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Pozdě, ale přece. Už zítra
se otevře opravená sokolovna

JOE SE STĚHOVAL DO
MĚSTSKÉHO DIVADLA

„Hlavní pozornost bude poutat velký sál, který je chloubou sokolovny,“ řekla tajemnice
dokončení ze strany 1
Celý sportovní areál bude
možné spatřit v sobotu od devíti do dvanácti hodin. „V půlhodinových intervalech chceme ukázat nejenom všechna
zmodernizovaná sportoviště,
ale také zcela nové zázemí.
Hlavní pozornost určitě bude
poutat velký sál, který je nyní
chloubou naší sokolovny,“
vysvětlila tajemnice Sokola
Pardubice Pavla Avramová.
Dělníci a řemeslníci stavbu
opustili již před prázdninami,
v letních měsících se pak vše
dodělávalo a hlavně byl na
programu velký úklid.
Modernizace
sokolovny
měla být původně hotová už
loni v červnu. Během stavebních prací ale vyvstaly problémy. První firma, která areál opravovala, stavbu opustila. Zpočátku podcenila náklady, později se ukázalo, že práce budou podstatně dražší než
předpokládaných 90 milionů
korun.

Nová firma,
zkrácené dotace
zemí a dalších sportovišť. Nejnákladnější a nejnáročnější
byla ovšem třetí etapa, která se
týkala především hlavní budovy. Celkové náklady se vyšplhaly na více než 128 milionů korun.

Na všechny tři
etapy přispěla unie
Sokolové mohli při všech etapách čerpat evropské peníze z
Regionálního
operačního
programu Severovýchod a byli také součástí Integrovaného
plánu rozvoje města.
„Na celé akci jsme úzce spolupracovali s městem Pardubice. Bez jeho pomoci bychom
se do takto náročných projektů nemohli pustit,“ dodala starostka Sokola Lenka Pařízková.

HUDEBNÍ KOMEDIE Limonádový Joe měla v úterý premiéru
v budově Městského divadla. Tam se přesunula z amfiteátru
pod Kunětickou horou, kde se oblíbená inscenace hrála v
červnu. Hlavní roli kovboje popíjejícího Kolalokovu limonádu
ztvárnil Josef Pejchal (na prostředním snímku vlevo). V alternované roli Douga Badmana se pardubickým divákům
představil i Milan Němec (na spodním snímku), který je od
začátku září opět v pardubickém angažmá. Foto: Deník/sejk

Na konferenci budou již počtvrté řešit
aktuální dopravní problémy kraje
Víte o tom?

Vybraná témata
Dopravní konference

Pardubice – Již čtvrtý ročník
Dopravní konference se dnes
uskuteční v kongresovém sále
Paláce Pardubice. A o čem se
bude na konferenci mluvit?
Přednášející budou hovořit
o strategických plánech, financování a realizovaných
projektech, a to nejen v silniční dopravě. Konference se bude věnovat také budoucnosti
železniční, vodní a letecké dopravy. Mezi hosty jsou třeba
náměstek ministra dopravy
Tomáš Čoček, ředitel Státního
fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica či europoslanec Pavel Telička.

Aktuální problémy
K aktuálním problémům v
Pardubickém kraji už několik
let patří třeba stavba rychlostní silnice R35, která by pomohla odlehčit hlavnímu tahu z kraje na Moravu.
Podle posledních odhadů by
stavba silnice mohla začít začátkem roku 2017.
„V prvním úseku z Opatovic do Časů už máme vykoupeno 90 procent pozemků. Navíc na prvních dvou úsecích
už všichni majitelé pozemků

