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Pozvánka do knihovny

SLOVO STAROSTY

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody  /  březen 2019

Vážení spoluobčané,

rád se s Vámi opět setkávám 
v prvním letošním čísle na-
šeho Zpravodaje. Zdá se, že 
jaro je již tady, venkovní tep-
loty svědčí o mnoha teplot-
ních rekordech, nicméně se 
dá předpokládat, že se zima 
nevzdá tak snadno. Rád bych 
se s vámi podělil o nejnovější 
informace z činnosti našeho 
obvodu. 

Každoročně se potýkáme s dů-
sledky zimy na stavu našich ko-
munikací, prvotní posouzení 

poškození komunikací bylo již provedeno, a tak oprava povrchu komu-
nikací bude postupně probíhat v jarních měsících. To je určitě jedna 
z priorit našeho městského obvodu. 

Od začátku roku se pilně věnujeme i péči o dřeviny, stromy a keře 
ve správě městského obvodu. Bylo již provedeno mnoho výchovných, 
bezpečnostních a stabilizačních řezů stromů. Bohužel v březnu nejen 
na našem území způsobil silný vítr značné škody. Jen na našem obvodě 
bylo poškozeno a vyvráceno přes dvacet stromů. Práce na odstranění 
škod nám zabrala spoustu času.  

Kromě pravidelných oprav a úklidů veřejného prostranství byly v břez-
nu dokončeny investiční akce zahájené v loňském roce, a to stavební 

úpravy v ulici Bezdíčkova a Na Drážce, a dále rozšíření parkovacích 
míst v ul. Luční a prodloužení chodníku do ul. Ve Stezkách. 

Myslíme také na naše děti a připravujeme pro ně a jejich maminky 
rozšíření a úpravy dvou stávajících dětských hřišť, a to v oploce-
né ploše Centrum volného času Dubina u herní sestavy Drak a v ulici 
Luďka Matury před Mateřskou školou Srdíčko. Podrobnější informa-
ce o všech akcích najdete uvnitř Zpravodaje.

Ve Zpravodaji se rovněž dozvíte, jaké kulturní nebo sportovní akce 
letos pořádáme, opravdu úspěšně se uskutečnila v pořadí desátá 
Masopustní tancovačka, stále probíhají sobotní farmářské trhy a při-
pravují se další každoroční společenské akce. V letošním roce budou 
chybět promenádní koncerty, neboť jejich návštěvnost byla velmi 
nízká. S potěšením vám však mohu říci, že se opět připravuje na letní 
prázdniny promítání kina na Dubině, které bylo v loňském roce velmi 
oblíbené a vyhledávané. K programu našeho letního kina se může-
te vyjádřit v připravené anketě. Za zmínku také stojí množství akcí  
pořádaných naší knihovnou na Dubině. Sledujte Facebook nebo naše 
webové stránky, ať Vám nic neuteče. 

Přeji Vám krásné jaro, hodně zdraví, sluníčka a radostí

Váš starosta  
Vítězslav Štěpánek

Vítězslav Štěpánek
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak to vypadá, že jaro už definitivně 
vyprovodilo zimu a my se můžeme 
naplno pustit do oprav a vylepšo-
vání našeho obvodu. 
Rád bych se zmínil hlavně o při-
pravované rekonstrukci chodníku 
a cyklistické stezky na Dašické ulici. 
Jak už jsem v minulém čísle zpra-
vodaje informoval, je to investiční 
akce Magistrátu města Pardubic, 
která v tuto chvíli narazila, jak jsem 
přesvědčený, na nedostatečnou 
komunikaci mezi úředníky magist-

rátu s vlastníky pozemků. Díky tomu se nepodařilo získat souhlas všech 
vlastníků dotčených pozemků, na kterých se má provádět rekonstrukce 
chodníku. 
V minulém čísle zpravodaje jsem vyjádřil přislib o změně dosavadního 
stavu. Na posledním zasedání Rady městského obvodu Pardubice III 
jsem dostal pověření, abych v této záležitosti vedl osobní jednání s ma-
jiteli pozemků. 
Pro získání více faktů a informací o celé záležitosti jsem již začal komu-
nikovat s úředníky na pardubickém magistrátu. Po nezbytném prostu-
dování materiálů a skutečností, začnu v průběhu dubna kontaktovat 
vlastníky pozemků. Celou věc s nimi proberu a pokusím se získat jejich 
svolení k rekonstrukci. Bez souhlasu se nám bohužel nepodaří chodník 
zrekonstruovat a zároveň nám neumožní požádat o dotaci.

Příjemné prožití jarních dnů a velikonočního veselí Vám přeje 

Váš místostarosta, 
Pavel Kožíšek 

 Pavel Kožíšek

Tímto bychom Vás chtěli upozornit na povinnost dodržení postu-
pu při záboru veřejného prostranství před bytovými domy napří-
klad při řešení havárie inženýrských sítí, opravách objektů apod. 
Vždy je nutné předem nebo v případě havárií bezprostředně 
po zajištění nezbytných zásahů, kontaktovat odbor dopravy a ži-
votního prostředí našeho Úřadu (tel: 466 799 143). 
Následně bude s Vámi sepsána žádost ohledně zvláštního užívání 
zeleně a komunikací. Každý zásah do veřejného prostranství (ze-
leně nebo komunikací), byť řešící havárii, podléhá příslušnému 
povolení. Dále je nutné po ukončení zásahu uvést veřejné pro-
stranství do původního stavu. Podmínky uvedení do původního 
stavu bude řešit příslušné povolení. 
Při zásahu se může dokonce stát, že dojde při výkopových pracích 
k zásahu do kořenového systému stromů či jiných dřevin. Tento 
zásah může mít za následek snížení stability stromů, které může 
v budoucnu způsobit škodu značného rozsahu nebo ohrozit bez-
pečnost občanů. Vždy je nutné tuto situaci řešit včas. 
Pracovnice odboru dopravy a životního prostředí provedou 
v rámci zvláštního užívání místní šetření zaměřené na kontrolu 
kořenového systému dřeviny před zasypáním výkopové jámy. 
Předejdete tak možným rizikům výše uvedeným. 

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Monika Šimůnková

ZÁBORY VEŘEJNÉHO  
PROSTRANSTVÍ  
PŘED BYTOVÝMI DOMY

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI 
Ve středu 24. dubna Městský obvod Pardubice III 
ve spolupráci s Městskou policií Pardubice po-
řádá na prostranství před ZŠ Dubina v odpoled-
ních hodinách od 12:00 do 16:30 hodin další 
ročník dopravní soutěže pro děti.  Hlavním cí-
lem pořádání akce je zaměřit se na osvětu a in-
formovanost a otestovat dopravní znalosti dětí. 
Děti si budou moci vyzkoušet své dovednosti 
při jízdě na kole, znalosti pravidel silničního 
provozu a dopravních značek. Účastníci si mo-
hou nechat zkontrolovat své kolo, zda odpovídá 
pravidlům a bezpečnému provozu. Pro všechny 
jsou připraveny drobné odměny a občerstvení.

SLET ČARODĚJNIC
Jako každý rok, tak i letos, proběhne poslední 
dubnový den – v úterý 30.  dubna – na pro-
stranství před základní školou Dubina SLET 
ČARODĚJNIC. Začíná v 17.00 hodin tradičním 
rejem masek a čarodějnickými soutěžemi. Ne-
jen pro čarodějnice, čaroděje a další strašidla, 
ale pro všechny děti i rodiče je připraven boha-

tý kulturní program, ve kterém nebude chybět 
soutěž o nejhezčí čarodějnici a čaroděje, mno-
ho soutěží o ceny, trampolína a další dětské 
atrakce. 

KONCERT KE DNI MATEK – JOSEF SOCHOR 
I v letošním roce pořádáme v sále KD na Dubi-
ně koncert pana Josefa Sochora ke Dni matek. 
V pátek 3. května od 17:00 hodin se v sále kul-
turního domu rozezní oblíbené melodie s reper-
toáru pana Sochora. 

DEN DĚTÍ
Pro malé, ale i větší děti a jejich rodiče se bude 
konat v pondělí 3.  června  DĚTSKÝ  DEN. Při-
praveny budou soutěže o sladké ceny, atrakce 
- kolotoč, skákací hrad, trampolína – pro děti 
zdarma. Nechybět bude ani bohatý program. 
V dopoledních hodinách program pro mateřské 
školy, odpoledne pro širokou veřejnost. 

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
Střídavě na Dubině  na prostranství Centrálního 

parku Dubina – 21. 6., 26. 7., 23. 8. 2019 (pátky 
od 19 do 21–22 hod.) a Na Drážka za restaurací  
Galanta – 12. 7., 9. 8. 2019 (pátky od 19 do 21–
22 hod.).
Příjemnou atmosféru zajisté ještě umocní vy-
stoupení country kapel.   

FARMÁŘSKÉ TRHY
Na tržnici u nákupního centra na Dubině se 
od ledna až do vánoc každou sobotu sjíždějí 
na „Farmářské trhy“ zemědělci, drobně hospo-
dařící rolníci a prodejci se zeleninou, ovocem, 
medem, sadbou a květinami, ale také s např. 
pekařskými a cukrářskými výrobky. Trhy se ko-
nají, stejně jako v letech předešlých, každou so-
botu od 6 do 12 hod.

O dalších akcích očekávaných v druhé půlce 
roku Vás budeme informovat v příštím Zpravo-
daji.

Ing. Irena Štěpánková
tajemník kulturní a sportovní komise

KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU  
V PRVNÍ POLOVINĚ LETOŠNÍHO ROKU
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V uplynulém roce 2018 se v Knihovně na Du-
bině vystřídalo na vzdělávacích besedách 753 
dětí z mateřských i základních škol. Návštěv-
níků kulturních akcí bylo neskutečných 1001. 
Zajímavostí ze statistik roku 2018 je i počet 
výpůjček knihovních dokumentů, který se vy-
šplhal na 34 491 knih, periodik a her. Rok 2018 
jsme zakončili s celkovým počtem 1030 regis-
trovaných čtenářů. 
Do knihovního fondu průběžně přibývají no-
vinky knih, časopisů a her, je rozhodně z čeho 
vybírat. 

Vaší přízně si velmi vážíme. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Na začátku roku 2018 společnost Služby města Pardubic a.s. na zkoušku rozmístila na území našeho 
obvodu nádoby na použité rostlinné oleje a tuky. Předtím mohli občané rostlinné oleje a tuky ode-
vzdat pouze na sběrných dvorech. 

Použité rostlinné oleje a tuky je možné odložit do oranžových plastových nádob s nápisem OLEJE 
a to v původních obalech nebo jiných vhodných uzavřených nádobách např. v použitých PET lahvích.

Stanoviště nádob na uložení rostlinných olejů a tuků: 
• ulice Erno Košťála čp. 997
• ulice Erno Košťála čp. 957–958
• ulice Bartoňova mezi čp. 839 a 841
• ulice Jana Zajíce vedle čp. 953
• ulice Na Drážce před čp. 1549–1551
• ulice Na Drážce čp. 1555
•  před vstupem do lesa na křižovatce ulic K Lesu, Blahoutova  

a V Zahrádkách – od května 2019
Uložení použitých rostlinných olejů a tuků do určených nádob je nej-
lepším řešením, jak nakládat s tímto druhem odpadu. Mimo jiné došlo 
i k odlehčení městské kanalizace, která je vylitými oleji do dřezů a toalet 
zatěžována.

NÁDOBY NA POUŽITÝ ROSTLINNÝ OLEJ NA   
ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III

POZVÁNKA  
DO KNIHOVNY

únor – březen
Vzdělávací beseda „Večerníček 
v knihovně“, určeno pro děti MŠ

březen – duben
Vzdělávací beseda „Můj domácí 
mazlíček“, určeno pro 3. třídy ZŠ

duben – květen
Vzdělávací beseda „Dobré mravy 
na internetu“, určeno pro 5. třídy ZŠ

květen – červen
Pasování čtenářů, projekt SKIPu „Už 
jsem čtenář“, určeno pro 1. třídy ZŠ

1. 3. – 31. 3.
Březen měsíc čtenářů – amnestie 
poplatků

1. 3. – 31. 3.
Březen měsíc čtenářů – Nejaktivněj-
ší čtenář „MUŽ“

1. 3. – 31. 3.
Březen měsíc čtenářů – JUNIOR kvíz 
pro děti od 7 – 9 let a od 9 -10 let

13. 3.
Volání jara – dílničky 

20. 3. 
Deskohraní s Herní ligou Pardubice

10. 4. 
Velikonoční dílničky

17. 4.
Deskohraní s Herní ligou Pardubice

15. 5.
Deskohraní s Herní ligou Pardubice

22. 5.
Motýlkování – dílničky

26. 6.
Prázdniny se blíží – dílničky

28. 6.
Čtenářem za vysvědčení



Zpravodaj MO Pardubice III  4

V současné době se dokončují dvě stavby. 
V rámci stavby „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502–1503 
a v ul. Na Drážce u čp. 1499–1501, Pardubice“ byly vybudovány nové 
účelové komunikace a parkovací místa, veřejné osvětlení a provedena 
výsadba stromů a keřů. 

V ulici Luční před základní školou Studánka probíhá stavba s názvem 
„Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení chodníku podél 
ZŠ Studánka do ul. Ve Stezkách“. Stavbou dojde ke zvýšení počtu parko-
vacích míst ze stávajících 16 stání na 35 stání v ulici Luční (před ZŠ Stu-
dánka) a prodloužení stávajícího chodníku v ulici Luční do ulice Ve Stez-
kách. Součástí stavby je přeložka kabelu veřejného osvětlení a nové 
výsadby keřů a stromů jako náhradní výsadba za 3 pokácené stromy. 
Po dokončení této stavby budou provedeny terénní úpravy v celé ulici 
Luční. Prosíme řidiče, aby dodržovali zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů a nevjížděli 
na travnaté plochy. 
V letošním roce připravujeme rozšíření a úpravy dvou stávajících dět-
ských hřišť. 
Jedná se o úpravy dětského hřiště v oplocené ploše Centrum volného 
času Dubina za bytovým domem čp. 835–839 v ulici Bartoňova. Část 
stávajících betonových ploch včetně nevyhovujícího pískoviště byla již 
odstraněna a provedeny terénní úpravy. Stávající pískoviště bylo ne-
vhodně umístěné pod stromy dřezovci trojtrnnými, jejichž trny padaly 

do pískoviště. Jedná se o zdravé vzrostlé stromy, které by bylo škoda 
pokácet. V letošním roce bude zde osazeno 7 nových herních prvků: 
kolotoč lavičkový, překlápěčka RSA, pískoviště o rozměrech 3 x 3 m, 
na ocelových sloupech budou zavěšeny: provazový žebřík, šplhací síť, 
gumová závěsná rohož, příčle provazového žebříku. Stávající 3 herní 

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pohled z ulice Bezdíčkova původní stav Û a nový stav Ü 

Chodník v ulici Luční původní stav Û ze dne 28. 8. 2018  
                                                                                         a nový stav Û ze dne 27. 2. 2019

Stavební úpravy před čp. 1502–1503 v ulici Bezdíčkova původní stav Û  
a nový stav Ü
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prvky - pružinové houpačky budou přemístěny na stávající dopadové 
pískové ploše a budou k nim přidány 2 nové herní prvky. 
Na stávajícím dětském hřišti v ulici Luďka Matury (mezi Mateřskou 
školou Srdíčko a bytovým domem čp. 633–637 v ul. Jana Zajíce) bude 
osazeno 6 nových herních prvků, a to: závěsný tunel, smyčkový most, 
obloukový most, trojitý žebřík, šplhací talíře a U-most.  Na bývalém an-
tukovém hřišti v ulici Luďka Matury (v těsné blízkosti dětského hřiště) 
budou osazeny 2 branky na házenou a 2 zábrany ke sportovišti délky 
13,5 m výšky 4 m. 

Obě hřiště budou rozšířena o balanční lanové prvky pro děti ve věku 
od 3 do 12 let. Děti zde na lanech budou moci ručkovat, houpat se i špl-
hat. Termín dokončení plánujeme nejpozději do konce června 2019. 
Nyní probíhá mapování stavu komunikací po zimním období a postup-
ně bude prováděna jejich oprava. Dále připravujeme opravy stávajících 
chodníků na území Městského obvodu Pardubice III.

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová

Stavební úpravy před čp. 1499 –1501 v ulici Na Drážce původní stav Ù a nový stav Û

Sazba poplatku za TKO pro rok 2019 zůstává 
stejná jako v předchozích letech, a to ve výši 
500 Kč za osobu a kalendářní rok. Splatnost po-
platku je do 30. dubna 2019. 
Poplatek ze psů pro rok 2019 zůstává též 
ve stejné výši jako v letech předešlých, tedy 
1 200 Kč za rok a psa (jehož držitel má trvalý 
pobyt či sídlo v panelovém či bytovém domě) 
či 200 Kč za rok a psa (jehož držitel má trvalý 
pobyt či sídlo v rodinném domě nebo je po-
živatelem sirotčího, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu a tento důchod 
je jeho jediným příjmem). Poplatek je splat-
ný do 15. března 2019. Pokud sazba poplatku 
činí za jednoho psa více jak 400 Kč, je mož-
no poplatek hradit ve dvou stejných dohod-
nutých splátkách se splatností k 15. březnu  
a 15. srpnu roku, nebo ve čtyřech dohod-
nutých splátkách k 15. březnu, 15. květnu,  
15. srpnu a k 15. listopadu. 
Úřad městského obvodu občanům složenky k pla-
cení místních poplatků distribuoval do domovních 
schránek na začátku měsíce března 2019. 
Pokud nebyly domovní schránky řádně označe-
ny, mohlo se stát, že složenky nebylo možné řád-
ně doručit. Neobdržení složenky ovšem poplatní-
ka nezbavuje povinnosti místní poplatek hradit. 
Ke splnění poplatkové povinnosti není ani nutné 
čekat až na obdržení složenky. 
V této souvislosti žádáme občany o překont-
rolování a dooznačení své schránky tak, aby 
na schránce byly uvedeny všechny osoby, které 
mají v konkrétní nemovitosti/bytě nahlášen trva-

lý pobyt, zejména pokud mají jiné příjmení. Ten-
to problém vzniká např. v případech, kdy rodiče 
přihlašují své děti k trvalému pobytu k prarodi-
čům, apod. 
Poplatky lze hradit v hotovosti na pokladně Úřa-
du městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 
983 (nelze platit platební kartou) v provozních 
hodinách, a to v pondělí a středu od 8 do 17 ho-
din, v  úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin 
a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. Pro rychlejší 
vyřízení je vhodné složenku přinést s sebou.  
Další možností pro zaplacení je složenkou 
na poště, nebo bankovním převodem dle dis-
pozic na složence. Při placení převodem dbejte 
prosím zvýšenou pozornost na správné uvedení 
čísla účtu a variabilního symbolu pro správné 
přiřazení platby.
V případě hromadné platby za více poplatníků 
využívejte formulář pro hromadné platby, který 
je k dispozici u správkyně poplatku. 
Do 30. 4. 2019 je možno k placení místního po-
platku za TKO využít pokladny úřadů městských 
obvodů I – VIII, nebo centrální pokladnu Magis-
trátu města Pardubic na náměstí Republiky 12. 
Po tomto termínu platbu v hotovosti je možné 
učinit jen na pokladně místně příslušného úřadu 
městského obvodu.
Další informace o poplatcích je možné získat 
u správkyň poplatků:
Iveta Škodová: tel.: 466 799 135,  
mobil: 731 198 164 – TKO
Petra Lemberková: tel.: 466 799 138,  
mobil: 602 172 160 – poplatek ze psů

 POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD  
A POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2019

Bezplatné rekvalifikace 
„Šance pro maminky na mateřské  

a dlouhodobě nezaměstnané“

Evropská unie v rámci projektu 
„NEVZDÁVEJ TO!, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_
068/0007106“, podporuje skupinu obyvatel-
stva, která je znevýhodněna na trhu práce. 
Jedná se o lidi, kteří jsou za poslední 2 roky 
déle než 12 měsíců v evidenci Úřadu práce 
Pardubického kraje. Vztahuje se i na ma-
minky na mateřské, které se před nástupem 
na mateřskou zaevidovaly na Úřad práce 
(stačí 1 den).
Těmto osobám umožňuje bezplatnou re-
kvalifikaci a možnost nastoupit na dotované 
místo.

