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Co přinesl rok 2013?

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 strán-
kách www.cesky-brod.cz a na www.facebook.com/ceskobrodsko.

Uzávěrka dalšího čísla je 14. 2. 2014.
---------------------------------------------------------------------
Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 21348
Tisk provádí Ústecké tiskárny s.r.o.
Toto číslo vyšlo v lednu 2014 v nákladu 5200 ks.

Máme za sebou rok 2013, který přinesl 
věci nejen špatné, ale jistě i lepší. Pojďme 
se na něj melancholicky podívat a celé 
toto číslo pojmout trochu více úvahově  
a zavzpomínejme si.

V Českém Brodě v roce 2013 vznikl nový mě-
síční magazín Českobrodsko a byly spuštěny 
jeho webové stránky. K tomuto by nedošlo 
nebýt změny zpracovatele Českobrodského 
zpravodaje. 

Obyvatelům bylo přislíbeno koupaliště, kte-
ré se však promění v požární nádrž, těšit se 
máme na léto. Půjde se v nádrži koupat? Bu-
deme ji využívat?

Velmi bouřlivé byly diskuze ohledně ubytov-
ny na Škvárovně. Nyní se radní tvrdě postavili 
proti panu Jordákovi a snaží se stavbě zabrá-
nit. Kdo je v právu a kdo bude úspěšný?

Projekt pivnice na sídlišti se táhne již nějaký 
ten pátek, nyní to však již vypadá, že nestojí 

v cestě žádná velká překážka. Nechme se pře-
kvapit, jak se vyvrbí tato situace a zda si dáme 
vychlazené pivečko na zahrádce již letos. 

Přišla další změna v dopravě a náměstí se sta-
lo průjezdným. Snad se ulevilo Kollárově ulici, 
nicméně náměstí trpí. Čas nám postupně uka-
zuje, zda jde o změny k lepšímu.

U dopravy zůstaneme. Tedy u cyklodopravy. 
Studie z pera pana Bc. Binka rozpoutala vlnu 
nevole a jejího předělání se chopili občané 
Brodu, kteří mají kolo v krvi. Prozatímní návr-
hy vypadají více než slušně. 

Další novinkou na podzim byl redesign měst-
ského portálu cesbrod.cz, který působí jako 
projekt na spotřebování peněz, které by jinak 
propadly. Nám se tedy naskýtá pohled na nový 
design, starý obsah, sliby a řeči o modernosti, 
vysoce dobré použitelnosti na mobilních zaří-
zeních. To vše za cenu neúměrnou výsledku. 
Ačkoliv se PR města snaží přesvědčit o opaku, 
nedaří se to.

Českobrodsko
Řešíme vaše zájmy!

Vydává:
Jaroslav Hor
Prokopa Velikého 118
282 01 Český Brod
IČ: 76592251 

Předtiskovou přípravu, tisk a inzerci zajišťuje 
Jaroslav Hor, e-mail: reklama@yeti-studio.cz

Řídí redakční rada ve složení:  Jaroslav Hor, 
Jiří Havlíček, Metoděj Málek, Jaroslav Petrásek, 
David Klempíř

Spolupracujeme 
s o.s. Českobroďák
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Městská policie se rozrostla na 8 členů a jed-
noho psa. Ten je k vidění především večer  
a v noci a vzhledem ke spokojenosti ze strany 
Města budeme mít pejsky dva. Uvidíme něja-
ké výsledky?

Abychom nemluvili jen tímto pesimistickým  
a kritickým tónem, zkusme nadhodit třeba 
to, že  ve Štolmíři byla dokončena kanalizace  
a vlastně i rozvody vody.

V kině se zase začalo něco dít, tentokráte jde  
o různé divadelní hry a představení. Doufej-
me, že se úroveň udrží, i když jsme si vědomi, 
že to není nic jednoduchého.

Městské kulturní a informační centrum se 
změnilo na ICM (informační centrum pro mlá-
dež) a přesídlilo. Nově začalo prodávat lístky 
přes Ticketportal. Věříme, že jde o dobré změ-
ny, které pocítí nejen turisté.

Projekt stavby přednádraží a Cukrovarské uli-
ce do Liblic byl dokončen v termínu. Výsledek 
je povedený. Teď jen dořešit parkování. Nové 
parkoviště směrem na Klučov má vyrůst již le-
tos v létě. Nádraží se také díky své rekonstrukci 
dostalo do finále soutěže o nejkrásnější nádra-
ží v České republice.

