). Rada města souhlasí 

s podáním ţádosti o dotaci z programu MAS Region Pošem-

beří o.p.s., 3. výzva léto 2010 pro čerpání prostředků v rámci 

Strategického plánu Leader – Fiche 3 – Návrat ke kořenům – 

cestou našich předků na akci Obnova drobných sakrálních 

památek města – 1. etapa. Jedná se o opravu sochy sv. Jana 

Nepomuckého na Náměstí Arnošta z Pardubic v Českém 

Brodě. 

13. Obnova drobných sakrálních památek města – 1, eta-

pa (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 realizaci akce Obnova drobných sakrálních památek měs-

ta – 1. etapa; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromí-

ra Fischera podpisem smlouvy o partnerství s Městským 

kulturním 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 

partnerství mezi městem Český Brod a Římskokatolickou 

farností na realizaci akce Obnova drobných sakrálních pamá-

tek města – 1. etapa; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o partnerství s Řím-

skokatolickou farností. 

15. Dodatek č. 1 k SoD č. 46/2010/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 

usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera 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 do-

zor investora (219/2010). Rada města schvaluje komisi pro 

otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Intenzifikace 

ČOV v Českém Brodě – Technický dozor investora―. Oteví-

rání obálek proběhne dne 14. 09. 2010 v 10:30 hodin v zase-

dací místnosti městského úřadu, náměstí Husovo 70, Český 

Brod. Členy komise jsou: Jaromír Fischer – starosta, Ing. 

Eva Čokrtová – vedoucí OSM, Ing. Helena Pijálková – vo-

dohospodář 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 technik, Ing. 

Jiří Šimek – informatik. 

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

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

města Český Brod schválit odstoupení od budoucí smlouvy 

kupní č. 189/2008/OSM ze dne 04. 08. 2008 a schválit uza-

vření smlouvy budoucí kupní na koupi nově vybudovaného 

majetku od firmy Arnošt s.r.o., Tismice 19, 282 01 Český 

Brod do majetku města Český Brod za cenu 15.000 Kč za 

podmínek, které jsou přílohou originálu zápisu tohoto usne-

sení. Předmětem koupě je: komunikace ze zámkové dlaţby 

ukončena betonovým obrubníkem 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 vyhotove-

ného 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 obrubníkem, zbývající plocha bude urov-

nána a zatravněna, pozemek č. 225/5 o výměře 368 m2, který 

vzniká dle geometrického plánu č. 1486–187/2010 ze dne 

24. 06. 2010 vyhotoveného Ing. Miloslavem Kubínem, 

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

18. Územní plán – Zadání zpracování zadávacího řízení 

na výběr zpracovatele (221/2010). Rada města souhlasí 

se zadáním zpracování zadávacího řízení na výběr zpracova-

tele nového územního plánu města Český Brod v rámci Inte-

grovaného operačního programu společnosti Český a morav-

ský účetní dvůr, s.r.o. za cenu 68.400 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 

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

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

Sadská, za minimální cenu 1.700.000 Kč obálkovou meto-

dou. Nabídky se přijímají v zalepené obálce označené slovy 

„Neotvírat – čp. 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 

 

Souhrn z 23. řádného jednání rady města,  

konaného dne 15. 9. 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Nájemní smlouva p. Tocháčková (223/2010). Rada měs-

ta I. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor 

a nájmu movitých věcí mezi městem Český Brod a Jarosla-

vou Tocháčkovou, trvale bytem Štolmíř, Českobrodská 71, 

za účelem zajištění voleb do zastupitelstva města Český 

Brod v roce 2010, II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy o nájmu 

nebytových prostor a nájmu movitých věcí. 

2. Ukončení nájemní smlouvy (224/2010). Rada města I. 

schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 175/2006/

FO na byt č. 3, Náměstí Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 

s Janem Čejkou a Lucií Kašparovou k 31. 10. 2010, 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 
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podpisem výše uvedené dohody. 

3. Ukončení nájemní smlouvy (225/2010). Rada města I. 

schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 21. 

01. 1994 na byt č. 31, Palackého 1256, Český Brod s Libuší 

Exnerovou k 30. 09. 2010, II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené dohody. 

4. Prodej bytové jednotky č. 340/2 v ul. Komenského pře-

dem určenému zájemci (226/2010). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej jednotky č. 

340/2 – 3+1 o velikosti 74,86 m2 v I. NP včetně spoluvlast-

nických podílů o velikosti 7486/46553 ke společným částem 

budovy čp. 340 v ul. Komenského na pozemku pč. st. 397 a 

pozemku pč. st. 397 o výměře 342 m2 a zahradě pč. 946 vše 

v obci a k. ú. Český Brod manţelům Romanovi a Pavlíně 

Kmochovým, Komenského 340, 282 01 Český Brod za cenu 

537.440 Kč. Kupní cena bude uhrazena stranou kupující z 

úvěru strany kupující na účet prodávajícího do 40 dnů po 

podpisu kupní smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou originá-

lu k tomuto usnesení. 

5. Prodej bytové jednotky č. 340/4 ul. Komenského pře-

dem určenému zájemci (227/2010). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej jednotky č. 

340/4 – 3+1 o velikosti 93,21 m2 ve II. NP včetně spoluvlast-

nických podílů o velikosti 9321/46553 ke společným částem 

budovy čp. 340 v ul. Komenského na pozemku č. pare. st. 

397 a pozemku č. pare. st. 397 o výměře 342 m2 a zahradě 

pč. 946 vše v obci a k. ú. Český Brod manţelům Jaromírovi 

a Ladě Olexovým, Komenského 340, 282 01 Český Brod za 

cenu 669.146 Kč. Kupní cena bude hrazena stranou kupující 

z úvěru strany kupující na účet prodávajícího do 40 dnů po 

podpisu kupní smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou originá-

lu k tomuto usnesení. 

6. Prodej bytové jednotky č. 1127/2 ul. K Dolankám Čes-

ký Brod (228/2010). Rada města I. revokuje usnesení č. 

204/2010 ze dne 19. 08. 2010, II. doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod schválit prodej jednotky č. 1127/2 o vý-

měře 53,74 m2 včetně spoluvlastnických podílů 5374/48373 

na společných částech domu čp. 1127 na pozemku č. parc. st. 

1225 a pozemku č. pare. st. 1225 o výměře 1.196 m2vše v 

obci a k. ú. Český Brod paní Janě Kozibrátkové, U Štěpnic-

kého rybníka 321, 588 56 Telč, za nabídnutou cenu 961.100 

Kč. Podpis kupní smlouvy bude do 30 dnů od doručení ozná-

mení. Částka 300.000 Kč bude sloţena na účet prodávajícího 

před podpisem kupní smlouvy a zbylých 661.100 Kč bude 

zaplaceno z úvěru do 14 dnů po zapsání vkladu do katastru 

nemovitostí. Návrh smlouvy je přílohou originálu k tomuto 

usnesení. 

7. Prodej jednotky č. 1127/4 v ul. K Dolankám předem 

určenému zájemci (229/2010). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej jednotky č. 

1127/4 – 2+1 o velikosti 56,60 m2v I. NP včetně spoluvlast-

nických podílů o velikosti 5660/48373 ke společným částem 

budovy čp. 1127 v ul. K Dolankám na pozemku č. pare. st. 

1225 a pozemku č. pare. st. 1225 o výměře 1.196 m2 vše v 

obci a k. ú. Český Brod paní Lence Flanderkové, K Dolan-

kám 1127, 282 01 Český Brod za cenu 536.442 Kč. Kupní 

cena bude hrazena stranou kupující hotově před podpisem 

kupní smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou originálu k tomu-

to usnesení. 

8. Schválení výjimky MS Sokolská (230/2010). Rada města 

souhlasí ve funkci zřizovatele s povolením výjimky v počtu 

zapsaných dětí pro školní rok 2010–2011 v Mateřské škole 

Sokolská 1313, Český Brod ve třech třídách z 24 dětí na 28 a 

ve dvou třídách z 24 na 27 dětí, tj. celkem o 18 dětí ve škol-

ském zařízení. 

10. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Český 

Brod 2010 (231/2010). Rada města doporučuje zastupitel-

stvu města Český Brod schválit rozpočtové opatření č. 2 k 

rozpočtu Města Český Brod na rok 2010 ve znění přílohy, 

která je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. Roz-

počtové příjmy se zvyšují na 160.892,76 tis. Kč, rozpočtové 

provozní výdaje se zvyšují na 125.561,76 tis. Kč a rozpočto-

vé výdaje investiční se zvyšují na 35.307 tis. Kč. Poloţka 

financování se nemění. 

11. Přijetí sponzorského daru (232/2010). Rada města sou-

hlasí s přijetím sponzorského daru pro MŠ Sokolská v Čes-

kém Brodě ve výši 20.000 Kč od firmy DD Promotion Stani-

slav Dvořák, Praha. 

12. Prodlouţení smlouvy o podnájmu (233/2010). Rada 

města souhlasí ve funkci zřizovatele s prodlouţením stávající 

smlouvy o podnájmu mezi Mateřskou školou Sokolská 1313, 

Český Brod a Pedagogicko-psychologickou poradnou Stře-

dočeského kraje, zastoupenou ředitelkou PhDr. Jaroslavou 

Štětinovou, uzavřenou dne 19. 02. 2009. Smlouva o pod-

nájmu se prodluţuje na dobu od 01. 09. 2010 do 31. 08. 

2012. 

13. Schválení dohody o partnerství s TJ Slavoj 

(234/2010). Rada města schvaluje dohodu o partnerství k 

projektu "Rekonstrukce atletických sektorů ve sportovním 

areálu Kutilka" mezi městem Český Brod (partner) a TJ Sla-

voj Český Brod, o. s. (realizátor). Návrh dohody je nedílnou 

součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

14. Vyhlášení záměru na uzavření smlouvy o výpůjčce 

předem určenému zájemci (235/2010). Rada města vyhla-

šuje záměr na uzavření smlouvy o výpůjčce objektu v Kollá-

rově ul., umístěném na zahradě MŠ Kollárova 71 v Českém 

Brodě, na dobu neurčitou, předem určenému zájemci Junák – 

svaz skautů a skautek, středisko 07 Ing. Ládi Nováka, za 

účelem provozování junácké a skautské činnosti. 

15. Vyhodnocení nabídek na vyhlášený záměr na proná-

jem volných bytových jednotek Palackého 1256, Český 

Brod 236/2010). Rada města I. konstatuje, ţe nebyla vybrá-

na ţádná z předloţených nabídek na pronájem bytů Palacké-

ho 1256, Český Brod; II. pověřuje OSMM připravit vyhláše-

ní záměru na prodej volných bytových jednotek Palackého 

1256, Český Brod, za cenu sníţenou o 100.000 Kč oproti 

vyhlášenému záměru usnesením č. 122/2010 rady města ze 

dne 12. 05. 2010. 

16. Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod – 

výběr dodavatele sluţeb (237/2010). Rada města I. schvalu-

je po projednání jako dodavatele sluţeb pro projekt „Projekt 

zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod― společnost 

SPF Group, v.o.s., Masarykova 129/106, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČ: 25492781; II. pověřuje starostu města Jaromíra 

Fischera podpisem smlouvy mezi společností SPF Group, 

v.o.s., Masarykova 126/106, 400 01 Ústí nad Labem a měs-

tem Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod. 

17. Vyčlenění dvou bytů města Český Brod pro vyuţití v 

rámci sociální pomoci (238/2010). Rada města zamítá 

vyčlenění dvou bytů města Český Brod, v ulici Palackého 

čp. 1256, Český Brod, pro vyuţití v rámci sociální pomoci 

osobám, které se ocitly v krizi, bez přístřeší, na dobu 6 měsí-

ců. 

18. Prodej jednotky č. 1127/6 v ul. K Dolankám předem 
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určenému zájemci (239/2010). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej jednotky č. 

1127/6 – 2+1 o velikosti 56,80 m2 v II. NP včetně spolu-

vlastnických podílů o velikosti 5680/48373 ke společným 

částem budovy čp. 1127 v ul. K Dolankám na pozemku č. 

parc. st. 1225 a pozemku č. parc. st. 1225 o výměře 1.196 

m2vše v obci a k. ú. Český Brod manţelům Jiřímu a Vlastě 

Kovářovým, K Dolankám 1127, 282 01 Český Brod za cenu 

538.334 Kč. Kupní cena bude hrazena stranou kupující bez-

hotovostní úhradou před podpisem kupní smlouvy. Návrh 

smlouvy je přílohou originálu k tomuto usnesení. 

