
Další opravy komunikací a námìstí
V letošním roce èekají mìsto ještì další opravy a uzavírky. Oøíškem
bude rekonstrukce èásti ulic Havlíèkova a Jungmannova. Zde se bude
opravovat kanalizace a vodovod a tak by koneènì mìlo skonèit období
neustálých oprav. Po dokonèení prací se i tyto ulice doèkají nových
povrchù. Tato uzavírka však hodnì zkomplikuje dopravu v centru
mìsta a patrnì si vyžádá doèasné zprovoznìní „nádražky“ v obou
smìrech. I plánovaná rekonstrukce plynovodu ve Zborovské ulici
a ulici Krále Jiøího bude zásahem do života v této èásti mìsta. Také již
byla vypracována projektová dokumentace na další etapu rekonstrukce
námìstí. Jestliže vše dobøe dopadne, rozebìhnou se práce ještì
v letošním roce. Jednalo by se o pokraèování, které se týká západních
èástí námìstí Husova a Arnošta z Pardubic mezi budovou radnice
a prostorem kolem sousoší Nejsvìtìjší trojice. V plánu je i instalace
menší fontány a také kontroverzní kruhová køižovatka kolem pomníku
Prokopa Velikého. Po skonèení tìchto prací by další èást centra mìsta
mìla dostat pøívìtivìjší tváø. Naopak jednání o vybudování kruhové
køižovatky ulic Krále Jiøího, Zborovská a Jana Kouly (u hospodáøského
družstva) se zkomplikovala a možná vùbec nebude moct být
realizována. Projektová dokumentace poèítala s bouráním soukromých
nemovitostí a právì vysoké finanèní náhrady požadované ve dvou
pøípadech jsou patrnì nejvìtší pøekážkou. Investorem by však mìl být
Støedoèeský kraj a tak budeme muset poèkat na rozhodnutí jeho
orgánù.

Rušení nemocnice
Nemocnice se rušit celá urèitì nebude. Èeskobrodské zdravotnické
zaøízení má podepsanou smlouvu s pojiš�ovnami na poskytování
služeb ve stávajícím rozsahu do konce letošního roku. Redukce by se
mìly týkat jen oddìlení akutní péèe (chirurgie a interna), nebo�
ministerstvo zdravotnictví nedoporuèuje tuto péèi v Èeském Brodì
poskytovat respektive nedoporuèuje zdravotním pojiš�ovnám
podepsat smlouvu na její úhradu. Rozhodnì se však s tím nehodláme
smíøit a budeme minimálnì za zachování interny v našem mìstì
bojovat. Ambulatních složek a ani lùžek následné péèe se žádné
rušení netýká, jejich kvantita i kvalita by mìla naopak narùstat. Na
provozovatele nemocnice probìhlo již koncem minulého roku nové
zadávací øízení a vítìzem se stala firma PP Hospitals, provozující
nemocnici v Daèicích. Již jsme také podepsali potøebné smlouvy
(nájemní, o poskytování zdravotní péèe atd.), které však vstupují
v úèinnost až po splnìní urèitých povinností. První povinností bylo
získání registrací, které již od krajského úøadu nový budoucí
provozovatel obdržel. Teï je ještì nutné podepsat nové smlouvy se
zdravotními pojiš�ovnami. O to bylo zažádáno a je pravdìpodobné, že
se tak v dohledné dobì stane. Prostì se nyní vyøizuje nutná
administrativa. K pøevodu pak dojde za následujících podmínek.
Nemovitosti i nadále zùstávají v majetku mìsta, PP Hospitals na
základì nájemní smlouvy bude hradit nájemné, které však mìsto
zpìtnì poskytne na nutné investice v areálu nemocnice. Nový
provozovatel se zavázal vstoupit do souèasných pracovnìprávních
vztahù èili pøebírá souèasné pracovní smlouvy, samozøejmì
pøizpùsobené platné legislativì. Závazky a pohledávky zùstávají
mìstu potažmo pøíspìvkové organizaci. Tyto bychom mìli pokrýt
z vysoutìžené kupní ceny za pøevod zdravotnických èinností ve výši
pøibližnì 16 milionù korun.

Prostranství kolem nádraží

Koupalištì

Jedno z nejbolavìjších míst ve mìstì je bezesporu okolí nádraží.
Letošní rok je v pøípravì rekonstrukce pøednádraží dùležitý, jako rok ve
kterém se pracuje na studii celého prostoru pøednádraží, samotné
budovy nádraží a zanádraží a také pøistoupí k zadání vypracování již
konkrétních projektù. Také již byla podepsána smlouva s firmou Neli
o prodeji pozemku, který bude sloužit pro parkování osobních vozù
pøed nádražím. Tím se uvolní plocha na pøipravovanou úpravu celého
pøednádraží. Tento prostor bude sloužit hlavnì pro hromadnou
dopravu a proto zde musí být vybudovány kvalitní a moderní
autobusové zastávky. Èeské dráhy uvažují o opravì a zkulturnìní
budovy nádraží a patrnì k ní také pøistoupí. Správa dopravních cest
poèítá s dobudováním podchodu a vybudováním druhého parkovištì
v prostoru za nádražím.Tím by se obèanùm Škvárovny a Mexika stalo
nádraží lehce pøístupné a skonèilo by nebezpeèné pøecházení kolejí.
Realizace tìchto zámìrù si vyžádá ohromné náklady a tak se snažíme
získat finance i z dalších zdrojù jako jsou napøíklad regionální operaèní
programy vypisované na granty Evropské unie. Jinak by bylo nutné
pøistoupit k realizaci po etapách. Budeme vše dìlat pro to, aby se práce
rozebìhly již v pøíštím roce. Další postup bude samozøejmì ovlivnìn
právì finanèními prostøedky. Co je ovšem dùležité, koneènì se hnuly
ledy a tento letitý problém se zaèal øešit.

