
Co vozíčkářům určitě zvedne
náladu? Delfín v aquacentru
Podaří se už konečně vylepšit přístup handicapovaných do pardubických bazénů?

Pardubice – Ještě před zno-
vuotevřením Aquacentra
Pardubice v roce 2012 připo-
mínkovaly neziskové organi-
zace rekonstruovaný objekt
zejména z hlediska bezbarié-
rovosti, která je nutná pro
zdravotně handicapované ob-
čany. Všechny nedostatky by-
ly postupně odstraněny, kro-
mě jediné. Stávající zvedák,
který postiženým pomáhá do-
stat se do bazénu, vozíčkáři
používají s velkými obavami.
Upozorňují na zranění či další
možné problémy.

Řešení se sice
našlo, ale…
„Opakovaně jsme na pro nás
nevhodný zvedák upozorňo-
vali při jednáních bezbarié-
rové komise města. Dodali
jsme i návrh na řešení zvedá-
ků do všech bazénů,“ infor-
moval náš Deník Jaromír Kr-
pálek, vozíčkář a jednatel Čes-
ké abilympijské asociace
(CAA), která se od roku 1997
snaží o vylepšení životních
podmínek handicapovaných
spoluobčanů.

Už v září 2012 bylo přislíbe-
no, že správní rada Aquacent-
ra Pardubice se bude tímto
problémem zabývat. Ale defi-
nitivní řešení stále není...

V zápise jednání bezbarié-
rové komise z loňského ledna
je uvedena informace Radka
Musila, technického náměst-
ka ředitele společnosti PAP
Pardubice, která aquacent-
rum provozuje: „V současné
době je zpracována dokumen-
tace na umístění a napojení
zvedáků na padesátimetro-
vém bazénu a u výukového ba-
zénu. Bohužel, v rozpočtu na
rok 2013 pro společnost PAP
Pardubice nejsou na realizaci

finanční prostředky.“
V zápise je připojena i věta:

„O této situaci v aquacentru
budou informováni náměstci
primátorky František Brendl
a Jindřich Tauber s žádostí o
najití řešení.“

O aktuální stanovisko jsme
proto požádali Jindřicha Tau-
bera, náměstka primátorky a
člena správní rady PAP Par-
dubice: „O problému se zve-
dákem víme. Faktem je, že ten
stávající vyhovuje všem nor-
mám, nicméně respektujeme
pocity těch, kteří jej využíva-
jí. Na příští správní radě se bu-
deme tímto problémem zabý-
vat. V tuto chvíli nemohu říci,
zda se na jeho nákup podaří
získat dotaci, nebo jej bude fi-

nancovat obecně prospěšná
společnost PAP Pardubice z
vlastních zdrojů.“

„Pochopil bych, že při ote-
vření po celkové nákladné re-
konstrukci v roce 2012 peníze
na zvedák nebyly, ale proč se
nutná částka neobjevila v roz-
počtu aquacentra v letech 2013
či 2014? Letos v lednu byla vy-
věšena výzva pardubického
magistrátu k odstraňování
bariér – Program podpory bez-
bariérovosti na rok 2014. S žá-
dostí do tohoto programu se
mohlo aquacentrum přihlá-
sit, ale neudělalo to,“ řekl Ja-
romír Krpálek.

Trochu to připomíná horký
brambor a oddalování řešení.
Podle názoru CAA jsou upřed-

nostňovány jiné věci – v ještě
neschváleném rozpočtu aqua-
centra na letošní rok je třeba
1,5 milionu korun na závlahy,
ale třetina této částky na zve-
dák se (zatím) nenašla.

Využijí letní
odstávky?
Ve hře je kvalitní a bezpečný
zvedák s názvem Delfín, na
nějž upozornili a doporučili ho
zástupci CAA na jednáních
bezbariérové komise.

„Zvedák je poháněn tlako-
vou vodou, musíme proto tuto
vodu k němu nějakým způso-
bem dovést,“ přiblížil tech-
nické problémy Radek Musil a
dodal: „V hadicích tažených
po podlaze to není optimální.
Musíme proto volit složitější
řešení – využít stávající kon-
strukce a umístit v podlaze
jímku s přípojným místem a
uzavírací armaturou. Tím po-
rušíme hydroizolaci, bude
nutné udělat prostupy pro pří-
vod vody a podobně.“

Protože se bude jednat o zá-
sah do stavební části, bude
nutná spolupráce s dodavate-
lem rekonstrukce plaveckého
areálu, neboť na vše se vzta-
huje záruční doba.

„U výrobce jsme zjišťovali
patřičné parametry a pro náš
areál budeme muset zvolit
dlouhou variantu zvedáku.
Půjde o velký stavební zásah
ve vnitřních prostorách bazé-
nu, který můžeme realizovat
pouze v době odstávky, a tu u
nás máme jednou ročně, vždy
na konci letních prázdnin,“
upřesnil Radek Musil.

