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Zvoleno nové vedení města.
Shrnutí a rozhovor se starostou uvnitř.

Vysočina MAXI

119 Kč/kg

vepřová kýta bez kosti

96 Kč/kg

vepřový bok s kostí

69 Kč/kg

ProdejnaHusovo nám. 41 Český Brod tel: 321 622 376
ceny jsou platné od 24.11. do 6.12. 2014 

na prodejně v Českém Brodě
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Ve středu 5. listopadu bylo v kině Svět 
zvoleno nové vedení města. Již známe 
jméno nového starosty i místostarosty. 
Dokonce i druhého místostarosty.

Ano, naše město nyní budou řídit tři lidé místo 
obvyklých dvou. Novým starostou je opět Ja-
kub Nekolný, který tímto bude druhé volební 
období ve funkci starosty. Zrovna tak obhájil 
svou pozici Pavel Janík. Novým, neuvolněným, 
místostarostou je právník Tomáš Klinecký, kte-
rý za svou funkci sice nebude brát plat, ale 
má plná práva a povinosti, jako místostarosta 
uvolněný.

V Radě města bylo vyměněno celkem pět lidí. 
Novými tvářemi jsou Vladimír Jakub Mrvík, 
Jana Kulhánková, Pavel Štěpán, Jaroslav Ta-
lacko a výše zmíněný Tomáš Klinecký. Zbytek 
Rady zůstal stejný. 

Koalici utvořily doposud účinkující strany cel-
kem s 11 zastupiteli z 21. Vznikla tedy křehká 
koalice. V minulém období tyto strany měly 
mandátů 16. 

Ačkoliv tedy volby vyhrál ČESKOBROĎÁK SNK, 
nemá v Radě ani jednoho člověka, stejně tak 
ANO 2011, které si ve volbách vedlo také dobře. 

Vytvoření funkce neuvolněného místostaros-
ty nebo dosazení některých lidí do Rady může 
působit jako cena za udržení koalice. Čas nám 
ukáže, jak tomu opravdu je a zda koalice takto 
může fungovat.

Nicméně už teď je jasné, že na jakékoliv hla-
sování a projednávání bude dohlíženo po-
drobněji a pečlivěji, že v Radě zasednou nové 
tváře, které by mohly leccos změnit a také že 
rozdělané projekty musí dotáhnout ti samí, 
kteří je začali.

Vyzpovídali jsme pro vás staronového starostu 
města, Jakuba Nekolného:

Král je mrtvev, ať žije král!

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 5. 12. 2014.
---------------------------------------------------------------------
Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 21348
Tisk provádí Ústecké tiskárny s.r.o.
Toto číslo vyšlo v listopadu 2014 v nákladu 5200 ks.
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Dobrý den, dovolte mi poblahobřát vám k ob-
hájení funkce starosty města na další 4 roky. Je 
to pro vás překvapení? Co na to říkáte?

Děkuji za blahopřání. Kandidoval jsem s úmys-
lem obhájit post starosty a proto jsem rád, že 
se to podařilo.  
 
Ve volbách vyhrála strana Českobroďák SNK, 
přesto nejsou v koalici a ani nemají žádného 
funkcionáře. Myslíte si, že to lidé nebudou 
brát jako podraz, že si zvolí stranu, která je na-
konec odsunuta?

Českobroďák je neoddiskutovatelným vítě-
zem voleb. Oslovil víc jak pětinu voličů a získal  
5 mandátů. Avšak na sestavení rady potřebu-
jete nadpoloviční většinu. Tu má i po letošních 
volbách koalice stran ODS, SNK-ZČB, TOP 09  
a KDU-ČSL. Podpora těchto stran poklesla a mís-
to 16 mají nyní v zastupitelstvu jen 11 křesel. Ale 
i tak se dá říct, že si většina voličů přála pokra-
čování této spolupráce. Uvědomuji si křehkost 
většiny v zastupitelstvu a spolu hlavně s kolegy  
z KDU jsem preferoval spolupráci na širším 
základě. Zástupci stran VPM a ANO 2011 spo-
lupráci odmítli a rovnou odešli do opozice. 
Českobroďák byl ochoten přistoupit na náš pro-
gram za podmínky většího důrazu na bezpeč-
nost a situaci v nemocnici. Kladl si však velmi 
velké nároky na zastoupení ve vedení města. 
Tyto nároky, možné upozadění některých men-
ších stran a dost agresivní rétorika nejen ve 
finále volební kampaně ze strany vítěze voleb 
odradily některé naše partnery od utvoření širší 
koalice. Při volbě mezi osvědčenou a fungující 
spoluprací čtyř stran na jedné straně a zapoje-
ním zatím nevyzpytatelného sdružení a ztrátě 
podstatné části koalice na straně druhé jsem 
dal logicky přednost prvnímu řešení.  Následně 
byla dohodnuta a podepsána koaliční smlou-
va, která je k dispozici na městských stránkách 
www.cesbrod.cz.

