
Na míst! dne"ního Sk#ivánku 
a Dukly vznikla na za$átku 
první sv!tové války vále$ná 
nemocnice, pozd!ji naz%vána 
podle jednoho z p!ti sv%ch od-
d!lení Karanténa. Tento název 
pozd!ji – po skon$ení války – 
získala nemocnice podle svého 
pátého odd!lení. To bylo zá-
zemím pro vojáky vracející se 
z míst zamo#en%ch infekcemi. 

NEJV!T"Í VOJENSKÁ 
NEMOCNICE V EVROP!

Na p#elomu let 1914 a 1915 tu 
vznikaly celé pavilony p#edev"ím 
d#ev!n%ch budov pro lé$bu ra-
n!n%ch voják&, podobn%ch vo-
jensk%m nemocnicím ve Vídni. 
Pardubice byly vrchností zvo-
leny pro svou unikátní polohu, 
lokalita byla napojena na vodo-
vod, kanalizaci, elektrickou sí' 
a p#edev"ím na (eleznici, která 
umo()ovala pohodlné svá(ení 
ran!n%ch a nemocn%ch voják&. 

Stavba byla zahájena v listopadu 
1914 a podílelo se na ní celkem 
osm stavebních *rem z Pardubic, 
Vysokého M%ta i Prahy v rámci 
tzv. Konsorcia pro v%stavbu vá-
le$né nemocnice v Pardubicích. 
Kapacita nemocnice byla deset 
tisíc l&(ek a Pardubice se tak 
staly nejv!t"í vojenskou nemoc-
nicí v Evrop!. Ve své podstat! 
byla samostatn%m m!stem. Na 
plo"e 80 hektar& stály tém!# dv! 
stovky l&(kov%ch barák&, dále 
opera$ní pavilony, desinfekce, 
lázn! a technické objekty. Byly 
sem p#ivedeny vle$ky ze (elez-
ni$ní stanice, a to do celkem p!ti 
nádra(ních a p#ijímacích budov. 
Krom! jednotliv%ch odd!lení 
m!la nemocnice i vlastní prádel-
nu, pekárnu, sodovkárnu, stáje, 
hasi$skou v!(, ale také márnici 
$i krematorium. Ve vlastní le-
dárn! vyráb!li tém!# dv! tuny 
ledu denn!, p!t kuchyní doká-
zalo uva#it a( patnáct tisíc porcí 
jídla. Lé$ily se tu statisíce voják&, 

n!kte#í se uzdravili, jiní odcházeli 
invalidní, mnozí tu zem#eli. 

POVÁLE#NÁ HISTORIE

Po skon$ení první války a po 
vzniku samostatného +esko-
slovenska byly dva bloky z p!ti 
– v$etn! toho karanténního 
– p#id!leny jako kasárna (elez-
ni$nímu pluku, kter% sem byl 
p#emíst!n z Lysé nad Labem. 
Pozd!ji tu m!sto vybudovalo 
kasárna T. G. Masaryka. Ostatní 
budovy byly nejprve ob%vány 
civilním obyvatelstvem a uprch-
líky z Hali$e a po druhé sv!tové 
válce byly postupn! str(eny. Na 
jejich míst! se v roce 1947 za-
po$alo s v%stavbou nového síd-
li"t!. Architekti se inspirovali 

stylem socialistického realismu, 
podobného nap#. v Ostrav!. By-
tová zástavba sídli"t! Dukla je 
tvo#ená pravoúhlou silni$ní sítí 
s centrálním prostorem, jím( je 
nejv!t"í nám!stí v Pardubicích 
– nám!stí Dukelsk%ch hrdin&. 
Stavba pod vedením hlavního ar-
chitekta Aloise Miku"kovce byla 
dokon$ena v roce 1957 a nabídla 
bydlení pro p#ibli(n! 12 tisíc lidí. 
Na v%stavb! Dukly se podílel 
také architekt Milo" Návesník, 
o n!m( jsme psali v minulém vy-
dání Hlasatele. Vzpomínali jsme 
v%ro$í 100 let od jeho naroze-
ní. Návesník byl nejen v t%mu 
stavitel& Dukly, sám byl v roce 
1956 hlavním architektem dal-
"ího sídli"t! v pátém m!stském 
obvodu – Vi")ovky. 

+ODVDWHO+ODVDWHO
$íslo: 1                   ro$ník: 4               cena: zdarma

Slovo starosty

Ji!í Hájek

PRO JESNI#ÁNKY | PRO DUKLU | PRO SK$IVÁNEK | PRO DRA%KOVICE | PRO VI"&OVKU | PRO NOVÉ JESEN#ANY

Ladislav Dole'al, 
místostarosta zvolen! za "SSD

Petr Kubí(ek, 
radní zvolen! za Pardubáky

Ji)í Hájek,
 starosta zvolen! za SPP
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NEP$EHLÉDN!TE:
Sní'ení odvod* z hazardu

M+stsk, obvod (ekají 
rozsáhlá dopravní opat)ení

Vá!ení a milí sousedé,

není tajemstvím, !e se v m"-

síci #ervnu uskute#ní referen-

dum o budoucnosti m"stsk$ch 

obvod%. O konání referenda 

rozhodlo zastupitelstva m"sta. 

Ve&ejn$ rozpo#et to bude ur#it" 

stát nemalé peníze, ale respek-

tujeme to, proto!e jako ob#ané 

máte právo vyjád&it sv%j názor. 

V tuto chvíli s kolegy p&ipravu-

jeme ve'keré informace k refe-

rendu, které Vám p&ineseme 

ve speciálním vydání na'eho 

Hlasatele za#átkem #ervna. 

V"&ím, !e Vám tento materiál 

napom%!e k zodpov"dnému 

rozhodnutí. 

V tomto vydání Hlasatele Vám 

tradi#n" p&iná'íme aktuální 

informace o d"ní v obvodu, 

nabízíme Vám zajímavosti 

z na'eho okolí a n"kolik zají-

mav$ch témat – nap&. diskuzi 

o omezování hazardních her, 

p&ehled chystan$ch a realizo-

van$ch oprav ulic a parkovi'( 

nebo pozvánky na zajímavé 

akce.  P&ipomínáme Vám také 

na'e webové stránky www.

pardubice5.cz, kde najdete 

nejenom aktuality z obvodu, 

ale prost&ednictvím speciální 

aplikace Dotazy na starostu se 

m%!ete ptát na cokoli, co Vás 

zajímá.

P&eji Vám krásné jaro.

Vá- Ji)í Hájek,
starosta

ANKETA NA TÉMA: M+stské obvody p)i-ly o p)ísp+vky z hazardu. Uva'ujete za t+chto podmínek o redukci heren?

Z vále(né karantény je dnes moderní sídli-t+
Titulní (lánek Hlasatele se v'dy v+nuje zajímavé historii ur(ité 
(ásti m+stského obvodu. Vybíráme si zajímavé osobnosti, je-
jich' jména nesou ulice v na-em okolí. Dnes v-ak nahlédneme 
do historie vzdálen+j-í, do doby p)ed vznikem m+stského ob-
vodu. Tématem je toti' „Vále(ná nemocnice Pardubice“. 
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M%j názor je jednozna#n$. Zredukujme 

herny, omezme hazard. Dokud nám v$no-

sy z této #innosti umo!)ovaly zkrá'lovat 

ná' obvod, daly se herny v omezeném po#tu 

p&ijmout. Nyní není d%vod je tolerovat a vy-

tvá&et tak rizikové prost&edí mláde! a 'í&ení 

kriminality. 

Od po#átku kdy vznikl ná' obvod, jsem 

nebyl pro umíst"ní heren v lokalit" na'eho 

obvodu.Kone#ná rozhodnutí  o jejich vzni-

ku byla a jsou v kompetenci magistrátu.

Proto!e v n"kter$ch #ástech na'eho regionu 

je velké mno!ství heren, jsem pro jejich re-

dukci. 

Pro zru'ení heren jsem jednozna#n", dlouho-

dob" a bez ohledu na to, kam peníze z nich 

te#ou. Herní „Las Vegas“ na ulici Jana Palacha 

je prost" ostuda a m"li bychom podniknout 

v'echny mo!né legislativní kroky k jeho odstra-

n"ní. Prioritním opat&ením je vytla#it herny 

z okruhu jednoho kilometru od 'kol a 'kolek. 

• m!sto Pardubice se a( do roku 

ti Doubravice, Cihelna, Ohrazenice, 
Polabiny, Semtín, Popkovice a Rosice 

• o $ty#i roky pozd!ji, v roce 1964, 
bylo m!sto roz"í#eno i o Trnovou, 

• do roku 1976 se p#idaly Dra(kovice, 
Nemo"ice, Mn!tice, Drozdice, +erná 

• do roku 1986 byly p#ipojeny Lány na 

• v roce 1991 se osamostatnila obec 
Spojil, která se stala jak%msi ostrovem 
uprost#ed katastrálního území m!sta 

• v roce 2006 se na základ! v%sledk& 
referenda k m!stu p#ipojily Hostovice, 

• dnes mají Pardubice osm m!stsk%ch 

• m!stsk% obvod Pardubice V vznikl 
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Celková alokace !iní 132 miliony korun, 
z toho voln"ch k !erpání je p#ibli$n% 60 mi-
lion& korun. Tyto prost#edky je mo$né vy-
!erpat tzv. projektem DUKLA 11+12+13, 
pod kter"m se skr"vají vnitrobloky ohra-
ni!ené ulicemi Kpt. Nálepky, 's. armády, 
Atura Krause a Lexova, a projektem rekon-
strukce nám%stí Dukelsk"ch hrdin&. Pro-
to$e v"voj projektu nám%stí se z r&zn"ch 
d&vod& vyvíjí velmi pomalu, rozhodlo 
se m%sto spole!n% s m%stsk"m obvodem 
p#ipravit dal(í projekty k mo$né realizaci. 
„Existují t!i skupiny projekt" – první zahr-
nuje stavby, které jsou ji# v b$hu, druhá je se-

znamem projekt" v p!íprav$ a t!etí skupina 
je jak%msi zásobníkem akcí do budoucna, 
které chceme p!ipravit tak, aby v okam#i-
ku p!ípadného uvoln$ní dal&ích 'nan(ních 
prost!edk" mohla b%t okam#it$ spu&t$na 
p!íprava jejich realizace,“ vysv%tluje starosta 
m%stského obvodu Pardubice V Ji#í Hájek. 
Akcemi, které jsou ji$ realizovány, jsou 
opravy Rokycanovy ulice, vnitrobloku 
K Vi()ovce v!etn% ulice nebo dopravní 
d%tské h#i(t% na Dukle. 
Mezi akce v p#ípravné fázi pat#í nap#íklad 
rekonstrukce prostoru p#ed basketbalovou 
halou v ulici V Ráji za více ne$ 4,5 milionu 

korun !i oprava sice malé jednosm%rné, ale 
pro dopravní situaci na Sk#ivánku d&le$ité 
ulice Marty Exnarové. Na tento projekt u$ 
od února b%$í stavební #ízení a je podána 
$ádost o stavební povolení. Dal(ími pro-
jekty jsou modernizace vnitroblok& v uli-
ci Jiránkova (za popisn"mi !ísly 2 200 –  
2 202) a v ulici Lexova (za popisn"mi !ísly 
2 252 – 2 257), které by dohromady m%ly 
stát p#ibli$n% sedm milion& korun. „V%-
sledkem t$chto modernizací má b%t zlep&ení 
a zklidn$ní prostoru, úprava parkovacích 
míst a také zkrá&lení vnitroblok", které by 
m$ly slou#it také jako relaxa(ní zóny pro 
obyvatele dom",“ dodal starosta Hájek. 
V „zásobníku“ projekt&, které by teoreticky 
mohly b"t hrazeny z v"(e zmi)ovan"ch (edesá-
ti milion&, je nap#íklad protihlukov" val v Tep-

lého ulici, dal(í vnitrobloky v ulicích Lexova 
a V Blahobytu, rekonstrukce ulic *elezni!ního 
pluku a Na Spravedlnosti od k#i$ovatek s Ro-
kycanovou ulicí a ulicí Bo$eny Vikové – Kun%-
tické !i v cyklostezka v ulici 's. armády. 
Pokud v(e p&jde podle plánu, mohlo by 
dojít k nav"(ení alokace o 60 milion& 
korun, a pak by mohly b"t projekty sou-
t%$eny do prvního !tvrtletí p#í(tího roku. 
Vzhledem k tomu, $e se v%t(inou jedná 
o akce men(ího rozsahu, mohly by b"t 
v roce 2014 i dokon!eny.  
„Doufám, #e se v&e poda!í splnit. Záro-
ve) prosím ob(any o podporu nezbytnou 
k rychlému projednávání, a to vzhledem ke 
krátkému (asu na p!ípravu. Na radnici, i já  
osobn$, ud$láme maximum pro úsp$ch,“ 
slíbil Ji#í Hájek. 

