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Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Dne 23. dubna 2014 schválilo Zastupitelstvo města Český Brod obecně závaznou
vyhlášku (OZV) č. 1/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství. Tato nová vyhláška by měla
pomoci v udržování veřejného pořádku na
vytipovaných místech a dát strážníkům
Městské policie Český Brod do rukou účinný nástroj k řešení mnohdy nepříjemných
situací vyplývajících z chování opíjejících
se osob.
Podnětem k vytvoření vyhlášky byly opakované stížnosti občanů na osoby, které se
často vyskytují např. v městském parku. Díky
nim se procházka parkem mohla pro některé
z nás stát celkem nepříjemnou záležitostí
s velice negativními zážitky. Dle slov stěžovatelů dochází v prostorách poblíž kostela
Nejsvětější Trojice k opakovanému rušení pořádku a potencionálnímu ohrožování občanů
(často i matek s dětmi, dětí z nízkoprahového
klubu Zvonice). Například se jedná o pokřikování a vyhrožování ze strany osob, které
konzumují alkohol, aplikují si drogy, znečišťují
okolí exkrementy a odpadky. Bývají to převážně známé tváře, které užívání alkoholu a drog
postavilo na okraj společnosti, nemají pro-
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středky na zaplacení bydlení, žebrají peníze,
páchají trestnou činnost či škody na majetku
apod. Jistě si většina z nás všímá jednotlivců
či skupinek postávajících s lahví v ruce v ulicích poblíž náměstí nebo posedávajících např.
na parapetech obchodů.
Výše uvedené problémy jistě nová vyhláška nevyřeší, ale může k tomu být nápomocna. Lidí konzumujících alkohol mimo domov
a míst k tomu určených přibývá. S tímto souvisí i negativní dopady na děti a mládež, které tento obrázek denně vidí v našich ulicích.
Osoby, které popíjejí na veřejném prostranství
alkohol a jsou pod jeho vlivem, mnohdy svým
nevhodným chováním vzbuzují pohoršení
u ostatních kolemjdoucích a mohou být rovněž příčinou narušování veřejného pořádku.
Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje na
restaurační zahrádky, na sportovní, společenské a kulturní akce spojené s konzumací alkoholu (posvícení, silvestr, trhy, stánky s občerstvením apod.).
Dohled nad dodržováním vyhlášky je zejména v kompetenci Městské policie, která může
v rámci této problematiky spolupracovat s Policií České republiky. Porušení OZV může být

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 6. 6. 2014.
--------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 21348
Tisk provádí Ústecké tiskárny s.r.o.
Toto číslo vyšlo v květnu 2014 v nákladu 5200 ks.
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postiženo pokutou do výše 1.000,- Kč. Na námitku, že problémový uživatel alkoholu nebo
drog stejně žádnou pokutu nezaplatí, mají
strážníci možnost vůči problémovému přestupci aplikovat např. institut vykázání osoby
z obce až na dobu 3 měsíců. Problémový přestupce (recidivista) je dvakrát postižen dle zákona a potřetí mu může být ve správním řízení
takový trest uložen, pakliže nemá ve městě trvalé bydliště nebo pracovní poměr. Porušením
takového zákazu se pachatel vystavuje nebezpečí obvinění z trestného činu. Samozřejmě
tato vyhláška není směřována proti slušným
lidem, kteří např. jdou z restaurace se džbánkem piva, nebo když s půllitrem vkročí někdo
mimo prostor zahrádky restauračního zařízení. Porušení vyhlášky se dá trestat domluvou,
zrovna tak i uložením pokuty. Při určení výše
sankce přihlédne policista k závažnosti přestupku, způsobu jeho spáchání a k okolnostem, za nichž byl spáchán apod. Osobně doufám, že nová vyhláška nebude spoluobčany
vnímána jako zásah do jejich práv a svobod,
ale jako možnost efektivněji dohlížet na veřejný pořádek v určitých rizikových místech,
která jsou vyznačena v příloze OZV. Jedná se
o náměstí, parky, okolí škol, dětských hřišť
a ulice s častým výskytem tohoto společensky
negativního jevu.

Některé ze zón, kde vyhláška platí, zbytek najdete na webu cesky-brod.cz.

