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Slovo starosty
Vážení přátelé, milí sousedé a drazí spoluobčané,

opět se nám nachýlila první polovina roku ke konci. I tentokrát Vám přinášíme informace o novin-

kách, zajímavostech i aktuálním dění v obvodu. Během jara se náš městský obvod dostal mediálně  

do popředí. Uměle vyvolávané kauzy, zavádějící spekulace a zveřejňování polopravd nejen k činnosti 

našeho obvodu, ale převážně k mé osobě a mé rodině byly bohužel hořkou příchutí mých všedních dnů.

Spekulacemi a neúplnými informacemi jsem byl osočován ze střetu zájmů a podjatosti (vše bez důka-

zů). Kauzou o bydlení jsem si již jednou prošel, ale i přesto je to stále někomu trnem v oku. A proto zde 

opět a veřejně informuji Vás všechny o svém bydlení. Ano, bydlím v pronajatém bytě a smlouvu k němu 

mám. Nájem pravidelně platím, tak to má u slušných lidí být. Za období, co jsem starostou, jsem se 

stěhoval už čtyřikrát. Bohužel nemám vlastní byt, a proto žiju se ženou a synem v pronájmu.



Slovo starosty

Bydlím v ulici Pod Vinicí (svou adresu jsem vždy 
uváděl a je veřejně k dohledání), což se stalo tr-
nem v oku některým opozičním zastupitelům. 
Někteří z nich tvrdí, že je až absurdní, že vyros-
te hřiště za domem, kde bydlí pan starosta – 
hřiště, které platí městský obvod.

Ale nalijme si čistého vína. Má to snad být tak, 
že tam, kde bydlí starosta, se nebude nic budo-
vat? Že občané mají být trestáni za to, že bydlí 
ve stejné lokalitě jako já?

Ne, dle zdravého rozumu to tak rozhodně být 
nemá, ale pro některé je to bohužel vhodné 
téma pro vlastní zviditelnění. Nikdy jsem neu-
přednostňoval jakoukoli část našeho městské-
ho obvodu, vždy jsem se snažil ve všech měřit 
stejným metrem a řešit věci dle aktuálního sta-
vu a finančních prostředků.

Je to již poněkolikáté, co se mě někdo snaží 
očernit a pošpinit mé jméno či mou rodinu. 
A protože vědí, že to v demokratické diskusi 
neobhájí, vedou svůj smyšlený boj skrz média. 
Nezbývá mi než dodat, že s médii umí pracovat 
perfektně.

A teď již dost politiky a pojďme se podívat, co 
se nám povedlo a kde máme ještě nedostatky.
Stále probíhá rekonstrukce ulice Na Sprave-
dlnosti a blížíme se do startu IV. etapy. Bylo 
dokončeno a otevřeno nové dětské hřiště Pod 
Vinicí, právě nyní probíhá dlouho očekávaná 
rekonstrukce hřiště v areálu SK Jesničánky.  
Během prázdnin budou zahájeny stavební 
úpravy vnitrobloku „H“ a stále intenzivně pra-
cujeme na vzniku nové knihovny městského 
obvodu, která se bude nacházet v ulici Josefa 
Ressla. Samozřejmostí jsou nové výsadby zele-
ně a dřevin.

Opět jsme přišli o některé tradiční akce našeho 
městského obvodu. Bohužel jsme museli zrušit 
Májové slavnosti, Zelené pivo a nerealizoval se 
ani jeden Den se starostou. Budu jen doufat, 
že naše akce co nejdříve znovu vypuknou a já 
se s Vámi budu moci setkávat i osobně. Těším 
se na Vás.

O veškerém aktuálním dění Vás budeme  
podrobněji informovat na FB a webových 
stránkách našeho městského obvodu. Stejně 
tak tam naleznete informace o plánovaných 
akcích.

Nyní si užijte čtení našeho zpravodaje a dovol-
te mi, ať Vám popřeji krásné léto. Věřím, že si 
slunné dny užijete nejlépe, jak jen bude možné.

Oslava konce 2. světové války 
Den vítězství jsme si připomněli v sobotu 8. května 2021. 

Minutou ticha a položením květin jsme uctili 
památku nejdříve u pomníku československých 
letců a parašutistů 2. světové války na náměstí 
Dukelských hrdinů a následně u pomníku obě-
tem 1. a 2. světové války na Zborovském náměstí.

Pietní akt u příležitosti 76. výročí konce 2. světo-
vé války a osvobození Československa proběhl 

v komorním kruhu za přítomnosti primátora 
Statutárního města Pardubic Ing. Martina Char-
váta, starosty Městského obvodu Pardubice V 
Jiřího Rejdy, DiS. a náměstka primátora Statutár-
ního města Pardubic Bc. Jana Nadrchala.

Zuzana Šimková
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dokončení ze strany 1.

Jiří Rejda
starosta MO Pardubice V

6 ks notebooků pro ubytovnu 
Notebooky pro děti se budou využívat nejen na distanční výuku.

Dne 31. března 2021 jsme díky firmě Foxconn 
Czech Republic předali na městské ubytovně  
6 notebooků do komunitního centra. Note-
booky budou děti využívat nejen na dis-
tanční výuku, ale také pro další vzdělává-
ní. Děkujeme Foxconn a iniciátorovi akce, 
panu radnímu MO Pardubice V Ing. Milanu 
Randákovi.

