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Jak vzkřísit Letní stadion?
Město chystá jeho přestavbu

pátek 26. února 2016

Soutěže Deníku
Získejte zdarma brusinkový dort!
Pardubice – Jste příznivcem zdravé stravy anebo chcete jen
zkusit něco nového? Pak můžete zavítat do nového kamenného
obchůdku Bylinka RAW Pardubice s bezlepkovými, RAW, veganskými a bio potravinami, který se nachází ve Sladkovského
ulici v Pardubicích. Soutěžte s naším Deníkem a vyhrajte od Bylinky některý ze zdravých výrobků. Dnes soutěžíme o brusinkový dort! Pokud jej chcete získat, stačí odpovědět do dnešní 10.
hodiny na otázku: „Co je RAW potravina?“. Odpovědi zasílejte na
e-mailovou adresu jana.nermutova@denik.cz a nezapomeňte připojit jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo (nejlépe mobil) a
heslo, které zní: „RAW“.
(mm)

Náklady na vybudování nového komplexu jsou odhadovány na částku 300 milionů korun
TOMÁŠ DVOŘÁK

Pardubice – Krajské město
připravuje radikální přestavbu Letního stadionu u Tyršových sadů.
Na levém břehu řeky Labe
nad mostem Pavla Wonky by
měl vedle hokejové arény
vzniknout sportovní komplex
s fotbalovým stadionem a dalšími hřišti, doplněný hotelem,
parkovacím domem a lemovaný nábřežní promenádou.

Vyhrajte vstupenky na Cirkus Humberto!
Pardubice – Legendární Cirkus Humberto je v Pardubicích! Až
do neděle 6. března bude možné navštívit představení tohoto evropského cirkusu v Hradecké ulici vedle Wonkova mostu. Slavný cirkus představí nejen drezúru slonů, medvědů, afrických
zeber, velbloudů či somálských lvů, ale i velké množství vzdušných čísel nebo vystoupení žonglérů, akrobatů a klaunů. Pokud
chcete vyhrát dvě vstupenky na představení Cirkusu Humberto, odpovězte do dnešní desáté hodiny na otázku: „Kdy přijel
cirkus do Pardubic?“. Své odpovědi posílejte na e-mailovou
adresu martina.vosahlova@denik.cz. Nezapomeňte uvést své
jméno a příjmení, telefonní kontakt a heslo „Humberto“. (pad)

Odhad nákladů?
300 milionů korun
Náklady na vybudování tohoto komplexu jsou odhadovány
na 300 milionů korun.
Radnice počítá s vícezdrojovým financováním, od státních dotací až po soukromé investice.
„Zatím máme hotovou pouze studii, ještě ji čeká veřejné
projednávání a zřejmě v dubnu budou zastupitelé rozhodovat, zda má příprava přestavby celého území pokračovat, tedy zda mají být zahájeny práce na projektu,“ řekla
náměstkyně
pardubického
primátora zodpovědná za investice Helena Dvořáčková.
„Kdy by mohla začít samotná přestavba, je zejména otázkou peněz. Město zcela jistě
nebude hlavním investorem.
Ale máme informace, že na
stavbu stadionu by mohla přispět fotbalová asociace, hotel a
parkovací dům budou příležitostí pro soukromé investory.
Jsme ale teprve na začátku,“
upozornila náměstkyně.
Studie řeší nejen území stadionu, ale i plochu po zbourané hale ČSTV a areálu jatek v
sousedství.

Dva lístky na Cenu facky zdarma!
Pardubice – Posledním představením Epilogu Grand Festivalu smíchu
bude v pondělí 29. února od 19 hodin inscenace Cena facky aneb Gottwaldovy boty, se kterou do Pardubic přijede Slovácké divadlo Uherské
Hradiště. Hra režiséra Břetislava Rychlíka byla časopisem Reflex označena za nejsilnější divadelní zážitek roku 2014 a Divadelními novinami byla
nominována na titul inscenace roku 2014. Vysloužila si i nominaci na Cenu divadelní kritiky v kategorii Nejlepší poprvé uvedená česká hra roku
2014. S Deníkem ji můžete navštívit zdarma. Stačí do 10. desáté hodiny
odpovědět na otázku: „Odkud pochází režisér Břetislav Rychlík?“. Své
odpovědi posílejte na e-mailovou adresu martina.vosahlova@denik.cz.
Uveďte své jméno a příjmení, telefon, adresu a heslo „Facka“.
(pad)

Z Letního stadionu, který v
třicátých letech minulého století projektoval Karel Řepa, by
měla zůstat zachována tribuna a Brána borců jako odkaz na
práci tohoto architekta, bez
ohledu na to, zda Ministerstvo
kultury vyhoví či nevyhoví
žádosti o prohlášení obou tribun kulturní památkou.
Fotbalové hřiště se dočká
přestavby tak, aby jeho parametry vyhověly požadavkům
na pořádání zápasů druhé nejvyšší fotbalové soutěže.
Vedle stadionu s kapacitou
4600 diváků vznikne trénin-

ková plocha, další dvě hřiště
pak budou vybudována „přes
ulici“ U Stadionu, směrem k
Tyršovým sadům a měla by
sloužit jak sportovním klubům, tak veřejnosti.
Architekti zde počítají též s
dětským hřištěm či plochou
pro letní kino a podobné akce.