Jestli vyhláška bude mít smysl a bude plnit
funkci, pro kterou byla zřízena, bude z velké
části záležet na strážnících Městské policie
a jejich snaze rozumně aplikovat ji v praxi.
Zároveň by obyvatelé Českého Brodu měli
policisty upozorňovat na výskyt obdobných
problémů. Uplatňování této OZV by minimálně mělo přinést rodičům i dětem příjemnější
a bezpečnější průchod jinak krásně udržovaným parkem a snižovat rizika související s konzumací alkoholu v ulicích města.
Mgr. Jiří Havlíček, o.s.Českobroďák
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Stromy a zeleň v Českém Brodě

Vše začalo jednoho nedělního odpoledne

před dvěma měsíci, kdy jsme projížděli Českým Brodem a byli jsme svědky právě probíhajícího kácení lípy u městských hradeb
(naproti Penny marketu). Událost to byla
překvapující, běžně totiž v našem městě
o víkendech moc lidí venku nepotkáme,
natož pracanty.
Místo, kde strom stál a nyní zbyl jen pařez,
dobře znají asi všichni Broďáci. Nebudu proto
jediná, kdo nechápal důvod jeho pokácení…
Nemeškala jsem a začala se ptát spoluobčanů,
jestli neznají důvody, proč se stromy takového
vzrůstu a stáří kácejí, v čí kompetenci je o tom
rozhodovat a také jestli se místo vykáceného
stromu vysadí nový.
První, co jsem začala zjišťovat, byla kompetence. Kdo vlastně rozhoduje o městské zeleni?
Na mou otázku se dostalo odpovědi – Odbor
životního prostředí, který vznikl v roce 2003
a jehož vedoucím je Ing. Rostislav Vodička. Na
úvod bych ráda uvedla, že jsem na příslušný
odbor přišla v úřední den, a ačkoliv jsem byla
neohlášena a neobjednána, přesto jsem byla
mile přivítána a byly mi zodpovězeny otázky,
které jsem laicky pokládala.
Jaký byl důvod k pokácení lípy u hradeb v ČB?
Strom nebyl vitální, již podle pohledu, měl
málo větví a oproti druhé lípě byl menšího
vzrůstu a vykazoval pravděpodobnost úprav
(velkých zásahů) či v bližší době zhynutí.
Je vedena evidence stromů v ČB?
Existuje projekt Péče o stromy z roku 2011,
zpracovaný firmou SAFE TREES, kde je sepsána všechna zeleň v ČB a její stav v danou chvíli
zjišťování, ke každému stromu je uvedeno doporučení úprav, prořezávek a i jejich případné
kácení.

Máte tedy kácení lípy podloženo touto dokumentací?
Bohužel písemně ne. Je to takto uvedeno v Plánu péče. Zde je strom označen jako vitální, na
daném stanovišti dlouhodobě udržitelný. Tato
poznámka je však z roku 2009, tedy se týká
stromu a jeho stavu před pěti lety. V letošním
roce byl stav stromu posouzen dvěma arboristy, a to v rámci kontrolního dne jiného projektu, a oba doporučili strom pokácet, neboť má
silně narušenou vitalitu.

Podle čeho jste tedy rozhodl?
Je zde evidence – volně dostupná veřejnosti –
Stromy pod kontrolou (mapový portál).
www.stromypodkontrolou.cz
Projekt: Český Brod
Organizační jednotka: Český Brod - stromy
Plocha: 15 - park J. Kouly
Číslo v ploše: 17
Taxon: Tilia x euchlora (lípa zelená)
Průměr kmene: 48 cm
Výška: 11,0 m
Fyz. stáří: dospělý jedinec (projevuje se stagnace růstu)
Perspektiva: na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný
Technologie: ošetření stromu