Zuzana Šimková



Kontejnerová stání na území obvodu 
Kontejnerová stání jsou budována na území obvodu pro občany, kteří bydlí v docházkové vzdálenosti, a k odkládání 
odpadu, který tam patří.

Určitě nejsou budována pro zástupce firem, 
kteří zde odkládají odpad ze své podnika-
telské činnosti, popř. pro odpad, který je 
navážen dodávkovými vozidly a který sem 
nepatří – staré koberce, nábytek apod.

Pro tyto účely město zřídilo sběrné dvo-
ry, které se nacházejí v Dražkovicích nebo  
v ulici U Staré pošty. 

Nejhorší situace je v současnosti v Dražkovicích, 
z výše popsaných důvodů zde musela být umís-
těna kamera Městské policie Pardubice. První 

Zuzana Šimková

Inzerce
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Akční modelyAkční modely
2021 skladem !2021 skladem !

„úlovky“ již byly zdokumentovány. Dále bude 
vše projednáváno ve správním řízení.

Během jara nám také jako houby po dešti  
vyrostly černé skládky. Prosíme, buďme všichni 
zodpovědní a chovejme se slušně. 



Dne 27. května 2021 bylo předáno staveniště a tím zahájena kompletní 
rekonstrukce veřejného hřiště v Jesničánkách se zachováním bezbariérového 
přístupu. 

Investorem je Statutární město Pardubice a po 
dohodě se starostou Jiřím Rejdou proběhne 
rekonstrukce s přispěním Městského obvodu 
Pardubice V. Sportoviště dostane nový povrch, 
plocha hřiště bude zvětšena na každé straně  
o jeden metr tak, aby velikost byla vyhovující pro 
více sportovních disciplín a vzniklo tím víceúče-
lové hřiště. Realizuje se kompletní odvodnění 
plochy s odtokem vody pomocí žlabů a drenáž-
ních potrubí do vsakovacích jam. Bude provede-
no tzv. lajnování, osazení basketbalových košů  
a sloupků na tenis, nohejbal a volejbal.

Také již bylo otevřeno dětské hřiště v areálu Pod 
Vinicí. Jeho součástí je pískoviště, kreslicí tabu-
le, 5 pružinových houpaček a také multifunkční  
prvek „Kunětická hora“. Součástí byla i výsadba 
9 nových stromů.

Jiří Rejda, 
starosta MO Pardubice V

Foto: Jiří Rejda
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Ačkoliv se zdá, že volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR jsou ještě 
daleko (8.–9. 10. 2021), začínají již pří-
pravné práce pro jejich organizaci. 
Máte-li proto zájem o práci v okrskové  
volební komisi, nebudete delegování politic-
kou stranou, politickým hnutím či koalicí stran 
a je Vám více než 18 let, můžete se přihlásit 
telefonicky nebo e-mailem tajemníkovi úřadu 
– Mgr. Jiří Šmaha, tel. č. 466 301 271, e-mail: 
jiri.smaha@umo5.mmp.cz nebo sekretářce 
starosty – Zuzana Šimková, tel. č. 466 301 270, 
e-mail: zuzana.simkova@umo5.mmp.cz.
Práce člena okrskové volební komise obnáší 
účast na školení a plnění úkolů při zajištění 
voleb ve dnech voleb. Odměny pro letošní 
rok jsou následující:
člen komise 1.800,- Kč  
místopředseda komise 2.100,- Kč
předseda komise 2.200,- Kč
Bližší informace Vám rádi poskytneme 
na tel. č. 466 301 271.

Nové dětské hřiště

III. ETAPA křížení ulic Na Spravedlnosti 
a S. K. Neumanna 
(období: 11. 4. – 7. 7. 2021)
Stavební práce budou prováděny za částeč-
ného omezení provozu a snížené rychlosti  
na 30 km/hod.

Dopravní opatření 
v ul. Na Spravedl-
nosti, Pichlova, 
S. K. Neumanna
Aktualizace

Informace k volbám 
do Poslanecké 
sněmovny 
Parlamentu ČR
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Nové výsadby a jaro opět přišlo i k nám
Během jarních měsíců náš obvod opět krásně rozkvetl.

Od ledna se nám také podařilo vysadit 40 stro-
mů, 59 větších keřů a 314 ks trvalek, travin  
a cibulovin. Dále máme platnou objednávku  
na podzimní výsadbu cibulovin (cca 5 500 ks) 
a výsadbu 149 ks trvalek.

Je poptávána výsadba 25 stromů dle rozhodnu-
tí a stále platí, že v obvodu bude vysazeno také 
188 stromů Správou železnic jako náhrada za ká-

cení okolo tratí – dle výroku organizace by se tak 
mělo stát v letošním roce.

