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Městské obvody: chystá se
v Pardubicích lavina referend?
„Referendum o městských obvodech je zbytečné,“ tvrdí šéf zastupitelů za ODS Petr Klimpl
O čem se mluví
LUKÁŠ DUBSKÝ

Pardubice – Referendum o
městských obvodech je zbytečné, tvrdí představitelé opoziční ODS. Vedení pardubické radnice chce přitom hlasování o budoucnosti obvodů
uskutečnit ještě do začátku
prázdnin. Spory o členění
krajského města se táhnou již
několik let, představitelé současné radniční koalice jsou
pro redukci obvodů, zatímco
ODS chce zachovat jejich současnou podobu.
„Chceme, aby Pardubice
měly sedm městských obvodů. Zároveň by se ale měly snížit náklady o deset procent,“
uvedl předseda zastupitelského klubu občanských demokratů Petr Klimpl.

Formulace otázky
Ještě před pár týdny se zdálo,
že vášně vzbudí především
formulace otázky, ale nyní je
pravděpodobné, že ke střetu
mezi koalicí a ODS dojde již
kvůli samotnému konání referenda.
„Podobné referendum se
ještě v žádném českém městě
nekonalo. Myslíme si, že je to
zbytečné vynakládání prostředků a energie. O budoucí

podobě členění města by měli
spíše rozhodnout odborníci,“
konstatoval Petr Klimpl.
Otázkou ovšem je, zda by se
odborníci dokázali shodnout.
Není to zas tak dávno, kdy se
objevily dvě studie o užitečnosti městských obvodů. Zatímco ta, kterou nechal zpracovat
tehdejší
tajemník
magistrátu, doporučovala redukci počtu městských částí,
druhá studie, jejíž zpracování
zadali starostové obvodů, zase
hovořila o jejich užitečnosti a
dávala doporučení zachovat
současný stav.
„Měla by vzniknout pracovní skupina lidí, kteří rozumí problematice i konkrétní
situaci v Pardubicích. Neměli
by to tedy být akademici, ale
lidé, kteří znají prostředí a
jsou schopni dojít ke konsensu,“ doplnil šéf zastupitelů
opoziční ODS.
Všechny otázky kolem pořádání referenda by pravděpodobně mělo vyřešit plánované mimořádné jednání zastupitelstva.

Do prázdnin
„Uvidíme, jak rychle se nám
podaří dojít ke shodě ohledně
otázky. Každopádně počítáme
s tím, že kvůli vyhlášení referenda svoláme mimořádné zastupitelstvo. Referendum by
se pak mělo uskutečnit dříve,

Stalo se před lety
12. března 1930 zemřel čestný občan
Pardubic spisovatel Alois Jirásek
Pardubice – Na den přesně před 83 lety, tedy 12. března 1930, zemřel spisovatel a dramatik, čestný občan Pardubic Alois Jirásek.
Literární dráhu zahájil veršovanou tvorbou
v národním a vlasteneckém duchu. Svoje prózy pak zaměřoval na realitu soudobého venkova. Začínal v 70. letech 19. století, přímo
za časů ruchovců. Ve svých žánrově rozmanitých dílech podává Alois Jirásek podstatný průřez téměř celými českými dějinami. V
žádném případě ovšem nelze Jiráskovo podání historie chápat
jako historicky věrné. V rámci dobových potřeb je v Jiráskově díle na mnoha místech historie aktualizována, idealizována a líčena v opravené či změněné podobě.
(saf; wikipedia.org)

Šetříme s Deníkem
Příprava kvalitního sypaného čaje se
podobá rituálu se stanovenými pravidly

O OBRANNÉM REFERENDU uvažují podle opozičního zastupitele Petra Klimpla také na pardubickém šestém obvodě, který zahrnuje Svítkov, Popkovice, Staré Čívice, Lány na Důlku a Opočínek. Foto: archiv
než se obyvatelé rozjedou na
dovolené, tedy ještě před začátkem prázdnin,“ řekla primátorka Pardubic Štěpánka
Fraňková.
Podle slov Petra Klimpla je
ale možné, že případné referendum o redukci obvodů vyvolá lavinu „obranných“ referend přímo v jednotlivých

obvodech.
„Můžeme předpokládat, že
se tak stane zhruba ve čtyřech
obvodech. V Pardubičkách už
nyní vznikl přípravný výbor
pro konání případného referenda. Kromě čtvrtého městského obvodu by se tímto způsobem bránily šestý a sedmý
obvod,“ dodal Petr Klimpl.

