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Co přineslo první číslo

Máme za sebou více než měsíc od vydání
prvního čísla a nyní vychází druhé. Co vše
se událo, změnilo a co se ještě změní?

Po vydání prvního čísla Českobrodska jsme
zaregistrovali mnohé reakce našich čtenářů.
Ačkoliv výrazně převažovaly ty pozitivní, objevilo se i několik negativních. Například, že
Českobrodsko nebylo doručeno - tato chyba
doufejme druhé číslo nepostihne.
Případné pochybení hlaste na poště v Českém
Brodě nebo nám na email. Elektronická verze
Českobrodska ve formátu pdf lze stáhnout na
webu www.cesky-brod.cz.
Mezi novinky patří jistě zvýšený roznos, spuštění první verze webových stránek a nebo například rubrika Koupím / Prodám.
U posledního bodu bych se pozastavil - jde
o zavedení řádkové inzerce pro občany. Nyní
je možné inzeráty na prodej či pronájem bytu,
sehnání zedníka či chůvy nebo třeba prodej
sbírky známek umístit do Českobrodska!

Pokud budete mít zájem pomoci, můžete několika způsoby. První je nejjednodušší - budete našimi věrnými čtenáři, budete o problémech mluvit a případně se snažit hledat
řešení. Druhý způsob je pak možnost zapojení se do tvorby - neustále sháníme lidi, kteří umějí psát, chtějí něco řešit či o některém
tématu toho ví opravdu hodně. Třetí možnost
je finanční podpora. Buď jako firma můžete
zakoupit inzerci, jako občan nově řádkovou inzerci v sekci Koupím / Prodám a nebo přispět
finančním darem, být našim sponzorem.
V každém případě s námi můžete diskutovat
emailovou cestou (info@cesky-brod.cz), po
telefonu (736 249 946) či nově v kanceláři Yeti
Studio na Malechově v ulici Prokopa Velikého
naproti stavební firmě Královi s.r.o.
Děkujeme za důvěru a podporu.
Jaroslav Hor

Spolupracujeme
s o.s. Českobroďák
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

Českobrodsko vychází 11x ročně a je doručeno zdarma do všech
schránek v těchto obcích: Břežany II, Český Brod, Liblice, Klučov,
Kounice, Přehvozdí, Přistoupim, Rostoklaty, Štolmíř, Tismice, Tuchoraz, Vrátkov, Zahrady.
Veškeré náměty, připomínky a dotazy směřujte na redakční
email info@cesky-brod.cz.
Diskuze, rozšířené články i fotky a dokumenty navíc najdete na
www.cesky-brod.cz a na www.facebook.com/ceskobrodsko.
Uzávěrka dalšího čísla je 27. 10. 2013.
--------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 21348
Tisk provádí Ústecké tiskárny s.r.o.
Toto číslo vyšlo v říjnu 2013 v nákladu 5200 ks.
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Voda tvrdá jako kámen - 1. část

Jako dítě pamatuji, jak už moje babička
týden co týden lila do konvice na vodu
ocet, aby zlikvidovala nános vodního kamene. Když jsem takhle myl konvici před
kamarádkou z Prahy, udiveně koukala, co
to dělám. Nikdy to neviděla. Ano, žijeme
v Brodě.
Když jsem se začal pídit po informacích
o tvrdosti vody v Českém Brodě, narazil jsem
na druhý problém, který nás léta provází. Tím
je nezávadnost vody. Podle článku MF Dnes ze
4. 4. 2011 a informací ze stránek města vznikly
problémy s kvalitou vody přímo u zdroje, tedy
ve Štolmíři.
Kvůli znečištění zemědělskými hnojivy krajská hygienická stanice dočasně snížila limit
pro dusičnany v pitné vodě a vydala upozornění, že kojenci by vodu neměli pít vůbec
a těhotné ženy či děti do šesti let by dvě třetiny tekutiny měly nahradit z jiného zdroje než
z kohoutku.
Stane se a nutno říci, že město situaci vyřešilo během šesti měsíců přivedením vody
z Kounic. Investice byla dva miliony korun, ale kvalitní vody byl přesto nedostatek
a tento krok problém nevyřešil zcela. V Dolánkách vznikly nové vrty, ale město nemá prostředky na přivedení této vody. Náklady na
vrt a sondy jsem na Internetu nenašel. Ale již
v roce 2009 město dokonce vydalo uzávěru
pro připojení k místnímu vodovodu. Nemá
vodu pro další odběratele. Jistě, množství
vody neřeší kvalitu a jsou to již starší informace.
Kvalita pitné vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu musí splňovat zákon, konkrétně
zákon č. 258/2000 Sb. v úplném znění zákona č. 471//2005 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví). Neméně důležitá je Vyhláška

