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Eradac Króloú _ si]nice'
která by měla vést přes ileáil
strojíren zYU a jejich vÍTob-
ní ha]y, vzbudila vlnu odporu
jiŽ při veřejném projednává-
ní náwhu nového územÍho
plánu. Poškozeně se cítí i ve.
dení zvu.

Na radnici lidé podali přes
deset námitek a připomínek
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Za alkohon
na veřejrrosti
budou nově
padat pokuty
Nový Brdžou _ Parkukos-
tela sv. Trojice, Mffiarykovo
náměstí' parčík a pmstran-
ství u kostel,a sv, vavřince a
parčÍk na křižovatce JanaŽtž-
ky' V. V. Klicpery a osecké -
tak přesně vymezili zastupi.
teléměsta prostory, kde se od
ledna přÍšfiho rcku nesmí
konzumovat alkohol-

Podobně jako nďávno v
Chlumci i zastupitelstvo v No-
vém Bydžově reagovalo na
stÍžnosti obwate]. ,'Pokud ne'
došIo ke rvaěkám, opilec ne-
byl agresivnÍ, ta} na hrto 1idi
naši stráŽrríci neměli žádnou
pravomoc. Teď jsou jasně w-
mezená pravirila, pít alkohol
se tu jealnoduše nesmíjIp_
twdil nám včera mÍstosta-
rosta Nového ByďŽova Bohu-
mil orel. ZatÍm se ještě ne-
rozhodlo, kolik hříšnÍk za al_
kohol zaplatÍ' ''Byl bych pro
pokutu jednoho tisÍce korun,"
dophilBohumil Orel.

Jak dodal ondřej Neuman
2e zdejší raalnice, jedná se o
jedno z preventiwích opatře_
ni' která maji chránit pořádek
ve městě. zároveň toto opat-
renÍ přispÍvá k ochraně dětÍ a
n]ádeže před a]koholem. Gov)

,,Vypadáto,Že s námi
rrněsto nepočítá a tígn se
cítfune poškozeni.
Dlotlltá léta nikdo kvůl!
dálniei mevyhnal paní
Havránkovou. Fokud
stále platíčeská
ústavataksnad
nepřipravío práci
patnáctset lidí."
Pavel simajchl. ředitel společnosti zVU

Silníce haty zW neprotne.
Raďnůce htedá Jůné trasy

pisy' Město se tak snaŽí najít
jinou variantu, která by neo-
hrozila pmvoz jedné z nej"
větších fabrik v Hradci Krá_
lové. ,,Jsme si vědomi cioi-
vostiproblému a necháme w-
pracovat studii, která by jej
mohla wřešit. Hledáme jinou
trasu mimo aIeáI Z\ILI, která
by spojila Koutnikovu a PraŽ_
skou ulici," wsvět]il Jin-
tlřich vedlich' náměstek pTi_
mátora pro rozvoj města.

Dodal' Že studie odpovi ta_
ké na vyřešení prostoru za
hlavnlm nádražim a ku]<len_

ským lbdjezdem' Ten by se
mohl dočkat rekonsba]kce
společně s rozšÍřením koleji
do Pardubic. Jednou z vari-
ant by mohlo být mlstění si]-
nice skz areál Českých drah'

Sešli se ďvakrát
,,S městem jsme se seš]i dva-
krát, ale ásadni chybouje, že
jetlnáni měla být jiŽ před uve-
řejněnim konceptu nového
územního p]ánu. TakNe to w-
padá, Že s námi město nepG
čitá a tím se cÍtÍme poškoze-

ní. Dlouhá léta nikdo kvůli
dálnici nevyhnď panÍ Ha_
Wán}ovou. Pokud stá]e platí
česká ústava' tak snad nepři_
pravl o práci pafuáct set lř
dÍ," IDpsď situaci ředitel spo-
lečnosti zvLI a.s. Pavel Si-
najchl.

Studie, která by měla najÍt
jiné mÍsto pro siinici, bude ob-
sahovat něko]ik nárhů při
jatelných pro všecbny strany.
,;studie dá Íi]Íně zvu záro-
veň moŽnost, aby alál exigto-
va]a," dodal primátor Zdeněk
Fin}.

