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96Kč/kg

hovězí přední
bez kosti

vepřová kýta
bez kosti

149Kč/kg

Vepřová krkovice
s kostí

89Kč/kg
ceny jsou platné od 7. 4. - 3. 5. 2014 na prodejně v Českém Brodě

Prodejna
Husovo nám. 41
Český Brod
tel: 321 622 376
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Traurig: „Starosta lže“

Poslední dvě čísla Českobrodska se věno-

vala nedávné historii horkého bramboru
jménem nemocnice. K citované zprávě
kontrolního výboru a tehdejší reakci rady
již asi není co dodat; téma bylo široce
diskutované v době, kdy kontrolní výbor
zprávu zastupitelům předložil a byl za to
odvolán. K reakci Bc. Nekolného se však
vyjádřit musím.

Starosta města v posledním čísle Českobrodska uvedl, že kontrolní výbor byl odvolán
kvůli několika pochybením. „Hlavním problémem pak bylo, že kontrolovaný subjekt neměl
možnost se ke zprávě vyjádřit,“ tvrdí starosta.
Nuže – starosta lže, a to zcela vědomě.
Když jsem zprávu pro jednání kontrolního výboru připravil, zaslal jsem ji 2. 3. 2011 ostatním
členům kontrolního výboru, bývalému předsedovi finančního výboru, starostovi a tajemníkovi městského úřadu k připomínkování. Ještě
téhož dne starosta potvrdil přijetí zprávy, a dokonce iniciativně navrhl, že mi pomůže s přípravou materiálu pro jednání zastupitelstva.
7. 3. 2011 se sešel kontrolní výbor za přítomnosti tajemníka městského úřadu a zprávu
projednal. Jediným přínosem tajemníka k dis-
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kusi bylo konstatování, že se tajemník nemá
důvod vyjadřovat ke skutkovým věcem a že
zpráva by měla být předložena zastupitelstvu
města, což se také stalo.
Skutečnost je tedy taková, že kontrolovaný
subjekt možnost vyjádření měl, jenže se vyjádřit odmítal. Proto také kontrolní výbor navrhoval, aby zastupitelstvo radě města uložilo
povinnost se vyjádřit.
Ale abychom se jen nevěnovali lhaní Bc. Nekolného; v jeho vyjádření postrádám sdělení konkrétního plánu, jak se s areálem nemocnice
bude dále nakládat. Radní vyšli panu Vojtíškovi maximálně vstříc, mnohdy na hraně zákona,
když snížili rozsah nájemních ploch, snižovali
nájemné, nechali provést mnohamilionové
rekonstrukce, na které si pak najali znalce, aby
zjistili, co se vlastně rekonstruovalo. Teď se
sice přistupuje k žalobám, ale jak píše starosta, žaluje se jen ta částka, u níž bezprostředně
hrozí promlčení. Co se zbytkem? Jaké kroky
město podnikne, aby byla naplňována nájemní smlouva ze strany pana Vojtíška? A co radní
udělají pro to, aby občané druhého největšího
města okresu měli dostupnou zdravotní péči?
JUDr. Vojtěch P. Traurig, Ph.D.,
zastupitel města

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 2. 5. 2014.
--------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 21348
Tisk provádí Ústecké tiskárny s.r.o.
Toto číslo vyšlo v dubnu 2014 v nákladu 5200 ks.
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Reakce starosty města
Ani silná slova nemohou změnit nic na faktu,
že kontrola neproběhla řádně. Pomíjím, že
kontrolní výbor neměl k řadě věcí oprávnění,
když se například rozhodl kontrolovat zrušenou příspěvkovou organizaci. Avšak před posláním hotového zápisu členům kontrolního
výboru, tajemníkovi a starostovi měl kontrolní
orgán (někteří členové kontrolního výboru)
udělat ještě několik kroků. Jedním z nich bylo
získat vyjádření subjektů nebo osob, kterých
se kontrola týkala. A těch opravdu nebylo
málo (příspěvková organizace, finanční výbor,
minulé zastupitelstvo, odbor správy majetku,
finanční odbor a další).
Rozesláním materiálu 5 dní před jednáním
kontrolního výboru s žádostí o vyjádření ze
sebe kontrolní orgán tuto povinnost rozhodně
nesejmul. Vedení města pak nemůže takovouto kontrolu suplovat. Postup měl být následující. Ke konkrétnímu zjištění musí kontrolující
získat vyjádření kontrolované osoby nebo organizace a zapracovat jej do kontrolní zprávy
s případným komentářem. V takto závažné
věci by bylo na místě celou zprávu projednat