Možnosti rekvalifikací:
● Řidičský průkaz skupiny B nebo C
● Asistent pedagoga
●  Chůva pro děti do zahájení školní 

docházky 
● Pracovník v sociálních službách
● Sanitář
● Pedikérka – manikérka
● Masérský kurz
● Obsluha vysokozdvižného vozíku
● Počítačové kurzy
● Personalista
● Účetnictví
●  případně další rekvalifikace dle vlastní-

ho výběru 

Z projektu je možné hradit i cestovné na re-
kvalifikaci.

Termíny zahájení kurzů: od února 2019,  
rezervujte si své místo co nejdříve.

Kontakt pro více informací: Petra Polanská, 
tel. 604 262 780, polanska@tpzpk.cz
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Stanoviště Den Přistavení v týdnech
 Na Drážce – parkoviště
parkoviště na křižovatce ulic Na Drážce a Věry Junkové Pondělí 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51

Dubina – u lesa
u kontejnerového stanoviště před lesem – na křižovatce ulic K Lesu  
a V Zahrádkách

Úterý 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35;  37; 39;  41; 43; 45; 47; 
49; 51

Dubina – Erno Košťála
ul. E. Košťála na chodníku u vyvýšeného prahu z boku čp. 973 Úterý 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50

Luční – hřiště
ulice Luční – u zahradnictví Středa 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 

47; 49; 51

Luční – stadion
ulice Luční - před stadionem Pondělí 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 

48; 50

Skrbkova – Lesní 
u kontejnerového stanoviště před lesem – na křižovatce ulic Skrbkova  
a Lesní

Úterý 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 
48; 50

Jana Zajíce – centrum 
ulice Jana Zajíce z boku čp. 946 na ostrůvku u parkoviště Čtvrtek 15; 20; 25; 36; 47

Raabova x Spojilská – parkoviště
u kontejnerového stanoviště na parkovišti – na křižovatce ulic Raabova 
a Spojilská

Čtvrtek 14; 26; 38; 47

L. Matury 856
ulice Luďka Matury za čp. 856  vedle kontejnerového přístřešku  
na trávníku – směrem ke křižovatce

Středa 18; 23; 33; 41

Na Drážce u čp. 1564
Na Drážce u čp. 1564 – vlevo u kontejnerového stanoviště směrem  
ke světelné křižovatce

Čtvrtek 15; 25; 37; 51

L. Malé x Bartoňova
ulice Bartoňova – za točnou MHD autobusu č. 8 na zpevněné ploše  
u kontejneru na posyp (proti čp. 881)

Středa 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50

Stanoviště Dubina – u Lesa – u podtržených termínů bude kontejner přivezen na stanoviště v době nejpozději do 10 hodin, u nepodtržených 
nejdříve ve 13 hodin.

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III
V roce 2019 bude probíhat pravidelné přistavování velkoobjemových kon-
tejnerů dle níže uvedeného rozpisu a na stanovištích zakreslených v mapě. 
Přesné umístění stanovišť je zakresleno  v mapě, kterou najdete na od-
kazu: https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-
-pardubice-iii-dubina-drazka/informace-obcanum/aktualni-zpravy/prista-
vovani-kontejneru-2019/?file=44881&page=4458356&do=download
Kontejnery jsou určené pouze pro tzv. objemný odpad – tedy nábytek, 
matrace, linolea, odpad z běžného vyklízení domácností. 

Do kontejnerů nepatří:
♻zeleň, větve
♻stavební suť, střešní tašky, keramika, ...
♻pneumatiky
♻nebezpečné odpady (barvy, laky, eternit, atd.)
♻elektronika (televizory, lednice, výpočetní technika...)
♻ odpad, který je možno uložit do běžných separačních kontejnerů 

(plasty, sklo, papír)    

ODPAD Příjem SD:

papír, sklo, plasty (včetně tetrapakových obalů), kovy všechny SD

stavební suť, keramika všechny SD

velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina, matrace…) všechny SD

vyřazená elektronika (ledničky, televizory, PC…) všechny SD

pneumatiky (osobní, bez disků) všechny SD

zářivky všechny SD

autobaterie, monočlánky
Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubič-
ky, Rosice n/L, Ohrazenice, Svítkov

zeleň, větve
Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubič-
ky, Rosice n/L, Ohrazenice, Svítkov

nebezpečné odpady (kyseliny, hydroxidy, pesticidy, barvy, 
lepidla, pryskyřice, oleje, ředidla, olejové filtry, léky...)

Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubič-
ky, Rosice n/L, Ohrazenice, Svítkov

eternit, lepenka, škvára Dražkovice *)

jedlé tuky a oleje všechny SD

*) Eternit a lepenka jsou přijímány pouze do množství 200 kg na číslo popisné a rok. 
Škvára do množství 300 kg na občana a měsíc. Tyto odpady jsou přijímány pouze 
v pracovní dny sběrného dvora Dražkovice v době od 6:30 do 15:00 hod!

Pro uložení odpadu nepatřícího do velkoob-
jemových kontejnerů slouží separační dvory 
na území města Pardubice. 

Podmínkou pro ukládání odpadů na separa-
ční dvůr je:
♻ Občan musí předložit doklad o zaplacení 

komunálního odpadu nebo platný ob-
čanský průkaz s místem trvalého bydliště 
v Pardubicích.

♻ Pokud občan ukládá na sběrný dvůr jaké-
koliv kovy, je povinen obsluze předložit 
vždy občanský průkaz.

♻ Každý občan, který splní výše uvedené 
podmínky má nárok na odložení odpadu 
v množství 200 kg od občana za týden; 
u stavební suti je toto množství 300 kg 
od občana za měsíc. Ukládání odpadů 
na sběrném dvoře se řídí pravidly. 
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Dům dětí a mládeže BETA, odloučené pracoviště Dubina, nabízí pro 
Vaše děti příměstské tábory v období letních prázdnin. Tábory mají hra-
vou formu, jsou zaměřeny na sportovní vyžití, výlety, koupání, tvořivé 
dílny různého charakteru, zkrátka vše, co k létu patří. Nabízíme tak pes-
trou paletu činností pro nenaplněné prázdninové chvíle. Jsme tu pro 
Vás a těšíme se na Vás.

UMÍSTĚNÍ SEPARAČNÍCH DVORŮ 
A JEJICH PROVOZNÍ DOBA

Dražkovice, areál překladiště odpadu

po, út, čt, pá 6.30 – 15.00 hod.

st* 6.30 – 17.00 hod.

Hůrka, areál SmP a.s.

út, čt 13.00 – 17.00 hod.

so 8.00 – 12.00 hod.

Nemošice, ul. Ostřešanská

út, st, čt 13.00 – 17.00 hod.

so 8.00 – 12.00 hod.

Pardubičky, ul. Průmyslová

út, čt 12.00 – 17.00 hod.

so 8.00 – 12.00 hod.

Pardubice, ul. Na Staré Poště čp. 2903

po, st 13.00 – 17.00 hod.

so 8.00 – 12.00 hod.

Těm, kteří oslaví osmdesát let a další kulatá jubilea,  
budou zástupci Městského obvodu  
Pardubice III gratulovat osobně. 
Blahopřejeme všem jménem  
pana starosty i celého městského obvodu.

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří v jarních  

měsících oslaví svá životní jubilea.

Drazí spoluobčané, 

koncem března, v době, kdy se Vám tento zpravodaj dostává 
do rukou, se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku. Jistě 
jste si všimli, že se ve středu města objevila za poslední roky řada 
míst, která s příchodem jara mohutně rozkvetou. Především jsou 
to záhony plné žlutých narcisů nebo krokusů. Ráda bych, aby 
i Dubina, Drážka a další části našeho městského obvodu rozkvet-
ly podobně. Chtěla bych, aby i obyvatele našeho obvodu taková 
rozkvetlá místa vítala při jejich cestě do školy, či do zaměstnání, 
nebo jim jen zpříjemnila procházku. Potřebuji však Vaši pomoc 
s vytipováním míst, kde by to každý rok mohlo takto rozkvést. 
Na jakých místech by se takové rozkvetlé záhony mohly objevit? 
Kde byste je uvítali? Napište mi prosím na email: Machacova@
nasepardubice.cz. Já se na další rok budu snažit výsadbu těchto 
okrasných květin prosadit, pokud to bude technicky a finančně 
možné. Přeji všem čtenářům krásné jaro. 

Simona Machačová

KONCERT KE DNI MATEK 
– JOSEF SOCHOR
I v letošním roce pořádáme  

v sále KD na Dubině  
koncert pana Josefa Sochora  

ke Dni matek.  
V pátek 3. května od 17:00 hod.  

se v sále kulturního domu rozezní  
oblíbené melodie z repertoáru  

pana Josefa Sochora. 

Vstupenky v hodnotě 55 Kč je možné  
zakoupit v kanceláři č. 4 Úřadu městského 
obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983 nebo 

v Turistickém informačním centru Pardubice.

ANKETA 
zajímá nás Váš názor

Ankety se můžete zúčastnit on-line na:
https://www.pardubice.eu/urad/ 
mestske-obvody/mestsky-obvod 

-pardubice-iii-dubina-drazka/
ostatni/ankety/

Opět připravujeme  
na prázdninové čtvrteční večery 

„Letní kino na Dubině“ – zdarma 

Jaké filmy chcete zařadit  
do programu? 

Filmy především pro děti    
nebo    

Střídavě filmy pro dospělé a dětské filmy
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V průběhu měsíců března až prosince probíhá na území našeho obvodu 
blokové čištění a čištění s odtahem. 
Při blokovém čištění se provádí kompletní vyčištění dotčené komunika-
ce případně přilehlých chodníků od nánosů nečistot a travin u obrub 
včetně vyčištění kanálových vpustí. Sedm dnů před zahájením blokové-
ho čištění je rozmístěné dopravní značení, které upozorňuje řidiče, že 
musí svá vozidla zaparkovat na jiném místě. V případě, že tak neučiní, 
bude jim vozidlo odtaženo.  
Při čištění komunikací s odtahem vozidel se provádí strojní odstranění 
velkých nánosů nečistot u obrub a strojní dočištění vozovky zametacím 
vozem včetně umytí. Tento způsob čištění komunikací se provádí tam, 
kde nelze zajistit běžné strojní čištění vozovek zejména z důvodu trvalé-
ho parkování vozidel. 
Přesný harmonogram obou způsobů čištění je uveden v tabulkách pod 
textem.
Ostatní vozovky budou zametány strojně, s vynecháním míst, na kterých 
budou zaparkované automobily. 
Dále bude prováděno strojní čištění chodníků, které jsou zařazeny 
do harmonogramu. 
Čištění města zajišťuje dle stanoveného harmonogramu Magistrát měs-
ta Pardubic, odbor dopravy, který si vyhrazuje možnost změny termínů 
čištění komunikací.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

12. 3. Blahoutova parkoviště před čp. 607–612 a 601–606

12. 3. Luční od ul. Dašická slepá část po čp. 531

15. 3. Boční – obě strany

20. 3. Musílkova od ul. Mandysova k ul. Lesní – obě strany

21. 3. Rumunská od ul. Ve Stezkách celá – obě strany

22. 3. Na Okrouhlíku od ul. Dašická k ul. Sezemická – P strana

25. 3. Dašická (parkoviště za bytovým domem čp. 1755–1779

26. 3. Bartoňova parkoviště od čp. 845 k čp. 844–840 k čp. 839 

27. 3. Bartoňova od čp. 903–939 včt. Slepé části k čp. 1024

27. 3. Bartoňova parkoviště od čp. 845 k čp. 846–849

28. 3. Sezemická od ul. V. Junkové po ul. Ve Lhotkách

2. 4. Spojilská od ul. Lesní po ul. Dašická, obě strany

2. 4. Mandysova od ul. Spojilská k ul. U Zábran – obě strany

4. 4. Lesní – od ul. Spojilská k ul. Staročernská, obě strany

8. 4. Růženy Vojtěchové od ul. Bartoňova slepá část – obě strany

9. 4. Na Okrouhlíku – od ul. Dašická k ul. Sezemická – P strana

10. 4. L. Matury – od ul. J. Zajíce k čp. 810, celá obě strany

11. 4. Studánecká – parkoviště před OC Galanta

12. 4. Brigádníků včt. parkoviště 

16. 4. Bartoňova – parkoviště před čp. 898–939

17. 4. Dubinská – parkoviště podél komunikace od čp. 741 po 732 
– obě strany

2. 5. Studánecká – obě strany

17. 5. Bartoňova – od konečné DP – okruh k ul. L. Malé – L strana 

17. 5. Potěšilova od ul. Lesní po ul. Staročernská 

24. 5. Bartoňova – od konečné DP – okruh k ul. L. Malé – P strana 

24. 5. V. Junkové – od ul. Na Drážce k ul. Husova, včt. točny MHD 
– O strany

27. 5. Lánská od ul. V Lipinách včt. Slepé části k čp. 590, O strany

28. 5. Erno Košťála parkoviště mezi čp. 964–965, 990 a 966

30. 5. Hraniční od ul. Raabova po ul. Pod Lipami O strany

31. 5. Jana Zajíce – komunikace včt. Parkoviště před čp. 959–961

4. 6. Zahradní – obě strany

4. 6. U Školy – obě strany

5. 6. Pod Studánkou včt. parkovišť 

5. 6. Lidmily Malé – parkoviště před čp. 822–823 a čp. 818

7. 6. Zajíčkova – obě strany

10. 6. Okružní od ul. Studánecká po ul. Dašická – obě strany

11. 6. V Lipinách od ul. Mandysova po ul. Staročernská – O strany 

11. 6. Divišova – obě strany

12. 6. Pod Lipami – od ul. Spojilská k ul. V. Junkové – obě strany 

19. 6. Jana Zajíce – komunikace včt. parkoviště před č.p. 633–637

21. 6. Blahoutova – komunikace včt. parkoviště před čp. 624–632

21. 6. Na Kopci – od ul. Pod Lipami po ul. Spojilská

28. 6. Jana Zajíce – park. podél čp. 984 k č.p. 953–954 a vnitroblok 
čp. 953, 954 a 955–956

ČIŠTĚNÍ S ODTAHEM

26. 3. J. Janáčka – obě strany

2. 4. E. Košťála – obě strany

24. 4. V. Junkové – obě strany

7. 5. Bartoňova – 3 slepé kom. mezi RD od čp. 677, 881, 897

14. 5. E. Košťála – obě strany

17. 5. J. Janáčka – obě strany

21. 5. U Háje – obě strany

7. 6. Bezdíčkova – od ul. Na Drážce po ul. Sakařova - obě strany

ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ  
MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
– PRO OBDOBÍ OD BŘEZNA 2019 DO ČERVNA 2019
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Drážka • Dubina • Hůrka • Slovany • Studánka  
ZPRAVODAJ

 

Oprava chodníku v ul. Bartoňova

FILMOVÉ HITY

Městský obvod Pardubice III vás zve na

V CENTRÁLNÍM PARKU DUBINA

SLOVO STAROSTY

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody  /  červen 2019

Vážení spoluobčané,

zdravím Vás prostřednictvím 
našeho zpravodaje, tentokrát 
v letním období, které přeje 
i našim aktivitám a činnostem 
na území našeho městského 
obvodu. 
Vzhledem k dlouhodobému 
suchu, které má vliv na veš-
kerou vegetaci, jsme sestavili 
systém opatření, o nichž se 
více dozvíte v článku uvnitř 
zpravodaje. Dále pokračuje-
me v opravách poškozených 
komunikací a dešťových ka-

nalizačních vpustí. Práce probíhají postupně podle harmonogramu. 
Jak jsme vás informovali v minulém čísle zpravodaje, dvě velké inves-
tiční akce „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502–1503 a v ul. 
Na Drážce u čp. 1499–1501, Pardubice“ a „Rozšíření parkovacích míst 
v ul. Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ Studánka do ul. Ve Stez-
kách“ byly dokončeny. Dále byla provedena oprava chodníku v ulici 
Bartoňova za čp. 842–845 a další opravy chodníků připravujeme např. 
v ulici Luční od čp. 738 po křižovatku s ulicí Luční a v ulici Na Drážce 
před čp. 1555–1557. V současné době jednáme s městem o spolufi-
nancování investiční akce „Regenerace panelového sídliště Dubina, 
Pardubice, Etapa U – Lokalita 6B“. Na tuto akci se pokusíme získat pro-
střednictvím města dotaci. V období letních prázdnin bude probíhat 
oprava parkoviště u obchodního centra Galanta v ulici Studánecká. 