Věřme tedy, že už letos na
podzim se handicapovaní ob-
čané dočkají nutného vylep-
šení a do bazénu budou chodit
plavat rádi a bez obav. (fr)

„Revitalizace pardubického parku Na Špici
začne už koncem března,“ tvrdí magistrát

Pardubice – „Dlouho očeká-
vané zvelebení parku na sou-
toku Labe a Chrudimky začne
do konce tohoto měsíce,“ in-
formoval náš Deník Šimon
Hradní z tiskového úseku
Magistrátu města Pardubic.

Hotovo by mělo být
ještě letošní rok
„V pátek 31. března začnou
stavební práce, hotovo má být
ještě letos. Slavnostní zaháje-

ní revitalizace parku Na Špici
je naplánováno na první dub-
nový týden,“ upřesnil Šimon
Hradní. Už dnes podle něj pře-
dají zástupci města společ-
nosti Gardenline staveniště.

„Termín realizace je osm
měsíců, nejzazší datum ote-
vření parku je 30. listopadu,“
řekl náměstek primátorky
František Brendl. Po celou do-
bu bude park pro veřejnost
uzavřen. Výjimkou bude ulice
Na Ležánkách mezi parkem a

zahrádkářskou kolonií.
Od 31. března do konce stav-

by bude také úplně vyloučen
provoz z ulice U mlýnů.
„Vznikne zde zázemí pro děl-
níky, sklad stavebního mate-
riálu a odstavná plocha pro
potřebné zařízení a točna pro
nákladní auta,“ dodal náměs-
tek pardubické primátorky.

„Omlouváme se občanům,
že v době, kdy nás čekají do-
pravní komplikace, ztížíme i
parkování v centru města. Od-

měnou za jejich trpělivost, o
kterou bych je tímto chtěl po-
prosit, jim bude krásný park v
blízkosti centra Pardubic,“
uvedl František Brendl.

„Motoristé musí přeparko-
vat vozidla do neděle 30. břez-
na,“ upozornil Šimon Hradní.

Společnost Gardenline vy-
hrála výběrové řízení na re-
vitalizaci parku s nabídkovou
cenou 35,8 milionu korun s
DPH. „Projekt budeme spolu-
financovat z Integrovaného
plánu rozvoje města (IPRM).
Na rekonstrukci parku Na
Špici bychom mohli dostat do-
tace ve výši až 85 procent
uznatelných nákladů,“ vyjád-
řil se náměstek primátorky.

Součástí revitalizace je
oprava hřiště, výstavba dět-
ského hřiště a vzdělávacího
pavilonu, který bude také
sloužit jako zázemí pro spor-
tovce, matky s dětmi i správ-
ce. Samozřejmostí je rekon-
strukce cest a zpevněných
ploch, úprava břehů a mola a
tolik potřebné parkové a sa-
dové úpravy.

Výstavba lávky přes
řeku Chrudimku
„Podařilo se nám do projektu
zahrnout i výstavbu lávky
přes Chrudimku. Nejbližší
most je až u Bělobranského
náměstí, což je například pro
matky s kočárky či starší lidi
poměrně daleko. Lávkou pro-
pojíme park Na Špici s Tyršo-
vými sady a zámkem, takže
vznikne unikátní vycházková
a rekreační zóna,“ doplnil
František Brendl. (pad)

Čtěte zítra v Pardubickém deníku
Vpátečním vydání Pardubického deníku si přečtete také o tom, po kterém

rodákovi v Holicích bude pojmenována základní umělecká škola.

Stalo se před lety

20. března 1970 se narodil dvojnásobný
vítěz Velké pardubické Snitkovskij

Rostov na Donu/Pardubice – Přesně před 44 lety, tedy 20. břez-
na 1970, se narodil v ruském Rostově na Donu Vladislav Snit-
kovskij, dvojnásobný vítěz dostihového závodu Velká pardu-
bická v letech 1994 a 1996. (fa)

Soutěže Deníku

Katastrofy lidského těla jsou k vidění
na výstavě v Obchodním centru Grand

Pardubice – Panoptikum voskových figurín lidských bytostí –
anatomické anomálie – uvidíte na výstavě, která se koná v Ob-
chodním centru Grand. Potrvá do neděle 23. března a otevřeno
má denně od 10 do 18 hodin. Hodláte tuto výstavu vidět? Soutěž-
te s Pardubickým deníkem o dvě volné vstupenky. Pošlete do
dnešní desáté hodiny na e-mail: martina.vosahlova@denik.cz od-
pověď na tuto soutěžní otázku: „Do kdy se výstava koná?“. Připoj-
te své jméno a příjmení, mobil a heslo: „Katastrofy“. (fa)

Soutěžte o dvě volné vstupenky od Deníku
na představení známého cirkusu Bernes!