Velká akce Město v pohybu se nesetkala s ký-
ženým úspěchem, možná byla chyba v termí-
nu (první zářijový týden), možná v tom, že šlo 
o několik dní a mnoho akcí, možná s propaga-
cí. Nicméně si myslíme, že podobné akce, byť  
v menším měřítku, by v Brodě být měly. Drží-
me palce při organizování další podobné.

Připomeňme si povodně, které zasáhly i Čes-
ký Brod. Některé domácnosti měly vytopené 
sklepy a některé, díky dobré práci Technických 
služeb, měly sklepy suché či je vysušily pomocí 
zapůjčené techniky. My si takto vysokou vodu 
v Brodě nepamatujeme, vy ano? Myslíte si, že 
budou povodně častěji a měli bychom být při-
praveni? Napište nám na info@ceskybrod.cz 
nebo zavolejte na telefon 736 249 946.

Zmínili jsme jen několik událostí, které podle 
nás stojí za řeč. Nyní nás však čeká zcela nový 
rok plný změn, např. na podzim se budou ko-
nat volby do komunálních zastupitelstev. Chys-
tá se změna nebo budeme kráčet ve stejných 
šlépějích? Jak vidíte situaci vy? Už víte, komu 
dáte svůj hlas?

redakční rada

Více pohody  
a bezpečí  
v novém roce  
přeje Českobroďák
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Titulek tohoto článku není tak nadnesený, 
jak by se snad mohlo zdát. Redakce před 
Vánocemi zaslala jednotlivým radním 
města seznam 9 anketních otázek. Chtěli 
jsme vám, našim čtenářům a především 
voličům v roce 2014, představit názory 
jednotlivých radních na některé aspekty 
života v našem městě.

Na nic se nás neptejte
Odpovědi na pár dotazů měly být aktuálněj-
ší než kdy jindy, protože jsme v roce voleb-
ním. Na podzim půjdeme k urnám, abychom 
si zvolili nové Zastupitelstvo, potažmo Radu  
a starostu. Nicméně současní radní se dobro-
volně vzdali možnosti oslovit občany. Pro nás 
v redakci je obtížné pochopit proč. Za celou 
současnou Radu odpověděl na anketní otázky 
pouze starosta Bc. Jakub Nekolný s tím, že píše 
i za všechny ostatní radní a z jejich pověření. 
Co si tedy jednotliví radní skutečně myslí, se 
bohužel nedozvíme...

Z důvodu velkého rozsahu odpovědí pana sta-
rosty otiskujeme redakčně zkrácené odpovědi. 
Plné znění odpovědi v původní verzi naleznete 
na stránkách www.cesky-brod.cz. S anketou se 
obrátíme také na zastupitele, jejichž případné 
odpovědi budeme na web doplňovat.  Věří-
me, že lidé z úřadu musí mít svůj vlastní názor  
a že se ho nebojí říci světu.

Za radní mluví jeden muž 
Neumíme rozklíčovat, nakolik pochází níže 
uvedené odpovědi z pera samotného pana 
starosty a nakolik radní text pouze formálně 
posvětili. Jde však o jediný oficiální výstup ze 
strany nejvyšších představitelů našeho města. 
Proto nyní přenechme slovo panu starostovi.

Anketa pro rok 2014:
1. Jaké městské investiční projekty v roce 
2014  považujete za klíčové?  
Klíčovou akcí bude pokračování stavebních 
úprav v okolí nádraží. V tomto roce SŽDC pro-
vede prodloužení podchodu do prostor Škvá-
rovny a vybuduje bezbariérové přístupy na ná-
stupiště. Další důležitou dopravní stavbou by 
měla být rekonstrukce silnic v ulicích V Chobo-
tě a Jateční. Záleží však na úspěšnosti žádosti  
o dotaci z Regionálního operačního programu. 
Pokračovat by mělo zateplování veřejných bu-
dov objekty kina, bývalé gynekologie a druhé 
budovy městského úřadu (bývalé SSŽ), ale opět 
záleží na úspěšnosti dotačního řízení.

2. Na „Škvárovně“ má údajně vzniknout uby-
tovna. Ovlivnila by podle vás taková skuteč-
nost nějak život v blízkém okolí? Uvažujete  
o možnosti stavební uzávěry ze strany města?
Jak by možná ubytovna mohla ovlivnit život  
v blízkém okolí, si netroufáme hodnotit. Ná-
vrh územní uzávěry již Rada města schválila, 
dotčené orgány veřejné správy ji odsouhlasily  

Starosta: Město jsem já!
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a patrně začátkem roku bude radou města 
vydána. Hlavním důvodem je zásadní rozpor  
s návrhem nového územního plánu, který po-
čítá s využitím této plochy pro účely veřejné 
zeleně.  