Pardubice – Mezi každodenní připravované nápoje patří jistě
také čaj. Českým zvykem se v dnešní době stal sáčkový čaj, který spíše připomíná limonádu, než aby měl tu správnou chuť sypaného čaje z různých koutů světa. Na přípravě čajů v sáčku není nic těžkého, ale správná příprava pravého čaje se v mnoha
kulturách blíží k tradičnímu rituálu s pevně stanovenými pravidly od skladování a dávkování počínaje, teploty vody a doby
louhování konče. V čajovnách máme na výběr z velkého množství druhů čajů od zeleného, černého, bílého až po ty exotické.
Také existují bylinné nebo pečené čaje. Na tradiční zelený čaj
připravíme 4 až 5 gramů na obyčejný šálek. Čaj se nikdy nesmí zalévat vařicí vodou, znehodnotilo by to jeho chuť. Po uvaření vody se musí nechat na 80 procent zchladnout a teprve
pak zalít čajové lístky. Doba louhování závisí na druhu čaje,
čím silnější tím menší doba. Pohybuje se tedy mezi 30 vteřinami až několika minutami. Příprava kvalitních černých čajů
je dosti podobná zeleným s rozdílem teploty vody. Černý čaj se
zalévá vroucí vodou a na jeden šálek se používá jedna lžička.
Černý čaj vydrží konzervovaný celý rok. Blahodárné účinky
pravidelného požívání černého čaje jsou například antioxidační, může snížit cholesterol v krvi a tím i pravděpodobnost srdečních potíží, je vhodný také pro diabetiky, srovnává žaludeční problémy a povzbuzuje tělo.
(mm)

Náš tip

konstrukci Tyršových sadů
mohl tento projekt do samého
centra Pardubic vrátit.
„Rád bych, aby se tato úžasná akce zachovala v takové podobě, v jaké je dosud. Samozřejmě může přijít někdo, kdo
dokáže letní kino připravit
levněji, ale je otázka, v jaké
kvalitě. Nesmyslná mi přijde
také diskuse kolem zavedení
symbolického vstupného. Obě
lokality, o kterých se uvažuje, totiž tuto variantu reálně
ani neumožňují. Náklady vynaložené na ohraničení areálu by byly vyšší než výtěžek
ze symbolického vstupného,“
přemítal Alexandr Krejčíř.

Kino je fenomén
„Nejsem si jist, zda někdo dokáže garantovat dvouměsíční
bezplatné promítání atraktivních snímků v takové kvalitě, v jaké to uměli současní
provozovatelé. A to ani nemluvím o divácké odezvě,
atraktivních filmových delegacích a kvalitním zázemí pro
návštěvníky,“ nechal se slyšet Alexandr Krejčíř.
Pardubické letní kino se
podle něj stalo fenoménem.

Čas neúprosně běží
Své renomé si vydobylo i za
hranicemi regionu. Svědčí o
tom mimo jiné také letošní
záštita ministerstva kultury.

Diskuse o vstupném
„V domácích Pardubicích
však tento mimořádně úspěšný projekt musí znovu bojovat o své místo na slunci. Loni to dokonce chvíli vypada-

lo, že skončí úplně, protože se
pro něj nepodaří kvůli rekonstrukci v Tyršových sadech najít adekvátní místo.
Naštěstí se letní kino na poslední chvíli přesunulo do
areálu u skateparku. To sice
není úplně ideální poloha, ale
řada diváků si sem cestu našla,“ prozradil opoziční zastupitel, jemuž by se zamlouvalo, kdyby se po případné re-

Soutěže s Deníkem
Pojďte na Kdyby
tisíc klarinetů!
Pardubice – Získejte dvě volné vstupenky na představení
pražského Divadla pod Palmovkou Kdyby tisíc klarinetů, které se koná v sobotu 16.
března od 19 hodin ve Východočeském divadle! V příběhu
o zázračné proměně zbraní v
hudební nástroje účinkují R.
Valenta, H. Chmelař či O. Kavan. Chcete-li jít do divadla
zdarma, odpovězte do dnešní
10. hodiny na e-mail martina.vosahlova@denik.cz na otázku, kdy inscenace začíná? Připojte své jméno a příjmení,
mobil a heslo „Klarinety“. (pad)