20. Souhlas s podnájmem (240/2010). Rada města souhlasí 

dle článku III, bod 3, smlouvy č. 16/2007/OSM včetně do-

datků s podnájmem nebytových prostor v areálu nemocnice 

v Českém Brodě v budově čp. 507 na st. čp. 341/2 jedná se o 

prostory bývalé laboratoře (celá část) v 1. NP vpravo od 

hlavní chodby viz přiloţený plánek, MUDr. Richardu Mare-

šovi, IZČ: 23168501. 

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

r., místostarosta města 

  

Souhrn z 24. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 22. 9. 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Intenzifikace ČOV – výběr zhotovitele – komise 

(241/2010). Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek 

a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele investiční akce: 

Intenzifikace městské ČOV v Českém Brodě – Liblicích ve 

sloţení: Bc. Jakub Nekolný – místostarosta, Ing. Eva Čokrto-

vá – OSM, Jaroslava Sahulová – FO, Ing. Jiří Březina – VIS, 

s.r.o., Martin Vlasák – radní. Náhradníci: Jaromír Fischer – 

starosta, Jitka Kocourková – OSM, Ing. Aleš Kašpar – ta-

jemník, Ing. Kateřina Kopecká – VIS, s.r.o., Martina Jelín-

ková – FO. První jednání komise bude v pátek 24. 09. 2010 

v 9:30 v zasedací místnosti MěÚ Český Brod, náměstí Huso-

vo 70. 

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

r., místostarosta města 

 

Souhrn z 25. řádného jednání rady města,  

konaného dne 30. 9. 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Darovací smlouva – parkoviště před nádraţím v obci a 

k. ú. Český Brod (242/2010). Rada města doporučuje zastu-

pitelstvu města Český Brod schválit uzavření Darovací 

smlouvy se společnosti NELI S. P. A., a. s., IČ 25548964, 

jednající předsedou představenstva Miroslavem Benešem 

ml., se sídlem Na Hraničkách 589/34, 682 01 Vyškov, na 

části pozemků oddělené geometrickým plánem č. 1499–

103/2010 ze dne 30. 07. 2010, vyhotoveným Ing. M. Něm-

cem, kterým byly odděleny díly: „d― o výměře 152 m2 z po-

zemku KN pč. st. 273/1, „e― o výměře 44 m2 z pozemku KN 

pč. 707/1 a „f'― o výměře 8 m2 z pozemku KN pč. 2042 a 

sloučeny do pozemku KN pč. 2052 ostatní plocha o nové 

výměře, vše v obci a k. ú. Český Brod. 

2. Kanalizační přípojky čp. 82 a 449 (243/2010). Rada 

města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabí-

dek na akci: Město Český Brod – Zřízení dvou kanalizačních 

přípojek domů čp. 82 a čp. 449 ve sloţení Jaromír Fischer – 

starosta města, Václav Hájek – správa domů a bytů, Jarosla-

va Sahulová – finanční odbor, Jitka Kocourková – investiční 

technik, Mgr. Milan Plíva – člen zastupitelstva. Náhradníky 

jsou: Bc. Jakub Nekolný – místostarosta, Ing. Eva Čokrtová, 

vedoucí OSMM, Hana Burýšková, finanční odbor, Lenka 

Hoffmannová, pozemková agenda. Otevírání obálek se usku-

teční dne 7. října 2010 v 10 hodin v zasedací místnosti měst-

ského úřadu, nám. Husovo 70, Český Brod. 

3. Prodej volných bytů v ul. Palackého čp. 1256, Český 

Brod (244/2010). Rada města vyhlašuje záměr na prodej 

volných jednotek v ul. Palackého čp. 1256 včetně spoluvlast-

nických podílů budovy čp. 1256 na pozemku č. pare. st. 

1580 a pozemku č. parc. st. 1580 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 spolu-

vlastnický podíl 4148/173205 na společných částech budovy 

čp. 1256 a pozemku č. parc. st. 1580 za minimální cenu 

930.000 Kč; Jednotka č. 1256/29 je byt 1+1 v VI. NP o veli-

kosti 40,46 m2 a spoluvlastnický podíl 4046/173205 na spo-

lečných částech budovy čp. 1256 a pozemku č. parc. st. 1580 

za minimální cenu 900.000 Kč; Jednotka č. 1256/31 je byt 

1+1 v VII. NP o velikosti 41,46 m2 a spoluvlastnický podíl 

4146/173205 na společných částech budovy čp. 1256 a po-

zemku č. parc. st. 1580 za minimální cenu 929.550 Kč; Jed-

notka č. 1256/36 je byt 1+kk v VII. NP o velikosti 26,83 m2 

a spoluvlastnický podíl 2683/173205 na společných částech 

budovy čp. 1256 a pozemku č. parc. st. 1580 za minimální 

cenu 755.000 Kč; Jednotka č. 1256/41 je byt 1+1 v VIII. NP 

o velikosti 40,46 m2 a spoluvlastnický podíl 4046/173205 na 

společných částech budovy čp. 1256 a pozemku č. pare. st. 

1580 za minimální cenu 900.000 Kč; Jednotka č. 1256/42 je 

byt 1+kk v VIII. NP o velikosti 26,83 m2 a spoluvlastnický 

podíl 2683/173205 na společných částech budovy čp. 1256 a 

pozemku č. pare. st. 1580 za minimální cenu 755.000 Kč; 

Jednotka č. 1256/15 je byt 1+kk v IV. NP o velikosti 26,83 

m2 a spoluvlastnický podíl 2683/173205 na společných čás-

tech budovy čp. 1256 a pozemku č. parc. st. 1580 za mini-

mální cenu 755.000 Kč. Nabídky v zalepené obálce označe-

né slovy: „NEOTVÍRAT – jednotka č. 1256/xx VĚŢÁK― 

předejte do podatelny Města Český Brod, Náměstí Arnošta z 

Pardubic 56, nejpozději do 30. 11. 2010 do 12:30 hodin. 

Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště ţadatele, 

číslo jednotky, nabízenou kupní cenu, způsob a termíny 

úhrady. 

4. VB – vodovodní přípojka pro čp. 1120, Pod Velkým 

vrchem (245/2010). Rada města I. schvaluje uzavření 

smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

mene na uloţení a provozování vodovodní přípojky na po-

zemku č. 1011/29 dle KN v obci a k. ú. Český Brod. Budou-

cím oprávněným Ing. Jaroslava Jedelská. 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. 

5. Hodnotící zpráva vodohospodářského majetku za rok 

2009 (246/2010). Rada města bere na vědomí, hodnotící 

zprávu pro vlastníka vodohospodářského majetku za rok 

2009 zpracovanou provozovatelem 1. SčV a. s. ze dne 13. 

09. 010. 

6. Jmenování předsedy a nových členů ústřední inventa-

rizační komise (247/2010). Rada města I. odvolává předse-

du ústřední inventarizační komise Ing. Škorpila Zdeňka a 
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člena pana Svobodu Karla; II. jmenuje předsedu ústřední 

inventarizační komise paní Vagovou Jindřišku a členy komi-

se paní Suchanovou Editu a paní Lupínkovou Marii. 

7. Prodlouţení nájemní smlouvy – Košatová Andrea 

(248/2010). Rada města I. schvaluje dodatek č. 1 k nájemní 

smlouvě č. 152/2010/FO s Andreou Košatovou, kterým se 

prodluţuje doba uţívání bytu č. 2, nám. Arnošta z Pardubic 

25, Český Brod o dva roky, tj. od 01. 07. 2011 do 30. 06. 

2013; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem výše uvedeného dodatku. 

8. Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku KN pč. st. 

353/1 v obci a k. ú. Český Brod (249/2010). Rada města I. 

schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku ze dne 27. 09. 

2005 evid. číslo 157/2005/OSM s paní Marií Ţateckou, Ţiţ-

kova 298, Český Brod 282 01. Nájem části pozemku KN pč. 

st. 353/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 213 m2 v 

obci a katastrálním území Český Brod končí dohodou a to k 

31. 08. 2010; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromí-

ra Fischera podpisem Dohody o ukončení nájmu pozemku. 

9. Program regenerace městské památkové zóny Český 

Brod (250/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu měs-

ta Český Brod schválit aktualizaci Programu regenerace 

městské památkové zóny Český Brod, zpracovanou Ing. arch. 

Pavlem Koubkem v srpnu 2010. 

10. Vyhlášení záměru na pronájem bytu předem určené-

mu zájemci (251/2010). Rada města vyhlašuje záměr na 

pronájem bytu č. 1256/48 v IX. NP o velikosti 40,46 m2 Pa-

lackého 1256, Český Brod, předem určenému zájemci – pan 

Jakub Viliš, trvale bytem Praţská 1622, Čáslav, na dobu urči-

tou jeden rok, za předem stanovené měsíční nájemné bez 

záloh na sluţby ve výši 4.000 Kč. Podmínkou uzavření ná-

jemní smlouvy je vyrovnání všech závazků k Městu Český 

Brod. Kauce ve výši trojnásobku nájemného a záloh na sluţ-

by musí být sloţena na účet města do 15 dnů od oznámení o 

přidělení bytu. Námitky mohou být podávány do 18. 10. 

2010. 

11. Dotace na rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí v 

MPZ Český Brod (252/2010). Rada města doporučuje zastu-

pitelstvu města Český Brod schválit dodatek č. 1 k Pravidlům 

pro pouţití finančních prostředků na rekonstrukce a opravy 

fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český 

Brod. 

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

r., místostarosta města 

  

Souhrn z 26. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 4. 10. 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Parkoviště P+R – dodatek č. 2 (253/2010). Rada města I. 

schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 46/2010/OSM ze 

dne 25. 03. 2010 mezi městem Český Brod a firmou Tost.cz, 

s. r. o., dodatek je přílohou originálu zápisu k tomuto usnese-

ní; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 

46/2010/OSM ze dne 25. 03. 2010. 

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

r., místostarosta města 

  

Souhrn z 27. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 7. 10. 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
1. Prodej volných bytů v ul. Palackého čp. 1256, Český 

Brod (254/2010). Rada města I. revokuje své usnesení č. 

244/2010 ze dne 30. 09. 2010; II. vyhlašuje záměr na prodej 

volných jednotek v ul. Palackého čp. 1256 včetně spoluvlast-

nických podílů budovy čp. 1256 na pozemku č. pare. st. 1580 

a pozemku č. pare. st. 1580 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 č. parc. st. 1580 za minimální 

cenu 930.000 Kč 

– jednotka č. 1256/29 je byt 1+1 v VI. NP o velikosti 40,46 

m2 a spoluvlastnický podíl 4046/173205 a společných částech 

budovy čp. 1256 a pozemku č. parc. st. 1580 za minimální 

cenu 900.000 Kč 

– jednotka č. 1256/31 je byt 1+1 v VIL NP o velikosti 41,46 

m2 a spoluvlastnický podíl 4146/173205 na společných čás-

tech budovy čp. 1256 a pozemku č. parc. st. 1580 za mini-

mální cenu 929.550 Kč 

– jednotka č. 1256/36 je byt 1+kk v VIL NP o velikosti 26,83 

m2 a spoluvlastnický podíl 2683/173205 na společných čás-

tech budovy čp. 1256 a pozemku č. parc. st. 1580 za mini-

mální cenu 755.000 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 č. parc. st. 1580 za mini-

mální cenu 900.000 Kč 

– jednotka č. 1256/42 je byt 1+kk v VIII. NP o velikosti 

26,83 m2 a spoluvlastnický podíl 2683/173205 na společných 

částech budovy čp. 1256 a pozemku č. parc. st. 1580 za mini-

mální cenu 755.000 Kč 

– jednotka č. 1256/15 je byt 1+kk v IV. NP o velikosti 26,83 

m2 a spoluvlastnický podíl 2683/173205 na společných čás-

tech budovy čp. 1256 a pozemku č. parc. st. 1580 za mini-

mální cenu 755.000 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 25. 

10. 2010 do 12:30 hodin. Nabídka bude obsahovat jméno, 

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. 