3. Znáte „Generel cyklistické dopravy na úze-
mí města Český Brod“? Pokud ano, jak materi-
ál hodnotíte a jak moc se s ním ztotožňujete? 
Dle našeho názoru by měla být dána přednost 
pořízení infrastruktury pro cyklisty např. bez-
pečné stojany na kola před dalším značením 
cyklistických pruhů na městských silnicích. Ná-
vrh na zavedení maximální rychlosti 30 km/h 
může vypadat na první pohled nepříslušně. Dle 
našeho názoru se jedná o ochranu nejen cyk-
listů. Třicítka by se měla týkat hlavně místních 
komunikací. Jedinou zahrnutou průjezdovou 
komunikací je ulice Žižkova kvůli blízkosti ne-
mocnice. Domníváme se, že by se v této ulici  
k podobnému opatření nemělo přistupovat. Na 
místních komunikacích by ještě stálo za zváže-
ní nezavedení opatření v ulicích Jiřího Wolkera  
a Ruská.

4. Co si myslíte o dopravní situaci po úpravách 
v ulici Krále Jiřího, Jungmannově, Kollárově  
a na náměstí? Hodnotíte situace jako lepší než 
například před pěti lety?
Doprava za poslední dobu dosti dramaticky na-
rostla a stavba nových obchvatů je projekčně 
i finančně velmi nákladná. Zobousměrněním 
ulic Havlíčkova, Jungmannova a Krále Jiří-
ho došlo k větší propustnosti osobní dopravy  
v centru města a také k odlehčení ulic Kollá-
rova a Komenského, kde je velká koncentrace 
chodců, převážně pak dětí. Také se zjednodušil 
vjezd na náměstí a omezilo se „kroužení“ ko-
lem centra města. Z celkového pohledu dopra-
vy ve městě se situace určitě zlepšila, avšak za 
cenu nárůstu dopravy v úseku části Jungman- 
novy ulice a části ulice Krále Jiřího ve směru  
k náměstí. Tedy v těchto ulicích je situace horší 
než před pěti lety.    

5. Jak hodnotíte zdravotnickou úroveň ve 
městě? Zajímáte se o situaci v českobrodské 
nemocnici?
Poskytování zdravotní péče město ani Měst-
ský úřad nemůže ovlivnit. Zdravotní činnost 
poskytují soukromníci mimo záchranné služby, 
kterou zřizuje kraj. Rozsah činností si nasmlou-
vávají zdravotní pojišťovny a ty rozhodují, jaká 
služba bude poskytována. Město pouze vlastní 
nemovitosti v areálu nemocnice a ty jednotli-
vým zařízením pronajímá. Město dostalo od 
státu areál ve velmi nedobrém stavu a snaží se 
jej postupně dávat dohromady. 

6. Jak se stavíte k otázce koupaliště v Českém 
Brodě? Souhlasíte s variantou požární nádrže 
a koupáním na vlastní nebezpečí? Dokážete si 
představit jiné varianty?
Požární nádrž je provizorní variantou do doby, 
než se podaří najít jiné trvalé řešení. Možností 
je buď vybudování či využití jiné lokality nebo 
úprava stávající plochy na přírodní koupališ-
tě. Vše ale samozřejmě bude záležet nejen na 
penězích nutných na pořízení či přestavbu, ale 
samozřejmě také na následných provozních ná-
kladech. 

7. Co si myslíte o projektu “pivnice” na mís-
tě bývalé kotelny na sídlišti? Přinese takové 
místo obyvatelům sídliště spíše výhody nebo 
nevýhody? 
Rada města již vydala stanovisko a nesouhla-
sila s umístěním pivnice přímo vedle obytných 
domů. Ale není v moci města Český Brod zabrá-
nit vzniku podobného podniku. 

8. Jak jste spokojen s bezpečnostní situací ve 
městě a jak hodnotíte práci Městské policie?
V současnosti není bezpečnostní situace ně-
jak špatná. Ale opětovně se začíná rozmáhat 
nedávno těžce ochromený prodej drog. Vel-
kým pomocníkem je kamerový systém. Prošel 
převodem z analogového na digitální přenos 
a byl nově rozšířen do prostranství nádraží  
a jeho okolí. Městská policie je v ulicích přítom-
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na. Město navýšilo počet strážníků na osm, což 
umožňuje 24hodinový provoz. Také již máme 
mezi strážníky dva psovody a služebního psa. 
V dohledné době pravděpodobně i druhý pes 
získá zkoušky.