Pro tento návrat argumentoval i Dopravní 
podnik m%sta Pardubice, proto$e v"jezd lin-
ky !íslo (est z Gorkého ulice je pro autobusy 
problematick". „Objevily se v&ak námitky p!e-
dev&ím obyvatel Sta)kovy ulice, kte!í se p!e-
sunu linky (íslo &est bránili. Na základ$ jed-

nání u nám$stka primátorky m$sta Michala 
Kolá(ka bylo dohodnuto, #e m$sto bude tyto 
p!ipomínky akceptovat,“ #íká starosta obvo-
du Ji#í Hájek. Po dohod% s m%stem Pardubi-
ce  a nakonec také s Dopravním podnikem 
m%sta Pardubice v(ak bylo rozhodnuto, $e 

„(estka“ z&stane v ulici Gorkého. Tato uli-
ce projde rekonstrukcí, která ulici provozu 
m%stské hromadné dopravy více uzp&sobí. 
O tomto projektu více pí(eme na stran% 5. 
Dal(í úpravy na lince !íslo (est souvisí s re-
konstrukcí nám%stí Dukelsk"ch hrdin&. 
Pokud se projekt poda#í zrealizovat, bude 
zastávka m%stské hromadné dopravy na 
tomto nám%stí upravena a trasa „(estky“ 
prodlou$ena a$ na kone!nou stanici trolej-

busové linky !íslo 5. Tato kone!ná by m%la 
také projít rekonstrukcí. „Pokud se poda!í 
trasu linky (íslo &est prodlou#it (v rámci 
rekonstrukce nám$stí Dukelsk%ch hrdin"), 
bude to pro obyvatele nám$stí znamenat 
zklidn$ní lokality a dojde ke sní#ení nejen 
hlukové, ale i emisní zát$#e zp"sobené star-
tujícími autobusy. A navíc se roz&í!í obslu#-
nost pro obyvatele bydlící v blízkosti kone(-
né stanice linky (íslo p$t,“ dodává starosta. 

ZPRÁVY Z!OBVODU

Sní!ením odvod" z hazardních her p#i$el obvod 
o miliony korun
V"nosy ze sázek a hazardních her dopo-
sud m%sto Pardubice p#erozd%lovalo for-
mou dotací nejen sportovním klub&m, 
ale také m%stsk"m obvod&m. Za tyto pe-
níze pak m%stské obvody provád%ly r&z-
né drobné opravy chodník&, udr$ovaly 
zele) nebo investovaly do d%tsk"ch h#i(+ 
a zárove) podporovaly zájmové a spol-
kové organizace. Jen$e v leto(ním roce je 
v(e jinak. P#esto$e velká radnice slibova-
la, $e i po zm%n% zákona ponechá dotace 
pro obvody ve stejné v"(i jako v p#edcho-
zích letech, skute!nost je jiná. „Nechceme 
ani korunu navíc, ale dostat na ná& pát% 
obvod místo 3,5 milionu korun pouh%ch 

25 tisíc, to je hodn$ smutné. A smutné 
je i to, #e m$sto dává na sport jen 16 % 
z 50 milion" takto získan%ch korun,“ 
#ekl starosta obvodu Ji#í Hájek a dodal: 
„Primátorka m$sta p!i rozhodování rady 
o této zále#itosti do médií uvedla, #e tento 
podíl je dán nutností splácet plaveck% are-
ál, kter% na sebe vyd$lávat nebude. Ano, je 
to sice dal&í p!íle#itost vyu#ití volného (asu 
a sportování pro pardubickou ve!ejnost, 
ale co ostatní sporty, zájmové spolky a ko-
neckonc" i obvody,“ ptá se Hájek. V(ichni 
starostové pardubick"ch m%stsk"ch ob-
vod& te, uva$ují nad tím, $e p#estanou 
herny na sv"ch územích trp%t. 

%estka by mohla jezdit o stanici dál
Tématem n&kolika posledních t'dn" je budoucnost linky m&stské hromadné 
dopravy (íslo $est. Uva!ovalo se o p#esunu trasy do Sta)kovy ulice, kudy „$est-
ka“ jezdila a! do roku 2007.

M&stsk' obvod má sv"j vlastní web
M%stsk" obvod Pardubice V ji$ t#etím 
rokem provozuje své vlastní webové 
stránky. Na adrese www.pardubice5.

cz naleznete nejen novinky o d%ní 
v m%stském obvodu, ale také pozvánky 
na r&zné akce, rady jak si vy#ídit své 

zále$itosti na ú#ad% nebo se m&$ete 
ptát starosty tém%# na cokoli. Sou!as-
n% fungují i webové stránky p#ístupné 

prost#ednictvím webu m%sta Pardubi-
ce, kter" slou$í spí(e  ú#edním zále$i-
tostem. 

M&sto chce zv'$it objem dotací v rozvojovém plánu m&sta
Ministerstvo pro místní rozvoj *R nabídlo m&stu Pardubice nav'$ení objemu 
alokace p#ísp&vku do Integrovaného plánu rozvoje m&sta. Podpo#eny by tak 
mohly b't projekty v pátém m&stském obvodu. 
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Kdo je Zden!k Veselík? 
Narodil jsem se v roce 1931 v Pardu-
bicích. Vyu!il se v Prokopce (pozd"ji 
TMS) jako soustru#ník a v továrn" 
jsem pracoval a# do d$chodu, tedy 
do roku 1991. O#enil jsem se v roce 
1951 a se svou man#elkou Evou pro-
#il cel%ch 57 let. Narodily se nám !ty-
&i d"ti, a tak mám i mnoho vnou!at 
a pravnou!at. 
V mládí jsem se v"noval kopané od 
#ák$ a# po „á!ko“ na AFK Pardubice. 
Vzpomínám rád na sv$j debut, kdy# 
jsem v roce 1948 poprvé nastoupil 
jako sedmnáctilet% na h&i't" aspiranta 
na ligu Polabanu Nymburk, kde jsme 
p&ekvapiv" vyhráli 3:2 a já vsítil i gól. 
Poprvé jsem se cítil jako profík, kdy# 
jsem dostal odm"nu 500 korun. Máti 
doma nemohla uv"&it, #e se za !utání 
platí a málem jsem dostal pár facek. 
Druh% den jsem ale marn" v novinách 

hledal své jméno v sestav" mezi hrá-
!i Provazníkem, Mejzlíkem, (kodou 
a dal'ími, proto#e jsem nev"d"l, #e 
jsem byl jen náhradník! Ale u sportu 
jsem z$stal, pozd"ji jako organizátor 
r$zn%ch besed v závod", ale i v Gran-
du. 

A kde se zrodil zájem o „kronika"ení“?
Práv" díky besedám. V roce 1964 jsem 
d"lal besedu se sourozenci Romanov%-
mi, kte&í v Pardubicích trénovali. Dále 
s p&emo#itelem kanálu La Manche 
Novákem, ú!astníkem Mistrovství Ev-
ropy ve vodním ly#ování Franti'kem 
Stehnem nebo jachta&em Richardem 
Konkolsk%m, kter% coby suchozemec 
se svou sedmimetrovou jachtou Nike 
závodil  v !ele oceán$. B"hem n"ko-
lika let ud"lal v Grandu !ty&i besedy, 
jezdili sem lidé z celého )eskosloven-
ska a v#dy bylo vyprodáno. P&átelství 

s ním trvá a# dodnes, i kdy# v roce 
1982 emigroval do USA. Zakázali mu 
plout, tak vzal #enu a dít" a odjel. Pak 
m" nav't"vovali ze státní bezpe!nos-
ti, co si s ním pí'u a tak. Po revoluci 
se p&ijel podívat, !ekali jsme na n"j 
na nádra#í, pro'li m"sto a pak odjel 
k mamince do Bohumína. Dal'í z prv-
ních besed byla s Emilem a Danou 
Zátopkov%mi, ale to jsem pak musel 
zd$vod*ovat, kdo mi to povolil! Zval 
jsem také jiné osobnosti, t&eba &editele 
ZOO ve Dvo&e Králové Josefa Wag-
nera, spisovatelku Marii Kubátovou, 
Rudolfa Hru'ínského a dal'í. Ale mám 
tu dopisy a fotogra+e i od jin%ch her-
c$, zp"vák$, politik$, sportovc$. Mám 
dokonce i dopis od Kajínka. V'echno 
jsem ale nestíhal sám fotit. M"l jsem 
znám%ch hodn" fotograf$ v Pardubi-
cích – mám tu snímky od Vladimíra 
Davida, Kubelky, K&i!ky, Báchora. 
D"lal jsem také pro fabriku exkurze 
a zájezdy.

Vy jste ale byl i sportovním funkcio-
ná"em, je to tak? 
V roce 1972 jsem byl u zrodu Okresní-
ho nohejbalového svazu, kde jsem byl 
prvním p&edsedou, pozd"ji i svazu V%-

chodo!eského kraje a !lenem v%boru 
)eského nohejbalového svazu v Praze. 
I tam jsem se projevil jako kroniká&, 
co# navazovalo na mé kroniky osob-
ností a zajímavostí. 

V jedné z kronik jsem objevila i zá-
znam o vytvo"ení sv!tového rekordu 
v hokeji…
To je certi+kát o vytvo&ení sv"tové-
ho rekordu nejstar'ího hrá!e ledního 
hokeje v profesionální sout"#i. Ev#en 
Musil odehrál v dresu Pardubice 52 se-
kundy v extralize proti Vsetínu. Bylo 
to 19. &íjna 1997, narodil se 9. &íjna 
1927. Ale mám tu i pardubick% rekord 
z !ervence 2003 – nejv"t'í uloven% su-
mec. M"l 53 kg, m"&il 211 cm. Michal 
Bajer a Ivan Sva!ina ho na #ivého kap-
ra ulovili na starém labském rameni. 
Tam jsme jako kluci chodili bruslit. 
Jo, a v Polabinách na Závod" Míru je 
kluk, kter% má 'est prst$! A mám tu 
taky léka&ské kapacity, nap&. Jaroslava 
)erného, zakladatele odd"lení úrazové 
chirurgie pardubické nemocnice. M"l 
jsem tu !est s ním hrát i p&átelsk% zá-
pas ve fotbale – TMS proti nemocnici. 
 
Vypadá to, #e kroniky jsou vá$ #ivot 
a baví vás.
To je pravda. Ale u# jsem cht"l pro ne-
moc kon!it. Mám 19 kronik. 

Ale neskon%il, práv! jste za%al tvo"it 
dvacátou kroniku.
Po n"kolika setkáních s J. Novákem 
jsem za!al dvacát% svazek s p&ísp"v-
ky od V"ry )áslavské, ze Zlaté ty!ky, 
z oslav 90 let pardubického hokeje, 
z Divadelního bálu. D"lám to pro své 
pot"'ení i na p&ání d"tí. 

Zden"k Veselík si své kroniky nenechá-
vá jen pro sebe. Uspo&ádal nap&. t%den-
ní v%stavu kronik v m"stské knihovn" 
nebo besedu v Domov" senior$ U Kos-
telí!ka. A# k n"mu dom$ chodí náv't"-
vy, aby si kroniky prohlédly. Za zásluhy 
o sport a t"lov%chovu v Pardubickém 
kraji získal Zden"k Veselík diplom 
a medaili. O kroniky má zájem pardu-
bick% archiv, ale pan Veselík se se sv%m 
podkladem zatím lou!it nechce. 
Za redakci Hlasatele p&ejeme hodn" 
zdraví a chuti do dal'í práce!

Kate!ina Nohavová

ROZHOVOR

Kdyby bylo mistrovství sv!ta kroniká"#, vyhrál 
by ho Zden!k Veselík
Tato slova sportovního komentátora Jakuba Ba$anta jsem objevila v jedné 
z kronik, které u$ tém!" 50 let vede práv! Zden!k Veselík, a musela souhlasit. 
Zden!k Veselík ve sv%ch kronikách dokonale mapuje osobnosti a jejich náv&t!-
vy v Pardubicích. 'ekn!te jakékoliv jméno a ur(it! jej naleznete v n!které ze 
dvaceti knih. A nejen jméno. Zden!k Veselík archivuje fotogra)e, vzkazy, auto-
gramy (i dokonce dopisy. Na mne práce dvaaosmdesátiletého kroniká"e, kter% 
u$ 52 let $ije na Vi&*ovce, ud!lala dojem.