 
Zkuste mi prosím v krátkosti říci, na co jste 
hrdý za uplynulé 4 roky a co byste rád doká-
zal v novém období.

V krátkosti lze říct, že jsem hrdý na tým lidí, 
který se podařilo sestavit a za nimž je opravdu 
velmi mnoho viditelné i neviditelné práce. Po-
dívejte se po městě, na školy a školky, na zeleň, 
péči o veřejné prostranství, systém nakládání  
s odpady, dovybavenou čistírnu odpadních 
vod s navýšenou kapacitou, kanalizaci a vo-
dovod ve Štolmíři, nové silnice a chodníky ve 
městě, na nádraží a jeho okolí. Za nedlouho se 
podaří skoro neskutečná věc a tou je propojení 
Škvárovny podchodem na nádraží. Jsem hrdý 
na občanský sektor ve městě, množství spor-
tovních a zájmových organizací, na rozmach 
kultury, na úroveň Českobrodského zpravoda-
je. Ale také na kvalitní práci úředníků města, 
na technické zabezpečení včetně programo-
vého vybavení, které Vám umožní sledovat 
činnost úřadu v teple domova. Je toho hodně. 
Velký dluh máme hlavně v areálu nemocnice  
a moc bych si přál, aby se situace za další čtyři 
roky významně změnila.  

Bc. Jakub Nekolný



Kandidoval jste za stranu ODS. Jedna z priorit 
volebního programu je rozšíření kamerového 
systému. Vidíte shodu s koaličnimi partnery?

Vidím shodu s koaličními partnery a doufám  
i v širší shodu. Je však nutné říct, že jde o vcelku 
nákladnou záležitost. Kamery a další potřeb-
né zařízení se doposud pořizovaly jen z dotací. 
Když to tak půjde dál, bude se systém rozšiřo-
vat rychleji, když dotace nebudou, pak se za-
měříme jen na velmi exponovaná místa a na 
upgrade stávajícího systému.
 
Ve volebním programu ODS se píše o investi-
ci, která nebude nejspíše z nejmenších. Mám 
na mysli rekonstrukci hlavního vodovodní-
ho přivaděče a výstavbu nebo rekonstruk-
ci městského vodojemu. Zároveň se psalo  
o variantě propojení s pražským systémem. 
Byla to předvolební úlitba možným koaličním 
partnerům? Je tato varianta ve hře?  

Zásobování vodou je také jedna z důležitých 
věcí, která čeká na vyřešení. Hlavní zdroje pitné 
vody pro naše město jsou umístěné v blízkých 
Dolánkách. Tam se nachází ještě další dva zá-
ložní vrty, které zatím nejsou osazeny čerpadly 
a potrubím ke stávajícímu vedení. Stávající 
vedení hlavního přivaděče bylo vybudováno  
v druhé polovině 20. století ještě za minulého 
režimu z ne moc kvalitního materiálu. Proto 
bude v budoucnu potřeba tento řad vyměnit. 
Jelikož se jedná o několik kilometrů, není tato 
akce reálná bez zajištění dalšího spolufinanco-
vání. Čili potřebujeme dotaci nebo investiční 
příspěvek nějakého většího partnera. Podobná 
záležitost je i v případě městského vodojemu. 
Nejde čekat, že to nějak dopadne. Musíme uči-
nit jasné kroky k zajištění i těchto pro město 
nutných akcí. Propojení s pražským systémem 
je možné. Připojením na Novou ves by byla za-
jištěna možná rezerva v případě výpadku jiné-
ho zdroje. Odborně se tomu říká diverzifikace 
rizik. Můžeme se bavit o desetině produkce? 
Ale podobné propojení jako přes Kounice na 
VaK Nymburk nezajistí zásobování vody pro 
celé město. Kdybychom chtěli zajistit produkci 

