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CHRUDIMSKO | Pardubický kraj
Úředníci jsou zpět, oprava
radnice stála 119 milionů korun

POMOHLY FOTOGRAFIE

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

Při jejich opravách si restaurátoři pomáhali nejenom samotnými fragmenty maleb,
ale také historickými fotografiemi. „Někde opravdu
postupovali jen podle torz,
která se objevila pod nánosy
mladších nátěrů, ale také
si pomohli z historických fotografií, které byly velkým
přínosem celé rekonstrukce,“
dodal Dvořák.
Řemeslníci se při rekonstrukci přesunuli i do historického sálu. aby tam položili
nové parkety, či do společenského sálu, kde bylo instalováno nové ozvučení
a vzduchotechnika, jejíž výměna byla vzhledem k počtu
společenských akcí, jež se

Práci všech, kteří se na obnově historické budovy podíleli, ocenil i primátor Pardubic Martin Charvát. „Rok
a půl jsem se chodil na práci
všech řemeslníků dívat.
A musím před nimi opravdu
smeknout. Je vidět, že české
řemeslo stále žije a žije i přísloví o zlatých českých ručičkách. I díky nim je pardubická radnice opět na výsluní
a bude sloužit dalším generacím,“ uvedl Charvát.
Část objektu je však i nadále skryta pod lešením. A to
z důvodu probíhajících oprav
nadstřešní části radnice,
zejména atik. Tyto práce by
měly skončit během letošního podzimu.

Město koupilo chátrající mlýn pod zámkem
JIŘÍ ŠMERAL

tostí. První jednání jsem vedl
již před půl rokem. Rád bych
poděkoval všem zastupitelům, kteří záměr podpořili,“
dodal Kolkop.
Předchozím majitelem
objektu byl jevíčský podnikatel Jan Matoušek, jehož
firma se už několik let potýká s mnohamilionovými
dluhy. Úvahy o možném odkupu budovy hyzdící opra-

HISTORICKÁ NÁVAZNOST
Současné vedení města má
s objektem zcela jiné záměry.
„Někoho možná napadnou
myšlenky na demolici. Tato
možnost je ale až na posledním místě. Z hlediska historické návaznosti se nabízí
obnova mlýnského kola
a vodního náhonu, který vedl
po okraji Knížecí louky a do
Třebůvky ústil na Rybním
náměstí. Další možností je
malá vodní elektrárna, která
může krýt provozní náklady,“ sdělil Kolkop.

vený areál zámku se čas od
času objevovaly už za minulého vedení města. Radnice
však tvrdila, že dohoda
s vlastníkem není možná.
Důvodů, proč město už
dříve mlýn nekoupilo, bylo
podle někdejšího starosty
Miloše Izáka víc. „Myslím si,
že město nemá na podobné
záměry ani peníze ani nutnou potřebu toto řešit. Ač

Spolek Hurá na výlet!
otevírá novou klubovnu
Chrudim – Chrudimský spolek Hurá na Výlet! za
pět let svého fungování udělal radost více než
čtyřem tisícovkám seniorů, kteří mohli vyrazit na
některý z výletů, který spolek uspořádal. Novinkou v aktivitách spolku je klubovna „Hurá proStory“ v Chrudimi, která bude nabízet nejen seniorům různé programy. Slavnostní otevření je
naplánované na 13. září od 17:00 hodin v Široké
ulici 29. „V nových prostorech chceme nabízet
zájemcům různé přednášky, workshopy, lekce jógy, vzdělávací kurzy, kulturní akce, možnost objednání se na naše výlety a další akce,“ uvedl
předseda spolku Tomáš Martinek. Součástí slavnostního otevření bude vystoupení dixielandového orchestru JG DIX Holice a k dispozici bude
drobné občerstvení. Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která od roku 2015 realizuje
volnočasové aktivity pro seniory nad 65 let
a zdravotně tělesně postižené osoby. Pořádá třeba
výlety a kulturní akce spojené s informačně
osvětovou činností. Výlety respektují možnosti,
omezení a specifické potřeby těchto osob. Proto
jsou koncipovány jako jednodenní, snadno
zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné
a přitom zajímavé. Jsou zajišťovány se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem
a s živým hudebním doprovodem. Spolek Hurá na
Výlet! má dnes 12 členů, za dobu svého fungování
vybral dosud téměř milion korun. Podpořit další
rozvoj aktivit je možné na transparentním účtu
spolku: 2701034210 / 2010. (tz)

INZERCE

Konečné

ceny!

