
Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká BritánieRočník 50.

www.kulturainfo-cesbrod.cz
www.cesbrod.cz

Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska

11 /2011
9 Kč

Foto Zdenka Bočková



2.

Stará židovská škola v Přistoupimi

Obecná dívčí škola v Českém Brodě 



 s t r a n as t r a n a   11                               Českobrodský  ZPRAVODAJ              l i s t o p a d  l i s t o p a d  20112011 

1 

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  

pouze základní jazykovou úpravou a za  jejich  

obsah ručí autoři příspěvků.  

Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů, případně jejich 

neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu titulků, vyžaduje-li to 

celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané rukopisy, fotografie, 

případně kresby se nevracejí. Vychází počátkem každého měsíce,  

k dostání ve vybraných prodejnách časopisů a v MKIC.  

Předplatné vyřizuje a časopis rozesílá MKIC, Český Brod.  

 

Registrováno MK ČR pod registračním číslem  

MK ČR E10639.  

Tisk Jan Průša – Polygrafická výroba Klučov.  

Cena jednoho výtisku je 9,00 Kč.  

Toto číslo vyšlo 4. 11. 2011 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka čísla 12/2011 je 10. 11. 2011  

© MKIC 1992 – 2011 

Zprávy z města a radnice; Deník MP 

Spolky a organizace ve městě; Leccos 

Pohlednice Českého Brodu 5. část 

Aktivity v Domově Anna; O dopravě 

Pozvánky na kulturu, Muzeum informuje 

Kostelní báň vydala své dokumenty 

Knižní novinky září 2011; O odpadech 

Kino „SVĚT“ – program 

OBSAH 

Kresba Václava Cinkla z roku 1971 

Zklidnění dopravy v ulicích Zborovské  

a Palackého 

 
 Téměř 700 tisíc korun vynaloţí město na zklidnění transitní dopravy  

a zvýšení bezpečnosti chodců v ulicích Zborovské a Palackého.  

 

 Rekonstrukce povrchů byly součástí dlouho plánované údrţby. Zmí-

něné ulice jsou silnice II. třídy ve správě Středočeského kraje. Práce pro-

vedla firma Praţské silniční a vodohospodářské stavby a. s. (PSVS). Vše 

proběhlo bez váţných technických problémů a v plánovaném časovém 

harmonogramu.  

 Nicméně, v momentě, kdy vedení města zjistilo, ţe na nové povrchy 

má být vyznačeno pouze běţné vodorovné značení, tj. středová čára  

a některé přechody pro chodce, vstoupilo spolu s odborem dopravy do 

jednání s Krajskou správou a údrţbou silnic pro Středočeský kraj p. o. 

(KSÚS SK). 

 První týden v říjnu se uskutečnilo společné pracovní setkání, kterého 

se účastnilo vedení města, odbor dopravy, zástupci KSÚS SK, společnos-

ti Karma a. s., Technických sluţeb, dopravního inspektorátu a projekční 

kanceláře, která navrhla dopravní značení na úrovni doby. 

 „Vyvolali jsme jednání, protoţe chceme zajistit větší bezpečnost 

provozu ve městě,“ vysvětluje Ing. Jan Pohůnek, vedoucí odboru dopra-

vy, „jsem toho názoru, ţe vhodné vodorovné značení doplněné betonový-

mi vodícími prvky, jako jsou například svodidla, přispěje ke zklidnění 

dopravy“.  

 Na zmíněném pracovním setkání byly projednány varianty a koordi-

nační situace křiţovatek spolu s napojením na vedlejší silnice. Zúčastně-

né strany se po důleţité diskusi dohodly na finální verzi vodorovného 

značení a na seznamu prvků, které omezí dopravní prostor pro automobi-

lovou dopravu a naopak zvýší prostor pro odstavná stání a přechody pro 

chodce.  

 V závěru článku bychom rádi zmínili vzorové operativní jednání 

vedení města, konkrétně odboru dopravy, spolu se zúčastněnými strana-

mi, které se podílely na rekonstrukci povrchů silnic spadajících do správy 

kraje. „Ukázalo se, ţe dobře připravené podklady a společný postup měs-

ta se všemi zúčastněnými stranami, mohou přinést podstatně lepší řešení 

neţ separátní jednání,“ uvedl starosta města Bc. Jakub Nekolný. Navrţe-

ná dopravní opatření tak přispějí ke zvýšené bezpečnosti účastníků pro-

vozu a zkvalitnění ţivota ve městě.  

Kristýna Šílová 

Den bez aut 

 
Město Český Brod připravilo dopravní hřiště a spoustu her s dopravní 

tematikou. Soutěţe byly připraveny nejen pro ţáky místních základních 

škol, ale mohli se zúčastnit i kolemjdoucí maminky a tatínkové s dětmi. 

Akce se konala u příleţitosti Evropského dne bez aut 29. 9. 2011 na ná-

městí Arnošta z Pardubic, v rámci projektu Přívětivý Český Brod, za 

finanční podpory Revolvingového fondu MŢP.  

 

Soutěţit se mohlo na kole, koloběţce, kolečkových bruslích anebo na 

„skejtu“. Pro vítěze byly připraveny drobné odměny. Na dopravním hřiš-

ti při sledování slalomu a dalších soutěţích zručnosti, spolupracovali 

policisté městští i státní, s pracovníky Červeného kříţe, Besipu a úřadu 

města. Zástupci firmy AutoMotoVelo připravili cykloporadnu, kde ná-

zorně představili správnou výbavu bicyklů.              dokončení na straně 4 
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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 informují... 

Rada a zastupitelstvo 

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

Souhrn z 23. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 22. 9. 2011 od 16:00 hodin  

v kanceláři starosty města 
 

1. Štolmíř-vodovod-smlouva o přijetí dotace-Stč. kraj 

(259/2011). Rada města I. schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje na 

spolufinancování stavby Český Brod – vodovod městská část 

Štolmíř. Smlouvaje přílohou originálu zápisu tohoto usnese-

ní; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Ne-

kolného podpisem výše uvedené Smlouvy o poskytnutí fi-

nančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje. 

Bc. Jakub Nekolný v. r.; starosta města 

Mgr. Pavel Janík v. r.; místostarosta města 

 

Souhrn z 24. řádného jednání rady města,  

konaného dne 6. 10. 2011 od 16:00 hodin  

v kanceláři starosty města 
 

1. Přechod nájmu - byt č. 25, Palackého 1256, Český 

Brod (260/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením nájem-

ní smlouvy na byt č. 25, Palackého 1256, Český Brod s pa-

nem Petrem Šedinou, na dobu neurčitou, za měsíční nájemné 

ve výši 2639 Kč bez záloh na sluţby; II. pověřuje starostu 

města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 

uvedené nájemní smlouvy. 

2. Prodlouţení nájemní smlouvy v čp. 25, Český Brod 

(261/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 

k nájemní smlouvě č. 240/2007/FO s Ilonou Vavrekovou  

a Vnislavem Chatrným, kterým se prodluţuje doba uţívání 

bytu č. 5 na adrese Český Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic 

čp. 25 o dva roky, tj. od 16. 11. 2011 do 16. 11. 2013; II. 

pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem výše uvedeného dodatku. 

3. Schválení Dodatku č. 5 - Úřad práce (262/2011). Rada 

města I. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke smlouvě  

o nájmu č. j. 42/2004/OSM ze dne 01. 04. 2004 a Dodatku  

č. 1 č. j. 270/2008/OSM ze dne 13. 11. 2008. Tímto dodat-

kem se mění rozsah předmětu nájmu nájemní smlouvy – 

článek II, odst. 1 a článek V. odst. 1. Dodatek č. 5 je nedíl-

nou součástí originálu zápisu tohoto usnesení; II. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

tohoto dodatku smlouvy. 

4. Schválení Dodatku č. 7 - Českobrodská nemocnice 

(263/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 7 

ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 16/2007/OSM ze 

dne 08. 02. 2011. Tímto dodatkem se mění rozsah předmětu 

nájmu nájemní smlouvy – článek I, odst. 1 a článek IV., odst. 

1. Dodatek č. 7 je nedílnou součástí originálu tohoto usnese-

ní; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Ne-

kolného podpisem tohoto dodatku č. 7 nájemní smlouvy. 

5. Smlouva na pronájem části areálu nemovitosti – hájov-

na (264/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy 

o nájmu části areálu nemovitosti na adrese Vrátkov 78 – 

hájovna v rozsahu vyhlášeném záměrem z 08. 09. 2011 za 

předem stanovené nájemné ve výši 6500 Kč měsíčně s tím, 

ţe výše nájemného pro následující roky bude upravována  

o inflaci stanovenou statistickým úřadem, na dobu určitou do 

30. 06. 2021 s Kolínskou lesní společností s. r. o., se sídlem 

Hradišťko I, Pobřeţní 151. Znění smlouvy o nájmu části 

areálu nemovitosti je nedílnou součástí originálu tohoto 

usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba 

Nekolného podpisem této smlouvy. 

6. Ţádost o povolení pořádání prodejních trhů 

(265/2011). Rada města nesouhlasí s pořádáním prodejních 

trhů na náměstí v Českém Brodě. 

7. Otevírání obálek - pronájem pozemků PK p. č.997/1  

a PK p. č. 999/1 (za školou) v k. ú. Český Brod 

(266/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Smlouvy  

o nájmu pozemků s Janem Králem, soukromým zeměděl-

cem, adresa Břeţany II čp. 23, 282 01 Český Brod, IČ: 

46392530, na pozemky PK p. č. 997/1 orná půda o výměře 

5823 m2 a pozemek PK p. č. 999/1 orná půda o výměře 7777 

m2 v katastrálním území Český Brod, za účelem zemědělské-

ho vyuţití. Tato smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena 

na dobu určitou od 01. 10. 2011 do 30. 09. 2012. Výše ná-

jemného je ve výši 2300 Kč za 1 ha ročně. Návrh Smlouvy  

o nájmu pozemků je nedílnou součástí originálu zápisu toho-

to usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Ja-

kuba Nekolného podpisem výše uvedené Smlouvy o nájmu 

pozemků. 