aby se stala součástí života
města. Proto by se také mělo
proměnit i nábřeží Labe. Dojde zde k reorganizaci dopravy, parkování pro autobusy
bude zrušeno a nábřeží bude
patřit chodcům. Příjemná
promenáda s několika přístupy k vodě naváže na alej vedoucí k zámku. O parkovací
místa ale město nepřijde, ba
naopak. Navíc studie počítá i s
výstavbou parkovacího domu. Získali bychom tak na 500
nových parkovacích míst v
blízkosti centra města,“ uvedla Helena Dvořáčková.

Celá lokalita by se
měla výrazně oživit
„Celá tato dlouho opomíjená
lokalita by se měla obrodit,
oživit. Nechceme, aby byla doménou pouze sportovců, ale

Tip pro vás
Senioři budou vystavovat v Pardubandě
Pardubice – Klub aktivní senioři Heřmanův Městec využije výstavních prostor prodejny Pardubanda v Machoňově pasáži
k výstavě výtvarných prací svých členů. Vernisáž je připravena na úterý 1. března od 15 hodin. Klub pracuje od roku 2006 a
pod dohledem lektorky Věry Gabesamové si jeho členové osvojili pětatřicet výtvarných technik, se kterými můžete seznámit
až do 28. dubna, otevřeno bude od pondělí do pátku v době od 8
do 17 hodin.
Výstavní prostor Pardubandy, kterou provozuje Česká abilympijská asociace, je místem řady akcí – stoleté jubileum zde
připomněli pardubičtí skauti, vystavovali zde například i klienti Denního stacionáře Mirea Nemošice.
(fr)

Bezpečné zastávky. V Horním Jelení opraví své náměstí
dva nové a zcela bezpečné zálivy pro zastavení autobusů s
krytými zastávkami .
„Řeší se spádování a odvodnění komunikací, které
doposud chybělo. Změní se
uspořádání parkovacích stání, přibudou bezbariérové
přechody. Renovace se dočká i
zeleň a veřejné osvětlení,“ vypočítává změny starosta Horního Jelení Petr Tupec.
Rekonstrukci obec připravovala od roku 2009. „Přihlédli jsme i k podpoře domá-

Horní Jelení – Komenského
náměstí v Horním Jelení se od
pondělí 29. února změní ve
staveniště. Práce bude rozdělena na etapy tak, aby jedna
polovina náměstí zůstala průjezdná.
Náměstí čeká kompletní
výměna povrchů chodníků a
komunikací. Zůstane i nadále
jednosměrné. Asfaltovou plochu nahradí parkovací stání z
žulové dlažby, chodníky vymění beton za žulovou mozaiku. Hlavní změnou ale budou

cích firem, takže i materiály
jsou z drtivé většiny českého
původu a věříme, že se i vyhneme některým známým nešvarům. Celková částka na rekonstrukci je 19,5 milionu korun s tím, že máme podanou
také žádost o dotaci. Zbytek
nákladů musíme pokrýt z
obecního rozpočtu,“ nastiňuje
starosta Horního Jelení.
V první fázi bude uzavřená
polovina Komenského náměstí v Horním Jelení včetně
spodní části.

SOUČASNÁ PODOBA Komenského náměstí v Horním Jelení na 3D
modelu. Foto: www.hornijeleni.cz

Zastávka Horní Jelení, náměstí se po dobu rekonstrukce posune pro všechny linky
na náměstí Poděbradova.
Problém bude i s parkováním. Na náměstí Poděbradova
totiž budou odstaveny autobusy i v nočních hodinách.
Osobní auta tak jim budou
muset ustoupit.
První fáze rekonstruce by
měla být ukončena 10. dubna.
Kompletně hotovo by podle
plánů mělo být první týden v
červnu letošního roku. (sejk)

Neuniklo nám

Last Minute
CENA JE KONEČNÁ

Jsou to dva dny, co se začaly
prodávat vstupenky na letošní
ročník Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl.
Za 48 hodin je prakticky vyluxováno, přestože za lístky do zlaté řady se platí tisíce. Něco to
signalizuje. Samozřejmě to, že
jsme kulturním národem, ale
taky to, že jsou v našem kraji
lidé, kteří dokážou organizovat
a zušlechťovat festival, který si
dovolí tradicí i úrovní šlapat na
paty Pražskému jaru. Klobouk
dolů před nimi. Účastníkům festivalu přeji bohatý kulturní zážitek, který zanechá jistě stopy
v jejich duších, a proto se budou
do našeho kraje rádi vracet.