Pro děti jsme připravili rozšíření a úpravy dětských hřišť v ulici Barto-
ňova a v ulici Luďka Matury.
Tak jako v předchozím zpravodaji, tak i v tomto najdete seznam čiš-
tění místních komunikací na území Městského obvodu Pardubice III 
ve 2. pololetí letošního roku.
Dále pokračujeme v pořádání tradičních kulturních a společenských 
akcí Městského obvodu Pardubice III. V uplynulém pololetí proběh-
la již řada těchto akcí, zejména Slet čarodějnic, Dopravní soutěž pro 
děti, Dětský den a rovněž velmi úspěšný koncert Josefa Sochora 
ke Dni matek. 
Od června začne střídavá akce opékání buřtů na Dubině a na Drážce. 
V období letních prázdnin jsme pro vás již podruhé připravili letní kino, 
které se bude konat na veřejném prostranství před Základní školou 
Dubina a to každý čtvrtek. V červenci se bude promítat od 21:30 hod. 
a v srpnu od 21:00 hod. Program letního kina naleznete v přiloženém 
letáčku. 
Prázdniny tradičně ukončíme Studáneckým posvícením, s bohatým 
doprovodným programem, které se uskuteční poslední prázdninovou 
neděli. 
Na závěr Vám přeji krásné léto s příjemně strávenou dovolenou a za-
slouženým odpočinkem, dětem dobrodružné a činorodé prázdniny. 
Nám všem pak nejen krásné slunné dny, ale i potřebný letní déšť. Tě-
ším se na Vás v příštím čísle zpravodaje a na viděnou na našich akcích.

Váš starosta  
Vítězslav Štěpánek

Vítězslav Štěpánek

Info z ODŽP
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BOJ PROTI DOMÁCÍMU 
NÁSILÍ V PARDUBICKÉM 
KRAJI

PROSAZOVÁNÍ KROKŮ  
K ŘEŠENÍ  
DLOUHODOBÉHO SUCHA

Intervenční centrum SKP-CENTRUM o.p.s. pomáhá osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. Obrátit se na Intervenční centrum (dále IC) 
může každý člověk starší 16 let, který se cítí být osobou ohroženou do-
mácím násilím nebo stalkingem, který na domácí násilí navazuje. V In-
tervenčním centru poskytujeme odbornou pomoc a podporu v sociál-
ní, psychologické a právní oblasti. Cílem služby je napomáhat uživateli 
vyřešit krizovou životní situaci a vrátit se k běžnému životu bez násilí. 
Služby poskytujeme v rámci celého Pardubického kraje. Najdete nás 
na adrese: Erno Košťála 1014, 530 12 Pardubice – Dubina. Pracovníci IC 
dojíždějí i do vzdálenějších míst Pardubického kraje, kde jsou k zastižení 
na kontaktních místech po telefonické domluvě – Hlinsko, Svitavy, Česká 
Třebová, Králíky a v Lanškrouně, každé první pondělí v měsíci. Více se 
dozvíte na www.skp-centrum.cz. Případné dotazy zodpovíme na tele-
fonním čísle 466 260 528, 774 755 744. 
Pracovníci IC se snaží pomoci celému rodinnému systému zasaženému 
domácím násilím. Nabízíme proto odbornou pomoc i dětem – svědkům 
domácího násilí, jelikož zákonný zástupce je klientem IC. V programu 
NENA (ne násilí) nabízíme pomoc i osobám, které nezvládají svoji agresi 
ve vztazích a chtějí své chování změnit. Do programu se mohou osoby 
přihlásit na telefonním čísle 773 449 989. Cílem naší podpory je zajištění 
bezpečného prostředí a zlepšení života všem, kterých se domácí násilí 
týká. 

Mgr. Kateřina Rybičková
      sociální pracovnice 

Intervenční centrum, SKP-CENTRUM, o.p.s.

Dlouhodobé sucho má vliv na veškerou vegetaci, a z tohoto důvodu jsme 
se rozhodli sestavit systém opatření, která prosazujeme. Kroky, jež činí-
me, se snažíme neustále zdokonalovat pro případ, že suché klima nás 
bude zužovat i nadále. 
Jedná se o zvýšení množství trávy na veřejných plochách, a to nejen 
do výšky, ale i do hustoty. Se zahájením sečí jsme posečkali, co nejdéle 
to bylo možné. Kombinujeme různé formy sečí. Stroje sekající trávu jsou 
na velkých plochách nastaveny na výšku okolo 8 – 10 cm. Problémem je 
nerovná výška terénu, která způsobuje i rozdílnou výšku sečené trávy. 
Pro zvýšení diverzity rostlinných a živočišných druhů jsme v minulých 
letech založili několik květnatých luk, na kterých je omezen počet sečí.
Jednou z možností, jak zvýšit množství vláhy je ponechání přirozeně 
spadlé biomasy (listy, jehličí atd.) u pat kmenů dřevin. Někteří lidé v dob-
ré víře vyhrabávají tuto biomasu pod korunami stromů, a tím znemožňují 
přirozenému zadržování vlhkosti na těchto místech.
Se seznamem kroků, které se snažíme prosazovat v oblasti řešení dlou-
hodobého sucha, se můžete se-
známit na webových stránkách 
Městského obvodu Pardubi- 
ce III:
h t t p s : / / w w w. p a r d u b i c e .
eu/urad/mestske-obvody/
mestsky-obvod-pardubice-
-iii-dubina-drazka/informa-
ce-obcanum/pece-o-zelen/
prosazovani-kroku-k-reseni-
-dlouhodobeho-sucha/

Statutární město Pardubice nabízí nájem nebytových prostor 
(kanceláří, prodejen, dílen, skladů, garáží a garážových stání) 
umístěných v různých objektech nacházejících se převážně 
v okrajových částech města. Jedná se např. o kanceláře, dílny 
a sklady v areálu J. Palacha čp. 324, nebytové prostory v Polabi-
nách, na Dubině, prodejny na Dukle, na Višňovce a další. Rovněž 
je možné pronajmout garážová stání v domech čp. 2721 a 2731 
Sokolovská ul. nebo garáže v čp. 2244-45 Staňkova ul.  
Minimální výše nájemného je určena podle účelu nájmu (bliž-
ší informace v Žádosti o nájem nebytového prostoru na webu 
města: www.pardubice.eu/úřad/radnice/formuláře/odbor ma-
jetku a investic/žádost o nájem nebytového prostoru (objektu) 
ve vlastnictví statutárního města Pardubic). Správu objektů 
zajišťuje odbor majetku a investic, jehož pracovníci poskytnou 
informace o aktuálně volných prostorech, podmínkách nájmu 
a po dohodě zajistí fyzickou prohlídku prostor.
Podrobnější informace poskytnou pí Edita Šklíbová, tel. 
466 859 217 nebo Ing. Romana Kudrnová tel. 466 859 210. Ak-
tuální nabídka volných prostor je také průběžně zveřejňována 
na elektronické úřední desce města Pardubic www.pardubice.
eu/urad/radnice/uredni-deska/odbor-majetku-a-investic/.

NABÍDKA NEBYTOVÝCH 
PROSTOR

LETNÍ OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
Městský obvod Pardubice III opět pořádá pohodové s rodinou strávené  
letní podvečery s opékáním buřtů a country hudbou.

•   centrální park na Dubině  od 19 do 22 hod. 
pátek 21. června – s kapelou Parťáci 
pátek 26. července – s kapelou Czech necks 
pátek 23. srpna – s kapelou Country colaps

•  prostranství u restaurace Galanta od 19 do 22 hod. 
pátek 12. července – s kapelou Apalucha 
pátek 9. srpna – Ivo Fišer 

Přijďte s rodinou, přáteli...  
        a hlavně s dobrou náladou! 
                                Vlastní buřty s sebou!

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří v letních měsících
oslaví svá životní jubilea.
Těm, kteří oslaví osmdesát let
a další kulatá jubilea, budou zástupci 
městského obvodu gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem pana starosty
i celého městského obvodu.
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FILMOVÉ HITY

Městský obvod Pardubice III vás zve na

V CENTRÁLNÍM PARKU DUBINA

Za uplynulé pololetí se v Knihovně na Dubině 
vystřídalo na vzdělávacích besedách 633 dětí 
z mateřských i základních škol, z nichž 148 prv-
ňáčků bylo slavnostně pasováno na čtenáře.
Do knihovního fondu průběžně přibývají novin-
ky knih, časopisů a her. Je rozhodně z čeho vybí-
rat. Pro Vás čtenáře – cestovatele – jsme pořídili 
kompletní nabídku turistických map.

Vaší přízně si velmi vážíme. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Městský obvod Pardubice III pro vás po dobu 
letních prázdnin opět připravil kulturní osvěžení 
v podobě letního kina. Každý čtvrtek na prostran-
ství centrálního parku Dubina se můžete těšit 
na výběr těch nejlepších filmů pro děti i dospělé.
V červenci se promítá od 21:30 hod. a v srp-
nu od 21:00 hod. Podrobný program naleznete 
uvnitř zpravodaje.

Vstupné je ZDARMA.
Všichni jste srdečně zváni.

Splatnost tohoto poplatku byla do 30.  4.  2019. Jako každoročně byly rozeslány složenky, 
aby připomněly občanům povinnost tento poplatek uhradit. Tisk složenek objednává Úřad 
městského obvodu Pardubice III na základě vygenerování údajů z evidence poplatníků TKO 
a následně zajišťuje distribuci složenek každému občanovi přímo do schránky. 
V letošním roce byla tato distribuce složenek provedena v našem obvodu na přelomu měsíců 
února a března.
Předejděte tomu, aby Vám správce poplatku byl nucen zaslat výzvu k úhradě. Správce po-
platku má na základě § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, možnost 
provést navýšení až do výše trojnásobku neuhrazeného poplatku, který je již po splatnosti. 
Posledním krokem k vymožení neuhrazeného poplatku TKO je exekuční příkaz. K těmto exe-
kucím bylo již v minulosti v mnoha případech přikročeno. Poplatník – dlužník, který nechá 
situaci dojít až do této fáze, se nevyhne uhrazení nejen poplatku, případného navýšení, ale 
i značně vysokým exekučním nákladům. 
Informace o poplatcích TKO je možné získat u správce místního poplatku městského obvodu. 
Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách Úřadu městského obvodu Pardubice III.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU  
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,  
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ  
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (TKO)

POZVÁNKA  
DO KNIHOVNY

1. 7. – 31. 8.
Knihy půjčujeme na celé prázdniny

1. 7. – 31. 8.
Fotografická soutěž  
„Prázdniny s knihou“
1. 7. – 31. 8.
Výtvarná soutěž  
„Slunce, kam se podíváš“

1.7. – 14.7.  
Deskohraní KSH – Kuřecí olympiáda

17. 7. 
Proužkování – dílničky 

15. 7. – 4. 8.
Deskohraní s KHC – Dům snů

19. 7. – 30. 7.
ZAVŘENO – malování knihovny

5. 8. – 18. 8.
Deskohraní s KHC – Fantastic Park 

14. 8.  
Zvířátka v ZOO – dílničky

19. 8. – 1. 9. 
Deskohraní s KHC  
– Tajná výprava čarodějů

28. 8.
Mořská dobrodružství – dílničky

11. 9.
Záložky do knih – dílničky
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Pokračujeme v postupných opravách poškozených komunikací a dešťových 
kanalizačních vpustí. Dvě velké investiční akce stavby „Stavební úpravy v ul. 
Bezdíčkova u čp. 1502–1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499–1501, Pardubice“ 
a „Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ 
Studánka do ul. Ve Stezkách“ byly dokončeny. V květnu byla dokončena 
„Oprava chodníku v ulici Bartoňova za čp. 842–845“, Pardubice, kde došlo 

k odstranění betonových ploch a provedení nových přístupových chodníků 
k zadnímu vchodu do čp. 842, 843 a 844 včetně podélného chodníku mezi 
těmito vchody. Na zbývajících plochách byly provedeny terénní úpravy a vy-
sázeny záhony dřevin. Další opravy stávajících komunikací připravujeme. 
V letošním roce plánujeme realizovat opravu chodníku v ulici Luční od čp. 

738 po křižovatku s ulicí Luční a opravu chodníku v ulici Na Drážce před 
čp. 1555–1557. Na investiční akci „Regenerace panelového sídliště Dubi-
na, Pardubice, Etapa U – Lokalita 6B“, řešící úpravy veřejného prostranství 
v ulici Erno Košťála před a za čp. 1008–1011, před a za čp. 1006–1007, před 
a za čp. 1000–1004, z boku čp. 979 a za ZŠ Dubina (za čp. 977–979) zajiš-
ťujeme potřebná povolení. Veškeré řešené úpravy komunikací (chodníků), 
rozšíření parkovacích míst, kontejnerová stání, veřejné osvětlení, sadové 
a terénní úpravy jsme v roce 2018 projednávali s občany bydlícími v této 
lokalitě. V období letních prázdnin bude uzavřené betonové parkoviště 
před obchodním centrem Galanta v ulici Studánecká z důvodu probíhající 
rekonstrukce jeho povrchu.
Pro děti jsme připravili rozšíření a úpravy dvou stávajících dětských hřišť – 
v oplocené ploše „Centrum volného času Dubina“ za bytovým domem čp. 
835–839 v ulici Bartoňova a v ulici Luďka Matury (mezi Mateřskou školou 
Srdíčko a bytovým domem čp. 633–637 v ul. Jana Zajíce). V jarních měsících 
jsme provedli výsadby dřevin a další výsadby připravujeme.

Výsadba stromů mezi cyklostezkou za čp. 810–816 v ulici Luďka Matury 
a komunikací pro pěší před objektem čp. 656 v ulici Lidmily Malé (zdra-
votní středisko)
Sucho a obecně klimatické podmínky – to jsou obvyklé těžkosti, s nimiž 
se musí stromy rostoucí v ulicích měst, denně vyrovnávat. Toto nepřízni-
vé prostředí přináší stromům stres, který zkracuje jejich životnost. Dře-
viny jsou oslabené, ve větší míře jim prosychají koruny a ve kmenech se 
jim tvoří dutiny. Časem se tak mohou stát rizikem pro bezpečnost chodců 
i projíždějících cyklistů. Proto je potřeba stromořadí v ulicích měst nejen 
pravidelně ošetřovat, ale také omlazovat a nahrazovat hynoucí nebezpečné 
dřeviny novými a zdravými stromy. To je případ i bývalého stromořadí mezi 
cyklostezkou za čp. 810–816 v ulici Luďka Matury a komunikací pro pěší 
před objektem čp. 656 v ulici Lidmily Malé (zdravotní středisko), kde z pů-
vodního stromořadí zůstalo pouze 5 okrasných višní. V nejbližších měsících 
odstraníme pět višní, které jsou ve velmi špatném zdravotním stavu a vy-
sadíme 9 platanů javorolistých „Alpen´s Globe“. Jedná se o malé, opadavé 
stromy s kulatou korunou, se sytě zeleně zbarvenými listy, na podzim žluté 
a hnědé barvy. Platany jsou okrasné také svou barevnou bílošedou barvou 
kůry a drobnými kulovitými plody. Jsou plně odolné, mrazuvzdorné a sná-
šejí znečištěné prostředí.

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Opičí dráha Û  

Plánovaná výsadba u zdravotního střediska Û  
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ na letní prázdniny 

pro děti Městského obvodu Pardubice III

Děti, máte rádi sluníčko? 
NAMALUJTE NÁM SLUNÍČKO, JAK JEJ VIDÍTE VY

 a vyhrajte krásnou knížku!
Podmínky soutěže:
Soutěž  je  určena  pro  děti  do  15  let  s  trvalým  bydlištěm  na  území  
Městského obvodu Pardubice III.
Obrázek na formátu A4  nakreslený  libovolnou technikou přineste  
nebo pošlete do Knihovny městského obvodu Pardubice III v období 
letních prázdnin od 1. července do 31. srpna 2019.
Obrázek  na  zadní  straně  podepište,  nezapomeňte  doplnit,  kolik  je  
vám let a telefon nebo e-mail na zákonného zástupce, vč. jeho jména.
Vaše obrázky budou k vidění v knihovně do konce měsíce října, poro-
ta vybere tři nejlepší, které budou odměněny krásnými knihami. 

Výtvarné práce bude možné vrátit po ukončení výstavy pouze na vyžádání.

KNIHOVNA MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III
Lidmily Malé 656, 530 12 Pardubice, tel.: 731 198 161

SLUNCE, KAM SE PODÍVÁŠ
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KAM ZA ZÁBAVOU V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU
V minulém čísle jsme přinesli připomínku 
společenských akcí pro první pololetí roku. 
Nyní přicházíme s pozvánkou na další kulturní 
a společenské akce pořádané Městským ob-
vodem Pardubice III, na které se můžete těšit 
v druhé polovině letošního roku.

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
V měsících červen až srpen po 5 pátečních 
podvečerů střídavě na prostranství před zá-
kladní školou Dubina a Na Drážce za restaurací 
Galanta, budeme opět opékat buřty v dopro-
vodu country kapel. 
Na Dubině –  21. 6. 2019; 26. 7. 2019  

a 23. 8. 2019
Na Drážce – 13. 7. 2019 a 9. 8. 2019
Vždy od 19:00 do 22:00 hod. Dobrou náladu 
a vlastní buřty s sebou.

LETNÍ KINO NA DUBINĚ
Po loňském velkém úspěchu pořádání letního 
kina na prostranství před Základní školou Du-
bina jsme se rozhodli v tomto úspěšném pro-
jektu pokračovat i o letošních letních prázdni-
nách. Po 9 čtvrtečních večerů se můžete těšit 
na promítání dětských filmů a filmů pro celou 
rodinu. V červenci promítáme od 21:30 hod. 
a v srpnu od 21:00 hod.  

STUDÁNECKÉ POSVÍCENÍ
Určitě největší a nejnavštěvovanější naší akcí 
je Studánecké  posvícení, které se uskuteč-
ní v neděli  1.  9.  2019 od 13:00 hod. Tradič-
ně bude připraven bohatý kulturní program, 
soutěže a atrakce pro děti a občerstvení pro 

všechny. Doufejme, že vyjde počasí a rozloučí-
me se tak s létem a prázdninami. 

ODPOLEDNE PRO SENIORY
Naladěni úspěchem Her pro seniory v před-
chozích letech, pořádáme letos, nejen pro 
dříve narozené, ve  středu 11.  září od 14:00 
do 18:00 hod. společné sportovní a zábavné 
odpoledne. Sportovní klání se opět uskuteční 
na hřišti pro pétanque v centru Dubiny, na plo-
še před Základní školou Dubina a jejím spor-
tovním hřišti. Součástí akce bude doprovodné 
hudební vystoupení.

VÍTÁNÍ PODZIMU
V úterý 25. září ve spolupráci se Základní ško-
lou Dubina přivítáme nejen podzim, ale oslaví-
me i svátek Svatého Václava. Dubinou projde 
průvod v podzimních barvách, připraveny jsou 
soutěže a dílničky pro děti. 

DRAKIÁDA
Akce spojená s pouštěním draků se uskuteč-
ní v neděli 13. října. V rámci akce proběhne 
řada doprovodných soutěží, mimo jiné sou-
těž o nejlepšího vlastnoručně vyrobeného 
draka. Přejme si už jen krásné počasí a příz-
nivý vítr. 