9. Sledujete diskusní fórum na oficiálních 
stránkách města? Pokud ano, proč se aktivněji 
nezapojujete do komunikace s občany?
Diskuzní fórum sledujeme a dle společné do-
hody odpovídá za radu města starosta. Větši-
na radních dává přednost osobnímu jednání  
o problémech města před diskuzí s anonymy.  

Děkujeme tímto za jednohlasnou odpověď 
celé Rady. Jsme zvědaví na názory zastupitelů, 
rádi se s vámi podělíme.  

Líbí se vám podobné ankety? Dejte nám tip, 
koho byste rádi vyslechli a případně na jaké 
otázky znali odpověď. 

David Klempíř

MUDr. Jana ForstováBc. Jakub NekolnýMgr. František Janík

radní Českého Brodu
zdroj fotografií: cesbrod.cz

Mgr. Pavel JaníkIng. Jan PřikrylIng. Renata RahmováMartin Vlasák
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Mgr. Jiří Havlíček, o.s. Českobroďák

Bezpečnost je věcí nás všech 
Bohužel stále platí, že Český Brod nepa-
tří mezi nejbezpečnější města v regionu. 
Účinným nástrojem v boji proti kriminali-
tě jsou kromě jiného i důležité informace  
o protiprávní činnosti, které Policie České 
republiky a Městská policie Český Brod ke 
své práci nutně potřebuje. Tyto informa-
ce zpravidla obdrží od osoby poškozené či 
od svědků události. Na jejich základě pak 
může dojít např. k vypátrání a zadržení 
pachatele, kdy je výchovný efekt tím větší, 
čím rychleji je v dané věci konáno. Efek-
tivní práce policie je však mnohdy pod-
míněna včasným zjištěním použitelných 
informací. 

Vzhledem k výše uvedenému opětovně ape-
lujeme na spoluobčany, aby nebyli lhostejní 
vůči svému okolí a aktivně se zapojili do řeše-
ní stávající bezpečnostní situace. Je zapotřebí 
včas hlásit podezřelé události a oznamovat 
poznatky týkající se protiprávního jednání. 
Se špetkou osobní statečnosti můžeme všich-
ni přispět ke zvýšení všeobecné bezpečnosti  
a veřejného pořádku. 

V praxi to znamená, že když uvidíte něco 
trestného či podezřelého, okamžitě vytočte 
bezplatnou tel. linku 158 a informace policis-
tovi sdělte. Linka 158 je nonstop v provozu, 
telefon zvedá operační důstojník Policie ČR, 
který situaci vyhodnocuje a na místo zpravi-
dla posílá hlídku. Rovněž se nebojte (nestyď-
te) zavolat zdejší městskou policii. Strážníků 
máme v současné době v Českém Brodě 8  
a službu zabezpečují každý den. Sami stráž-
níci vyzývají spoluobčany, aby jim zavolali při 
jakémkoliv problému. Uložte si do svých mo-
bilních telefonů číslo na jejich služební mobil, 
který mají za povinnost neustále nosit u sebe -  

736 675 756 (pevná linka je 321 612 156). Ni-
kdy nevíte, kdy jim budete potřebovat zavolat. 
Pakliže se vám bude zdát, že strážníci ade-
kvátně nezareagovali na oznámení či problém 
neřešili tak, jak jim ukládá zákon, kontaktujte 
se stížností přímo starostu města nebo naše 
občanské sdružení.    

Nechcete-li z nějakého důvodu kontakto-
vat státní či městskou policii přímo, využijte 
projekt občanského sdružení Českobroďák 
“Oznamte POZNATEK“. Napište nám jej na 
email: poznatek@ceskobrodak.cz nebo nás 
kontaktujte telefonicky (774 200 158, 739 749 
197). Podrobnosti naleznete na webových 
stránkách www.ceskobrodak.cz. Zde je na ti-
tulní straně symbol obálky s vykřičníkem. Po 
kliknutí na obrázek se kromě jiného zobrazí 
i formulář, pomocí kterého nám můžete po-
znatky oznamovat. 

V případě, že poskytnete anonymní sdělení, 
je Vaše totožnost plně chráněna a nelze ji do-
hledat. Při využití anonymního oznámení pro-
síme o velice podrobný popis celé věci, popř.  
o pozdější doplnění nově zjištěných skuteč-
ností. Informace budou vyhodnoceny a pře-
dány místně a věcně příslušným orgánům.  
V případě, že budete chtít mít od nás zpětnou 
vazbu, zanechte v textu na Vás kontakt.