JAN PRUŠKA

oHRonfiItA svĚT stfÝnnr špenKY.
EvA EIstER pŘruguA VěERA Bo HRADGE

DESIG!'{ÉRKA' výtvaÍnlce ! architektka Eva Eisler,jejíž šperky naidete Y galeřiích a sbírkách po ceIém světě adete v galeriích a sbírkách po ceIém světě a nobíle ženy
senárn podařilotakovouosobnostdostatdo l{řadce," řel

*ách po ceIém světě a nobíle ženy slavnýcl1 se přlela
ýoUosobnostdostatdo l{řadce," řeklváchvKosina,řc-
Ye sbldljní knihovně' Foto: oeníl(/ ondřej LitteÍa I

sjet,je vÍce. vybrat si můžete 2
jednomistného či dvoum1st-
ného člunu a nejspíše pIávě
proto patří tobogan mezi nej_
vyh]edávmějšÍ atrakce.

Jednou z nejobllbenějších
částÍ Aqua@ntra, kteÉ stojí
za to navštívit, je welness. zde
si mohou zájemci dopřát i pra-
vé thajskémasáŽe.

Ti' kteři si chtějÍ z]epšit for-
mu nejen plavánim, Ynohou
vyuŽlt aqua aerobic či ťlt-

V parď,ubi,ekérrl, Aquace??,tran je e čeřl,o sď, uybrat
Fardubice - Pardubické
Aquacentrum je opravdu pro
každého. Na své si zde při
jdou nejen milovníci plavání'
a]e i rodiny s děfui, které u'_
čitě ocenÍ aqua zónu.

Z vlnobítí do vířivlry
Právě zde na ně čeká řada 1á-

kadel, jako proud divoké ře-
ky, vlnobit1 s bďonem WoW,
horolezecká stěna, skokan-

R&uř{ovcn rÝpnre

"Pokud 
viis pes miluie, udělá

prc vá5 mimum a máte vyháno,"
řftá majite|ka čtyřiadvacetihlaw

smečky sibiřských husky, musherka

' Jana l"orettc
flenychov"á
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Na úspěšnou KouzeInou ško]-
ku s Majdou a FYantiŠken na-
vazuje divadelnÍ představen1
FYantiškovo čarování s Maj-
ďou. Hodinolý program, kde
se střídají vtipné diďogy
Majdy a lYantiška 'začinezitra od 10.30 hodin v krá]ové-
hradeckém kongresovém cen-
tru Aldis. Pořad provárejí
anámé pisničky, které děti
maj1 z Kolszelné školky, a
FŤantišek se v představení ne-
objewje pouze tak' jak bo děti
znají na paravánu, ale pŤe-
kvapÍ své malé obdivovatele i
upiana čivakváriu.

Ílilá věž dostame
svou půvoďmíbařW[

IIradec KróIavé - BiIá věž'
dominarrta krajské metropo-
le, re dočká své půvoclni bar-
vy a bude oÉt bilá. V poloví
ně přGtího totiŽ začne její re-
konstrrrkce, která potrýá
nejdéle do konce roku2014. J

''lleelrtěli 
mÍ ďát

pťášek'lró!l! resoudu
Eradec Krtilové -Zbleď, za-
rávorď a nakonec se přímo
v soudnÍ síni zhroutil. Mu*-
la proněj přiiet zácbranka- Řeč
je o devatenáctiletém Tomáši
vÍtovi který se zpovídázwa-
Žedného útoku v Trutnově. ...ls

PoěAsÍDilEs

fl Den #, s/rr

t',o ř z
Poďe údajů českého hydrome-
tmrologického ústaw bylo
tento den v Hradci l(rálové nej.
tepleji v roce 1980 (15,5 'C) a
nejchladnějivree 1988 (' l5'9"C)
a v Pardubicích l5'B "c v mc€
1980a'13,0"C vřoce 1988. (Řd)
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FemziinÍ
pffpoiištěmí? zbývá
užjem týden
Prahg _ Mezi lialmi je oblíbe
né. Jednak proto' že na něj ně
kdy přispívá zaměstnavatel, i
smozř€jmě také l$.ůti při
s1Ěvhin, které střailatelůn
posílá stát. Penzijní připojiště
ni si za 17 let fungování Dašl(
v Česku celkem 4,? milionu k]i
entů (smluv), což je na tuzem
ské poměry nebývatre vysoltr
čfulo. Jenže ani t8}oyý uspěcl
na Yýmamné udrženÍ penzÍ \
budoucích letech nestačí. Lidr