8. Pronájem pozemků v k. ú. Klučov u Českého Brodu  

a k. ú. Liblice u Českého Brodu (267/2011). Rada města I. 

souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemků v k. ú. Klu-

čov u Českého Brodu a k. ú. Liblice u Českého Brodu s pa-

nem Michalem Mašínem, U Hranic 1937/21, 100 00 Praha 

10, IČ: 67414257, na dobu určitou 5 let. Návrh Smlouvy  

o nájmu pozemků je nedílnou součástí originálu zápisu usne-

sení; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Ne-

kolného podpisem výše uvedené Smlouvy o nájmu pozemků. 

9. VB - ul. Palackého - RWE GasNet, s. r. o. - plynovodní 

přípojka (268/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením 

smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

mene na uloţení a provozování STL plynovodní přípojky na 

pozemku KN parc. č. 904/4 v k. ú. Český Brod a obci Český 

Brod. Budoucím oprávněným je RWE Gas Net, s. r. o. Ná-

vrh smlouvy je přílohou originálu tohoto usnesení; II. pově-

řuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného pod-

pisem výše uvedené smlouvy budoucí o zřízení věcného 

břemene. 

10. VB - ul. Ţiţkova - Ing. Vlastimil Novák - vodovodní  

a kanalizační přípojka (269/2011). Rada města I. souhlasí  

s uzavřením smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene na uloţení a provozování vodovodní  

a kanalizační přípojky na pozemku KN p. č. 914/2 díl 1 dle 

PK v k. ú. Český Brod a obci Český Brod. Budoucím opráv-

něným je Ing. Vlastimil Novák. Návrh smlouvy je přílohou 



 s t r a n as t r a n a   33                               Českobrodský  ZPRAVODAJ              l i s t o p a d  l i s t o p a d  20112011 

3 

originálu tohoto usnesení; II. pověřuje starostu města Český 

Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlou-

vy budoucí o zřízení věcného břemene. 

11. VB - ul. Klučovská - Mgr. Hana Saurová - vodovodní 

přípojka (270/2011). Rada města I. Souhlasí s uzavřením 

smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

mene na uloţení a provozování vodovodní přípojky na po-

zemku KN p. č. 852/1 v k. ú. Český Brod a obci Český Brod. 

Budoucím oprávněným je Mgr. Hana Saurová  

a Ing. Libor Votoček. Návrh smlouvy je přílohou originálu 

tohoto usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. 

Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy budoucí 

o zřízení věcného břemene. 

12. Vodohospodářský majetek - nájemné 2012 

(271/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 

ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování vodovo-

dů 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 6300 tis. Kč; II. pověřuje starostu města 

Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené-

ho dodatku č. 6 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním pro-

vozování vodovodů a kanalizací v majetku města Český 

Brod č. 165/2005/OSM ze dne 02. 09. 2005. 

13. Výměna oken v prostorách ÚSZS Středočeského kra-

je (272/2011). Rada města I. souhlasí s provedením výměny 

oken v prostorách v přízemí čp. 1311 v pavilonu E v areálu 

nemocnice, které má v pronájmu Územní středisko záchran-

né sluţby Středočeského kraje, se sídlem v Kladně, Vanču-

rova 1544, IČ: 75030926. Výměna oken bude provedena na 

vlastní náklady nájemce; II. bere na vědomí předpokládanou 

cenu ve výši 187910 Kč vynaloţených nákladů. Následně 

můţe nájemce pronajímatele poţádat, aby byl uzavřen doda-

tek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, kde bude dán 

souhlas, aby vynaloţené náklady byly započítány proti 

nájmu. 

14. Český Brod, ul. Zborovská venkovní osvětlení 

(273/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením Smlouvy  

o dílo na instalaci VO v ulicích Zborovská, Za Pilou a Pod 

Hájem s Technickými sluţbami Český Brod, Palackého 339, 

Český Brod. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu 

tohoto usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. 

Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o dílo mezi Městem 

Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod a Technickými 

sluţbami Český Brod, Palackého 339, Český Brod. 

16. VB - ul. v Lánech - RWE GaSNet s. r. o. - NTL pří-

pojka (274/2011). Rada města I. souhlasí s uzavřením 

smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

mene na uloţení a provozování NTL plynovodní přípojky na 

pozemku KN p. č. 1058/20 v k. ú. Český Brod a obci Český 

Brod. Budoucím oprávněným je RWE GaS Net, s. r. o. Ná-

vrh smlouvy je přílohou originálu tohoto usnesení; II. pově-

řuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného pod-

pisem výše uvedené smlouvy budoucí o zřízení věcného 

břemene. 

17. Záměr – pronájem bytu č. 2 Nám. Arnošta z Pardu-

bic č. 25, Český Brod (275/2011). Rada města I. stanovuje 

pořadí nabídek přijatých k záměru vyhlášenému dne 12. 09. 

2011 na pronájem bytu č. 2 Nám. Arnošta z Pardubic č. 25, 

Český Brod – Nabídka č. 1 č. j. 17978 – Štěpánka Kocková, 

28. října 1258, 282 01 Český Brod; II. souhlasí s uzavřením 

nájemní smlouvy na uvedený byt dle záměru s vybraným 

zájemcem Štěpánkou Rockovou, 28. října 1258, 282 01 Čes-

ký Brod za měsíční nájemné 7000 Kč bez záloh na sluţby; 

III. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekol-

ného podpisem uvedené smlouvy. 

18. Řídící skupina pro aktualizaci strategického plánu 

(276/2011). Rada města I. odvolává Bc. Kristýnu Drahoto-

vou po dobu její mateřské a rodičovské dovolené z řídící 

skupiny pro aktualizaci strategického plánu; II. volí Jiřinu 

Zumrovou do řídící skupiny pro aktualizaci strategického 

plánu. 

19. Nařízení města Český Brod o stanovení maximální 

ceny za stání motorových vozidel ve vymezených částech 

města Český Brod (277/2011). Rada města zamítá vydání 

Nařízení města Český Brod č. 1/2011 o stanovení maximální 

ceny za stání motorových vozidel ve vymezených částech 

města Český Brod. 

20. Smlouva o výpůjčce pozemku MS Liblice (278/2011). 

Rada města I. souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce 

pozemku týkající se části pozemku KN p. č. 610/1 ovocný 

sad o výměře cca 900 m2 v obci Český Brod a kat. území 

Liblice u Českého Brodu, od Střední odborné školy, Český 

Brod-Liblice, pro potřeby MŠ Liblice, umístěné v pronaja-

tých prostorách Střední odborné školy, Český Brod-Liblice. 

Návrh smlouvy je přílohou originálu tohoto usnesení; II. 

Pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem výše uvedené Smlouvy o výpůjčce pozemku. 

21. Ekologické školství v Českém Brodě (279/2011). Rada 

města I. souhlasí s uzavřením smlouvy č. S/34/MN/340/11  

s Ministerstvem ţivotního prostředí ČR (MŢP) na zavedení 

programu Ekoškola ve vybraných školách v obci Český 

Brod, který bude hrazen z prostředků MŢP v celkové částce 

150000 Kč; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Ja-

kuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy. 

22. Komoditní burza (280/2011). Rada města vyhlašuje 

záměr na dohadce, kteří mají oprávnění zastupovat klienty 

při obchodování elektřiny a plynu v rámci sdruţených sluţeb 

dodávky elektřiny, plynu na Českomoravské komoditní bur-

ze Kladno. 

23. Vyhlášení záměru na kotelnu v areálu nemocnice 

(281/2011). Rada města vyhlašuje záměr na pronájem neby-

tových prostor v areálu nemocnice jiná budova bez čp. na st. 

p. č. 1625 – kotelna, předem určenému zájemci MTH Kolín, 

spol. s r. o., Klenovecká 597, 280 02 Kolín II, IČ: 62957872 

od 01. 11. 2011 na dobu neurčitou. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města.  

Mgr. Pavel Janík v. r.; místostarosta města 

http://www.cesbrod.cz 
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Blokové pokuty na místě zaplacené  21.000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  39.000 Kč 

Parkovací automaty  75.024 Kč 

Poplatky za trţnici  1.270 Kč 

Celkem 136.294 Kč 

Z deníku Městské policie  
Září 2011 

M
P: v

olej
te

 736 675 756 ; 
321 612 156 

Odchyt psů 3× – 2× útulek Lysá nad Labem, 1× předáno majiteli 

Součinnost s odbory při MěÚ Český Brod: 2× odbor dopravy, 1× odbor ţivotního prostředí, 2 × sociální odbor. 

Přestupky majetkové 3× Penny market, 1× Potraviny ul. Suvorovova. 

Nádraţí – porušování tabákového zákona – 1×. 

Zajištění provozu parkovacích automatů – denně. 

Sběr injekčních stříkaček – 1× ul. Na Cihelně, 3× Sportovní, 3× Vítězná, 4× Klučovská. 

 Měření rychlosti v obci Poříčany. 

Odchyt psa v zahrádkách u jatek – předání psa majitelce v obci Liblice. 

Měření rychlosti v obci Liblice, Měření rychlosti v obci Nová Ves II. 

Měření rychlosti v obci Český Brod ul. Ţiţkova, Prokopa Velikého. 

Sběr injekční stříkačky v ulici Na Cihelně. 

Odchyt štěněte v ulici Mikoláše Alše – odvoz do útulku v Lysé nad Labem. 

Řešení krádeţe v prodejně Penny Market – vyřešeno blokově. 

Oznámení o ukopnutém krytu veřejného osvětlení v ulici Jungmannova – cestou TS zajištěna oprava. 

Řešení krádeţe v prodejně Penny Market – vyřešeno blokově. 

Oznámení o leţícím podnapilém muţi v ulici Klučovská – muţ probuzen a vykázán směrem k domovu. 