Termíny p"istavení velkoobjemov%ch 

Informace k místnímu poplatku za u$í-

platník“). Poplatník je povinen 
sám si poplatek vypo!ítat, uvést 

ti p&edkládat zárove* s p&iznáním 

Poplatek se platí na ú!et správce 

vodním p&íkazem nebo hotov" na 
pokladn" ú&adu MO Pardubice V. 

platku se postupuje v souladu se 
zákonem o místních poplatcích 

te získat p&ímo na odboru Ú&adu 
m"stského obvodu Pardubice V, 

klouckova@umo5.mmp.cz, tel: 

ve !tvrtek 13. 6. 2013 se v dob" od 10.00  do 22.00 hod. bude konat 
historicky první referendum vyhla'ované Zastupitelstvem m"sta 
Pardubice o budoucnosti m"stsk%ch obvod$. V této souvislosti 

lebními), aby se hlásili bu, na telefonním !ísle 466 301 270 nebo 
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Náklady na rekonstrukci jsou 
ve v!"i 5,6 milionu korun. 
Kone#n$ se tak zlep"í nejen 
samotná ulice, ale i její okolí, 

a ve%ejnost bude mít pohodl-
n$j"í p%ístup k nové poliklini-
ce. „Vzhledem k probíhajícím 
stavebním pracím je obtí!n"j#í 

p$ístup k poliklinice. Proto jsme 
se dohodli na otev$ení bo%ního 
vchodu polikliniky, abychom 
p$edev#ím pacient&m s pohy-
bov'mi problémy umo!nili 
stál' a pohodln' p$ístup,“ %ekl 
starosta m$stského obvodu Ji%í 
Hájek. Po dobu trvání prací je 
z%ízeno i provizorní parkovi"-

t$. „Prosíme obyvatele obvodu 
i náv#t"vníky polikliniky, aby 
byli trp"liví a do%asné kom-
plikace vydr!eli. Na opravu 
Rokycanovy ulice, která byla 
v opravdu katastrofálním sta-
vu, jsme %ekali mnoho let a ko-
ne%n" se m&!eme t"#it na dobr' 
v'sledek,“ dodal starosta. 

Sou#asn$ s povrchem ulice 
Teplého by m$lo dojít také 
k rekonstrukci plynového  ve-
dení, které je umíst$no v chod-
nících. Snahou RWE je polo&it 
nové potrubí za pomoci pro-
tlak' na p$ti p%edpokláda-
n!ch k%í&eních silnic. Pouze 
v p%ípad$, &e toto z technic-
k!ch d'vod' nebude mo&né, 
dojde k p%ekopu ulice Teplé-
ho. Pozornost bude v$nována 
také vodovodnímu potrubí. 
„Pardubické Vodovody a ka-
nalizace p$edpokládají, !e 
hlavní rozvody v ulici Teplého 
jsou v dobrém stavu. Proto!e 
ale s ohledem na udr!itelnost 
stavby nelze v následujících p"ti  

letech provád"t neod&vodn"né 
zásahy do vozovky, upozor(u-
jeme ob%any, aby si naplánovali 
p$ípadné opravy p$ípojek p$ed 
vlastní stavbou práv" v tomto 
období,“ dodal starosta. 
S rekonstrukcí ulice Teplého 
souvisí také p%elo&ka trolejo-
vého vedení na k%i&ovatce ulic 
Teplého, Palacha a Pichlova. 
Sou#ástí stavby je demolice lé-
kárny na rohu ulice, p%ev$"ení 
trolejového vedení a úprava 
oblouku k%i&ovatky. Tyto práce 
budou hotovy do konce #ervna 
2013, tedy je"t$ p%ed zaháje-
ním oprav ulice Teplého. 
„Investory stavby jsou r&zné 
subjekty, p$esto si za v#echny 

dovolím po!ádat obyvatele ne-
jen této lokality o shovívavost 
a pochopení pro ur%itá doprav-
ní omezení a zv'#enou hlu-
kovou zát"!. Trp"livost ur%it" 
bude stát za to. V'sledek nám 

p$inese zkvalitn"ní nejen do-
pravy, ale celého okolí,“ uvedl 
Hájek. 
S t$mito dopravními projek-
ty souvisí také stavební práce 
u Trojice. Stávající dopravní 

omezení tu budou platit do 
konce dubna, poté %idi#e #ekají 
krátkodobá a #áste#ná opat%e-
ní vypl!vající z probíhajících 
prací. V"e by m$lo b!t hotovo 
do konce roku 2013.

ZPRÁVY Z!OBVODU

M!stsk" obvod #ekají rozsáhlá dopravní opat$ení
U% v polovin! leto&ního roku by m!la b"t zahájena oprava 
ulice Teplého. O mnoho d$íve by v&ak mohly za#ít bodové 
stavební práce. Dodavatelská 'rma si toti% stavbu p$evzala u% 
v únoru. „Na zahájení v !ervnu !ekáme z toho d"vodu, #e v Par-
dubicích probíhá více stavebních prací na silnicích a je nutné je 
zkoordinovat. Do !ervna toti# bude rekonstruován dlouh$ úsek 
od Wonkova mostu a# po okru#ní k%i#ovatku u Globusu a také 
musíme po!kat na dokon!ení prací u Parama,“ vysv!tlil termín 
zahájení starosta m!stského obvodu Ji$í Hájek. 

Oprava Rokycanovy ulice kone#n! za#ala
Práce na rekonstrukci Rokycanovy ulice v úseku mezi ulicí Na 
Spravedlnosti a „My&í dírou“ jsou v plném proudu. Magistrát 
m!sta po n!kolika odkladech zahájil stavební práce, které budou 
trvat p$ibli%n! t$i m!síce, do prázdnin by tedy m!lo b"t hotovo.
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Petr Dufek, 
zastupitel zvolen$ za Pardubáky

Ji$í Jano&,
zastupitel zvolen$ za ODS

Jan (uptovsk", 
zastupitel zvolen$ za ODS

Pokud by to bylo mo!né, pak klidn" v#ech-
ny herny zru#it - bohu!el to sou%asná legis-
lativa neumo!(uje... 
P$esto se musíme sna!it odsunout tyto pod-
niky co nejdál od #kolsk'ch za$ízení - co 
nejdál od na#ich d"tí!

Tyto )nance te* zde budou chyb"t - m"ly jít na 
podporu volno%asov'ch aktivit pro mláde!, 
pomáhat kultu$e a sportu v obvodu. Peníze 
odejdou do magistrátní pokladny a obvody si 
mají poradit s problematick'mi provozovnami 
samy, bez )nan%ní kompenzace. Nebytové pro-
story pronajímá magistrát, a tak redukce heren 
na p$ání obvodu bude z$ejm" problematická.

ANKETA NA TÉMA: M!stské obvody p$i&ly o p$ísp!vky z hazardu. Uva%ujete za t!chto podmínek o redukci heren?

Dubnoví a kv!tnoví 
jubilanti slavili

V rámci pravidelného 
setkání vedení m$stské-
ho obvodu Pardubice 
V s jubilanty se slavi-
lo i v dubnu. V salonku 
Domu kultury Dukla 
se se"li oslavenci, kte-
%í své &ivotní jubile-
um oslavili nebo oslaví 
v m$sících dubnu a kv$t-
nu. Starosta obvodu Ji%í 
Hájek a místostarosta 
Ladislav Dole&al p%edali 
drobné dárky t$m obyva-
tel'm obvodu, kte%í se ve 
zmi(ovan!ch m$sících 
do&ívají 80., 85. a 90. na-
rozenin. Pot$"it oslaven-
ce p%i"ly i d$ti z Mate%-
ské "koly Raisova. Jim 
a p%edev"ím %editelce 
"koly Iv$ )torkové a u#i-
telce Michaele Zapleta-
lové d$kujeme. A jubi-
lant'm p%ejeme mnoho 
zdraví. 

Ano, souhlasím s právem obcí rozhodovat 
o provozování heren na svém území, tak 
jak ur%il nedávno Ústavní soud.
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M!stsk" obvod Pardubice V se 
v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje m!sta (IPRM) rozho-
dl p#edev$ím zkvalitnit prostor 
p#ed Domem kultury Dukla, 
kter" je centrem tém!# v$eho 

d!ní v této %ásti m!sta. M!lo by 
tu dojít k úprav! povrchu p#ed 
samotn"m kulturním domem, 
ale i sm!rem k p#ilehlé restau-
raci Pod Ko$em. Sou%ástí t!chto 
prací má b"t i úprava parkovací-

ho stání nejen pro náv$t!vníky 
kulturních program&. V projek-
tu bude #e$eno také krátkodobé 
stání p#ed Domem d!tí a mlá-
de'e DELTA. „Chceme rodi!"m 

umo#nit, aby mohli bezpe!n$ 

a pohodln$ dopravit své d$ti do 

zájmov%ch krou#k", ale zárove& 

se chceme vyvarovat dlouhodo-

bému p'etí#ení parkovacích míst 

a zahlcení tohoto úseku ulice. 

Jde o nov% moderní systém, kte-

r% bychom cht$li vyu#ít zejména 

u Domu kultury a Domu d$tí 

a mláde#e, tzv. „kiss end ride“. 

Jde o mo#nost krátkodobého 

stání na p'ibli#n$ 10 minut vy-

u#ívaného práv$ u (kol, (kolek 

a podobn%ch za'ízení pro d$ti,“ 
vysv!tluje starosta pátého m!st-
ského obvodu Pardubice V Ji#í 
Hájek. Ke zlep$ení parkování by 
m!lo dojít také p#ed 'ivnosten-
sk"m ú#adem, kter" je dal$ím 
exponovan"m bodem v Gorké-
ho ulici. 
Od okru'ní k#i'ovatky s ulicí 
(s. armády a' po k#i'ovatku 
s hlavní tepnou – ulicí Jana Pa-
lacha dostane Gorkého ulice 
i nov" souvisl" povrch. „V rámci 

stavebních prací by m$lo v celé 

ulici dojít k mírnému nár"stu 

parkovacích míst, ale situovan%ch 

tak, abychom zlep(ili podmínky 

pro pr"jezdnost autobus" m$st-

ské hromadné dopravy,“ dodal 
Hájek. 
Linka %íslo 6 toti' Gorkého ulici 
neopustí a i nadále bude jezdit 
touto trasou. „Ur!it$ by se ale 

m$li odborníci pokusit zamyslet 

nad tím, jak vy'e(it k'i#ovatku 

Gorkého ulice s ulicí Jana Pa-

lacha pro pohodln% a bezpe!n% 

v%jezd autobus",“ navrhuje sta-
rosta. 
Na akce je v rámci IPRM vy%le-
n!no 15 milion& korun. Sou%ás-
tí projektu bude i zlep$ení stavu 
zastávek m!stské hromadné do-
pravy u Domu kultury a $koly 
Gorkého, kde by m!lo dojít k je-
jímu zobousm!rn!ní. 

Radnice m!stského obvodu chce opravit 
Gorkého ulici
Ulice Gorkého se k"í#í s ulicemi Jana Palacha, $e%kova, V Ráji, 
Ro#kova, $s. armády a Lexova.  Pokud ji chcete projít p!%ky, 
musíte se p"ipravit na tém!" jeden kilometr dlouhou procház-
ku. A práv! v této ulici chce m!stsk& obvod Pardubice V za'ít 
s rozsáhl&mi opravami a úpravami. Cíl je jedin& – zlep%it #ivot 
v ulici. 

ZRNKA

Jaroslav K(ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji"í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Petr Bene%,
zastupitel zvolen! za SPP

CO SE STALO 
V ARBORETU? 

Z dukelského arboreta zmizela 
lípa srd%itá. Strom, jeho' pr&-
m!r kmene byl 20 centimetr&, 
byl dle projektové dokumentace 
na revitalizaci zelen! v arbore-
tu stromem s neperspektivním 
v!tvením koruny, k#iv! rostl" 
a s velmi slabou vitalitou. V$e 
bylo realizováno na základ! po-
sudku dendrologa, k odstran!ní 
stromu kladné stanovisko vydal 
i odbor 'ivotního prost#edí Ma-
gistrátu m!sta Pardubice. Sou-
hlasilo také ob%anské sdru'ení 
Chráníme stromy. 

BUDE V RÁJI JAKO V RÁJI? 

Obyvatelé ulice V Ráji by cht!li 
zlep$it prost#edí ve svém okolí. 
Intenzivn! o tom s nimi diskutu-
je starosta m!stského obvodu Ji#í 
Hájek, proto'e m!stsk" obvod 
chce v tomto projektu pomoci. 
„V první fázi se jedná  o úsek mezi 

k'i#ovatkami s ulicemi Teplého a 

Milheimova. Chceme vy'e(it pro-

blematickou dopravní situaci a ce-

lou lokalitu zklidnit,“ #ekl starosta 
obvodu Ji#í Hájek. Dále se po%ítá 
se s opravou chodník&, povrchu 
komunikace a parkovacích stá-
ní v úseku od ulice Sta)kovy po 
Demokratické mláde'e. Rekon-
strukce se t"ká i úseku basket-
balové haly, kde by m!la vznik-
nout dv! parkovací místa pro 
autobusy. Pomohlo by to vy#e$it 
dopravní situaci i v dob! konání 
zápas&. Stavba by mohla b"t za-
hájena je$t! letos, nejpozd!ji v$ak 
na za%átku roku 2014. Dokon%it 
by se také m!lo osv!tlení a %ást 
p#ilehlého chodníku v úseku ulic 
Demokratické mláde'e a K Bar-
vírn!. Pokud se v$e poda#í, bude 
v ulici V Ráji jako v ráji.  