Po přečtení popisku mi tedy není jasné, proč
se strom kácel – zde o tom není zmínky.
Do tohoto portálu se vkládaly informace
v roce 2009 a za 5 let se strom změnil. Pravděpodobně byl při výstavbě kanalizace poškozen kořenový systém této lípy a postupem let
došlo k proniknutí houbového onemocnění do
celého stromu a k jeho chřadnutí.
Nezlobte se, pane inženýre, ale to tedy nemáme dokumentaci, ve které by byla pod-
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ložena informace o nutnosti skácení stromu
(a to už jakéhokoli), a vy sám tedy rozhodnete dle vizuální kontroly, že strom se vykácí?
Funguje to v praxi tak, že máme další odborníky z firmy TREE WALKER, jmenovitě Davida
Horu a Jana Svárovského, kteří dohlížejí na
stromy zde ve městě – pravidelně se scházíme
a obhlížíme stromy, zejména ty, u kterých si
nejsem jistý, zda je skutečně máme pokácet.
A na to žádná dokumentace či doporučení od
této firmy není?
Nejste první, kdo tuto problematiku otevírá,
a mohu vám sdělit, že jsme se domluvili, že
nyní již budeme zapisovat naše ústní dohody.
Tato informace bude od nynějška ke každému
pokácenému stromu a projde alespoň mailovou korespondencí. Náklady na odborníka,
který by každý strom „vyšetřil“ a napsal odborný posudek, jsou vysoké a město disponuje jen
omezenými možnostmi. Raději jsme se zaměřili na výsadbu nové zeleně – hřiště a park na
Škvárovně, hřiště v Liblicích a Štolmíři, Hálova

zahrada. Dále jsme pro informovanost občanů
vytvořili na webu města tabulku, kde udáváme, jaké stromy jsou v plánu skácet.
Jaké jsou náklady na pokácení takového stromu?
To je otázka, podle konkrétního stromu – ale
cca 2000 – 8000 Kč, záleží na lokalitě a kvalitě stromu. Pokácení tohoto stromu nestálo
město žádné náklady – strom pokácel a veškeré dřevo uklidil „samovýrobce“, tedy zájemce
o palivové dřevo. Podobní zájemci se mohou
přihlásit u správce městských lesů a v případě
dalších stromů ke kácení budou informováni.
Jak mohu já, občan, přispět k rozhodnutí?
Je možnost zapojení do komise životního prostředí, kde se mj. tyto otázky projednávají
a poté se předloží Radě města. Rada města
danou otázku projedná a poté rozhodne –
k nám na Odbor životního prostředí se tedy
dostane touto cestou.

Zbytek po nevitální lípě.
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Další, koho jsem oslovila ohledně informací, je
zahradní inženýr Ján Rákocy.
Byl jste se podívat na místě, kde stála původně lípa?
Místo znám velmi dobře. Několik let jsem dojížděl z blízké autobusové zastávky. Během
této doby lípy nevykazovaly žádné abnormality. Na první pohled byly vitální, v okolí byla několikrát opravována vozovka, a přesto stromy
rostly dál. Nyní na první pohled vzniklý pařez
nevykazuje známky poškození, dřevo vypadá
vizuálně zdravě, kromě trouchnivění dutiny,
které je u stromů tohoto druhu a stáří běžné.
Osobně si myslím, že strom tam mohl ještě několik desítek let stát.
Napadl Vás nějaký důvod, proč lípu u Penny
marketu nechalo město ČB pokácet?
Důvod k pokácení lípy mě nenapadá žádný,
ovšem neviděl jsem žádné posudky a město
postupuje pravděpodobně podle dlouhodobého plánu. Jedná se o projekt Péče o stromy.
Takový projekt většinou obsahuje péči o zeleň
ve městě, výsadbu nové zeleně, kácení stromů,
prořezávky, zdravotní a bezpečnostní řezy.
Jaké důvody z vašeho pohledu vedou všeobecně k pokácení stromu?
Těch důvodu může být několik:
1. V územním plánu se plánuje cesta či stavba;
2. Ohrožení zdraví obyvatelstva – vyvrácení
stromu nebo padání větví;
3. Napadení chorobou, kdy hrozí, že strom
v blízké době uhyne, a nemá smysl čekat, až
dojde na bod 2.

Kolika let se všeobecně lípy „dožívají“?
V ČR až 500 let. Dle mého odhadu bylo této
lípě 70 let. Rád bych zdůraznil, že hodnota takového stromu (a zeleně všeobecně) je nevyčíslitelná.

