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PARDUBICKÝ

www.pardubickydenik.cz

POČASÍ DNES

POČASÍ ZÍTRA

PARDUBICKOUPRODEJNUpředstavila Česká abilympijská asociace spolu s Rozvojovým fondemPardu-
bice. Nachází se v centruměsta –Machoňově pasáži – na tříděMíru.Mezi 9. a 18. hodinou tu je tento týden
živo při akci Čekání na Ježíška. Představují se zde neziskové organizace. Návštěvníci se seznámí s aktivi-
tami pardubickéhoTyflocentra, vyzkoušejí si chůzi s bílou holí a vyrobí si vánoční přání. Foto: Deník/lub

ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA
V MACHOŇOVĚ PASÁŽI

Dobrá zpráva

pro všechny

Dobrá zpráva přišla z České
abilympijské asociace, která
včera otevřela ve spolupráci s
Rozvojovým fondem Pardu-
bice takzvanou Pardubickou
prodejnu. Ta našla své sídlo v
nově opravené Machoňově
pasáži na třídě Míru. Ná-
vštěvníci se zde budou moci
seznámit v tomto týdnu s ak-
tivitami pardubického Tyflo-
centra, vyzkoušet si chůzi s bí-
lou holí a vyrobit si vánoční
přání. S klienty Mirea denní-
ho stacionáře zažijete i ša-
manské bubnování. Otevřeno
bude od 9 do 18 hodin. (fa)

Odpískat
„Tyršáky“,
radí Klimpl
Pardubice – Projekt náklad-
ných úprav Tyršových sadů,
které na něj získaly evrop-
skou dotaci, by měla radnice
podle předsedy klubu zastu-
pitelů ODS Petra Klimpla
vzdát. O jeho uskutečnění se
neúspěšně snaží několik let,
Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže (ÚOHS) však ne-
dávno zrušil výběrové řízení
na dodavatele stavby. Práce
přitom podle podmínek dota-
ce musejí být hotové už za rok.

Jiné projekty
„Pardubice by se měly místo
toho soustředit na jiné pro-
jekty, které by se stihnout ješ-
tě daly,“ řekl Petr Klimpl.

„Myslím, že by bylo moudré
Tyršovy sady odpískat. Kvůli
zastavení veřejné zakázky je
čas, který je určen Radou Se-
verovýchod do konce roku
2014, nereálné stihnout,“ ne-
chal se slyšet Petr Klimpl.

Podle něj se budou muset
zásahy do zeleně dělat jen mi-
mo vegetační období, tedy od
začátku dubna do konce října,
což práce omezuje.

Město podá proti rozhod-
nutí antimonopolního úřadu
rozklad, v krajním případě se
chce obrátit na správní soud,

to však celou věc zdrží.
Do konce roku 2014 přitom

musí Pardubice požádat o
proplacení 99 procent vyčle-
něných financí z Integrova-
ného plánu rozvoje města,
kam patří i Tyršovy sady.

„Spíše bych se zaměřil na
náhradní projekty, park Na
Špici, případně park Vinice,
které by se daly stihnout,“ ne-
chal se slyšet Petr Klimpl.

Na park Vinice sice není
ještě vybrán dodavatel, ale
udělaly se již zásahy do zele-
ně, takže se nemusí čekat na
vegetační období.

Pokuta od ÚOHS
Proměna Tyršových sadů má
stát zhruba 90 milionů korun.
Kvůli protestům ochránců
přírody, kterým vadilo nad-
měrné kácení stromů a keřů a
vysoké náklady projektu, a
také kvůli odstoupení staveb-
ní firmy byla radnice loni nu-
cena celou akci pozastavit.