Měření rychlosti v Českém Brodě ul. Palackého. 

Prověření vzrostlých rostlin na poli směrem na obec Nová Ves II z důvodu oznámení na podezření na pěstování marihuany 

– negativní. 

Sběr injekčních stříkaček v ulici Sportovní. 

Oznámení o vykopnutém sklu vchodových dveří v ulici Na Cihelně – předvedení podnapilého přestupce na OO PČR Čes-

ký Brod. 

Sběr injekčních stříkaček v areálu Gymnázia. 

Řešení krádeţe zboţí v prodejně potravin v ulici Suvorovova – vyřešeno blokově. 

Sběr injekčních stříkaček v areálu ubytovny na ulici Klučovská. 

Řešení muţe, který si injekčně aplikoval omamnou látku ve vestibulu na nádraţí – vyřešeno v blokovém řízení. 

Zabezpečení propadlého chodníku v ulici Bezručova – předáno telefonicky TS. 

Spolupráce s PČR při zjištění pachatele krádeţe kabelů z pouťových atrakcí. 

Doručení písemnosti pro okresní soud v Kolíně. 

Řešení krádeţe v prodejně Penny Market – vyřešeno blokově. 

Odchyt štěněte v obci Štolmíř – odvoz do útulku v Lysé nad Labem. 

Oznámení o vloupání do skladu hasičů v areálu nemocnice – předáno PČR. 

Zajištění měření rychlosti radarem na akci „den bez aut“. 

Zvýšená kontrola ţáků před vyučováním z důvodu kouření v okolí škol a poškozování oplocení domů a elektrických roz-

vodných skříní + dohled nad přechody v okolí škol. 

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

Kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně.  

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování místních vyhlášek. 

Kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení psích exkrementů majiteli psů. 

Kontrolní činnost a zajištění veřejného pořádku, dopravy při konání farmářských trhů v Českém Brodě. 

Jan Svoboda, velitel MP  

Den bez aut – dokončení ze strany 1 

 

Účastníkům akce a zejména všem partnerům bychom rádi poděkovali. Nej-

větším díkem však byla spokojenost a kladná odezva od ţáků i jejich vyuču-

jících.  

Kristýna Šílová  

K obrázkům na obálce čísla 
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Svoz odpadů v Českém Brodě v roce 2012 
Produkce odpadu v celosvětovém měřítku je enormní a stále 

stoupá. Cokoli děláme, produkuje odpad. Jsme čím dál tím 

víc náročnější a potřebujeme všeho stále více a z toho plyne, 

ţe plníme popelnice den ode dne více. Situace nás nutí, za-

myslet se nad několika zásadními otázkami. 

První z nich je otázka „Třídění komunálních odpadů“. Je 

naprosto nevyhnutelné, abychom třídili. Proč? Třídění je 

nezbytné proto, abychom sníţili mnoţství odpadů ukláda-

ných na skládkách a dosáhli maximální moţné recyklace a 

opětovného vyuţití materiálů. Recyklací sice nespasíme svět, 

ale třídění odpadů je jednak projev civilizovaného člověka, 

ale také povinnost vyplývající ze zákona o odpadech. 

Tříděním také dosáhneme menšího objemu odpadu 

v popelnicích na smíšený odpad. A s tím souvisí druhá otáz-

ka „Finanční náklady na svoz a likvidaci komunálního odpa-

du a z toho vyplývající místní poplatky pro občany“. Místní 

Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepra-

vy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 

má dvě sloţky (250 Kč za tříděný + 250 Kč za netříděný 

odpad). První sloţka je fixní, ale druhou si stanovují obce na 

základě skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného od-

padu.  

Průměrný náklad na osobu a rok na nakládání s komunálním 

odpadem se kaţdým rokem zvyšuje. “Jen za posledních osm 

let vzrostly průměrné náklady na svoz a likvidaci odpadu na 

jednoho obyvatele na dvojnásobek,“ uvádí časopis Moderní 

obec srpen 2011. Nově se proto navrhuje zvýšit současnou 

horní hranici poplatku na zajištění sběru a svozu netříděného 

odpadu, jelikoţ obce na likvidaci odpadů dlouhodobě doplá-

cejí. 

„Sněmovna podpořila návrh poslanců TOP 09 a Starostů na 

zvýšení poplatku za komunální odpad aţ o sto procent, maxi-

málně na 1000 Kč ročně,“ uvádí zpravodajský server ČTK 

České noviny. Nicméně, o samotném zvýšení poplatku roz-

hodují obecní zastupitelstva, která nejlépe znají místní situa-

ci.  

Poplatek na rok 2011 činí pro občany Českého Brodu 500 

Kč. Průměrné náklady na svoz a likvidaci odpadu jsou však 

mnohem vyšší. Náklady na sběr, přepravu, třídění, vyuţívání 

a odstraňování komunálních odpadů na jednoho obyvatele 

jsou 680 Kč za rok. Znamená to tedy, ţe město ročně doplácí 

na kaţdého občana 180 Kč. (Náklady na odpadové hospo-

dářství se počítají vţdy 2 roky zpět. To znamená, ţe kalkula-

ce za jednoho občana na rok 2011 byla vypočítána z údajů za 

rok 2009.) 

Systém nakládání s komunálním odpadem v Českém Brodě 

je v porovnání s ostatními městy na velmi vysoké úrovni. 

Komplexní servis odpadového hospodářství pro Český Brod 

zajišťuje od roku 1992 příspěvková organizace Technické 

sluţby (TS). Široký servis, který organizace poskytuje, zahr-

nuje svoz komunálního odpadu, oddělený sběr vytříděných 

sloţek papír, plasty, sklo, nápojové kartony a svoz bio odpa-

du. Vzhledem k neustálému vývoji v odpadovém hospodář-

ství a kvalitě tříděného odpadu ve Městě Český Brod, získaly 

TS od společnosti EKO-KOM za rok 2011 přes 1 mil Kč. 

Neustálý vývoj organizace a její efektivní vedení umoţňuje 

sniţování nákladů na zpracování komunálních odpadů. 

Z toho vyplývá, ţe v Českém Brodě nebude nutné od příští-

ho období navyšovat místní poplatky za komunální odpad. 

„Nechceme navyšovat poplatky, připravili jsme novou kon-

cepci na svoz odpadu. Chceme nabídnout od ledna 2012 

nový harmonogram svozu odpadů,“ vysvětluje Ing. Miroslav 

Kruliš ředitel TS Český Brod.  

TS uvaţují od ledna 2012 o změně svozu směsného odpa-

du jednou za čtrnáct dní, a to v lichý týden (1. týden 

v lednu 2012) a svoz bio odpadu v sudý týden (2. týden 

v lednu 2012). Výjimkou budou letní měsíce červen, červe-

nec a srpen, kdy TS plánují sváţet bio odpad kaţdý týden.  

Třetí a poslední otázkou je „Mnoţství odpadu uloţeného na 

skládky“. Česká republika má za úkol splnit do roku 2013 

směrnice EU o skládkování odpadu. Podle těchto směrnic 

měla Česká republika závazek sníţit do roku 2010 mnoţství 

odpadů ukládaných na skládku na 75 procent oproti stavu v 

roce 1995. Směrnice však nebyla splněna. Do roku 2013 by 

mělo dojít ke sníţení na 50 procent a v roce 2020 na 35 pro-

cent základu roku 1995. Abychom se přiblíţili cíli, je nutná 

především změna filozofie nakládání s odpady. Jak se 

k tomu staví českobrodské TS?  

„Našim cílem je motivovat domácnosti, aby třídily odpad a 

tím sniţovaly objem komunálního odpadu,“ odpovídá Ing. 

Kruliš. „S tím souvisí náš nový harmonogram svozu odpadu. 

Doufáme, ţe pravidelným svozem bio odpadu kaţdých čtr-

náct dní, se sníţí celkový objem komunálního odpadu,“ do-

dává Ing. Kruliš. 

Závěrem se dá říci, ţe výše místních poplatků souvisí s obje-

mem produkovaného odpadu a objem produkovaného odpa-

du se odvíjí od toho, jak jsou lidé zodpovědní při třídění od-

padu. V podstatě, čím více se vytřídí, tím budou niţší nákla-

dy na skládkování, spalování a svoz směsného odpadu. Je 

nutné si ale uvědomit, ţe třídění odpadů ani samotná recyk-

lace je jen jakési druhotné opatření jak sníţit celkové mnoţ-

ství odpadu. Hlavním cílem by mělo být vzniku odpadů 

předcházet.                                                      Kristýna Šílová 

Noc v lese 
V rámci projektu Přívětivý Český Brod, 

za finanční podpory Revolvingového 

fondu MŢP, proběhla v pátek 30. 9.  

a v sobotu 1. 10. 2011 akce pod ná-

zvem „Noc v lese“, která se uskutečnila 

u příleţitosti Mezinárodního dne 

ochrany zvířat.  

Zúčastnili se jí ţáci místních základ-

ních škol se zástupci města ve spolu-

práci se skautským střediskem Pso-

hlavci Český Brod a Mysliveckým 

sdruţením Dolánky. Pro děti byl při-

praven bohatý program, který byl zahá-

jen přednáškou myslivců. Místní skauti 

poté seznámili děti se základními do-

vednostmi při pobytu v přírodě. Násle-

dovaly soutěţe s lesní tematikou a celé 

odpoledne bylo zakončeno večerním 

opékáním buřtů.  

„Děti tak měly moţnost se seznámit 

s přírodou a nočním ţivotem za trochu 

neobvyklých podmínek, neţ jsou běţně 

zvyklé,“ uvedla koordinátorka projektu 

Ing. Irena Vomáčková. 

Záţitky z nočního dobrodruţství nám 

děti sdělily formou výstavy, která byla 

plná dojmů zachycených v popisech  

a kresbách. 