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

r., místostarosta města 

 

Souhrn z 28. řádného jednání rady města,  

konaného dne 13. 10. 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. VB – vodovodní přípojka – ul. Sokolovská čp. 536 

(255/2010). Rada města 1. schvaluje uzavření smlouvy bu-

doucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na ulo-

ţení a provozování vodovodní přípojky na pozemku č. 991/1 

dle KN v obci a k. ú. Český Brod. Budoucím oprávněným 

jsou manţelé Aleš a Jana Vebrovi. Návrh smlouvy je přílo-

hou originálu zápisu k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené 

smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

mene. 

2. VB – kanalizační přípojka – ul. Na vyhlídce – Hrbkovi 

http://tost.cz/
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(256/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy o 

zřízení věcného břemene na uloţení a provozování kanalizač-

ní přípojky na pozemku č. 996/22 a 997/2 dle KN v obci k. ú. 

Český Brod. Budoucím oprávněným jsou manţelé Hrbkovi. 

Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnese-

ní; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem výše uvedené smlouvy o zřízení věcného břemene. 

3. Vyhlášení záměru – prodej části pozemku KN pč. st. 

35/1 v obci a k. ú. Český Brod (257/2010). 

Rada města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku KN pč. 

st. 35/1 zastavěná plocha a nádvoří, vytyčenou geometrickým 

plánem č. 1502–203/2010 ze dne 10. 09. 2010, označenou 

jako pozemkový díl „a― o výměře 216 m2 v obci a katastrál-

ním území Český Brod, předem určenému zájemci: Eliška 

Strnadova, Krále Jiřího 449, 282 01 Český Brod, za cenu 520 

Kč/m2. Případné připomínky předejte do podatelny Města 

Český Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 

02. 11. 2010. 

4. Příspěvky zájmovým organizacím (258/2010). Rada 

města I. schvaluje přidělení neinvestičních dotací v celkové 

výši 63.000 Kč dle následujícího seznamu: OS Magráta 

20.000 Kč, TJ. Sokol Český Brod 12.000 Kč, TJ Liblice 

20.000 Kč, Svaz tělesně postiţených 8.000 Kč, CTK–ACFR 

3.000 Kč; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. 

5. Prodej pozemku č. pare. st. 362/3 k. ú. Liblice u České-

ho Brodu (259/2010). Rada města vyhlašuje záměr na prodej 

části pozemku KN č. parc. 362/1 vytyčenou geometrickým 

plánem č. 343–42/2009 ze dne 23. 08. 2010 označenou jako 

pozemek č. parc. 362/3 o výměře 923 m2 v k. ú. Liblice u 

Českého Brodu a obci Český Brod za minimální cenu 200 

Kč/m2 . Nabídky v zalepené obálce označené slovy: 

„NEOTVÍRAT – pozemek č. 362/3 k. ú. Liblice u Českého 

Brodu― předejte do podatelny Města Český Brod, Náměstí 

Arnošta z Pardubic 56 nejpozději do 19. 11. 2010 do 12:30 

hodin. Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště 

ţadatele, nabízenou kupní cenu, způsob a termín úhrady. Na 

nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu 

Český Brod, nebude brán zřetel. 

6. Vodohospodářský majetek – nájemné 2011 (260/2010). 
Rada města I. schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o pronájmu 

a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku 

města Český Brod č. 165/2005/OSM ze dne 02. 09. 2005, 

kterým se stanovuje nájemné pro rok 2011 ve výši 5.300 tis. 

Kč; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem výše uvedeného dodatku č. 5 ke smlouvě o pro-

nájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v 

majetku města Český Brod č. 165/2005/OSM ze dne 02. 09. 

2005. 

7. Vyhlášení záměru na pronájem bytu předem určenému 

zájemci (261/2010). Rada města vyhlašuje záměr na proná-

jem bytu č. 4, Palackého 1256 v Českém Brodě předem urče-

nému zájemci panu Vilému Forstovi, za měsíční nájemné 

2.700 Kč bez záloh na sluţby, na dobu určitou 1 rok. Námit-

ky předkládejte do 30. 10. 2010. 

8. Anna – sociální sluţby – souhlas s přijetím daru a čer-

páním rezervního fondu (262/2010). Rada města I. souhlasí 

ve funkci zřizovatele s přijetím peněţitého daru ve výši 1.200 

Kč od paní Košnářové a dále peněţitého daru ve výši 2.000 

Kč na zajištění zvukaře ke koncertu v Domově dne 21. 10. 

2010 od paní Štěpánkové; II. souhlasí s čerpáním rezervního 

fondu organizace ve výši přijatého daru. 

9. Přijetí sponzorského daru pro MS Liblice od firmy 

GJW (263/2010). Rada města souhlasí s přijetím sponzor-

ského daru pro MŠ Český Brod – Liblice ve výši 10.000 Kč 

od firmy GJW Praha. 

10. Přijetí sponzorského daru pro MŠ Liblice od Občan-

ského sdruţení pro pomoc handicapovaným (264/2010). 

Rada města souhlasí s přijetím sponzorského daru pro MŠ 

Český Brod – Liblice ve výši 33.000 Kč od Občanského 

sdruţení pro pomoc handicapovaným. 

11. Ukončení nájemní smlouvy (265/2010). Rada města I. 

schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 24, 

Palackého 1256, Český Brod s panem Miroslavem Bruchem 

k 30. 11. 2010; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaro-

míra Fischera podpisem výše uvedené dohody. 

12. Připomínky k novému územnímu plánu Český Brod 

(266/2010). Rada města souhlasí se zařazením připomínky č. 

1 (p. Jan Král) a č. 2 (pí Pavla Čechráková) do zadání nového 

územního plánu města Český Brod. 

13. Kanalizace čp. 82 (267/2010). Rada města I. schvaluje 

na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodno-

cení nabídek zhotovitele investiční akce: Zřízení kanalizační 

přípojky v čp. 82. Akci bude realizovat Milan Korec, Stavi-

telství Korec – stavební a obchodní sdruţení, IČ: 44681887; 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem smlouvy o dílo mezi Milanem Korcem, Stavitelství 

Korec – stavební a obchodní sdruţení, IČ: 44681887, Ko-

menského 352, Český Brod a městem Český Brod, náměstí 

Husovo 70, Český Brod. 

14. Prodlouţení nájemní smlouvy (268/2010). Rada města 

I. schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 135/2002, 

kterým se prodluţuje doba uţívání bytu č. 10 na adrese Čes-

ký Brod, Palackého 1256, o jeden rok, tj. do 31. 12. 2011; II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpi-

sem výše uvedeného dodatku. 

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

r., místostarosta města 

  

Souhrn ze 40. řádného zasedání zastupitelstva 

města, konaného dne 15. 9. 2010 od 18:00 hodin 

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Jiřího Wolkera – smlouva budoucí kupní – Arnošt 

s.r.o. (48/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje odstoupení 

od budoucí smlouvy kupní č. 189/2008/OSM ze dne 04. 08. 

2008; II. schvaluje uzavření smlouvy budoucí kupní na koupi 

nově vybudovaného majetku od firmy Arnošt s.r.o., Tismice 

19, 282 01 Český Brod do majetku města Český Brod za ce-

nu 15 000 Kč za podmínek, které jsou přílohou originálu 

zápisu tohoto usnesení. Předmětem koupě je: komunikace ze 

zámkové dlaţby ukončena betonovým obrubníkem na po-

zemku 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 pod-

zemní kabelové vedení na pozemcích 225/5, který vzniká dle 

geometrického plánu č. 1486–187/2010 ze dne 24. 06. 2010 

vyhotoveného Ing. Miloslavem Kubínem, 904/4 dle KN a 

912 dle KN a 913, díl 2 dle PK, úprava komunikace na po-

zemcích 904/4 a 912 dle KN (pozemky jsou ve vlastnictví 

města Český Brod), komunikace bude zpevněna v šíři 6,5 m 

ţivičným obrusem, ukončena obrubníkem, zbývající plocha 

bude urovnána a zatravněna, pozemek č. 225/5 o výměře 368 

m2 který vzniká dle geometrického plánu č. 1486–187/2010 
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ze dne 24. 06. 2010 vyhotoveného Ing. Miloslavem Kubí-

nem, všechny pozemky a stavby jsou v obci a k. ú. Český 

Brod; III. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem budoucí kupní smlouvy na výše uvedený 

majetek. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomu-

to usnesení. 

2. Kounická – Pod Malým vrchem – budoucí převzetí 

vodovodu a kanalizace (49/2010). Zastupitelstvo města 

I. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě darovací nově vy-

budovaných vodovodních a kanalizačních řadů na pozem-

cích 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 Milosla-

va Hollase a paní Hany Hollasové, oba trvalým bydlištěm 

Kounická 1426, Český Brod, do majetku města Český Brod 

za podmínek, které jsou přílohou originálu zápisu k tomuto 

usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem smlouvy o smlouvě budoucí darovací na 

výše uvedený majetek. Návrh smlouvy je přílohou originálu 

zápisu k tomuto usnesení. 

3. Koupě podílu ve výši 1/2 vzhledem k celku pozemku 

KN pč. 226/14 a podílu ve výši 1/2 vzhledem k celku po-

zemku KN pč. v k. ú. Český Brod od pana Bradáče 

(50/2010). 

Zastupitelstvo města I. schvaluje uzavření kupní smlouvy na 

podíl ve výši 1/2 vzhledem k celku pozemku KN pč. 226/14 

a na podíl ve výši 1/2 vzhledem k celku pozemku KN pč. 

226/19 vše v obci a k. ú. Český Brod od pana Ladislava Bra-

dáče Devonská 999/1, 152 00 Praha 5 Hlubočepy, za cenu 

37.155 Kč; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem kupní smlouvy. 

4. Odkoupení pozemku KN pč. 855/2 (chodník) v obci a 

k. ú. Český Brod (51/2010). Zastupitelstvo města I. schva-

luje odkoupení pozemku KN pč. 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. Jaroslava Petráska a Ing. Blanky Petráskové; 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem kupní smlouvy týkající se výše uvedeného pozem-

ku. 

5. Palackého – smlouva budoucí – převod komunikací a 

sítí (52/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje smlouvu o 

budoucí smlouvě darovací na nově vybudovaný majetek: 

kanalizační řad na pozemcích č. PK 904/1, PK 226, komuni-

kaci na pozemku PK 226, veřejné osvětlení, veřejnou zeleň a 

část pozemku PK 226 vše v k. ú. a obci Český Brod z majet-

ku pana Přemysla Němce a paní Evy Němcové, oba trvalým 

bydlištěm Zárubova 193, Český Brod, do majetku města 

Český Brod za podmínek, které jsou přílohou originálu zápi-

su k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o budoucí smlou-

vě darovací na výše uvedený majetek. Návrh smlouvy je 

přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 

6. Prodej bytové jednotky č. 340/2 v ul. Komenského pře-

dem určenému zájemci (53/2010). Zastupitelstvo města 

I. schvaluje prodej nezastavené jednotky č. 340/2 – 3+1 o 

velikosti 74,86 m2 v I. NP včetně spoluvlastnických podílů o 

velikosti 7486/46553 ke společným částem budovy čp. 340 v 

ul. Komenského na pozemku pč. st. 397 a pozemku pč. st. 

397 o výměře 342 m2 a zahradě pč. 946 vše v obci a k. ú. 

Český Brod manţelům Romanovi a Pavlíně Kmochovým, 

Komenského 340, 282 01 Český Brod za cenu 537.440 Kč. 

Kupní cena bude hrazena stranou kupující z úvěru strany 

kupující na účet prodávajícího do 40 dnů po podpisu kupní 

smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou originálu k tomuto 

usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera k podpisu kupní smlouvy na výše uvedenou jednot-

ku. 

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

(54/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytové 

jednotky č. 1256/2 – 1+1 o velikosti 40,46 m2 v II. NP včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na pozem-

ku pč. st. 1580 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 a na 

společných částech domu čp. 1256 v obci a k. ú. Český Brod 

panu Zdeňku Skalovi, bytem Palackého 1256, Český Brod za 

kupní cenu 483.410 Kč, přičemţ částka ve výši 2.352,90 Kč 

z kupní ceny 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 kup-

ní smlouvy. Nabyvatel musí mít uhrazeny veškeré závazky 

vůči městu Český Brod; II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše 

uvedenou bytovou jednotku. 