s vedením města a teprve následně ji předložit na jednání kontrolního výboru, zastupitelstva města a pak zveřejnit. To se nestalo. Mléko již bylo rozlité a mně nezbývalo nic jiného
než zprávu, tak jak je, předložit do jednání
rady a zastupitelstva města. Proto jsem nabídnul panu Traurigovi spolupráci při předložení
zadání materiálu do městského systému, samozřejmě s vědomím špatného postupu kontrolního výboru.
O dalších plánech a postupu v případě nemocnice byl, případně bude pan zastupitel
informován na jednáních pracovní skupiny
pro nemocnici, jejímž je členem. Příští jednání
se sejde po obdržení stanoviska od právničky
města patrně někdy začátkem dubna. Nechci se dohadovat přes média, upřednostňuji
osobní jednání. Veřejnost bude informována
po jednání pracovní skupiny, nejpozději však
na jednání zastupitelstva města 23. dubna, na
které občany srdečně zvu.
Bc. Jakub Nekolný

Komentář redakce
Nechceme zde rozpoutávat přestřelku, a proto jsme již panu Traurigovi nedovolili reagovat. Pro ilustraci oba komentáře jistě stačí,
a rozhodně tím není nic vyřešeno.

Obrázek o situaci si můžete udělat sami
i z minulých čísel. Myslíme si, že již k nemocnici bylo napsáno dost, proto by bylo dobré
nechat toto téma trochu nadechnout.

Debata může pokračovat mezi panem Nekolným a Traurigem a její výsledky jsme ochotni
vám přinést. Sami máme z celé věci velmi rozporuplné pocity, jelikož oba pánové mají argumenty, a nejsme schopni rozhodnout, kde
leží pravda. Víme jen, že byl kontrolní výbor
rozpuštěn a zpráva neprozkoumána a nebrána
vážně.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, poznatek či něco
jiného, co by nás mohlo zajímat, ozvěte se
nám na email info@cesky-brod.cz nebo na telefon 736 249 946.
redakce
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Hradby – čekání na rozpad

Český Brod je historické město, které se

má čím pyšnit. Mimo jiné jsou to hradby,
které jsou však v dezolátním stavu. Ptali
jste se někdy sami sebe, proč tomu tak je?
Dávali jste vinu Městu? Zjistili jsme, jak se
situace má.

Začněme obecněji, náhledem do minulosti.
Hradby dříve sloužily pro obranu města, jenže
časem již tato funkce nebyla potřebná, a proto
koncem 19. století byla většina bran a hradeb
zbořena z důvodu rostoucího města. Zachoval
se jen malý úsek a zbytky Kouřimské brány.
Tyto zbytky se však rozpadají především kvůli vlivu počasí a materiálu, který není zrovna
vhodný pro dlouhodobé použití. Pro zachování hradeb alespoň v současném stavu je nutné
zakročit. Na tahu je Město.
Faktem také zůstává, že ne všechny části hradeb jsou v držení Města. Zachovalejší část
s baštami, které v držení Města jsou, má
z vnitřní strany dvou a půl metrový zával zeminou. Ta rozhodně hradbám neprospívá. Stejně tak počasí a nevhodný materiál. Pokud se
s hradbami nebude nic dělat, dožijeme se jejich konce, což pro královské město není dobrou vizitkou.
Viditelným problémem opravy je cena. Když
jsme se však začali ptát, zjistili jsme mnohé. Pro nutnou opravu by bylo ideální očistit
vrchní část hradeb, zpevnit zdivo namáčením
organokřemičitým roztokem a znovu zasadit
vypadlé kameny do vápenné malty. Tento
celý proces na celé délce Městem vlastněných
hradbách byl oceněn na 1 940 000 Kč včetně
DPH. Dále by se pak musely hradby hloubkově zpevňovat na stěnách, zmíněný proces se
týká jen vrchní části, zhruba 1 metru seshora.
Přesto by to mělo stačit minimálně pro zastavení chátrání. Oprava jen nejvíce rozpadlých

