
PARDUBICKO a okolí

Opravy čekají i okolí modernizovaného Domu hudby

Dalším z cílů studie bylo
zmapovat aktuální možnosti
parkování. Do budoucna by
počet parkovacích míst
mohl být navýšen až o 41
stání – v prostoru před Do-
mem hudby o 26 míst,
v ulici Na Hrádku pak o 15
míst. Změnit by se mohla
také velikost parkoviště i
jeho průjezdnost.

KOLMÉ STÁNÍ
„Šikmá a podélná stání u
Domu hudby a v ulici Na
Hrádku by nově nahradilo
stání kolmé. Díky rozšíření
parkoviště před budovou by
navíc bylo možné vytvořit
zde také odstavné místo pro
autobusy, které by tak
mohly bez problémů zasta-
vovat přímo před vchodem
do Domu hudby, návštěv-
níci by navíc měli dostatek
místa jak pro výstup či ná-
stup, tak i pro manipulaci se

zavazadly. Automobily bu-
dou na parkoviště i nadále
vjíždět z ulice Na Hrádku,
oproti stávajícímu stavu zde
však přibude ještě jeden
výjezd na konci parkoviště,
ovšem pouze s možností
odbočení doprava, tedy
směrem k náměstí Republi-
ky,“ doplnila Dvořáčková.
Záměr revitalizace okolí

Domu hudby budou schva-
lovat zastupitelé města na

jednom ze svých příštích
jednání.

OPRAVA BUDOVY
Město Pardubice chce tímto
krokem navázat na moder-
nizaci budovy samotné.
„Pardubický kraj jako vlast-
ník Domu hudby nechal
v minulém roce zpracovat u
architektů Třeštíka a Teplé-
ho studii úprav společenské
části Domu hudby a nyní

nás čeká detailní projekt.
V rozpočtu máme na úpravy
vyčleněno třicet tři milionů
korun. Plánujeme vylepšit
uživatelské prostředí pro
návštěvníky i vystupující,
vybavit sály novou techni-
kou, ale také vyměnit dožilé
rozvody,“ popsal náměstek
hejtmana Roman Línek.
Architekti navrhli v inte-

riéru přirozenou kolonádu v
půdorysu písmene U. „Chtěli
bychom podpořit kvalitu
prostor v přízemí, jejichž
devizou jsou krásné průhle-
dy ven směrem k zámku,“
uvedl architekt Ondřej
Teplý.
Kvalitní prvky interiéru,

jako jsou dlažba, obklady a
podhledy, doplňuje jedno-
duchý sedací nábytek. Ar-
chitekti navrhli také pro-
vozní oddělení kavárny,
která hlukem ruší koncerty.
„Kavárna se vrátí ke svému
jednoduchému vzhledu bez
nánosu řady úprav z minu-
lých let,“ doplnil Jan Třeštík.
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Fontána je mimo provoz
Pardubice – Rozkvetlá
příroda nesvědčí alergi-
kům, ale ani fontánám a
kašnám. Květy akátů
ucpaly filtry i čerpadla
fontány na třídě Míru.
První pardubický obvod
tak byl kvůli kvetoucím
stromům nucen provoz
této fontány, u které se
zastavují maminky s ko-
čárky, přerušit. Docházelo
totiž k zanášení jejího
uzavřeného systému.
„Fontánu bylo nutné

každý druhý den odstavit,

rozebrat, včetně čerpadel,
a minimálně čtyři hodiny
čistit filtry i čerpadla. Pro-
to jsme se rozhodli ji vy-
řadit z provozu. Spuštěna
bude opět po odkvětu
okolních stromů,“ řekla
Lenka Tobolková z odboru
majetku prvního měst-
ského obvodu.
Před opětovným spuš-

těním bude třeba celou
fontánu vypustit a zajistit
celkové vyčištění jak hor-
ních bazénů, tak spodní
nádrže. (len)

Holická rodačka přiletí z Izraele
uvést knihu o životě za války

Holice – Hana Sternlicht se narodila v Holicích v
roce 1930 jako Hana Neumannová. Ve dvanácti le-
tech byla společně se svými rodiči odvlečena do
koncentračního tábora, v němž oba rodiče zahynu-
li. Hana přežila a po válce se přestěhovala do Izra-
ele, kde sepsala své vzpomínky z války i života v
Izraeli. Knihu napsala ve spolupráci s Jad Vašem,
památníkem obětí a hrdinů holokaustu v Izraeli.
Kniha s názvem Svobodná, volná, která je původně
psaná v hebrejštině, nyní vychází i v českém jazyce.
Uvést ji do Kulturního domu v Holicích dnes přije-
de samotná autorka až z Izraele. Knihu pokřtí Táňa
Fisherová a Jan Kačer, který je autorčiným bra-
trancem. Křest a veřejné čtení začíná v 17 hodin,
vstupné je volné. (las)