č.252/2004 Sb., která stanovuje požadavky na
pitnou a vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Odpovídá cena kvalitě?

Voda, která teče v Českém Brodě z kohoutků,
je podle zákona v mezích normy. Problémem
je tvrdost, kterou určuje zejména obsah vápníku a hořčíku. Obsah těchto látek je dán zejména geologickými podmínkami a složením
hornin, s nimiž voda v přírodě přichází do
styku. Čím vyšší množství těchto prvků voda
obsahuje, tím je tvrdší. Požadavky na obsah
vápníku a hořčíku se u spotřebitelů různí, často jsou protichůdné, a tak nelze vyhovět všem
zároveň. Obsah vápníku a hořčíku má z mnoha
hledisek velký význam.
Co se týká vysokých hodnot tvrdosti vody a její
dlouhodobé konzumace, nebylo žádnou zdravotní studií prokázáno, že by extrémně vysoký
obsah vápníku a hořčíku měl jakékoliv nepříznivé účinky na zdraví člověka. Naopak určitý
(spíše vyšší) obsah vápníku a hořčíku v pitné
vodě je ze zdravotního i chuťového hlediska
žádoucí.
Hodnoty většiny posuzovaných lokalit se pohybují kolem středu. Asi nejnižší poměr vápníku a hořčíku mají například na Příbramsku
v obci Třebsko, Láz či Modřovice. Tam je
hodnota 0,65 mmol/l. Velmi měkká voda se
však pohybuje až pod hodnotou 0,5. Naopak
nejtvrdší vodu potvrdily rozbory v Českém
Brodě a Tuchorazi. Tam se hodnota vyšplhala
k 4,7 mmol/l.
Meze tvrdosti vody
Pitná voda		
velmi tvrdá		
tvrdá			
středně tvrdá		
měkká			
velmi měkká		

mmol/l
> 3,76
2,51 - 3,75
1,26 - 2,5
0,7 - 1,25
< 0,5
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Tvrdost vody od nejtvrdší po nejměkčí (dle článku 1.SčV, a.s. z 10. 10. 2008)
Obec
Tuchoraz
Český Brod
Mníšek pod Brdy
Petrovice
Solopysky
Osečany
Vysoký Chlumec
Hrabří
Tehovec
Klučenice
Jince, studna bytovky
Sedlčany
Říčany (mimo Radošovic), Jesenice, Dolní Břežany, Zlatníky, Nupaky, Herink,
Velké Popovice, Herink, Křenice, Březová-Oleško, Zvole, Ohrobec, Vrané
Mukařov
Hluboš, Lhota u Příbrami
Trhové Dušníky, Kardavec
Milín, Háje, Drásov, Nečín a ostatní
Příbram město
Jince
Zvírotice
Láz, Bohutín,Tisová Vysoká Pec, Brod
Modřovice, Třebsko, Lazsko, Kamenná

Hodnota tvrdosti vody
4,7
4,1
2,9
2,9
2,6
2,6
2,4
2,3
2,2
2
1,9
1,6
1,4
1,4
0,9
0,9
0,8
0,77
0,7
0,7
0,65
0,65

Vodné a stočné (platné od 1. 1. 2013)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Obec
Křenice
Ohrobec
Březová-Oleško
Nupaky
Svazek obcí
Český Brod
Klučenice
Mukařov
Herink
Dobřejovice
Mníšek p. Brdy
Říčany
Dolní Břežany
Zlatníky
Příbram
Petrovice
Jesenice
Hlubočinka
Kosova Hora
Zvírotice
Tuchoraz
Sedlčany
Mikroregion
Drevniky
Vysoký Chlumec
Osečany
Poříčany
Dublovice

