
PARDUBICKO a okolí

První návrh terminálu Jih
počítá s 500 místy pro auta

Lidé ocení především
velkokapacitní parkovací
dům s přibližně 500 parko-
vacími místy, kde si budou
moci auto zaparkovat a po-
kračovat v cestě vlakem,
aniž by zajížděli do centra
města. „Je to dobré řešení,
v přednádraží nebylo par-
kování řešeno vůbec, to se
projevuje, situace je teď
tragická. Terminál autobu-
sové dálkové dopravy s par-
kováním také nepočítá. Aby
tedy tyto dvě stavby dávaly
smysl, je stavba terminálu
Jih nutná, protože dobře
řeší parkování v blízkosti
nádraží, se kterým bude
spojena lávkou,“ uvedl za-
stupitel za Pardubáky Fran-
tišek Brendl.
Návrh stavby se líbí i za-

stupiteli Janu Linhartovi
(Patrioti Pardubic). „Pokud
se terminál spojí lávkou s
nádražím, určitě to není
špatné řešení. Problém by
mohl nastat na křižovatce u
benzinové pumpy, kde by se
asi musela vyřešit dopravní
situace tak, aby se autům
vjíždějícím na rušnou silnici

umožnil snadnější výjezd,“
připomněl Linhart.
Podoba terminálu se však

ještě může změnit. „Vizua-
lizace je pouze ilustrace,
není to konkrétní dům a
takto terminál nemusí ve
výsledku vůbec vypadat,“
konstatovala náměstkyně
Dvořáčková. Výsledná po-
doba závisí také na majiteli
části pozemků, kterým je

společnost Enteria.

OD ROKU 2019
Lávku začne stavět Správa
železniční dopravní cesty v
roce 2019. Pokud zastupi-
telstvo terminál Jih na svém
zítřejším zasedání schválí,
mohl by se ve stejném roce
začít stavět i on.
Zatímco u projektu ter-

minálu Jih panuje mezi za-

stupiteli až vzácná shoda a
dá se předpokládat, že ná-
vrh snadno projde, s prosa-
zením samotné lávky na
Duklu měla koalice velké
problémy. Zastupitelé kriti-
zovali to, že v podkladech,
které obdrželi, dostala vý-
razně větší prostor lávka na
úkor podchodu, a to i přes-
to, že si vyžádali rozpraco-
vání důvodové zprávy.

Z titulkytitulky

MOŽNÁPODOBA terminálu Jih, který vznikne napardubickéDukle. Zdroj: Magistrát města Pardubice

Ulice ke Žlutému psu
dostala nové povrchy

Pardubice – Rekonstrukce
ulice Ke Koupališti v pardu-
bických Polabinách za
téměř 5 milionů se blíží ke
konci. Během prosince bude
dokončena oprava chodníků
a komunikace, dělníci navíc
vydláždí také spojovací
chodník do ulice Mezi Za-
hradami.
„Ulice je zrekonstruována

v celé své délce, od křižo-
vatky U Josefa, až k hudeb-
nímu klubu Žlutý

Josefa,
Žlutý

Josefa,
pes. Sou-

částí celé investiční akce
bylo i vybudování spojova-
cího chodníku ulic Ke Kou-
pališti a Mezi Zahradami,“
dodala náměstkyně primá-
tora Helena Dvořáčková.
Po dokončení přestavby

sítí prošly silnice i chodníky
celkovou rekonstrukcí, ta
zahrnovala přestavbu pod-
kladu, odvodnění a jeho
napojení na stávající kana-
lizaci. Následně dostaly no-

vé povrchy, které jsou vyro-
beny z asfaltového betonu a
betonové dlažby.
„Před více než rokem a

půl přišly plynárny a Vodo-
vody a kanalizace Pardubice
se záměrem rekonstrukce
plynovodu, kanalizace a vo-
dovodu v ulici Ke Koupališti.
A protože tato ulice přímo
navazuje na nedávno re-
konstruovanou ulici Stu-
dentskou, tak se oprava na-
bízela. Kdo tudy v posled-
ních letech procházel či sem
zajížděl, ví, že tato ulice
naléhavě volala po staveb-
ním zásahu,“ řekl starosta
městského obvodu Pardu-
bice II Radek Hejný.
Rekonstrukce vyšla na

4,8 milionu korun, byla za-
placena z rozpočtu města a
částečně se na ní podílel
také městský obvod Pardu-
bice II, který zajistil projek-
tovou dokumentaci. (las)

Pardubická autorka podepíše
svou knihu o zdravé stravě

Pardubice – Knihkupectví Kosmas na Pernštýn-
ském náměstí pořádá zítra od 17 hodin autogrami-
ádu pardubické autorky Karolíny Hrubešové, jejíž
kniha o zdravém stravování vede v žebříčku novi-
nek v předprodeji knižního distributora Kosmas.
Zájemci si budou moci knihu s názvem Nebojte se
jíst – a hubnout! zakoupit s patnáctiprocentní sle-
vou a rovnou si ji budou moci nechat podepsat od
autorky, která si svými zdravými recepty získala na
sociálních sítích desetitisíce fanoušků. (las)Z
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Hasiči a policisté v rolích hokejistů pomohli vybrat
34 tisíc korun pro těžce nemocného chlapce