ANKETA NA TÉMA: M!stské obvody p"i%ly o p"ísp!vky z hazardu. Uva#ujete za t!chto podmínek o redukci heren?

To, #e m$stské obvody p'i(ly o !ást p'ísp$vk" z heren 

umíst$n%ch na MO je velmi nep'íjemné, nebo) získané 

prost'edky jsme pou#ívali velmi ú!elov$. P'evá#n$ v ob-

lasti d$tí a mláde#e, v p'ísp$vcích na kulturní a sportovní 

!innost, na sociální oblast, d$tská h'i(t$ apod. Stálo by za 

úvahu pokusit se herny redukovat, i kdy# by to bylo velmi 

t$#ké. Sou!asná legislativa nám toho v této oblasti moc 

nedovoluje. Za pokus to ale stojí.

Redukce po!tu heren a hazardu je ur!i-

t$ spí(e sociálním a moráln$-v%chovn%m 

úkolem a rozhodn$ nesouvisí s *nancová-

ním obvodu, tedy jejich po!et by nem$l b%t 

rozhodn$ p'edur!en od objemu pen$z, které 

platí samospráv$.

Jsem p'esv$d!en o (patném vlivu hazardu 

na mláde# a na podílu zv%(ené kriminality.

Dle mého názoru by m$ly b%t herny omeze-

ny a zp'ísn$n herní 'ád. Finan!ní p'ísp$vek 

není úm$rn% (kodám, které vznikají díky 

t$mto za'ízením.

Rekonstrukce nám!stí Dukelsk&ch hrdin) se komplikuje
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„Je to nedotknut! kousek 
p"írody. Je to území, které je 
specifické tím, #e po dlouhou 
dobu nebylo m$n$no a bez 
jakékoliv pé%e a lidského zá-
sahu se tu zachoval poslední 
kousek divoké p"írody. Je tu 
naprosto p"irozená struk-
tura strom& a ke"&, které se 
rozpadají, padají do bahna 
a z nich op$t vyr&stají nové 
stromy, revitalizují se,“ !íká 
Jaroslav Svoboda ze sdru"ení 
Chráníme stromy. S my#len-
kou zachování této p!írodní 
lokality a roz#í!ením nau$-
n%ch stezek seznámil také 
odbor hlavního architekta 
m&sta, kter% v celé lokalit& 
parku plánuje revitaliza-
ci území. M&stsk% projekt 
zatím nepo$ítá s tím, "e by 
tyto stromy a ke!e vykácel. 
„Takto vypadají lu#ní nivy, 
které u# v p"írod$  Pardubic 
t$#ko najdeme. Dnes je mo-
derní v'e vybetonovat, v'ude 
jsou %isté linie, hladké povr-
chy, beton %i sklo, stromy jsou 
vysazovány v "adách v kovo-
v!ch ro'tech. Tady je to syro-
vé, velice p$kné. Kdyby tento 

kus p"írody zmizel, byla by to 
'koda,“ dodal Svoboda. Ros-
tou tu hlavn& vrby $i topoly. 
Z p&stebního hlediska jsou 
tém&! bezcenné, ale z po-
hledu p!írody naprosto uni-
kátní. Dá se p!edpokládat, 
"e v této lokalit& "ije také 
mnoho "ivo$ich', nap!. "ab, 
je#t&rek nebo mlok'. M&sto 
chce podle Svobody je#t& le-

tos ud&lat biologické #et!ení 
a zjistit, kte!í "ivo$ichové 
zde "ijí. 
Lokalita je hodn& bahnitá, 
na ja!e dochází k mírním 
záplavám. A práv& velká 
voda m'"e b%t – krom& fi-
nan$ních prost!edk' na 
vybudování nau$né stezky 
– problémem. I kdy" je zde 
území mezi ochrann%mi 
hrázemi dvojnásobn& #iroké 
ne" jinde, vztahuje se na n&j 
vodní zákon. A ten na!izu-
je o#et!ovat území tak, aby 
nemohlo dojít k ohro"ení 
území a obyvatel. Do hry 
tak vstupuje Povodí Labe. 
„Odbor hlavního architekta 
se k nápadu staví pom$rn$ 

fatalisticky. Odkazuje se na 
Povodí Labe, p"esto#e pod-
le vodního zákona se k v$ci 
musí vyjad"ovat i odd$lení 
ochrany p"írody magistrátu,“ 
upozornil Svoboda. Povodí 
Labe v#ak doposud nikdo 
o oficiální stanovisko ne-
po"ádal. „O oficiální stano-
visko jsme po#ádáni nebyli. 
V uvedené lokalit$ koryta 
Chrudimky se jedná o %ást, 
kde se nachází úprava vodní-
ho toku ohrani%ená vn$j'ími 
zemními hrázkami z první 
poloviny minulého století. 
Ú%elem této úpravy je proti-
povod(ová ochrana p"ilehlé-
ho území Pardubic.“

pokra!ovaní na stran" 8
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ZRNKA B!ehy Chrudimky ukr"vají poslední 
zbytky #isté p!írody
Ob#anské sdru$ení Chráníme stromy vstoupilo do projektu 
revitalizace parku Vinice a nabídlo zajímavé !e%ení lokality od 
staré vojenské plovárny proti proudu !eky Chrudimky. V této 
lokalit& jsou toti$ zachovány zbytky lu$ního lesa, p!irozené 
p!írody. Vzniknout by tu mohlo v&t%í chrán&né území, pro-
stoupené nau#n"mi stezkami. V #ásti tohoto území také po-
valovou stezku naplánovala ji$ architektonická studie odboru 
hlavního architekta. 

ZASTÁVKA U KAUFLANDU

Cestující m&stskou hromadnou 
dopravou po ulici S. K. Neu-
manna budou mít více pohodlí. 
Do$kali se zbrusu nového p!í-
st!e#ku na zastávce u Kau(an-
du. M&stsk% obvod se tak sna"il 
vyhov&t "ádostem mnoha ob$a-
n' a o umíst&ní nové zastávky 
jednal s p!íslu#n%mi institucemi. 
„Omlouvám se, #e umíst$ní p"í-
st"e'ku trvalo tak dlouho. Doprav-
ní podnik ale získal stavební po-
volení teprve p"ed zimou a za%ít 
stav$t se mohlo a# na ja"e,“ !ekl 
starosta obvodu Ji!í Hájek.

P'ÍPRAVNÉ PRÁCE NA PA(
LACHOV) ULICI U* LETOS

Rekonstrukce ulic 17. listopadu 
a Jana Palacha v úseku od Domu 
slu"eb a" po k!i"ovatku U Ka-
pitána za$ne p!í#tí rok. Akci )-
nancované z evropsk%ch zdroj' 
prost!ednictvím krajského roz-
po$tu ale bude p!edcházet v%-
m&na plynového potrubí. Tu u" 
letos oboustrann& provede RWE 
v úseku od Domu slu"eb a" 
100 metr' za podjezd na Chru-
dim. Potrubí je umíst&no pod 
chodníky, a proto bude RWE 
postupn& omezovat parkování 
podél ulice 17. listopadu. M&st-
ského obvodu se tato akce p!ímo 
dotkne a" v roce 2014, kdy bude 
v%stavba plynového potrubí po-
kra$ovat sm&rem k Jesni$ánkám.

NA VINICI BYLY 
POKÁCENY STROMY

Na p!elomu února a b!ezna za$aly 
v lokalit& parku Na Vinici u staré 
vojenské plovárny tzv. p&stební zá-
sahy. V prostoru bylo vykáceno na 
sedmdesát strom' a na plo#e 1,6 ha 
byly vy$i#t&ny náletové d!eviny. 
V#e probíhalo na základ& dendro-
logické revize. Odstra*ovány byly 
d!eviny v kritickém stavu, neper-
spektivní a d!eviny navr"ené k od-
stran&ní z p&stebních d'vod'. V#e 
se d&lo v souvislosti s projektem 
revitalizace tohoto území. Zám&r 
revitalizace parku, kter% m&stsk% 
obvod vítá, je zpracován útvarem 
hlavního architekta m&sta. V%sled-
kem má b%t udr"ovan% park, kter% 
nabídne dal#í mo"nosti relaxace.

ANKETA NA TÉMA: M&stské obvody p!i%ly o p!ísp&vky z hazardu. Uva$ujete za t&chto podmínek o redukci heren?

Jan Jedli#ka, 
zastupitel zvolen# bez politické p$íslu%nosti

Pavel Studni#ka,
zastupitel zvolen# za KS&M

Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za &SSD

Redukci heren bych vítal v ka#dém p"ípad$, Pardu-
bice pat"í mezi m$sta s nejvy''ím po%tem heren na 
hlavu. Obvody nejsou jediné,  které p"i'ly o dotaci, 
sport m$l obdr#et z této podpory nejd"íve 50 %, po-
sléze 30 % a nakonec pouh!ch 16 %. P"elou% dosta-
la pln!ch 100 %.Nepovolil bych ani jedinou hernu, 
nebo bych v!razn$ zp"ísnil jejich povolování.

ANO. Herny pro mne znamenají ne't$stí 
pro rodiny, kde mají hrá%e na v!herních 
automatech. Jak m&#e zodpov$dn! rodi% 
vychovávat své d$ti, kdy# sedí u p"ístroje 
a jen tam cpe peníze, které lze vyu#ít efek-
tivn$ji.

Právní prost"edí na'eho státu nám takov! zásah neu-
mo#(uje. A% se mi mno#ství heren v na'em obvodu ne-
líbí, v nadsázce "e%eno m&#eme pouze navrhnout p"e-
jmenovat nap". ulici Jana Palacha na ulici „Las Vegas“, 
aby název lépe vystihoval její osazení hernami. Ke 'kod$ 
obvodu ale navíc platí, #e obvod nedostane ani p"ísp$v-
ky, které z této %innosti plynou. Ty si ponechá magistrát.



„Dopravní podnik m$sta Par-
dubice se na nás obrátil s #á-
dostí o schválení zm$n jízd-
ního "ádu. D&vodem úprav 

jsou hygienické a bezpe%nostní 
d&vody, p"edev'ím nutnost 
p"estávek pro "idi%e autobus&. 
Projednali jsme tyto zm$ny 

s místní komisí v Dra#kovicích 
a souhlasili s nimi,“ uvedla 
Jana Jeníková z investi$ního 
a správního odboru m&stské-
ho obvodu Pardubice V. 

Od 9. $ervna 2013 tak dojde 
k následujícím úpravám:
• Spoj ve 14:41 ze zastáv-
ky Hlavní nádra"í pojede 
o 5 minut pozd&ji (ve 14:46).
• Spoj v 15:02 ze zastávky 
Dra"kovice pojede o 2 mi-

nuty pozd&ji (v 15:04).
• Spoj v 16:15 ze zastáv-
ky Hlavní nádra"í pojede 
o 12 minut pozd&ji (v 16:27). 
• Spoj v 16:33 ze zastávky 
Dra"kovice pojede o 11 mi-
nut pozd&ji (v 16:44). 
• Spoj v 18:14 ze zastáv-
ky Hlavní nádra"í pojede 
o 8 minut d!íve (v 18:08).
• Spoj v 18:31 ze zastávky 
Dra"kovice pojede o 8 mi-
nut d!íve (v 18:23). 
• Spoj v 19:27 ze zastáv-
ky Hlavní nádra"í pojede 
o 16 minut pozd&ji (v 19:43). 
• Spoj v 19:46  ze zastávky 
Dra"kovice pojede o 14 mi-
nut pozd&ji (ve 20:00).

V souvislosti s úpravou do-
poledního spoje do obce 
+vanice dojde ke zm&nám 
t&chto spoj':
• Spoj v 9:27 ze zastáv-
ky Hlavní nádra"í pojede 
o 6 minut d!íve (v 9:21). 
• Spoj v 9:47 ze zastávky 
Dra"kovice pojede o 8 mi-
nut d!íve (v 9:39). 
• Spoj ve 10:50 ze zastáv-
ky Hlavní nádra"í pojede 
o 13 minut pozd&ji (ve 11:03). 
• Spoj v 11:10 ze zastávky 
Dra"kovice pojede o 11 mi-
nut pozd&ji (v 11:21).