• Další rozvoj civilní části pardubického letiště
• Výročí Jana Pernera
• Velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a
III. třídy v Pardubickém kraji
v letech 2015 až 2016
• Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
• Inovace vozidlového parku
Českých drah
• Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
• Přípravy vodní cesty na Labi
v Pardubickém kraji

obdrželi od Ředitelství silnic a
dálnic smlouvy. V rozpočtu
pro rok 2016 ovšem není alokována částka na R35, jelikož
se nepočítá s tím, že by se začalo stavět,“ uvedl pardubický poslanec Martin Kolovratník (ANO) s tím, že na příští
rok je plánována příprava
stavby a tendr na zhotovitele.
Přímo v krajském městě se
v posledních měsících řešil
propad počtu cestujících na
pardubickém letišti. Ekonomický neúspěch stál místo ře-

ditele společnosti East Bohemian Airport Michala Červinku. Letiště hodně doplatilo
na rusko-ukrajinskou krizi,
kvůli propadu rublu se pro
ruské cestující totiž Česká republika stala drahou destinací. Se zlepšením výsledků má
letišti pomoci nová ředitelka
Hana Šmejkalová, která dosud pracovala jako obchodní
ředitelka Českých aerolinií.
Letošní konference je součástí projektu Rok Jana Pernera, který má připomenout

200 let od narození průkopníka železniční dopravy.
„S přípravou celého projektu jsme začali již před dvěma roky. V pracovní skupině
se sešli lidé z různých pracovišť magistrátu, krajského
úřadu, univerzity či Východočeského muzea,“ uvedl vedoucí pracovní skupiny Vlastislav Mojžíš, který je spoluzakladatelem pardubické
dopravní fakulty, jež nese
jméno Jana Pernera.
Nejvýznamnější akcí celého projektu bude v sobotu 12.
září Železniční den.
(dub)

Zjistili jsme

Kosatec slaví narozeniny,
v pátek u toho můžete být i vy
Pardubice – Integrační centrum sociálních aktivit, které
se do podvědomí zapsalo jako
Kosatec, oslaví tento pátek
čtvrté narozeniny.
Česká abilympijská asociace nabídne v době od 9 do 17 hodin prohlídku moderního zařízení ve Sladkovského ulici a
pochlubí se ukázkami prací
svých klientů. Připraven je i
další pestrý program. Denní
stacionář Mirea předvede
svoji bubenickou show (9 a 11
hodin), Denní stacionář Slunečnice tanec charleston (10)
a nevidomý Pavel Diblík klavírní improvizaci (13).
Zajímavou zkušenost na-

bídne zážitkový seminář, při
kterém si zájemci budou moct
vyzkoušet, jaké to je jezdit na
invalidním vozíku, chodit s
pomocí francouzských holí
nebo třeba zapnout si knoflíky
u košile jednou rukou.
V průběhu celého dne bude
možné házet na basketbalový
koš, líčení a kosmetické poradenství nabídne Mary Kay, ve
stáncích bude možné si koupit
zajímavé výrobky. Zájemci se
budou moci občerstvit v tréninkové kavárně U tiskaře Brixe, k dispozici bude příjemné
posezení v zahradě s dětskými
atrakcemi a ohništěm připraveným na opečení buřtů.
(fr)

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
přijme zaměstnance na pozici:

ŘIDIČ, ŘIDIČKA MHD
Požadujeme:
- řidičské oprávnění skupiny D
- průkaz profesní způsobilosti řidiče
- trestní bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- praxe výhodou

Nabízíme:
- stabilní zázemí společnosti
- zajímavou práci v dobrém kolektivu
- dobré inanční ohodnocení
- zaměstnanecké výhody a beneity

Nástup možný ihned.
Bližší informace na personálním oddělení dopravního podniku
nebo na www.dpmp.cz
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Sokolové pak museli vybírat
novou stavební společnost.
Poskytovatel dotací jim také
kvůli komplikacím krátil příspěvek, z původních 70 milionů korun se snižuje příspěvek
o více než deset milionů.
Rekonstrukce
sokolovny
Na Olšinkách byla již třetí etapou, která během posledních
pěti let změnila areál v centru
krajského města k nepoznání.
V roce 2010 se sportovci za
více než 37 milionů korun dočkali nafukovací haly, tartanového oválu, osvětleného
multifunkčního hřiště s umělou trávou, beach volejbalu,
antukových kurtů a zázemí s
šatnami a sociálními zařízeními.
O rok později pak byla rekonstrukce venkovní části dokončena za 6,5 milionů korun,
včetně modernizace volejbalové tribuny, technického zá-

