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Lepší časy? Ne, pouze přicházejí volby.

V

posledních dnech a týdnech se nestačíme divit, kolik věcí se ve městě vyřešilo
a o kolika se začalo alespoň mluvit. Kolik
věcí najednou jde a jak vstřícní všichni
jsou. Skoro jsme sami sebe přesvědčili, že
se blýská na lepší časy. Pravda je však ta,
že se blíží volby.

Naše snaha je apelovat na občany, volte dle
svého nejlepšího vědomí a svědomí, nenechte
se zmást zvýšenou politickou aktivitou předvolebních měsíců. Přemýšlejte, proč se zrovna
teď děje mnoho věcí, se kterými dlouhá léta
nešlo pohnout. Přemýšlejte, zda si dané strany pozitivní bodíky vážně zaslouží.

Je zcela logické, že politické strany a jejich zástupci se snaží zůstat ve funkci, ba dokonce
rozšířit svou působnost. Protože k tomu potřebují hlasy občanů, je taktéž logické využívat marketingu ke svému zviditelnění. V rámci
předvolební kampaně však slyšíme i sliby a narážíme na přehnanou míru zájmu o obyvatele
města.

Dalším důležitým aspektem komunálních voleb je volení konkrétních osob, nikoliv celých
politických stran. Ano, radnici budou řídit lidé,
ne strany. Pokud tedy znáte schopného člověka, kterému věříte, ale nachází se ve straně,
kterou volit nechcete, zkuste svůj názor přehodnotit. Lokálně by nám mělo jít především
o dobro města a jeho obyvatel, ne o zvolení
„té správné strany“.

Je třeba si to uvědomit a nenaletět. Volby do
Evropského parlamentu nás nechaly chladnými. Volby do Parlamentu ČR již pokládáme za
důležitější, ale nyní náš čekají volby komunální, které rozhodnou o novém vedení města
- starostovi a osazenstvu radnice. Mělo by se
tedy pro nás, českobroďáky, jednat o nejdůležitější druh voleb. Tyto volby totiž opravdu
přímo ovlivní naše každodenní životy.

Spolupracujeme
s o.s. Českobroďák
Českobrodsko
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Dovolíme si podotknout, že ani volení ze zvyku
není správnou možností. Pokud již dlouhá léta
volíte jednu stranu, třeba protože se o jiné ani
nezajímáte, ale nejste s ní spokojeni, je čas
prohlédnout si volební lístky. Kandidovat bude
mnoho stran, některé nové, některé klasické.
Rádi bychom apelovali i na ty, kteří volit nechodí. Je to vaše právo a samozřejmě volit nemusíte. My vás o volební účast pouze žádáme.

Českobrodsko vychází 11x ročně a je doručeno zdarma do všech schránek
v těchto obcích: Břežany II, Český Brod, Liblice, Nová Ves II, Klučov, Kounice,
Přehvozdí, Přistoupim, Rostoklaty, Štolmíř, Tismice, Tuchoraz, Vrátkov, Zahrady.
Veškeré náměty, připomínky a dotazy směřujte na email info@cesky-brod.cz či
telefon 736 249 946. Kontaktní adresa je Prokopa Velikého 118, Český Brod,
otevírací doba po dohodě.
Diskuze, rozšířené články i fotky a dokumenty navíc najdete na webových stránkách www.cesky-brod.cz a na www.facebook.com/ceskobrodsko.

Uzávěrka dalšího čísla je 8. 8. 2014.
--------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 21348
Tisk provádí Ústecké tiskárny s.r.o.
Toto číslo vyšlo v červnu 2014 v nákladu 5200 ks.
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Pokud se vám zde ve městě něco dlouhodobě nelíbí nebo naopak líbí a chcete to udržet,
přijďte k volbám. Pro sebe. Pro své děti. Pro
svá vnoučata.

Po prázdninách bude téma voleb ještě aktuálnější, a proto prosíme všechny občany Českého Brodu, aby k volbám šli.
Přijďte volit, volte dle sebe, volte rozumem.
redakční rada

Nemocnice, koupaliště a jiné
V souvislosti s předchozím článkem bychom
rádi shrnuli dvě události poslední doby.
Prvním bodem je snaha řešit vleklý problém
s českobrodskou nemocnicí. Starosta města
se k otázce nedávno vyjádřil v tom smyslu, že
situace nemůže zůstat tak, jak je, a musí se řešit a není jiná možnost než soud. Zní to moc
pěkně, nicméně otázkou zůstává, proč se to
řeší zrovna teď, co je na tom pravdy a kolik že
peněz vlastně případně město vysoudí zpět?
Visí tu i otazník, zda tuto otázku bude řešit
stejné zastupitelstvo a rada. Dle našeho názoru je to jednoznačně odpověď na rozčeřené
vody, způsobené sérií našich článků, a ujištění
voličů, že volby na podzim mají jediného možného kandidáta.
Druhým neduhem je stále nefunkční městské
koupaliště, i když léto je již v plném proudu.
Ačkoliv po rychloakci v srpnu roku 2013, kdy