Aktuální jízdní !ády budou 
zve!ejn&ny na stránkách 
Dopravního podniku m&sta 
Pardubice www.dpmp.cz. 

fatalisticky. Odkazuje se na 
Povodí Labe, p"esto#e pod-
le vodního zákona se k v$ci 
musí vyjad"ovat i odd$lení 
ochrany p"írody magistrátu,“ 
upozornil Svoboda. Povodí 
Labe v#ak doposud nikdo 
o oficiální stanovisko ne-

„O oficiální stano-
visko jsme po#ádáni nebyli. 
V uvedené lokalit$ koryta 
Chrudimky se jedná o %ást, 
kde se nachází úprava vodní-
ho toku ohrani%ená vn$j'ími 
zemními hrázkami z první 
poloviny minulého století. 
Ú%elem této úpravy je proti-
povod(ová ochrana p"ilehlé-

pokra!ovaní na stran" 8
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ZRNKA

Ev$en Erban,
radní zvolen# za SPP

Karel Norek, 
zastupitel zvolen# za KPP

Slav&na Broulíková,
radní zvolená za &SSD

B!ehy Chrudimky ukr"vají poslední 

ANKETA NA TÉMA: M&stské obvody p!i%ly o p!ísp&vky z hazardu. Uva$ujete za t&chto podmínek o redukci heren? M&stské obvody p!i%ly o p!ísp&vky z hazardu. Uva$ujete za t&chto podmínek o redukci heren?

Nejsem p"íznivec hazardních her a nechá-
pu, pro% poker m&#e b!t brán jako sport 
a je tak v'ude publikován.
Nicmén$ ale p"íjmy z hazardu byly velmi 
v!raznou polo#kou v rozpo%tu m$sta.

Mám za to, #e %ím mén$ hazardu tím lépe, 
vznikají z toho i r&zn$ silné závislosti a po-
tom chybí zdrav! rozum.

V #ervnu dojde ke zm&nám v jízdním 
!ádu linky #íslo 18
Dra$kovice pat!í k m&stu Pardubice u$ od 70. let minulého 
století. M&stská hromadná doprava sem sice nejezdí od sa-
mého za#átku, ale v roce 1998 pat!ily Dra$kovice ke dv&ma 
lokalitám, kam za#aly zají$d&t zbrusu nové nízkopodla$ní 
autobusy. Dnes sem linka #íslo 18 zají$dí pravideln& od páté 
hodiny ranní a$ do no#ních hodin p!ibli$n& jednou a$ dvakrát 
za hodinu. Obyvatele Dra$kovic te+ v%ak #ekají drobné úpravy 
v jízdním !ádu. 

KA,PAROVA HROBKA
V NOVÉM

Spole$nost Jana Ka#para plní 
své cíle. Po vyhlá#ení ve!ejné 
sbírky a následn& v%tvarné 
sout&"e se nyní pustila do sa-
motné rekonstrukce hrob-
ky prvního $eského aviatika 
a pardubického rodáka Jana 
Ka#para. Hrobka na M&st-
sk%ch h!bitovech v Pardubi-
cích byla ve velmi #patném 
stavu, a proto se spole$nost 
ve spolupráci s pranete!í Jana 
Ka#para paní Evou Perrovou 
rozhodla tento stav napravit. 
Ve v%tvarné sout&"i na návrh 
podoby hrobky zvít&zilo par-
dubické studio Procházka / 
T!e#tík. V sou$asné dob& pro-
bíhají samotné stavební práce 
a v den 130. v%ro$í narození 
Jana Ka#para, tedy 20. kv&tna 
2013, by m&la b%t nová hrobka 
slavnostn& odhalena. Krom& 
rodiny, p!edstavitel' m&sta 
a donátor' budou na slavnost-
ní odhalení pozváni i $elní 
p!edstavitelé ,eské republiky. 
Mezi p!isp&vovateli na reno-
vaci hrobky je i m&stsk% obvod 
Pardubice V, kter%  je $lenem 
Spole$nosti Jana Ka#para. 

ZÁPIS Z DUBNOVÉ 
KOMISE

Dne 3. dubna se se#la místní 
komise Dra"kovice, aby pro-
jednala aktuální problémy 
v této $ásti pátého m&stské-
ho obvodu. ,lenové komise 
nap!íklad po"ádali o nové 
horizontální "luté zna$ení za-
stávek MHD, které bude reali-
zováno, jakmile to klimatické 
podmínky dovolí. P!edseda 
komise Karel Norek byl po-
v&!en spole$n& se starostou 
obvodu jednáním se zástup-
cem spole$nosti Vodovody 
a kanalizace kv'li zápachu 
z kanalizace. 
Místní komise zárove* "áda-
la, aby její p!edseda spolu se 
starostou obvodu !e#il do-
pravní situaci na cyklostez-
ce, kde byla umíst&na zna$ka 
zákazu ch'ze chodc'. Tato 
zna$ka byla mezitím v#ak od-
stran&na. 

Pavel Studni#ka,

Redukci heren bych vítal v ka#dém p"ípad$, Pardu-
bice pat"í mezi m$sta s nejvy''ím po%tem heren na 
hlavu. Obvody nejsou jediné,  které p"i'ly o dotaci, 
sport m$l obdr#et z této podpory nejd"íve 50 %, po-
sléze 30 % a nakonec pouh!ch 16 %. P"elou% dosta-
la pln!ch 100 %.Nepovolil bych ani jedinou hernu, 

Zásadn$ nesouhlasím s #ádn!m hazardem.



Na projekt nepanuje jednotn" ná-
zor. Objevily se p#ipomínky ob-
%an&, které jsou n!kdy oprávn!né, 
jindy p&sobí jako snaha zbrzdit 
územní #ízení. To prozatím b!'í, 
ale %erpání pen!z z IPRM je ohro-
'eno. „Trochu mne mrzí, #e ob!ané 

tyto své p'ipomínky nevyslovili ji# 

p'i ve'ejn%ch projednáváních stu-

die, kter%ch jsme uspo'ádali v mi-

nul%ch m$sících hned n$kolik. Moh-

li  jsme o nich diskutovat a 'e(it je 

v!as. Vyvolává to ve mn$ dojem, 

#e tyto p'ipomínky a odvolání jsou 

podány ú!elov$ ve snaze projekt za-

stavit,“ uvedl starosta obvodu Ji#í 
Hájek. Dokonce vyslovil i názor, 'e 
za n!kter"mi p#ipomínkami sto-
jí i osobní zájmy n!kter"ch osob 
a podnikatel&. 
„Mrzí mne, #e docházelo k ovliv&o-

vání obyvatel a nab%vám dojmu, #e 

to bylo ú!elové. Jak jinak by se to-

ti# v materiálu, kter% byl (í'en mezi 

obyvateli, mohl objevit bod nap'. 

o tom, #e parkování na nám$stí 

bude zpoplatn$no?  To je v(ak omyl! 

O zpoplatn$ní parkování nikdo ni-

kdy neuva#oval a neuva#uje,“  do-
dal starosta.
Projekt revitalizace nám!stí Du-
kelsk"ch hrdin& po%ítá nejen s re-
konstrukcí parkovacích ploch, ale 
p#edev$ím s vybudováním odpo-
%inkov"ch ploch a zelen!. Sou%ástí 
projektu je také tr'nice %i zastávka 
MHD, která byla také jedním z té-
mat diskuzí. Po dohod! s Doprav-
ním podnikem m!sta Pardubic se 
ale poda#ilo tuto zastávku posu-
nout. K projektu se v záv!ru lo)-
ského roku vyjád#ilo také sdru'ení 
Chráníme stromy: Velmi jsme oce-
nili mo'nost vyjád#it se ji' v p#í-
pravné fázi k plán&m na rekon-
strukci nám!stí Dukelsk"ch hrdin&. 
P#edlo'en" návrh nás p#íjemn! p#e-
kvapil tím, 'e se nedot"ká vzrost-
l"ch strom& po obvodu nám!stí 
a naopak po%ítá v %ásti rekonstruo-
vaného nám!stí s v"sadbou strom& 
nov"ch. Nesouhlasili jsme d&razn! 
s návrhem, kter" se objevil, aby %ást 
velk"ch strom& ustoupila autobuso-

vé to%n!. Domníváme se, 'e takové 
#e$ení je ne$etrné a zbyte%né a 'e je 
mo'né pro autobusy vyu'ít nedale-
kou to%nu na kone%né stanici tro-

lejbusu %. 5. Ostatn! takové #e$ení 
je dobré nejen kv&li strom&m, ale 
i kv&li celkovému zklidn!ní tohoto 
prostoru pro obyvatele.
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pokra#ování ze strany 6
Z titulu v%konu správy vodního toku 

máme za povinnost udr#ovat vodní 

dílo v po#adovan%ch parametrech,“ 

odpov!d!l na dotaz Hlasatele Ladislav 
Merta, vedoucí kancelá#e generálního 
#editele Povodí Labe, a dodal: „V mi-

nulosti byla v$t(í !ást tohoto prostoru 

pro správce toku nep'ístupná z d"vo-

du ochrany vojenského prostoru. Pro-

to#e v sou!asné dob$ byla !ást tohoto 

prostoru ji# zp'ístupn$na, provedli 

jsme místní (et'ení, na jeho# zákla-

d$ po!ítáme se zásahem spo!ívajícím 

v odstran$ní náletového porostu a p'e-

ká#ek z pr"to!ného profilu v dané 

lokalit$. V sou!asné dob$ probíhá 

zpracování map povod&ov%ch nebez-

pe!í a map povod&ov%ch rizik, v rámci 

kterého bude proveden nov% v%po!et 

hladin v této lokalit$. Toto bude pod-

kladem pro rozsah zmi&ovaného zá-

sahu.  P'edpokládáme, #e v%stupy ze 

zpracování budeme mít k dispozici do 

konce pololetí 2013, do této doby ne-

bude v uvedené lokalit$ zásah prová-

d$n.“

Pokud se v$ak poda#í zám!r zá-
chrany p#írodního charakteru úze-
mí zrealizovat, vznikne v této malé, 
ale unikátní lokalit! nau%ná stezka 
s d#ev!n"mi chodníky, osázená in-
forma%ními panely. Nejenom turis-
t&m a $kolám, ale celé $iroké ve#ej-
nosti nabídne zajímav" pohled na 
zcela p#irozenou p#írodu. 

B"ehy Chrudimky ukr&vají poslední zbytky 
'isté p"írody

Rekonstrukce nám!stí Dukelsk&ch hrdin) se komplikuje
Nejv!t%í nám!stí v Pardubicích se oprav z"ejm! v brzké dob! nedo'ká. Po n!-
kolika ve"ejn&ch projednáváních a diskuzích se najednou objevily p"ipomínky 
ob'an), které p"ípravy rekonstrukce zbrzdily a dokonce mo#ná 
i ohrozily celou realizaci oprav nám!stí. Pokud se toti# nepoda"í tyto p"ipo-
mínky vypo"ádat v'as, vypr%í lh)ta pro 'erpání pen!z z Integrovaného plánu 
rozvoje m!sta (IPRM) na tento projekt. V leto"ním roce m!lo b#t po$ádáno 

o územní rozhodnutí a stavební povolení a m!l b#t vybrán zhotovitel stavby. 

Samotná rekonstrukce m!la prob!hnout v roce 2014. 
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M!stsk" obvod #ekají rozsáhlá dopravní opat$ení

Oprava Rokycanovy ulice kone#n! za#ala
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Masopust na Dukle zasypal 
sníh, i tak bylo veselo
Masopustní pr)vod sice ulicemi pátého m!stského obvodu pro&el u% p$ed dv!-
ma m!síci, p$esto se za ním ohlédneme. Maskám toti% nevadilo husté chumelení 
a s muzikou se vydaly na obch)zku ulicemi. Na radnici tradi#n! laufer vedoucí cel" 
pr)vod po%ádal podle star"ch tradic starostu o povolení masopustu, a pak u% turci, 
medv!dá$i, kominíci #i kv!tiná$ky zamí$ili k Domu kultury Dukla. Cestou zpívali, 
tan#ili a p$edev&ím hodovali – nechyb!ly ani tradi#ní koblihy, ani jitrnice. 