Nemálo dotazù se týká koupalištì. V tìchto dnech byla podepsána
kupní smlouva o prodeji koupalištì do majetku mìsta. Ještì v letošním
roce bude pøipravena projektová dokumentace potøebná pro stavební
povolení a tím vytvoøen pøedpoklad pro zahájení prací na zprovoznìní
areálu koupalištì. Je zde i reálná možnost tento bazén vyhøívat èi
zastøešit. Tím bychom se snažili prodloužit plaveckou sezónu a tím
i rentabilitu provozu. Také se pokoušíme zjistit, zda bychom na
rekonstrukci mohli získat nìjaké dotace. Když vše dobøe dopadne, tak
pøíští rok už by zase Èeský Brod mohl mít funkèní koupalištì.

Královské brodìní
Právì probíhají intenzivní pøípravy na oslavy 570 let od povýšení na
královské mìsto. Slavnosti sice vypuknou na pøelomu kvìtna a
èervna a budou dost rozsáhlé, pøesto scénáø akce je hotov už nyní.
Nejvíce akcí se uskuteèní v sobotu 2. èervna a v tento den bude
slavnost rozdìlena na tøi tematické okruhy a hlavnì se bude
odehrávat v centru mìsta. V historické èásti mìsta se pøedstaví
šermíøi, tradièní øemesla nebo kejklíøi a žongléøi. Pøipraveny budou
také historické trhy nebo scénky v dobových kostýmech. Vrcholem
bude pøíjezd císaøe Zikmunda a pøísaha novì vzniklé mìstské gardy.
Garda vzniká ve mìstì speciálnì kvùli dùležitému výroèí, jakým
povýšení na královské mìsto je. Gardisté nebudou mít na starost
bezpeènost obèanù, budou propagovat mìsto a pøipomínat jeho
historii. Gardistù je zatím dvacet a èlenem mùže být kdokoliv. Každý
èlen mìstské gardy oblékne dobový kostým, který ušijí profesionální
švadleny. Bude na nich umístìn znak mìsta a vyhotoveny budou
v tradièních barvách Èeského Brodu.
Druhá èást oslav bude zamìøena na hudbu. Vedle soudobých kapel
zazní také dobová hudba, pøipravena jsou i divadelní pøedstavení.
Tøetí èást významných slavností má být spoleèenská. Vedle
vystoupení místních škol a hasièù se pøedstaví napøíklad Sokol nebo
rùzné mìstské spolky. Souèástí oslav budou i další doprovodné akce.
Vedle dìtského dne v pátek probìhne v nedìli také pravidelný PO-
PO-LES, èili pochod pohádkovým lesem. Organizuje se také
vystoupení sboru Vox Bohemica v kostele èi kulturní program v
muzeu, zprovoznìna bude zvonice v evangelickém kostele. Mìsto
chce do oslav zapojit co nejvíce veøejnost a mìstské organizace.
Nebrání se ale ani úèasti zajímavých mimobrodských spolkù a chce
oslovit všechny vìkové skupiny.

GARDA DÁ VZNIKNOUT HISTORICKÉMU KOUTKU
Pøed nedávnem byla veøejnost informována o vzniku Gardy mìsta Èeský Brod, která má reprezentovat, jako první privátní jednotka z období
poloviny patnáctého stolet,í své mìsto jak na domácí pùdì tak i v ostatních spøátelených mìstech s husitskou tradicí, jak u nás doma tak
i v zahranièí.
Co se od té doby, kdy byla zveøejnìna první zpráva o vzniku gardy podaøilo realizovat? Pøedevším je to úprava parkánu za mìstskými hradbami,
kde má vzniknout v nerušeném prostøedí ukázkový støedovìký koutek jimž se rozhodnì nemùže pochlubit každé mìsto. Zde bude v rámci
oživování starých mìš�anských tradic zbudována støelnice pro kuše, øemeslná dílna, kde se návštìvníci dozvìdí o umìní a práci našich pøedkù,
èi si prohlédnou dobovì vybavený srub a mnoho jiného.
Toto snažení by samozøejmì nemohlo být realizováno bez laskavého svolení mìsta a jeho podpory, jíž si Garda nesmírnì váží, nebo� bez ní by
nebylo možné mnohé tyto plány vùbec nebo jen omezenì uskuteènit a dát tak možnost svým spoluobèanùm se, alespoò na malou chvíli, vrátit
do èasù nejvìtšího rozkvìtu našeho mìsta. Martin Semrád, mìstský støelec a písaø
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