Vodné
47,99
57,5
57,5
52,55
50,78
39,82
50,89
37,38
35,63
34,92
46,8
40,78
37,22
33,53
50,03
38,81
29,69
29,69
28,64
41,3
59,00
28,64
57,50
52,57
43,13
37,9
x
x

Stočné
57,92
47,07
53,38
47,4
40,4
50,16
36,72
47,41
49,12
47,46
34
38,48
38,32
41,57
22,64
32,86
39,67
37,66
33,1
18,51
x
29,11
x
x
x
x
35,3
32,83

Celkem
105,91
104,57
110,88
99,95
91,18
89,98
87,61
84,79
84,75
82,38
80,8
79,26
75,54
75,1
72,67
71,67
69,36
67,35
61,74
59,91
59
57,75
57,5
52,57
43,13
37,9
35,3
32,83
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Pokud by byla problém pouze tvrdost vody,
mohl by kdekdo mávnout rukou s tím, že to
je zkrátka geologický úděl. Tak jednoznačné
to však není. Pokud se podíváme na fakta,
máme nejtvrdší vodu z okolí a cenu vodného
a stočného v horní části ceníku.
Na Českobrodském fóru jsem našel vyjádření
starosty z 13. 9. 2010. Tématem byla jakost
pitné vody dodávané do veřejného vodovodu
města Český Brod. Podle tehdejšího vyjádření byla „kvalita kontrolována průběžně 11x
během roku krácenými a 2x úplnými rozbory.
Podle všech těchto rozborů vyhovuje kvalita
pitné vody vyhlášce Ministerstva zdravotnictví
252/2004 Sb. Jedná se o vodu podzemní, která má ze své podstaty vyšší tvrdost. Do plánu
investic města Český Brod na rok 2011 bude
pravděpodobně zahrnuta technologie snižující
tvrdost vody, respektive omezující vznik vodního kamene. Dovolujeme si upozornit, že každá
nová technologie sebou nese vyšší provozní
náklady a tedy nevyhnutelně i zvýšení vodného. Navíc vodné není tvořeno jen provozními
náklady, ale i nájemným, které je nutné pro
obnovu a rozvoj celé vodárenské infrastruktury.“ Tolik starosta města.
O životně důležitou vodu se město stará, nicméně mě překvapilo, že se honíme za vodou
v okolí a přitom v Úvalech končí pražská voda,
jejíž hodnota tvrdosti je dle Pražské vodárenské pouhé 1,4 mmol/l a navíc je levnější o více
než 2 Kč! Při předpokladu, že by stočné zůstalo
stejné, pak by cena klesla jen o dvě koruny, ale
tvrdost by se rázem dostala ze současných 4,1
na 1,4. Zavolal jsem tedy do firmy VEOLIA a na
Pražské vodárny a kanalizace. Praha má 40 %
přebytků vody a moc ráda nám ji bude prodávat. Sama se totiž snaží najít ve Středočeském
kraji odběratele.

Pravda je tam venku…

Na místě je klíčová otázka, zda představitelé
města vůbec zapřemýšleli nad jiným dodavatelem. Proč se město tolik snaží najít další
zdroje vody v okolí a připojit se ke Kounicím,
když jen o kousek dál jsou Úvaly a s měkčí
a levnější vodou? Navíc jistě bez dusičnanů
a dalších nebezpečných látek, které by jinak
ohrozily zdraví obyvatel hlavního města.
Se zdrojem vody v Káraném a v Želivce bych
byl jako občan klidnější, voda pro Prahu se
navíc kontroluje průběžně, nikoliv 13x ročně.
Nejspíše proto, že více než milion rozzlobených zákazníků je silnější káva než případných
sedm tisícovek lidí v Českém Brodě.
Budu-li polemizovat dál, pak bych si jako radní položil otázku, zda by investice do vody za
posledních například jen pět let nepokryly náklady na potrubí do Úval? Budu-li polemizovat ještě dál, nebylo by potřeba ani investice
do potrubí. VEOLIA by jistě kývla, že potrubí
zaplatí, když bude mít dalšího dlouholetého
zákazníka. Stačí jen chtít se domluvit a smýšlet
obchodně.
Až bude mít VEOLIA nedostatek vody, Český
Brod už bude stávající zákazník, který vodu
dostat musí. Ale nejvíc se mi líbí představa,
že tisíce domácností v Českém Brodě ušetří.
Třeba za praní, za myčky na nádobí.
Doplňujícím údajem je informace, že město
podle smlouvy „O pronájmu a komplexním
provozování vodovodů a kanalizací v majetku
města Český Brod“ podepsalo 2.9.2005 mezi
Českým Brodem jako vlastníkem a 1.SčV spol.
s r.o. jako pronajímatelem, smlouvu o pronájmu do 31.12.2020, kterou se musí řídit. Ta
ovšem nic neříká o zdroji pitné vody.
Toto je pouze úvodní článek k tomuto tématu,
budeme pátrat dále.
Ing. Martin Janků
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Škvárovna pro sociálně slabé?