8. Prodej pozemku KN pč. st. 373/2 v k. ú. Doubravčice 

(55/2010). Zastupitelstvo města I. revokuje usnesení číslo 

44/2002 ze dne 11. 09. 2002; II. schvaluje prodej pozemku 

KN pč. st. 373/2 o výměře 2 m2 v k. ú. Doubravčice za cenu 

500 Kč plus alikvotní náklady za geometrický plán v částce 

301 Kč, celkem tedy za 801 Kč paní Martině Václavíkové, 

bytem Hybernská 1011/28, Praha 1, Nové Město, 110 00 

Praha 1; III. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem kupní smlouvy. 

9. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Český Brod 

2010 (56/2010). Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové 

opatření č. 2 k rozpočtu Města Český Brod na rok 2010 ve 

znění přílohy, která je přílohou originálu zápisu k tomuto 

usnesení. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 160.892,76 tis. 

Kč, rozpočtové provozní výdaje se zvyšují na 125.561,76 tis. 

Kč a rozpočtové výdaje investiční se zvyšují na 35.307 tis. 

Kč. Poloţka financování se nemění. 

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

Český Brod (57/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje 

prodej části pozemku KN pč. 616/1 a to část vytyčenou geo-

metrickým plánem č. 1247–139/2006 ze dne 17. 07. 2006 

jako pozemkový díl č. 619/13 s přesnou výměrou 1.501 m2 

společnosti NO VETA – Pivovar Český Brod, s.r.o., Tucho-

razská 1433/17, Český Brod, za cenu 150 Kč/m2  tj. celkem 

225.150 Kč; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem kupní smlouvy. 

11. Prodej bytové jednotky č. 1127/4 v ul. K Dolankám 

předem určenému zájemci (58/2010). Zastupitelstvo města 

I. schvaluje prodej jednotky č. 1127/4 – 2+1 o velikosti 

56,60 m2 v I. NP včetně spoluvlastnických podílů o velikosti 

5660/48373 ke společným částem budovy čp. 1127 v ul. K 

Dolankám na pozemku č. pare. st. 1225 a pozemku č. pare. 

st. 1225 o výměře 1.196 m2 vše v obci a k. ú. Český Brod 

paní Lence Flanderkové, K Dolankám 1127, 282 01 Český 

Brod za cenu 536.442 Kč. Kupní cena bude hrazena stranou 

kupující hotově před podpisem kupní smlouvy. Návrh 

smlouvy je přílohou originálu k tomuto usnesení; II. pověřu-

je starostu města Český Brod Jaromíra Fischera k podpisu 

kupní smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku. 

12. Prodej bytové jednotky č. 1127/2 v ul. K Dolankám 
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Český Brod (59/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje 

prodej jednotky č. 1127/2 o výměře 53,74 m2 ve II. NP včet-

ně spoluvlastnických podílů 5374/48373 na společných čás-

tech domu čp. 1127 na pozemku č. parc. st. 1225 a pozemku 

č. parc. st. 1225 o výměře 1.196 m2 vše v obci a k. ú. Český 

Brod paní Janě Kozibrátkové, U Štěpnického rybníka 321, 

588 56 Telč, za nabídnutou cenu 961.100 Kč. Podpis kupní 

smlouvy bude do 30 dnů od doručení oznámení o schválení 

prodeje. Částka 300.000 Kč bude sloţena na účet prodávají-

cího před podpisem kupní smlouvy a zbylých 661.100 Kč 

bude zaplaceno z úvěru do 14 dnů po zapsání vkladu do ka-

tastru nemovitostí. Návrh smlouvy je přílohou originálu k 

tomuto usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvede-

nou bytovou jednotku. 

13. Prodej bytové jednotky č. 340/4 v ul. Komenského 

předem určenému zájemci (60/2010). Zastupitelstvo města 

I. schvaluje prodej jednotky č. 340/4 – 3+1 o velikosti 93,21 

m2 ve II. NP včetně spoluvlastnických podílů o velikosti 

9321/46553 ke společným částem budovy čp. 340 v ul. Ko-

menského na pozemku č. pare. st. 397 a pozemku č. parc. st. 

397 o výměře 342 m2 a zahradě pč. 946 vše v obci a k. ú. 

Český Brod manţelům Jaromírovi a Ladě Olexovým, Ko-

menského 340, 282 01 Český Brod za cenu 669.146 Kč. 

Kupní cena bude hrazena stranou kupující z úvěru strany 

kupující na účet prodávajícího do 40 dnů po podpisu kupní 

smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou originálu k tomuto 

usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera k podpisu kupní smlouvy na výše uvedenou byto-

vou jednotku.  

14. Změna č. 05 územního plánu sídelního útvaru Český 

Brod (61/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje doplnění 

textové části návrhu změny č. 05 územního plánu sídelního 

útvaru Český Brod o specifikaci veřejně prospěšných staveb, 

o detailní rozpis všech pozemků a staveb ve stávajícím areá-

lu ČOV Český Brod – příloha č. 1; II. schvaluje zprávu o 

projednání návrhu změny č. 05 územního plánu sídelního 

útvaru Český Brod – příloha č. 2; III. vydává změnu č. 05 

územního plánu sídelního útvaru Český Brod, schváleného 

usnesením č. 57/1997 zastupitelstva města Český Brod dne 

26. 11. 1997, jehoţ závazná část byla vydána závaznou vy-

hláškou města Český Brod č. 2/2004 a změněného změnou č. 

01, schválenou usnesením zastupitelstva města Český Brod 

č. 46/2005 dne 08. 06. 2005, jejíţ závazná část byla vydána 

obecně závaznou vyhláškou města Český Brod č. 7/2005 – a 

změnou č. 02, schválenou usnesením zastupitelstva města 

Český Brod č. 109/2006 dne 13. 12. 2006, jejíţ závazná část 

byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Český Brod 

č. 14/2006 – a změnou č. 03, schválenou usnesením zastupi-

telstva města Český Brod č. 104/2006 dne 08. 11. 2006, jejíţ 

závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města 

Český Brod č. 13/2006. 

16. Určený zastupitel pro územní plán města Český Brod 

(62/2010). Zastupitelstvo města určuje Bc. Jakuba Nekolné-

ho zastupitelem pro spolupráci na pořízení nového územního 

plánu města Český Brod. 

17. Prodej jednotky č. 1127/6 v ul. K Dolankám předem 

určenému zájemci (63/2010). Zastupitelstvo města I. schva-

luje prodej jednotky č. 1127/6 – 2+1 o velikosti 56,80 m2 v 

II. NP včetně spoluvlastnických podílů o velikosti 

5680/48373 ke společným částem budovy čp. 1127 v ul. K 

Dolankám na pozemku č. pare. st. 1225 a pozemku č. pare. 

st. 1225 o výměře 1.196 m2 vše v obci a k. ú. Český Brod 

manţelům Jiřímu a Vlastě Kovářovým, K Dolankám 1127, 

282 01 Český Brod za cenu 538.334 Kč. Kupní cena bude 

hrazena stranou kupující bezhotovostní úhradou před podpi-

sem kupní smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou originálu 

tohoto usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Ja-

romíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvedenou 

bytovou jednotku. 

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

místostarosta města 

 

Souhrn ze 41. mimořádného zasedání  

zastupitelstva města, konaného dne 13. 10. 2010 

od 18:00 hodin v obřadní síni českobrodské 

radnice 
 

1. Program regenerace městské památkové zóny 

(64/2010). Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci Progra-

mu regenerace městské památkové zóny Český Brod, zpra-

covanou Ing. arch. Pavlem Koubkem v srpnu 2010. 

2. Zrušení usnesení č. 32/2010 a schválení návrhu úvěro-

vé smlouvy na vybudování parkoviště – dle návrhu ban-

ky (65/2010). Zastupitelstvo města I. ruší své usnesení č. 

32/2010 ze dne 09. 06. 2010; II. schvaluje uzavření smlouvy 

o poskytnutí úvěru od KB a.s., ve výši 3.600 tis. Kč na finan-

cování projektu Vybudování parkoviště P+R v dopravním 

uzlu Český Brod, ve znění přílohy dle návrhu ze dne 01. 10. 

2010, která je nedílnou součástí návrhu usnesení; 

III.pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem uvedené smlouvy. 

3. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro pouţití finančních pro-

středků na rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí v 

MPZ města Český Brod (66/2010). Zastupitelstvo města 

schvaluje dodatek č. 1 k Pravidlům pro pouţití finančních 

prostředků na rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí v 

městské památkové zóně města Český Brod. 

4. Darovací smlouva – parkoviště před nádraţím v obci a 

k. ú. Český Brod (67/2010). Zastupitelstvo města I. schva-

luje uzavření Darovací smlouvy se společností NELI S. P. 

A., a.s., IČ 25548964, jednající předsedou představenstva 

Miroslavem Benešem ml., se sídlem Na Hraničkách 589/34, 

682 01 Vyškov, na části pozemků oddělené geometrickým 

plánem č. 1499–103/2010 ze dne 30. 07. 2010, vyhotoveným 

Ing. M. Němcem, kterým byly odděleny díly: „d― o výměře 

152 m2 z pozemku KN pč. st. 273/1, „e― o výměře 44 m2 z 

pozemku KN pč. 707/1 a „f―o výměře 8 m2 z pozemku KN 

pč. 2042 a sloučeny do pozemku KN pč. 2052 ostatní plocha 

o nové výměře, vše v obci a k. ú. Český Brod; II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše 

uvedené Darovací smlouvy. 

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

místostarosta města 

 

Pozn.: Všechny texty uvedených usnesení byly elektronicky 

převedeny z formátu pdf a 

nově zformátovány pro úče-

ly elektronické sazby. Byla 

provedena základní jazyko-

vá úprava. I přesto se mo-

hou vyskytnout drobné chy-

by, za které se pozorným 

čtenářům omlouváme. red. 
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Blokové pokuty na místě zaplacené  12.500 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku   37.000 Kč 

Parkovací automaty  76.687 Kč  

Poplatky za trţnici 7.380 Kč 

Celkem  133.567 Kč 

odchyt psů 3× – 1× předán majiteli; 2× útulek Lysá n. Labem 

součinnost s odbory při MěÚ Český Brod - 1× s odborem správy majetku města, 1× odbor vnitřních věcí, 1× s odborem          

 dopravy 

přestupky majetkové – krádeţe 5× vyřešeno v blokovém řízení 

nádraţí porušování tabákového zákona – 2× 

zajištění provozu parkovacích automatů – denně 

sběr injekčních stříkaček – 3× ul. Sportovní, 1× ul. Prokopa Velikého,2× Kollárova, 1× ul. V Chobotě 

plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti v obci Poříčany 

výzva na odstranění autovraku ul. Kollárova 

doručení písemnosti pro přestupkovou komisi 

zajištění veřejného pořádku a dopravy při konání poutě na náměstí v Českém Brodě 

oznámení prodavaček z prodejny potravin na sídlišti o podnapilém muţi, který spí v prodejně mezi regály. Muţ vykázán 

 na ubytovnu a zajištění uhrazení škody. 

měření rychlosti v Českém Brodě v ul. Klučovská 

spolupráce s PČR při zadrţení osoby drţící v menším mnoţství marihuanu. Vyřešeno v kompetenci PČR. 

oznámení technickým sluţbám o propadlém chodníku v ul. Ţelivského – zajištění zábran 

oznámení krádeţe zboţí čtyř osob v prodejně LIDL, předvedení osob na OO PČR Český Brod ke zjištění totoţnosti. Vy

 řešeno v blokovém řízení. 

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

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

kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně 

upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování místních vyhlášek 
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Matrika informuje… 

 
Významné ţivotní výročí oslavili tito českobrodští 

občané 

Pan Richard Jozíf, 

paní Marie Němcová, 

paní Marie Jarošová 

a paní Zora Jeřábková. 

 
Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví  

a pohody do dalších let. 

 

Miroslava Hladíková  

matrikářka  
 

Město Český Brod  

náměstí Husovo 70  

282 24 Český Brod  

tel. 321612142  

e-mail: hladikova@cesbrod.cz  

www.cesbrod.cz  

Propadlý chodník 
Začátkem října 

došlo v nočních 

hodinách u ob-

jektu čp. 225 

v ulici Ţelivské-

ho k propadu 

chodníku. Maji-

tel přilehlého ob-

jektu tímto děku-

je Policii ČR i 

Hasičskému zá-

chrannému sboru 

v Českém Brodě 

za rychlé zajiště-

ní chodníku, aby 

nedošlo k úrazu 

chodců. V jámě 

je zřetelná část klenuté zdi, moţná zbytku podzem-

ní chodby, prostor tedy budou zkoumat památkáři. 