celou, museli bychom vybudovat přivaděč až 
z Újezda nad Lesy a to by si vyžádalo finanč-
ní částku úplně mimo možnosti našeho města. 
Jelikož chceme přistupovat i k problematice 
koncepčně, nechali jsme vypracovat generel 
vodovodů a kanalizací, který pomocí měření, 
matematických modelů fungování sítě a po-
souzením rozsahu rozvojových ploch města na-
vrhne řešení, které by bylo pro město nejlepší.      
 
Chtěl byste svým voličům, a vlastně všem ob-
čanům města, něco vzkázat?

Moc bych si přál, aby deklarovaná práce pro 
město některé lidi po volbách neopustila. Dále 
chci všem vzkázat, že se budu i nadále snažit 
zapojovat všechny aktivní lidi a také jim budu 
naslouchat. Stojím o spolupráci nejen se vše-
mi zastupiteli. Napadá mě ještě jedna důležitá 
věc. Tou je nový územní plán města. Doufám, 
že si všichni důkladně zkontrolovali, k jakému 
využití jsou navrženy plochy s jejich pozemky. 
Nyní by bylo dobré zkontrolovat, kdo bude há-
jit zájmy města a kdo parciální zájmy vlastníků 
pozemků. Ale pozor, ne vždy se tyto zájmy vylu-
čují. Chci tím říct, že po veřejném projednání, 
kde vystupovali hlavně vlastníci pozemků se 
svými požadavky, by bylo dobré také hájit zá-
jmy našeho města.  Pevně věřím, že nás bude 
víc.
 
Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspě-
chů.

Také děkuji za rozhovor a i já Vám přeji mnoho 
úspěchů

Jaroslav Hor



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
•  Pojištění schopnosti splácet



Richard Hrdina
cukrářská výroba

Zakázková výroba dortů a zákusků pro všechny příležitosti, a to bez sta-
rostí! Vyrábíme pro Vás dorty a zákusky přesně podle vašich požadavků 
a přivezeme Vám je až domů. Po okolí zdarma!

• používáme výhradně kvalitní suroviny
• ruční zpracování
• příznivá cena
• dovoz dle domluvy, po okolí zdarma
• uděláme maximum pro vaši spokojenost

Objednací lhůta minimálně 10 dní. 
Za kvalitu ručí Jaroslava Součková!

+420 721 566 043
richard.hrdina@seznam.cz

www.hrdinacukrar.cz
www.facebook.com/hrdinacukrar

sídlo
Ibišková 578
250 84 Květnice

provozovna
Hlavní 87
289 15 Kounice



Vysočina MAXI

119 Kč/kg

vepřová kýta bez kosti

96 Kč/kg

vepřový bok s kostí

69 Kč/kg
ProdejnaHusovo nám. 41 Český Brod tel: 321 622 376

ceny jsou platné od 24.11. do 6.12. 2014 

na prodejně v Českém Brodě

DĚTSKÁ, DÁMSKA, PÁNSKÁ OBUV
KOŽENÁ GALANTERIE
NADMĚRNÁ OBUV

Český Brod, n. A. z Pardubic 43, tel: 321 620 061
Čelákovice, Sedláčkova 104, tel: 326 994 507 

OBUV JEDELSKÝ

VELKÝ VÝBĚR ZIMNÍ OBUVI
www.obuv-jedelSky.cz

Tel.: 604 180 884

- KONTEJNERY -
sutě - písky

Jan Votava - Český Brod



jak se vám dnes chodí? Pokud dobře – jsem ráda. 
Pokud by to mohlo být lepší – zkuste si se mnou zacvičit.