Vandalové opět řádí
Nenechavé ruce některých občanů ukradly 6 krásně rozkvetlých hyacintů na křižovatce ulic Jana Palacha a Teplého 
a dále 3 bobkovišně od bytového domu v ulici Teplého (ty tam vydržely čerstvě vysazené dva dny)! 
Opět bylo poničeno sportovní hřiště v ulici 
Kpt. Nálepky a děti na koloběžkách svým 
chováním bohužel poškodily také skluzav-
ky na dětském hřišti Sokolovská. Prosíme 

rodiče, aby dětem vysvětlili, že dětská hřiš-
tě nejsou určena pro jízdu na koloběžkách.
Finance vynaložené na opravy a opětov-
né výsadby pak bohužel mnohdy chybí při 

zkulturňování našeho městského obvodu.

Zuzana Šimková

Zuzana Šimková
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Čištění místních komunikací na území Městského obvodu 
Pardubice V (období červen – září 2021)
Vyčištění města představuje každodenní úklid vozovek, chodníků, cyklistických stezek a veřejných prostranství formou 
ručního a strojního čištění. Úklid se celoročně provádí na základě harmonogramu. Čištění komunikací je prováděno  
samosběrnými zametacími vozidly.

Vzhledem k problémům s parkováním 
v našem městě je strojní úklid komunikací 
zametacími vozy čím dál složitější, a proto 
se každoročně rozšiřuje tzv. blokové čištění 
doplněné o strojní čištění s odtahem vozi-
del. Pro bezproblémové provedení služby 

je potřeba, aby v čištěné lokalitě nebyla 
zaparkována žádná vozidla a netvořila tak 
překážku samotnému čištění. Proto se 7 dní 
před výkonem rozmísťují dopravní značky 
s informací, kdy a v kolik hodin bude čištění 
probíhat. Pro řidiče je to informace, že mají 

svá vozidla přeparkovat, jinak riskují odtah.
Čištění města zajišťuje dle stanoveného 
harmonogramu Magistrát města Pardubic, 
odbor dopravy, který si vyhrazuje možnost 
změny termínů čištění komunikací.

23. 6.
24. 6.
28. 6.

29. 6.

7. 7.

8. 7.

9. 7.

12. 7.
14. 7.
16. 7.

20. 7.

21. 7.

22. 7.

23. 7.

26. 7.

27. 7.

- vnitroblok mezi ul. Gorkého, Čs. armády, Wolkerova a Lexova
- Železničního pluku od ul. Na Spravedlnosti k ul. Pichlova – obě strany
- Železničního pluku od ul. Pichlova k ul. Svobody – pravá strana
- Čs. armády od ul. Boženy Němcové k ul. Milheimova – obě strany
- Železničního pluku od ul. Pichlova k ul. Svobody – levá strana
- Rokycanova parkoviště za č. p. 2654 invalidé – pravá strana
- Rokycanova od ul. K Višňovce k ul. K Blahobytu – obě strany
- K Višňovce od ul. J. Palacha k ul. S. K. Neumanna – obě strany
- K Blahobytu od ul. J. Palacha k ul. Rožkova – obě strany
- protihlukové stěny od sídliště Dukla směr Dražkovice (1. část)
- K Vinici od ul. Na Spravedlnosti vč. lávky přes Chrudimku
- U Suchého dubu od ul. Pod Břízkami k ul. Nemošická – obě strany
- protihlukové stěny od sídliště Dukla směr Dražkovice (2. část)
- U Suchého dubu od ul. Nemošická k ul. Mikulovická – obě strany
- S. K. Neumanna, cyklostezka od podjezdu Anenská 
  k ul. K Židovskému hřbitovu – levá strana
- Rokycanova parkoviště za č. p. 2654 invalidé – levá strana
- Gorkého – parkoviště před kulturním domem
- Obětí 24. srpna – obě strany
- Rokycanova od ul. Na Spravedlnosti k ul. Pichlova – obě strany
- Máchova – obě strany
- V Ráji od ul. Demokratické mládeže k ul. Na Záboří – obě strany
- V Ráji od ul. Teplého k ul. Gorkého – obě strany
- Na Záboří od ul. Lexova k ul. Obětí 24. srpna vč. točny MHD
  – pravá strana
- Češkova od ul. Teplého k ul. Gorkého – obě strany
- Pichlova, obsluž. komun. od ul. Železničního pluku 
  k ul. S. K. Neumanna – obě strany
- Na Záboří od ul. Obětí 24. srpna k ul. Chrudimská – pravá strana
- Teplého od ul. Rožkova k ul. Lexova – pravá strana
- V Ráji od ul. Milheimova k ul. Na Staré poště – obě strany
- Teplého od ul. Lexova k nadjezdu Pražská – pravá strana
- K Vinici od ul. Rokycanova podél dráhy – obě strany
- V Ráji od ul. Demokratické mládeže k ul. Gorkého – pravá strana
- Na Záboří od ul. Chrudimská k ul. Obětí 24. srpna – pravá strana
- Teplého od nadjezdu Pražská k ul. Lexova – pravá strana
- V Ráji od ul. Gorkého k ul. Demokratické mládeže – pravá strana
- Na Záboří od ul. Obětí 24. srpna k ul. Lexova – pravá strana
- Teplého od ul. Lexova k ul. Rožkova – pravá strana
- Zborovské náměstí – slepá část před bývalou ZŠ vč. parkoviště 
  na chodníku od ul. Staňkova
- Češkova od ul. Gorkého k ul. Demokratické mládeže – pravá strana
- vnitroblok mezi ul. Gorkého, Čs. armády a Jilemnického mezi 
 

Blokové čištění od 7:00 hod, čištění od 6:00 hod, čištění před 6 hodinou.