O výsledcích budeme naše čtenáře informovat.  

redakce ČBZ  (foto Z.Bočková) 

Český Brod pokračuje ve školení k úsporám energie a vyuţití obnovitelných zdrojů 

 
Město Český Brod se zapojilo do projektu „Energetický management a decentralizovaná energetika se 

zaměřením na biomasu v regionech“ podpořeného ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Pro-

jekt je realizován Centrem pro komunitní práci, o. s. ve spolupráci s odborným partnerem společností 

PORSENNA o. p. s.  
 

Jeho hlavním cílem je poskytnout základní informace o úsporách energie a moţnostech vyuţití obnovitelných 

zdrojů energie ve vybraných městech a obcích České republiky a pomoci jim formulovat základní teze směřování 

komunální energetiky v následujících letech. 

Díky tomuto projektu se v Českém Brodě uskutečnili 2 školení pro zástupce veřejné správy obcí, příspěvkových 

organizací, neziskového sektoru i pro občany se zájmem o tuto problematiku. 

Prvního školení, které proběhlo 16. září 2010, se zúčastnili zástupci městského úřadu a příspěvkových organizací 

města Český Brod. Školení bylo zaměřeno na oblasti týkající se moţností úspor energie a energetické soběstač-

nosti ve vazbě na vyuţití biomasy, sluneční energie a bioplynových stanic. Výstupem tohoto školení byly defino-

vané další kroky a doporučení pro město Český Brod při realizaci úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů. 

Stejně tak zájemci z místní správy a příspěvkových organizací diskutovali v rámci navazujícího workshopu 

k druhému školení, které proběhlo 21. října 2010, moţné vize a představu o budoucím vyuţití obnovitelných 

zdrojů a realizaci úspor energie v městě Český Brod. 

V rámci druhého školení účastníci získali informace o postupech při financování konkrétních energetických pro-

jektů a posuzování projektů z hlediska dlouhodobého rozvoje. Představeny byly i úspěšné projekty z České re-

publiky a zahraničí. 

Pro podrobnější informace o daném školení, programu a navazujících aktivitách kontaktujte odborného partnera 

školení společnost PORSENNA o.p.s. (klusak@porsenna.cz, tel. 241 730 336).  

„Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova: Evropa investuje 

do venkovských oblastí"  

file://www.cesbrod.cz
mailto:klusak@porsenna.cz


  121212                                                                                                    listopad  2010listopad  2010 

12 

Pracovat na projektech se opravdu vyplatí 
 
Město Český Brod zpracovalo projekt na výměnu oken a vchodových dveří školní budovy v ulici Na Vyhlídce, která je ve 

správě základní školy Český Brod, Ţitomířská 885.  

 

Podání projektu do grantu spolufinancovaného z EU a národních zdrojů se opravdu vyplatilo. Z celkových nákladů 499 932 

Kč získalo na předloţený projekt 374 949 Kč jako dotaci z podzimní výzvy programu LEADR vyhlášeného Regionem Po-

šembeří. Děti a učitelé  tak získali příjemnější školní prostředí a ředitelství školy i zřizovatel uvítali i úspornější provoz. 

V období letošních hlavních prázdnin dodavatel vyměnil 45 oken a troje venkovní dveře. 

Přijďte se podívat, jak se realizace projektu podařila. Můţete si vyzkoušet i lezeckou stěnu, jejíţ provoz byl zahájen 

v loňském školním roce a která nabízí své vyuţiti nejenom školním dětem ale i široké veřejnosti.  

Ředitelství školy                                                   Foto z archivu školy 

„Regionem s větrem v zádech“ aneb jak jsme otvírali cyklotrasy 

 
Obec Tismice, koordinátor projektu „Regionem s větrem v zádech“ připravila na neděli 10. října slavnostní otevření cyk-

lotras, které spočívalo ve společné jízdě obecních a městských týmů do cíle, jímţ bylo fotbalové hřiště v Tismicích. 

 

J 
ízda byla naplánována na nedělní dopoledne tak, aby se jí mohli bez obav zúčastnit i rodiny s malými dětmi. Trochu 

jsme se obávali počasí. Ještě ráno v půl osmé ukazoval teploměr pouhé 2 °C. Přesto mnozí nezaváhali, nasadili rukavi-

ce, svetry, bundy a šátky a vyrazili na místo společného srazu v Tismicích. Spolu s mrzeckými a limuzskými se nás na 

cestu ořechovkou, hradešínským lesem do Přišimas, na Klepec a mrzeckou cestou zpět do Mrzek a dále do Tismic vydalo 

celkem sedmnáct. Převahu měly jednoznačně děti. V ořechovce jsme jiţ odkládali první vrstvy, kopeček ke hřbitovu nám 

rozproudil krev. Mrzečtí však potřebovali pohybu trochu více a tak si okruh dali dvakrát. Slunce zalilo jinovatkou pokrytá 

pole svými teplými paprsky, šípkové keře svěţe zářily a listí zlátlo před očima. Cyklotrasy v našem bezprostředním okolí 

vedou převáţně polními a lesními cestami a skýtají turistům romantické výhledy do okolí. Jízda vrchem Klepec byla fyzicky 

náročnější, zejména ve sjezdech po mokrých kamenech a vystouplých kořenech bylo třeba intenzivněji brzdit. Všichni jsme 

to však zvládli, v jezírku nikdo neskončil. V té době se k nám jiţ připojili i cyklisté z Přišimas a posléze také další parta 

z Mrzek. 

Kolem jedenácté celý peloton o síle asi 35 lidí dorazil do Tismic. Zde jiţ vyhrávala hudba pana Jirsíka, fotbalisté točili limo-

nádu i pivo, vařili horké nápoje pro ty, které ani dlouhá jízda nezahřála a konečně také opékali výborné klobásky, které snad  

všem přišly k chuti. Fotbalisté se také postarali o doprovodný program – ţenská část jejich týmu perfektně připravila jízdu 

zručnosti. Soupeřili tu mezi sebou nejen děti, ale také celé rodiny. 

Do cíle dorazili zástupci Mrzek, Hradešína, Přišimas, Škvorce, Dobročovic, Úval, Břeţan, Tuklat, Českého Brodu, Rosto-

klat, Úval, Regionu Pošembeří o.p.s. i Klubu Českých turistů a mnozí další, celkem asi stovka návštěvníků. Přijel i reportér 

Kolínského deníku. Všichni obdrţeli pamětní certifikát. 

Celkové náklady na osazení dopravního značení v délce necelých 81 km cyklotras činily 415 tis. Kč. Investory byly jednotli-

vé obce. Dodavatelem značení pak firma SOMARO CZ, s.r.o. 

Obec Tismice do dopravního značení celkem za obě katastrální území investovala 42 tis. Kč. 

Věříme, ţe tento projekt přispěje rozvoji cestovního ruchu v našem regionu, resp. ţe i zdejší občany přivede do míst méně 

známých a mnohými zatím neobjevených. (Foto z archivu M. Zdraţilové na obálce) 

 

        Martina Zdraţilová 
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Zastavme drancování lesa 

 
Kdyţ jsem se po několika týdnech podíval do údolí Šembery, nevěřil jsem svým očím. V místě, kde dříve bylo krás-

né lesní zákoutí, je dnes vysekán celý pruh lesa. Klučení se odehrává přímo v těch nejkrásnějších partiích údolí. 

Les je vykácen aţ ke korytu potoka, coţ má nepochybně důsledky na mikroklima a tím na faunu a flóru.  
 

V ykácené kvalitní a dlouhověké dřeviny (duby, buky) jsou z velké části nahrazovány dřevinami s rychlejším 

růstem, smrky a borovicemi. Jediný blízký les u Českého Brodu, kam lidé chodí na procházky, sportovat, 

sbírat houby či se jen tak nadýchat čerstvého vzduchu, se mění na kulturní krajinu, kde nezbývá jediný kout ale-

spoň trochu připomínající nenarušenou přírodu. Hojně se zde vytvářejí široké lesní cesty (dokonce asfaltové), aby 

těţká technika mohla všude. Postupné vykácení údolí Šembery bude mít neblahé důsledky v dnešní době přívalo-

vých dešťů a dlouhodobých sráţek. Pokud bude kácení takto pokračovat, pak se v budoucnosti nikdo nebude mo-

ci divit erozním jevům v údolí či povodňovým vlnám v Českém Brodě. Měli bychom se, dokud je ještě čas, za-

myslet nad hodnotami. Co pro nás znamená les, příroda, ticho? Obětujeme to všechno pro něčí krátkodobý  

(a krátkozraký) zisk? Jistě, lesní hospodářství funguje na svých principech a těţba dřeva je důleţitým obchodním 

artiklem. Avšak zde ve středních Čechách, kde zástavba stále více zabírá půdu, kde se všechno proměňuje na uli-

ce satelitních měst, je kaţdý kousek lesa něčím nesmírně cenným. Kdy začneme konečně plochu lesů zvětšovat  

a ne z nich ukrajovat? Bez lesů, které vytvářejí obyvatelné klima, zahyneme na alergie, astma, neurózy a deprese. 

Budeme konečně myslet na příští generace a budeme se snaţit předat jim nejen dědictví kulturní, ale také dědictví 

přírodní? To dědictví, které jsme my sami nevytvořili ani vytvořit neumíme. Moţná proto si je tolik neváţíme, 

protoţe je bereme jako samozřejmost. Avšak za pár let to samozřejmostí být nemusí. Nebude kam utéci, protoţe 

všude kolem bude jen asfalt a beton, všude hluk, auta, smog. Vzpamatujme se, dokud je ještě čas. Nenechme si 

svou lhostejností vzít to, co nám bylo dáno, aby náš ţivot mohl být harmonický, aby nebyl jen honbou za ziskem, 

penězi, věcmi, ale aby byl neustále napojen na naše přírodní kořeny. Jen z nich můţeme čerpat ticho, rovnováhu, 

harmonii. A jen v nich je budoucnost našeho přeţití. 

P. RNDr. Matúš Kocian PhD., administrátor Římskokatolické farnosti Český Brod 

Šembera na  snímku P. RNDr. Matúše Kociana PhD 
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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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Ze škol a organizací 
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Naučná literatura 

CAWTHORNE, Nigel: Sklízeli bouři: druhá světová válka 

z německého a japonského pohledu (Mladá fronta) 

CÍLEK, Václav: Jak to vidí... (Radioservis ; Český roz-

hlas) 

FORMÁČKOVÁ, Marie: Hermelínová kuchařka: 178 jedi-

nečných receptů pro každou příležitost (Nakladatelství 

XYZ) 

HEMINGSON, Vince: Tetování: katalog motivů: základní 

příručka body-artu (Slovart) 

Jaká je naše společnost?: otázky, které si často klade-

me... (Sociologické nakladatelství) 

JAROLÍMKOVÁ, Stanislava: Co v průvodcích o Praze 

nebývá aneb Pokračování historie Prahy k snadnému 

zapamatování (Motto) 

KLAUS, Václav: Zápisky z cest (Fragment) 

KOPŠ, Karel-Linhartová, Irena: Bohové a hrdinové antic-

kých mýtů (Olympia) 

MOTL, Stanislav: Svědek z cely smrti: Češi před soudy 

třetí říše a poválečné osudy jejich soudců a katů 

(Rybka Publishers) 

NOVÁKOVÁ, Iva: Víš, co čteš?: luštění s nácvikem po-

zorného čtení: pro začínající čtenáře (Portál) 

SKOPOVÁ, Kamila: Rodinné svátky o století zpátky 

aneb Oslavy a rituály v české domácnosti (Akropolis) 

UHROVÁ, Radomíra: Cvičení dětí s rodiči (Grada Pub-

lishing) 

VOTÝPKA, Vladimír: Aristokrat: život Zdeňka Sternber-

ga (Paseka) 

Literatura pro děti a mládež 

BURDOVÁ, Michaela: Křišťály moci. 1., Zrada Temného 

elfa (Fragment) 

EISLEROVÁ, Jana: Staré řecké báje a pověsti 

(Fragment) 

Fifi a přátelé. 1., Fifi (PB Publishing) 

GORDON, Roderick: Návrat z Podzemí (Fragment) 

HORNA, Pavel: Middlestone. Kniha první: fantasy podle 

pravděpodobně skutečných historických událostí (Almi) 

KOPL, Petr: Král Artuš: komiks (Fragment) 

KOPL, Petr: Tři mušketýři: komiks podle románu Ale-

xandra Dumase (Fragment) 

LIPUSOVÁ, Radana: Obrázkové čtení: Ve škole (Grada 

Publishing) 

MELOUNOVÁ, Ivanka: Strašidýlko Josífek (Grada Pub-

lishing) 

NESVADBA, Michal: Pohádky o dveřích (Fragment) 

NOSEK, Václav: Truhla pokladů (Karmášek) 

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Čarodějnice Eulálie (Grada Pub-

lishing) 

RIORDAN, Rick: Percy Jackson. 3., Prokletí Titánů 

(Fragment) 

RODDA, Emily: Tajemná země Rondo. 3., Poslední 

bitva (Fragment) 

ŠTÍPLOVÁ, Ljuba: Věčné příběhy Čtyřlístku: 1990-1992 

(Čtyřlístek) 

ULIČIANSKY, Ján: Malá princezna (Práh) 

Velká kniha předškoláka a malého školáka (Svojtka & 

Co.) 