Projekt Přívětivý Český Brod vstupuje 

do své závěrečné fáze, ve které nás 

ještě čeká „Revitalizace břehů, vyčiště-

ní toku Šembery“, realizace „Místa 

setkávání a hřiště pro dospělé“ a výsta-

va na téma „Zdravý ţivotní styl“. Poté 

nám však zůstanou nejen nevšední zá-

ţitky a nové zkušenosti, např.: Naučná 

stezka údolím Šembery nebo zelená 

stromořadí, ale i zázemí pro podobné 

aktivity v letech příštích. 

                                      Kristýna Šílová 
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To nejlepší z českých pohádek (Baset) 

RIORDAN, Rick: Percy Jackson. 5., Poslední z bohů (Fragment) 

ŠEBESTOVÁ, Marcela: Rodinná kuchařka Čtyřlístku (Čtyřlístek) 

Šmoulové: Filmový příběh (Albatros) 

TETZNER, Annika: Červená stuha: terezínské ghetto očima dítěte (Portál) 

URBÁNKOVÁ, Dagmar: Adam a koleno (Baobab) 

VERNE, Jules: Zemí šelem (Albatros) 

WILSON, Jacqueline: Nejdelší velrybí píseň (BB art) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁSNÁ LITERATURA: 

BERÁKOVÁ, Zora: Ozvěna: příběh první nositelky Nobelovy ceny za mír (Motto) 

BOUDNÍK, Jiří: Věţe: příběh 11. září (Motto) 

BRONTE, Charlotte: Villette. 1., Nemilovaná (Daranus) 

BRONTE, Charlotte: Villette. 2., Obdivovaná (Daranus) 

CORNWELL, Bernard: Pevnost: zapomenutá bitva (BB art) 

ČECHURA, Milan: Dědečkárna (Nava) 

ČEPELKA, Miloň: Svědectví inspektora Toufara a jiné povídky (Nakladatelství ČAS) 

DVOŘÁK, Otomar: Lásky princezen kuronských: dramatické osudy Kateřiny Zaháňské a jejich sester (MoBa) 

FILIP, Ota: Valdštejn & Lukrecie (Host) 

FITZGERALD, Francis Scott: Povídky jazzového věku (Argo) 

GRIMAULT, Dominique: Piaf & Cerdan: hymna lásky (Nakladatelství XYZ) 

HEJZLAROVÁ, Taj-ťün-Hejzlar, Josef: Na Řece (Kniţní klub) 

KEPLER, Lars: Paganiniho smlouva (Host) 

LUDLUM, Robert-Lustbader, Eric van: Bourneův záměr (Domino) 

MAC CANN, Colum: Zoli (Odeon) 

MALÉŘOVÁ, Zuzana: Proč kluci milují fotbal (Nakladatelství ČAS) 

NĚMCOVÁ, Helena: Jeden ţivot navíc (Eroika) 

OBERMANNOVÁ, Irena: Tajná kniha: fiktivní deník jednoho blíţe neurčeného roku od Hromnic do Hromnic 

(Motto) 

PEPPERŠTEJN, Pavel: Praţská noc (Plus) 

PYLE, Howard: Robin Hood:dvojjazyčná kniha (Computer Press) 

ROTH, Joseph: Filiálka pekla na zemi: spisy z emigrace (Academia) 

SACHER, Richard: Simona Monyová: ţivot a smrt (Brána) 

SEIFERT, Jaroslav: Na vlnách TSF: poesie (Akropolis) 

SKÁCEL, Jan: Třináctý černý kůň (Blok) 

ŠVANDRLÍK, Miloslav: Draculův poslední doušek (Epocha) 

TICHÁ, Jindra: Svatba snů (Akropolis) 

TOWNSEND, Sue: Adrian Mole - léta prostoty (Mladá fronta) 
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WATERS, Sarah: Noční hlídka (Argo) 

ŢÁČEK, Jiří: České moře: básně z let 1986-2005 (Šulc-Švarc) 

 

     

 
 

 

 

Knihy plné zvířátek 

 
Městská knihovna v Českém Brodě 

pozvala v rámci letošního Týdne kniho-

ven děti a jejich rodiče nebo prarodiče 

v úterý 4. října 2011v 16.00 hodin na 

literární akci Knihy plné zvířátek. Po-

zvaní hosté četli ze svých oblíbených 

kníţek o různých zvířátkách.  

 

Na úvod velmi stylově zazněla písnička 

Svátek zvířat z autorské dílny pánů 

Svěráka a Uhlíře, protoţe 4. října se 

kaţdoročně slaví Světový den zvířat 

jako den narození jejich patrona, svaté-

ho Františka z Assisi. 

Po krátkém přivítání všech návštěvníků 

pak dostali slovo jednotliví hosté, kteří 

všem představili své zvířecí oblíbence: 

Pejska a Kočičku od Josefa Čapka, lva 

Ruru z knihy Vousy na mašličku ja-

ponského autora Jošitomo Imae, Kolá-

řova kocoura Modroočka i malou psí 

slečnu Dášeňku Karla Čapka. Příběh 

kocoura Fiškuse od švédského spisova-

tele Svena Nordquista předčítající rodi-

če dokonce zdramatizovali a čtení oko-

řenil zajímavý muţský element. Nako-

nec si všichni poslechli povídání o ne-

mocné velrybě z knihy Houpací pohád-

ky od Aloise Mikulky. Jako malé zpes-

tření mezi čtením děti ještě luštily zví-

řecí hádanky, nechybělo ani něco dob-

rého na zub. Při závěrečné písničce 

„Máme rádi zvířata“ všechny děti do-

staly malé dárky, papírové postavičky 

s obrázky známých hrdinů zvířecích 

pohádek se sladkostí a jednoduché zví-

řecí omalovánky.  

 

Poděkování patří všem hostům, kteří 

zajímavým výběrem knih i strhujícím 

p ř e d n e s e m  u k á z e k  p ř i s p ě l i 

k pohodovému zvířátkovému podveče-

ru v českobrodské knihovně. Kdo při-

šel, určitě nelitoval. 

 

Eva Vedralová,  

Městská knihovna Český Brod 

Pestrý začátek podzimu v Domově pro seniory 

 
V září a říjnu jsme pro naše klienty uspořádali některé tradiční i nové akce. První zářijový týden se uskutečnilo velmi oblíbe-

né „Grilování pod pergolou“. Tentokrát jsme místo obvyklých buřtů opékali masové špízy a spolu s trochou piva všem ná-

ramně chutnalo. K dobré pohodě nám zahrál harmonikář pan Musil a všichni obyvatelé si s ním jako vţdy rádi zazpívali. 

Bylo to moc příjemné slunečné odpoledne. 

Hned následující týden jsme uspořádali zkušební „nultý“ ročník akce „Českobrodské hrátky“. Po dlouhých a pečlivých 

přípravách, za které patří poděkování hlavně naší ergoterapeutce paní Krutské, jsme strávili akční den plný různých soutěţí  

a her, jako házení míčkem, kuţelky, shazování plechovek, poznávání různých předmětů zrakem i po hmatu. Při jednoduchém 

vědomostním kvízu si senioři ověřili svoje znalosti z různých oblastí. Nakonec si mohl kaţdý jen tak pro radost vyrobit jed-

noduchý ozdobný rámeček na fotografie. Odměnou pro všechny účastníky byl výborný švestkový koláč vlastní výroby  

a posezení u kávy. Oproti původnímu očekávání se Českobrodských hrátek zúčastnilo opravdu hodně našich klientů. Měli 

jsme velikou radost, ţe se akce líbila a určitě ji příští rok zopakujeme, a tentokrát bychom chtěli k soutěţím přizvat i obyva-

tele z blízkých domovů seniorů.  

Koncem měsíce zpříjemnilo jeden den našim klientům hudební vystoupení s názvem „Ta naše písnička česká“ – moc pěkné 

pásmo písní a povídání, se kterým vystoupil v našem Domově jiţ známý muzikant Petr Kubec. 

Další vydařenou akci – Dýňovou dílničku - jsme uspořádali ve spolupráci s občanským sdruţením Magráta. Naši klienti 

společně s dětmi vyráběli papírové dýňové panenky, které slouţí jako ozdoby do květináčů a nakonec jsme společně vyřezali 

jednu velkou dýni na výzdobu domova. Takovéto setkání a práce s dětmi vţdy vykouzlí úsměv na tvářích všech seniorů. 

Společné dílničky s dětmi se nám opravdu velmi osvědčily a uţ teď se těšíme na další, tentokrát s vánoční tématikou. 

Kaţdý, kdo měl zájem o bliţší seznámení se s ţivotem v Domově seniorů, mohl přijít 12. října na Den otevřených dveří, 

který jsme pořádali v rámci týdne sociálních sluţeb. Jako vţdy, vyuţili jsme této příleţitosti i k ukázce krásných výrobků 

z keramiky, hedvábných šálek a šperků. Kdo měl chuť, mohl ochutnat i výborné koláčky. 

Moje poděkování patří všem zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu uvedených akcí. 

L. Hovorková, ředitelka 
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Městská knihovna Český Brod 
 

zve všechny zájemce 

ve středu 23. listopadu 2011 od 19.00 

na komorní literární večer 
 

 
 

Michal Viewegh 
 

čte ze svého nejnovějšího románu 

Mafie v Praze 
 

                              

 

„Chtěl jsem napsat sviţnou a vtipnou detektivku, která ale navíc  

bude – na rozdíl od méně ambiciózních detektivních  

příběhů – nebezpečně pravdivým obrazem  

české reality a její nemilosrdně jízlivou satirou.“ 

 

Michal Viewegh 

 

Vstup volný 
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Občanské sdruţení LECCOS 
 

Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální sluţby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeţe. Vytvá-

říme programy pro děti a mládeţ ve věku od 6 do 20 let a rodiče s dětmi nejen na rodičovské dovolené. Provozujeme Níz-

koprahové zařízení pro děti a mládeţ Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička. Pořádáme akce pro veřejnost. 