částí (asi 8 metrů) by pak vyšla na 165 000 Kč.
Rozpočet města v roce 2013 byl přes 170 milionů. Na obnovu a údržbu všech památek bylo
vyčleněno jen nutné minimum – 400 000 Kč.
Je tedy jasné, že na opravu nejsou peníze, nicméně je zarážející, že zrovna historické město
Český Brod nemá v rozpočtu větší obnos pro
památky.
Například v roce 2013 byla zrekonstruována
radniční zahrada, kde byl projekt oceněn na
716 800 Kč, dotace činila 396 400 Kč. Nové
webové stránky města stály přes 100 tisíc
a dotace chyběla. Projekt přednádraží vycházel na zhruba 83 milionů a z toho dotace byla
50,5 milionů. Letos se počítá s parkovištěm
v Klučovské ulici, kde je 1rozpočet 20 milionů.
Samozřejmě že zmíněné nemá s hradbami
nic společného. Nechceme ani výše zmíněné
projekty zpochybňovat nebo říkat, že byly drahé. Chceme veřejnost jen upozornit, že skoro každá aktivita je zde přednější než starost
o naše památky, hradby nevyjímaje. Priority
jsou prostě jinde.
Zmíněné 2 miliony nutné pro opravu a konzervaci by se ještě rozpadly na 1 milion, který
zaplatí město, a 1 milion, který by šel z dotačních titulů. Byla by totiž nutná 50% spoluúčast
města.
Problémem tedy nejsou předražené nebo extrémně vysoké částky za opravy hradeb, ale
spíše nedostatek peněz vyčleněných k těmto
účelům. Doufáme, že se tato skutečnost časem změní. Vnímáte to jinak? Jste odpůrcem
opravy památek v Českém Brodě nebo snad
máte k tématu dotaz? Napište nám na email
info@cesky-brod.cz nebo zavolejte na telefon
736 249 946.
Jaroslav Hor
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Hledáme informace!
Ačkoliv je to již delší doba, žádáme spoluobčany o zapátrání do vzpomínek! 14. 7. 2013
se na křižovatce u Klučova stala autonehoda. Srážka dodávky a bílé Octavie II, combi.
Nehodu způsobila právě Octavie, kterou
řídila menší blondýna. V autě se nacházeli
i dva muži. Po srážce se povedlo řidičce odjet
z místa činu i přes zdemolované zadní kolo.
Velký hluk napovídal větším škodám než jen
poničené karoserii. Automobil byl nalezen
u nedaleké hospody, policie však věc neřešila. Dodávka je poškozená a nepojízdná. Do

dnešního dne není věc vyřešená a poškození, řidiči ze zapůjčené dodávky, hledají ženu
nebo onen automobil - bílou Octavii.
Pokud by si někdo vzpomněl na takto poničený vůz, znal někoho, kdo byl v daném voze,
nebo měl jakékoliv další informace týkající se
tohoto případu, nechť neprodleně kontaktuje naši redakci (info@cesky-brod.cz, 736 249
946), třeba i anonymně. Pokud by měl někdo
informace potřebné k dopadení viníka, bude
náležitě odměněn.
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Tepelné čerpadlo „bez starostí“

Topná sezóna skončila a nastalo ideální

období uvažovat o tom, jak příští zimu topit efektivněji a levněji.

Společnost Verdeon nabízí tepelná čerpadla
vzduch voda značek Toshiba a Daikin. Tepelné
čerpadlo TOSHIBA ESTIA SÉRIE 4 patří součastné době mezi nejúčinnější na trhu. Jeho
COP je 4,88 (z jedné kW elektrické energie vyrobí až 4,88 kW tepla). Důležitý je i nízký hluk
vnější jednotky a v neposlední řadě zázemí
velkého výrobce pro případ potřeby náhradních dílů v budoucích letech.
Náš ucelený systém vytápění není určen jen
novostavbám, ale dokážeme jej instalovat i do
starších domů. Díky našemu optimalizovanému systému snížíme nejen výrazně náklady na
vytápění, ale prodloužíme i životnost použité
technologie.
Navrhneme kombinaci tepelného čerpadla,
solárních panelů a dalších komponentů přesně na míru vašemu domu.

Stačí jen zavolat!

Máte zájem o tepelné čerpadlo? Chcete se
nezávazně dozvědět více informací? Stačí jen
zavolat a v případě zájmu provedeme vše „na
klíč“.
• Zdarma provedeme nezávaznou odbornou konzultaci a navrhneme technické
řešení.