došlo k vyvěšení cedule „Koupání na vlastní
nebezpečí“ a velmi pozitivnímu prohlášení
starosty Nekolného, to vypadalo na letní koupačku, koupaliště je stále ve stavu právě ze
srpna 2013. Byli jsme trpěliví a čekali. Pak se
dotazovali a urgovali a dostali jsme odpověď:
„Vydržte, situaci koupaliště řešíme, ale není to
tak jednoduché, jak jsme si loni představovali.“
Nevypadá to tedy, že by se stihly úpravy
a opravy a že by se ještě letos napustila voda.
Škoda, někdy se holt nepoštěstí. Tímto také
nabývá skoro rok stará cedule nového významu. Přeci jen v prázdném koupališti hrozí při
koupání mnohá úskalí.
K aktuálnímu dění se nám vyjádřil i pan Kokeš,
který si přál svůj příspěvek zveřejnit, najdete
ho dále.
David Klempíř

Takto vypadalo koupaliště
na podzim, tak vypadá i dnes.

říjen 2013, Michal Strnad DiS.
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Nemocnice - předvolební lákadlo?

V květnovém Českobrodském zpravodaji

jste mohli číst článek pana starosty Nekolného, který se vyjadřuje k situaci kolem
českobrodské nemocnice. Je to téma dlouhodobě citlivé, pro někoho snad i kontroverzní, protože i celá situace je již po mnoho let nezasvěcenému občanovi velkou
záhadou.

Nyní, před komunálními volbami, bylo téma
znovu otevřeno. To však vyvolává mnoho otázek. Proč je nyní možné vypovědět nájemní
smlouva se současným nájemcem Českobrodskou nemocnicí s.r.o., když stále stejná situace
trvá již roky?

Historická fotografie z roku 1941.

Dnešní podoba. Jaký bude osud nemocnice?

Proč se až po mnoha letech nečinnosti
a laxnosti začali městští představitelé zajímat
o uniklé finanční prostředky, které by městu
již dříve mohly pomoci zajistit základní potřeby pro své občany. Nemělo by být průběžné
vyrovnávání dluhů naprostou samozřejmostí?
Vždy, když jsem ohledně nemocnice vznášel
dotazy (již v období 2002-2004), a to zcela
konkrétní, někteří členové rady města nechtěli odpovídat. Jako člen zastupitelstva jsem měl
na takové dotazy právo a nikdy jsem nedostal
odpověď. Hle, najednou je vůle problém nemocnice řešit. Chci jen upozornit, že tento pro
občany zásadní problém měl být vyřešen dávno.
Celých šestnáct let toto město vede stejná politická sestava. Je dobré, že se něco málo podařilo realizovat. Zásadní otázkou však zůstává, jestli nemělo být vykonáno mnohem víc.
Jsem přesvědčen, že ano. Je bohužel zvyklostí,
že politici za nic neodpovídají, nenesou žádnou odpovědnost, jestli hospodaří tak či onak,
a na příkladu nemocnice je to jasně vidět.
Jsem proto toho názoru, že bychom neměli
být tak tolerantní k neplnění slibů a závazků
představitelů města. Vložili jsme jim přeci do
rukou zodpovědnost za naše město!
Ing. Jaroslav Kokeš

STUDIO KUCHYNĚ

Místo pro
vaši inzerci
736 249 946

mražené palce z panenky - 115 Kč/kg
vepřová plec bez kosti - 86 Kč/kg
vepřová kotleta - 89 kč/kg

Prodejna
Husovo nám. 41
Český Brod
tel: 321 622 376
ceny jsou platné od 23. 6. - 5. 7. 2014
na prodejně v Českém Brodě

RNDr. Milan Vyšata

Nám. Arnošta z Pardubic 317, Český Brod
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3D návrhy kuchyní
zaměření
doprava a montáž
ZDARMA
folie
masív
dýha
lamino
321 620 004
605 224 855
774 836 559
otevírací doba
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PODPOŘTE NÁS U VOLEB 2014

SPĚT KE ZDRAVÉMU MĚSTU
Podepište, prosím, petici pro vstup našeho
Sdružení Nezávislých Kandidátů do
komunálních voleb na podzim 2014 –
nebuďme lhostejní k dění kolem nás.
Zajímají nás tyto oblasti:
BEZPEČNOST – FINANCOVÁNÍ MĚSTA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VODA – KULTURA A
SPORT – ZDRAVOTNÍ PÉČE
snk.ceskobrodak.cz
dotaz@snk.ceskobrodak.cz
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mražené palce z panenky - 115 Kč/kg
vepřová plec bez kosti - 86 Kč/kg
vepřová kotleta - 89 kč/kg

Prodejna
Husovo nám. 41
Český Brod
tel: 321 622 376
ceny jsou platné od 23. 6. - 5. 7. 2014
na prodejně v Českém Brodě

Rubrika Koupím / Prodám / Sháním / Nabízím
Objednávky na telefonu 736 249 946 a emailu reklama@yeti-studio.cz.