Rodinné centrum Kostička 

 

Tento školní rok nabízíme opět dopolední hlídání dětí dvě dopoledne v týdnu, volnou hernu pro 

rodiče s těmi nejmenšími dětmi, hudebně-pohybový program pro rodiče s dětmi od 1 roku pod 

názvem Hrátky s nezbedy, dopolední tvořivý program Výtvarné čarování, cvičení a pohybové 

hry Škatulata hejbejte se a také krouţek nácviku předškolní a školní výchovy Chytrolíni. Zají-

mavým zpestřením rozvrhu je VŠEZNÁLEK – tematický výukový blok s prvky Montessori 

pedagogiky pro děti od 3 do 6 let. Předplacené krouţky jako je hra na zobcovou flétnu a 

krouţky keramiky Šikula jsme v průběhu září postupně naplnili. V případě zájmu o tyto před-

placené krouţky kontaktujete Petru Ištvánikovou: petra@leccos.cz, tel: 602 112 679. 

NA DOPOLEDNÍ NEPŘEDPLACENÉ PROGRAMY SE NEMUSÍTE OBJEDNÁVAT.  

PŘIJĎTE MEZI NÁS, STRÁVIT PŘÍJEMNÉ DOPOLEDNE, SEZNÁMIT SE, POPOVÍ-

DAT SI, NAUČIT SVÉ DĚTI NĚCO NOVÉHO nebo SE JEN TAK POBAVIT SPOLEČ-

NĚ SE SVÝMI DĚTMI! 

NZDM Klub Zvonice 

Novým i stávajícím klientům našeho Klubu Zvonice jsou tři dny v týdnu k dispozici prostory 

s moţností trávit zde volný čas nebo se poradit o problémech s našimi sociálními a kontaktními 

pracovníky Denisou, Jardou a Vaškem.  

 

OTVÍRACÍ DOBA NZDM Klub Zvonice 

Pondělí 15 – 19 hod. VOLNÝ KLUB 

Středa  15 – 19 hod.  VOLNÝ KLUB 

Pátek  13 – 14 hod  SPORTOVKY s Jardou (ve sportovní hale ZŠ a PŠ Ţitomířká 1359, Český Brod) 

 15 – 19 hod.  VOLNÝ KLUB 

Volný klub znamená, ţe Zvonice je otevřená pro děti a mládeţ od 6 do 20 let. Mohou přijít a sami si vybrat, co budou dělat. 

Hrát hry, číst kníţku, poslouchat hudbu, povídat s ostatními, malovat… Také si mohou vymyslet zábavu pro ostatní (soutěţ, 

párty apod.), my pomůţeme s organizací. Mají-li nějaký problém ve škole, v rodině, s kamarády apod., mohou si popovídat 

s našimi odbornými pracovníky. 

V průběhu měsíců září a října jsme ve sdruţení pracovali na nových projektech pro rodinné centrum i nízkoprahové zaří-

zení pro děti a mládeţ, plánovali jsme další akce pro děti a pro rodiny, ale také besedy pro veřejnost, a přednášky pro podni-

katele i pro neziskové organizace. Připravili jsme také nový projekt PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO MLÁ-

DEŢ, které jsme nabídli místním základním školám. O průběhu projektů a o našich aktivitách Vás budeme v dalších číslech 

informovat. 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O VŠECH NAŠICH AKTIVITÁCH NALEZNETE NA www.leccos.cz 

Za Občanské sdruţení LECCOS, Dita Nekolná  

Den sponzorů v ZOO 

 
V pondělí 10. 

10. 2011 se 

v praţské ZOO 

konal ,,Den 

dětských spon-

zorů“. Ţáci 

škol si mohli 

proh lédnout 

svá sponzoro-

vaná zvířata. Vstupné pro sponzory 

bylo pouze za jednu korunu. 

 

Děti z prvního stupně 1. ZŠ Ţitomířská 

Český Brod si nemohly nechat ujít po-

hled na svou ţelvu kajmanku a husu 

toulouskou. ZOO navštívil také publi-

cistický krouţek a s ním několik ţáků 

druhého stupně. 

Naposledy jsme se rozloučili s gorilkou 

Mojou, kterou čeká odjezd do Španěl-

ska za svým ţenichem Nikym. Praţská 

ZOO očekává na konci tohoto roku 

nový přírůstek do gorilí tlupy. 

V zoo jsme mohli vidět krmení a cviče-

ní lachtanů. Ve dvanáct hodin proběhla 

u pavilonu lachtanů přednáš-

ka o savcích. 

U restaurace si nemůţeme 

nevšimnout několika stojanů 

s plakáty, na kterých je vyob-

razena 80tiletá historie praţ-

ské ZOO. 

V roce 2002 postihla ZOO 

velká povodeň, při které za-

hynul lachtan Gaston. Díky 

velké solidaritě sponzorů, 

slavných osobností a zaměst-

nanců se zoologická zahrada 

rychle vzpamatovala. Zrekonstruovala 

celý prostor zoologické zahrady a nyní 

staví nový pavilon pro slony. 

Počasí nám moc nepřálo, ale i tak to 

byl skvělý záţitek. 

 Barbora Pekárková  

a Veronika Tejčková IX.A 

mailto:petra@leccos.cz
http://www.leccos.cz
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Zdroj: TJ. Sokol Český Brod 
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ZRUŠENO! 
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Výstava o školství na Českobrodsku v Podlipanském muzeu 
 

Dne 22. září jsme v Podlipanském muzeu zahájili zajímavou výstavu s názvem Počátky školství na Čes-

kobrodsku. Výstava mapuje vývoj, stav a kaţdodenní fungování jednotlivých škol v Českém Brodě  

a okolních obcích. Je doplněna mnoţstvím zajímavých předmětů ze sbírek Podlipanského muzea, Muzea 

Kouřimska v Kouřimi i Regionálního muzea v Kolíně. 

 

Představuje historii školství v regionu od 16. století, kdy zde fungovala jedna latinská partikulární 

(vyšší) škola, soukromá škola pro děvčata a řada škol venkovských, přes ničivou třicetiletou válku, vel-

ký úpadek nejniţšího vzdělávání v 17. a 18. století, kdy se učiteli nezřídka stávali místní řemeslníci, sa-

mi bez hlubších znalostí psaní či gramatiky, seznamuje návštěvníka se školskou reformou císařovny Ma-

rie Terezie a končí velkým rozkvětem českých škol ve 2. polovině 19. století za časů habsburského Ra-

kouska-Uherska. S nastíněnou tématikou je na výstavě návštěvník seznamován trojím způsobem. Jednak 

pomocí nástěnných panelů s mnoţstvím textu a unikátních fotografií jednotlivých školních budov z 90. 

let 19. století. Kromě toho je na výstavě k zhlédnutí velký počet autentických trojrozměrných předmětů 

(psacích potřeb, penálů, učebnic apod.). Nechybí věrná rekonstrukce celé školní třídy z období kolem 

roku 1910. Mezi nejzajímavější exponáty bezesporu patří výtisk Komenského děl „Orbis pictus“  

a „Janua Liguarum“ či ojedinělý slabikář z roku 1773. Výstavu doplňuje zábavný vzdělávací program 

pro školy. Autorem výstavy je současný kurátor sbírek Podlipanského muzea PhDr. Vladimír Jakub Mr-

vík. Více na www.podlipanskemuzeum.cz  

Dita Nekolná, Iveta Königsmarková  

 
Na fotografii vidíme Obecnou jednotřídní školu ve Štolmíři. Z archivu Podlipanského muzea. 

http://www.podlipanskemuzeum.cz
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD  

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

POŘÁDÁ ZÁJEZD DO HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN PRAHA 

Na muzikálovou detektivní komedii, z pera Johna Kandera 

VRAŽDA ZA OPONOUVRAŽDA ZA OPONOU   

HRAJÍ: O. Brzobohatý, Z. Norisová, M. Absolonová, Dasha, I. Chýlková,  

H. Kříţková, L. Olšovský, P. Vondráček, Z. Maryška, P. Novotný a mnoho dalších 

 

ČTVRTEK 24. LISTOPADU 2011 
Cena celkem 580 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 

www.kulturainfo-cesbrod,  

e-mail: nyvltova@cesbrod.cz 

 

Změna programu vyhrazena 

TENISOVÝ ROK 2011 

 
Rok utekl jako voda a opět přichází chvíle, kdy je třeba zrekapitulovat uplynulou sezónu v našem tenisovém oddíle. Stejně 

jako v minulých letech náš tenisový oddíl nelenil, ať uţ se jedná o tenisové výsledky nebo o úpravy našeho tenisového areá-

lu… 

Jarní část sezóny probíhala jako kaţdoročně ve znamení závodního tenisu. Naše druţstva statečně bojovala v mistrovských 

utkáních a s jejich výsledky můţeme být velmi spokojení. Ţádné z druţstev nespadlo do niţší třídy a udrţeli se ve stávajících 

soutěţích. Druţstvo mladších ţáků „A“ dokonce postoupilo na MČR druţstev. Velkého úspěchu dosáhli také naši mladí hráči 

do 9 let, kteří se pod hlavičkou TK NERIDÉ zúčastnili MČR a prohráli aţ ve finále. Za zmínku jistě stojí také účast starší 

ţákyně Markéty Slivové na MČR jednotlivců, kde skončila mezi 32 nejlepšími. Pochvalu si ale zaslouţí všichni a tak tedy 

nezbývá neţ poděkovat hráčům všech věkových kategorií za výbornou reprezentaci a popřát jim hodně úspěchů 

v následujícím roce. Také rekreační tenis si letos přišel na své. Nejen ţe rekreační hráči celou sezónu pilně trénovali, ale byla 

jim věnována řada akcí, které v našem areálu probíhaly. Stejně jako v loňském roce k nám na konci května zavítaly známé 

osobnosti z „AMFORY“.  