WINTER, Jiří: Nové příběhy Seka a Zuly (Epocha) 

Krásná literatura 

BARNES, Julian: Pohlédnout do slunce (Mladá fronta) 

BARTÁKOVÁ, Lenka: Intimně po mailu (Nava) 

BERGEROVÁ, Štěpánka: Dámský lovecký salon (Alfa 

nakladatelství) 

BOURA, Slávek: Naháči (Plejáda) 

DUBCOVÁ, Naďa: Začíná to nudlemi a končí to kudlou v 

břiše aneb Blogy, blogy, blogy (Akcent) 

FRENCH, Tana: V lesích (Argo) 

FRYČOVÁ, Ilona: Poslední ples (Toužimský & Moravec) 

HASLETT, Adam: Tady nejste cizej (Host) 

HORWOOD, William: Skrytý svět. 1., Jaro (Plejáda) 

CHRISTIE, Agatha: Smrt na Nilu = Death on the Nile 

(Garamond) 

JÁKL, Petr: Kajínek: podle scénáře ke stejnojmennému 

filmu Kajínek (Fragment) 

KADLECOVÁ, Eva: Chce to jen pobavit se (Eroika) 

LARSEN, Reif: Mapa mých světů: úžasné putování T.S. 

Spiveta (Odeon) 

LLOYD, Tom: Vykradač hrobů: Vláda soumraku ; Sv. 3 

(Fantom Print) 

MAWER, Simon: Mendelův trpaslík (Kniha Zlín) 

NAVAROVÁ, Zuzana: Andělská počta: písňové texty z let 

1998-2004 (Host) 

NOSKOVÁ, Věra: Přece by nám nelhali: fejetony (Věra 

Nosková) 

POLÁČEK, Jan: Spěšný vlak Ch.24.12. (Argo) 

PROULX, Annie: Drsná země (Vyšehrad) 

SÁNCHEZ, Julián: Starožitník: vražda a tajemství kaba-

ly ve stínu barcelonské katedrály (Jota) 

SCAROW, Alex: Tisíc sluncí (Plejáda) 

SVÁTKOVÁ, Vlastina: Modrý slon: o čem všem je lás-

ka... (Eroika) 

ŠIMKOVÁ, Dagmar: Byly jsme tam taky (Monika Vada-

sová-Elšíková) 

ŠTĚTINOVÁ, Dagmar: Ten druhý: deník osamělé ženy 

(MarieTum) 

ŠVEC, Bohuslav: Skloň se až k zemi: příběh keltského 

druida a vyvoleného krále (Akcent) 

VÁŇOVÁ, Magda: Kukaččí mládě (Šulc-Švarc) 

ZÁŘÍ 2010ZÁŘÍ 2010  

Od ledna 2009 je Výběr z knižních novinek prezentován 

také na webu Města Český Brod www.cesbrod.cz 

v rubrice Aktuality z kultury. 
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http://www.knihovna-cbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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Jak jsme si hráli s pohádkou 

 
Kdo z dětí se chtěl dozvědět, jak dopadla Červená karkulka 

v Městské knihovně v Českém Brodě, mohl přijít na jednu 

z akcí, pořádaných pro děti v rámci letošního Týdne kniho-

ven. Na malé pohádkové čtení, hraní a povídání jsme pozvali 

ve čtvrtek 7. 10. děti, které ještě nechodí do školy, jejich ro-

diče, případně prarodiče.  

 

P ohádku o Červené karkulce jsme dětem nejen vyprávěli, 

poslechli jsme si také stejnojmennou písničku od Zdeň-

ka Svěráka a nakonec jsme si ji celou společně zahráli. Za-

pojili jsme i přítomné maminky a babičky, které předčítaly 

dětem text jednotlivých postav. Jak si děti pohádku zapama-

tovaly, jsme ještě vyzkoušeli na čtyřech jednoduchých otáz-

kách ve formě obrázků na připravené pohádkové tabuli. Po 

„náročném― divadelním vystoupení si děti na připraveném 

hracím koberci prohlíţely spoustu kníţek nejen o Červené 

karkulce, ale i další pohádky, např. o mašince Tomášovi, o 

princeznách, o Krtkovi, o pošťáku Patovi nebo o Bořku sta-

viteli. 

Na závěr si všechny děti odnesly papírové postavičky Červe-

né karkulky s malou sladkostí. 

Doufáme, ţe se pohádkové hraní líbilo dětem tak jako nám,  

a pokud budou mít maminky těch nejmenších zájem, můţe-

me pro ně v budoucnu připravit další pohádkové hraní. 

Mgr. Eva Vedralová, řed. Knihovny (Foto archiv MěK) 



  171717                                                                                                    listopad  2010listopad  2010 

17 

Občanské sdruţení LECCOS 
 
Co jsme podnikli: 
PRVNÍ PRACOVNÍ A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ PODNIKATELŮ  

ČESKOBRODSKA“ 
Čtvrtek 7. října. 2010 od 17 do 19.30 hodin v MKIC Český Brod  

(Nám. Arnošta z Pardubic 1) 

Tímto setkáním jsme zahájili pravidelné pořádání odborných seminářů. Ve spolupráci 

se vzdělávací a poradenskou společností KUKLENY připravíme v průběhu dalších 

měsíců místním podnikatelům semináře zaměřené na obchodní, strategické a finanční 

dovednosti a manaţerské poradenství. Toto první setkání a navazující semináře jsou 

určeny všem podnikatelům a ţivnostníkům z Českého Brodu a jeho okolí. Hlavním 

cílem je podpořit podnikatelský sektor, ale také prohloubit vztah podnikatelského a 

neziskového sektoru  

a zdůraznit prospěšnost a oboustranné výhody jejich vzájemné spolupráce.  
Cílem prvního setkání byla vzájemná výměna zkušeností a získání nových informací. Jak získat další klienty pro své pro-

dukty a sluţby? Jak znásobit velikost svého podnikání, to byla témata prvního setkání. Moderátorem a přednášejícím byl 

ing. Tomáš Havrda, zkušený lektor a odborný konzultant. Nechyběl prostor pro dotazy, rady i odborné konzultace.  

Zájem o první setkání nebyl velký, ale byl čas věnovat se zájemcům individuálně a přednést témata, podle jejich zájmu.  

Náleţitosti Business plánu  

Seznámení se s manaţerskými nástroji na řízení obchodu, řízení lidských zdrojů, finančního a procesního řízení… 

Principy a výhody Franchisingu jako modelu perspektivního podnikání  

Principy a výhody komunitních modelů pro podnikání  

Výměna nápadů a zkušeností mezi účastníky workshopu  

Příští SEMINÁŘ - 4. 11. (kaţdý první čtvrtek v měsíci) od 17 hodin - posouzení a zpětná vazba na zpracované businness 

plány účastníků prvního workshopu 

- pro nově příchozí dle jejich poţadavků krátké opakování, výměna zkušeností, zahájení nového tématu. 

Moderátorem a přednášejícím byl Ing. Tomáš Havrda, jednatel společnosti KUKLENY, s.r.o. a Občanského sdruţení 

LECCOS. (Více informací o T. Havrdovi a jeho zkušenostech s projekty rozvoje podnikání v malých firmách naleznete na 

www.kukleny.cz) 

Co plánujeme: 

PRAVIDELNÝ CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST 

Přednáška na téma: „RODINA, DĚTI A SOUČASNOST aneb ZDRAVÁ RODINA“ 
proběhla ve čtvrtek 21. října 2010 od 17 do 19 hodin v MKIC Český Brod (nám. Arnošta z Pardubic 1) 

Poprvé s nezávislou konzultantkou v oboru rozvoje osobnosti ALENOU WEBEROVOU, která má dlouholeté zkušenosti  

v oblastech komplexní péče o rodinu, vztahů mezi partnery, vztahů s dětmi a prarodiči, krizové intervence a psychosomatic-

kých obtíţí člověka. 

Jednotlivá témata 

· dítě, rodič, prarodič – potřeby a vztahy 

· zdravé dítě, dítě ve společnosti, dítě a konflikt 

· onemocnění z hlediska psychosomatiky (vliv vztahu na zdraví dítěte a dospělého) 

Na základě Vašeho zájmu pro Vás ve spolupráci s odborníky připravíme další téma, případně pravidelnou poradnu. 

Vstupné 180 Kč 

ADVENTNÍ PRŮVOD SVĚTÝLEK 

Neděle 28. listopadu 2010 od 17 hodin - centrum Českého Brodu 

… lampiónový průvod za doprovodu městské gardy, blikotajících světel loučí a krásné dobové hudby projde kolem historic-

kého středu města a starobylých hradeb, se slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí Arnošta z Pardubic.  

Koncert adventních písní pěveckého sboru Vox Bohemicalis, sladké perníčky a svařené víno… 

Tuto akci pořádáme společně s Městem Český Brod, Magráta o. s., Vox Bohemica a Městskou gardou. 

Nové programy MC KOSTIČKA: 

VÝTVARNÉ DÍLNIČKY - pro rodiče 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 českých tradic  

a zvyků. 

Krouţek povede lektorka Marcela Jahodová a Andrea Hradecká  

Cena: 40 Kč (placeno jednorázově) 

CHYTROLÍNI II. - pro děti od 6 do 9 let s rodiči 

http://www.leccos.cz/leccos/leccos/kalendar/co-jsme-podnikli/http/:www.kukleny.cz
http://www.kukleny.cz
http://www.cesbrod.cz
http://www.magrata.cz/
http://www.voxbohemica.cz/
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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) 

KRÁTKODOBÉ PŘÍLEŢITOSTNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ 

 - výpomocná sluţba pro rodiče 

Pro děti ve věku 3 - 9 let za 70 Kč/60 min. 

Vţdy v pondělí v době 8:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 17:00 hod. 

VÝTVARNÁ DÍLNA - pro děti od 6 do 12 let bez doprovodu, Úterý 16:30 - 18:00 hod. 

Kurzy vede zkušená lektorka Bára Tyglová. Ve skupině nejvíce 8 osob, kladen důraz na indivi-

duální přístup a vlastní fantazii. Naučíte se základy tradičních řemesel i moderních výtvarných 

technik (batikování, drátování, práce s papírem, pletení z pedigu, korálkování, výroba šper-

ků…). 

Cena: 85 Kč placeno pololetně. Cena je nedotovaná, včetně materiálu, nářadí a všech pomůcek. 

NZDM Klub Zvonice 
Klub Zvonice nabízí dětem a mládeţi od 6 do 20 let prostor pro trávení volného času, podporu jejich aktivit a pomoc v obtíţ-

ných ţivotních situacích za přítomnosti odborných pracovníků. 

PhDr. Adéla Michková – hlavní koordinátorka klubu, sociální pracovnice 

Jaroslav Nouza – kontaktní pracovník 

Václav Prokůpek – sociální pracovník 

Od září 2010 pracuje v Klubu Zvonice, ale také v MC Kostička dobrovolnice z Německa, mladá studentka Ina Hammel, 

kterou jsme přijali v rámci Evropské dobrovolnické sluţby prostřednictvím Ekumenické dobrovolnické organizace Servi-

tus. 

Otvírací doba NZDM Klub Zvonice od září 2010 
Pondělí  15 – 19 hod. 

Středa  15 – 19 hod. 

Pátek  15 – 19 hod. 
 