Mezi obyvateli Českého Brodu se začíná

šířit panika. Hlavně na Škvárovně a v Mexiku se lidé ptají, co je pravdy na tom, že
zde má být vystaveno bydlení pro sociálně
slabé. Hlavně média nás neustále upozorňují na to, že v České republice existuje
spousta případů, kdy se z obdobných míst
stala ghetta obývaná nepřizpůsobivými
sousedy…

Princip sociálního bydlení spočívá zpravidla
v tom, že podnikatelský subjekt opraví chátrající budovu či vystaví tzv. nízkonákladové
byty na zelené louce. Ty následně pronajme
osobám, které z nějakého důvodu (např. nezaměstnanost) nemohou platit standardní tržní
nájem. Tyto osoby, potažmo celé rodiny, pak
pobírají tzv. doplatek na bydlení, což je vlastně sociální dávka od státu. Tato je v některých
případech vyplácena přímo podnikatelskému
subjektu, který sociální bydlení zřídil a provozuje.
Lidé se logicky obávají takovýchto sousedů,
neboť bydlení pro sociálně slabé mnohdy doprovází problémy jako je například zvýšená
kriminalita v dané oblasti či v celém městě.
Obavy spoluobčanů byly vyjádřeny i na webovém fóru města, kde se k dané věci průběžně
vyjadřuje také starosta Českého Brodu. Dle
jeho slov žádný subjekt ještě nepodal žádost
o územní ani stavební povolení na umístění

či stavbu jakékoliv budovy v dotčeném místě.
Zdůrazňuje, že podle stávajícího a stále platného územního plánu je toto území vyhrazeno
pro výrobu a obytná funkce je NEPŘÍPUSTNÁ!
Dále uvedl, že pole zakoupil jeden místní podnikatel, který zde měl zájem stavět bytové
domy, což je v rozporu s územním plánem.
Dle starosty má být údajně stavba označena „ubytovnou pro zaměstnance“, což by již
mohlo být v souladu s územním plánem, avšak
podnikatel by musel prokázat, že se ubytovna
bude týkat výroby. Toto však bude prokazovat
jen těžko a stavební úřad by potom podnikateli nemohl vydat stavební povolení. V případě
jeho vydání, hodlá starosta iniciovat jednání
o podání odvolání na krajský úřad. V posledním příspěvku z fóra se od starosty dovídáme,
že již byl Městský úřad kontaktován s žádostí
o tzv. „vyjadřovačky“, aby mohla být podána
žádost o stavební povolení.
Zeptali jsme se přímo starosty Bc. Jakuba
Nekolného na jeho postoj vůči zmiňované
stavbě.
V jaké fázi se projekt nachází?
Stavebník shání všechny „vyjadřovačky“, mimo
jiné i od odboru životního prostředí, technických služeb a samosprávy. Jelikož se jedná
o citlivé téma, budu vyjádření samosprávy
předkládat do jednání rady města. Osobně
s tím nesouhlasím, neboť dochází k obcházení
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územního plánu. Plochy jsou určeny územním
plánem pro drobnou výrobu. Obytná funkce je
přípustná a dle mého by měla ale sloužit pro
potřeby té zóny. Což se v tomto případě patrně
neděje.
Jaké má město možnosti řešení, jestliže na
Škvárovně (i jinde) bude vystavěna ubytovna, která se v budoucnu stane problémovou?
Je možno následně účinně pomoci postiženým občanům?
Nechci předjímat budoucí vývoj. Nevím, zda
a jaké problémy by taková ubytovna přinesla.
Samozřejmě bychom museli na situaci reagovat. Reakce by patrně byla jak na straně prevence, tak i represe. Dokážu si představit zřízení kamerového bodu a monitoring lokality či
zvýšený dohled městské policie. Ale záměrem
města je, aby takováto lokalita na Škvárovně
nevznikla.
Dle vyjádření vedoucí Odboru stavebního
a územního plánování Ing. Radany Marešové nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí
a ani stavební povolení ke stavbě ubytovny,
která by měla být umístěna na par. č. 624/5,
kat. území Liblice u Českého Brodu. Do současné doby nebyla žádost o vydání územního
rozhodnutí nebo žádost o stavební povolení
na odbor doručena.
V případě doručení žádosti vydáte územní
rozhodnutí a následně stavební povolení ke
stavbě?
Stavební úřad zkoumá zákonnost takovéto
žádosti, to znamená např. zda-li je žádost podána oprávněnou osobou, zda jsou stanoviska
dotčených orgánů kladná, apod. V případě, že
jsou obdobné náležitosti v pořádku a v souladu se stavebním zákonem, nemáme oprávnění
zakázat stavbu. Stavební úřad nemá pravomoc stavbu zakázat proto, že se mu stavba
„nelíbí“.
Dle slov pana starosty může v případě této
stavby docházet k obcházení územního plá-