 

28. 7.

30. 7.

2. 8.

3. 8.
4. 8.

5. 8.
9. 8.

10. 8.

12. 8.

13. 8.

16. 8.
23. 8.
24. 8.
26. 8.
1. 9.
6. 9.
7. 9.
17. 9.
23. 9.
24. 9.

 č. p. 2159–2158 a 2148–2149 vč. spoj. komunikace 
 Gorkého – Jilemnického
- Češkova od ul. Demokratické mládeže k ul. Gorkého – pravá strana
- vnitroblok komun. mezi ul. Lexova, Wolkerova, Jiránkova u č. p. 2080, 
  2096 a 2259
- Češkova od ul. Teplého k ul. Milheimova – obě strany
- Češkova od ul. Demokratické mládeže k ul. Široká – obě strany
- Terezy Novákové od ul. Na Záboří k ul. Čacké – obě strany
- Wolkerova od ul. Čs. armády k ul. Lexova – obě strany
- vnitroblok komunikace v ul. Wolkerova před č. p. 2070–2072
- Wolkerova od ul. Lexova k ul. Sokolovská – obě strany
- Bacháčkova od ul. Češkova k ul. V Ráji – obě strany
- místní komunikace za ZŠ Benešovo nám. před č. p. 2517–2521 
  – obě strany
- Boženy Němcové od ul. Češkova k ul. Čs. armády – obě strany
- K Blahobytu od ul. J. Palacha k ul. S. K. Neumanna – obě strany
- Široká – obě strany
- Čs. armády od ul. B. Němcové po Teplého – obě strany
- Pražská od ul. Milheimova po ul. Teplého
- K Višňovce za č. p. 2522–2528
- K Dolíčku od ul. Na Záboří k podjezdu ke hřišti – pravá strana
- Sokolovská od ul. Resslova k ul. Wolkerova – obě strany
- Lexova od Teplého ke Kpt. Nálepky – pravá strana a parkoviště mezi 
  č. p. 2297–2299 a 2300–2302
- K Dolíčku od podjezdu ke hřišti k ul. Na Záboří – pravá strana
- Raisova od ul. K Dolíčku k ul. Dražkovická – obě strany
- Sokolovská od ul. Resslova k ul. Kpt. Nálepky vč. parkovišť – pravá strana
- Lexova od ul. Kpt. Nálepky k ul. Teplého – pravá strana a parkoviště 
  za č. p. 2235–2232
- Josefa Ressla od ul. Lexova k lesoparku – obě strany
- Sokolovská od ul. Kpt. Nálepky k ul. Resslova – pravá strana
- Jana Palacha – pravá strana 
- Jana Palacha – levá strana 
- Na Staré poště od ul. V Ráji k ul. J. Palacha – obě strany
- vnitroblok mezi ul. S. K. Neumanna, K Višňovce, K Blahobytu a základní školou
- Jiránkova od ul. A. Krause k ul. Wolkerova – pravá strana
- lesopark na sídlišti Dukla (asfaltové komunikace)
- Wolkerova – parkoviště u č. p. 2122–2123
- komunikace a parkoviště mezi ul. Wolkerova, Teplého, Lexova a Čs. armády
- vnitroblok mezi ul. Josefa Ressla, Jiránkova, Lexova a domy č. p. 2283–2232
- komunikace a parkoviště mezi č. p. 2068–2077 a 2066–2075 
  mezi ul. Gorkého a Wolkerova
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Inzerce

Neztrácíme 
dobrou náladu
Ve standardním školním roce na děti čeká 
mnoho akcí, projektů a výletů, letos jsou 
o většinu ochuzeny.  

Za MŠ a ZŠ A. Krause – B. Šteindlerová

Po šestitýdenním uzavření školy žákům chvíli trvala adap-
tace na obvyklou práci ve třídě. Ale již jsou všichni v plné 
síle a s vervou se vrhli do práce i do oslav. Paní učitelky 
1. stupně uspořádaly 30. dubna „Třídní čarodky“. Během 
celého dne žáci ve výuce plnili netradiční úkoly, čarovné 
tajenky, vytvářeli čarodějnici z papíru, z přírodnin, z geo-
metrických tvarů a někteří i na svých fotografiích. Vyčaro-
vali si i dobrou svačinku a nakonec dostali i čarodějnické 
vysvědčení.

Akce MO Pardubice V
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Svět přírody přibližujeme dětem různými čin-
nostmi, ať už ve třídě, nebo na školní zahradě či 
blízkém okolí naší mateřské školy. Podporujeme 
zájem dětí o zkoumání okolního světa prostřed-
nictvím hry a prožitku, vytváření kladného vzta-
hu k přírodě živé i neživé a vnímání přírodních 
jevů kolem nás.

Přírodovědná gramotnost prolíná všemi vzdělá-
vacími oblastmi.