Pomocí QR kódu získáte
nejaktuálnější informace
o cenách zájezdů rychle
a pohodlně do svého
mobilního zařízení.
VD – vlastní doprava
APT – apartmán
ST – studio
PEN – penzion

UAI – ultra All Inclusive
AI – all inclusive
PLP – plná penze | PP – polopenze
SN – snídaně | BS – bez stravy

www.EXIMTOURS.cz
130× v České republice

Sleva až 25 %
na LÉTO 2016!
Pouze při rezervaci
do 29. 2. 2016.
1001203839_A

MIROSLAV VÁŇA

Předseda kontrolní komise ČSSD
Pardubického kraje
www.miroslavvana.cz
vana.mirek@gmail.com

platí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém standardním pokoji dle
popisu v katalogu

NEJBLIŽŠÍ prodejní místo EXIM TOURS:
Značková prodejna Tř. Míru 97, Pardubice,
530 02, tel.: 467 774 00,
pardubice@eximtours.cz

destinace – oblast
KAPVERDY – OSTROV BOA VISTA
KUBA
KEŇA – PO STOPÁCH ANTILOP
KEŇA
KAPVERDY – OSTROV SAL
SRÍ LANKA
SENEGAL
DOMINIKÁNA –PUERTO PLATA
DOMINIKÁNA – SAMANÁ
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
BALI
HAITI
ZANZIBAR
KUBA
EGYPT – MARSA ALAM
EGYPT – MARSA ALAM
EGYPT – HURGHADA
ISTANBUL EUROVÍKEND
MADEIRA – KVĚTINOVÝ FESTIVAL
NOSTALGICKÝ LISABON
LYŽE – RAKOUSKO – DACHSTEIN
SLOVENSKO – VYSOKÉ TATRY
LYŽE –ITÁLIE – PAGANELLA

dny
8
12
12
12
8
11
8
12
12
8
11
13
11
12
15
8
8
4
8
8
8
5
5

odlety
hotel strava
1.3. Praha 4*
AI
2.3. Praha 2*+
AI
4.3. Praha
PLP+AI
4.3. Praha 4*
AI
4.3. Praha 4*
AI
29.3. Praha 3*
PP
1.3. Praha 4*
AI
1.3. Praha 4*
AI
1.3. Praha 4*
AI
2.3. Praha 4*
PP
11.3. Praha 3*
SN
1.4. Praha 4*
AI
15.3. Praha 4* soft AI
23.3. Praha 4*
AI
6.3. Praha 4*
AI
6.3. Praha 4*
AI
9.3. Praha 4*
AI
3.4. Praha 3*
SN
25.3. Praha 3*
SN
3.5. Praha 3*
SN
5.3. VD
BS
27.3. VD
3*
PP
13.3. VD
3*
PP

cena
22 990 Kč
34 690 Kč
33 890 Kč
31 290 Kč
24 190 Kč
40 990 Kč
25 690 Kč
30 390 Kč
32 290 Kč
16 290 Kč
44 090 Kč
44 690 Kč
33 390 Kč
45 690 Kč
14 290 Kč
10 990 Kč
9 590 Kč
10 990 Kč
16 490 Kč
14 890 Kč
2 969 Kč
4 990 Kč
3 390 Kč

Pardubický dopravní podnik
snižuje náklady na energie
Pardubice – Dopravnímu
podniku v Pardubicích klesly
náklady na energie za několik
posledních let o desítky procent. Na příští rok má díky nákupu energií na kladenské komoditní burze smlouvy na dodávky levnější o čtyři miliony
korun oproti nynějším cenám. Informoval o tom ředitel
pardubického
dopravního
podniku Tomáš Pelikán.

Na burze nakoupili
ve velmi dobrý čas

1001209574_K

call centrum
841 115 115

Názor politika

V příštím roce bude mít dopravní podnik meziročně nižší cenu elektřiny o 30 procent,
u plynu o 37 procent.
Letos platí za jednu megawatthodinu elektřiny 940 korun, v příštím roce to bude 660
korun, stejné množství plynu
vyjde letos na 604 korun.

Nová cena na příští rok bude 380 korun. „Nakoupili jsme
v extrémně dobrý čas. U plynu
jsme docílili nejnižší ceny za
dobu, kdy burza existuje. Vývoj cen pečlivě sledujeme,“
podotkl Tomáš Pelikán.

Úspory jsou každý
rok milionové
V roce 2015 zaplatil pardubický dopravní podnik za energie necelých 20 milionů korun, plyn stál 7,2 milionu,
elektřina 12,5 milionu korun.
Za loňský rok náklady nemá sečtené. Celkové výlohy za
plyn a elektřinu se odvíjejí od
spotřeby, které ovlivňuje mírná či tuhá zima.
Energie kupuje podnik na
burze od roku 2011. Úspory
jsou podle ředitele každoročně milionové.
(zr, čtk)

