Duklu s přednádražím spojí
lávka. Opozici navzdory
Stavba lávky nad nádražím má vyjít na
sedm milionů korun.
LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ

Pardubice – Dvouhodinová
debata předcházela rozhodnutí pardubického zastupitelstva, zda přednádraží se
sídlištěm Dukla propojí lávka, nebo podchod. Nakonec
podle očekávání zvítězila
první varianta, vedení radnice ostatně lávku prosazuje
už delší dobu.
Lávka se má stát součástí
projektu Správy železniční
dopravní cesty (SŽDC) na
modernizaci železničního
uzlu Pardubice. Koalice argumentovala především
nižší cenou této varianty.
„Zatímco výstavba lávky
přijde zhruba na sedm milionů korun, náklady na
prodloužení podchodu odhaduje SŽDC zhruba na 60
milionů korun. To je ale ce-

na výstavby podchodu pouze za poslední kolej, musel
by pokračovat dál. Máme
odhad ceny pro tři varianty,
kdy by podchod ústil do
ulice Milheimovy, nebo K
Vápence, pohybuje se od
108 do 144 milionů korun.
Navíc by musel vést pod
pozemky, které nejsou
města,“ uvedla náměstkyně
primátora Helena Dvořáč-

ková (ANO).
NESPLNĚNÝ ÚKOL
Zastupitelé kritizovali to, že
v podkladech, které obdrželi, dostala výrazně větší
prostor lávka, a to i přesto,
že už na minulém zasedání
si vyžádali rozpracování
důvodové zprávy. „Očekávali
jsme, že dostaneme materiál, kde budou podrobnější

informace. Tento úkol pana
primátora nebyl splněn.
Jedná se o nevyvážený materiál ve prospěch lávky.
Jsme stavěni do pozice, že
koalice nám dá něco k rozhodnutí, ale je dávno rozhodnuto. Vidíme tady fauly,
lži a podvody. Schválili jsme
1,4 milionu korun pro firmu
Prodin na projektování lávky, i když ještě žádná lávka
schválena nebyla,“ řekl Jan
Linhart (Patrioti Pardubic).
Karlu Haasovi (ODS) se
nelíbilo, že nebyly rozpracovány další možnosti propojení kromě lávky a podchodu.
„Probrali jsme tady
všechny možné varianty
propojení. Už jsme se nebavili jen o teleportaci,“ opáčila Dvořáčková.
Kritika se snesla i na architektonický návrh lávky.
„Tímto návrhem se vracíme
o několik desítek let zpátky.
Je to ostuda,“ prohlásil Milan Košař (Pardubáci).

Nasavrcké náměstí obsadily bagry. Dělníci budou
pomáhat se zásobováním obchodů na staveništi
Nasavrky – Nasavrcké náměstí se proměnilo na jedno velké staveniště. Rekonstrukce je v plném proudu
a z rozkopané půdy se už
začínají rýsovat první obrysy opěrných zídek a obrub
chodníků.
Jak uvádí starosta Nasavrk
Milan Chvojka, práce jdou
podle plánu a hotovo by
mělo být na konci října.
Stavebníci by však rádi, pokud počasí dovolí a nevyskytnout se náhlé komplikace, dokončili své dílo o
měsíc dříve.
Motoristé zatím středem
náměstí mohou projet,
nicméně v červnu by se
průjezd středem Nasavrk
měl na čas uzavřít. Přesunuté jsou i zastávky autobusů.
Důkladná přestavba si
však žádá oběti, a to ve výrazném omezení obyvatel,
kteří na náměstí bydlí, a
také obchodníků, kteří zde
mají své krámky. Ti rozko-

Hasiči likvidovali
únik nebezpečné
látky ve firmě
Chrudim – K úniku většího
množství nebezpečné látky
vyjížděli profesionální hasiči
ve středu krátce před desátou hodinou večerní do
areálu firmy v Chrudimi.
Jak uvádí mluvčí hasičů
Vendula Horáková, jednalo
se o kamion, který převážel
tisícilitrové nádrže s
disperzní barvou. Jedna
nádoba praskla a látka vytekla na zem.
„Hasiči provedli likvidaci
spolu se zaměstnanci firmy.
Uniklo přibližně 300 až 400
litrů disperze. Vozidlo bylo
odstaveno a zabezpečeno a
uniklá barva zlikvidována.
Událost ze strany hasičů
byla ukončena ve čtvrtek
30. března v 0.15 hodin,“
dodává Horáková. (lv)

pané chodníky před svými
výlohami zrovna dvakrát
nevítají, nicméně se situací
jsou smíření. Otevřeno
chtějí mít po celou dobu.
„Udělat se to musí, jiná
cesta nevede,“ říká například Renata Čechlovská z
prodejny chovatelských po-

třeb. „Ubezpečili nás, že až
to bude rozkopané, nechají
k nám přístup a stavebníci
nám pomohou i s nošením
zboží do prodejny, pokud
to bude potřeba. Jen se bojím, aby to neodradilo zákazníky,“ poznamenává
Čechlovská.