V době první vlny pandemie, v dubnu a květnu 
2020, kdy byla mateřská škola uzavřena, vytvo-
řily paní učitelky na školní zahradě „Vílí zahrád-
ku“. Dnes je již celá osázená květinami a krásně 
kvete. Děti se podílejí na péči o ni, ty nejmenší 
pozorováním, předškoláci sázením a zaléváním. 
Seznamují se s jednotlivými druhy květin, třídí 
je podle barev. S květinami i experimentují: bar-
ví je pomocí barevné lázně, kreslí je, modelují. 
Učí se pozorovat a poznávat hmyz, který přilétá  
do hmyzího hotelu, znát jeho užitek pro rostliny 
v přírodě. Každá třída má také svůj vyvýšený pěs-
titelský truhlík, kde děti společně sází, zalévají a 
sklízí salát, ředkvičky, jahůdky a různé druhy 
bylinek, které využijí paní kuchařky při přípravě 
svačinek a obědů.

Na školní zahradě roste mnoho stromů, děti 
poznávají jejich části: kořen, kmen, korunu,  
větve, květy, listy, plody. Rozlišují stromy listna-
té a jehličnaté, rozdíl mezi stromem a keřem. 
Máme svůj pozorovací strom – děti si uvědo-
mují, jak vypadá jejich vybraný strom na jaře,  
v létě, na podzim či v zimě. Zkoumají kůru stro-
mů: hladká a hrubá. Podněty z přírody jsou ná-
mětem pro další činnosti: jazykové, výtvarné, 
pracovní, předmatematické i předčtenářské.

Poznávání přírody je v mateřské škole velmi ši-
rokým tématem, které nelze postihnout najed-
nou. Bude děti provázet po celý rok, protože 
kontakt dítěte s přírodou je prostě nenahradi-
telný.

Bc. Ivana Klímová

V loňském roce jsme nemohli prožít Veli-
konoce společně s dětmi kvůli uzavření MŠ 
(COVID-19), a tak jsme se na ty letošní těšili  
o to více. Už v lednu jsme vymysleli a vytvořili 
velikonoční projekt a nemohli se dočkat, jak  
s dětmi období Velikonoc prožijeme.

Ale všechno bylo jinak. Mateřská škola byla 
opět uzavřena a děti měly distanční výuku 
– s tradicemi Velikonoc se tedy seznamova-
ly doma. Ve školce se nekonalo žádné kole-
dování, ani barvení vajíček či sázení řeřichy, 
ale paní učitelky se snažily co nejvíce „veliko-
nočního“ předat dětem v rámci distančního 
vzdělávání a využily k tomu i projekt. Samy se 
pilně připravovaly na návrat dětí do MŠ, kte-
rý skutečně nastal až po Velikonocích.

A jak nejlépe přivítat děti zpátky ve školce? 
No přece jarní výzdobou a vzpomínkami na 

jejich aktuální zážitky z Velikonoc. Připravili 
jsme tedy velikonoční výzdobu, upekli be-
ránky, nachystali proutí na pomlázky a těšili 
se na návrat dětí. Ty byly natěšené, povídaly 
a povídaly, a tak jsme vlastně plynule naváza-
li na jejich zážitky a udělali si „povelikonoční 
týden“. Když jsme společně z proutků upletli 
pomlázky, děti se hned daly do koledování. 
Některé uměly koledy z domu a ostatní se  
k nim velmi rády přidaly. Zaujalo je společné 
malování velkých papírových vajec, zdobení 
upečených beránků, ochutnávka velikonoč-
ního cukroví, počítaní kraslic, skládaní veliko-
nočních puzzlí a hlavně hledání vajíček s od-
měnami schovanými ve třídě. Děti pomáhaly 
také s jarní výzdobou před mateřskou školou, 
osazovaly květináče kytičkami, zdobily je va-
jíčky a přitom povídaly o svých zážitcích z do-

Drahomíra Vernerová
MŠ Pardubice-Jesničánky, Raisova 226

mova v době velikonočních svátků. Postupně 
jsme probrali spoustu velikonočních tradic, 
četli jsme si příběhy, pracovali s interaktivní 
technikou k tématu a plnili další různé čin-
nosti.

Letošní velikonoční svátky jsme ve školce 
slavili sice trochu opožděně a netradičně, 
ale stejně kvalitně jako jiné roky. I přípravy 
byly trochu odlišné, ale radost dětí byla urči-
tě velká a navíc doplněná o spoustu nových 
zážitků.

Na oslavy velikonočních svátků jsme se připravovali dlouho dopředu  
v projektu „Velikonoční tradice“. Na tento projekt nám dotací přispěl Úřad 
městského obvodu Pardubice V. Finanční příspěvky na akce pro děti nám 
ÚMO poskytuje již řadu let, za což velmi děkujeme.

Ohlédnutí  za  Velikonocemi  
v MŠ Raisova

Přírodovědná 
gramotnost 
v MŠ Sluníčko
Přírodovědná gramotnost je poměr-
ně nový pojem. V předškolním vzdě-
lávání jde ve své podstatě o řízené 
seznamování dětí s přírodou a její 
poznávání. 
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Inzerce

Nejen zpívat dovoleno!
Bonifanti stále zpívají. Chlapecký sbor BONIFANTES skvěle zvládl 
distanční výuku i odloučení a kluci se už těší na nové zážitky.