Užijte si thajskou masáž zcela zdarma!
Pardubice – Většina z nás zná ty
těžké pracovní dny, po kterých by
to chtělo pořádnou masáž. A pokud navíc toužíte vyzkoušet pravou thajskou masáž, soutěžte s naším Deníkem a pardubickým salonem Thajský dotek, který se nachází na náměstí Republiky. Vyhrát můžete dárkový poukaz v
hodnotě tisíc korun. Salon nabízí řadu tradičních thajských masáží, které jsou staré i více než dva tisíce let. Dopřát si můžete
klasickou thajskou masáž, relaxační olejovou masáž, masáž zad
a šíje, masáž nohou nebo královskou thajskou masáž. Tyto procedury uvolní tělo a mysl a navrátí tělesnou i duševní rovnováhu. Pokud chcete vyhrát soutěžní poukaz v hodnotě tisíc korun, odpovězte na dnešní otázku: Kde má své sídlo Thajský dotek? Své odpovědi zasílejte do dnešní desáté hodiny dopolední
na e-mail pardubicky@denik.cz a nezapomeňte připojit své jméno a příjmení, mobilní telefon a heslo „Masáž“.
(iko)

„Opět se dostáváme do situace, kdy provozovatel, ať už to
bude kdokoliv, nebude do poslední chvíle vědět, zda, kde a
případně za jakých podmínek
se projekce uskuteční. Nebránil bych se tomu, kdyby tato diskuse přišla příští rok. Ale
nyní to silně komplikuje přípravy projektu. Nejsou jednoduché a čas neúprosně běží,“ uzavřel zastupitel.
(td)

Pardubice – Česká abilympijská asociace pořádá v Integračním centru sociálních aktivit ve Sladkovského ulici Velikonoční tržení. Zájemci mohou přijít v úterý 19. března do společenského sálu populárního Kosatce od 10 do 17 hodin. Čeká
je prodejní výstava výrobků chráněných dílen, stacionářů a dalších neziskových organizací. Ke koupi budou například velikonoční dekorace z přírodních materiálů – keramiky, sena, papíru, dřeva a proutí, ale také různé šité výrobky, bižuterie a další pestrá velikonoční nabídka. V tréninkové kavárně U tiskaře Brixe si pak všichni mohou dát kvalitní kávu a ochutnat dobroty mezinárodní kuchyně.
(fin)

Čtěte zítra v Pardubickém deníku
Ve středečním vydání Pardubického deníku se dozvíte také to, jaké zajímavé body se řešily na úterním jednání Zastupitelstva města Pardubic.
INZERCE

TVAR v.d. Pardubice, přijme

TECHNOLOGA PŘÍPRAVY VÝROBY
Požadavky:
§ SŠ/VŠ technického směru i absolventi
§ Práce na PC
§ Zkušenost v oboru lisování plastických hmot výhodou

Nástup možný ihned!

Informace na osobním odd.- tel. 467 409 932

Nenechte si ujít
Karel Plíhal zamíří
na Hronovickou

19. 3. 2013 (úterý) v 17.00 hod.
Pardubice – Poetický písničkář, skladatel, kytarista a
básník Karel Plíhal vystoupí
se svým originálním repertoárem plným jemného humoru ve středu 13. března od
devatenácti hodin v Kulturním domě Hronovická. (pad)
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Pardubice – „Přijde mi absurdní, když město chce nyní
vypsat poptávkové řízení na
provozovatele Pardubického
letního kina. Jeho současný
provozovatel přitom přišel
před osmi lety s nápadem na
zatraktivnění prostoru Tyršových sadů. Místo uznání za
to, jaký unikátní projekt, který nemá obdoby po celé České republice, se mu podařilo
vytvořit, teď přichází současné vedení radnice s nápadem
uspořádat poptávkové řízení
a projekt mu de facto ukrást,“
řekl zastupitel za opoziční
ODS Alexandr Krejčíř.

V Kosatci chystají Velikonoční tržení
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Krejčíř: Ukradne někdo letnímu kinu nápad?