Více informací o programech a dalších aktivitách LECCOS naleznete na našem 

webu www.leccos.cz 

ANNA ČESKÝ BROD – SOCIÁLNÍ SLUŢBY PRO SENIORY 
pořádala dne 7. 10. 2010 od 9 do 16 hodin 

v rámci Týdne sociálních sluţeb 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

Návštěvníci měli moţnost si prohlédnout společné prostory areálu a ocenili příjemné, klidné  

prostředí i květinovou výzdobu 

byly jim poskytnuty veškeré potřebné  

informace  

prohlédli si ukázky výrobků z aktivizačních 

programů seniorů a fotografie ze ţivota  

obyvatel 

k dispozici byla prodejní výstava výrobků 

z keramické a výtvarné dílny (hedvábné  

šály, drobná keramika, skleněné vitráţe…) 

k neodolání byla ochutnávka vynikajících  

koláčků  

http://www.leccos.cz/
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Závodní sezónu jsme začali úspěšně! 

 
V neděli 26. 9. jsme se vydali do mladoboleslavské sportovní haly na závody wellness týmů. Jako první se předvedl náš 

nejmladší závodní tým, který v tvrdé konkurenci obsadil krásné 4. místo, doufejme, ţe při příštích závodech v Kladně jim me-

dailová pozice neuteče a holky si vychutnají „stupně vítězů“.  

Po nejmladších holkách přišly na řadu naše stepařky, které skončily na bronzové příčce. Na závěr dne se nám v plné parádě 

předvedly nejstarší závodnice, které obsadily nejvyšší pozici, tedy zlatou příčku. Holky by těchto skvělých umístění nemohly 

dosahovat, kdyby neměly vynikající základ uţ od dětství. Velký podíl na úspěchu těchto týmů má i Denisa Csomorová, která 

se věnuje našim nejmladším svěřencům. Déňa jim dává skvělý základ, takţe poté co holky přejdou do starší skupiny, máme 

my, trenérky těchto děvčat, o kousek méně práce. Je nutné si však stále uvědomovat, jak nutná je i podpora rodičů, a proto 

děkuji za corridoor tým všem, kteří nám pomáhají a své děti vedou ke sportu. 

Monika Janstová 

Český Brod 2010 

 
Za účasti 58 šachistů proběhl VIII. ročník otevřeného turna-

je v rapid šachu „Český Brod 2010“, který uspořádal 25. 

září. 2010 šachový oddíl TJ. SOKOL Český Brod. 

  

B 
ojovalo se o finanční i věcné ceny, za coţ patří dík 

Městu Český Brod, neboť této akci poskytlo grant. K 

prestiţi turnaje také přispěla účast starosty města 

Jaromíra Fischera, který nad ním převzal záštitu a přišel 

účastníky pozdravit při jeho zahájení. Soutěţ řídili a o její 

hladký průběh se postarali Zuzana Koudelková, Ing. Zdeněk 

Chybný, Ing. Ivan Koudelka a Ing. Miroslav Urban. Občer-

stvení zajistily členky SOKOLA sestry Dufková a Firbasová. 

O sportovní síle turnaje svědčí skutečnost, ţe ve startovním 

poli jsme mohli vidět jednoho mistra FIDE a řadu kandidátů 

mistra, kteří také obsadili přední místa. Potěšitelné je, ţe se 

dařilo i českobrodským šachistům. Radovan Bednařík st. 

získal cenu pro nejlepšího seniora a Ing. Radovan Bednařík 

byl nejlepší mezi šachisty Ţupy Barákovy. Pro hráče s niţší 

výkonností to byla moţnost konfrontace se silnějšími soupe-

ři, coţ je dobré zejména pro výkonnostní růst mladých adep-

tů královské hry. Vítězem se stal hráč mistrovské třídy Jiří 

Gregor z TJ Praga Praha před Zdeňkem Hábou z ŠK Gordic 

Jihlava, a na 3. místě se umístil Jan Svatoš z TJ SOKOL 

Praha - Vršovice. V hodnocení druţstev si nejlépe vedli ša-

chisté JOLY Lysé nad Labem, kteří obhájili loňské prven-

ství. Druhou příčku obsadilo druţstvo SOKOLa Český Brod 

A. 

Závěrem chceme pozvat do šachového oddílu 

zájemce o královskou hru z řad dospělých  

a mládeţe, začátečníky i pokročilé. 

Hrací dny pro mládeţ jsou v úterý a v pátek od 

17,00 do 18,00 hodin v klubovně sokolovny, do-

spělí hrají v pátek od 20,00 hodin, více na 

www.sokolceskybrod.cz. 
Za Šachový oddíl TJ. SOKOL Český Brod,  

Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný 



  202020                                                                                                    listopad  2010listopad  2010 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dnešním čísle ČBZ bych vám, čtenářům chtěl představit ojedinělou a dosud nepublikovanou fotografii 

našeho města. Na první pohled se sice zdá, ţe není nijak zvlášť zajímavá, ovšem jedná se o nejstarší fo-

tografii zachycující Český Brod. Má úctyhodné stáří – je jí přes sto čtyřicet let a pořízena byla někdy 

před rokem 1867 (viz 2. strana obálky).  
 

I 
 přesto ale tkví její zajímavost ještě v něčem jiném – jako jediná zcela unikátně zachycuje středověkou městskou Praţ-

skou bránu (!), ale třeba i původní barokní štít na budově bývalého kláštera sv. Maří Magdaleny či ještě původní barokní 

tvar střechy děkanského kostela. Stejně tak je zde vidět lokalita Malechov ještě nezastavěná ve své horní části domky 

(posledním domem zde tehdy byla budova dnešní pizzerie). 

 A právě o osudu městských bran bych se na tomto místě chtěl zmínit trochu více. Královské město Český Brod bylo 

v minulosti opevněno hradbami, jejichţ nepatrné zbytky se dochovaly do dnešních dnů. Vstupy do města byly zároveň na 

všech důleţitých přístupových komunikacích chráněny třemi branami: Kouřimskou, Liblickou a Praţskou. Vedle nich mělo 

město ještě dvě další branky, které se nepouţívaly, byly zazděné, a proto se jim říkalo „jalové―. První z nich uzavírala Praţ-

ské předměstí a byla na cestě směrem k Tismicům (zbořena 1781). Druhá branka byla v dnešní Šafaříkově ulici mezi dvěma 

dosud stojícími baštami – tu nechali prolomit aţ v 18. století místní kapucíni, kteří tudy vycházeli z klášterní zahrady na vala. 

 Období konce 18. a především první polovina 19. století je dobou, kdy uţ česká města hradby nepotřebují, svazují je v jejich 

stavebním rozvoji, a proto je městské rady nechávají hromadně bourat – stejně tak tomu bylo i u nás, ale třeba i v sousedním 

Kostelci nad Černými lesy. Českobrodský magistrát si v několika zprávách uţ v 18. století stěţuje svému nadřízenému úřadu, 

tedy úřadu královského podkomořího, na špatný stav bran a hlavně na nedostatek finančních prostředků, aby je mohl opravit. 

A tak v březnu 1783 vydal pan podkomoří svolení pro „velké poškození― zbořit věţ u Kouřimské brány. K demolici došlo asi 

ihned poté, co město obdrţelo patřičné svolení. Kámen ze zbořené stavby byl prodán místním měšťanům na stavbu domků 

nebo ohradních zdí. Spodní část věţe Kouřimské brány ovšem zůstala ještě stát a byl v ní umístěn krámek, kde se prodávaly 

housky a jiné zboţí projíţdějícím formanům (zbořen byl roku 1841). 

 Českobrodská městská rada se pak snaţila po roce 1786 několikrát všechny městské brány pronajmout nebo prodat, ovšem 

marně, a tak se v archivech postupně hromadí stíţnosti na jejich špatný fyzický stav i úzké průjezdy. Nakonec bylo roku 1843 

definitivně rozhodnuto o zboření druhé z městských bran, brány Liblické, která stávala v dnešní ulici Krále Jiřího u čp. 88. 

Zároveň s touto akcí nechalo město zbořit i starou renesanční kašnu, která stála před radnicí čp. 1. 

 Zastavme se však nyní u osudů poslední ze tří stráţkyň městské bezpečnosti – brány Praţské. Stála v Havlíčkově ulici u 

dnešní lékárny Rosa čp. 134. K jejímu zboření došlo teprve roku 1867 a práce byla zadána Aloisu Langovi za mzdu 100 zl. a 

veškerý materiál. Kdyţ ovšem byla sejmuta střešní krytina a krovy (neměla nejspíš věnec), začala věţ na všech stranách pras-

kat a rozestupovat se. Lang tehdy oznámil celou věc městskému úřadu a z bezpečnostních důvodů bylo nařízeno s bouráním 

vyčkat. Trhliny byly zalepeny papírem, aby se zjistilo, jek se věţ rozestupuje – zcela zbytečně, protoţe uţ následujícího dne 

se věţ zřítila. Půl brány se zřítilo na levou stranu, kde poničila dům čp. 134 a přilehlou kůlnu. Zraněn naštěstí nebyl nikdo . 

Stavební komise, která následně celou věc prošetřovala, došla k závěru, ţe celá věţ byla v tak špatném fyzickém stavu, ţe je 

aţ s podivem, ţe nespadla uţ dříve. Většinu materiálu ze zbořené brány si rozebrali brodští měšťané (např. sám Alois Lang 

z něho postavil velkou část domu čp. 120). 

Vl. J. Mrvík 

Historické miniatury z Českobrodska 

Z pokladů Podlipanského muzea… 

Č
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Foto z archivu Podlipanského muzea a ČBZ 
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Shledání po pěti letech 

 
Na poslední prázdninový víkend se řada z nás moc těšila – 

konec srpna totiţ znamenal setkání tenistů Českého Brodu a 

německého Köngenu, našeho partnerského města. Tyto spo-

lečně strávené tři dny byly velmi významné uţ z toho důvodu, 

ţe dříve kaţdoroční setkávání obou tenisových klubů se letos 

konalo po dlouhé pětileté pauze.  

 

Role hostitelů se tentokrát ujali naši přátelé z Německa – 

poslední srpnový víkend se tak ode-

brala dvacetičlenná výprava tenistů 

našeho oddílu na návštěvu k západním 

sousedům. 

Tři dny strávené v malebném městeč-

ku Köngen znamenaly pro nás všech-

ny mnoho záţitků. Ihned po příjezdu 

jsme absolvovali překrásnou procház-

ku historickým Esslingenem, kterou 

jsme zakončili ochutnávkou místního 

sektu a vynikající večeří ve střeleckém 

klubu v blízkém Altbachu. Večer pak 

pokračoval milým přivítáním se všemi 

köngenskými tenisty. Při té příleţitosti 

poděkoval předseda českobrodského 

tenisového klubu, pan Jaroslav Kokeš, 

za pozvání a předal dary věnované 

naším oddílem. Po příjemném večeru  jsme se odebrali uby-

tovat do rodin.  

Druhý den byl pro většinu z nás naprosto nezapomenutelný – 

po výborné snídani v klubu jsme vyrazili na návštěvu nové-

ho muzea Mercedes Benz ve Stuttgartu, kde jsme se dobré tři 

hodiny kochali auty všeho druhu! Nádhernými historickými 

„meďoury― počínaje, superrychlými formulemi konče. Ně-

kteří z nás nebojácně vyzkoušeli i trenaţér Formule 1! Byl to 

opravdu záţitek. 

Sobotní odpoledne pak pokračovalo akčními tenisovými 

souboji, ve kterých kromě „nadlidských― výkonů nechyběla 

ani zábava. Vydařený den pak zpečetilo grilování a velký 

táborák, kde zazněly německé i české písničky, a hlavně byla 

znát všudypřítomná radost z obnoveného přátelství.  

V den odjezdu jsme pak všichni společně absolvovali pro-

hlídku města Köngen a závěrečný oběd v místním fotbalo-

vém klubu. Pak uţ bohuţel nezbývalo neţ se s německými 

přáteli rozloučit a vyrazit na cestu do-

mů! 

Víkend byl skvělý a nám se podařilo 

po pěti letech obnovit kontakt s naším 

spřáteleným městem. Velký dík patří 

Markétě Kocové, která nejen udrţova-

la po celou dobu kontakt s vedením 

köngenského klubu, a pomohla tím 

celou akci zorganizovat, ale také byla 

tři dny naší hlavní tlumočnicí. Na ně-

mecké straně pak jistě třeba vyzdvih-

nout jméno Rolfa Löfflera a Elke Ber-

nart. Především díky těmto úţasným 

lidem jsou naše shledání tak příjemná 

a plná záţitků.  

