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Stát pošle na rekonstrukci
nadjezdu čtvrt miliardy

Do Velké jsou
přihlášeni tři
poslední
vítězové
PARDUBICE Po prvním kole přihlášek na letošní Velkou pardubickou figuruje na seznamu kandidátů na
start třicítka koní včetně vítězů tří posledních ročníků, kterými jsou No
Time To Lose, Tzigane du Berlais a
Theophilos. V druhém kole bude
možné koně přihlašovat do 24. září,
130. ročník slavného překážkového
dostihu je na programu 11. října a
předcházet mu mají přes komplikace způsobené pandemií koronaviru
tradičně čtyři kvalifikační závody. V
uplynulých dvou letech bylo na startu Velké vždy dvacet koní.
Se sedmi přihláškami vévodí aktuálnímu seznamu koní trenér Josef
Váňa starší, v jehož přípravě jsou i
No Time To Lose a obhájce prvenství
Theophilos. Tři svěřence přihlásil
Stanislav Popelka, po dvou koních
mají v aktuální listině Štěpánka Myšková, Radek Holčák a Čestmír Olehla, jenž zapsal jako jediný klisnu, devítiletou Izynku. Tziganea du Berlais
trénuje Pavel Tůma. Přihlášeni jsou i
koně z Francie, Irska a Slovenska.
Termíny kvalifikačních mítinků zatím nejsou vzhledem k vládním opatřením kvůli pandemii koronaviru
známé. (ČTK)

Pardubice

Rozbitý obr Nadjezd u pardubické nemocnice je na tom tak, že z něho občas spadne kus omítky nebo obložení. Oprava je tedy více než žádoucí. Foto: Radek Kalhous, MAFRA

Pardubice čeká náročná oprava nadjezdu nedaleko nemocnice.
Stavba bude drahá
a navíc notně zkomplikuje už tak dost mizernou situaci v centru
města. Dobrá zpráva
pak říká, že nutnou rekonstrukci za 230 milionů korun zaplatí
z valné části stát.
Milan Zlinský
redaktor MF DNES
PARDUBICE S největší pravděpodobností se už za rok touto dobou

budou v centru Pardubic v dopravních špičkách tvořit ještě mnohem
delší kolony než obvykle. Bude totiž v plném proudu oprava nadjezdu přes železniční koridor a „rychlodráhu.“ Nadjezd u nemocnice lze
přitom jen stěží nějak rozumně objet.
Opravu klíčového mostu, který
spojuje Pardubičky či Černou za
Bory se zbytkem města, podpoří
masivní dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI).
Město od státu získá příspěvek ve
výši zhruba 217 milionů korun, který pokryje téměř veškeré náklady
spojené se stavbou. Zbylých přibližně 18,5 milionu korun pak půjde z
rozpočtu magistrátu.
„Pro Pardubice je to skvělá zpráva, navíc v době, kdy je každý rozpočet města poznamenaný koronavirovou krizí,“ uvedl primátor města Martin Charvát s tím, že zastupi-

telé na projekt již schválili 230 milionů korun. „Částku, kterou budeme moci proplatit z poskytnuté dotace, tak budeme moci využít na
jiné investice,“ dodal Charvát.
Projekt má již platné stavební povolení, radnici zbývá najít zhotovitele náročné stavby. „Projekt je
nyní ve fázi zadávací dokumentace, abychom následně mohli vyhlásit výběrové řízení a vybrat dodavatele stavby. Vysoutěženo chceme
mít do konce roku, abychom měli
dostatečný čas na přípravu harmonogramu stavebních prací včetně
jejich koordinace s dalšími účastníky,“ uvedl náměstek primátora
Petr Kvaš s tím, že nejsložitější jednání budou se Správou železnic. Ta
totiž plánuje do rekonstrukce železničního uzlu Pardubice zahrnout i
modernizaci tratí vedoucích právě
pod nadjezdem.
Oprava nadjezdu by měla být za-

Světnička Bohuslava Martinů
v Poličce je opět přístupná
POLIČKA Po více než roce se pro
veřejnost opět otevřela rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži
kostela svatého Jakuba v Poličce.
Kvůli rekonstrukci církevní stavby
byla celý loňský rok uzavřena.
Opravy kostela ještě pokračují,
ale prohlídce památky spojená s
hudebním skladatelem již nebrání.
„Přístup do světničky je již opravený, předtím nebylo schodiště
do zvonice. Lze si ji prohlédnout
nezávisle na dalších opravách kostela,“ uvedla Alena Zavoralová z
Centra Bohuslava Martinů a Městského muzea a galerie v Poličce.
Vlastní světnička Bohuslava Martinů se nyní neopravovala. Dílčí rekonstrukci podstoupila před pěti
lety, kdy dostala například novou