Odlet

destinace

HOtel

strava dny

12. 9. Kréta

d&d resort 3*

Al

7

18. 9. Hurghada

sindbad club 4*+

AI

7

21. 9. agadir

labranda amadil Beach 4*

AI

8

19. 9. Kréta-chania

Bella Pais 4*

Al

8

18. 9. Kefalonie

ionian sea & villas aqua Park 4*

AI

8

19. 9. Mallorca

ilusion Markus Park 3*

AI

8

19. 9. samos

Kampos village resort 3*+

AI

8

18. 9. rhodos

island resorts Marisol 4*

AI

8

Belussi Beach 4*

AI

8

18. 9. Zakynthos
18. 9. Kos

akti Beach club 4*+

23. 9. sharm el sheikh

Magic life sharm el sheikh imperial 5*

UAI

8

24h AI

15

11 590 Kč
13 590 Kč
13 990 Kč
14 390 Kč
14 890 Kč
14 990 Kč
15 590 Kč
15 990 Kč
16 290 Kč
17 990 Kč
20 690 Kč

VysVětliVKy: Ai: All Inclusive | 24h Ai: All Inclusive 24 hodin denně | UAi: Ultra All Inclusive. Poznámka: Ceny jsou uvedeny v Kč za dosp. os.
a jsou platné při min. počtu 2 osob platících cenu za dosp. osobu ve standardním dvoulůžkovém pokoji a /nebo promo pokoji (není-li uvedeno jinak).
Nabízíme také velmi atraktivní dětské ceny a zvýhodněné nabídky pro další cestující osoby (v závislosti na max. možné obsazenosti pokoje). ceny
jsou platné v den vydání inzerátu.

dOvOlená, Která letí
dbi_1069547-06

Moravská Třebová – Chátrající mlýn, který je skvrnou
na kráse renesančního zámku v Moravské Třebové, má
šanci na záchranu. Město
uspělo v dražbě a desetiletí
nevyužívanou historickou
stavbu koupilo.
„Budova mlýna byla vždy
neodmyslitelně spojena
s areálem zámku. Takto urbanisticky významné objekty by měly být majetkem
města, byť jsou aktuálně
v havarijním stavu. Konečně
máme možnost objekt
smysluplně využít, aby nadále nehyzdil často navštěvovaný veřejný prostor, jako
tomu bylo doposud,“ vysvětlil starosta Tomáš Kolkop.
Vyvolávací cena začínala
na 280 tisících, konečná
částka se v dražbě zastavila
na 405 tisících korunách.
„Samotná koupě nebyla
zrovna jednoduchou záleži-

uznávám, že mlýn hyzdí
prostor pod zámkem. Stávající majitel nám několik let
sliboval, že mlýn bude rekonstruovat, ale nic se nestalo,“ sdělil před dvěma roky
Deníku Izák. „Nejlepším řešením je mlýn demolovat
a vytvořit na místě parčík,
který by byl příjemným koloritem zámku od východu,“
dodal tehdejší starosta.

Chrudim – Ekologie,
ekonomika, pohyb
a komunikace. Tato
kombinace důležitých
aspektů se stala základem nápadu využít
dvě elektrokola pro
Farní charitu Chrudim
a její dobrovolnické
centrum. Projekt získal sympatie veřejnosti a následně i donátorů Burzy filantropie pro
Chrudim, která se konala v Hlinsku. Výsledná
částka se vyšplhala na 55 tisíc korun. „Projekt
Farní Charity na pořízení elektrokol byl z mého
pohledu asi nejlepší z letošních projektů v rámci
burzy filantropie a naplňuje tři velké E. Elektrokola jsou efektivní, ekonomická a ekologická. Věřím, že pracovníkům i dobrovolníkům Farní Charity pomůžou,“ uvedl místostarosta Chrudimi Pavel Štěpánek. „Využití elektrokol pro potřeby
Farní charity Chrudim vnímám jako užitečný nástroj pro rozvoj dobrovolnického centra i jako alternativní způsob dopravy ke starším lidem, kterým poskytujeme svoje služby“ uvedl ředitel Farní charity Chrudim Roman Pešek. „Rád bych poděkoval za podporu všem, kteří nám na zakoupení elektrokol přispěli. Děkuji i veřejnosti, která
náš projekt podpořila nebývale vysokým počtem
hlasů,“ dodal Pešek. (tz)
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dbi_1070473-01

Velkou výzvou pro zhotovitele byly i nalezené malby,
které se objevily pod nánosem novodobých nátěrů na
stropě průjezdu z Wernerova
nábřeží do dvora radniční
budovy a také na chodbách
a v některých kancelářích
severního traktu.

tam během roku konají,
nutná. Při rekonstrukci se
sjednotilo i vybavení jednotlivých kanceláří, kdy tým
okolo architekta Ondřeje
Teplého vybavil místnosti
novým nábytkem, který sice
vychází z moderního pojetí,
ale také ctí samotnou historickou budovu.

Dobrokola pomohou Farní
charitě v Chrudimi
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