Poznamenejte si do sv$ch kalendá%"

POU& NA DUKLE
v sobotu 15. %ervna 2013 p$ed DK DUKLA



Poplatek platí fyzická osoba:
1. která má ve m!st! trval" pobyt v#. 
d!tí, které v daném roce dovr$ily 6 let,
2. které byl podle zákona upravujícího 
pobyt cizinc% na území &eské republiky 
povolen trval" pobyt na území statutár-
ního m!sta Pardubic,
3. které byl podle zákona upravujícího 
pobyt cizinc% na území &eské republiky 
povolen p'echodn" pobyt na území sta-
tutárního m!sta Pardubic na dobu del$í 
ne( 90 dn%,
4. která podle zákona upravujícího po-
byt cizinc% na území &eské republiky 
pob"vá na území statutárního m!sta 
Pardubic p'echodn! po dobu del$í 3 m!-
síc%,
5. které byla ud!lena mezinárodní 
ochrana podle zákona upravující azyl 
nebo do#asná ochrana podle zákona 
upravující do#asnou ochranu cizinc% 
a pob"vá na území statutárního m!sta 
Pardubic,
6. která má ve vlastnictví stavbu nachá-
zející se na území statutárního m!sta 
Pardubic ur#enou k individuální rekre-
aci, byt nebo rodinn" d%m, ve kter"ch 
není hlá$ena k trvalému pobytu (ádná 
fyzická osoba, a to ve v"$i odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-
li k této stavb!, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek spole#n! a ne-
rozdíln!.
Osoby uvedené v bod! 3 – 5 jsou osvobo-
zeny od poplatkové povinnosti, jestli(e 
mají p'echodn" pobyt na území m!sta 
po dobu krat$í ne( 12 m!síc% nebo pob"-
vají na území m!sta po dobu krat$í ne( 
12 m!síc%.
Sazba poplatku pro rok 2013 $iní 
500 K!. Poplatek je splatn% jednorázo-
v" do 30. dubna 2013, v p&ípad" zm"ny 
trvalého pobytu se pom"rn" krátí pod-
le po!tu cel%ch m"síc$, ve kter%ch m"l 
poplatník trval% pobyt na území m"st-
ského obvodu. V%'e uvedená obecn" 
závazná vyhlá'ka umo#*uje ve stano-
ven%ch p&ípadech osvobození od po-
platku (nap&. pro ob!any v domovech 
d$chodc$, na t&etí a dal'í nezaopat&ené 
dít" atd.). Osvobození je nutno ka#-
doro!n" dokládat. Od poplatku jsou 
rovn"# osvobozeny fyzické osoby, které 

mají ve vlastnictví stavbu nacházející 
se na území statutárního m"sta Pardu-
bice, ur!enou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinn% d$m, ve kter%ch není 
hlá'ena k trvalému pobytu #ádná fyzic-
ká osoba, a zárove* mají v'ichni vlast-
níci trval% pobyt ve m"st" Pardubice.
Stejn" jako v p&edchozích let jsou 
i v roce 2013 zasílány slo#enky s !ást-
kou, která bude
zahrnovat jak místní poplatek na rok 
2013, tak i p&ípadné nedoplatky z p&ed-
chozích let v!.
p&ípadn%ch p&edepsan%ch zv%'ení za 
nezaplacen% místní poplatek za p&ed-
chozí roky.
Poplatek lze platit p&evodem na ú!et, 
slo#enkou !i v hotovosti na podateln" 
Ú&adu m"stského obvodu Pardubice V, 
p&ípadn" jin%ch obvodech. 
V p&ípad" nezaplacení tohoto poplat-
ku se postupuje v souladu se zákonem 
o místních poplatcích a da*ov%m &á-
dem, tzn. #e nezaplacené poplatky se 
vym"&ují hromadn%m p&edpisn%m se-
znamem nebo platebními v%m"ry a ná-
sledn" dochází k jejich exekuci. 
Dále upozor*ujeme ob!any na to, #e 
po!ínaje rokem 2013 odpovídají za za-
placení poplatku za poplatníky, kte&í 
jsou v dob" vzniku poplatkové povin-
nosti nezletilí, tito poplatníci a jejich 
zákonní zástupci spole!n" a nerozdíl-
n"; zákonn% zástupce má v takovém 
p&ípad" stejné procesní postavení jako 
poplatník. Nezaplatí-li poplatek po-
platník nebo jeho zákonn% zástupce, 
m$#e správce místního poplatku vy-
m"&it tento poplatek bu, nezletilému, 
nebo jeho zákonnému zástupci.

Dal'í informace o poplatku m$#ete 
získat p&ímo na odboru ekonomickém 
Ú&adu m"stského obvodu Pardubice V, 
)e'kova 22:
A. Klou!ková, p&ízemí !. dve&í 109, e-
mail: andrea.klouckova@umo5.mmp.
cz, tel. 466 301 267,
Ing. M. Kotyková, p&ízemí !. dve&í 109, 
e-mail:marcela.kotykova@umo5.mmp.
cz, tel. 466 301 263,
p&íp. L. Lusková, p&ízemí !. dve&í 105, 
e-mail: libuse.luskova@umo5.mmp.cz, 
tel. 466 301 269.
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Termíny p"istavení velkoobjemov%ch 
kontejner# na rok 2013

Informace k+místnímu poplatku 
za komunální odpad v+roce 2013
Místní poplatek za provoz systému shroma$,ování, sb!ru, p"epravy, t"íd!ní, vyu-
$ívání a odstra*ování komunálních odpad# na území m!sta Pardubic je stanoven 
na základ! zákona o místních poplatcích a p"íslu&né vyhlá&ky. 

Informace k místnímu poplatku za u$í-
vání ve"ejného prostranství v roce 2013
Poplatek za u#ívání ve&ejného 
prostranství se vybírá za zvlá't-
ní u#ívání ve&ejného prostranství, 
kter%m se rozumí provád"ní v%ko-
pov%ch prací, umíst"ní do!asn%ch 
staveb a za&ízení slou#ících pro 
poskytování prodeje a slu#eb, pro 
umíst"ní stavebních nebo reklam-
ních za&ízení, za&ízení cirkus$, lu-
napark$ a jin%ch obdobn%ch atrak-
cí, umíst"ní skládek, vyhrazení 
trvalého parkovacího místa a u#í-
vání tohoto prostranství pro kul-
turní, sportovní a reklamní akce 
nebo pot&eby tvorby filmov%ch 
a televizních d"l. Z atrakcí po&á-
dan%ch na ve&ejném prostranství, 
jejich# v%t"#ek je ur!en na chari-
tativní a ve&ejné prosp"'né ú!ely, 
se poplatek neplatí. Místa, která 
jsou z hlediska této vyhlá'ky ve&ej-
n%m prostranstvím, jsou vymezena 
v obecn" závazné vyhlá'ce.
P&iznání k vym"&ení poplatku je 
povinen podat ka#d%, komu vzniká 
poplatková povinnost dle obecn" 

závazné vyhlá'ky (dále jen „po-
platník“). Poplatník je povinen 
sám si poplatek vypo!ítat, uvést 
p&ípadné v%jimky, tyto nále#itos-
ti p&edkládat zárove* s p&iznáním 
k poplatku.
Poplatek se platí na ú!et správce 
poplatku po'tovní poukázkou, p&e-
vodním p&íkazem nebo hotov" na 
pokladn" ú&adu MO Pardubice V. 
Splatn% je do 10 dn$ ode dne podá-
ní p&iznání k místnímu poplatku. 
V p&ípad" nezaplacení tohoto po-
platku se postupuje v souladu se 
zákonem o místních poplatcích 
a da*ov%m &ádem, tzn. #e neza-
placené poplatky se vym"&ují a ná-
sledn" dochází k jejich exekuci.

Dal'í informace o poplatku m$#e-
te získat p&ímo na odboru Ú&adu 
m"stského obvodu Pardubice V, 
)e'kova 22 u A. Klou!kové, p&í-
zemí !. dve&í 109, e-mail: andrea.
klouckova@umo5.mmp.cz, tel: 
466 301 267.

Referendum
Vá#ení spoluob!ané,
ve !tvrtek 13. 6. 2013 se v dob" od 10.00  do 22.00 hod. bude konat 
historicky první referendum vyhla'ované Zastupitelstvem m"sta 
Pardubice o budoucnosti m"stsk%ch obvod$. V této souvislosti 
#ádáme zájemce o !lenství v okrskov%ch komisích (toto#né s vo-
lebními), aby se hlásili bu, na telefonním !ísle 466 301 270 nebo 
osobn" na sekretariátu starosty u paní Renaty -íhové. 

Mgr. Ji"í &maha
tajemník ÚMO Pardubice V

tel.: 736504301



Stavební práce budou rozd%leny do n%-
kolika etap tak, aby dopravu v Pardu-
bicích zatí$ily co nejmén%. První etapa 
prací za!íná u$ v ned%li 21. dubna. A$ 

do ned%le 12. kv%tna bude opravován 
úsek od k#i$ovatky na Staré Hradi(t% 
sm%rem ke kruhovému objezdu u Inter-
sparu. Druhá etapa prací, tedy úsek od 

vjezdu na kruhov" objezd u Intersparu 
a$ po vjezd na kruhov" objezd u hyper-
marketu Globus, navá$e na p#edchozí 
stavbu v pond%lí 13. kv%tna a potrvá a$ 
do ned%le 2. !ervna. V pond%lí 3. !erv-
na se stavba#i p#esunou na t#etí, resp. 
!tvrtou etapu prací. Za!ne se opravovat 
úsek od Wonkova mostu po k#i$ovatku 
na Staré Hradi(t% a zárove) na opa!ném 
konci stavby úsek od kruhového objez-

du Globus po napojení na silnici I/36. 
Tady by stavba#i m%li skon!it nejpozd%ji 
v ned%li 23. !ervna. Samotn" kruhov" 
objezd u hypermarketu bude uzav#en 
pouze v ned%li 16. !ervna.  Na tento 
projekt by pak v letních m%sících m%ly 
postupn% navázat modernizace ulice 
Teplého, event. i t#ídy Míru a prostoru 
p#ednádra$í. V roce 2014 nás z#ejm% 
!eká oprava ulice Jana Palacha. 
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hazardních her p#i$el obvod 

Apetit Festival 
jako novinka 
V termínu od 29. do 30. %ervna se v Synthesia Parku, 
tedy v areálu dostihového závodi$t&, uskute(ní Apetit 
Festival. Tato gastronomická událost se poprvé koná 
na v'chod& *ech. P#edstaví se ti nejlep$í $é+ucha#i 
v (ele se Zde)kem Pohlreichem, prezentovat se budou 
pivovary, restaurace, vina#ství, ale i regionální v'robci 
potravin. Více na www.apetitfestival.cz. 

Velikono(ní st"l a zvyky pro D&tské centrum 
Veská a M% Sezemice
V projektu EXTRA T-ÍDA v rámci zna!ky „Rodi!e vítáni“ jsme se 
rozhodli seznámit d%ti z D%tského centra Veská a M. Sezemice s dnes 
ji$ zapomínan"mi velikono!ními tradicemi a umo$nit jim kontakt 
i s d%tmi, které ne$ijí v d%tském centru. P#ipravíme pro n% velikono!-
n% vyzdoben" st&l, upleteme s nimi pomlázku, d%ti si ozdobí veliko-
no!ní vají!ka a perní!ky, vyrobí zápich do kv%tiná!e nebo stojánek na 

vají!ka, nau!íme je koledu a v zahrad% spole!n% najdeme velikono!ní 
poklad.
Od Nada!ního fondu Tesco jsme na realizaci projektu obdr$eli 15 156 K!. 
Extra t#ída ve#ejn% publikuje projekt na nást%nce projektu. Pokud Vás 
ná( projekt zaujal, podpo#te jej na www.extratrida.cz.

Ilona Havlasová, Z* Pardubice Sta)kova 128

rozvojovém plánu m&sta

Den otev#en'ch dve#í na Tesle
Pod zá$titou starosty m&stského obvodu Ji#ího Hájka se v sobotu 1. !ervna 2013 uskute!ní Den ote-

v"en#ch dve"í ve sportovním areálu Pod Vinicí. Hostitel, TJ Tesla Pardubice, u této p"íle$itosti nabízí 

rodinám s d%tmi zdarma v&echna svá sportovi&t%. 

Tiché kryty a dopravní uzavírky
V ned%li 21. dubna byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce klí!ové komunikace 

vedoucí z centra m%sta Pardubice a$ po v#padovku na Hradec Králové. Na je-

jím konci bude moderní dopravní tepna, která díky unikátní nové technologii 

zklidní dopravu ve m%st%. P"i pokládce krytov#ch vrstev toti$ bude vyu$it gu-

mov# granulát v asfaltov#ch sm%sích, tzv. tich# kryt vozovky.

sobota 4. 5.
P%tiboj ml. $actva - kvali/kace na 
olympiádu mláde$e .AK / Par-
dubice
sobota 4. 5.
Mistrovství 'R 10 km mu$i, $eny 
a junio#i / Doma$lice      
sobota 4. 5.
2. kolo ch&ze 10 km - 2. liga / 
Praha-Opatov
st!eda 8. 5. 

Pardubická patnáctka+ 'P TPS / 
Hv%zda SKP Pardubice
st!eda 8. 5.

KP na dlouhé p#eká$ky - Svitav-
sk" st"pl / Svitavy
st!eda 8. 5.

VC Olomouce - extraligov" mí-
tink / Olomouc
sobota 11. 5. 

1. kolo KP dru$stev  junior& a do-
rostu / Nové M%sto nad Metují
so-ne 11.-12. 5.

Kvali/kace ve vícebojích na MS 
do 17 let / Nová Paka

ned"le 12. 5.      

1. kolo KP dru$stev star(ího $ac-
tva / Svitavy
ned"le 12. 5.

M 'R maratón / Praha   
st!eda 15. 5.           
1. kolo KP dru$stev mlad(ího 
$actva / Chrudim
st!eda 15. 5.

Ve#ejné závody / Hv%zda SKP 
Pardubice
sobota 18. 5. 
1. kolo extraligy / Kladno
sobota 18. 5. 
1. kolo 2. ligy / Ústí nad Orlicí
ned"le 19. 5.

1. kolo KP dru$stev mu$& / T"-
ni(t% nad Orlicí 
úter# 21. 5.