Pardubice – Cirkus Bernes, jehož historie sahá až k počátku tři-
cátých let minulého století, se na své štaci zastavil i v Pardubi-
cích a v areálu proti hypermarketu Globus setrvá až do neděle
23. března. „Již osmá generace slavného rodu Berousků před-
vádí profesionálně neuvěřitelnou show. Spatříte artisty desít-
ky metrů nad zemí předvádět nemyslitelné,“ slibuje jednatel
Ludvík Berousek. Chcete na představení tohoto cirkusu vyra-
zit zcela zdarma? Pak soutěžte s Deníkem a odpovězte na násle-
dující otázku: „Kde se cirkus nachází?“. Své odpovědi zasílejte do
dnešní desáté hodiny na e-mailovou adresu: marti-
na.vosahlova@denik.cz. Připište jméno a příjmení, mobil a heslo:
„Cirkus“. Ve všední dny je cirkus otevřen od 17 hodin, v sobotu
od 15 hodin a v neděli od 11 hodin. V pondělí je volný den. (pad)

Lístky na představení Balada pro banditu
do Východočeského divadla čekají na vás

Pardubice – Pardubické Východočeské divadlo uvede před-
stavení Balada pro banditu, a to v sobotu 22. března od 19 hodin.
Soutěžte o vstupenky na tuto inscenaci s Pardubickým dení-
kem. Do dnešní desáté hodiny odpovězte na e-mail: marti-
na.vosahlova@denik.cz na soutěžní otázku, která zní: „V koliká-
tém roce byl natočen stejnojmenný film?“. K odpovědi nezapo-
meňte připsat své jméno a příjmení, mobil a heslo: „Balada“. (fa)

Hrajte o dvě volné vstupenky na koncert
pardubické rockové skupiny Regent!

Pardubice – Pardubická hudební skupina Regent hrála vždy
nekompromisní rock. Loni oslavila 35 let činnosti. Vystoupí v
pardubickém AFI Paláci, a to v pátek 21. března od 20 hodin. Sou-
těžte o lístky s Deníkem. Do dnešní desáté hodiny odpovězte na
e-mail: martina.vosahlova@denik.cz na otázku: „Jaký typ hudby
kapela hraje?“. Nezapomeňte připsat své jméno a příjmení, mo-
bil a heslo: „Regent“. (fa)

Restaurace Zámek Choltice nabízí jarní
menu. Soutěžte s námi o večeři pro pár!

Choltice – Od zítřka, prvního jarního dne roku 2014, můžete v
Restauraci Zámek Choltice pohladit své smysly krmí z nového
jarního jídelního lístku. „Jak je u nás dobrým zvykem, surovi-
ny na jídla jsou převážně od regionálních dodavatelů s ohledem
na sezonní produkci. Součástí jarního jídelního lístku jsou čer-
stvé ryby, Třemošnické těstoviny, čerstvý kravský sýr z Lipin-
ské farmy, divočina z obory pana Jedličky z Lukavice, hovězí z
mladých býků pasoucích se na kopcích Železných hor či králík
chovaný přímo v Cholticích,“ uvedl provozovatel Josef Raba.
Pojďte jídlo pojmout jako zážitek, připomenout si místo, kde ži-
jeme a načerpat energii z darů regionu. Soutěžte s námi o večeři
pro dvě osoby! Do dnešní desáté hodiny odpovězte na e-mailmar-
tina.vosahlova@denik.cz na otázku: „Kde se restaurace nachází?“.
Připište své jméno a příjmení, mobil a heslo: „Choltice“. (fa)

Linka 112

Otáčení za slečnou
a rozseknutá hlava

Pardubice – Pardubičtí stráž-
níci byli přivoláni k 33letému
cyklistovi s tržnou ranou na
čele a dalšími zraněními v ob-
ličeji. Muž si za svůj úraz ale
mohl víceméně sám. Nevěno-
val se totiž plně řízení. „Prý se
otáčel za slečnou, nechtěně
stočil řídítka a narazil do slou-
pu veřejného osvětlení. Ko-
lemjdoucí občan zavolal muži
záchranku a kontaktoval
městskou policii, která pře-
vezla jízdní kolo na služebnu v
Pernerově ulici, odkud si jej,
již ošetřený, cyklista vyzve-
dl,“ uvedla tisková mluvčí
pardubické městské policie
Lucie Klementová. (sejk)
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hledá vhodné kandidáty na pozice:

Operátor 
farmaceutické výroby

Požadavky: 
• SŠ chemického směru 

• němčina, angličtina výhodou 
• práce s PC

Technik seřizovač
Požadavky: 

• SŠ/vyučení technického směru
• němčina, angličtina výhodou

• práce s PC

Nabízíme:

• zázemí stabilní irmy
• motivující odměňování

• místo práce Hradec Králové

Nabídky se strukturovaným 

životopisem zasílejte do 28. 3. 2014 

na adresu: job@muller-pharma.cz