nu, kdy je obytná funkce přípustná pouze
v souvislosti s výrobou. Jak je to?
Stavební úřad při podání žádosti nejprve
zkoumá, zda je navrhovaná stavba v souladu
s územním plánem příslušné obce (ÚP). Jestliže je navrhovaná stavba v rozporu s ÚP, je
stavebním úřadem zamítnuta.
Přípustná funkce využití ploch VD (výroba
drobná) v ÚP připouští stavby pro ubytování
bez podmínky souvislosti s výrobou – v ploše
VD se nachází pozemek parc. č. 624/5, kat.
území Liblice u Českého Brodu.
Jelikož zatím stavební úřad neobdržel patřičnou žádost, veškerá jeho vyjádření k předmětné stavbě by byla spekulací. Stavební zákon
stanovuje, kdo je účastníkem řízení. Každý
účastník řízení může během správního řízení
podávat námitky a připomínky a má právo
se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolat
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Ten
bude řešit obsah odvolání a dodržení všech
náležitostí žádosti.
Na výše uvedené jsme se rovněž zeptali investora tohoto projektu, pana Radka Jordáka.
Lidé ze Škvárovny se obávají, že zde vyroste
ubytovna pro sociálně slabé. Jaký je záměr
projektu?
Bude se jednat o ubytovnu pro naše zaměstnance, v případě volné kapacity i pro další
zájemce o přechodné ubytování. Pozemek
určený k zástavbě lehce přesahuje 1000 m2,
zastavěná plocha bude dle projektu 405 m2.
Bude zde zajištěno parkování na vlastním
oploceném pozemku. Ubytovna bude mít přízemí a první patro. V objektu bude 9 bytových
jednotek, z toho 1 bezbariérová. Každá jednotka se bude skládat ze 2 pokojů, kuchyňky a hygienického zázemí. Celková kapacita zařízení
je 34 lůžek. Investice bude hrazena z vlastních
zdrojů a úvěru.
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Obecně platí, že v okolí ubytoven bývají problémy s veřejným pořádkem. Jakým způsobem hodláte případně zajistit veřejný pořádek v okolí ubytovny?
V objektu bude bydlet správce, který bude
mít zařízení na starosti. Uvnitř budovy bude
instalován kamerový systém, který bude plnit preventivní opatření. V případě jakýchkoli
problémů bude instalována kamera snímající
i venkovní prostranství a bude napojena do
systému Městské policie Český Brod, což pomůže veřejnému pořádku v celém okolí budovy. Před objektem bude provedeno veřejné
osvětlení.
Jak zaručíte občanům města, že se z plánované ubytovny pro zaměstnance nestane ghetto pro nepřizpůsobivé?
Jelikož finanční náklady na výstavbu budou
nemalé a následná návratnost vložené investice bude dlouhodobá, je především v našem
zájmu, abychom toto zařízení udržovali v pořádku, čistotě a na úrovni. Problémové osoby
nebudou tolerovány, v případě nutnosti dostanou výpověď. Zkušenosti s ubytovacími zařízeními tohoto typu máme již dlouhodobě (např.
ubytovna u Plynárny, v Tismicích).
Co říkáte na reakce lidí a starosty na webovém fóru města?
Byl jsem značně zaskočen reakcemi pana starosty Nekolného – mylně se vyjadřuje za stavební úřad, což není v jeho pravomoci.

