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Pardubický

SEZEMICE Inspektoři České in-
spekce životního prostředí (ČIŽP) z
Hradce Králové uložili pokutu 110 ti-
síc korun podnikateli Václavu Rum-
lovi. Ten ve své provozovně v Seze-
micích na Pardubicku nakládal s au-
tovraky velmi nepořádně, a ohrozil
tak spodní vody v jejím okolí.
„Mimo plochy určené provozním

řádem jsme zjistili stovky kusů auto-
vraků v různém stupni demontáže,
včetně odpadních zbytkových karo-
serií, které byly zčásti vršeny na
sebe. Zároveň bylo mimo místa vy-
mezená provozním řádem nakládá-
no i s demontovanými díly z auto-
vraků, z nichž některé byly znečiš-
těné provozními náplněmi,“ uvedl
ředitel Oblastního inspektorátu
ČIŽP vHradci Králové Lukáš Trávní-
ček.
Autovraky v různém stupni de-

montáže i demontované díly byly
podle něj skladovány v areálu zaří-
zení i na místech, která nebyla vo-
dohospodářsky zabezpečená.
Podnikatel se proti pokutě ulože-

né inspektory ČIŽP neodvolal, a
sankce tak nabyla právní moci.
Pochybení Václava Rumla není

podle evidence inspektorů ojedině-
lé. Už v roce 2016mu inspektoři ulo-
žili pokutu 70 tisíc korun za stejné
porušení provozního řádu, tedy na-
kládání s autovraky na pozemku,
který k tomu nebyl určen. Obě po-
kuty už podnikatel zaplatil. (jah)

Podnikatel
dostal pokutu
za skladování
autovraků

Chrudim

Svobodní a TOP 09
kandidují společně
Do podzimních komunálních voleb
půjdou společně Svobodní, TOP 09
a nezávislí na kandidátce nazvané
Chrudimáci. Požadují transparent-
ní radnici, zodpovědné hospodaře-
ní a oživení života v Chrudimi. Kan-
didátem na starostu je chrudimský
zastupitel za Svobodné Petr Lich-
tenberg. (dp)

HeřmanůvMěstec

Hledání
velikonočních
vajíček
TJ Sokol a RC Radovánek zvou na
hledání velikonočních vajíček. Zají-
ček schoval vajíčka a ti nejmenší je
mohou přijít hledat zítra v 15.30 ho-
din do zámeckého parku v Heřmano-
vě Městci. Sraz bude u branky do
parku (U Holuba).Vstupné je dobro-
volné. (sk)

Chrudim

Násilník skončil
ve vazbě
Komisařka chrudimské kriminální
služby zahájila trestní stíhání devěta-
třicetiletého muže, který týral svou
družku. Žena to musela snášet i v
době těhotenství. Podezřelý byl loni
za stejnou trestnou činnost odsou-
zen s podmínkou na tři roky, v sou-
časné době je stíhán vazebně. (jah)

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz
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PARDUBICE Do roku 2023 chce
pardubická radnice poslat na vylep-
šení odborných učeben na základ-
ních školách téměř čtvrt miliardy.
Značnou část peněz přitom poskyt-
ne Unie v rámci dotací.
„Školy chtějí zrekonstruovat a vy-

bavit odborné učebny s cílem zvý-
šit zájem dětí o studium technic-
kých oborů, jejichž absolventi na
trhu práce dlouhodobě chybí. Na
investicích do modernizace škol
bude profitovat na 7 500 pardubic-
kých dětí,“ uvedla mluvčí radnice
Iveta Koubková.
Některé projekty jsou přitom těs-

ně před spuštěním. Správci evrop-
ských peněz už schválili záměry na
modernizaci osmi pardubických zá-
kladních škol s tím, že na ně mo-
hou poslat až sto milionů korun.
„Na začátku roku přitom byla vy-

brána většina firem, které během le-
tošního a příštího roku projekty
modernizace odborných učeben a
kabinetů zrealizují. Odborné učeb-
ny budou zmodernizovány, napří-
klad v základní škole Družstevní
vzniknou keramické dílny včetně
keramické pece, v základní škole
Studánka budou pro změnu vybu-
dovány dílny pro práci s dřevem a
kovem či strojní dílny,“ řekl primá-
tor Pardubic Martin Charvát.
V rámci první etapy budou mo-