Starosta Chvojka ujišťuje,
že pokud to bude jen trochu
možné, dělníci průchod do
jednotlivých obchodů zachovají. Jen podle jeho slov
nebude možné zaparkovat
přímo před obchodem, nakoupit a hned zase odjet.
„V pondělí jsme měli informační schůzi, kde se sešli
stavebníci, obyvatelé a majitelé obchodů, prezentovali
jsme harmonogram stavby.
Děláme všechna možná
opatření, abychom omezení
minimalizovali a dodavatelská firma přislíbila maximální vstřícnost. Až se ale
budou dláždit chodníky,
bude třeba na krátkou chvíli
provoz obchodů omezit.
Jsou věci, které se jinak
udělat nedají,“ dodává starosta s tím, že největší dopad pociťují nasavrcké stavebniny, k nimž se nákladní
auto se zbožím přes rozkopané náměstí neprotáhne,
drobnější auta průjezd ještě
zvládnou. (lv) Foto: Milan Vaňkát

Zprávy z Pardubicka

PARDUBICKO a okolí
Pardubice budou svítit modře
Pardubice – Modrým volejbalovým turnajem
o pohár starosty Městského obvodu Polabiny II.
začíná dnes ráno v areálu Univerzity Pardubice
dubnový program ke světovému dni porozumění
autismu. V neděli naváže celorepubliková kampaň
Rozsviťme se modře s mottem Jiní, ne horší. Modře
bude v Pardubicích zářit například budova radnice,
krajský úřad, divadlo, univerzita či arena. Ale vyzdobit můžete i své domovy. „Objekt můžete nasvítit, nebo vyzdobit jakkoliv modře, nebo třeba jen
vyjádřit solidaritu modrým oblečením. Nejde o
přehlídku, ale o to lidi s poruchami autistického
spektra podpořit a dát jim tak větší naději na lepší
život,“ řekla Hana Janiková, spoluorganizátorka akce a ředitelka Rodinného Integračního Centra. Dodala, že podle nejnovějších statistik je každé 42.
narozené dítě autista. Autismus je vývojové postižení projevující se zejména narušenými komunikačními schopnostmi. (pro)

Chovatelé a sběratelé v Habřině
Vlčí Habřina – Příznivci okrasného ptactva a jiného drobného zvířectva, pěstitelé, milovníci motorismu a sběratelé se sejdou tuto neděli od sedmi do
jedenácti hodin na burze v chovatelském areálu ve
Vlčí Habřině. (red)

Pardubické hudební jaro
letos připomíná rod Stamiců
Pardubice – Pořadatelé
mezinárodního festivalu
Pardubické hudební jaro již
v minulých letech připomněli návštěvníkům koncertů některá výročí spjatá s
regionem východních Čech.
Před dvěma lety šlo o jubileum Pernerovy železnice z
Olomouce do Prahy, loni se
nesl závěr festivalu ve znamení „narozenin“ Pardubického pivovaru.
„Na letošek připadající
300. výročí narození Jana
Václava Stamice bylo od
počátku jasnou volbou,“ řekl
umělecký ředitel a dramaturg festivalu Josef Krečmer.
„Chceme ale připomenout
nejen osobnost tohoto velikána české a evropské hudby. Naším cílem je zdůraznit
sepětí celého rodu Stamiců
s Pardubicemi,“ dodal Josef
Krečmer.
Rodina Stamiců totiž pocházela ze slovinského Mariboru a právě do města na
soutoku Labe a Chrudimky
přišel skladatelův děd počátkem 60. let 17. století.
Usadil se v něm a záhy se
stal ctihodným měšťanem,
radním a majitelem domu.
Jeho syna Antonína Ignáce
jako prvního z rodu upoutala hudba a začal působit
jako regenschori v kostele
sv. Bartoloměje.

„Pozdější odchod rodiny
do Německého Brodu a
zvláště pobyt Jana Václava
Stamice v německém Mannheimu již tvoří jinou kapitolu, přesto je stopa Stamiců
v našem městě a kraji velmi
výrazná,“ zdůraznil Josef
Krečmer, který se rozhodl
„jubilejní“ koncert nabídnout posluchačům nejen v
krajské metropoli v úterý 4.
dubna v 19 hodin v Sukově
síni Domu hudby, ale s
drobnou obměnou i hudbymilovným návštěvníkům
Chrudimských hudebních
pátků, a to o měsíc později,
v pátek 5. května, ve Velkém
sále Muzea se začátkem
rovněž v 19 hodin.
Na obou místech se vedle
sólistů Kristýny Kůstkové,
Jany Prouzové, Daniela Matouška a Jaroslava Patočky
ve Stamicově Misse Solemnis představí Komorní
filharmonie Pardubice pod
taktovkou Tomáše Židka,
zazní i Haydnova Symfonie
C dur „Císařovna“.
Pardubický koncert pak
ozdobí svou účastí varhaník
Pavel Svoboda, jenž s orchestrem provede Respighiho Suitu pro smyčce a varhany, zatímco v Chrudimi
přivítají violistu Jiřího Kabáta jako sólistu Koncertu D
dur Karla Stamitze. (nm)