Chrudim – Ledová plocha
zimního stadionu v Chrudi-
mi se během pondělního
podvečera stala dějištěm
netradičního utkání. Střetly
se tu hokejové týmy hasičů
a policistů.
Zápas profesionálů, kteří

jinak úzce spolupracují, při-
nesl kromě netradičního
sportovního zážitku také
34 030 korun, které mezi
sebou vybrali hráči a diváci
na dobrovolném vstupném.
Tuto částku pak pořadatelé
věnovali rodičům těžce ne-
mocného osmiletého
chlapce.
„Tribuny se postupně za-

plnily a každý příchozí při-
spěl dobrovolným vstupným
do kasičky, která vznikla jen
pro ten daný okamžik. Pro-
fesionálové z řad hasičů a
policistů také přispěli na
léčbu malého Adámka fi-
nanční částkou a také svou

skvělou hrou. Do té se do-
konce zapojil i ředitel kraj-
ského ředitelství Policie ČR

kraj-
ČR

kraj-

Pardubického kraje Jan
Švejdar,“ uvedla za pořada-
tele mluvčí hasičů Vendula
Horáková.
Podle jejích slov leží os-

miletý Adámek v kómatu po
operaci mandlí. „Po několika
dnech začal krvácet a došlo
k zástavě srdce. Adámek má
poškozenou značnou část
mozku. Dýchá sám přes
tracheostomii, výživa pro-
bíhá přes tzv. PEG, hadičkou
do bříška. Jeho stav je velmi
vážný, ale stabilizovaný,“
doplnila Horáková.
Samotný zápas na ledové

ploše byl dramatický a vel-
mi vyrovnaný. Hasiči měli
mužům zákona co oplácet,
protože jim v loňském be-
nefičním zápase podlehli
3:4. Letos se štěstí přiklonilo
na stranu hasičů, a ti odešli
do kabin s velmi těsnou
výhrou 5:4. „Myslíme si ale,
že vyhráli všichni,“ dodala
Vendula Horáková. (lv)

Rozpočet je vyšší, dluhy města klesají
Dokončení ze strany 1

„Na Tylově nábřeží se le-
tos dělala kanalizace a plyn.
Rekonstrukce povrchů tady
přijde na zhruba tři miliony
a sto tisíc korun,“ sdělil
chrudimský starosta Petr
Řezníček
chrudimský
Řezníček
chrudimský

(SNK-ED). Ten pak
zmínil i zamýšlenou úpravu
křižovatky ulic K Presům a
Václavská, která si vyžádá
přibližně milion korun.
Nový městský rozpočet

zastupitelé projednali v kli-
du a takřka beze změn. Jed-
nu z dílčích úprav předsta-
voval návrh komunistického
zastupitele Jaroslava Mouč-
ky, jenž se zasadil o to, že z
rozpočtu zmizela závazně
definovaná částka, kterou
město chtělo přispět na po-
kračující opravu střechy
kostela Nanebevzetí Panny
Marie na Resselově náměstí.

Zamýšlená suma se promě-
nila v pouhou rezervu, která
sice bude na stanovený účel
připravena, ale zároveň bu-
de nutné její další samo-
statné projednání.

ZMĚNY KVŮLI DOTACÍM
Opoziční zastupitel Josef
Káles (Svobodní) poděkoval
vedení města za tematický
seminář, na němž se všichni
zastupitelé mohli s rozpoč-
tem předem seznámit. „Byť
mám i řadu dílčích výhrad,
pro rozpočet jako pro celek
svou ruku zvednu. Na hos-
podaření města oceňuji
zejména trend postupného
snižování celkového zadlu-
žení, po kterém jsme vždy
hlasitě volali,“ doplnil Josef
Káles.
Dluhy města Chrudim v

posledních letech významně

poklesly. Radnice se totiž
dokázala obejít bez nových
úvěrů a finanční nároky na
pokladnu města snížila i
restrukturalizací těch stá-
vajících. „Pro srovnání: Ještě
před sedmi lety byl dluh
města zhruba 125 milionů
korun. Nyní je to přesně 60
191 403 Kč,“ doplnil starosta
Petr Řezníček.

doplnil
Řezníček.

doplnil

Je takřka jisté, že se
chrudimský rozpočet v prů-
běhu příštího roku ještě
navýší. Promítnou se do něj
totiž dotace a spoluúčasti,
jež město pravděpodobně
získá na některé chystané
projekty. Může jít například
o revitalizaci říčního rame-
ne u parku Střelnice, o zbu-
dování parkoviště Na Pod-
hůře nebo o vybudování
nového nástupního termi-
nálu na nádraží. (man)
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KÁVOVINY a.s.
Profese:VýrObNí dělNíK
Popis: Obsluha výrobních a balících strojů, 
práce na směny, plat dohodou
Nabízíme:
 5 týdnů dovolené  Závodní stravování

Požadujeme:
 Odborné vyučení bez maturity

Strukturovaný životopis zašlete na adresu: 
KÁVOVINY a.s., Jana Palacha 515, 530 02  Pardubice 
nebo na e-mail vmastikova@kavoviny.cz
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