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Pardubický kraj

Dako CZ chce
přijmout
desítky nových
zaměstnanců
TŘEMOŠNICE Výrobce brzdových
systémů a komponentů pro kolejová vozidla Dako CZ z Třemošnice
na Chrudimsku chce přijmout několik desítek nových zaměstnanců.
Měli by pracovat na montáži a v novém servisním centru, které bylo
otevřeno v červnu. Spolu s nimi plánuje přijetí dalších technicko-hospodářských pracovníků.
„Železnice doposud zažívala
boom, a to jak v osobní dálkové i
příměstské dopravě, tak v nákladní
dopravě. Díky této renesanci železniční dopravy jsme zakázkově naplnění,“ uvedla generální ředitelka
Dako CZ Dagmar Matúšová.
Ve firmě loni pracovalo v přepočtu 483 lidí.
Rozšířená montážní hala umožnila zefektivnit výrobu a zvýšit její kapacitu. Hala byla dostavěna ještě
před vypuknutím pandemie covidu-19, v současnosti se v ní instaluje první automatizovaná linka. Servisní centrum vzniklo na místě bývalé prototypové dílny a rozšíří poskytování servisních služeb zákazníkům. Zaměří se na opravy většiny
typů brzdových systémů a komponentů. (zln)
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Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/PardubickyDnes

V Plchůvkách ruční závory
sklání i před pendolinem

Pardubice

Město opravilo
hrob novináře
Místo posledního odpočinku spisovatele a novináře Jaromíra Johna
na hřbitově v Pardubičkách má
nový náhrobek. Nechalo jej vyrobit
město Pardubice, které má toto pietní místo, stejně jako dalších šest,
ve své péči. Jde o hroby všeobecně
uznávaných osobností významných pro Pardubice, a leckdy pro
celý stát, kterým hrozí zánik. Zchátralý pískovcový pomník v neobarokním stylu s prvky secese nahradil pomník z leštěné žuly, na němž
jsou uvedena jména všech Johnových příbuzných, kteří zde kdy
byli pohřbeni. Město oprava hrobu
přišla na zhruba 200 tisíc korun.
Pardubice zřídily institut hrobů v
péči města v roce 2016. (zln)

Pardubice

Duhové křídlo zná
oceněné
Ocenění Duhové křídlo pro jednotlivce a organizace pracující v sociálních službách a ve prospěch osob
se zdravotním postižením se letos
na rozdíl od minulých sedmi ročníků uskutečnilo v komorním aranžmá. Ceny letos převzali Pavel Zbroj
z Oblastní charity Pardubice, Miloslav Koutský z Přepravy pro hendikepované a za organizace Centrum
sociální péče města Žamberk.
Cenu Michala Hašta získala Jaroslava Koukalová, předsedkyně Svazu
tělesně postižených ČR v Heřmanově Městci a Cenu Pavla Šotoly Jaromír Krpálek z České abilympijské
asociace. (sk)

Svojanov

Hrad bude bez
slavností
Na neurčito přeložili na hradě
Svojanov víkendové dny dobové
kuchyně, na kterých návštěvníci
mohli v hradní kuchyni ochutnávat jídla typická pro 19. století. Kvůli rostoucímu počtu nakažených se
na hradě nebude konat ani Den zvířat se záchrannou stanicí Zelené
Vendolí plánovaný na neděli. „O
nových termínech se budeme rozhodovat, až se situace uklidní,“
uvedla z hradu Svojanov Květuše
Korbářová. (lat)

Závorářka v Plchůvkách Lenka Pabiánová obsluhuje poslední ručně ovládané závory v Pardubickém kraji. Foto: Radek Latislav