Uplynulý rok přinesl klukům z Chlapeckého 
sboru BONIFANTES nové zkušenosti. Online 
výuka zpěvu, klavíru, houslí a hudby obecně 
byla pro zpěváky a vyučující velkou výzvou. 
Nutno říct, že ji zvládli na jedničku.

Jak zvládli distanční výuku
Individuální hodiny sólového zpěvu a hry na 
hudební nástroje probíhaly online. Skype, 
Meet, Teams, WhatsApp… Každý z kluků si 
našel vlastní platformu, aby se mohl spojit 
se svým pedagogem a dál pilovat hlasovou 
techniku a učit se nové skladby. Že nejde 
zpívat Dvořáka nebo africké písně přes in-
ternet? Omyl! Vedení sboru bylo velmi 
prozíravé a díky tomu měli kluci v telefonu 
nainstalované profesionální střižny. Kaž-
dý týden byla na programu jedna skladba, 
kterou bylo potřeba doma nastudovat, na-
točit a odeslat. Na skladbách se pracovalo 
v online hodinách. Bonifanti měli dokonce 
dovoleno v nahrávkách „stříhat“, to zname-
ná opravovat nepovedená místa nahrávky. 
Takže nám tu třeba vyrůstá nová generace 
skvělých hudebních režisérů.

Měl jsem strach, jestli touha po setkávání 
se nevymizí…
„Největší obavu jsme měli z toho, jestli si 
kluci nezvyknou na to, že sborové zkoušky 
nejsou,“ říká sbormistr a zakladatel Chla-
peckého sboru BONIFANTES Jan Míšek. 
„Když jsem ale viděl nadšení, se kterým 
kluci přišli na první hodinu po lockdownu, 
ulevilo se mi. Zazpívali jsme si, popovídali 
si o sboru a o životě a já jsem věděl, že to 
bude dobré.“

V květnu se Chlapecký sbor BONIFANTES 
vrátil k individuální výuce. Zkouší se jeden 

na jednoho. Brzy se určitě obnoví skupinová 
výuka, která umožní dělené zkoušky. A pak 
se konečně sejde sbor a harmonie se opět 
rozezní.

Malí kluci na prvním místě
„Nejvíc byla touha po osobním kontaktu 
znát na nejmenších zpěvácích,“ říká Broni-
slava Kuchtová, jedna ze sbormistryní pří-
pravných oddělení. „Musím smeknout před 
kluky i jejich rodiči, jak zvládli distanční vý-
uku. Zpívat online je nesmírně náročné,“ 
dodává.

Nyní se Bonifanti těší na nové zpěváky, kte-
ré ve svých řadách přivítají začátkem září. 
Už na konci tohoto školního roku přijímají 
přihlášky do Základní umělecké školy BO-
NIFANTES, která byla založena před 11 lety 
proto, aby klukům poskytla zázemí pro je-
jich koncertní a světoběžnickou práci.

Chlapecký sbor BONIFANTES během své 
dvacetileté historie získal skvělé zázemí ve 
Spojených státech či Japonsku a nyní připra-
vuje koncertní turné do Číny a Izraele.

Dukla je pro Bonifanty domovem
Téměř dvě desetiletí mají Bonifanti své zá-
zemí v prostorách DDM Delta na pardubické 
Dukle. Místní už si zvykli na prozpěvující si 
kluky, kteří se vracejí ze zkoušek. A jsou za 
ně rádi.

Ignác Šídlo
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www.ucervenaku.cz

NOVÉ BYTY
U ČERVEŇÁKU

Inzerce

Za školu NOE Markéta Chmelová

Zamýšleli jsme se tedy nad tím, jak pobyt 
doma žákům zpříjemnit. Paní učitelka Fos-
terová, která vyučuje anglickou konverzaci, 
přišla s nápadem propojit naše žáky s ro-
dilými mluvčími z Británie. Tito dobrovol-
níci jednou týdně vedou online konverzaci 
s jednotlivými žáky. Baví se o koníčcích, 
o městě, kde bydlí, a o spoustě dalších  
témat. Žáci tak příjemnou formou rozvíjí 
svou znalost angličtiny a zároveň si zpestří 
své odpoledne.

Jsme moc vděční za tuto přínosnou aktivitu.

Distanční výuka ve školách má jistě svá 
pozitiva, ale chybějící kontakt s vrstev-
níky a učiteli pocítil asi každý žák. Do 
toho všeho se také vkradla nuda, pro-
tože i řada volnočasových aktivit byla 
omezena. 

Anglická 
konverzace 
s rodilými 
mluvčími

Akce MO Pardubice V
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Víte, jak se o sebe postarat ve stáří? 
Asociace péče o seniory pomáhá seniorům i pečujícím.
Jste senior, který potřebuje pomoc? Nebo máte 
někoho takového v rodině? Víte, že stát vyplá-
cí seniorům příspěvek na péči? Vstupte do 
Asociace péče o seniory a dozvíte se všechno 
o příspěvku a další věci, které se ve stáří hodí 
vědět. Třeba jak najít ve Vašem okolí někoho 
důvěryhodného, kdo Vám může poskytnout po-
moc, až ji budete potřebovat. Kdo se o Vás po-
stará, abyste mohli zůstat doma a nemuseli se 
spoléhat na ústavní péči. Díky příspěvku na péči 
můžete věnovat peníze někomu, kdo se o Vás 
pravidelně stará, ať už je to člen rodiny, soused 
nebo známý. Někdo, koho znáte, Vám tak může 
chodit pomáhat a dostávat za to odměnu.