dernizovány ZŠ Bratranců Veverko-
vých, ZŠ Závodumíru, ZŠ npor. Eli-
áše, ZŠ v Ohrazenicích, ZŠ Družstev-
ní, ZŠ Spořilov, ZŠ Studánka a ZŠ
Staňkova. Tyto školy by navíc v bu-
doucnu měly spolupracovat také
na projektu Centrálních polytech-
nických dílen. Ty by měly vznik-
nout v bývalých Automatických

mlýnech na břehu Chrudimky.
„Chceme tak u dětí podpořit přiro-
zený zájem o techniku a přírodu,
odbourat negativní postoje k tech-
nickým předmětům, manuální prá-
ci, fyzice, matematice a chemii a
lépe ukázat praktické využití multi-
mediálních a IT technologií v každo-
denní praxi,“ řekl náměstek primá-
tora Jakub Rychtecký.
Město má již hotovou studii, jak

by nový objekt z červeného probar-
veného betonu měl vypadat. „Ve
dvou nadzemních podlažích na plo-
še téměř 1 700 metrů čtverečních
vznikne osm učeben, laboratoří a
dílen a k tomu navíc výjimečný
prostor pro nejmodernější vizuální
prezentace. Vše bymělo sloužit pře-
devším základním školám, krouž-
kům DDM a veřejnosti,“ dodal pri-
mátor Charvát. (zln)

Pardubický zámek ožil včera
programem plným vědeckých
zajímavostí pod názvem Noc
mladých výzkumníků. Malí i star-
ší zvídavci objevovali nejrůzněj-
ší záhady a ptali se vědců na pod-
statu světa a jevů, které nás ob-
klopují. Zapojovali se do růz-
ných praktických činností a do-
zvídali se nové poznatky z che-
mie, matematiky, fyziky, biolo-
gie i řady technických oborů.
Mohli také obdivovat robota, kte-
rý maloval velikonoční kraslice
podle programu studentů pardu-
bické střední elektrotechnické
školy. Děti na jednotlivých stano-
vištích sbíraly znalostní razítka,
při odchodu ze zámku si za svůj
vyplněný index vybraly dárek.
Akci uspořádala Univerzita Par-
dubice ve spolupráci s Východo-
českýmmuzeem, školami a další-
mi partnery. (jah)
Foto: RadekKalhous, MAFRA

PARDUBICE V Pardubickém kraji
v posledních letech přibývá podni-
katelů. V roce 2014 bylo v regionu
ekonomických subjektů zhruba 116
tisíc, zatímco loni již přes 120 tisíc.
Nárůst za poslední čtyři roky tak
činil 3,2 procenta. Jen zhruba 63 ti-
síc podnikatelů a firem však bylo
loni ekonomicky aktivních. Vyplý-
vá to z údajů, které zveřejnil Český
statistický úřad.
Oproti roku 2016 přibyli loni pře-

devším živnostníci, zemědělci, spo-
lečnosti s ručením omezeným a
spolky. Naopak ubyla pětina ostat-
ních fyzických osob nepodnikají-
cích podle živnostenského zákona,
tedy svobodných povolání.
Z hlediska ekonomického zaměře-

ní stoupl počet subjektů ve všech
odvětvích s výjimkou peněžnictví a
pojišťovnictví. Relativně nejvíce při-
bylo firem a podnikatelů orientova-

ných na administrativní a podpůr-
né činnosti, profesní, vědecké a
technické činnosti a na informační
a komunikační činnosti.
Nejvíce ekonomických subjektů

se koncentruje ve správním obvo-
dě Pardubic. Sídlo tam má více než
čtvrtina všech malých a středních
podniků a 40 procent velkých pod-
niků z Pardubického kraje.
Počtem 232 ekonomických sub-

jektů na 1 000 obyvatel se kraj řadí
v mezikrajském srovnání na desáté
místo. Proti celostátnímu průměru
je v Pardubickém kraji o 37 subjek-
tů méně. V regionu jsou v rámci re-
publiky nadprůměrně zastoupeni
živnostníci, kdežto podíl obchod-
ních společností je jeden z nejniž-
ších.
Vyšší než celostátní průměr je v

kraji podíl zemědělství, průmyslu i
stavebnictví. (ČTK)

Radní jdou vylepšovat školní
dílny za téměř 200milionů

V centru Pardubic
u Letního stadionu by
měl stát v dohledné
době nový hotel. Zastu-
piteléměsta ve čtvrtek
schválili veřejnou sou-
těž na prodej měst-
ských pozemků v této
lokalitě. Investor by za
něměl zaplatit přes de-
set milionů korun.
Milan Zlinský
redaktor MF DNES