Málokteré místo dnes
na železnici vypadá
jako to v Plchůvkách.
Závorářské stanoviště
se zastávkou
v polích je na trati z
Týniště nad Orlicí do
Chocně vyhledávanou
atrakcí nejen pro železniční nadšence. Už jen
pár týdnů tady budou
v provozu poslední
ručně ovládané závory v kraji.
Radek Latislav
redaktor MF DNES
PLCHŮVKY Ve stanici v Plchůvkách to vypadá, jako by se tam zastavil čas. Člověk by si až pomyslel,
že za osadou s necelou stovkou obyvatel se nachází utajené železniční
muzeum.
„Lidé jsou z toho, co vidí, nadše-

ní. Líbí se jim to. Hlavně si fotí mechanické závory. Jsou překvapeni,
že něco podobného v dnešní době
na dráze ještě funguje. Je to taková
romantika, kus žijící historie,“ říká
závorářka Lenka Pabiánová.
Plchůvky jsou posledním stanovištěm s ručně ovládanými závorami v Pardubickém kraji a jedním z
několika málo posledních na východě Čech.
Klikou tady jako za starých časů
točí čtyři závoráři, kteří se střídají
ve dvanáctihodinových směnách.
Závorářka Lenka Pabiánová je řemeslu věrná od školy. „Na dráze
jsem prošla mnoha profesemi. Začínala jsem jako signalistka. Prošla
jsme komandem v České Třebové,
v Lanškrouně jsem dělala skladníka
přepravy. Teď pracuji jako dozorkyně výhybek v Čermné nad Orlicí a k
tomu vykonávám poslední čtyři
roky službu závorářky. Je to pěkná
profese,“ říká.
V Plchůvkách se od nepaměti střídají závoráři, kteří ovládají dva přejezdy přes lesní a polní cesty. Trať
se tu stáčí do oblouku, takže bez
závor by místo bylo velmi nebezpečné.

„Neexistuje, abychom závory někomu přizvedávali. Nikdo z nás si
tady nevezme na triko, kdyby někomu v tu chvíli uprostřed kolejí třeba chcíplo auto. Přes přejezd jezdí
hlavně zemědělská technika do
družstva v Újezdu i místní lidé na
kolech, kteří to vědí, a nikdy nikdo
by si nás tady nedovolil okřikovat,
že stahujeme závory příliš brzy,“
uvádí Pabiánová.
Počítač ani žádnou super moderní techniku ve služební kanceláři
nečekejte. Hlavním dorozumívacím nástrojem je tady bakelitový
služební telefon, který se příliš neliší od toho, kterým Vlasta Burian ve
filmu Přednosta stanice přijímal vlaky.
„Když si výpravčí v Čermné a
Újezdem mezi sebou nabízejí vlak,
je u toho na telefonu závorářka přítomna. Musí potvrdit, že tomu rozumí a do zápisníku předvídaných odjezdů zapíše kromě čísla vlaku čas,
ve který vlak ze stanice odjede. Pak
už je povinností závorářky uzavřít
místní závory a jedny dálkové závory, které jsou odsud vzdálené 360
metrů. Vše se děje pět minut před
příjezdem vlaku,“ popisuje Radek

Bureš ze Správy železnic daný postup, který tady závoráři plní až padesátkrát za den podle toho, kolik
vlaků stanicí projede.
Trať, která prochází Plchůvkami,
není nějakou zapadlou lokálkou.
Jde o významnou elektrifikovanou
trať na Hradec Králové, po které třeba mladoboleslavská škodovka
vozí z Kvasin nová auta, a když se
přihodí něco na hlavním koridoru
přes Pardubice, plní také roli náhradní trasy pro dálkové železniční
spoje. „To nastává fofr. Telefon se
nezastaví a klika závory taky ne. I
pendolino nám tady občas projede,“ stíhá říct Lenka Pabiánová těsně předtím, než přistoupí ke klice,
kterou musí sklopit mechanické závory před projíždějícím manipulačním vlakem. Točit klikou je docela
fuška.
„Pětačtyřicet otoček dolů a pětačtyřicet nahoru. Ani o otočku víc
nebo míň. To si vynásobte dvakrát,
ovládáme kromě závor u stanice
ještě jedny dálkové. Když je teplé
počasí, s klikou se otáčí dobře, v
zimě to jde docela ztuha. Jde o
zvyk,“ říká.
„Klikou se musí točit pravidelně,