STRAŠIDELNÁ STEZKA
Ve spolupráci se Základní školou Studánka 
oslavíme v pátek 1. listopadu duchařský svá-
tek Halloween. V prostorách školy budou pro 
všechny malé i větší děti připravené strašidel-
né soutěže. 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
V podvečer, den před Štědrým dnem, se sejde-
me u ozdobeného a rozzářeného vánočního 
stromu v centru Dubiny při společném noto-
vání vánočních koled v očekávání nejkrásněj-
šího dne v roce. Těšte se na Ježíškovu poštu, 
vánoční punč a další dobroty.

Na  všechny  kulturní  akce  je  vstup  volný.  
Všichni bez rozdílu věku jsou srdečně zváni. 

Dále připomínáme, že pro starší občany na-
šeho městského obvodu budou otevřeny 
ve spolupráci se základními školami Dubina 
a Studánka další, a to podzimní  kurzy „Počí-
tače  pro  seniory“. Kurzy opět povedou zku-
šení lektoři. Předmětem kurzů je naučit starší 
občany základům práce s PC a internetem, zís-
kání nových poznatků při používání výpočet-
ní techniky a rozšíření si svých dovedností při 
práci s počítačem. 
Každou sobotu stále probíhají Farmářské trhy 
na prostranství tržiště na Dubině a jeho přileh-
lém okolí. V nabídce je nepřeberné množství 
ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, pečiva 
a cukrářských výrobků, med, ale i třeba čer-
stvé žampiony a hlíva ústřičná nebo mořské 
a sladkovodní ryby.
O dalších aktivitách a plánovaných akcích a je-
jich přesných termínech konání Vás budeme 
průběžně informovat na internetových strán-
kách a vývěskách našeho městského obvodu, 
FB nebo prostřednictvím Zpravodaje MO III, 
který naleznete ve svých domovních schrán-
kách. 

KNIHOVNA MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III
VYHLAŠUJE FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ NA TÉMA  Prázdniny 

s knihou

Fotografujte a lajkujte!

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Soutěž PRÁZDNINY S KNIHOU se vyhlašuje pro 
amatéry zabývající se digitální fotografií. Účastnit 
se  mohou  děti  i  dospělí  z  Městského  obvodu  
Pardubice  III.  Každý  účastník  může  do  soutěže  
přihlásit maximálně tři snímky v elektronické po-
době. K fotografiím je třeba uvést jméno, příjme-
ní,  bydliště  a  telefonický  kontakt.  Snímky v elek-
tronické  podobě  zasílejte  na  e-mailovou  adresu   
soutez-knihovna@seznam.cz. 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:
Soutěžní  práce  budou  od  1.  7.  2019  průběžně  
publikovány  v  soutěžním  albu  na  Facebooku  
KNIHOVNY  Městského  obvodu  Pardubice  III.  
AUTORY TŘÍ SNÍMKŮ S NEJVĚTŠÍM POČTEM 
LAJKŮ KE DNI 31. 8. 2019 ČEKAJÍ ZAJÍMAVÉ 
CENY:  1. místo – poukázka v hodnotě 1 500 Kč, 2. 
místo - poukázka v hodnotě 1 000 Kč a 3. místo – 
poukázka v hodnotě 500 Kč na nákup zboží.

TERMÍNY:
Vyhlášení soutěže – 1. července 2019
Ukončení soutěže –      31. srpna 2019 
(fotografie odeslané po tomto datu již nebudou do soutěže zařazeny)

Snímky budou publikovány na facebookové stránce 
KNIHOVNY Městského obvodu Pardubice III.

Zasláním snímků do této soutěže vyjadřuje účastník souhlas s následujícími podmínkami: Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické podobě bez nároků na honorář, 
a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem akce bez časového omezení. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže PRÁZDNINY S KNIHOU 
včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií.
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MÁME NOVOU KOMISI
Nově vzniklá Humanitní a bezpečnostní komi-
se při Radě MO III vznikla na podnět její před-
sedkyně Moniky Kopecké. Komise se bude 
zabývat širokou škálou problémů, se kterými 
se můžete v našem obvodě potkat. Jedním 
z hlavních bodů bude navrhnout opatření ve-
doucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel v MO 
III. Dále si pak Komise dává za cíl zpracovat 
koncepci pro zvýšení podpory osobám v nepří-
znivé sociální situaci. V neposlední řadě bude 

Komise pracovat na zvýšení informovanosti 
o sociálních službách, respektive o službách, 
na které se má občan obrátit v případě něja-
kého problému. Chceme tak společně zajistit, 
aby náš obvod byl bezpečné místo, kde si mo-
hou děti bez starosti hrát, kde se večer můžete 
procházet bez strachu, že Vás bude kdokoliv 
obtěžovat a že budou občané vědět, kdo jim 
pomůže v případě, že se dostanou do nějaké 
těžké situace.  

První věc, kterou Vám nabízíme, je pár kon-
taktů, které by mohli potřebovat naši nejstar-
ší spoluobčané k zajištění péče o svoji osobu, 
pokud už se nezvládají o sebe postarat sami. 
V dalších číslech zpravodaje pak budeme při-
dávat další kontakty i rady pro zajištění bezpeč-
nosti či řešení nepříznivých sociálních situací. 

Mgr. Monika Kopecká
předsedkyně Humanitní a bezpečnostní komise

Co řeším Kdo mi pomůže telefon e-mail

Obecné poradenství  
(když nevím, kam zavolat)

Magistrát města Pardubic,  
Odbor sociálních věcí Sociální pracovnice

466 859 630, 466 859 136, 
466 859 646 www.pardubice.eu

Zdravotní problémy – poskytnutí 
zdravotních výkonů v domácnosti 
(injekce, převazy, aplikace léků 
atd.)

SKP CENTRUM 466 799 077 www.skp-centrum.cz

Oblastní charita Pardubice 731 646 803 www.pardubice.charita.cz

Centrum primární péče (NIKÉ) 602 103 695 www.nempk.cz

Domácí péče – Miluše Kačerová 773 535 915 www.kamilka.eu

Pomoc při zajištění chodu  
domácnosti a životních potřeb 
(nákupy, úklid, zajištění  
a podávání stravy, hygiena apod.)

Sociální služby města Pardubic 466 415 191 www.ssmpce.cz

Oblastní charita Pardubice 777 296 850 www.pardubice.charita.cz

Česká abilympijská asociace z.s. 466 797 081, 777 006 575 www.centrumkosatec.cz

HEWER 736 505 553 www.osobniasistent.cz

Trvalá pomoc v pobytovém 
zařízení

Domov pro seniory Dubina 466 262 345, 731 640 338 www.ssmpce.cz

Domov pro seniory U Kostelíčka 466 613 176, 602 348 296 www.sssmpce.cz

Starám se o osobu blízkou a potře-
buji odpočinek (odlehčovací služba)

SKP CENTRUM 466 799 077 www.skp-centrum.cz

Oblastní charita Pardubice 777 296 850 www.pardubice.charita.cz

Kontakty
Úřad městského obodu Pardubice III Ústředna: 466 799 131 Účty: 181632479/0300 – příjmový účet
Jana Zajíce 983, 530 12  Pardubice Fax: 466 799 150, 466 799 148  181632639/0300 – výdajový účet
Datová schránka: 5pmbyi2 IČ: 00274046, DIČ: CZ00274046

starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 466 799 130, 724 192 691
tajemník Ing. Irena Štěpánková 466 799 132, 731 198 165
Sekretariát starosty a tajemníka
kancelář starosty Pavlína Kučerová 466 799 131, 602 183 699
Odbor ekonomický a vnitřních věcí
vedoucí odboru – ekonom Miriam Šotková 466 799 136, 731 198 164
správa daní a poplatků, TKO Iveta Škodová 466 799 135 
správa daní a poplatků, psi, automaty Petra Lemberková 466 799 138, 602 172 160
účetní, pokladna Milena Rajnetová 466 799 137
místní poplatky – administrativa Jana Heřmanová 466 799 140
Informace, podatelna, spisovna, Czech POINT, vidimace, legalizace Zina Mejzlíková 466 799 149, 731 198 162
Odbor dopravy a životního prostředí
vedoucí odboru – investice Ing. Lenka Vacinová 466 799 141, 737 266 764
ochrana přírody, zeleň Ing. Kateřina Kozáková 466 799 144, 731 198 163
doprava a komunikace Ing. Monika Šimůnková 466 799 143, 731 198 167
přestupky, stížnosti, mobiliář Alena Zárubová 466 799 133, 731 196 325
pracovní skupina Miluše Pětioká 466 799 144, 731 198 166
Pokladna ÚMO Milena Rajnetová 466 799 146
Knihovna
knihovnice Lic. Pavlína Mazuchová 466 264 313, 731 198 161
knihovnice Bc. Markéta Kišáková 466 264 313, 731 198 161
e-mail (info) posta@umo3.mmp.cz
Elektronická podatelna podatelna@umo3.mmp.cz
e-mail (knihovna) knihovna.dubina@seznam.cz
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JAK SPRÁVNĚ PARKOVAT
Nejen na území Městského obvodu Pardubice III je problém s parkováním. 
Řidiči svými vozidly dlouhodobě parkují u krajnice vozovky a ztěžují dopra-
vu na neúnosnou mez. Blokují průjezd nejen všech rozměrnějších vozidel, 
jejichž řidiči situaci řeší vjetím na travnatou plochu. Situace je nepříjemná 
nejen pro řidiče zajišťující výsyp odpadu. Na některých místech mají pro-
blémy i vozy záchranářů a tam už je to větší problém. 
Přestože se snažíme rozšiřovat parkovací místa, vozidel stále přibývá.
Obyvatelé na sídlišti Dubina, na sídlišti Dašická a na sídlišti Drážka parkují, 
kde se dá, protože míst je zoufale málo. To přináší rizika nejen pro chodce, 
ale i velké problémy pro případný zásah záchranářů či hasičů. V zástavbě ro-
dinných domů se množí případy, kdy lidé parkují na zeleni, přestože mohou 
parkovat na vlastním pozemku.
Některé informace zapomínáme, a tak pro osvěžení znalostí několik infor-
mací k parkování.

Osvěžení vědomostí – kde se smí parkovat?
Parkování upravuje zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích (silniční zákon).
Parkujeme po směru jízdy, tedy vpravo, v protisměru jen v jednosměrce
Řidič smí zastavit a stát jen:
vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jedno-
směrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo.

Pro každý směr jízdy musí zbýt 3 metry
Při stání musí zůstat dost místa na průjezd.
Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m 
pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. V obousměrné ulici je to  
6 metrů, v jednosměrce postačí 3 metry.

Nebraňte ostatním ve výjezdu z řady
Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady 
stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením „Označení 
vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou“ musí ponechat 
boční odstup nejméně 1,2 m.

Rozdíl mezi stáním a zastavením
Stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení, 
Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k nepro-
dlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k ne-
prodlenému naložení nebo složení nákladu.

Obousměrné komunikace s výhybnami a obratišti
Při rekonstrukci některých stávajících komunikací jsme nechtěli zbytečně 
zabírat zeleň rozšiřováním komunikací, a proto byly vybudovány obou-
směrné komunikace s výhybnami a obratišti. Řidiči nerespektují pravidla 
a na výhybnách a obratištích pravidelně parkují. Občané pravidelně parkují 
svá vozidla ve výhybnách a v obratištích v ulici Na Drážce před čp. 1555–
1557 a ve vnitrobloku ulic Na Drážce a Bezdíčkova u čp. 1499.

Obytná zóna
Jejím účelem je zklidnění provozu. Obytná zóna vyžaduje dodržování sta-
novených pravidel od všech účastníků provozu a chodci, kterým poskytuje 
určité výhody, se musí přeci jen i v obytné zóně mít na pozoru před pro-
jíždějícími auty.

Kromě toho, že pěší mohou využívat celou šířku komunikace a nejvyšší 
rychlost je omezena na 20 km/h, řeší obytná zóna specifickým způsobem 
i parkování. To je umožněno pouze na místech, která jsou vyznačena do-
pravní značkou nebo vodorovným dopravním značením. V očích mnoha 
místních obyvatel je pak obytná zóna jasným viníkem toho, že nemohou 
v klidu a pohodlně všude zaparkovat. Je to ale skutečně tak?
Většina komunikací je obousměrných a jejich šíře nepřesahuje 6 met-
rů. Parkování v obousměrných komunikacích je podle zákona o provozu 
na pozemních komunikacích možné pouze za předpokladu, že zbývá pro 
každý směr jízdy volný jízdní pruh o šířce minimálně 3 metry. Z toho vyplý-
vá, že ve většině ulic nelze legálně zaparkovat. 
Lidé si chodí stěžovat na rozježděné trávníky a žádají nás o jejich údržbu, 
navrhují řešit najíždění na tyto plochy vysázením keřů…  
Pokud se půjdete projít po městském obvodu v pozdních hodinách, obje-
víte vozidla zaparkovaná v zeleni, podél krajnice s tím, že není ponechána 
šíře vozovky – v obousměrné ulici 6 metrů a v jednosměrce 3 metry, vozi-
dla parkují v křižovatkách…

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová

POČÍTAČE PRO SENIORY 
– PODZIMNÍ KURZY

Pro druhou polovinu roku 2019 se připravuje otevření  
dalších kurzů, neváhejte se přihlásit.

V kurzu se senioři naučí základy práce PC,  
rozšíří si své dovednosti při práci na PC a na internetu.

Kurzem Vás provedou zkušení lektoři 

•   pro ZŠ Dubina více informací na tel. čísle 466 262 878, 466 260 694  
kontaktní osoba Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy,

•   pro ZŠ Studánka více informací na tel. čísle 466 651 602  
kontaktní osoba Mgr. Filip Patlevič – ředitel školy.

Termín bude upřesněn  
podle Vašeho zájmu. 
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V průběhu měsíců března až prosince probíhá na území našeho obvodu 
blokové čištění a čištění s odtahem. 
Při blokovém čištění se provádí kompletní vyčištění dotčené komunika-
ce, případně přilehlých chodníků od nánosů nečistot a travin u obrub 
včetně vyčištění kanálových vpustí. Sedm dnů před zahájením blokové-
ho čištění je rozmístěné dopravní značení, které upozorňuje řidiče, že 
musí svá vozidla zaparkovat na jiném místě. V případě, že tak neučiní, 
bude jim vozidlo odtaženo.  
Při čištění komunikací s odtahem vozidel se provádí strojní odstranění 
velkých nánosů nečistot u obrub a strojní dočištění vozovky zametacím 
vozem včetně umytí. Tento způsob čištění komunikací se provádí tam, 
kde nelze zajistit běžné strojní čištění vozovek zejména z důvodu trva-
lého parkování vozidel. 
Přesný harmonogram obou způsobů čištění je uveden v tabulkách pod 
textem.
Ostatní vozovky budou zametány strojně s vynecháním míst, na kterých 
budou zaparkovaná vozidla. 
Dále bude prováděno strojní čištění chodníků, které jsou zařazeny 
do harmonogramu. 
Čištění města zajišťuje dle stanoveného harmonogramu Magistrát měs-
ta Pardubic, odbor dopravy, který si vyhrazuje možnost změny termínů 
čištění komunikací. 

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

3. 7. Pod Zahradami – obě strany
3. 7. V Zahrádkách včetně slepé části – obě strany
3. 7. E. Košťála parkoviště u čp. 720–722

15. 7. Dubové návrší od ul. Dubinská včetně parkovišť
22. 7. Tichá – obě strany
12. 7. Erno Košťála od Josefa Janáčka k čp. 1000, včetně parkovišť u čp. 957–958
26. 7. Jana Zajíce – parkoviště před čp. 966–969 až k čp. 714

1. 8. Dašická – parkoviště před čp. 1755–1771
2. 8. Spojilská – před čp. 1773–1779
7. 8. E. Košťála od J. Janáčka po čp. 1000

9. 8. Věry Junkové – Blahoutova – parkoviště + komunikace 499–506  
a u čp. 643

9. 8. Jana Zajíce – parkoviště před čp. 984–986 a vedle čp. 860–864
9. 8. Luďka Matury – parkoviště před čp. 851–852

14. 8. Dašická – parkoviště za čp. 1564 a 1565–1567

20. 8. Na Drážce obslužná komunikace od ul. V. Junkové k ul. Dašická levá 
část včetně všech parkovišť

20. 8. Josefa Janáčka – parkoviště před č.p. 947–952
21. 8. Raabova od ul. Hraniční k ul. V Lipinách

21. 8. Erno Košťála od čp. 1005 (u výměník. stanice) kolem penzionu,  
včetně parkovišť – obě strany

22. 8. Jana Zajíce – parkoviště mezi Pergolou a DK Dubina
23. 8. Luční – parkoviště před ZŠ Studánka
26. 8. Erno Košťála – parkoviště před čp. 974–979

28. 8.
Na Drážce obslužní komunikace od ul. V. Junkové k ul. Studánecká 
(pravá strana), včetně parkovišť po celé délce komunikace a točny 
MHD č. 5 – obě strany

29. 8. Luďka Matury parkoviště za čp. 851–852
10. 9. Krátká od ul. Raabova po ul. Dašická – obě strany
11. 9. Radiomechaniků
11. 9. Skrbkova – obě strany   

11. 9. Lidmily Malé od točny MHD, včetně parkoviště za zdravotním 
střediskem – obě strany

16. 9. Na Okrouhlíku od ul. Dašická k ul. Štrossova – obě strany
16. 9. U Háje od ul. Na Okrouhlíku k ul. Bezdíčkova – obě strany
18. 9. Luďka Matury – parkoviště před čp. 810–816
19. 9. Na Okrouhlíku od ul. Sezemická k ul. U Háje – obě strany
19. 9. Bezdíčkova od ul. Na Drážce k ul. Sezemická – obě strany
23. 9. 22. července od ul. Lesní k ul. Mandysova – obě strany
24. 9. Erno Košťála – parkoviště před čp. 987–989 a 994–995
25. 9. Dašická – parkoviště na křižovatce s ul. Luční
26. 9. Erno Košťála – parkoviště a komunikace před čp. 723–725 
26. 9. Erno Košťála – parkoviště před čp. 1000–1004
21. 6. Na Kopci – od ul. Pod Lipami po ul. Spojilská
1. 10. Blahoutova od ul. Na Drážce k ul. K Lesu – obě strany
2. 10. U Zábran od ul. Luční po ul. Staročernská – obě strany
7. 10. K Pardubičkám od ul. Dašická po podchod pod tratí
7. 10. Dubinská komunikace ve tvaru „U“ od čp. 728–737 včetně parkovišť
8. 10. Na Hrázi, celá od ul. K Lesu – obě strany
9. 10. Jana Zajíce parkoviště před čp. 860–864

18. 10. Luďka Matury parkoviště mezi čp. 857–859 a 853–856
23. 10. Úzká
23. 10. Lesní od ul. Spojilská k ul. Potěšilova – obě strany
29. 10. Rumunská

1. 11. Bartoňova od čp. 835–839
1. 11. Komunikace z ul. Dubinská po čp. 1095 a od 1085–1089