Sháním sklenici s nápisem „Pivovar Český Brod“ (i jinými), dobře zaplatím, děkuji moc za nabídky na tel.732170454.
Sběratel.
Zhubla jsem 27 kg. Pomohu i Vám.
www.zdravehubnuti.info, 722 433 862.

Koupím malotraktor VARI-TERRA za rozumnou cenu,předem děkuji za nabídku.
tel: 777 428 234
Hledám 7 dobrovolníků pro experimentální snížení dioptrií pomocí cvičení.
Zájemci, hlaste se na ocni.experiment@
centrum.cz.

Chybí vám peníze na dosažení vlastních
přání nebo na vyplacení dluhů? Půjčíme
vám. Dohoda po telefonu, nikam nemusíte. Stačí prozvonit a zavolám zpět 774
571 612
Staré pivní lahve s litými nápisy za vaši
cenu koupí sběratel. Tel 605224855.

MÍSTNÍ ORGANIZACE
ČESKÝ BROD

zve příznivce a sympatizanty
na diskuzi k volebnímu programu
pro podzimní komunální volby
středa 25. června 2014 v 19.00 hod.
v českobrodském pivovaru,
ulice Tuchorazská 1433, Český Brod
Mgr. Tomáš Klinecký
lídr kandidátky, kandidát na starostu

„Nerezignovat a podílet se, komunální volby jsou příležitostí“
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Reflexní lymfatická masáž na ploskách nohou
Dobrý den,

jsem ráda, že článek v minulém čísle se vám líbil a moc děkuji za pozitivní ohlasy. Dnes bych
vám ráda představila „jinou lymfatickou masáž“. Je to také lymfodrenáž , ale prováděná
přes reflexní body na chodidlech.
Co to tedy je?
Jemná a velmi účinná metoda čištění lymfatického systému prováděná na nohách.
Lymfa nazývaná též míza proudí celým tělem
a při svém toku sbírá a shromažďuje škodliviny
a odpadní a toxické látky, likviduje je v mízních
uzlinách a odvádí z těla ven.
Reflexní lymfatická masáž pomocí speciálních
hmatů a jemných tahů dokáže povzbudit tok
lymfy a odlehčí tak organismus od škodlivin
či nadměrné psychické zátěže čímž nastartuje
a podpoří fungování vlastního imunitního systému těla.
Rozdíl mezi Manuální lymfodrenáží a Reflexní lymfatickou masáží na ploskách nohou:
ML – provádí se na těle pomocí pudru, speciálními jemnými hmaty se mechanicky posunuje lymfa, směrem k srdci, začíná se masírovat vždy zepředu a na krku, postupuje se na
podpažní uzliny a ruce, dále na hrudní a břišní
uzliny a na tříselné uzliny a nohy, potom se
masírovaná/-ý otočí na břicho a pokračuje se
od nohou přes hýždě až na záda, stále za pomocí pudru a s dodržením etiky.

Reflexní lymfatická masáž je vhodná:
•
prevence posílení imunity
•
při otocích nohou, rukou, břicha i obličeje
•
pro podpoření detoxikace těla
•
pro zlepšení psychické a fyzické kondice
•
při „neklidných nohách“ ve spánku
•
i pro děti od 3 let

Takto se provádí celková ML, při otocích se
může provádět částečná ML v místě problému.
RLM – provádí se pouze na nohách - na chodidlech, nártech a holeních se speciálními
hmaty a stimulací reflexních bodů na ploskách
nohou rozproudí lymfa v celém těle. Tato masáž se nedá provádět částečně, pouze na reflexních bodech místa problému.

Která je lepší ? OBĚ !

Dokáží se doplňovat, ale nelze je kombinovat
během jedné hodinové masáže.

V salonu SUNSET MASSAGE nabízíme
Reflexní lymfatickou masáž na ploskách nohou 60 minut za 350,- Kč.

Přeji vám krásné slunečné léto.
Jarmila Fisherová

SUNSET MASSAGE
Jarmila Fischerová
Sportovní 870
282 01 Český Brod

+420 603 543 023
sunsetmassage@seznam.cz
www.sunsetmassage.webnode.cz

Tel.: 604 180 884

- KONTEJNERY -

sutě - písky

Jan Votava - Český Brod

STAVEBNÍ PRÁCE

REKONSTRUKCE, DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY,
SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
•
•
•
•
•

Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
Profesionální jednání
Férovost
On-line přehled nad svým
účtem
Transparentnost

STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ, HOD. MANŽEL

604 690 317

COLAKOVIVO@OVI.COM

Husovo náměstí 80
(vedle papírnictví)

+420 737 499 342
info@optika-novak.cz
www.optika-novak.cz

slevy na obruby
20% - 60%

NAŠI ZÁKAZNÍCI
NAŠE RODINA
informujte se na náš VIP program

měření zraku Bc. Martinou Novákovou, MSc Optom
aplikace kontaktních čoček