Záměr je plně v souladu s aktuálně platným
územním plánem a pozemek je možno určit
pro výstavbu tohoto zařízení. Nyní je projekt
projednáván dotčenými orgány státní správy
a poté bude zahájeno územní řízení o umístění
stavby.
Volalo mi také několik lidí s dotazy k projektu,
které jsem zodpověděl. Pro bližší informace či
zájem o nahlédnutí do projektu mě můžete
kontaktovat na emailové adrese:
radekjordak@centrum.cz.

Co lze dodat závěrem

Lidé žijící v okolí plánované ubytovny se přirozeně snaží hájit své zájmy, což je hlavně zachování standardu bydlení v poměrně klidné části
města. O problematiku sociálního bydlení
soustředěného na jedno místo v obci bychom
se měli zajímat všichni, hlavně vedení Města.
Starosta prohlásil, že v tomto případě dochází
k obcházení územního plánu, což je v rozporu s tvrzením vedoucí stavebního odboru. Na
výsledek si budeme muset počkat. Prozatím
se musíme spokojit s ujištěním investora, že
ubytovna bude bezproblémovým místem pro
všechny. O vývoji realizace této stavby budeme čtenáře Českobrodska ještě informovat.
Informace jsou aktuální k 1.10.2013.
Mgr. Jiří Havlíček

aktuální podoba místa, kde se má ubytovna stavět
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Webové stránky a facebook

Českobrodsko

konečně začíná fungovat i na internetu. Facebook sice funguje
od počátku a s příchodem prvního čísla
máme více než 200 fanoušků, ale nyní již
pomalu začínají ožívat i webové stránky.

Přidejte si nás!

Cesky-brod.cz jsou webové stránky tohoto
projektu, kde jsou a budou aktuální články
v rozšířené podobě včetně dokumentů
ke stažení, ale také diskuze ke článkům
a k tématům. Zatím celý web běží v beta režimu
a bude se dodělávat a rozšiřovat. Prosím o komentáře na našem mailu info@cesky-brod.cz
či na náš facebook. Chceme komunikaci směrem ke čtenářům co nejvíce vylepšit!

Doba webová

Mezi další novinky patří zařazení rubriky „Koupím / Prodám“, kde můžete za drobnější peníz
shánět kupce či předmět, který vám chybí.
Snadno se takto dá nabídnout nebo sehnat
například byt. Tato služba by se mohla snadno
stát alternativou k městské vývěsce.

Preferujeme sice elektronickou formu, ale
není problém se s námi setkat a pobavit se.
Přijímáme zde stížnosti, materiály k otištění,
rady, ale i peníze za inzerci či inzeráty do rubriky „Koupím / Prodám“.

Na webu tato rubrika bude zdarma! Není na
co čekat, posílejte své nabídky a přání.
Připravujeme webovou sekci „Od našich čtenářů“, kde bychom rádi uveřejňovali vaše
postřehy z města! Tedy například co vás rozzlobilo, co pobavilo a co zase potěšilo. Chceme vědět všechnu kritiku i pochvalu. Chceme
vědět, co vás zajímá, s čím bojujete. Možná se
právě vaše téma stane i naším tématem!