•
•
•
•

•
•
•

Zdarma vypočítáme tepelné ztráty a vypracujeme cenovou nabídku.
Zdarma zajistíme smlouvu se společností
ČEZ k tarifu D 56 (tarif pro tepelná čerpadla).
Projekt - Vypracujeme detailní projekt
s ohledem na individuální potřeby a požadavky zákazníka.
Financování - vybereme pro vás nejlepší
dostupný úvěr na trhu. Zprostředkujeme
jeho vyřízení. Spolupracujeme s 15 bankami v ČR
Montáž - provádějí vyškolení a certifikovaní profesionálové.
Realizace - Samotná realizace trvá dle náročnosti projektu 3 - 7 dnů.
Servis - samozřejmostí je záruční i pozáruční servis po celou dobu životnosti zařízení. Na všechny naše práce poskytujeme
záruku 60 měsíců. Na veškeré strojní zařízení poskytujeme záruku 36 měsíců.

Verdeon s. r. o.
Doubravčice

+420 776 111 011
+420 776 111 056
info@verdeon.cz
obchod@verdeon.cz
www.verdeon.cz
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CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

českobrodsko
řešíme vaše zájmy

náklad: 5200ks
cena: zdarma - roznos do domu
distribuce: druhý týden v měsíci
formát: A5, průměrně 16stran, plná barevnost
poslední aktulizace ceníku 1.2.2014

lokality:

Český Brod, Liblice, Štolmíř, Zahrady,
Břežany, Tismice, Tuchoraz, Vrátkov,
Rostoklaty, Přistoupim, Klučov, Kounice,
Nová Ves II, rozšířená distribuce
na nádraží v Českém Brodě

Klasická bloková inzerce

1/1

148mm x 210mm

2479Kč

1/2

148mm x 105mm

1279Kč

1/3

148mm x 70mm

879Kč

1/4

74mm x 105mm

659Kč

1/8

74mm x 52,5mm

339Kč

Technické podmínky inzerce:
• grafika bude mít požadovaný rozměr
• v případě tisku do krajů (tzv na spad) vyžadujeme spadávku 5mm, v jinýh případech tiskneme na zrcadlo
• texty a důležitá grafika minimálně 4mm od kraje
• veškeré obrazy budou převedeny na barevný režim CMYK
• veškerá grafika bude mít tiskové rozlišení minimálně 300dpi
• data možné dodat jako .pdf, .ai, .cdr, .jpg, v případě dohody i v jiných formátech
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100% kvalitu výstupu

PR články

PR článek 1/2 - 1199Kč
PR článek 1/1 - 2199Kč
PR článek 2/1 - 4399Kč
napsání PR článku, cena za normostranu textu - 379Kč

Exkluzivní inzerce

zadní strana - 4379Kč
předposlední strana - +25% ceny inzerce
Vklad vlastních materiálů - 2979Kč
Vklad a tisk 5200 letáků A5 jednostranně - 5979Kč!
inzerce na přední straně (129mm x 59mm) - 2379Kč
Odkaz na PR článek na hlavní straně - 379Kč

Zajišťuje Yeti studio
objednávky a dotazy směřujte
na tyto kontakty
+420 736 249 946
reklama@yeti-studio.cz

Ostatní

Tvorba grafiky - 479Kč za načatou stranu

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21%

STUDIO KUCHYNĚ
RNDr. Milan Vyšata

Nám. Arnošta z Pardubic 317, Český Brod
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U

3D návrhy kuchyní
zaměření
doprava a montáž
ZDARMA
folie
masív
dýha
lamino
321 620 004
605 224 855
774 836 559
otevírací doba

Po - Pá
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Jarního úklidu se neděste!

Jaro přináší slunečné počasí, příslib prázd-

nin, ale pro mnohé také úklid domácnosti. Tato noční můra žen je zažehnávána
mimo jiné paní Alenou Hajdlovou.
Již přes dva roky se paní Alena stará nejen
o byty a domy v Českém Brodě a okolí a tímto
by chtěla poděkovat všem věrným zákazníkům, kterých přibývá.
Lidský přístup, dostupné ceny i speciální
podmínky pro seniory, to vše je u paní Aleny
samozřejmostí. Je ráda, že lidé její práci umí
ocenit a že výsledky jsou vidět!