Co je Asociace péče o seniory (APEOS) a koho 
sdružuje?
APEOS zastupuje zájmy seniorů a lidí, kteří se  
o ně starají. Podílíme se na úpravách zákonů, 
aby život ve stáří byl v souladu s Vaším přáním  
i v jeho poslední fázi. APEOS je členem důleži-
tých organizací a dělá vše pro to, aby hlas seniorů 
i pečujících byl ve společnosti slyšet. Staňte se čle-
nem silné organizace, která prosazuje Vaše zájmy.

Proč se stát členem APEOS a jak se zaregistrovat?
-  zjistíte vše potřebné o příspěvku na péči
-  jak jej získat v odpovídající výši nebo co dělat, 

 když nejste spokojeni se schválenou výší  
 příspěvku

- jaké jsou další příspěvky, na které máte nárok 
  (karta ZTP, příspěvek na mobilitu nebo bydlení) 

Dozvíte se, jak si zajistit péči i o víkendech, mimo 
provozní dobu terénních služeb (ty nejsou všu-
de dostupné a často nefungují v noci, ve svátek  
a o víkendu). Pečujícího můžete najít ve své rodině 
i mimo ni, zvláště v případech, kdy Vaše děti a další 
příbuzní žijí daleko od Vás. Asociace školí pečující, 
aby věděli, jak poskytovat péči seniorům. Senioři 
i pečující se mohou stát členy APEOS a pomáhat 
si tak navzájem.

Co je Registr neformální péče?
Registr neformální péče je webová stránka 
Asociace péče o seniory, kde probíhá online 
registrace nových členů APEOS. Adresa je:  
www.registrneformalnipece.cz, dotazy zodpo-
víme na e-mailu kancelar@apeos.cz.

Pokud nemáte přístup k internetu, můžete  
využít poštovní adresu Dolnokrčská 1966/54, 
Praha 4 – Krč, 140 00. Nebo nám zavolejte na 
telefon: 778 766 215.

Těšíme se na Vás
Lukáš Stehno

 prezident Asociace péče o seniory

Procvičení 
kognitivní funkce

Dnes se zaměříme na exekutivní dovednos-
ti a schopnost myšlení, které jsou součástí 
kognitivních funkcí. Můžeme si je představit 
jako dirigenta, který řídí celý orchestr (ostat-
ní kognitivní funkce). Pokud dirigent neřídí  
orchestr správně, dochází k chybám, zmat-
ku, k nedorozumění.

Jedná se o schopnost plánovat, flexibilně 
reagovat na změny, vytvářet různá řešení, 
rozhodovat se, hodnotit své jednání, kont-
rolovat se, být schopen nadhledu a ústupku.

A jak lze tyto dovednosti posilovat a rozvíjet?

• Stanovte si jednotlivé kroky, které Vám 
 pomohou k dané činnosti.
• Napište si plán, může Vám pomoci  
 ve zpětné kontrole.
• Požádejte o pomoc či radu druhé.
• Pracujte v klidném prostředí, které Vás 
 nebude rušit.
• Používejte poznámky, kalendář, diář. Jsou 
 to naši „pomocníci“ v organizaci času.

Můžete si také zkusit následující cvičení,  
která jsou zaměřena na rozvoj myšlení.

Ke každé uvedené neobvyklé situaci vymysle-
te a napište 3 důvody, proč mohla vzniknout.
Hlouček lidí ve městě, všichni mají v ruce 
kytice. Člověk v obchodním domě, který má 
plný koš s jahodami.
Vyberte si činnost, se kterou již máte zkuše-
nost a zkuste napsat alespoň 5 kroků.
Můžete si představit následující situace: 
organizace výletu či narozeninové oslavy,  
příprava oblíbeného jídla, naplánování gene-
rálního úklidu.

Sociální služby společnosti CEDR Pardubice 
o.p.s. se vrací do běžného chodu, začínáme 
se také setkávat ve skupinách. Do služby při-
jímáme nové zájemce, pro více informací nás 
neváhejte kontaktovat na tel. č. 737 253 278 
nebo na našich webových stránkách www.
cedrops.cz

Naše společnost měla tu čest uspořádat  
1. ročník Mezinárodní odborné konfe-
rence na téma následné péče o osoby  
se získaným poškození mozku, na které 
vystoupili odborníci nejen z České repub-
liky, ale také z Irska, Portugalska a Izraele. 
Více informací o konferenci najdete na webu
https://www.braininjurycon.com/cs/, 
kde můžete rovněž zhlédnout její záznam.

Veronika Jožáková
 lektor kognitivního tréninku, CEDR Pardubice o. p. s.

Kognitivní funkce patří mezi po-
znávací dovednosti, které nám 
umožňují vnímat okolní svět, při-
způsobovat se, plánovat, učit se 
novým věcem. Ovlivňují chování  
a jednání s ostatními lidmi.