Vrchol českobrodského rekreačního tenisu ale přišel s koncem prázdnin, tedy v září, kdy si nezávodní hráči mohli změřit síly 

jak v turnaji „Smíšených párů“, tak v turnaji „O posvícenský koláč“. Podobně jako v minulých letech se i letos tato tradiční 

klání neobešla bez zábavy, nezapomenutelných záţitků a nadlidských sportovních výkonů. Prvenství v turnaji smíšených 

dvojic vybojovali manţelé Strnadovi, na druhém místě pak skončili manţelé Laţovi. Vítězi turnaje O posvícenský koláč se 

stala dvojice Aleš Janeček – Petr Nekolný, před druhou dvojicí Marek Šťastný – Ivoš Bilík. Třetí místo obsadila dvojice Pa-

vel Svoboda – Vladimír Mlázovský. Úspěch celé akce dovršila večerní zábava, na které zahrál Marián Kadlec se svými ka-

marády. Dění v našem tenisovém areálu ale letos poprvé s příchodem chladnějších dní nekončí. Vysněné přání všech českob-

rodských tenistů se stalo skutečností a od 1. října má i náš oddíl halu!!! Nafukovací hala, překrývající dvorce 6 a 7, umoţní  

všem tenistům z Českého Brodu i okolí hrát na antuce po celý rok. Slavnostní otevření haly proběhlo 8. října a první hráči ji 

otestovali jiţ dva dny poté. Stavba haly ale není nic jednoduchého, proto bychom jistě měli poděkovat všem členům oddílu, 

kteří s výstavbou vysněné haly pomohli.  

Tenisová sezóna 2011 sebou přinesla mnoho krásných tenisových momentů a nám nezbývá nic jiného, neţ si popřát, aby nám 

naši členové a všichni milovníci bílého sportu zachovali přízeň a rok 2012 byl alespoň stejně tak úspěšný jako ten letošní! 

Markéta Kocová 

http://www.kulturainfo-cesbrod/
mailto:nyvltova@cesbvrod.cz
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Českobrodská polka 
aneb občané se baví… 

 

V zpomínáním a všeobecnou rozpravou v Seniorském 

pivním parlamentu v hospodě Modrá Hvězda v čele 

s nejstarším seniorem – předsedou Pepou Mydlinkou u příle-

ţitosti Svatováclavského posvícení v Českém Brodě, byla 

napsána písnička (kuplet) o vyhlášených hospůdkách, jak se 

v nich před léty ţilo! Text a hudba harmonikář Standa Musil. 

ČESKOBRODSKÁ POLKA 
 

1) V našem městě to bejvalo všude veselo 

na Bulánce i v Prdeli tam se řádilo. 

Muzikanti pěkně hráli, 

my jsme pili a zpívali, 

domů se nám nechtělo. 

Jó, tak se všechno propilo. 

 

2) Ve Sportce byl prima parket 

tam se tančilo 

a na proti Slavoj hřiště 

tam se fandilo. 

Šenkýř točil samou „Plzeň“ 

fotbalisti měli ţízeň 

zápas kdyţ se prohrával. 

Jó, kde kdo komu nadával. 

 

3) Po fotbale ve Sport-sále 

dál se táborák a z kuchyně do  

lokálu voněl bramborák. 

Po večeři dal sis kávu  

a pak viděl velkou slávu, 

šenkýř skákal v trenýrkách. 

Jó, od piva po bedýnkách. 

 

4) U Hrabětů na kuklíku stával prkeňák, 

v neděli tam chodil tančit prima 

kabrňák, muzikantům pivo dával, 

na děvčata rád se smával, 

pan vrchní si ruce mnul. 

Jó, jen aby host nezahnul. 

 

5) Na náměstí v Modré Hvězdě 

dţez vţdy burácel, 

chodili tam pardálové, kaţdý utrácel. 

Za lokálem v baru malém 

dal sis zahrát Lily Marleen, 

ţe kapelník pěkně hrál. 

Jó, taks mu taky pětku dal. 

  

6) U Ševčíků tam se hrála velká ruleta, 

chodila tam českobrodská samá elita. 

Pan vrchní tam bejval „štráda“ 

a muzika hostům hrála, 

kdyţ pak přišel nadstráţník 

jó, vyhodil se výtrţník. 

 

7) Za parkem tam u Šembery 

byla hospůdka, tam chodila  

príma dáma „Praţská dorotka“, 

přisedla hned ke stolečku 

a zvedla svou sukénečku 

a kdyţ chvíle tvá přišla. 

Jó, hned to na tě ušila. 

 

8) Za Kouřimskou bránou vzhůru 

na Malechově, tam bejvaly 

dvě hospody naproti sobě. 

V jedné hrával harmonikář 

a v té druhé flašinetář, 

všude plno rámusu. 

Jó, i kdyţ jsi šel z funusu. 

 

9) A tak dávno všecko přešlo, 

časy se mění, kaţdý shání jenom jmění, 

pozdě se ţení. 

Místo smíchu a zábavy 

doma sedí u své báby, 

rád se v autě vozívá. 

Jó, a pak doma jen zívá. 

 

10) Teď, kdyţ se ti šedesátka 

kulí přes záda, 

přijdeš domů z hospody a bejvá estráda. 

Zavzpomínáš na své mládí 

co jsi proţil s kamarády, 

to uţ se však nevrátí. 

Jó, tuhle začnem zpívati. 

 

Refrén: 

My jsme kluci českobrodští 

křtění Šemberou, 

o nás holky tahají se 

div se neperou. 

My si rádi zazpíváme, 

pivečko se nalejt dáme, 

ţenit se však nebudem 

do sto roků tu budem. 
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Historické miniatury z Českobrodska 

Kostelní báň vydala své dokumenty 

 
Jiţ rok při návštěvě českobrodského náměstí vídáme průčelí kostela sv. Gotharda zahalené do lešení – většina obyvatel ví, ţe 

v tomto roce probíhá generální oprava a statické zajištění věţe, korunních říms a západní fasády tohoto svatostánku. První 

fáze, tj. obnova vlastní věţe, by měla být dokončena do 31. prosince letošního roku. Celou akci pořádá Římskokatolická far-

nost Český Brod, která je také z větší části i investorem. Rekonstrukci provádí firma Geosan.  

 

Při této příleţitosti byla také otevřena vrchní báň a z ní vyjmuty celkem čtyři měděné schránky s dokumenty z minulých 

oprav věţe. V pondělí 10. Října 2011 pak byly všechny schránky za přítomnosti zástupců farnosti, Městského úřadu, MKIC a 

Podlipanského muzea otevřeny Janem Přibylem z Tismic a cennější dokumenty Vl. J. Mrvíkem i ofoceny. Dozvídáme se 

z nich, ţe dnešní věţ z doby barokních úprav kostela (která nahradila dvě původní věţe v průčelí) začala být stavěna 18. červ-

na 1765 a dokončena byla slavnostním ukotvením báně a kříţe na vrchol 12. května 1771 (mezitím ovšem došly finance, tak-

ţe věţ zůstávala několik let nezastřešená) za zvuků trub a bubnů. Tehdy do ní také dělníci vloţili první vzkaz budoucím ge-

neracím – ten se ovšem vlivem času zcela rozpadl a aţ roku 1880 nebyl na své původní místo vracen). V této době ještě vlád-

la císařovna Marie Terezie. Podruhé byla báň na vrcholu věţe otvírána při opravě právě 17. srpna 1880, potřetí snad v  roce 

1912 nebo 1913, ale z této doby v báni ţádné dokumenty nebyly. Počtvrté se báň otevřela 7. srpna 1974 v době socialismu 

(čemuţ odpovídá i styl vzkazu budoucím generacím), popáté v červenci 1991, pošesté 21. srpna 2000 a nyní, v roce 2011 uţ 

posedmé. Z intervalů oprav věţe v poslední době (za uplynulých dvacet let uţ potřetí) je vidět, jak nešťastný byl nápad našich 

předků věţ neoplechovat, obetonovat a vystavovat ji tak trvalému zatékání vody, která navíc v zimě zdivo soustavně trhala. 

Snad jsme v tomto směru nyní moudřejší a pouţité stavební postupy trvanlivější, a tak dá-li Bůh, většina z nás se příští gene-

rální opravy věţe nedoţije.  

 Fotografie cennějších dokumentů si můţete prohlédnout na webových stránkách zdejší katolické farnosti 

www.farnostbrod.cz v sekci fotogalerie. Většina z vás, čtenářů, by ale byla z obsahu měděných schránek spíše zklamána. 

Kromě cenných průvodních dopisů o průběhu oprav věţe či kostela nebo dobových mincí (především z dob Rakouska-

Uherska), obsahovaly schránky velké mnoţství dobových novin či nudných statistických přehledů, které jsou sice vizuálně 

vděčné, ale z historického hlediska takřka bezcenné či zjistitelné běţně v archivech či knihovnách. Dobových fotografií, které 

by nás zajímaly o to více, bylo v báni pomálu (zvláště z 19. století bychom je uvítali). Všechny tyto dokumenty ale názorně 

ukazují, jak se Český Brod neustále ve svých všudypřítomných detailech 

proměňuje – sice pozvolna, ale z pohledu dvaceti, čtyřiceti či sto třiceti let 

přeci jen znatelně. Vl. J. Mrvík 
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http://www.farnostbrod.cz
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ČESKÝ BROD A POHLEDNICE ČESKÝ BROD A POHLEDNICE ––  ČÁST V.ČÁST V.  

  

N 
avštivme tentokrát západní část našeho města a dejme si sraz třeba u sokolovny, od které právě vyráţíme Tyršovou 

ulicí (dnešní Masarykova a mezi tím i Obránců míru). Ujdeme-li nějakých šedesát metrů na roh s Vítěznou ulicí a 

otočíme-li se čelem vzad, potom pohled, který se nám naskytne, můţeme srovnat s tím, co tehdejší návštěvníci viděli 

asi před osmdesáti roky, řekněme někdy okolo roku 1930. To je totiţ doba, ze které pochází naše pohlednice na obr. 1.  