Krajské kolo Poháru rozhlasu / 
Hv%zda SKP Pardubice
st!eda 22. 5.             
1. kolo KPD p#ípravek / Hv%zda 
SKP Pardubice
st!eda 22. 5.             

Ve#ejné závody / Hv%zda SKP 
Pardubice
$tvrtek 23. 5.  
Krajské kolo atletického !ty#boje 
(kol / Ústí nad Orlicí
pá-ne 24.-26. 5.

M'R víceboje / Stará Boleslav
sobota 25. 5.  

KP jednotlivc& OPEN mu$i 
a $eny / Hv%zda SKP Pardubice
sobota 25. 5. 
Karlovarsk" p&lmaraton / Karlo-
vy Vary
ned"le 26. 5.            
2. kolo KP dru$stev star(ího $ac-
tva / Hv%zda SKP Pardubice
úter# 28. 5.  
Memoriál L.Da)ka - extraligov" 
mítink / Turnov
st!eda 29. 5.

2. kolo KP dru$stev mlad(ího 
$actva / Slati)any 
st!eda 29. 5.  
Ve#ejné závody, KP v b%hu na 
10 km / Hv%zda SKP Pardubice

Hv%zda Pardubice
Termínová listina duben – kv%ten 2013
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M!stsk" obvod Pardubice V, #e$kova 22, 530 02 Pardubice Tel.: 466510769, Fax.: 466303465, e-mail: renata.rihova@umo5.mmp.cz 
Adresa redakce: Evropské vydavatelství, s.r.o., Semtín 80, 533 53 Pardubice - Semtín
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e-mail: redakce@evropskevydavatelstvi.cz, I#O: 259979939

Tisk: NOVO-TISK, a.s., Cena v"tisku: bezplatn". Eviden%ní %íslo: MK #R E 20023
Názory spolupracovník& nemusejí v'dy vyjad(ovat názory listu. Nevy'ádané materiály nevracíme. Za chyby novinového tisku neru%íme. Periodicita: %tvrtletník.
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LU!T"NÍ O#CENY

PODZIMNÍ K!Í"OVKA

POZNEJTE OBVOD

VÍTE, %E...

• m!sto Pardubice se a( do roku 
1940 skládalo z centrální $ásti a Bílé-
ho p#edm!stí,

• v roce 1954 se k m!stu p#ipojily Par-
dubi$ky a Studánka,

• do roku 1960 byly p#ipojeny $ás-
ti Doubravice, Cihelna, Ohrazenice, 
Polabiny, Semtín, Popkovice a Rosice 
nad Labem,

• o $ty#i roky pozd!ji, v roce 1964, 
bylo m!sto roz"í#eno i o Trnovou, 
Svítkov a Srnojedy,

• do roku 1976 se p#idaly Dra(kovice, 
Nemo"ice, Mn!tice, Drozdice, +erná 
za Bory, Spojil a Staré +ívice,

• do roku 1986 byly p#ipojeny Lány na 
D&lku a Opo$ínek,

• v roce 1991 se osamostatnila obec 
Spojil, která se stala jak%msi ostrovem 
uprost#ed katastrálního území m!sta 
Pardubice,

• v roce 1994 se osamostatnily Srno-
jedy,

• v roce 2006 se na základ! v%sledk& 
referenda k m!stu p#ipojily Hostovice, 

• dnes mají Pardubice osm m!stsk%ch 
obvod&, které postupn! vznikaly v le-
tech 1991, 1996, 2002 a 2006,

• m!stsk% obvod Pardubice V vznikl 
k datu 16. listopadu 2002.

zdroj: wikipedie.cz

Stejn! jako v roce 2012 i letos bu-
deme pokra$ovat v sout!(i, která 
prov!#í va"i znalost míst a zákoutí 
v pátém m!stském obvodu. Pozná-
váte toto místo? Pokud ano, posílejte 
své odpov!di do 31. kv!tna 2013 na 
adresu Ú#ad m!stského obvodu Par-
dubice V, kancelá# starosty, +e"kova 
ulice 22; nebo e-mailem renata.riho-
va@umo5.mmp.cz. 

Nezapome)te uvést heslo POZNEJ-
TE OBVOD. 

Správné zn!ní tajenky z minulého $ísla zn!lo „PERN,TEJN“. 
Vylosovan%mi v%herci jsou: Luká# Proke#, Mgr. Alexandr Ková$, Ji%í Bure# 
Gratulujeme. Termín p#evzetí v%hry si m&(ete domluvit na telefonním $ísle 466 301 270. 

Norsk! básník a dramatik Bjorn Martinus Bjørnson u& na p%elomu 19. a 20. století v'd'l, &e „Jaro je krásné pro toho, 
kdo za&il (dopl(te tajenku)“.
Lu"t!te i tentokrát. Správné zn!ní tajenky posílejte do 31. kv!tna 2013 na adresu Ú#ad m!stského obvodu Pardubice V, 
kancelá# starosty, +e"kova ulice 22; nebo e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. Nezapome)te uvést heslo K-Í.OVKA. 



!as ukázal, "e to bylo moudré 
rozhodnutí. Okrajové #ásti se 
do#kaly kanalizací, vodovod$, 
rekonstrukcí ulic #i d%tsk&ch 
h'i(). Te* tomu v(emu m$"e 
b&t konec. A d$vod? Peníze. To 
je asi nejv%t(í argument, kter& 
kritici obvod$ pou"ívají. 

ÚSPORA 78 MILION!? 
NESMYSL

Ú'edník$ na obvodech je pr& 
mnoho a stojí p'íli( mnoho 
pen%z. Dal(í peníze stojí pro-
vozní náklady budov mal&ch 
radnic. Zru(íme je a uspo'íme 
78 milion$ korun. Tak mluví 
„velká radnice“. Jen"e nemluví 
zcela pravdu. Ze starost$ se to-
ti" mají stát nám%stci, ú'edníci 
p'ejdou na magistrát, proto-
"e jejich agendu bude muset 
n%kdo vykonávat. Pravdou 
je, "e m%sto u(et'í pouze za 
tajemníky, zastupitele a mo"-
ná za nájmy. I to je ale velice 
diskutabilní úspora. Tajemníci 
m%stsk&ch obvod$ nejsou jen 
vedoucími ú'adu bez kon-
krétní pracovní nápln%. Mimo 
jiné zaji()ují pro ú'ad i právní 
servis, p'estupkovou agendu, 
zaji(t%ní organizace voleb a 
referenda a v neposlední 'ad% 
jsou pravou rukou starosty, 

radních a zastupitel$ m%stské-
ho obvodu. 
Úpory tak nebudou avizova-
n&ch 78 milion$ korun, ale 
p'ibli"n% 20 milion$. Uv%dom-
me si, "e to je pouhé 1 % z roz-
po#tu m%sta. To znamená, "e 
ka"dého ob#ana Pardubic stojí 
obvody 222 K# za rok.

ROVNOM"RN# ROZVOJ

Obvody zaji()ují rovnom%rn& 
rozvoj Pardubic. Pokud zanik-
nou, stanou se z nich okrajové 
#ásti. Není to vyhro"ování, je 

to fakt. Bude pak je(t% n%koho 
zajímat, "e ve vnitrobloku spadl 
strom na lavi#ku, nebo "e v ulici 
n%kdo ukradl poklop od kaná-
lu? Bude m%sto opravovat ulice 
a chodníky, bude investovat do 
vnitroblok$? Sousední Hradec 
Králové rostl jako m%sto, Par-
dubice se historicky vyvíjely 
díky p'ipojování men(ích #ástí 
okolních obcí a mají tak více p'i-
rozen&ch center. Díky obvod$m 
se Pardubice rozvíjejí a zvelebují 
v(ude. Hradec Králové je hezk& 
jen v centru, okrajová sídli(t% 
jsou ve podobném stavu jako 
p'ed dvaceti lety.

BLÍZKÁ RADNICE

Místo starost$ mají b&t pov%'e-
ní radní, kte'í t'eba ani nemusí 
bydlet nebo pracovat v obvodu. 
Nebudou obvod znát. Nebudou 
znát jeho obyvatele. Nebudou 
znát ani jejich pot'eby.
Poplatky, ov%'ování podpis$ a 
dal(í ú'ední zále"itosti si budou 
muset ob#ané vy'izovat na rad-
nici v centru m%sta. Pravd%po-
dobn% budou stát dlouhé fronty, 

proto"e stejnou slu"bu bude na 
stejném míst% pot'ebovat spous-
ta dal(ích lidí z ostatních obvo-
d$. Skon#í i kulturní a spole#en-
ské akce, které obvody nyní pro 
své sousedy za pár korun po'á-
dají.  V na(em p'ípad% nap'íklad 
páte#ní „dechovky“, Dukelská 
pou), masopust, ko#árové jízdy, 
váno#ní koledy s pun#em atd.

BUDOUCNOST ?

Obvody zkrátka magistrátu 
komplikují "ivot. Paradoxn% 
tím, "e jsou za nimi vid%t v&sled-
ky. Vzpome+me si ale, jak to d'í-
ve na okrajích m%sta vypadalo. 
Chyb%la základní infrastruktura 
a jak se v(e velmi t%"ko prosa-
zovalo. Mo"ná se v okrajov&ch 
#ástech bude "ít dob'e, mo"ná 
ne. Uv%domme si ale, "e zru(ení 
obvod$ je nevratn& proces. A) u" 
nov& systém 'ízení m%sta bude 
nebo nebude dob'e fungovat, 
není cesty zpátky - obvody se u" 
nikdy nevrátí. 
Tento !lánek vyjad"uje názor 

pracovní skupiny Zastupitel-

stva a komisí Rady

+ODVDWHO+ODVDWHO
#íslo: 2                   ro#ník: 4               cena: zdarma

Slovo starosty

PRO JESNI$ÁNKY | PRO DUKLU | PRO SK%IVÁNEK | PRO DRA&KOVICE | PRO VI'(OVKU | PRO NOVÉ JESEN$ANY

Vá!ení a milí sousedé,
p"ed n#kolika málo lety, kdy jsem 
vstupoval do ve"ejného !ivota, 
jsem si dovolil prop$j%it známé 
úsloví z pern&tejnské doby: „Skví 
se jako Pardubice.“ Po celou dobu, 
co jsem starostou, se o to sna!ím: 
myslím, !e na Vi&'ovce, na Dukle, 
na Sk"ivánku, v Dra!kovicích, No-
v(ch Jesen%anech %i v Jesni%ánkách 
je to vid#t a ostatní Pardubáci nám 
mohou jen závid#t. Na&e m#stská 
%ást je toti! jedním z nejlep&ích 
míst pro !ivot v Pardubicích.
Opravili jsme d#tská h"i&t#, ulice, 
chodníky, vnitrobloky, parkovi&-
t#, staráme se o zele' a úklid Po 
163 letech jsme obnovili tiskovinu 
„Hlasatel“, po"ádáme akce pro ve-
"ejnost. 
Nyní m# ov&em trápí jiná v#c. Bude 
platit „Skví se jako Pardubice“ pro 
celé na&e m#sto - a zejména pro nás 
- i nadále? Vyvolané referendum, 
které nás v&echny p"ijde na spoustu 
pen#z, je o tom, zda se z míst, kde 
!ijeme, stane okrajová %ást m#sta 
%i nikoliv. To není populismus, to je 
fakt. Dob"e víme, !e m#sto Pardu-
bice pot"ebuje mnoho )nan%ních 
prost"edk$, které z%ásti spolknou 
investi%ní akce jako rekonstruk-
ce t"ídy Míru, Tyr&ovy sady nebo 
Aquacentrum.
Je to asi pot"ebné, ale kdo nám za-
ru%í, !e zbudou peníze i na )nan-
cování na&ich ulic, na&ich domov$? 
Opravdu si myslíte, !e rozvoj na&e-
ho území bude v p"ípad# zániku 
obvod$ stejn( %i dokonce v#t&í?  Já 
tvrdím, !e nikoliv. 
I proto budu hlasovat pro m#stské 
obvody a v referendu na otázku 
„Souhlasíte s %len#ním statutár-
ního m#sta Pardubice na m#stské 
obvody?“ odpovím ANO.
Vyz(vám Vás, mé sousedy, abys-
te zvá!ili sv$j hlas v referendu.  
Abyste p"em(&leli o tom, co jsme 
pro Vás v poslední dob# ud#lali a 
zvá!ili, zda chcete !ít v rozvíjejícím  
se prost"edí %i na mo!ném okraji 
m#sta Pardubic.

P"ij*te k referendu a hlasujte podle 
svého nejlep&ího sv#domí a v#do-
mí. A m#jte dobrou ruku.

P"eji p"íjemn( den.