stejným grifem. Nesmím zpomalit
ani zrychlit, to by se pořádně nedovřely,“ říká. Jednou za měsíc přijedou technici, kteří celou trasu s lanovody projdou, provedou údržbu
a zdánlivě složitý mechanismus s
charakteristickým cvakotem promažou.
Budova neslouží jen jako zázemí
pro závoráře, uvnitř je útulná čekárna a ještě před pár lety tu měl závorář na starosti prodej jízdenek. Pokud v Plchůvkch někdo čeká na
vlak, na vlastní oči vidí, jak taková
práce závoráře z čekárny vypadá.
Ovládací kliky závor jsou totiž přímo v ní. „Čekárna stále funguje. Zatím si nikdo nedovolil, že by mi
tady točil s klikou. O Vánocích si to
tady s kolegy pravidelně ozdobíme
vánočním stromečkem. Každý si
přineseme kapra a napečené cukroví.“ Na vánoční atmosféru však v Plchůvkách zřejmě letos nedojde. Už
na konci roku mechanické závory
nahradí moderní zabezpečovací zařízení a stanice Plchůvky osiří.
„Bude mi líto, že závorářské stanoviště skončí. Kdybych musela od
dráhy odejít, asi by mi chyběla,“ dodává.

Velká pardubická se poběží bez diváků
PARDUBICE Velká pardubická se
letos uskuteční, i když bude bez diváků. Pořadatelé slavného dostihu
našli cestu, jak vyhovět současným vládním opatřením proti šíření nemoci covid-19, a v neděli 11. října bude Theophilos obhajovat titul.
Dostihový spolek v tiskové zprávě informoval, že našel cestu, jak
130. Velkou pardubickou se Slavia
pojišťovnou uspořádat. „A zároveň respektovat všechna nařízení.
Jsme rádi, že se to povedlo, byť to
bude znamenat omezení na nejnutnější počet osob potřebných k
zajištění akce, a to jak na straně pořadatelů, tak i jednotlivých dostihových týmů,“ uvedl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.
Od pondělí 5. října bude platit

nouzový stav a profesionální a organizovaný sport na všech úrovních sice může v omezené formě
fungovat, ale bez fanoušků. Na
slavný překážkový dostih s Taxisem obvykle chodí až 30 000 diváků.
Velkou pardubickou bude přenášet Česká televize. Možná budou k
mání virtuální vstupenky, o které
lidé projevují zájem.
„Ano, i o této variantě uvažujeme a jsme rádi, že s tímto nápadem přicházíte,“ uvedli pořadatelé na sociálních sítích.
„Jsme připraveni udělat vše, abychom co nejlépe přenesli atmosféru slavnostního dne milionům diváků u televizních obrazovek,“
konstatoval Müller.
V prospěch celé akce hrál fakt,

Tradiční dostih bude Velká pardubická se letos uskuteční, přestože do areálu závodiště nebudou mít přístup návštěvníci. Foto: archiv MAFRA

že areál Pardubického závodiště
má rozlohu 56 hektarů. Spolek je
schopen a připraven pořadatelsky
zajistit dodržování všech aktuálně
nastavených pravidel.
Organizace akce byla konzultována a schválena hlavní hygieničkou
České republiky Jarmilou Rážovou. Detaily budou v příštím týdnu projednány s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje.
V současnosti je přihlášených
osmnáct koní včetně hnědáka Theophilose. Loni ho dovedl vítězně
do cíle žokej Josef Bartoš, ale letos
bude chybět, jelikož je po operaci
kolena. Na startu budou i předchozí vítězové Tzigane du Berlais
(2018), No Time To Lose (2017) a Ribelino (2015). (tum, ČTK)