Obr. 1 V pozadí vyčnívá sokolovna, uliční zeleň je poněkud jiná, kvalita povrchu vozovky se také změnila a automobilů zde 

proti dnešku také moc neparkovalo. 

 

Učiníme-li nyní vpra-

vo vbok. budeme se 

dívat přímo do ulice 

Vítězné, jejíţ domi-

nantou je budova 

gymnasia. První škol-

ní rok byl zahájen v 

roce 1919 a vyučová-

ní probíhalo v provi-

zorních prostorách ve 

městě (např. dnešní 

kino). Zadání projek-

tu na budovu gymná-

zia bylo provedeno 

26. 4. 1920 architektu 

Jaroslavu Valečkovi 

ze Smíchova. Základ-

ní kámen byl poloţen 

1. 10. 1922 a hlavní 

práce na novostavbě 

trvaly do konce čer-

vence 1924.  

Původní projekt počí-

2 

1 
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tal se stavbou symetrickou, se dvěma křídly. Křídlo na jihozápadní straně, které nebylo realizováno, mělo poskytnout škole 

specializované pracovny i s kabinety a velkou tělocvičnu. Rozpočet stavby činil 3445945,45 Kč a celkové náklady si vyţáda-

ly částku 3623109 Kč. V tomto rozpočtu ovšem nebyl zahrnut školní inventář a některé vícepráce. Jejich cena byla 556700 

Kč. To tedy znamená, ţe ve skutečnosti byla výstavba školy dokončena za částku niţší, neţ se původně předpokládalo. O tom 

se dnešním stavbařům nezdá ani v nejdivočejších snech. 

V nadokenních výplních nad vchodem jsou díla akademického sochaře Karla Opatrného a připomínají významné chvíle na-

šich dějin: Bitvu u Lipan, výsledek bitvy na Bílé hoře a Den svobody (28. říjen 1918). Ostatní ozdoby čelní fasády tvoří em-

blémy husitského válečnictví. Ve fasádě jihozápadní stěny je umístěna socha Jana Amose Komenského také z dílny Karla 

Opatrného. Protilehlá stěna nese městský znak.  

V období 2. světové války byla škola obsazena německou armádou a vyučování opět probíhalo v provizorních prostorách ve 

městě. V budově školy byla 8. května 1945 podepsána smlouva, jejíţ význam je zachycen i na pamětní desce u vchodu.  

Nejvíce tříd dovedla k maturitní zkoušce: Helena Kadeřábková (7). Celkem odmaturovalo od r. 1919 do r. 1994 125 tříd v 67 

ročnících. Nejvíce ţáků maturovalo v roce 1984, a to 112, nejméně ţáků maturovalo v roce 1935, a to 10. Nejdéle na škole 

vyučovali: prof. Jaroslav Hrubý – 38 let a prof. Jaroslav Pelikán – 1952-92, s přestávkou 1989-92 36 let a prof. Helena Pro-

cházková-Kadeřábková, a to 35 let. Nejdéle působil ve funkci ředitele p. řed. Alois Jiráček, a to 15 let, nejdéle působil ve 

funkci zástupce ředitele p. prof. Jaroslav Hrubý, a to 23 let. 

Obr. 2 na předchozí straně nás tedy seznamuje s budovou gymnázia těsně po její dostavbě. Za zmínku stojí altán v zahradě, 

který sice není ţádným architektonickým zázrakem, ale ještě se k němu dostaneme.  

Na gymnáziu maturovala celá řada osobností naší kultury, dovolte mi, abych jenom namátkou některé jmenoval: Radovan 

Lukavský, Vít Olmer, Jaroslav Mareš, František Prokop, Ota Brousek a mnoho dalších. Není moţné se nezmínit o pováleč-

ném řediteli, prof. Jaromíru Klenkovi, který patřil ve své době mezi čelné sportovní funkcionáře v republice. 

Ale to jiţ stojíme na druhém konci Vítězné ulice před budovou bývalé Okresní nemocenské pojišťovny. Náš obrázek je 

z roku 1930 a v té době to byla budova moderní a samozřejmě, jak je vidět podle jejího vzhledu, věkově velmi mladá. Zřejmě 

se zánikem okresu Český Brod v šedesátých létech minulého století zanikla i Okresní pojišťovna a postupem času byla 

v objektu umístěná Mateřská škola, v době současné je jedním z asi šesti objektů, které v Ţitomířské ulici a jejím těsném oko-

lí tvoří Základní školu. Obr. 3 Základní škola v Českém Brodě v tomto objektu zajišťuje výuku 1. a 2. ročníku a provoz Druţi-

ny mládeţe. 

 

V rámci našeho pořadového cvičení velím nyní vpravo vbok a pochodem vchod. Po sto metrech zastavit stát a znovu vpravo 

vbok. To, co je před námi, je ale opravdová krása. Řekl bych, ţe asi ze staveb modernější architektury patří tento objekt 

k tomu nejlepšímu, co ve městě máme. Ano, jedná se o Podlipanské muzeum. 

3 
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4 

Obr. 4 Podlipanské muzeum od východu. Před ním zahrada gymnázia a vlevo do kopce směřující Ţitomířská ulice.  

 

Podlipanské muzeum v Českém Brodě bylo zaloţeno jiţ v roce 1896. Sídlí v pozoruhodné secesní budově, postavené podle 

projektu architekta Antonína Balšánka, kterou obklopuje původní zahrada.  

4 

5 
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Obr. 5 Součástí dochovaného projektu arch. Balšánka je i obrázek muzea v kreslené perspektivě. Zde nakreslené křídlo budo-

vy, směřující do ul. 5. května však nebylo realizováno (na předchozí straně). 

Muzeum tvoří jednu z dominant historické vilové čtvrti, roz-

prostírající se na severozápadním okraji města. Muzejní ex-

pozice přibliţují památnou bitvu u Lipan (30. 5. 1434), slo-

vanská hradiště v Pošembeří a zajímavou orientální sbírku 

cestovatele Josefa Zounka. Kaţdoročně se zde koná také 

několik sezónních výstav a doprovodných programů. 

Antonín Balšánek *5. 6. 1865 v Českém Brodě, † 22. 2. 

1921 v Praze byl český architekt a profesor architektury. Vy-

studoval architekturu na české technice v Praze (1883-1888), 

kde se později stal také profesorem. Navrhl řadu objektů a ve 

své době patřil ke špičce evropských architektů. Z jeho prací 

zejména zaznamenáváme: 

Sokolovna, Český Brod, spolu s Janem Koulou, 

1890 Most Legií (tehdy Most císaře Františka Josefa) v Pra-

ze, za nějţ byl vyznamenán rytířským řádem Františka Josefa 

I., 

1896-1902 Muzeum hlavního města Prahy. Městská rada 

zadala projekt v srpnu 1895, slavnostní otevření muzea pro-

běhlo 27. září 1900. 

1899-1902 Městské divadlo v Plzni,  

1905-1911 Obecní a reprezentační dům v Praze. Soutěţ na 

stavbu Obecního domu vyhrál projekt Aloise Dryáka a To-

máše Ameny. Městská rada nakonec rozhodla, ţe projekt 

provedou Balšánek a Polívka. Z Balšánkova projektu byla 

převzata novobarokní dispozice, zatímco Polívka navrhoval 

převáţně secesní výzdobu. 

1911 spolupráce na Myslbekově pomníku Karla Hynka Má-

chy na praţském Petříně, 

1911-12 Státní spořitelna na Vršovickém nám. v Praze a dal-

ší. 

Obr. 6 Podlipanské muzeum, Český Brod. Okresní jednota 

muzejní v Českém Brodě začala jednat o stavbě budovy mu-

zea krátce po otevření svých sbírek v provizorních prosto-

rách v roce 1906. Balšánek se projektem zabýval aţ do své 

smrti. Vlastní budova byla postavena aţ v letech 1927–1928 

a Muzeum bylo otevřeno veřejnosti 28. října 1931. 

Odbočíme do blízké ulice Bedřicha Smetany a kolem plotu penzionu Anna a školní jídelny se dostaneme k nemocnici 

v Ţiţkově ulici. Odbočme poněkud a nahlédněme do historie českobrodského špitálu. Dějinný vývoj nemocnice v Českém 

Brodě sahá do neobyčej-

ně dávné minulosti. Čes-

ký Brod měl jiţ svůj špi-

tál na počátku 14. století 

někde na Kouřimském 

předměstí. Kdyţ pak 

kolem r. 1350 bylo město 

ohrazeno hradbami, bylo 

toto zařízení přestěhová-

no za hradby. Tento špi-

tál stál v ulici vedoucí z 

náměstí ke Kouřimské 

bráně. Zřízen byl arcibis-

kupem Arnoštem z Par-

dubic. Co však obec veli-

kou láskou zachovala ve 

válkách husitských, vza-

lo za své ve válce třiceti-

leté. Po několikerém 

poţáru zbyly tu zříceniny 

zarostlé travou a keři. A 

nyní přicházíme k vlastní 

6 

7 

http://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/1865
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Brod
http://cs.wikipedia.org/wiki/22._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1921
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_vysok%C3%A9_u%C4%8Den%C3%AD_technick%C3%A9_v_Praze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Koula
http://cs.wikipedia.org/wiki/Most_Legi%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_Franti%C5%A1ka_Josefa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_Franti%C5%A1ka_Josefa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum_hlavn%C3%ADho_m%C4%9Bsta_Prahy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_Josefa_Kajet%C3%A1na_Tyla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%AD_d%C5%AFm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Dry%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom%C3%A1%C5%A1_Amena&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom%C3%A1%C5%A1_Amena&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osvald_Pol%C3%ADvka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_V%C3%A1clav_Myslbek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hynek_M%C3%A1cha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hynek_M%C3%A1cha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%99%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Brod


 s t r a n as t r a n a   2424                               Českobrodský  ZPRAVODAJ              l i s t o p a d  l i s t o p a d  20112011 

24 

kronice nynější nemocnice. 