PARDUBICE Zdá se, že letitý ná-
pad na stavbu luxusního hotelu
mezi hokejovou arénou a Tyršový-

mi sady spěje ke zdárnému konci.
Zastupitelé schválili podmínky sou-
těže, ve které by si to měli případní
investoři rozdat o potřebné pozem-
ky. Radnice si ještě nechá zpraco-
vat znalecký posudek ceny 2 258
metrů čtverečních pozemků, na
kterých se má stavět.
„Podle kvalifikovaného odhadu

by celý pozemek měl stát více než
deset milionů korun, což je i ban-
kovní záruka v rámci soutěže,“
uvedla náměstkyně primátora Par-
dubic Helena Dvořáčková.
Kupující se navíc pod smluvní

sankcí budemuset zavázat k výstav-
bě čtyřhvězdičkového hotelu na
úrovni alespoň kategorie First
Class a s minimálně 100 lůžky.
„Pokud jich tam investor dostane

více, tak to bude jeho plus,“ dodala
náměstkyně s tím, že radnice na
stejnémmístě plánuje postavit par-

kovací dům. „Ten však bude stavět
město nebo nějaká jeho firma, par-
kovací dům tak není součástí soutě-
že,“ uvedla Dvořáčková.
O pozemky se již vminulosti uchá-

zeli dva investoři, společnosti Hotel
Euro Pardubice a Fáblovka reality.
Za první jmenovanou firmou stojí
bývalý skvělý hokejista Jiří Novák -
člen legendární řady Tesly Pardubi-
ce i národního týmu ze 70. letminu-
lého století Martinec - Novák - Šťast-
ný. „Oba dva zájemci jsou zárukou
toho, že by tomělo být seriózní jed-
nání,“ řekla už dříve náměstkyně
Dvořáčková.
Kupující se dále musí zavázat k

tomu, že hotel vybuduje do tří let
od získání pozemků, budou na něj
převedeny po předložení územní-
ho rozhodnutí na stavbu. Bude
také muset současně s hotelem po-
stavit veřejně přístupná parkovací

místa, neboť část nynějšího parko-
viště u Letního stadionu zastaví.
Podmínkou bude i stavba dalšího
podzemního parkoviště s kapaci-
tou odpovídající hotelu.
Zájemci mají pro podání nabídek

termín do 20. května. Musí obsaho-
vat popis stavebního záměru v po-
době architektonické studie, nabíd-
ku ceny za pozemky a doklady o spl-
nění kvalifikačních předpokladů.
Výzvu vítězi soutěže k uzavření pří-
slušných smluv město musí doručit
do 15. července. Pokud by se zastu-
pitelůmbudoucí vzhled hotelu nelí-
bil, mohou jej odmítnout a soutěž
zrušit.
V Pardubicích ubytovací kapacity

dlouhodobě chybí. V minulosti se
uvažovalo také o možné výstavbě
hotelu na místě nedostavěné haly
Českého svazu tělesné výchovy na
okraji Tyršových sadů, později zů-

stala jen lokalita u Letního stadio-
nu. Zatím však plány nakonec vždy
zkolabovaly, nyní se naopak zdá,
že by v krátké době mohly vyrůst v
Pardubicích hotely hned dva.
Ten druhý totiž už nějakou dobu

plánuje vybudovat za výstavištěm
Ideon Na Olšinkách jeho majitel
Petr Vašíček. „Tvoříme jakýsi byz-
nys plán. Jasné už je, že hotel bude
o něco větší, než jsme původně uva-
žovali. Určitě bude mít více než 150
lůžek,“ řekl loni Petr Vašíček, jenž
nemá strach, že bymu dělal konku-
renci právě hotel Euro, který stojí
vlastně přes ulici. Chce totiž sázet
hlavně na kongresy. „Celková kapa-
cita sálu pro potřeby kongresu je
asi 500 míst. To znamená, že náš
hotel ani nepojme všechny účastní-
ky případné akce. Mám za to, že na
nás tak hotel Euro spíše vydělá,“
dodal Vašíček pro MF DNES.

Zámek patřil
Noci mladých
výzkumníků

V kraji postupně přibývá
podnikatelů a firem

Pardubice vypíší soutěž
na stavbu hotelu u arény