Palackého 497, Český Brod

nově 3D návrhy Kuchyní

www.csnabytek.cz

Přijmeme do květinářství 
v Újezdu nad Lesy - Praha 9,

příjemnou, spolehlivou, zodpovědnou, usměvavou, 
kreativní prodavačku na plný, poloviční úvazek  
i brigádně s minimálně 2 letou praxí v oboru.

Nabízíme hezké prostředí, příjemný kolektiv,  
dobré platové podmínky po zapracování.

Mob.č.: 608 982 711, email: eringin@seznam.cz.

Místo pro vaši inzerci

736 249 946
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SEDÍTE CELÉ DNY U POČÍTAČE ? nebo V AUTĚ ? 
nebo VE ŠKOLE ? BOLÍ VÁS ZÁDA  nebo HLAVA ? 
Ale vy se potřebujete soustředit na práci nebo 
na učení a pilulka „růžové štěstí“ už nezabírá 
v malém množství?

Pokud se rozhodnete pro svoje zdraví něco 
udělat, zkuste si se mnou zacvičit. Při tomto 
cvičení  STAČÍ počítat do deseti - ZŮSTAŇTE SE-
DĚT - jelikož budete cvičit se zavřenýma očima 
a budete zhluboka dýchat - přečtěte si dopředu 
co budete dělat:

•	 zavřete oči, začněte zhluboka dýchat („vi-
díte“ jak dýcháte? )

•	 nechte zavřené oči - stále zhluboka dýchej-
te, ale všímejte si jak se vám zvedají a 

•	 klesají ramena a hrudník, a jak se narovná-
váte a hrbíte v zádech

•	 zavřete oči, s nádechem zvedejte ramena  
a s výdechem nechte ramena klesat

•	 pokračujete, a přidejte hrudník (vypnout 
prsa / schoulit se)

•	 nechte zavřené oči, dýchejte zhluboka při 
nádechu vypněte prsa a prohněte se 

•	 v zádech „jako luk“, při výdechu se snažte 
schoulit a v zádech „úplně ohnout“ 

Pokud máte pocit, že necvičíte „správně“, cvič-
te „do bolesti“ než řeknete AU. Cvičit můžete 
kdykoliv, kdekoliv a kolikrát chcete. S každoden-
ním opakováním přijde uvolnění ztuhlých svalů 
a větší pohybový rozsah.

Přeji vám hodně úspěchu a zdraví v roce 2014.

MÁTE „ČAS“ CVIČIT ?!  

SUNSET MASSAGE
Jarmila Fischerová

Sportovní 870
282 01 Český Brod

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

Jarmila Fischerová

Sháním sklenici s nápisem „Pivovar Čes-
ký Brod“ (i jinými), dobře zaplatím, dě-
kuji moc za nabídky na tel.732170454. 
Sběratel.

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

Sháníme levně stůl na stolní tenis v dob-
rém stavu. Tel.: 603 429 248

Nabízím k pronájmu 1+kk po rekonstruk-
ci, částečně zařízeno, téměř v cent ru 
Českého Brodu. Součástí vybavení je 
kuchyňská linka s vestavěnou ledničkou, 
sociální zařízení, připojení na internet 
a TV. Podlahové vytápění a ohřev vody 
zajišťuje úsporný kondenzační plynový 
kotel. Cena dohodou. Tel:  777 577 459.

Zhubla jsem 27 kg. Pomohu i Vám.
www.zdravehubnuti.info, 722 433 862.

Nabízím k pronájmu byt 2+kk na sídlišti. 
Cena 6000Kč / měsíc + 2800Kč zálohy na 
energie a poplatky. Vratná kauce pod-
mínkou. Byt má samostatnou kuchyň-
ku, která je průchozí s obývákem, stačí 
zaclonit a jde o 2+1. Byt není zařízen. K 
nastěhování od 1.2.2014. Vhodné pro 
mladý pár. Telefon 736 249 946. 

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

Využijte řádkové inzerce. Nabízíme možnost podbarvení a změn barev rámečku i textu, individuální přístup a pora-
denství. Slevy při větších objemech či při opakování. Pište na email reklama@yeti-studio.cz nebo volejte na telefon 

736 249 946. Možnost předání inzerce v naší kanceláři v Českém Brodě po předchozí dohodě.

Cena je 0,6Kč za znak bez DPH. V základu jde o černý text ve velikosti 8 bodů s černým rámečkem a bílým pozadím. 



Tel.: 604 180 884

- KONTEJNERY -
sutě - písky

Jan votava - Český Brod