výmalbu. Hudební skladatel se ve
věži kostela narodil 8. prosince
1890.
Jeho otec Ferdinand kromě svého ševcovského povolání vykonával také práci pověžného. Jeho
úkolem bylo držet stráž proti ohni
ve dne i v noci, natahovat věžní hodiny a zvonit klekání. Pětičlenná
rodina Martinů žila v malém prostoru až do Bohuslavových 11 let. S
ní tu žil i ševcovský pomocník, kterému přezdívali děda. Pomáhal v
domácnosti, a protože světnička
byla malá, měl svoji postel pod hodinami ve věži. Celá rodina se musela dělit o prostor o velikosti 25
metrů čtverečních. Bohuslav jako
miminko spával ve spodní přihrádce prádelníku. Malý byt sestává z
kuchyně a obytné místnosti a je

přístupný z ochozu. Atmosféra života ve výšce 36 metrů nad zemí
zanechala výraznou stopu v mysli
budoucího skladatele.
Ve své vzpomínce z roku 1934 v
Paříži píše: „Myslím, že tento prostor je z mých největších dojmů z
dětství, který si nejvíce uvědomuji
a který asi hraje velkou úlohu v celém mém názoru na kompozici.
Nejsou to malé zájmy lidí, starosti,
bolesti nebo i radosti, které jsem
viděl z velké dálky, lépe řečeno z
výšky. Je to tento prostor, který
mám stále před očima a který, zdá
se mi, hledám stále ve svých pracích. Prostor a příroda, ne lidi.“
Světnička je otevřená od úterý
do neděle, přes letní prázdniny výjimečně i v pondělí. Prohlídky
skončí 31. října. (ČTK)

hájena i s ohledem na klimatické
podmínky v další stavební sezoně,
tedy na jaře 2021. Projekt modernizace nadjezdu je připraven tak, aby
k němu bylo možné kdykoli napojit
budoucí sjezdy na ulici Hlaváčova i
do areálu nemocnice a budoucího
areálu Tesly Kyjevské, aniž by došlo k poškození konstrukce.
Konkrétní jednání se SFDI o podání žádosti a jejím úspěšném vyřízení vedl za město zastupitel a poslanec za ANO Martin Kolovratník, který je zároveň místopředsedou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Pokud celý plán vyjde, jak
se nyní zdá, tak projekt Kolovratníkovi může pomoci v říjnových krajských volbách. Do nich povede Babišovu stranu jako lídr.
„Z mého pohledu je tato dotace
naprosto unikátní v rámci celé České republiky. Stát totiž běžně samosprávám přispívá na takzvané kříže-

ní komunikací s nadřazenou infrastrukturou pouze jednotky nebo
nízké desítky milionů korun,“ uvádí Kolovratník a dodává, že případ
Pardubic byl jiný. „Nadjezd Kyjevská kříží nejen silnici první třídy, ale také hlavní železniční koridor. Takto vysoká dotace by přitom
vyčerpala skoro celý příspěvkový
program SFDI,“ dodal s tím, že vše
potřebné dojednal s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem.
Most z roku 1964 je v současné
době již v dezolátním stavu a rekonstrukci nutně vyžaduje. Práce by
měly trvat zhruba osm až devět měsíců a jistě přinesou velký tlak na
ostatní cesty, které překonávají železniční koridor. Do problémů se
dostanou také sanitky, které však
budou mít povolené jezdit do areálu nemocnice po malé dřevěné lávce přes Chrudimku u tenisových
kurtů Tesly Pod Vinicí.

Hasiči měli v měsíci
dubnu kvůli covidu
hodně práce
Hasiče v Pardubickém kraji v dubnu z poloviny zaměstnávaly činnosti spojené s nemocí covid-19. „Celkem vyjížděli k 896 událostem, z
toho 432 výjezdů bylo v souvislosti
s epidemií,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.
Loni v dubnu zaznamenali 571 událostí. Hasiči se letošní čtvrtý měsíc
významně podíleli na opatřeních
proti šíření nového typu koronaviru. „Prováděli dezinfekci prostorů,
jakými jsou zastávky autobusů,
hřiště, lavičky a podobně, rozvoz
zejména zdravotnického materiálu
nebo zajištění skladů,“ uvedla Horáková. Další rozvoz nákupů či dezinfekcí lidem zajišťovali dobrovolní
hasiči. Požár s největší škodou likvidovali hasiči 10. dubna v Holetíně
na Chrudimsku, kde hořela rekreační chata. Škoda dosáhla 2,2 milionu korun. (ČTK)

INZERCE

DLUHOPISY
PRO OBČANY
JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

Zámek Račice, přestavba na vzdělávací centrum

5,6 %

ROČNÍ VÝNOS

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB
naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů
Dluhopisy je možné objednat na:
www.e-ﬁnance.eu, +420 515 555 555

Cena bytu 3+1: 4 270 000 Kč | Cena bytu 4+1: 5 210 000 Kč

Investiční byty v Brně
s výnosem 3,7 % p.a.
www.byty-chrlice.cz

V době, kdy úrokové sazby z vkladů
u bank jsou téměř na nule, investujte
do vlastnictví bytů.
e-Finance, a.s. nabízí k prodeji zrekonstruované byty 4+1 a 3+1 v atraktivní lokalitě
v Brně-Chrlicích. Byty jsou v současnosti
pronajaté na dobu určitou jednoho roku.
e-Finance, a.s., investiční realitní skupina
Bratislavská 234/52, 602 00 Brno
+420 725 777 142, smidek@e-ﬁnance.eu