Jiţ v roce 1886 při samém vzniku lidosprávy navrhl první starosta okresu pan František Pokorný, aby byly konány přípravné 

kroky pro vybudování veřejné nemocnice. Návrh však proveden nebyl. Další ohlasy tuţeb po nemocnici v Českém Brodě 

nalézáme v Miškovského periodiku ,,Naše hlasy“ jiţ v roce 1883. Tehdy počala občanská záloţna tvořit fond, jehoţ později 

bylo nepřímo uţito k zaloţení nemocnice. Jiţ v r. 1897 bylo upozorněno místodrţitelstvím na vhodnost zdejšího města pro 

zřízení veřejné nemocnice hlavně pro nedostatečnost a přeplněnost nemocnic praţských. V září 1899 při společném jednání 

zástupců okresního výboru s městskou radou obec nabídla okresu budovu bývalých kasáren s příslušnými pozemky zdarma a 

kníţe Jan z Liechtensteina slíbil udělit podporu 10000 zlatých. Zástupci okresního výboru předloţili návrh zastupitelstvu, 

které uznalo potřebu a nutnost zřízení okresní nemocnice v Českém Brodě. 

Budova kasáren byla uznána znalci pro zřízení nemocnice za způsobilou, kdyţ by se provedly některé adaptace. Dne 14. 7. 

1902 se započalo se stavbou, vlastně s bouráním, neboť plány byly přepracovány v tom směru, ţe chodby, které byly v budo-

vě na straně jiţní, byly přeloţeny na stranu severní, tj. k silnici. Touto změnou všechny nemocniční místnosti byly obráceny k 

jihu a k tichu a vůni nemocničního parku. Zbyly tedy z kasáren vlastně pouze hlavní stěny. Stavba pokračovala rychle. Je 

přímo symbolické, ţe bývalá kasárna byla proměněna v nemocnici, právě tak jako z hospody na protější straně silnice učině-

na škola. Nemocnice měla dva operační sály, opatřené vším moderním příslušenstvím a byla zařízena na 108 lůţek. Primářem 

byl zvolen operatér MUDr. Otto Polák s dlouholetou praxí nejen v chirurgii, ale i jiných důleţitých oborech medicínských. A 

to uţ se můţeme podívat na další pohlednici, na které vidíme, jak nemocnice vypadala na počátku minulého století. Přesně 

řečeno v roce 1906. Budova byla jednopatrová a samozřejmě brzy kapacitně nestačila. 

Obr. 7 Budova nemocnice byla původně jednopatrová s bohatou architektonickou výzdobou střechy (na předchozí straně).  

Jednání o zvětšení kapacity byla přerušena I. světovou válkou a to se ještě situace během ní stále zhoršovala. Ta- 

to situace si vynutila nástavbu II. patra nad hlavní budovou a částečnou nástavbu III. patra pro byty sekundárních lékařů. Se  

stavbou se započalo v roce 1929. Nástavba byla dokončena v roce 1930. 

V současnosti se nemocnice Český Brod orientuje převáţně na péči o dlouhodobě nemocné. Cílem provozovatele je vytvořit 

zde centrum následné péče pro východní část Středočeského kraje. Dosaţení tohoto cíle je ovšem podmíněné rekonstrukcí a 

modernizací objektů. 

Naše dnešní putování s pohlednicemi pomalu končí. Zbývá nám se vrátit. Zkusíme to ulicí Štolmířskou a Na Vyhlídce a pak 

zpátky k Podlipanskému muzeu Ţitomířskou. Budeme se však pečlivě rozhlíţet a porovnávat tři poslední dnešní pohlednice 

se stávající skutečností. Půjdeme totiţ, jak nápisy na pohlednicích říkají, českobrodskou vilovou čtvrtí. Tak vzhůru do toho.  

Obr. 8 si vezmeme k ruce jako první. Kostel a zvonici najde určitě kaţdý. Na obzoru u pravého okraje pohlednice je gymnázi-

um a to ostatní je ona zmíněná vilová čtvrť. Tak schválně, podaří se vám objekty na pohlednici nějak přesněji určit? Pohled-

nice byla vytištěna v roce 1930. 

Obr. 9 na další straně pochází ze zhruba stejné doby a asi bude pro mnohého zřetelnější. V pravé horní části opět gymnázium 

a kostel se zvonicí, u levého okraje pohlednice zatáčka ţelezniční trati před vjezdem do nádraţí. Trochu napravo od středu 

pohlednice najdete světlý pruh domů, směřující na kostel, to je Tyršova ulice a ulice při spodním okraji pohlednice je  

8 
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Ţitomířská. Fotografováno bylo zřejmě ze střechy hlavní budovy základní školy, za mého mlada se této škole říkalo 

„osmiletka“. 

Obr. 10 Naše dnešní poslední pohlednice je z roku 1928. Identifikovat ji bude snadné. Vzpomínáte na ten altán v zahradě 

nově vybudovaného gymnázia? Teď se na něj díváme znovu, jenţe z druhé strany. Vodorovně za altánem je Vítězná ulice, 

ústící na levém okraji do ulice Tyršovy. U pravého okraje část zahrady gymnázia a uprostřed na obzoru, jak jinak, kostel a 

zvonice. 

Tak snad zase příště. 
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POZÁRUČNÍ OPRAVYPOZÁRUČNÍ OPRAVY  

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK 

NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77,  

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572     

privat: 321 623 121 

Velkou sbírku starých českobrodských  

pohlednic (cca 400 ks) si můţete zakoupit  

v elektronické podobě  

v Informačním centru MKIC za příznivou cenu 

na datovém nosiči CD. 

MUDr. Richard Mareš 

chirurgická ambulance 
Ţiţkova 282, 282 01 Český Brod (areál nemocnice) 

Ambulance poskytuje základní chirurgické sluţby 

v oblastech 

břišní chirurgie–diagnostika náhlých příhod břišních 

(apendix, ţlučník, kýla) včetně operací 

onemocnění konečníku-hemorhoidy, píštěle, trhliny 

atd.  

úrazová chirurgie 

odstraňování bradavic, koţních znamének  

a jiných  podkoţních útvarů 

plastické operace očních víček 

Provozní doba 

Po: 8.30-18.00 hodin 

Út: 8.00-15.30 hodin 

St: 8.30-15.00 hodin 

Čt: 8.00-15.30 hodin 

Pá: 8.30-14.00 hodin 

tel.: 

 321 610 858 

mobil: 

 602 14 28 14 
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MKIC nabízí  MKIC nabízí    

novou publikaci novou publikaci   
autorů 

Václav Vokolek 

Jiří Kuchař 
 

Esoterické Čechy, 

Morava a Slezsko 8  

Českobrodsko, Kou-

řimsko,  

okolí Sázavy 
 

V knize najdete 

nejen zajímavé  

fotografie, ale  

i poutavé  

vyprávění.  

Zahrnuje Český 

Brod, Škvorec,  

Hradešín, Klepec, 

Tismice,  

Přistoupim,  

Bylany, Chotouň, 

Skramníky,  

Dobřichov, Klučov, 

Kouřim,  

Lipany, Vitice,  

Kostelec nad  

Černými lesy 

 aj.  

 
 

Cena 250 Kč 
 

 

Stálá nabídka  

turistických  

známek 
 

č. 791 Český Brod,  

č. 1662 Přírodní  

památka Klepec,  

č. 647 Bitva u Lipan,  

č. 1659, bazilika  

Nanebevzetí Panny  

Marie v Tismicích,  

 č. 628 kostel sv. Jiří 

v Hradešíně 

 

Obrţíte v MKIC  

Nám. A. z Pardubic 1 
Těšíme se na Vaši návštěvu 

Český Brod 2011 (k fotografiím na obálce) 

 

Na startu IX. ročníku otevřeného turnaje v rapid šachu „Český Brod 2011“, který 

se uskutečnil 24. září.2011 v českobrodské sokolovně se sešlo 71 šachistů a ša-

chistek z 28 oddílů. Bojovalo se o finanční i věcné ceny, za coţ patří poděkování 

Městu Český Brod, neboť této akci poskytlo grant.  

 

Ú 
častníky turnaje přivítal starosta města Bc. Jakub Nekolný, který nad turna-

jem převzal záštitu a také se zúčastnil závěrečného vyhlášení vítězů a předá-

vání cen. Soutěţ řídili a o její hladký průběh se postarali Zuzana Koudelková, 

Ing. Jiří Čihák, Ing. Zdeněk Chybný a Ing. Miroslav Urban z pořádajícího šacho-

vého oddílu TJ Sokol Český Brod. Občerstvení zajistily ke spokojenosti všech 

zúčastněných členky Sokola sestry Thomesová, Corradiniová a Crkalová.  

 Letošní ročník byl i kvalitně obsazen. V turnaji hráli tři mistři FIDE  

a řada kandidátů mistra. Vítězem se stal mistr FIDE Jan Šuráň před Pavlem Po-

stupou ml., oba z JOLY Lysé nad Labem, na 3. místě se umístil Tomáš Vojta  

z ŠK Zikuda Turnov. Jana Eretová ( ŠK Klatovy) získala prvenství mezi ţena-

mi, cenu pro seniora získal Jan Holub (ŠK Loko Praha), mezi juniory se nejlépe 

umístil Marin Vesecký (Sokol Kolín) a nejlepšího výsledku hráčů ze Ţupy Bará-

kovy dosáhl Jan Fiala z domácího oddílu.V hodnocení druţstev si nejlépe vedli 

jiţ tradičně šachisté extraligové JOLY Lysé nad Labem.  

 Lze konstatovat, ţe se turnaj vydařil. Zahráli si v něm šachisté od ţá-

kovské kategorie aţ po seniory a pro mnohé z nich se stal přípravou před nastáva-

jícími mistrovskými soutěţemi druţstev. Více na www.sokolceskybrod.cz,  

 

Za Šachový oddíl TJ SOKOL Český Brod, Zuzana Koudelková  
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