Proč inzerovat?
- osobní a individuální přístup
- velký rozsah distribuovaných míst
- moderní a živý design časopisu
- ceny více než přijatelné
- slevy pro stálé inzerenty
- podpoříte tvorbu a vydávání Českobrodska

Jsme si vědomi toho, že ne každý má internet
a ne každý je schopen komunikovat elektronicky, doba k tomu ovšem spěje. Nabízíme
vám však alternativy, například můžete přijít
s článkem či inzerátem osobně po dohodě do
kanceláře Yeti Studio v ulici Prokopa Velikého
naproti stavebninám Královi s.r.o. Zde je i sídlo
redakce Českobrodska.

Budeme rádi, když se nám ozvou lidé nejen
z Brodu, kteří mají zájem něco změnit. Náš
záměr je sehnat jednoho redaktora z každé
vesnice. Každého aktivního občana. Chceme
obsah nejen z Brodu, zajímá nás celé Českobrodsko! Nebojte se, napište nám. Pište
o tom, co vás zajímá.
Jaroslav Hor

Proč pročítat inzerci?
- naleznete akční nabídky firem z okolí
- nachází se zde rubrika Koupím / Prodám
- podpoříte místní podnikatele a zároveň
tvorbu a vydávání Českobrodska
- dozvíte se o nově otevřených obchodech

- drobné opravy a montáže v systémech topení, vody, kanalizace a plynu
- kompletní rekonstrukce systému topení, vody, kanalizace a plynu
- vytvoření návrhu a kompletní projektové dokumentace k systému
topení, vody, kanalizace a plynu
- návrh, montáž a servis měřícího a regulačního systému
- servis a revize plynových, elektrických kotlů a plynových spotřebičů všech značek,
autorizovaný servis společnosti

- provádíme veškeré revize rozvodů plynu
- drobné opravy a montáže v bytových rozvodech elektro, drobné elektropráce
- provádíme revize rozvodů elektro
- veškeré naše práce provádíme LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ
- termín realizace práce u vás přizpůsobíme vašim časovým možnostem
- objednávky a poptávky přijímáme telefonicky a nebo e-mailem -

24 hodin denně - 7 dní v týdnu

- veškeré naše práce provádíme zejména ve Středočeském kraji a Praze

FP INSTAL s.r.o.
Přehvozdí,
Český Brod, Praha 7

mobil: 776 628 888
e-mail: info@fpinstal.cz
www.fpinstal.cz

AKTIVITY

Ř
Í
J
E
N

V SOLNÉ JESKYNI
Připravili jsme zajímavou formu výuky, cvičení a zábavy pro vaše
děti. Zapojte je do jedné nebo více interaktivních aktivit, které
probíhají v prostředí solné jeskyně.

ZÁCHRANÁŘ - DOPRAVNÍ VÝCHOVA
ÚTERÝ 15:00 (děti 6-9 let) - 280 Kč / 4 lekce (max. 8 dětí)
výukové bloky - DOPRAVNÍ VÝCHOVA / ZÁCHRANÁŘ
vše ze světa rizik běžného života a dopravy
instruktorka - M. Křížová / D. Pöschlová / M.Pilát
ZAČÍNÁME - 15.10.2013 od 15:00 - ZÁCHRANÁŘ (M.Křížová)

DECHOVÁ CVIČENÍ - PROTAŽENÍ - HUDBA a ZPĚV
Středa 14:00 (děti 3-6 let) - od 115 Kč (max.10 dětí)
dechová cvičení, cvičení s hudebními nástroji, zpívání a protažení celého těla
individuální skupinové lekce - 45 minut
možnost využití zvýhodněných permanentních vstupů (5xvstup / 10xvstup)
instruktorka - P. Čurgaliová
ZAČÍNÁME - 16.10.2013 od 14:00

VÍCE INFORMACÍ A DALŠÍ AKCE NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!

REZERVACE: 720 270 282 / 314 008 312
www.solnajeskyne-ceskybrod.cz

VYKUPUJI
NEMOVITOSTI
V HOTOVOSTI - RYCHLE

kompletní servis a kontroly
kompletní diagnostika
pfiíprava a zaji‰tûní STK
náhradní vozidlo po dobu opravy
autoparking
(parkování v areálu s 24 hod. ostrahou)

nízká hodinová sazba
prodej náhradních dílÛ
(nové, repas., pouÏité)

klempífiské práce
pneuservis
odtahová sluÏba

ROSTOKLATY U PRAHY
8 km od Prahy
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720 524 663

AUTOSERVIS
tel.: 606 607 406, info@automalcev.cz

še

Prodej náhradních dílÛ
Peugeot 602 366 353
Citroen 602 547 966
Dodávky 602 547 966
Hyundai 607 833 822
tel/fax 323 605 509

www.automalcev.cz

Česko-anglická
mateřská škola
Zápis!