ÚKLID HAJDLOVÁ
Hajdlová Alena

Podlaha jako talíř, okna se lesknou, koupelna
bělejší než kdy jindy. Potěšení je na obou stranách. Co se týče cen, paní Alena říká „Cena
musí být nastavena tak, aby byli všichni spokojeni. Vše je o dohodě.“
Tímto tedy všem klientům Aleny Hajdlové
přejeme příjemně strávené Velikonoce i další dobu a děkujeme za dosavadní spolupráci.
Zvláštní poděkování patří již zmíněným seniorům, se kterými má Alena velmi dobré zkušenosti. Věříme, že se řady klientů budou i nadále rozrůstat a že se na cenově dostupné úklidy
budete poptávat třeba i vy!

Přehvozdí
u Českého Brodu

+420 776 540 886
uklid@hajdlova.cz
hajdlova.cz

96Kč/kg

hovězí přední
bez kosti

149Kč/kg

vepřová kýta
bez kosti
Vepřová krkovice
s kostí

Prodejna

89Kč/kg

ceny jsou platné od 7. 4. - 3. 5. 2014 na prodejně v Českém Brodě

Husovo nám. 41
Český Brod
tel: 321 622 376

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.
Staré pivní lahve s litými nápisy za vaši
cenu koupí sběratel. Tel 605224855.

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
Koupím staré starožitné hodinky. Mohou
být zničené či nefunkční, jde mi o jejich
součástky. Telefon 739 567 354.

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
Takto velký inzerát stojí 40 Kč bez DPH,
nechcete to také zkusit?

Kominictví
•
•
•
•
•

Kontroly a čištění komínů
Prohlídky inspekční kamerou
Pasportizace komínů
Opravy a vložkování komínů
Revize plynových zařízení

736 754 306, 736 754 302

marcel.pisarovic@seznam.cz
www.kominik-cisteni-kontroly.cz
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VÍTÁM VÁS U DALŠÍHO POKRAČOVÁNÍ MALÉHO CVIČENÍ
Dnes bych vám ráda napověděla jak rozproudit energii v těle. S malými úpravami můžete cvičit
kdekoliv vás napadne, kolikrát chcete a jak dlouho chcete.
A nestyďte se - Tak jak budete číst - tak hned cvičte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kývejte hlavou ANO ANO NE NE NE ANO ANO NE NE NE
Rozhýbejte ramena NEVÍM NEVÍM NEVÍM
Protočte ruce v zápěstí NA VEZMI SI
Stiskněte ruce a prty v pěst NIC TI NEDÁM
Protáhněte ruce a hrudník TÁKHLE JSEM VELIKÁ-VELIKÝ
Obejměte sami sebe MOJE MOJE MOJE
Poplácejte se do stehen s říkankou MÁME DOMA HODINY TIKAJÍ NÁM CELÉ DNY
Propněte nohy v kolenou KOP DO MÍČKU
Propněte nohy v kotníkách ŠPIČKY FAJFKY ŠPIČKY FAJFKY
Postavte se a PŘEDKLOŇTE SE ruce dejte třeba až na zem
Postavte se a poskočte si TŘIKRÁT NA PRAVÉ NOZE, TŘIKRÁT NA LEVÉ NOZE

Pokud jste si příjemně protáhli tělo jsem ráda, a těším se na vás příště.
Přeji vám všem krásný den a příjemný začátek jara.
Jarmila Fischerová

SUNSET MASSAGE
Jarmila Fischerová

96Kč/kg
vepřová kýta
bez kosti

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

Sportovní 870
282 01 Český Brod

hovězí přední
bez kosti

149Kč/kg

Vepřová krkovice
s kostí

89Kč/kg

ceny jsou platné od 7. 4. - 3. 5. 2014 na prodejně v Českém Brodě

Prodejna
Husovo nám. 41
Český Brod
tel: 321 622 376

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
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ, HOD. MANŽEL

604 690 317

colakovivo@ovi.com

akros

Místo pro
vaši inzerci
736 249 946

YANKEE CANDLE
ALCHYMIE VŮNÍ

Každá svíčka navozuje výrazně příjemné pocity, které vás uvolní a podpoří vnímání harmonie světa kolem vás.

SVÍČKY
VOSKY
VOTIVKY

Produkty Yankee Candle nyní můžete zakoupit nebo objednat v Solné Jeskyni Český Brod.%

Více informací na: 720 270 282 / 314 008 312
www.solnajeskyne-ceskybrod.cz

Husovo náměstí 80
(vedle papírnictví)

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

NAŠI ZÁKAZNÍCI
NAŠE RODINA
měření zraku Bc. Martinou Novákovou, MSc Optom
aplikace kontaktních čoček