Sedíte na židli uprostřed sedáku ? 
kývejte se dopředu – dozadu 
při pohybu se opírejte o chodidla střídavě o špičky a o paty DÝCHEJTE
kývejte se doprava – doleva
při pohybu se opírejte o chodidla střídavě o pravé a o levé DÝCHEJTE
Sedíte na židli uprostřed sedáku  ?
pokuste se vstát jenom malinko a sedněte si zpět - opakujte a DÝCHEJTE
kývejte se dopředu - dozadu a při pohybu dopředu se malinko zvedněte 
dosedněte zpět na židli s pohybem dozadu
Sedíte na židli uprostřed sedáku ?
nadzvedněte pravou nohu – levou nohu jenom malinko - opakujte a DÝCHEJTE
kývejte se doprava – doleva a přitom střídavě nadzvedávejte pravou – levou nohu
Sedíte na židli uprostřed sedáku ? 
opřete se rukama do třísel a malinko se zvedněte 
ruce vás zatlačí zpět na židli, opakujte a DÝCHEJTE
nechte ruce opřené do třísel kývejte tělem dopředu a malinko se zvedejte, 
ruce vás vrátí na židli tak proveďte pohyb dozadu, opakujte a DÝCHEJTE

Sedíte pohodlně na židli ? Vstaňte a projděte se. Změnilo se něco?
Pokud ano jsem ráda, pokud ne zkuste si ještě trochu zacvičit.
Přeji vám krásný barevný podzim.

Chcete originální vánoční dárek ? Vyberte masáž!
DÁRKOVÉ POUKAZY NA MASÁŽE V PRODEJI

Dobrý den,
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SUNSET MASSAGE
Jarmila Fischerová

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

Sportovní 870
282 01 Český Brod

Jarmila Fisherová





Vysočina MAXI

119 Kč/kg

vepřová kýta bez kosti

96 Kč/kg

vepřový bok s kostí

69 Kč/kg

areál cihelny Vrátkov

Pronájem / přistavení kontejnerů na odpad (od 2 do 30 m )
Odvoz odpadu a jeho uložení (zemina, suť, komunální odpad)
Prodej písků, štěrků, recyklátů a tříděné zeminy (vše skladem)
Štěpkování dřevitého odpadu, prodej štěpky
Autodoprava - práce s hydraulickou rukou, přeprava strojů
Man 12t, Mercedes 4x4 8t, Avia 5t
Zemní práce, teréní úpravy a demolice
minibagr, bobík, nakladač 15t, nakladač 6t + vidle, sněžný pluh



Koupím starší pivní půllitry,třetinky i tác-
ky s nápisy např. Kolínský ležák, Pivovar 
Český Brod,Kozel i jiné. Tel.732170454.

Prodám spotřební materiál ke kancelář-
ským tiskárnám Konica Minolta. Tonery, 
válce, zahřívací jednotky. Pro více info 
volejte 736249946.

Tento inzerát je dlouhý 120 znaků a stojí 
tedy jen 72Kč bez DPH 21%. Nabídněte, 
prodejte, kupte nebo sežeňte, co chcete!

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

Vysočina MAXI

119 Kč/kg

vepřová kýta bez kosti

96 Kč/kg

vepřový bok s kostí

69 Kč/kg
ProdejnaHusovo nám. 41 Český Brod tel: 321 622 376

ceny jsou platné od 24.11. do 6.12. 2014 

na prodejně v Českém Brodě

areál cihelny Vrátkov

Pronájem / přistavení kontejnerů na odpad (od 2 do 30 m )
Odvoz odpadu a jeho uložení (zemina, suť, komunální odpad)
Prodej písků, štěrků, recyklátů a tříděné zeminy (vše skladem)
Štěpkování dřevitého odpadu, prodej štěpky
Autodoprava - práce s hydraulickou rukou, přeprava strojů
Man 12t, Mercedes 4x4 8t, Avia 5t
Zemní práce, teréní úpravy a demolice
minibagr, bobík, nakladač 15t, nakladač 6t + vidle, sněžný pluh



Husovo náměstí 80 
(vedle papírnictví)
+420 737 499 342
info@optika-novak.cz
www.optika-novak.cz

při zakoupení 

dáRKOvéhO 
pOuKazu 

do Vánoc Vám dáme 

10% Navíc 
JaKO dáREK