19. 11. Bartoňova – parkoviště od čp. 845 k čp. 846–849
22. 11. Luční – od čp. 238 do čp. 126 podél areálu školy

2. 12. Lesní – celá
9. 12. Pod Lipami – od ul. Pod Zahradami po ul. Na Kopci

12. 12. Okružní – před čp. 1539–1545
12. 12. Bartoňova – parkoviště od čp. 845 k čp. 841–840 a k čp. 839
17. 12. Bartoňova – od čp. 835–839
17. 12. U Háje – celá

ČIŠTĚNÍ S ODTAHEM

1. 8. J. Janáčka – obě strany
2. 8. U Háje – obě strany
7. 8. Bezdíčkova – od ul. Na Drážce po ul. Sakařova – obě strany

27. 9. J. Janáčka – obě strany
4. 10. spojovací kom. mezi ul. E. Košťála a Dubinská včetně parkovišť
8. 10. V. Junkové – obě strany

18. 10. E. Košťála – obě strany

ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ  
MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
PRO OBDOBÍ OD ČERVENCE 2019 DO PROSINCE 2019
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Drážka • Dubina • Hůrka • Slovany • Studánka  
ZPRAVODAJ

 

Drakiáda

SLOVO STAROSTY

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody  /  říjen 2019

Vážení spoluobčané,

prázdniny a čas dovolených je 
bohužel nenávratně za námi. 
První zářijová neděle patřila 
Studáneckému posvícení, kdy 
jsme se sešli na prostranství 
před Základní školou Dubina, 
abychom se rozloučili s létem, 
prožili společně příjemné 
odpoledne a potěšili se pohledy 
na radostné děti.
V období letních prázdnin jsme 
nezaháleli a byly zahájeny 
a dokončeny stavby „Oprava 
chodníku v ulici Luční od čp. 738 

po křižovatku s ulicí Luční“ a provedena „Rekonstrukce povrchu betonového 
parkoviště před obchodním centrem Galanta v ulici Studánecká“. 
V září byla zahájena stavba „Oprava chodníku v ulici Na Drážce před čp. 
1555–1557“ a v říjnu bude zahájena „Oprava chodníku v ulici Hraniční 
v úseku od čp. 433 po čp. 1 a v ulici Raabova od křižovatky s ulicí Hraniční 
po křižovatku s ul. Spojilská“. Součástí opravy chodníku bude i rekonstrukce 
veřejného osvětlení. Ještě v letošním roce chceme zahájit stavbu s názvem 
„Stavební úpravy ve vnitrobloku v ulici Na Drážce mezi čp. 1558–1560 až 
k čp. 1561–1563“, kde budou provedeny úpravy komunikací, veřejného 
osvětlení, sadových a terénních úprav za domem čp. 1561–1563 
a ve vnitrobloku domů čp. 1561–1563 a čp. 1558–1560. 
U stavby s názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa U – 
lokalita 6B“ řešící úpravy části sídliště Dubina u domů čp. 1006–1011 se 

jedná o regeneraci prostředí, rekonstrukci veřejného osvětlení, sadové 
a terénní úpravy, kontejnerová stání a další související prvky. Nyní probíhá 
stavební řízení a její realizaci plánujeme v roce 2020. Konečné slovo bude 
mít město, které slíbilo spolufinancování této akce.
V podzimních dnech plánujeme provést nové výsadby stromů a keřů. 
Určitě se budeme i v podzimním čase setkávat na společenských akcích; 
dalšími připravenými jsou Vítání podzimu, Drakiáda a oslava Halloweenu. 
Mějte moc hezký a úspěšný podzim a dobrou náladu. Stejné přání adresuji 
i našim dětem, žákům a studentům, kteří 2. září zasedli opět do školních 
lavic. 

Váš starosta  
Vítězslav Štěpánek

Vítězslav Štěpánek

Info z ODŽP

Pozvánka do knihovny

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří v podzimních měsících
oslaví svá životní jubilea.
Těm, kteří oslaví osmdesát let
a další kulatá jubilea, budou zástupci 
městského obvodu gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem pana  
starosty i celého městského obvodu.
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KOMISE POMÁHÁ

MĚSTSKÝ OBVOD  
PODPORUJE KULTURU, 
SPORT, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS

Jak jsme avizovali v minulém čísle, budeme zde informovat 
o kontaktech, které byste mohli potřebovat v případě, že se dostanete 
do nějaké tíživé životní situace. V dnešním čísle bychom se rádi 
věnovali nelehkému tématu, a tím je domácí násilí. Dle statistik 
bohužel rostou počty obětí domácího násilí. Domácí násilí je násilí 
mezi osobami žijícími ve společné domácnosti, ke kterému dochází 
opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti. 
Domácí násilí se rozvíjí postupně, má svou dynamiku a cyklický 
průběh, dochází k opakování a postupnému nárůstu intenzity útoků. 
Situace se stále zhoršuje a nelze očekávat, že by se mohla spontánně, 
bez vnějšího zásahu, zlepšit. Osobou ohroženou se může stát každý 
– žena, muž, dítě i senior. Velmi často je bohužel špatně odhalitelné, 
neboť oběť se za situaci stydí a někdy se i sama obviňuje. Rádi bychom 

našim občanům poradili, že se opravdu není za co stydět a že domácí 
násilí nikdy není vinou oběti. Proto všem vřele doporučujeme, aby 
se obrátili na níže uvedenou organizaci, která se domácím násilím 
dlouhodobě zabývá a může Vám opravdu pomoci. S tímto problémem 
souvisí i vzrůstající počet osob, které se potýkají s různými psychickými 
problémy, ať už to jsou deprese, úzkosti, strachy, vyčerpanost, 
pocity bezmocnosti a další. I pro tyto spoluobčany máme kontakty 
na organizace, které Vám s Vašimi problémy pomohou. Věřte, že 
sdílená bolest je poloviční bolest a pomoc a řešení Vaší těžké situace 
určitě existuje pro všechny. Stačí se jen obrátit na odborníky, kteří Vám 
rádi pomohou. 

Mgr. Monika Kopecká,  
předsedkyně Humanitní a bezpečností komise

Od počátku svého vzniku podporuje Městský obvod Pardubice III 
pravidelně činnost místních mateřských a základních škol, místních 
zájmových organizací a dalších občanských sdružení prostřednictvím 
finanční podpory na konkrétní akce ze svého rozpočtu.
V letošním roce posuzovala Komise pro kulturu a sport Rady 
městského obvodu Pardubice III 29 žádostí na podporu jednotlivých 
kulturních, společenských, sportovních a dalších zájmových aktivit. 
Jedná se především o akce pořádané pro děti místními mateřskými 
a základními školami, podporováni jsou též talentovaní žáci základních 
škol, či je jim udělováno ocenění fair play. Vybraní žáci obdrží na konci 
školního roku odměnou za své počiny dárkovou poukázku. 
V letošním roce byly rozděleny dotace v celkové výši 195 300 Kč. 
Všechny byly schváleny Radou městského obvodu Pardubice III 
a všechny jsou již vyplaceny.
 
POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2019:
A) Tradiční sportovní akce na území MO III   5 000 Kč
B) Akce předškolních zařízení 105 300 Kč
C) Akce základních škol 33 000 Kč
D)  Akce společenského charakteru ostatních subjektů 42 000 Kč
E)  Pořízení drobných zařízení a vybavení pro sportovní  

a herní činnost                     0 Kč
F) Podpora talentovaných žáku ZŠ a ocenění fair play 10 000 Kč

Co řeším Kdo mi pomůže telefon e-mail

Ohrožení domácím násilím SKP CENTRUM – Intervenční centrum 774 755 744 www.skp-centrum.cz 

Psychické problémy Péče o duševní zdraví 466 400 116 www.pdz.cz 

Tíživá životní situace  
–  potřeba odborného  

a právního poradenství

Občanská poradna Pardubice 466 898 574 www.obcanskaporadnapardubice.cz

Národní rada osob  
se zdravotním postižením 466 952 423 www.nrzp.cz

Telefonická pomoc Linka důvěry Pardubického kraje 465 524 252

Přivolání pomoci  
do domácnosti

Tísňová linka 466 859 220 www.mppardubice.cz 

Život 90 222 333 555 www.zivot90.cz

Statutární město Pardubice v loňském školním roce 
zrealizovalo na osmi základních školách rekonstrukci 
odborných učeben, která byla spolufinancována Evropskou 
unií v rámci Integrovaného operačního programu Zvýšení 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení. Koncem září nebo v říjnu tohoto 
školního roku bude zahájena rekonstrukce odborných 
učeben i na ZŠ Dubina. Cílem bude modernizace odborných 
učeben, pořízení moderních vyučovacích pomůcek, zajištění 
vnitřní konektivity a zajištění bezbariérového užívání  
školy. Učebny chemie, přírodopisu, fyziky, dílen a učebny 
výpočetní techniky projdou generální rekonstrukcí. Budou 
probíhat rozsáhlejší stavební úpravy, jejich součástí bude 
i vybudování výtahu, který zajistí bezbariérový přístup 
do školy. Žáci se mohou těšit na moderní vybavení učeben 
a vyučující na nové učební pomůcky i technické zázemí 
odpovídající nejmodernějším trendům, které přispěje 
ke zvýšení kvality výuky.

Vedení ZŠ Dubina

REKONSTRUKCE  
ODBORNÝCH UČEBEN  
NA ZŠ DUBINA
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Do knihovního fondu průběžně přibývají 
novinky knih, audioknih, časopisů, deskových 
her, je rozhodně z čeho vybírat.  

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Rádi bychom Vás pozvali na 1. ročník Skate Board Cup – Děti ulice, který bude probíhat dne 
5. 10. 2019 v pardubickém profesionálním skate parku. Vzhledem k tomu, že tento sport 
je jednou z disciplín olympijských her, rozhodli jsme se, dát prostor nejen profesionálním 
jezdcům, ale i amatérům. Soutěžit  může  každý, kdo má tento sport rád a vyhrát tím 
spoustu cen, které tu na Vás čekají. Disciplínu jsme  rozdělili na 3 kategorie junior – 
teenager – dospělý. Jelikož  se bavíme o volnočasové aktivitě street, nemůže zde chybět 
taneční skupina T-Bass, která je několikanásobným vítězem Czech Dance Masters a její Top 
vystoupení představí i v tento den. Také nesmíme zapomenout na Grafiiti. Show budete 
moci sledovat v  živém přenosu. Pro Vaše ratolesti jsou připraveny aktivity a kreativní tvorba 
formou workshopu v podání Domu Dětí a mládeže Beta a SKP centra. I dospělí si přijdou 
na své. Pokud jsou milovníky kávy, při její degustaci nepřehlédnete výstavu fotografií. Mezi 
nimi bude vystavena i ta, která vyhrála v soutěži Czech Press Foto. Jejich tvůrcem je Lukáš 
Zeman. Jeho team bude mít připravený fotokoutek, kde si můžete fotografii pořídit i vy. 
Po vyhodnocení cen si užijeme živý koncert v podání pardubické trojice DJ Akademy, Rook 
& Peman. Pojďme si užít společně tento den. 

Těšíme se na vás 

POZVÁNKA  
DO KNIHOVNY
ZÁŘÍ–PROSINEC 2019

11. 9.
Záložky do knih – dílničky

30. 9. – 6. 10.
Výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ

30. 9. – 6. 10.
Týden knihoven 

30. 9. – 6. 10.  
Roční registrace zdarma pro seniory

1. 10. 
Podzimní dílničky pro seniory 

2. 10.
Podzimní dílničky pro děti

1. 10. – 15. 12.
Soutěžní kvíz k 35. výročí  
vzniku knihovny

5. 8. – 18. 8.
Halloween – dílničky 

11. 11.  
Den válečných veteránů  
– veřejná sbírka

23. 10.  
Deskohraní s Herní ligou Pardubice

26. 11.
Adventní dílničky pro seniory

27. 11.
Zdobení vánočního stromečku  
– dílničky

30. 11.
Deskohraní s Herní ligou Pardubice

30. 11. 
Den pro dětskou knihu  
–  akce bude probíhat v měsících 

listopad/prosinec

4. 12. 
Čert a Mikuláš – dílničky

11. 12.
Zdobení vánočního stromečku  
– dílničky 

18. 12. 
Vánoční přání – dílničky

27. 12. – 30. 12.  
Prázdninové deskohraní – Takenoko
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V období letních prázdnin byla provedena rekonstrukce povrchu 
betonového parkoviště před obchodním centrem Galanta v ulici 
Studánecká. Vodorovným dopravním značením bylo vyznačeno 36 
parkovacích míst, z toho 2 parkovací místa pro osoby se zdravotním 
postižením. 
V ulici Luční byla v prázdninových měsících provedena stavba „Oprava 
chodníku v ulici Luční od čp. 738 po křižovatku s ulicí Luční“, kde stávající 
chodník a vjezdy z betonových dlaždic byly nahrazeny zámkovou 
dlažbou.

Do konce roku plánujeme provést ještě dvě větší stavby. První stavbou 
je „Oprava chodníku v ulici Na Drážce před čp. 1555–1557“. Tato stavba 
byla zahájena v září a v rámci ní bude opraven stávající podélný chodník 
před čp. 1555–1557, včetně čtyř přístupových chodníků a přístupového 
chodníku k čp. 1538 v ulici Na Drážce. Stávající chodníky s asfaltovým 
povrchem nebo povrchem z betonové dlažby budou nahrazeny 
zámkovou dlažbou. 
Druhou stavbou je „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, 
Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami“, kde budeme pokračovat 
v opravách chodníku podle projektové dokumentace z roku 2011. Zbývá 
dokončit oprava chodníku v ulici Hraniční (pravá strana od zvoničky) 
a v ulici Raabova (od křižovatky s ulicí Hraniční po křižovatku s ulicí 
Spojilská). Součástí opravy chodníku je i rekonstrukce veřejného 
osvětlení. V prosinci 2017 byla zpracována projektová dokumentace 
na změnu stavby spočívající v nahrazení části nově navrženého chodníku 
osmi podélnými parkovacími stáními v ulici Hraniční (v úseku od zvoničky 
k čp. 433). Vzhledem k tomu, že většina občanů z této ulice nesouhlasí 
s vybudováním parkovacích míst, nebude v této části stavba realizována 
do doby, než rozhodne odvolací správní orgán. 
Dále připravujeme k realizaci stavbu s názvem „Stavební úpravy 
ve vnitrobloku v ulici Na Drážce mezi čp. 1558–1560 až k čp. 1561–1563“. 
Projektová dokumentace řeší úpravy komunikací, veřejného osvětlení, 
sadových a terénních úprav za domem čp. 1561–1563 a ve vnitrobloku 
domů čp. 1561–1563 a čp. 1558–1560. 
U stavby s názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa 
U – lokalita 6B“ řešící úpravy na sídlišti Dubina u bytových domů čp. 
1006–1007 a 1008–1011, konkrétně regeneraci veřejného prostředí, 
rekonstrukci veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, kontejnerová 

stání a další související prvky. V současné době probíhá stavební řízení.
V oblasti svěřené péče o veřejnou zeleň provádíme seč trávníků a péči 
o keře a stromy. Jednotlivé seče trávníků letos proběhly v jiném režimu 
než v předchozích letech, a to z důvodu trvání suchého klimatu. Trávníky 
byly sekány na vyšší výšku, na některých místech byla provedena 
mozaiková seč.  Pravidelně provádíme ořezy živých plotů, a to 
zejména z důvodu zajištění rozhledových parametrů, plejeme záhony 
s vysazenými dřevinami. Oblast péče o stromy je velmi složitá, a to 
zejména v posledních letech, kdy stromy již nezvládají odolávat náporu 
suchého počasí a schnou ve velkém počtu i přes pravidelnou zálivku. 
Průběžně odstraňujeme již suché stromy. Dále provádíme výchovné 
řezy, abychom zajistili kvalitní vývoj dřeviny pro budoucí generace. 
V neposlední řadě provádíme stabilizační řezy vedoucí ke zvýšení 
provozní bezpečnosti dřevin. Velice důležitou součástí péče o dřeviny 
je vysazování nových stromů. Ovšem s ohledem na omezené možnosti 
z důvodu zasíťování města. Je velmi složité najít vhodné místo, kde by 
bylo možné dřevinu vysadit. Ve výsadbách budeme pokračovat i letos 
na podzim.

Aby si naše děti mohly bezpečně hrát, provádíme průběžně kontroly 
herních prvků osazených na území našeho městského obvodu. Kontroly 
provádíme vlastními silami a také prostřednictvím nezávislé odborně 
způsobilé osoby. Pokud zjistíme odchylku od normy, snažíme se ji co 
nejrychleji odstranit. V této oblasti nám velmi pomáhá naše pracovní 
skupina. Pracovníci odstraňují plevel z dopadových ploch, provádějí 
případné běžné zásahy, jako například dotažení šroubů či jiných spojů. 
Systém a struktura hřišť a sportovišť na našem obvodu umožňuje vyžití 
dětem od nejnižšího věku po náctileté, pro které je u Základní školy 
Dubina k dispozici parkurové hřiště. Dále byla provedena kontrola laviček. 
Lavičky jsou pravidelně natírány, poškozená prkna jsou vyměňována 
za nová, postupně nahrazujeme dřevěná prkna umělohmotnými. 

Děkujeme za vaše podněty a informace týkající se našeho obvodu. 
Vždy se snažíme najít cestu, jak vám vyhovět. Bohužel někdy nemáme 
nástroje, jak vám vyjít vstříc.

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Opravený chodník v ulici Luční od čp. 738 po křižovatku s ulicí Luční Û  

Parkoviště před obchodním centrem Galanta v ulici Studánecká – nový stav Û  
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ÚSPĚŠNOST LETNÍHO 
KINA NA DUBINĚ

Prázdniny jsou za námi, a tím i pravidelné čtvrteční promítání filmů 
v rámci našeho letního kina na Dubině. O prázdninách jste mohli vidět 
celkem 9 filmů, které patřily jak dospělým, tak i dětem.
Velký úspěch měla pohádka „Čertoviny“ od režiséra Zdeňka Trošky, 
který se promítání přímo zúčastnil a pohádku sám uvedl. Celý večer se 
nesl ve velmi dobré náladě a mnoho z vás si s panem Troškou udělalo 
památeční fotografii. 
Filmová komedie „Ženy v běhu“ měla také velký úspěch. Tento film 
navštívilo téměř tisíc lidí. Jsme rádi, že naše promítání přitáhlo spoustu 
zájemců o kulturu pod širým nebem, nicméně jsme si vědomi, že to 
přináší i vyšší hlučnost a další zátěž pro obyvatele, kteří bydlí v blízkosti 
centrálního parku Dubina. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti 
a hluk ve večerních hodinách a děkujeme za pochopení.
Máme radost, že po všechny čtvrteční večery nám přálo počasí, takže 
žádný z filmů nemusel být zrušen a vy jste si mohli vychutnat pěknou 
filmovou atmosféru přímo pod širým nebem.