Co si myslíte o zeleni v Českém Brodě globálně?
Město má dostatečné plochy zeleně, příkladem dobré péče je ošetření stromů v parcích
a přilehlých prostranstvích. Je zde snaha
o nové ozelenění ploch, např. rekonstrukce Radniční zahrady. Toto provedení se mně
osobně velmi líbí.
Po měsíci pátrání jsem zjistila, že my, běžní
občané, téměř neovlivníme, jak bude se zelení
v ČB nakládáno. Celá záležitost na mne jako
laika působí velmi nedůvěryhodně a vlastně
není průkazné, proč byl strom pokácen. Pojďme se zamyslet, jestli naše nevšímavost a apatie nemá podíl na stavu čistoty a úrovně životního prostředí v ČB. Nemám na mysli pouze
kácení zdravých stromů, ale také výchovu dětí
a mládeže k ohleduplnosti a čistotě na veřejných prostranstvích či apel na majitele domácích mazlíčků. Jak moc se vlastně zajímáme
o to, co se děje za našimi ploty?
Katy Sasková

Lípa před pokácením.
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vepřová kotleta - 89 Kč/kg
vepřová panenka mražená - 129 Kč/kg
hovězí přední b.k. a kližka - 149 kč/kg

Prodejna
Husovo nám. 41
Český Brod
tel: 321 622 376
ceny jsou platné od 16. 5. - 6. 6. 2014
na prodejně v Českém Brodě

www.anobudelip.cz | www.facebook.com/anobudelip

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

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

10

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ
O co jde? Co to je?

Dnes bych vám ráda představila tuto masážní
techniku.
Manuální lymfodrenáž je velmi jemná masážní technika, při které se speciálními hmaty rozproudí LYMFA v celém těle. Lymfa je tekutina,
kterou máme všichni a která odvádí z našeho
těla škodliviny – toxiny. Pokud se dostatečně
hýbeme – hýbe se pomocí svalů i naše lymfa.
Je to tak, naše srdce pohání oběh krve v těle;
je to pumpa, která se nesmí zastavit. Ale lymfatický systém žádnou pumpu nemá, a tak se
lymfa v těle posouvá a teče za pomocí svalů. Pokud se svaly nehýbou tak „nepumpují“
a lymfa teče pomalu nebo hodně pomalu!
Máte někdy pocit těžkých nohou? Nebo se cítíte „oteklí“? Tak to je lymfa, která se jen těžce
dostává nahoru do mízních uzlin, aby se s jejich pomocí pročistila a mohla fungovat jako
přepravce pro toxiny z těla pryč.

V masážním salonu SUNSET MASSAGE nabízíme MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ :
600,-Kč / 90 minut nebo 400,-Kč / 60 minut
ALE
Pokud jste si přečetli tento článek a objednáte
se do konce června do salonu SUNSET MASSAGE na MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ a uplatníte kupon : je vaše cena 350,-Kč / 60 minut
Přeji vám všem hodně zdraví a krásné slunečné jaro.
Manuální lymfodrenáž využije:
• kdo chcete podpořit jarní detoxikaci těla
• kdo máte otoky dolních nebo horních
končetin
• kdo zadržujete „vodu“ v těle
• kdo pociťujete únavu
• kdo chcete zkusit jemnou masáž

SUNSET MASSAGE

Kupon na manuální lymfodrenáž
350,- Kč / 60 minut
platnost kuponu je do konce června 2014

vepřová kotleta - 89 Kč/kg
vepřová panenka mražená - 129 Kč/kg
hovězí přední b.k. a kližka - 149 kč/kg

Prodejna
Husovo nám. 41
Český Brod
tel: 321 622 376
ceny jsou platné od 16. 5. - 6. 6. 2014
na prodejně v Českém Brodě

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

Astrologická poradna
v Českém Brodě nabízí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výklad karet
Numerologické rozbory
Horoskopy partnerské
Horoskopy pro dospělé
Horoskopy pro děti
Horoskopy pro předpověď na různá období např. na měsíc, na rok nebo několik let
dopředu

Astrologie má tu výhodu, že se mohu podívat i do
minulosti. Osobní návštěva není podmínkou, pouze u výkladu karet je nutná. Písemné vypracování
horoskopů zasílám na email nebo na dobírku.

STAVEBNÍ PRÁCE

REKONSTRUKCE, DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY,
SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ, HOD. MANŽEL

604 690 317

COLAKOVIVO@OVI.COM

KVALITNÍ ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ DŘEVO

Objednávky přijímá:

Helena Brousilová - astroložka
Tuchorazská 898, Český Brod
Telefon: 774 073 212

Břežany II
www.zemnipracemajor.cz
email: drevobrezanyii@atlas.cz

722 124 811

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