Akce MO Pardubice V
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Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V
Tel.: 466 301 270; 730 840 495
e-mail: jiri.rejda@umo5.mmp.cz

Svoz odpadu v roce 2021
Češkova - Kašparova u školy pondělí 7:00 - 9:00 26; 34; 42; 50
Češkova - Kašparova u školy pondělí 14:00 - 15:30 30; 38; 46; 52
Dražkovice - u pošty středa 9:00 - 11:00 30; 39; 48
Dražkovice - u pošty středa 14:00 - 15:30 25; 34; 44; 52
Pod Břízkami - Dražkovická pondělí 7:00 - 9:00  25; 32; 40; 49
Pod Břízkami - Dražkovická pondělí 14:00 - 15:30 29; 36; 45; 52
Dukla - nám. Dukelských hrdinů středa 10:00 - 12:00 30; 38; 46
Dukla - nám. Dukelských hrdinů středa 14:00 - 15:30 25; 34; 42; 52
Čacké - proti č. p. 136
(bývalé Raisova x K Dolíčku) pondělí 7:00 - 9:00 27; 35; 46
 pondělí 14:00 - 15:30 32; 51
V Ráji - roh s ulicí Boženy Němcové úterý 7:00 - 9.00 32; 39; 47   
 úterý 14:00 - 15:30 28; 36; 43; 51
Višňovka - K Blahobytu úterý 7:00 - 9:00  31; 39; 47
 úterý 14:00 - 15:30 27; 35; 43; 51

www.pardubice.eu
èÚřadè Městské obvody

Facebook:
www.facebook.com

/MOPardubiceV  
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Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V
Tel.: 466 301 270; 730 840 495
jiri.rejda@umo5.mmp.cz

Mgr. Jiří Šmaha
tajemník ÚMO Pardubice V
Tel.: 466 301 271; 736 504 301
jiri.smaha@umo5.mmp.cz

Ing. Iveta Vašíčková
vedoucí odboru sekretariátu staros-
ty, mzdová účetní
Tel: 466 301 276; 734 640 666
iveta.vasickova@umo5.mmp.cz

Zuzana Šimková
sekretariát starosty, CZECH POINT
Tel.: 466 301 270; 736 504 303
zuzana.simkova@umo5.mmp.cz

Radmila Růžičková
podatelna, ústředna, archiv
Tel.: 466 510 769; 736 504 315
radmila.ruzickova@umo5.mmp.cz

Ing. Marcela Kotyková
vedoucí odboru ekonomického, 
účetní, rozpočet
Tel.: 466 301 263; 736 504 318
marcela.kotykova@umo5.mmp.cz

Libuše Lusková
pokladna, správce poplatků
Tel.: 466 301 269; 736 504 312
libuse.luskova@umo5.mmp.cz

Bc. Renata Šlosárová
pokladna, správce poplatků
Tel.: 466 301 277; 736 504 302
renata.slosarova@umo5.mmp.cz

Alena Nadrchalová
správce poplatků
Tel.: 466 301 267; 736 504 308
alena.nadrchalova@umo5.mmp.cz

Bc. Monika Klátilová
vedoucí odboru investičního 
a správního
Tel.: 466 301 275; 736 504 311
monika.klatilova@umo5.mmp.cz

Mgr. Radka Plívová
životní prostředí
Tel.: 466 301 268; 730 840 556
radka.plivova@umo5.mmp.cz

Jan Brožek
investice
Tel.: 466 301 274; 736 504 304
jan.brozek@umo5.mmp.cz

Jana Jeníková
dopravní agenda
Tel.: 466 301 265; 736 504 306
jana.jenikova@umo5.mmp.cz

Ivana Popilková
doprava, životní prostředí
Tel.: 466 301 278; 736 504 310
ivana.popilkova@umo5.mmp.cz

Bc. Karel Farský
přestupky
Tel.: 466 301 264; 736 504 305
karel.farsky@umo5.mmp.cz

Petr Hezina
vedoucí skupiny drobné údržby
Tel.: 466 301 266; 736 504 317
petr.hezina@umo5.mmp.cz

Hana Bártlová
knihovna DDM Delta Gorkého
Tel.: 466 304 261; 736 504 314
knihovna.delta@seznam.cz

Renata Málková
poslíček, uklízečka
Tel: 466 301 260; 736 504 316 

Úřední hodiny:
Pondělí a středa:
8.00 - 11.30    12.30 - 17.00 
Úterý a čtvrtek:
8.00 - 11.30    12.30 - 15.00 
Pátek:
8.00 - 11.30    12.30 - 14.00     
Knihovna Gorkého:
Pondělí:                                 
8.00 - 12.00    13.00 - 18.00 
Úterý: 
13.00 - 17.00
Středa
8.00 - 12.00    13.00 - 18.00
Čtvrtek:
8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Pátek:
8.00 - 12.00    13.00 - 15.00   

Úřad MO Pardubice

Adresa:
Úřad MO Pardubice V
Češkova 22
530 02 Pardubice   
Kontakty:
Tel.: 466 510 769
urad@umo5.mmp.cz