Doufáme, že se 
vám letní kino 
líbilo a budeme se 
snažit zařadit ho 
do prázdninových 
měsíců i v příštím 
roce.

POČÍTAČE PRO SENIORY 
– POUZE NA ZŠ STUDÁNKA

Pro druhou polovinu roku 2019 opět připravujeme  
otevření dalších kurzů počítačů pro seniory. 

Kurzy se uskuteční v měsících říjen až prosinec  
a konat se budou pouze na Základní škole Studánka!!!

V kurzu, kde Vás provedou zkušení lektoři,  
se naučíte základy práce PC, rozšíříte si své  
dovednosti při práci na PC a na internetu.  

Více informací na tel. čísle 466 651 602-3  
podá Mgr. Filip Patlevič – ředitel ZŠ Studánka. 
Termín bude upřesněn podle Vašeho zájmu.

Z důvodu rekonstrukce učeben na Základní škole Dubina  
se letos podzimní kurzy na této škole konat nebudou.

INTERVENČNÍ  CENTRUM
pro osoby ohrožené domácím násilím

Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

ve čtvrtek 17. 10. 2019

od 9:00 do 15:00 hodin
Erno Košťála 1014, 530 12 Pardubice 

Budete mít možnost: 
• Nahlédnout do prostor Intervenčního centra
•  Seznámit se s prací sociálních pracovnic a dětské  

psycholožky 
•  Zúčastnit se workshopu na téma Psychologická  

práce s dítětem v kontextu domácího násilí, kde se 
blíže seznámíte s terapeutickou metodou „sandplay“, 
která se využívá při práci s dětmi

• Workshop začíná od 10:00 a 13:00 hodin

                                                          Těšíme se na Vás

Intervenční centrum Pardubického kraje
Erno Košťála 1014, Pardubice

ic.pardubice@skp-centrum.cz, tel.: 466 260 528, 774 755 744
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Od začátku roku do léta se nám pro vás povedlo uskutečnit několik kulturních a zábavných akcí. Věříme, že jste si je užili a zažili jste spoustu zábavy 
a radostné chvíle se svojí rodinou. Pojďme si je trochu připomenout z fotografií.

SLET ČARODĚJNIC 
neodmyslitelně patří k jarnímu 
období a i letos měl obrovský 
úspěch. Rej čarodějnických masek 
plnil netradiční soutěže a došlo také 
na vyhodnocení nejhezčí čarodějnice 
a čaroděje uplynulého dne.

DOPRAVNÍ SOUTEŽ  
konaná v dubnu, jejíž cílem bylo 
zaměřit se na osvětu, informovanost 
a otestování dopravních znalostí 
dětí se nesla v pohodové atmosféře 
a plnění různých úkolů.

UPLYNULÉ KULTURNÍ AKCE LETOŠNÍHO ROKU
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Na DEN DĚTÍ vyšlo 
nádherné až tropické 
počasí. Dopoledne se 
v prostorách centrálního 
parku Dubina vystřídaly 
děti ze školek a škol, 
odpoledne patřilo hlavně 
rodinám s dětmi. Opět 
si děti mohly zasoutěžit 
v různých disciplínách 
a získat zajímavé odměny.

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ NA DUBINĚ A NA DRÁŽCE 
konané o letních prázdninách mělo velký úspěch. Večery se nesly 
v poklidném duchu s příjemným posezením a živou hudbou.
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Stále častěji se na nás obrací občané se žádostí o řešení problému s volným 
pobíháním a venčením psů na území Městského obvodu Pardubice III, a to 
zejména v prostoru sportovišť a dětských hřišť. 
Statutární město Pardubice má Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2006, 
o veřejném pořádku, kterou jsou stanovena pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství – vyčleněny plochy pro volné pobíhání psů 
a dále pravidla pro zabezpečení veřejného pořádku.
Dle obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, o veřejném pořádku v platném 
znění, je zakázáno volné pobíhání psů na veřejném prostranství na území 
Statutárního města Pardubic s výjimkou prostor vymezených pro volné 
pobíhání psů. V příloze č. 1 této vyhlášky jsou vymezené prostory pro 
volné pobíhání psů a v příloze č. 2 jsou vymezené plochy dětských hřišť 
a sportovišť, na kterých je zakázán vstup domácího zvířete. V prostoru 
dětských hřišť a sportovišť nejen že není možné volné pobíhání psů, 
ale nemají zde ani vstupovat. Dále je třeba připomenout, že základní 
povinností každého držitele psa je po svém psovi uklidit. Pokud toto 
majitel nečiní, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku. Fyzická 
osoba tím zanedbá úklid veřejného prostranství a způsobí jeho znečištění. 
Záležitost bude řešena v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., zákon 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění. 
V poslední době se množí podněty občanů, kterým se nelíbí volné 
pobíhání psů ve Studáneckém lese, zejména v lesoparku u sídliště Dubina. 
Studánecký les není určen k volnému pobíhání psů. K volnému pobíhání 
psů jsou určeny vyhrazené plochy (na území MO Pardubice III máme  
3 neoplocené a 1 oplocenou plochu pro volné pobíhání). Není vhodné, 
aby v lesoparku majitelé psů nechávali volně pobíhat své psy. Stává se 
totiž, že psi při volném pohybu obtěžují ostatní návštěvníky lesa, běžce 
nebo i maminky s dětmi. Prosím, berte ohled na ostatní návštěvníky 
a předejděte případným konfliktům a své psy mějte nejen při návštěvě 
lesoparku zajištěné. 
Na území Statutárního města Pardubic, potažmo i na celém území 
Městského obvodu Pardubice III, je přísný zákaz volného pobíhání psů, 
kromě vyčleněných lokalit pro volný pohyb psů. 

Na území našeho obvodu jsou vyčleněny 4 lokality pro volné pobíhání psů, 
a to:
Lokalita 13 –  na křižovatce ulic Blahoutova a Na Drážce před objektem 

řadových garáží (oplocená psí louka)
Lokalita 14 –  v ulici Jana Zajíce za parkovištěm marketu Penny (podél 

silnice č. I/36)
Lokalita 17 –  mezi objektem věznice (za čerpací stanicí Shell) a ul. 

Na Drážce poblíž kruhového objezdu
Lokalita 18 –  plocha podél ul. Bartoňova – proti domovu pro seniory Erno 

Košťála a Lékařské pohotovosti pro dospělé 

PROBLÉM VOLNÉHO POBÍHÁNÍ A VENČENÍ PSŮ 

Každý malý účastník bude mít možnost projít strašidelnou stezkou  
plnou strašidelných disciplín. 

Co takhle zkusit prolézání začarovanou bednou,  
hod začarovaným koštětem do dálky, slalom na koštěti,  

chůzi po pavučině nebo třeba i krmení hladového strašidla?   

Po absolvování stezky bude pro každého účastníka  
připraven pamětní list.

DUCHOVÉ  
A STRAŠIDLA  
VE STUDÁNCE

V pátek 1. listopadu 2019  
od 17:00 do 19:00 hod.  
se v areálu Základní školy Studánka  
uskuteční akce pro všechny, kteří se rádi bojí.

DRAKIÁDA
V neděli 13. 10. 2019 
od 13:30 do 16:30 hod. 
se na prostranství před Základní školou  
Dubina a centrálního parku Dubina  
uskuteční odpoledne plné zábavy,  
soutěží a her pro děti spojené  
s pouštěním draků.

Draka bude také 
možné zakoupit 

           na místě.

Nejen děti, ale i dospělí se mohou 
zapojit do výroby vlastního draka, 
pouštění draků
a užít si spoustu zábavy.
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Drážka • Dubina • Hůrka • Slovany • Studánka  
ZPRAVODAJ

Vánoční zpívání

SLOVO STAROSTY

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody  /  prosinec 2019

Vážení spoluobčané,

rok se s rokem sešel a je tu poslední 
číslo zpravodaje tohoto roku.
V letošním roce jsme realizovali 
tyto stavby: „Stavební  úpravy  v  ul.  
Bezdíčkova u čp. 1502–1503 a v ul. Na 
Drážce u čp. 1499–1501, Pardubice“ 
a „Rozšíření parkovacích míst v ul. 
Luční a prodloužení chodníku podél 
ZŠ Studánka do ul. Ve Stezkách“. 
Pokračujeme v opravách chodníků. 
V květnu byla dokončena „Oprava 
chodníku v ulici Bartoňova za čp. 
842–845, Pardubice“. V období letních 

prázdnin byla provedena „Rekonstrukce povrchu betonového parkoviště 
před obchodním centrem Galanta v ulici Studánecká“. V ulici Luční byla 
provedena „Oprava chodníku ulici Luční od čp. 738 po křižovatku s ulicí 
Luční“.
V říjnu 2019 pak byla dokončena stavba „Oprava chodníku v ulici Na Drážce 
před čp. 1555–1557“, v prosinci byla dokončena stavba „Oprava chodníků 
v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části  ulic Raabova a Pod Lipami 
– větev D – v ulici Hraniční (od čp. 433 po čp. 1) a v ulici Raabova (od 
křižovatky s ulicí Hraniční po křižovatku s ulicí Spojilská), jejíž součástí  byla 
i rekonstrukce veřejného osvětlení“.
Sázeli jsme i nové dřeviny a keře. Například mezi zdravotním střediskem 
a cyklostezkou na sídlišti  Dubina, před bytovým domem čp. 846–848 v ul. 
Bartoňova, na propojce z ulice Bartoňova do Studáneckého lesa a na sídlišti  
Drážka za bytovým domem čp. 345-347 v ulici Na Drážce. V roce 2019 jsme 
vysázeli 759 keřů a 45 stromů, celkem 804 ks dřevin. Nechali jsme zpracovat 

technickou mapu, kde jsou vyznačená stanoviště pro výsadbu dřevin. S touto 
mapou se můžete seznámit na našich webových stránkách.
V roce 2020 máme v plánu zahájit investi ční akci „Stavební úpravy ve 
vnitrobloku v ulici Na Drážce mezi čp. 1558–1560 až k čp. 1561–1563“, 
v rámci které budou provedeny úpravy komunikací, veřejného osvětlení, 
sadových a terénních úprav za domem čp. 1561–1563 a ve vnitrobloku 
domů čp. 1561–1563 a čp. 1558–1560. Také probíhá stavební řízení na 
stavbu „Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B“ 
řešící úpravy části  sídliště Dubina, konkrétně části  u domů čp. 1006–1011, 
konkrétně regeneraci prostředí, rekonstrukci veřejného osvětlení, sadové 
a terénní úpravy, kontejnerová stání a další související.
Zabýváme se i bezpečností  v naší lokalitě. V podzimních měsících se nám 
podařila navázat užší spolupráce nejen s městskou, ale i s cizineckou policií 
a probíhají kontroly a navazující opatření. Více se dozvíte uvnitř zpravodaje.
V září se nám podařilo zpříjemnit poslední slunné dny našim seniorům 
zajištěním opékání buřtů v jejich klubech, dále jsme společně oslavili 
Halloween v ZŠ Studánka, „pouštěli“ jsme draky a nyní je před námi 
nejkrásnější období v roce, na které se už všichni moc těšíme. Ještě, než 
zasedneme ke slavnostnímu stolu a rozzářenému stromečku, rád bych vás 
pozval na poslední společnou akci tohoto roku „Vánoční zpívání“, které se 
uskuteční v pondělí 23. 12. 2019 od 17:00 hodin u osvětleného vánočního 
stromu na Dubině. Pro vás i vaše děti  bude připraven vánoční kulturní 
program včetně občerstvení a teplých nápojů.
Na závěr bych rád poděkoval všem členům rady a zastupitelstva, 
spolupracovníkům na úřadě městského obvodu za celoroční práci 
a společnou snahu o postupné rozvíjení našeho obvodu.
Přeji vám krásné a pohodové svátky vánoční, ať jsou plné radosti  
a vzájemného porozumění a mnoho zdraví, štěstí  a úspěchů v novém roce 2020.

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

Přeji vám krásné a pohodové svátky vánoční, ať jsou plné radosti  

a vzájemného porozumění a mnoho zdraví, štěstí  a úspěchů v novém roce 2020.

Vítězslav Štěpánek

Info z ODŽP

Pozvánka do knihovny
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KAM SE MÁM OBRÁTIT, 
POKUD SE DOSTANU 
DO NĚJAKÉ NEPŘÍZNIVÉ 
SOCIÁLNÍ SITUACE

ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ 
OCHRANY V BYTOVÝCH 
A RODINNÝCH DOMECH

PDZ MÁ NOVÉ LOGO

V minulých číslech jsme vám předávali kontakty na organizace, které vám 
mohou pomoci se zajištěním péče, úklidu, zdravotních služeb apod. Je 
však mnoho z vás, kteří se stále v sociálních službách nemohou zorientovat 
a nevědí, kam se mají o pomoc obráti t, na jaké dávky mají nárok či kdo 
jim službu zprostředkuje. Z tohoto důvodu vám zde uvádíme telefonní 
čísla na sociální pracovnice Odboru sociálních věcí Magistrátu města 
Pardubic, které Vám se vším poradí a pomohou.  Mohou přijet i za vámi do 
domácnosti  a pomoci nastavit péči přímo u vás doma. Neváhejte se proto 
na ně obráti t, nemusíte v tom být sami. 

Telefon:  466 859 630, 466 859 136, 466 859 646

Provozní hodiny Pondělí a středa:  8:00 - 17:00
 Úterý, čtvrtek:  8:00 - 15:30
 Pátek:  8:00 - 14:30

Umístění kanceláří: U Divadla 828, 530 21 Pardubice, 2. patro

Tato problemati ka v rámci požární ochrany a prevence je velice důležitá 
pro občany bytových domů a rodinných domů. Je důležité, aby občané 
věděli, jak se zachovat v případě, když se vyskytne požár v uvedených 
objektech. V případě požáru, kdy již není možné vlastními silami vzniklý 
požár uhasit, je nezbytné okamžitě dům nebo byt opusti t. Důležitý pojem 
jsou volné únikové cesty, tzn. například chodby a schodiště v bytových 
domech. Volný komunikační prostor je důležitý nejen v rodinném domě, 
ale především v bytových domech, kde často dochází k porušování 
předpisů z hlediska požární ochrany. Někteří nezodpovědní obyvatelé 
bytových domů odkládají na společné chodby a schodiště různé věci jako, 
například botníky, krabice, dřevěné skříně, kola atd., a tí m zvyšují požární 
zatí žení v objektu. Tyto předměty můžou omezovat šíři únikové cesty, které 
můžou stěžovat evakuaci obyvatel domu, ale i zásah jednotky hasičů nebo 
přivolaných zdravotníků. Důležité je si uvědomit, že únikové cesty musí být 
volně průchozí a v případě, že se vyskytují dveře v těchto komunikačních 
prostorech, nesmí být zamknuté a směry úniku musí být označené. Dalším 
důležitým opatřením z hlediska bezpečnosti  občanů v bytových domech je 
udržovat věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení 
v provozuschopném stavu. Mezi věcné prostředky požární ochrany patří 
například přenosné hasicí přístroje. Požárně bezpečnostní zařízení jsou 
například vnitřní požární hydranty, suchovody, nouzové osvětlení a další. 
V současné době je aktuální téma nástupní plochy pro požární techniku. 
Je to z důvodu, když hasiči přijedou k případnému požáru, tak potřebují 
včas a rychle zaparkovat svoji techniku. Proto je nutné, aby občané 
neparkovali na označených nástupních plochách a tí m nekomplikovali 
případné záchranné práce. Z hlediska rychlosti  požárního zásahu se nesmí 
zapomínat na označení hlavního uzávěru vody, plynu a hlavního vypínače 
elektrické energie. Přístupové cesty k uvedeným uzávěrům musí být 
trvale volné, a to z důvodu, že v případě výskytu požáru musí být uvedené 
uzávěry včas vypnuty, aby mohl být proveden rychlý požární zásah. 
Závěrem je nutné konstatovat, že požár v bytovém domě je velice závažný 
a to z hlediska bezpečnosti  občanů vyskytujících se v bytovém domě, ale 
i z pohledu zasahující jednotky hasičů případně zdravotníků

Humanitní a bezpečnostní komise RMO Pardubice III

Vánoce jsou až za pár dní, avšak organizace 
Péče o duševní zdraví rozbaluje své dárky již 
nyní. Pod stromeček si nadělila nové logo. 
Organizace Péče o duševní zdraví, která ve 
východních Čechách pomáhá žít lidem s vážným duševním onemocněním, 
má nové logo. To však není jediná změna, kterou organizace v roce 2019 
prochází. Proměna vizuální podoby navazuje na její nově otevřená Centra 
duševního zdraví v Pardubicích a Hradci Králové. Otevření CDZ a připojení 
k službám sociálním i služby zdravotní přineslo do organizace nový vítr 
a tedy i potřebu změny její komunikace navenek. 
Logo navazuje zároveň na budoucí výročí organizace, která v roce 2020 
oslaví 25 let svého působení. Tato dlouholetá tradice poskytování služeb 
měla být přenesena právě i do jejího nového designu. Organizace Péče 
o duševní zdraví si za dobu svého působení získala lidové označení „PDZ“, 
a protože její prioritou je práce s lidmi, přidala těmto svým iniciálám 
lidskou podobu a spojila je do nepravidelného kruhu jedné komunity. 
Právě tak vzniklo její nové logo, kterým se vám nyní představuje a doufá 
v jeho vřelé přijetí .

I v následujícím roce 2020 bude městský obvod podporovat 
jednotlivé kulturní a sportovní akce pořádané na území svého 
obvodu formou fi nančního příspěvku na zajištění dané akce. Do 
konce letošního roku (do 31. 12. 2019 do 12:00 hod., v případě 
zaslání žádosti  poštou rozhoduje datum na podacím razítku) 
mohou zájemci podávat žádosti  o dotace z „Programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III“ 
pro rok 2020. Pravidla pro jejich poskytování i aktuální žádost pro 
rok 2020 najdete na našich webových stránkách 
www.pardubice.eu  úřad  městský obvod Pardubice III 
radnice  formuláře.

Petra Lemberková
tajemník Komise pro kulturu a sport RMO III

POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z „PROGRAMU 
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU 
PARDUBICE III“ V ROCE 2020

Blahopřejeme
všem občanům, kteří v zimních měsících
oslaví svá životní jubilea.oslaví svá životní jubilea.oslaví svá životní jubilea.
Těm, kteří oslaví osmdesát let
a další kulatá jubilea, budou zástupci 
městského obvodu gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem pana 
starosty i celého městského obvodu.
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POZVÁNKA 
KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU V ROCE 2020?