Školní rok 2013/2014
Celodenní dvojjazyčný program
s použitím interaktivní tabule,
rodilí mluvčí. Kroužky, plavání.
Angličtina i pro veřejnost.
Velká zahrada
Tel.:

775 031 603

SOFIA SCHOOL
Úvaly u Prahy, nám. Arnošta z Pardubic 16

STAVEBNÍ PRÁCE

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

604 690 317
KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

Místo pro vaši inzerci

736 249 946

Unigaz servis s.r.o. - pobočka Český Brod

tel.: 736 754 302, 736 754 306
www.unigazservis.cz

10% sleva s tímto kuponem
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Úklid nechte jiným

Především ženy v rodinných domcích vědí, jak náročné je vše patřičně uklidit. A jen
je úklid hotov, už abyste začaly znovu. Odpočiňte si a nechte úklid vaší domácnosti na
profesionálech!

Paní Alena Hajdlová z Přehvozdí se již se svými
kolegyněmi nějaký ten pátek úklidem zabývá
a díky tomu je schopná rychle a především
opravdu kvalitně zlikvidovat špínu a nepořádek jakožto i dát oknům lesk a schodům glanc.
Po dohodě je schopná přijet kamkoliv a uklidit cokoliv. Jde o ryze českou firmu s množstvím spokojených zákazníků z Českého Brodu
a okolí. To Alena dokázala nejen úměrnými
cenami, ale především ochotou a dobře odvedenou prací. Velké oblibě se služby těší
i u seniorů, kterým jsou poskytovány slevy.
Dnes již úklid není pouze pro snoby a je velmi
lehké netrápit si vysáváním a mytím.

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

800 888 120

www.faircredit.cz

Telefon najdete níže, rozhodně stojí zato zavolat a poptat se. Třeba je úklid od paní Hajdlové přesně pro vás!

Alena Hajdlová
Přehvozdí

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

Rubrika Koupím / Prodám / Sháním / Nabízím
Nově vám přinášíme stálou rubriku s řádkovou inzercí! Můžete zde zveřejňovat veškerá svá přání ohledně prodeje či nákupu předmětů, nemovitostí
či služeb. Využijte naši řádkovou inzerci a oslovte čtenáře v širokém okolí.
Cena je 0,60 Kč za znak včetně mezery. Standardně je pak text černý, psaný
velikostí 8 bodů. Rámeček je černý nebo žádný. Pokud chcete změnit barvu
rámečku či písma, platí se příplatek 40 Kč. V případě změny podkladové
barvy se platí poplatek 80 Kč. Vždy však platí ta vyšší cena = při změně
barvy rámečku, písma i podkladu platíte 80 Kč navíc, nikoliv 80 + 40 + 40!
Ceny jsou bez 21% DPH. Objednávky na telefonu 736 249 946.

Mladá rodina z Českého Brodu s 9letým
klučinou a miminkem v bříšku hledá
hodnou náhradní babičku nebo seniorský pár. Nejlépe z Brodu nebo okolí.
Nehledáme placenou paní, ale někoho
spolehlivého a upřímného, komu chybí
kontakt s vnoučaty. Dlouhodobě. Nezávazné setkání napoví více. Email: Lnada@seznam.cz nebo tel. 321 021 552.
Sběratel koupí skleničku s nápisem „pivovar Český Brod“, dále staré pivovarské
cedule a vše co se týká pivovarů - staré
etikety, podtácky, skleničky (půllitry, třetinky), a.j. i celé sbírky. Tel.: 725610723.
Email: zden.brousil@seznam.cz.

Prodej lahvových i stáčených
moravských a francouzských vín

Krále Jiřího 101, Český Brod
Po - Pá 15:00 - 20:00, So 9:00 – 12:00