Musela podat novou žádost
o dotaci, a také o prodloužení
termínu projektu. ÚOHS ne-
dávno městu udělil i pokutu 30
tisíc korun za chyby ve veřej-
né soutěži na zpracovatele
studie a projektové dokumen-
tace parku. (zr, čtk)

Diskuzní kotel
dnes v ČEZ Aréně

Pardubice – Pokud byste rádi
položili dotaz někomu z vede-
ní či hráčů pardubického ho-
kejového klubu, budete mít
příležitost. Dnes od 16 hodin
můžete zavítat do pardubické
ČEZ Areny, kde se u Jižní tri-
buny bude konat Diskuzní ko-
tel. Hosty kotle budou majo-
ritní akcionář klubu a před-
seda jeho představenstva Ro-
man Šmidberský, hlavní tre-
nér HC ČSOB Pojišťovna Par-
dubice Zdeněk Venera a kapi-
tán hokejového týmu Václav
Kočí. Fanoušci tak díky Dis-
kuznímu kotli budou mít mož-
nost poslechnout si jejich úhel
pohledu. (zlu)

Nový web městské policie. Přehlednější a komunikativní
Pardubice – Zpřehlednil, ze-
vzdušnil a zmodernizoval.
Web Městské policie Pardu-
bice má novou podobu. Tou
největší změnou je pravděpo-
dobně větší otevřenost vůči
veřejnosti.

Změna se na první pohled
netýká ani tak obsahu, jako
spíš pojetí. Nové stránky pře-
hledně nabízí souhrn zpravo-
dajství, užitečných a častých
dotazů a v prostředním sloup-
ci nabízí novinku – dotazní-
kový formulář, kde se občan
může strážníků zeptat.

„Smyslem je zvýšení ko-
munikace městské policie s
občany města. Budeme rádi za

zpětnou vazbu od občanů,“ ří-
ká mluvčí pardubických
strážníků Lenka Uskobová.

Na hlavní stránce občan na-
jde interaktivní mapu, kde se
může dopředu podívat na mís-
ta, kde městská policie bude
měřit rychlost. „Stránky už
počítají i s prohlížením pro-
střednictvím mobilního tele-
fonu. Nechceme zůstat jen u
nich, součástí bude provázání
se sociálními sítěmi. Napří-
klad na Twitteru budeme na-
bízet bleskový servis – aktu-
ální informace třeba o pátrání
po ztracených dětech nebo
špatné dopravní situaci,“ do-
dává Lenka Uskobová. (sejk)

NOVÝWEB je proti oproti starému (na snímku vlevo) vzdušnější a
přehlednější. Přichází i s novinkami. Foto: www.mppardubice.cz

„Za výběrové řízení bychom
měli odvolat celé vedení města“
Pardubice –Na dnešním jedná-
ní zastupitelstva by semělo hovořit
i o zpackanémvýběrovém řízení na
demolici torza haly ČSTV v Tyršo-
vých sadech. „Za toto výběrové ří-
zení by si zasloužilo odvolat celé
vedeníměsta. S žádnými personál-
ními návrhy ale nepřijdeme,“ kon-
statoval šéf klubu zastupitelů za
opoziční ODSPetr Klimpl. „Když
stávající vládnoucí koalice nastu-
povala do svých funkcí, hlásala, jak
vše bude průhledné a pak přijde to-

to,“ sdělil Petr Klimpl na adresu ří-
zení, jehož první kolomuselo být
zrušeno. A to proto, že vyšlo najevo,
že demolice nebudeměsto stát pů-
vodně avizované dvamiliony korun,
ale že za ni i díky novému řízení ně-
jaké peníze získá. Kdo je za tuto
chybu odpovědný?Náměstek pri-
mátorky Jindřich Tauber říká, že by
ji měl nést vedoucí odborumajetku
a investicmagistrátu Jiří Čáň. Ten
ale tvrdí, že zakázka byla vypsána v
souladu se zákonem. (pad)

Podle údajů Českého hydrome-
teorologického ústavu bylo
tento den v Hradci Králové nej-
tepleji v roce 1958 (10,4 °C) a
nejchladnějivroce1940(–24,9°C)
a v Pardubicích 10,9 °C v roce
1958 a –18,2 °C v roce 1925. (red)

Knížka nejen
pod stromeček

Jaké čtení vybrat?
Deník přináší 14 tipů

Cesta ke změně?
Klíčoví lidé
na školství
a kultuře ...12 ...11

Nová publikace 

770 tipů

již v prodeji
na novinových stáncích
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