Knihovna Dubina se stále díky čtenářům rozvíjí 
a je nedílnou součástí Městského obvodu 
Pardubice III. V roce 2019 knihovna na Dubině 
přivítala na vzdělávacích besedách přes 650 
žáků MŠ i ZŠ. Kulturní akce navštívilo necelých 
1000 dětí i rodičů. Velmi si vážíme každého 
čtenáře či návštěvníka knihovny. Děkuji za Vaši 
přízeň.  

Těšíme se na vaši návštěvu.

V příštím roce opět Městský obvod 
Pardubice III připravuje pro své občany 
kulturní a společenské akce, které mají již 
několikaletou tradici.
Již tradiční první akcí je „Masopustní 
tancovačka“. V soboru 8. února od 19:00 hod.  
se uskuteční v sále Kulturního domu na  
Dubině. Masopustní pohoštění je v ceně 
vstupenky. K tanci a poslechu bude hrát 
skupina „Pohoda“. Předprodej vstupenek se 
uskuteční pouze na Úřadě městského obvodu 
Pardubice III.
Po úspěšném konání farmářských trhů  
v předchozích letech, v příštím roce opět 
přivítáme prodejce se zeleninou, ovocem, 
sadbou či pekařskými a cukrářskými výrobky. 
„Farmářské trhy“ se budou konat tradičně 
každou sobotu, a to počínaje první sobotou 
v lednu až do konce prosince 2020, vždy od 
6 do 12 hodin. 
Ve spolupráci s Městskou policií Pardubice 
- oddělení prevence se v měsíci dubnu 
uskuteční další ročník „Dopravní soutěže pro 
děti“. Je to měsíc bezpečnosti a proto i my 
pořádáme akci, která je zaměřená na osvětu, 
informovanost a otestování dopravních 
znalostí dětí. Děti si budou moci vyzkoušet 
své dovednosti při jízdě na kole, znalosti 
pravidel silničního provozu, dopravních 
značek, ale také si mohou nechat odborně 
zkontrolovat svá kola, zda odpovídají 
pravidlům bezpečnému provozu.
Dále bychom vás rádi pozvali na 30. dubna, 
kdy bude přichystán tradiční „Slet čarodějnic“ 
s průvodem čarodějných masek, opékáním 
buřtů, soutěžemi a atrakcemi pro děti  
a s dalším bohatým zábavným hudebním  
a kulturním programem. 
Oblíbené písně Josefa Sochora u příležitosti 
oslavy „Dne matek“ rozezní v pátek  
15. května velký sál Kulturního domu Dubina. 
Vstupenky budou k dispozici v kanceláři  
č. 4 Úřadu MO Pardubice III, v Informačním 
centru a hodinu před zahájením koncertu 
přímo v KD Dubina.
„Dětský den“ nás pak čeká v měsíci červnu. 
Pro děti budou tradičně připraveny soutěže  
a atrakce a další bohatý kulturní program. Pro 
školy a školky začne program již dopoledne  
a pro širokou veřejnost bude po celé 
odpoledne. Stánky, atrakce a soutěže budou 
umístěny v prostranství centrálního parku 
Dubina. Zajisté i dospělí si přijdou na své. 
V průběhu letních měsíců počítáme opět  
s přípravou prázdninových setkání spojených 
s opékáním buřtů. „Opékání buřtů“ se 
bude konat střídavě na Dubině a Na Drážce  
u restaurace Galanta. 
Na prázdninové čtvrtky opět chystáme 
pořádání „Letního kina“. V červenci začínáme 

ve 21:30 hod., v srpnu v 21:00 hod. Těšit se 
můžete na filmy pro celou rodinu. 
Na podzimní měsíce jsou již tradičně 
připravovány dvě akce ve spolupráci  
s místními základními školami. „Vítání 
podzimu“ se uskuteční koncem září a bude 
opět zaměřeno na oslavu sv. Václava a konat 
se bude před ZŠ Dubina. Součástí bude 
průvod žáků v kostýmech v barvách podzimu, 
výtvarné a tvořivé dílny pro děti, pečení 
brambor.
V listopadu se pak uskuteční „Strašidelná 
stezka“ s tradiční halloweenskou tématikou. 
Konat se bude stejně jako v letech 
předchozích, ve spolupráci a v prostorách ZŠ 
Studánka. Nachystány budou opět stanoviště 
se soutěžemi ve strašidelném prostředí.
Těsně před Štědrým dnem se pak sejdeme  
23. prosince při společném „Vánočním 
zpívání“ v centru Dubiny pod krásně 
ozdobeným vánočním stromkem a navodíme 
tu správou vánoční náladu. Zazpíváme si 
krásné vánoční koledy a budeme se společně 
s našimi dětmi těšit na ten nejkrásnější den 
v roce. 
Pro starší občany našeho městského obvodu 
budou i v příštím roce opět otevřeny ve 
spolupráci se základními školami Dubina 
a Studánka jak jarní, tak i podzimní kurzy 
„Počítače pro seniory“. Kurzy povedou 
zkušení lektoři. Předmětem kurzů je 
naučit starší občany základům práce s PC 
a internetem, získání nových poznatků při 
používání výpočetní techniky a rozšíření si 
svých dovedností při práci s počítačem. 
Z finančních prostředků městského obvodu 
jsou vybudována dvě hřiště na petanque. 
Jedno za restaurací Galanta na Drážce 
a druhé u hospody U Maxe na Dubině. 
Nemáte-li vlastní vybavení pro hru, můžete 
si herní sadu zapůjčit u personálu restaurací. 
Zasportovat a zasoutěžit si můžou všichni bez 
rozdílu věku.
Pro „Stolní tenis pro seniory“ jsou v pavilonu 
A základní školy Dubina (vstup přes hřiště) 
instalovány čtyři pingpongové stoly. Tato 
sportovní aktivita je určena pro dříve narozené, 
coby lékaři doložená prevence Alzheimerovy 
choroby. Možno si na místě zapůjčit pálky  
a míčky u správce hřiště ZŠ Dubina (tel. kontakt 
správce: 723 068 612). Vybavení pro hru bylo 
opět pořízeno z finančních prostředků našeho 
městského obvodu. 
Městský obvod je veden snahou při pořádání 
kulturních, společenských či sportovních akcí 
potěšit všechny občany bez rozdílu věku.
O plánovaných akcích a dalších aktivitách 
a jejich přesných termínech konání vás 
budeme průběžně informovat na webových 
stánkách našeho městského obvodu, na 

FB nebo prostřednictvím zpravodaje, který 
naleznete ve svých domovních schránkách. 

Na všechny akce vás srdečně zveme a těšíme 
se na vaši účast.

Petra Lemberková
tajemník humanitní komise

      

POZVÁNKA  
DO KNIHOVNY

15. 1.
Deskohraní s Herní ligou Pardubice

22. 1.
Zábavné tvoření – dílničky

1. 2. – 29. 2.
Vzdělávací besedy pro MŠ 

10. 2. – 14. 2. 
Prázdninové deskohraní – Múza 

12. 2.
Valentýnské překvapení – dílničky 

1. 3. – 31. 3.
Vzdělávací besedy pro MŠ a pro 3. 
ročníky ZŠ

1. 3. – 31. 3.
Amnestie poplatků za upomínky 

1. 3. – 31. 3.
Březen – Měsíc čtenářů 

1. 3. – 31. 3.  
Junior kvíz pro děti 

11. 3.  
Deskohraní s Herní ligou Pardubice

18. 3.
Jarní dovádění – dílničky

31. 3.
Nejaktivnější čtenář roku 
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Letos bylo nadprůměrně teplé podzimní počasí, opadávající listí ze 
stromů jsme se snažili postupně uklízet jak z travnatých ploch, tak  
i z komunikací. Byla provedena poslední letošní seč se sběrem trávy a listí. 
Podzimní počasí jsme využili k výsadbě nových dřevin:
•  mezi zdravotním střediskem a cyklostezkou na sídlišti Dubina jsme  

vysázeli 9 ks platanů javorolistých „Alpen´s Globe“, 
•  před bytovým domem čp. 846–848 v ul. Bartoňova jsme vysázeli  

6 ks javorů mleč, 
•  na propojce z ulice Bartoňova do Studáneckého lesa jsme vysázeli 

17 ks stromů, a to Svitele latnaté, Javor polní – babyka, Lípy srdčité 
„Greenspire“, Trnovníky lepkavé „Vik“, Javory mléčné, Katalpu 
trubačovitou, Šácholany japonské (Magnolie) a Zmarličníky japonské,

•  v ulici Jana Zajíce u čp. 961 byly vysázeny 3 habry a u čp. 960 byly 
vysázeny 3 břízy bělokoré,

•  před Základní školou Studánka byla v rámci investiční akce vysázena 
Lípa srdčitá „Rancho“, která bohužel i přes pravidelnou zálivku uschla,  
a proto byla nahrazena novým stromem.

Keře sázíme průběžně na základě podnětů jednotlivých bytových domů. 
Seznam míst, kde byla v letošním roce provedena výsadba dřevin, najdete 
v tabulce uvnitř zpravodaje. 
Průběžně též dosazujeme keře, které byly odcizeny nebo vlivem 
značkování psů uschly. Pokud si pes pro umístění svých pachových značek 
vybere právě zasazenou dřevinu, má to strom nebo keř spočítané. Žádná 
rostlina nepřežije neustálé obnovování psích značek agresivní močí  
i několikrát denně. Chápeme, že zvíře nezměníme, ale pokud majitel 
jde na procházku se psem, při níž si zkracuje cestu přes záhony, nechá 
psa rozhrabávat mulčovací kůru v záhonech a psí exkrement po svém 
psovi ani neuklidí, vypovídá to spíše o charakteru majitele psa než o psu 
samém… a toto změnit lze. 
Jak jsme v minulém zpravodaji slíbili, v letošním roce byla zahájena  
a v říjnu 2019 dokončena stavba „Oprava chodníku v ulici Na Drážce před 
čp. 1555–1557“. Pár týdnů po dokončení stavby se můžete přesvědčit, 
jak si lidé váží práce ostatních a hlavně svého okolí, kde žijí. Čerstvě 
oseté plochy jsou rozježděné od vozidel, které sem ani nesmí vjíždět. 

Co myslíte? Jak se asi lidé ničící veřejné prostranství chovají ke svému 
majetku?
Snažíme se zlepšovat veřejné prostranství, nejen novou výsadbou ale  
i opravenými komunikacemi. Máme radost, když se nám podaří opravit 
další část našeho městského obvodu, a o to víc je nám líto, když je to 
poničené. Další velká stavba „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, 
Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami – větev D – v ulici Hraniční 
(od čp. 433 po čp. 1) a v ulici Raabova (od křižovatky s ulicí Hraniční po 
křižovatku s ulicí Spojilská) byla dokončena v prosinci 2019. 
V roce 2020 plánujeme zahájit investiční stavbu „Stavební úpravy 
ve vnitrobloku v ulici Na Drážce mezi čp. 1558–1560 až k čp. 1561–
1563“, v rámci které budou provedeny úpravy komunikací, veřejného 
osvětlení, sadových a terénních úprav za domem čp. 1561–1563 a ve 
vnitrobloku domů čp. 1561–1563 a čp. 1558–1560. 
Na stavbu „Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa U – 
lokalita 6B“ probíhá stavební řízení. Stavba řeší úpravy části sídliště 
Dubina u bytových 
domů čp. 1006–1007  
a 1008–1011, konkrétně 
regeneraci veřejného 
prostranství, rekonstrukci 
veřejného osvětlení, 
sadové a terénní úpravy, 
kontejnerová stání a další 
související prvky.
Přejeme vám krásné 
prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, pohody 
a vše nejlepší do roku 
2020.

za odbor dopravy  
a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Chodník Hraniční Û  

V souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
dochází zároveň k novele Obecně závazné vyhlášky Statutárního města 
Pardubice o místním poplatku ze psů. Zastupitelstvo města Pardubic 
schválilo její úplné znění na svém jednání v polovině prosince. 
O úplném a přesném znění obecně závazné vyhlášky (např. nároky 
na osvobození a úlevy) vás budeme informovat na našich webových 
stránkách, nebo rádi zodpovíme Vaše dotazy na tel. č. 466 799 138,  
mob. 602 172 160 nebo osobně u správkyně poplatku Petry Lemberkové.
Můžeme vás informovat, že sazba místního poplatku zůstává pro příští 
rok ve stejné výši, jako tomu bylo doposud. Splatnost poplatku je  
k 15. 3. 2020.  
Složenky pro placení budeme do domovních schránek distribuovat  
v měsíci únoru stejně se složenkou za TKO. Veškeré informace potřebné 
k placení poplatku jsou uvedeny na dodaných složenkách. 

 MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 
NA ÚZEMÍ MĚSTA  
PARDUBICE V ROCE 2020

Výsadba dřevin v roce 2019

Místo výsadby dřevin Keře 
[ks]

Stromy 
[ks]

Z boku bytového domu čp. 643 v ulici Blahoutova 4
Před bytovým domem čp. 994–995 v ulici Erno Košťála 6
Z boku bytového domu čp. 973 v ulici Erno Košťála 12
Z boku bytového domu čp. 722 v ulici Dubinská 3
Plocha bývalého pískoviště čp. 1543–1545 Na Drážce 31
Za bytovým domem čp. 345–347 v ulici Na Drážce 6
U oplocení Základní školy Dubina (u dětského hřiště 
Lanovka) 30

Za bytovým domem čp. 961 ulice Jana Zajíce 3
Mezi silnicí č. I/36 a parkovištěm u čp. 960 v ulici Jana 
Zajíce 3

Za bytovým domem čp. 842–845 v ulici Bartoňova 42
Před bytovým domem čp. 846–849 v ulici Bartoňova 6
Mezi bytovým domem čp. 810–816 v ulici Luďka  
Matury a zdravotním střediskem 405 9

U oplocení Základní školy Studánka v ulici Luční 226 1
Propojka mezi ulicí Bartoňova a Studáneckým lesem 17

CELKEM 759 ks 45 ks
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VÁNOČNÍ SVÁTKY  
Z POHLEDU ODPADŮ

BEZPEČNOST A KLID  
NA DUBINĚ

SVOZ ODPADU V OBDOBÍ 
SVÁTKŮ V ROCE 2019  
A NA NOVÝ ROK

Použité rostlinné oleje a tuky z vánočních dobrot je možné odložit do 
oranžových plastových nádob s nápisem OLEJE a to v původních obalech 
nebo jiných vhodných uzavřených nádobách např. PET lahvích.

Stanoviště nádob na uložení rostlinných 
olejů a tuků na území Městského obvodu 
Pardubice III jsou: 
•  ulice Erno Košťála čp. 997
•  ulice Erno Košťála čp. 957–958
•  ulice Bartoňova mezi čp. 839 a 841
•  křižovatka ulic Blahoutova a K Lesu 
•  ulice Jana Zajíce vedle čp. 953 
•  ulice Na Drážce před čp. 1549–1551
•  ulice Na Drážce čp. 1555
    
Přeplněné kontejnery nemusí být součástí vánočních svátků, pokud před 
vhozením do kontejneru papírové krabice složíme a plastové nádoby 
sešlapeme.
Nedílnou součástí vánočních svátků jsou stromky. Většina domácností 
bude řešit každoroční otázku – co s opadávajícím vánočním stromkem 
v bytě. Po sundání vánočních ozdob lze vánoční stromek uložit ke 
kontejnerovému stanovišti. Následně budou stromky odvezeny na 
separační dvůr do Dražkovic, kde budou štěpkovány. Stromky můžete též 
odvézt na jakýkoliv separační dvůr na území města Pardubic.

V době vánočních svátků, které letos připadají na pracovní dny úterý 
24. 12., středu 25. 12 a čtvrtek 26. 12. 2019, bude zachován standardní 
harmonogram svozu komunálního odpadu i jeho separovaných složek 
pro občany města, firmy i obce. 
Všechny separační dvory budou v době vánočních svátků v tyto dny  
a na Nový rok uzavřeny. 
Za středeční svoz odpadu na Nový rok 1. 1. 2020 bude probíhat náhradní 
svoz ve čtvrtek 2. 1. 2020, stejně tak budou o 1 den svozu posunuty 
veškeré standardně plánované svozy nádob v průběhu 1. kalendářního 
týdne roku 2020. Tzn., že nádoby, které by se standardně sypaly ve 
středu, budou svezeny ve čtvrtek, čtvrteční svoz bude realizován  
v pátek, páteční v sobotu.
Tímto prosíme ty občany a zákazníky, kterých se tato změna dotkne, aby 
toto brali v potaz a nádoby připravili k výsypu v průběhu 1. kalendářního 
týdne roku 2020 o den déle, než obvykle.  
 Od 2. kalendářního týdne roku 2020 bude již svoz probíhat beze změn 
a pravidelně tak, jak je nastaven standardní harmonogram svozů nádob.
Dále připomínáme, že ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční 
stromeček přímo na separační dvůr, mají možnost odložit živé 
odstrojené vánoční stromky ke stanovištím kontejnerů. 
Stromky odložené k popelnicím u rodinných domků nebudou svezeny. 
Žádáme, aby stromky byly zbaveny veškerých ozdob, protože jsou 
poté odvezeny na městskou kompostárnu do Dražkovic, kde se stávají 
vstupní surovinou na výrobu kompostu.
V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících informací či dalších dotazů 
mohou občané kontaktovat pracovníky společnosti Služby města 
Pardubic na telefonních číslech 466 260 831-33.