Po krásném víkendu, ve společnosti 

usměvavých a pohostinných tenistů 

z klubu Grün-Weiss Köngen, všichni doufáme, ţe uţ nikdy 

nenastane mezi našimi návštěvami tak dlouhá pauza, a ţe se 

budeme pravidelně vídat kaţdé léto. Sice ještě nedozněly 

všechny naše záţitky z Köngenu, ale uţ teď se všichni těší-

me na příští rok, kdy budeme naše tenisové přátelé hostit 

zase my. Tereza Kocová  
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TOP 09 
Blaţek Petr MUDr., 39 let 

Blaţková Magdalena MUDr., 38 let 

Kratochvílová Jana, 39 let 

Forstová Jana, MUDr., 48 let 

ODS 
Nekolný Jakub Bc., 39 let 

Fischer Jaromír, 65 let 

Vlasák Martin, 38 let 

Němeček Josef Ing. arch., 32 let 

Fuchs František, 59 let 

Koalice pro Český Brod 
Štěpán Pavel MUDr., 26 let 

Přikryl Jan Ing., 48 let 

Kašpar Aleš Ing., 42 let 

Komunistická strana Čech a Moravy 

Korec Václav, 66 let 

Sdruţení nezávislých – Zájmy Českého Brodu 
Janík František Mgr., 62 let 

Janík Pavel Mgr., 58 let 

Majer Jaroslav, 62 let 

Raková Ludmila, 57 let 

ČSSD 
Firbas Jan, 48 let 

Traurig Vojtěch Pavel JUDr., 30 let 

Binko Marek Bc., 33 let 

Adam Luboš, 52 let 

Voliči v Českém Brodě si zvolili nové 

jednadvaceti členné zastupitelstvo.  

Do něj se dostalo celkem  

šest politických uskupení. 

Sloţení nového zastupitelstva města Český BrodSloţení nového zastupitelstva města Český Brod  

Zdroj: www.cesbrod.cz 

Informace na 

www.kulturainfo-

cesbrod.cz 
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Cyklo-turistický klub ACFR 11 – časovka do vrchu NA TRUBA 

 
Dne 18. 09. 2010 pořádal náš klub jiţ XVIII. ročník cyklistického závodu do vrchu – Českobrodská posvícenská časovka NA 

TRUBA. 

 

P 
očasí nám přálo, bylo hezké Babí léto. Ráno jsme se začali scházet kolem 07,30 hodin v ATC SUS – Lonská u Podvi-

ničného rybníku, kde Hana Rybářová a Ivana Rybářová vydávaly startovní čísla příchozím závodníkům a tyto dále 

zapisovaly do startovní listiny a příslušných kategorií. 

Na startovní listině bylo zapsáno celkem 51 závodníků coţ je o 5 závodníků více neţ v roce 2009. 

Po 10,00 hod. jsme se všichni přesunuli na start a to do lesa za obcí Zahrady ke Kamennému mostu. 

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

Po dojetí všech zúčastněných závodníků do cíle jsme se opět přesunuli do autokempu, kde p. Štolba Václav s Ivanou Rybářo-

vou dávali dohromady výsledkovou listinu s tímto celkovým umístěním — pořadím na prvních třech místech: 

 

1. místo Kadlec Rudolf KPO s časem 5,56 minut 

2. místo Babica Milan Vsetín s časem 6,02 minut 

3. místo Prager Karel Vinohradské šlapky s časem 6,06 minut 

Za CTK ACFR 11 jsme se umístili takto: 

29. místo Ropek Jiří s časem 8.11 minut 

36. místo Bázlík Milan s časem 9,24 minut 

43. místo Firbas Jan s časem 10,20 minut 

Dále se v jednotlivých kategoriích na prvních třech místech umístili: 

Kategorie A do 15 let 

1. místo Kutman Jan Struhařov s časem 7,19 minut 

2. místo Rybář Jan AMV Český Brod s časem 8,13 minut 

3. místo Kašpar Vojtěch Štolmíř s časem 9,26 minut 

Kategorie B do 20 let 

1. místo Moravec Jan Český Brod s časem 6,38 minut 

2. místo Mula Martin Vinohradské šlapky s časem 7,04 minut 

3. místo Kutman Lukáš Struhařov s časem 7,32 minut 

Kategorie C do 35 let 

1. místo Kadlec Rudolf KPO s časem 5,56 minut 

2. místo Babica Milan Vsetín s časem 6,02 minut 

3. místo Mula Jan Vinohradské šlapky s časem 6,45 minut 

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

1. místo Kříţ Petr Vinařice s časem 6,20 minut 

2. místo Klaň Norbert SKC Pečky s časem 6,35 minut 

3. místo Novák Arnošt Factor Biketeam s časem 6,39 minut 

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

1. místo Prager Karel Vinohradské šlapky s časem 6,06 minut 

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

3. místo Kutman Pavel Struhařov s časem 6,37 minut 

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

1. místo Zach Jiří SKC Pečky s časem 6,50 minut 

2. místo Procházka Vít Praha s časem 7,00 minut 

3. místo Staněk Vladislav Český Brod s časem 7,01 minut 

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

1. místo Šturc Miroslav SKC Pečky s časem 7,30 minut 

2. místo Vokatý Vladimír SKC Pečky s časem 8,04 minut 

3. místo Novák Petr Mastercam s časem 8,33 minut 

Nad samotným závodem a nad jeho celým průběhem bděl ředitel závodu p. Bázlík Milan. Za CTK ACFR 11 blahopřeji všem 

závodníkům k dosaţeným výsledkům a děkuji jim touto cestou za účast na tomto závodě. 

Dále je také zapotřebí poděkovat p. Václavu Štolbovi a jeho týmu za bezchybné zpracování výsledků a výsledkových listin. 

Poděkování téţ náleţí p. Oldřichu Susovi a pí. Haničce Lonské z ATC u Podviničného rybníka za propůjčení venkovních  

a vnitřních prostor v době konání závodu a dále za jejich obětavou obsluhu. 

V neposlední řadě je třeba poděkovat všem členům CTK ACFR 11, kteří se jako pořadatelé podíleli při zajišťování nerušené-

ho průběhu celého závodu, ale hlavně těm členům, kteří se závodu samotného zúčastnili. 

S pozdravem SPORTU ZDAR a cyklistice v našem regionu zvláště se celý Cyklo-turistický klub ACFR 11 těší na setkání při 

pořádání jiţ XVIX. ročníku tohoto závodu. 

 

Za CTK ACFR 11 prezident Olexa Jaromír 

Ilustrační obrázek archiv ČBZ 
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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 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM  

ČESKÝ BROD 

Náměstí Arnošta z Pardubic č. 1, 282 01 Český Brod 

srdečně zve na pohádku pro MŠ,  

1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi 

2 SNĚHULÁCI O VÁNOCÍCH2 SNĚHULÁCI O VÁNOCÍCH  

Pohádka s koledami. Čertík Fousek, který je 

poprvé venku na zemi se snaţí překazit svát-

ky, aby dostal pochvalu od Lucifera. Sněhu-

láci se vrhnou do díla a ukáţou čertíkovi, ţe 

na zemi není pánem a Vánoce se podařit mu-

sí. Oslavu Vánoc si potom náramně uţijí. 

účinkuje Liduščino divadlo Praha 

pátek 3. prosince 2010 

kino Svět Český Brod od 10.00 hodin 

jednotné vstupné 40 Kč 

Informace: přízemí budovy MKIC 

po-st 8.00 – 17.00, hodin út, čt, pá 8.00-

16.00 hodin. Tel. 321 612 217-8  

nyvltova@cesbrod.cz 

 

Změna programu vyhrazena  
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM  

ČESKÝ BROD 
POŘÁDÁ ZÁJEZD DO DIVADLA HYBERNIA PRAHA 

Na muzikál 

 

 

 

 

 
HRAJÍ: Ivana Chýlková, J. Carda/M. Slaný, J. Meduna,  

S. Babčáková/M. A. Fingerová, B. Kohoutová, M. Maděrič,  

N. Urbánková/Y. Přenosilová 
PONDĚLÍ 22. LISTOPADU 2010 

Cena celkem 690 Kč (VSTUPENKY PROSÍME ZAPLATIT CO NEJDŘÍVE) 

Odjezd v 17.30 hodin od MKIC 

Informace a předprodej vstupenek v přízemí budovy MKIC  

po, st 8.00-17.00 hodin, út, čt, pá 8.00 – 16.00 hodin 

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle týden před představením 

Změna programu vyhrazena 
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Templáři v Čechách a na Moravě 
 

Beseda s autory dvoudílné publikace Tem- pláři v zemích českých králů s Mgr. Marií Holeč-

kovou a Kamilem Machačem o místech spojených s pobytem templářů u nás. 

Jejich hosty budou zástupci současných pokračovatelů templářů, kteří vás se-

známí s dosud utajovanou novodobou historií a cíli tohoto nejslavnějšího řádu 

bojových rytířů. Beseda se koná ve čtvrtek  dne 25. 11. 2010 od 18.00 ho-

din v Městském kulturním a infor- mačním centru v Českém Brodě, 

Nám. Arnošta z Pardubic 1, I. po- schodí v malém salónku. Možnost 

zakoupení nově vydaných knih za příznivou cenu přímo od maji-

telky nakladatelství MH.  

 

Vstupné dobrovolné. 

VýstavaVýstavaVýstava  

plakátů a fotografií 

divadelního souboru 

J. K. TYL  

1942 – 1991 

z archivu Rudolfa 

Ferbse 

Galerie „ŠATLAVA“ 

6. 11. – 26. 11. 2010 

Vernisáţ výstavy 

v sobotu  

6. 11. 2010 od 14.00 

hodin  
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                           tel. č.: 321 622 910                            tel. č.: 321 622 910 

Technické  

sluţby města 

Český Brod 

Informují… 

Dne 20.10.2010 od 08.00 

hodin proběhl v Základní 

škole Ţitomířská rychlý sběr 

papíru organizovaný 1. ZŠ za 

asistence TS a firmy Cuir 

(zpracovatel a odběratel pa-

píru pro ČB).  

Tato akce proběhla u této ZŠ 

jiţ podruhé. 

Ing. Miroslav Kruliš 

Ředitel TS 

Učitelka MŠ nabízí soukromé hlídá-
ní a doučování dětí. Informace na 

www.vasvseznalek.cz,  
tel. 776 327 204. 

Cizí jazyky – výuka jazyka anglické-
ho, českého, německého, ruského + 
čeština pro cizince. Doučování a vý-
uka látky ZŠ a SŠ, příprava ke stát-
ním maturitám a přijímacím zkouš-
kám na VŠ. Hodiny konverzace. In-

formace na tel.č. 321 697 555,  
mobil 607 537 517.  

http://www.vasvseznalek.cz/
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AKČNÍ NABÍDKA   

1. Peugeot 307  

2.0 HDI, rok 2004, klimatizace, najeto 125.000km CENA 128.000Kč 

2. Ford FOCUS  

1.8 5dv. rok 2002, klimatizace, najeto 132.000km CENA 109.000Kč. 

Dohoda možná.  

Dovoz a prodej ojetých os.automobilů z NL.  

Možnost sjednání povinného i havarijního pojištění.  

Prodej na úvěr i leasing.  

Otevřeno PO - PÁ 9 - 17h, SO 9 12h.  

Po dohodě KDYKOLIV.  

tel. 321 622 592, mob. 602 194 167,  

  

MMMILANILANILAN   ŠŠŠEDAEDAEDA   AUTOBAZARAUTOBAZARAUTOBAZAR   KKKOUNICEOUNICEOUNICE   

www.mzauto.cz 

 Český Brod 2010 – šachisté se činili – k článku na str.  19 
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OBUV JARKA 

 

ČESKÝ BROD 

 

zve své zákazníky 

 

Na 50% slevu 

vybraných zimních 

vzorů 

Poděkování 
 

Děkuji  

Městskému úřadu 

v Českém Brodě  

za milé přání  

a dárek k mým 

95. narozeninám 

A. Vašák 
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K dostání v MKIC!

Jízda zručnosti

V cíli

Na startu časovky Na Truba – k čl. na straně 23

Foto archiv autora článku