Akční Tank Power Show
v Přelouči o víkendu již podesáté

Přelouč – V
sobotu se v
Přelouči ko-
ná 10. ročník
akce Tank
Power Show.
Návštěvníci
se mohou
těšit na akč-
ní dobové
ukázky Klu-
bu vojenské
historie Par-
dubice, vý-
stavu Pa-
mátníku Ležáky, ukázky dovedností Českého čer-
veného kříže i dobrovolných hasičů. K vidění bu-
dou také ukázky sebeobrany a práce strážníků na
koních. „Akce se pro velký zájem opět zúčastní
střední průmyslová škola chemická s výstavou
současné i historické munice a ukázkou krimina-
listické daktyloskopie,“ zvou pořadatelé. Součástí
programu budou adrenalinové projížďky v bojovém
vozidle. „Vyzkoušet můžete také lanové centrum,
aquazorbing, jízdu na čtyřkolkách, akční hru Batt-
lefield Live, Airsoft, řízení Hummeru H2 a spoustu
dalších výzev,“ dodávají pořadatelé. Pro děti budou
připravené soutěže, z nichž si všichni malí odnesou
drobnou odměnu za statečnost. Soutěž pro starší
děti – „O pohár generála Jaroslava Klemeše“ – bude
navíc zakončena i slavnostním vyhlášením vítězů a
první tři závodníci obdrží pohár a věcné ceny. (red)

Zítra začíná abilympiáda.
Přijede i Zdeněk Troška

Pardubice – V Tipsport
areně se uskuteční národní
abilympiáda, letos už má
šestadvacátý ročník. Tradič-
ní přehlídka pracovních i
volnočasových schopností a
dovedností je určena pro
osoby se zdravotním posti-
žením. Pořádá ji ve čtvrtek a
v pátek Česká abilympijská
asociace, která připravila 17
soutěžních disciplín: nej-
větší zájem je o fotografo-
vání, keramiku, malování na
kameny a aranžování su-
chých květin.
Abilympiáda bude po-

čtvrté součástí zážitkové
výstavy Kreativ, která ná-
vštěvníkům nabídne desítky
tvořivých dílniček a stánků
s ručními výrobky. Oboha-
cením zajímavého programu
se stane premiérová Burza

zaměstnavatelů osob se
zdravotním postižením, na
jejíž organizaci se podílí
Úřad práce Pardubice. Při-
praven je bohatý doprovod-
ný program, ve kterém ne-
budou chybět taneční a hu-
dební vystoupení, kouzelník,
barmanská show, ukázky
výcviku psů Policie ČR a
populární canisterapie.
Ve čtvrtek 17. května bude

v Tipsport areně hodinová
beseda s režisérem filmo-
vých pohádek a komedií
Zdeňkem Troškou, začíná v
15 hodin. Na celý dvoudenní
program, který se koná vždy
od 9 do 17 hodin, má veřej-
nost přístup zdarma. Ve
středu a ve čtvrtek chystají
organizátoři v OC Atrium
Palác i „ochutnávku“ abi-
lympiády. (fr)

ČESKÁ abilympijská asociace připravila pro osoby se zdravotním
postižením sedmnáct soutěžních disciplín. Foto: Deník/Luboš Jeníček

Zp
rá

vy
z

Pa
rd

ub
ic

kaTýmy Cyklo
Glacensis čeká
jízda do Polska
Pardubický kraj – Vý-
chodem Čech projede
Cyklo Glacensis 2018.
Sedmnáctý ročník mezi-
národní cyklistické akce
zahájí v česko-polském
příhraničí cykloturistic-
kou sezonu. Opět ji za-
štítil náměstek hejtmana
Pardubického kraje Ro-
man Línek. „Ze sedla ko-
la člověk krajinu pozná
skutečně fyzicky, je to
rozdíl proti jízdě autem a
navíc společně prožitá
cesta lidi sbližuje,“ uvedl
Línek a účastníkům po-
přál dobrou formu do
kopců a pěkné počasí.
Akce pořádané Regionem
Orlicko-Třebovsko se
zúčastní 18 týmů, od-
startují v pátek z deseti
českých a osmi polských
měst v příhraničí. Z čes-
kých měst vyjedou týmy
z Ústí nad Orlicí, České
Třebové, Brandýsa nad
Orlicí, Chocně, Žamberka,
Králík, Lanškrouna, Vy-
sokého Mýta, Náchoda a
Bačetína. V každém po-
jede více než deset cyk-
listů a po různých tra-
sách dojedou do cíle
symbolicky v blízkosti
česko-polské hranice.
Ten je letos v polském
Zielenieci v resortu Ab-
solwent, kde se očekává
až 250 cyklistů. Na závěr
akce bude připraven
kulturní a společenský
program. (daf, zr)