Na území Městského obvodu Pardubice III je již delší dobu v provozu 
ubytovna, která slouží nejen Čechům, ale i cizincům. Z důvodu naplnění 
kapacity ubytovny došlo ke zvýšení pohybu ubytovaných osob na 
území MO a narůstajícímu počtu stížností občanů na jejich chování. 
Na základě těchto oznámení, ale i z naší vlastní iniciativy jsme se  
v posledních několika měsících začali touto problematikou zabývat. 
Díky vám občanům a vašim podnětům jsme měli přesně vytipované 
lokality, kde dochází k největším problémům mimo ubytovnu a kde je 
nutné zvýšit kontrolu městské policie.
Došlo ke svolání všech dotčených orgánů, které se problematikou 
cizinců zabývají. Na jednání byla dohodnuta vhodná strategie a postup, 
jak zabránit zvyšování problémů a případné kriminality mezi lidmi  
z ubytovny a občany města Pardubic. Během několika schůzek došlo  
k výměně vlastních zkušeností a závěru, že je třeba tuto situaci  
neprodleně řešit. Hlavním bodem bylo snížení nevhodného  
a protiprávního jednání u osob z ubytoven, ale také zaměření se na 
samotnou prevenci. Schůzek se účastnili zástupci Cizinecké policie, 
Policie ČR, Městské policie Pardubice a Městského obvodu Pardubice III.
Během uplynulých měsíců se městský obvod ve vzájemné spolupráci 
s městskou policií zaměřil na ubytovnu Hůrka a nastavení pravidel pro 
ubytované. Majitelé ubytovny poté zavedli určité změny a pravidla, 
která by měla pomoci k lepší informovanosti ubytovaných a tím také 
předcházení nedorozumění či vzniku protiprávního jednání. Tyto 
kontroly byly provedeny několikrát. Následně Cizinecká policie za 
účasti PČR a městské policie provedla v období října velkou noční 
kontrolu všech budov ubytovny Hůrka a prověřila nejen všechny 
ubytované osoby, ale i dodržování ubytovacího řádu, dodržování 
zákona ohledně dokladů a povinností všech osob. Při kontrole nebyla 
zjištěna žádná vážnější pochybení, jak ze strany ubytovatele, tak  
i ze strany ubytovaných. Menší prohřešky řešila Cizinecká policie na 
místě nebo si případné hříšníky převzala k dalšímu řešení. Po této 
rozsáhlé akci se i nadále městský obvod snaží působit na ubytovnu  
a na ustanovení plošných pravidel, se kterými by měli být seznámeni 
současně ubytovaní, ale i nově příchozí. Byl vytvořen jednotný seznam 
bodů, který byl předložen na schůzce s majitelem ubytovny a zástupci 
personálních agentur – tzv. návod, jak postupovat, který bude přeložen 
do potřebných jazyků. Obsahem tohoto seznamu jsou základní a nejvíce 
problémové body z vyhlášek města Pardubice a zákona o některých 
přestupcích, u kterých dochází k největšímu počtu porušování  
a seznámení, jaká pravidla je nutné na území města Pardubic dodržovat 
a jak se mají osoby nejen v prostorech přístupných pro veřejnost, ale 
také na veřejném prostranství a v místech dětských hřišť chovat.
Zajištění veřejného pořádku bylo také podpořeno městskou policií, 
která na žádost Městského obvodu Pardubice III poupravila kamerový 
systém a v lokalitách s největšími problémy zvýšila jejich kontrolu. Dále 
byla přislíbena další mobilní kamera, která se také zaměří na potřebnou 
lokalitu. Městská policie také počítá se zaměstnancem, který se bude 
problematikou cizinců na území města Pardubic a pracovních agentur 
dále zabývat.
Uvědomujeme si problematiku spojenou s cizinci a lidmi z ubytovny 
a děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili bezpečnost  
v našem obvodě. S tím je spojená práce s lidmi z cizích zemí, jejich lepší 
socializace a včasné seznámení s pravidly, která musí dodržovat, jinak 
za ně bude následovat patřičná sankce.
Věříme, že prevencí, a tudíž seznámením těchto lidí s pravidly, která 
bereme jako samozřejmost, dojde k lepší aklimatizaci a tím i minimalizaci 
budoucích prohřešků. Budeme dále pracovat na tom, aby byl u nás  
v co nejvyšší možné míře dodržován veřejný pořádek a mohli jsme být 
na prostředí kolem nás pyšní.
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Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic na rok 2020  
„O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ 
se připravuje s ohledem na novelizaci zákona č. 565/1990 Sb.,  
o místních poplatcích. Pro rok 2020 se místní poplatek za svoz  
a likvidaci komunálních odpadů upravuje na výši 650 Kč. Sazbu poplatku 
tvoří:    
 a) částka 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok a
 b)  částka 400 Kč za poplatníka a kalendářní rok na základě 

skutečných nákladů předchozího kalendářního roku na sběr  
a svoz netříděného komunálního odpadu.

Místní poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2020 a je závazný 
pro všechny občany s trvalým pobytem ve městě Pardubice včetně 
občanů cizí státní příslušnosti. Dále pak pro vlastníky stavby určené  
k individuální rekreaci, bytů nebo domů, ve kterých není hlášena  
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a tito vlastníci nemají trvalé 
bydliště ve městě Pardubice.

ÚHRADA POPLATKU
1. Složenkou – složenky budou v našem MO rozeslány v měsíci 
únoru těm občanům, kteří ke dni tisku složenek dosud poplatek 
nezaplatili. Na složenky správce poplatku uvede „výši celkového 
nedoplatku“ (tj. letošní poplatek + případné nedoplatky z předchozích 
let). Případné nedoručení nebo ztráta složenky nezbavuje občany 
poplatkové povinnosti. Zákon neukládá povinnost tisknout a rozesílat 
složenky. Jejich rozeslání ze strany jednotlivých správců poplatku 
(jednotlivé úřady městských obvodů) je nadstandardní služba sloužící  
k připomenutí poplatkové povinnosti. Upozorňujeme, že ke splnění 
poplatkové povinnosti není nutné čekat až na obdržení složenky. 
2. Bankovním převodem dle dispozic na složence (číslo účtu, variabilní 
symbol, specifický symbol – zůstávají stejné, jako v předešlých letech).
3. Hotově na kterékoliv pokladně úřadů městských obvodů I – VIII, nebo 
na centrální pokladně Magistrátu města Pardubic na náměstí Republiky 
čp. 12 do 30. 4. 2020. Po tomto termínu je platba v hotovosti možná jen 
na pokladně příslušného úřadu městského obvodu. 
Z důvodu rovnoměrného vytížení pokladen a snadnějšího uplatnění 
osvobození od místního poplatku – vyrovnání případných přeplatků, 
upřednostňujte platbu na pokladně patřící obvodu dle místa vašeho 
trvalého pobytu.

OSVOBOZENÍ
Přestože město Pardubice bude muset „systém odpadového hospodářství“ 
(úklid kontejnerových stanovišť, přistavování velkoobjemových kontejnerů, 
separovaný sběr, odpadkové koše, separační dvory, ruční čištění města  
a likvidace nebezpečných odpadů) dotovat ze svého rozpočtu, připravilo 
ještě širokou škálu osvobození od platby:
1.  Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které v kalendářním roce 

nedovršily věku 6 let.
2.  Od poplatku je osvobozeno třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve 

společné domácnosti.
3.  Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které se po dobu 6  

a více po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce zdržují v zahraničí, 
pokud tuto skutečnost doloží dokladem ze země pobytu, společně  
s českým překladem, nejpozději do 31. 1. následujícího roku.

4.  Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby po dobu výkonu trestu 
odnětí svobody a vazby.

5.  Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby žijící v domově pro seniory, 

domově pro osoby se zdravotním postižením, domově se zvláštním 
režimem nebo v chráněném bydlení.

6.  Od poplatku jsou dále osvobozeni vlastníci stavby určené  
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu a nacházející 
se na území statutárního města  Pardubice, ve které není hlášena  
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci 
nemovitosti trvalý pobyt ve městě Pardubice.

Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 
dnů písemně správci poplatku (úřadu městského obvodu dle místa trvalého 
pobytu) ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. 
Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit i zánik nároku na osvobození. 
Nárok na osvobození jsou fyzické osoby povinny doložit příslušným 
potvrzením. Nárok na osvobození třetího a dalšího nezaopatřeného dítěte 
staršího 15 let jsou fyzické osoby povinny doložit potvrzením zařízení, kde 
se dítě připravuje na budoucí povolání.
(Podrobná specifikace kritérií pro přiznání jednotlivých osvobození je široce 
popsána v čl. 6, obecně závazné vyhlášky města v platném znění, která je 
umístěna na internetové adrese města Pardubice http://www.pardubice.
eu/urad/radnice/pravni-predpisy.html). 
Žádosti o osvobození od platby poplatku, doložená potvrzení, hlášení 
o změnách apod., je třeba směřovat přímo na Úřad městského obvodu 
Pardubice III. 
Bližší informace o poplatku můžete získat přímo na odboru ekonomickém 
a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983.
 
 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ A LIKVIDACI  
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ  
MĚSTA PARDUBICE V ROCE 2020

 
   Přípravy na 

Masopustní             tancovačku 
 jsou v plném proudu. 
Rádi bychom vás pozvali na první kulturní akci roku 2020, kterou 
bude  oblíbená  „Masopustní  tancovačka“.  Přípravy  jsou  již  nyní   
v plném proudu! V sobotu 8. února 2020 od 19:00 hodin v sále 
Kulturního  domu  Dubina  bude  nachystáno  voňavé  masopustní   
pohoštění – čerstvé klobásky, jitrnice a jelítka, tlačenka a uzené. 
Občerstvení  je  součástí  ceny  vstupného.  K  tanci  a  poslechu   
zahraje skupina „Pohoda“. V bohaté tombole vyhraje každý.

Vstupenky bude možné zakoupit POUZE  
na Úřadě městského obvodu Pardubice III,  
Jana Zajíce 983 – kancelář č. 4.

Všichni jste 
    srdečně zváni!

V říjnovém zpravodaji se vyskytla chyba  
v uvedeném telefonním čísle Občanské poradny Pardubice. 

Správné telefonní číslo je: 466 989 574
www.obcanskaporadnapardubice.cz
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Karta IREDO bude nově za symbolických 30 korun. Usnadní přestup mezi 
železničními i autobusovými dopravci v regionu
Od 15. prosince letošního roku začnou nejen na území Pardubického kraje 
platit nové železniční jízdní řády. V této souvislosti vstupuje v platnost nová 
smlouva o zajišťování železniční dopravní obslužnosti. Příštích deset let 
budou na území kraje zajišťovat tento druh dopravy dva dopravci. Vedle 
Českých drah, které budou mít i nadále na starosti valnou většinu území, 
vstoupí do regionu soukromý dopravce LeoExpress. Ten vyjede na tratích 
024 a 025 na Orlickoústecku a Králicku. Pardubický kraj pro usnadnění 
přestupů mezi dvěma dopravci, ale také v návaznosti na autobusy, zavádí 
slevu na pořízení karty IREDO. Počínaje 1. prosincem bude stát karta 
symbolických 30 korun namísto dosavadních 150 korun.
„Kartu IREDO, která platí v rámci cestování v našem a Královéhradeckém 
kraji, využívají především pravidelní cestující do práce, školy či k lékaři. 
Chceme v rámci nového jízdního řádu a fungování dvou dopravců co 
nejvíce usnadnit cestování především v rámci přestupu z Českých drah na 
LeoExpress a obráceně, ke kterému bude docházet v Ústí nad Orlicí. Namísto 
současných 150 korun zavádíme akční cenu 30 korun, což je de facto jedno 
pivo. Díky této kartě si cestující v nástupní stanici zakoupí jízdenku i mezi 
dopravci, a to jak železničními, tak autobusovými bez jakýchkoliv dalších 
povinností,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že sleva bude platná od 

1. prosince do 30. ledna na všech výdejních místech v Pardubickém kraji.
V průběhu příštího roku by měla být snazší cesta také s klasickou papírovou 
jízdenkou pro občasné cestující. „Pracujeme nyní na zavedení přestupní 
papírové jízdenky, která bude opatřena takzvaným QR kódem, který si na 
svém úseku načte ten či onen dopravce. Pracovní termín jsme si stanovili na 
jaro příštího roku,“ řekl radní pro oblast dopravy Michal Kortyš.

HOSPODÁRNĚ ČI NEHOSPODÁRNĚ VYUŽITÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY  
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III ANEB CO NÁS TRÁPÍ…

Tento článek byl pracovně nazvaný „Vyhozené peníze z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III“. 
V ulici Věry Junkové si někdo uklidil garáž a objemný pytel s odpadem nám nechal na příjezdové komunikaci ke garážím. Městský obvod Pardubice 
III musel objednat likvidaci této skládky, neboť ani tři silní muži pytel neuzvedli. Náklady na likvidaci této černé skládky byly 1 321 Kč. Přitom stačilo 
PET láhve vhodit do kontejneru na plasty a stavební suť odvézt na separační dvůr.

V různých částech Městského obvodu se setkáváme s tímto „úkazem“.  Poničené chodníky a vyježděné stopy v zámkové dlažbě. Chodníky ze zámkové 
dlažby nejsou dimenzovány na pojezd vozidly. Při rekonstrukcích chodníků jsou stavebně zpevněny pouze vjezdy k jednotlivým nemovitostem. 
 Bohužel stěhovací vůz, který byl zaparkován na tomto chodníku, jsme nestihli zdokumentovat. 

 Ježíškova pošta  vánoční kolotoč pro děti 
 spolek pěveckých sborů PERNŠTÝN-LUDMILA-SUK 

 dětský pěvecký sbor Světlušky  kapela POUTA 
 IVO „ELVIS“ FIŠER  vánoční občerstvení

Vánočnízpívání
23. prosince 2019 od 17:00 hodin

centrální park Dubina

 KARTA IREDO
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1) Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v kraji?
 •  České dráhy – všechny tratě v Pardubickém kraji s výjimkou tratí 

024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 
(Dolní Lipka - Hanušovice)

 •  LeoExpress – tratě 010 (vlaky Praha – Lichkov – Wroclaw), 024 
(Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 
(Dolní Lipka - Hanušovice).

2) Co se změní pro cestující?
 •  Na tratích provozovaných Českými drahami nedochází k žádným 

změnám v rámci cestování. Přestupy mezi jednotlivými spoji 
jsou možné v rámci Českých drah na jednu jízdenku. Nadále 
platí tarif dopravce, IN karty, síťové jízdenky atd.

 •  V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo Express je 
uznáván tarif IREDO, karty IREDO, a jízdné Leo Expressu.

3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi dopravci?
 •  Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez jakékoliv změny.
 •  V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez karty IREDO 

bude nutné si pořídit dvě jízdenky. Jestliže se cestující ve 
vlaku prokáže jízdenkou z předchozího spoje, je poté cestující 
odbaven v návazném vlaku bez jakékoliv přirážky.

4) Jak mám řešit konkrétní spojení, když…?
 •  Přestup z vlaku Českých drah na Leo Express a naopak  

v Pardubickém a Královéhradeckém kraji (IDS IREDO):
  •  S kartou IREDO je možné bezplatně na jednu jízdenku 

přestupovat mezi vlaky obou dopravců na území 
Pardubického, Královéhradeckého kraje a dalších vybraných 
úseků. 

    Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si 
zakoupí v Pardubicích  přestupní jízdenku IREDO až do Lichkova. 
Tuto jízdenku bude mít cestující uloženou na kartě IREDO, kterou 
předloží při kontrole, jak ve vlaku Českých drah, kterým cestující 
pojede z Pardubic do Ústí nad Orlicí, tak ve vlaku Leo Expressu  
z Ústí nad Orlicí do Lichkova. 

  •  Bez karty IREDO nebude možné cestovat mezi vlaky obou 
dopravců na jednu jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku 
zvlášť u každého dopravce, a to elektronicky nebo na pokladně 
nebo přímo ve vlaku. V případě předložení jízdenky v návazném 
vlaku druhého dopravce bude další jízdenka vydána bez přirážky 
k jízdnému. 

    Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si 
zakoupí v Pardubicích jízdenku Českých drah (tarif IREDO) pouze 
do Ústí nad Orlicí. Zde přestoupí na navazující vlak Leo Expressu, 
kde si zakoupí jízdenku do Lichkova. V případě předložení jízdenky 
z předchozí cesty z Pardubic vlakem Českých drah, bude cestující 
na své cestě do Lichkova odbaven ve vlaku Leo Expressu bez 
přirážky k jízdnému.

 •  Přestup z vlaku Leo Expressu na České dráhy a naopak mimo 
Pardubický a Královéhradecký kraj (IDS IREDO):

  •  Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Českých drah nebude 
možné cestovat na jednu jízdenku. Cestující si musí zakoupit 
jízdenku zvlášť u každého dopravce. V případě předložení 
jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce bude další 

jízdenka vydána bez přirážky k jízdnému. Cestující samozřejmě 
může koupit jízdenku také na pokladně Českých drah či 
elektronicky.

    Vzorový příklad: Cestující jede z Letohradu do Prahy. V pokladně 
dopravce Leo Express si zakoupí jízdenku v tarifu Leo Expressu 
do Ústí nad Orlicí, kde přestoupí na vlak dopravce České dráhy 
do Prahy. Ve vlaku Českých drah si zakoupí jízdenku v tarifu 
Českých drah do Prahy. V případě předložení jízdenky Leo 
Expressu z předchozí cesty z Letohradu, bude cestující na své 
cestě do Prahy odbaven ve vlaku Českých drah bez přirážky  
k jízdnému.

    (Při jízdě po území Pardubického, případně Královéhradeckého, 
kraje lze využít spojení v rámci IDS IREDO – viz výše)

5) Kde najdu informace o vhodném spojení?
 •  Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/)
 •  Pro vyhledání ceny jízdného lze využít Tarifní kalkulátor IDS IREDO 

(www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-jizdneho) nebo stránky dopravců 
České dráhy (www.cd.cz) a Leo Express (www.leoexpress.com/cs). 

6) Kolik stojí karta IREDO?
 •  Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání za akční cenu 30 Kč.
 •  Akce platí pouze pro karty pořízené na území Pardubického kraje.

7) Je pro mne karta výhodná?
 •  Bezkontaktní čipová karta IREDO umožňuje zakoupení časové 

jízdenky, jednorázové přestupní jízdenky nebo platbu elektronickou 
peněženkou, která je součástí karty IREDO. 

 •  Karta je vhodná především pro pravidelné cestující, kteří využívají 
jak spoje pouze jednoho dopravce, tak cestující, kteří přestupují 
mezi dopravci nebo využívají k dopravě také autobusovou dopravu.

8) Kde mohu kartu pořídit?
 •  Kromě stávajících kontaktních míst pro Vás nově od 15. prosince 

2019 zřizujeme tři nová kontaktní místa a to v Hlinsku, Chocni  
a Letohradu. 

 •  Kompletní seznam kontaktních míst a informace o kartě IREDO 
najdete na stránkách společnosti OREDO www.iredo.cz

9) Kdy ji mohu využít?
 •  V osobních, spěšných vlacích a autobusech na území Pardubického 

kraje.
 •  Dále karta platí v rychlících (mimo R 640 a R641) a také ve vybraných 

vlacích vyšší kvality (IC, EC, rj). Seznam dálkových vlaků zařazených 
do IDS IREDO naleznete na stránkách www.oredo.cz 

 •  Od 15. prosince 2019 je rozšířena platnost na následující úseky:
  - 019 v úseku Tatenice – Zábřeh na Moravě
  - 025 v úseku Červený Potok – Hanušovice
  - 236 v úseku Ronov nad Doubravou – Žleby
  - 238 v úseku Vitanov – Ždírec nad Doubravou

10) Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a kartě IREDO?
 •  Více o tarifu IDS IREDO, možnostech využití karty IREDO. nebo 

aplikaci IDS IREDO (pro iOS i Android a také na http://iredo.online) 
naleznete na webových stránkách www.iredo.info nebo na Call 
centru IDS IREDO 491 580 333.

DESATERO CESTOVANÍ NA KRAJSKÉ ŽELEZNICI  
OD 15. PROSINCE 2019 DŮLEŽITÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI
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