Zajíc v pytli neláká. Kupci
vyřazeného majetku
se nehrnou

Fotografie u seznamu
nejsou, avšak ze stručných
charakteristik i ze stokoru-
nových cen nabízených po-
ložek je jasné, že nepůjde o
žádné výstřelky techniky či
nábytkového designu.

Avšak někdo by si možná
poškozenou židli nebo ná-
stěnnou lampu z jednací sí-
ně okresního soudu ještě
rád opravil. Takhle ale své
pátrání nejspíš vzdá. V od-
povědi na telefonický dotaz
to uznala i předsedkyně
okresního soudu Soňa Sou-
kupová. „Napříště se na
soudu domluvíme, aby byl
na seznamu kontakt na od-
povědného pracovníka,“
přislíbila včera.

MNOHO ÚSILÍ PRO NIC
Obtížnost dohledávání
zpřesňujících údajů potvr-
zuje i ředitelka Mama klubu

Chrudim
Soňa
Tomková.
„Před
několika
lety
jsme si
takto
pořizo-
vali ně-
jaké vy-
bavení od
soukromé
firmy. Tam
jsme ale do-
předu věděli, že
jde o výrobce a
prodejce designového
nábytku, takže šlo předpo-
kládat, že taková firma nám
nepřenechá dvacet let starý
šunt, který se co nevidět
rozpadne. Úřední desky
obecních úřadů ale nepro-
hlížím, protože výsledek ta-
kového hledání obvykle ne-
stojí za vynaloženou náma-
hu,“ konstatuje Tomková.
Narazit na pěknou a do-

sud funkční věc je tedy spí-
še dílem štěstěny. Městské a
obecní úřady obvykle tako-
véto předměty věnují v
první řadě například školám
nebo dalším svým příspěv-
kovým organizacím.
I tady ale někdy platí sta-

ré české přísloví „líná huba,
holé neštěstí“. To potvrzuje

chrastecká starostka Marti-
na Lacmanová: „Když jsme
na radnici kdysi likvidovali
staré koberce, tak jakási pa-
ní přišla s tím, že by si je-
den vzala pod domácí za-
hradní bazén. Protože šlo o
předmět určený k likvidaci,
milerádi jsme jí vyhověli.
Jiný muž zase zpozoroval, že
chrastecká základní škola
likviduje několik rolí linolea.
Tak jsem ho odkázala na
paní ředitelku a k rychlé
domluvě došlo i v tomto
případě.“

ZNĚKTERÝCHÚŘADŮ a kan-
celáří lze občas získat například
i odnože pokojových rostlin. Ilu-
strační foto: Archiv Deníku
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„Úřední desky
neprohlížím, výsledek
obvykle nestojí za
vynaloženou
námahu.“ Soňa Tomková

Dnes se koná Férový piknik
Chrudim – Dnes od 16
hodin se uskuteční Férový
piknik v chrudimských
Klášterních zahradách. „V
rámci programu jsme
společně s rodinným cen-
trem Mama klub, Mlsným
peciválem, Ekocentrem
Paleta a Šancí pro Tebe
nachystali doprovodný
program v podobě ochut-
návky fairtradového ob-
čerstvení – káva, čaj, džus,
horká čokoláda, malování
na obličej, tvořivou dílnu
pro děti a fotokoutek. Také

se již tradičně můžete těšit
na šátkování miminek
fairtradovými šátky,“ zvou
pořadatelé.
Ti, kteří rádi kuchtí, se

mohou zúčastnit soutěže
„O nejlepší férovou dobro-
tu“. Stačí přinést svůj vý-
robek z fairtradových či
regionálních surovin. „Do-
neste si fairtradové svači-
ny, deky, připravte soutěž-
ní dobroty a přijďte i s ro-
dinou, známými či kama-
rády podpořit fair trade,“
dodávají pořadatelé. (man)
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