Ing. Ji"í Hájek,
starosta m#stského obvodu

Pardubice V

Obvody zaji)*ují rovnom+rn, rozvoj Pardubic
Pardubice b,valy v-dy ve stínu sousedního v,chodo.eského m+sta 
Hradce Králové, ale m+ly ambice znamenat na map+ $eské repub-
liky mnohem více. Cht+ly b,t stotisícov,m m+stem, kde se bude 
lidem dob/e -ít. Jen-e po roce 1989 se za.aly od m+sta odtrhávat 
okrajové .ásti, jiné o tom siln+ uva-ovaly. Proto tehdej)í m+stské 
zastupitelstvo za.alo uva-ovat o novém správním .len+ní a o z/í-
zení obvod0, aby posílilo místní samosprávu a pomohlo rovno-
m+rnému rozvoji celého m+sta. Tak se stalo, -e v roce 1991 vznik-
ly první, periférní obvody Pardubi.ky, Svítkov a Rosice. O p+t let 
pozd+ji k nim p/ibyl polabinsk, obvod a p/ed jedenácti lety je 
doplnily obvody St/ed m+sta, Dubina a ná) obvod, kter, zahrnuje 
Duklu, Vi)1ovku, Dra-kovice, Jesni.ánky a oblast kolem Sprave-
dlnosti. Dne)ní podobu Pardubice získaly de2nitivn+ v roce 2006, 
kdy vznikl osm, obvod p/ipojením Hostovic. 
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Jak vzpomínáte na rok 2002, 

kdy obvod vznikal? 

Kdy" jsme z'izovali v roce 
2002 m%stské obvody, byla 
v na(em m%stském obvod% 
neut%(ená situace. Vzpome+-
me si, co práce a #asu jsme 
v%novali na zvelebování míst, 
kde jsme "ili, pracovali, vy-
chovávali d%ti i vnou#ata a 
kde jsme trávili nejvíce #asu. 
Kolik se z'ídilo d%tsk&ch 
h'i(), kolik se opravilo ulic a 
chodník$, jak jsme se starali o 
zele+, kolik se zrekonstruova-
lo vnitroblok$, kolik se ud%la-
lo parkovacích míst, kolik jste 
vyu"ili dotací na va(e domy a 
desítky dal(ích dobr&ch skut-
k$, které se nám spole#n% po-
da'ily. To v(e jen díky tomu, 
"e byly z'ízeny m%stské obvo-
dy a patnáct zastupitel$ m%lo 
trvalé bydli(t% práv% v míst%, 
kde bydlelo a bydlí. Byli to 
práv% oni a ob#ané, kte'í nám 
dávali desítky podn%t$, ná-
m%t$, p'ipomínek a post'eh$, 
jak je(t% lépe místa kde bydlíte 
zkrá(lit a vyu"ít. 

Mnoho investi!ních akcí se 

poda"ilo díky Integrované-

mu plánu rozvoje m#st, tedy 

IPRM. Co to vlastn# je?

Integrovan& plán rozvoje m%st 
je dota#ní program Evrop-
ské unie, m%sta mohla získat 
nemalé ,nan#ní prost'edky 
na zvelebování ur#it&ch #ástí 
m%st. Po vstupu do Evropské 
unie se p'ipravoval asi 5 let, 
následn% byl schválen i Ev-
ropskou radou s tím, "e m%sta 
m%la mo"nost získat ú#elov% 
vázané ,nan#ní prost'edky, 
tzn. na v%ci, které m%sto pot'e-
buje pro sv$j rozvoj. Jde nap'í-
klad o projekty v oblasti soci-
ální, sportovní #i kulturní, ale i 
v oblasti revitalizace "ivotního 

prost'edí a humanizace okolí, 
ve kterém "ijeme. 

Pát$ m#stsk$ obvod byl na 

!erpání dota!ních pen#z dob-

"e p"ipraven…

Od roku 2002 jsme s radou, 
zastupiteli i ú'edníky p'i-
pravovali studie. Díky tomu 
jsme m%li p'esn% zmapováno, 
co obvod pot'ebuje. Scházeli 
jsme se s ob#any i s vlastníky 
soukrom&ch dom$ #i majite-
li rodinn&ch domk$, kter&ch 
se projekty t&kaly. IPRM to-
ti" umo"+uje získat dotace i 
na soukromé domy. Pokud si 
vlastníci cht%li zateplit d$m, 
vym%nit okna nebo opravit 
st'echu, mohli získat 50 % 
náklad$. Na Dukle a Vi(+ov-
ce v té dob% bylo ji" na 90 %  

dom$ a byt$ v soukrom&ch 
rukách a mnoho z nich tuto 
mo"nost vyu"ilo. Pod vede-
ním holandské ,rmy, která 
nám pomáhala, jsme si na 
map% ohrani#ovali lokality 
vnitroblok$, barevn% si odli-
(ovali oblasti dopravy, zelen%, 
bezpe#nosti apod. Na studiích 
a projektech jsme mohli za#ít 
pracovat hned v roce 2002 i 
proto, "e jsem se o dota#ní ti-
tuly zajímal u" p'ed vznikem 
obvodu a m%l jsem pot'ebné 
informace. Na ministerstvu a 
dal(ích ú'adech jsem byl snad 
padesátkrát a s ú'edníky v(e 
konzultoval.

Ale vyplatilo se. 

Ná( projekt byl vybrán jako 
pilotní projekt pro m%sta 
v !eské republice, tak dob'e a 
odborn% byl zpracován. Také 
díky tomu jsme v té dob% do-
stali na Duklu a Vi(+ovku nej-
více pen%z, v první fázi to bylo 
200 milion$ korun. To byl jen 
za#átek. Máme zásobník pro-

jekt$, které jsou p'ipraveny 
k dal(ímu #erpání a realizaci. 
Nemohli jsme v(echno d%lat 
najednou, rozkopali bychom 
cel& obvod. Postupn% jsme 
vybírali plánovit% jednolité 
projekty, které byly samostatn% 
projektov% zpracované – ud%-
lali jsme vnitroblok na Dukle, 
pak na Vi(+ovce, pak zase jin-
de na Dukle…  

Dukla a Vi%&ovka jsou jedi-

né lokality, které mají vlastní 

IPRM?

Jeden program je pro Duklu 
a Vi(+ovku, druh& pro st'ed 
m%sta a nejbli"(í okolí. 
M%sto na rozdíl od nás nebylo 
v té dob% p'ipraveno a zoufale 
hledalo mo"nost pro #erpání 
t%chto dotací, proto vzniklo 
nové h'i(t% u Sokolovny nebo 
zázemí pro skauty. Osobn% se 
domnívám, "e kdyby m%sto 
bylo p'ipraveno na #erpání 
dotací ve v%t(ím rozsahu, tzn. 
nejen na doprovodné aktivity, 
které jsou sice sou#ástí m%sta, 

ale jsou pro u"(í skupinu lidí, 
mohlo se #erpat mnohem lépe. 
Mohly b&t revitalizovány r$z-
né prostory v sídli(tích, aby 
lidé m%li hezk& prostor k byd-
lení. 

Znamená to, 'e m#sto tak tro-

chu zaspalo?

Je to o aktivit%. Kdy" je aktivní 
starosta, zastupitelé a obvod 
jako takov& a v(ichni berou 
svou práci zodpov%dn%, nese-
dí jenom v zastupitelstvu, ale 
dívají se kolem sebe, vidí pro-
blémy a sna"í se je 'e(it, ud%lá 
se mnohem více práce. Politika 
není o tom, "e jsem n%kde na 
piedestalu moci a ukazuji se 
jako primátor, nám%stek nebo 
starosta obvodu. Politika je o 
práci, o osobním a" zarputilém 
zájmu o v%ci ve'ejné, o v(íma-
vosti a o 'e(ení nedostatk$, je 
to i o 'e(ení problém$ ob#an$ 
souvisejících s místem kde "iji, 
ale hlavn% je to slu"ba lidem a 
na to se mo"ná trochu zapo-
míná. 

ROZHOVOR

+/$6$7(/��PDJD]tQ�Ô02�3DUGXELFH�9 5RĀQtN����ĀtVOR����Y\FKi]t����ĀHUYQD�����

Byli jsme p/ipraveni, /íká emeritní starosta obvodu 
Jaroslav K1ava
Jedním z t+ch, kte/í stáli u zrodu pátého m+stského obvodu, 
je b,val, dlouholet, starosta Jaroslav K1ava. Osm let pracoval 
pro zásadní zm+ny k lep)ímu v .ástech Dukla, Vi)1ovka, Sk/i-
vánek, Jesni.ánky a Dra-kovice. Byl u toho, kdy- se poda/ilo 
„vyb+hat“ dotace z evropsk,ch fond0 a pat/il k t+m, kte/í byli 
na jejich .erpání p/ipraveni. 
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podle odhadu pyrotechnik$ a"  
nevybuchl&ch leteck&ch 

pum, podstatná #ást pak práv% 

www.pardubice.eu, 

„O osudu obvod$ se v na(em 
m%st% v sou#asné dob% hodn% 
diskutuje a je to dob'e. Do této 
diskuze nyní chceme vstoupit i 
my, ti, kte'í byli u toho. Názor 
na #len%ní m%sta na obvody 
jsme nem%li hned od za#átku 
jasn& a z'eteln&. N%kte'í z na-
(ich koleg$ byli velk&mi nad-
(enci pro co nejv%t(í p'iblí"ení 
ve'ejné správy ob#an$m, jiní 
byli zdr"enliv%j(í,“ vzpomíná 
Hana Demlová se sv&mi kolegy. 

Pro! v(bec k úvahám o z"íze-

ní obvod( do%lo? 

JL:  Iniciativa vze(la od ob#an$. 
P$sobily tu odst'edivé síly re-
prezentované zastupiteli z kdysi 
p'islou"en&ch obcí, odtrhly se 
Srnojedy a Spojil. Ob#ané více 
za#ali vnímat, "e jsou na okraji 
m%sta a cht%li se stát plnohod-
notn&mi obyvateli m%sta. Ne-
v%d%li jsme, do #eho jdeme, ne-
m%li jsme "ádn& vzor. M%stské 
#ásti v té dob% m%li jen v Praze, 
Brn%, Ostrav% a Plzni, co" jsou 
m%sta, se kter&mi jsme se srov-
návat nemohli. To logicky vy-
volávalo 'adu otázek. 

Byly tyto otázky podobné sou-

!asné diskuzi? 

HD: V podstat% podobné 
byly. Ptali jsme se sami sebe, 
zda není takové #len%ní m%s-
ta administrativn% zbyte#n% 
náro#né, kolik nás to bude 
stát pen%z a zda se obvo-
dy skute#n% p'iblí"í lidem a 
p'inesou jim v&hody. Disku-
tovali jsme, jestli prosadíme 
vize m%sta, kdy" své zájmy 
budou prosazovat i obvo-
dy. Dokonce jsme Pardubice 
porovnávali se sousedním 
Hradcem Králové, kde "ádné 
#len%ní nechystali. Ptali jsme 
se, jestli jdeme lep(í cestou 
my, nebo Hrade#tí? 

P"esto jste o z"ízení obvod( 

rozhodli…

HD: Pardubice se v roce 1991 
roz#lenily na sedm obvod$, 
z nich" ov(em #ty'i „m%stské 
obvody“, to je p$vodní histo-
rické m%sto a t'i sídli(t%, z$staly 
funk#n% nenapln%né. Samosprá-
va vznikla ve t'ech venkovsk&ch 
obvodech, kde #asto nem%li 
plyn, kanalizaci, ve'ejné osv%t-
lení apod. V prvních letech po 
z'ízení obvod$ jsme hledali a 
vyla*ovali vzájemné vztahy mezi 
radnicí a obvody. Pen%z na roz-
voj m%sta bylo málo a starostové 
m%li logicky také své po"adavky. 
St'etávaly se tak rozdílné názory, 
my jsme cht%li nejd'íve pozved-
nout st'ed m%sta, malé radnice 
se stále ptaly po kanalizaci, ply-
no,kaci… 

A co vás p"esv#d!ilo, 'e má 

smysl dokon!it napln#ní zb$-

vajících obvod(?

HD: Kdy" byl v roce 1996 z'í-
zen dal(í, tentokrát sídli(tní 
obvod v Polabinách, dostal 
také vlastní rozpo#et a zvolil si 
své zastupitele. V(ichni jsme se 
brzo nesta#ili divit, jak se toto 
nevzhledné sídli(t% za#alo m%-
nit k lep(ímu. O (est let pozd%ji 
pak i Dukla, Vi(+ovka, Dubina 
a centrum m%sta. Za#alo b&t 
z'ejmé, "e #len%ní m%sta na 
obvody je sice administrativn% 
náro#n%j(í, p'edev(ím proto, 
"e nutná obousm%rná diskuse 
mezi velkou radnicí a mal&mi 
radnicemi není v"dy jednodu-
chá, ale dobr& v&sledek je vid%t.

Kdo tedy %el správnou cestou - 

Pardubice, nebo Hradec?

JL:  Srovnávání Hradce Krá-
lové a Pardubic není na míst% 
a odpov%* m$"e b&t trochu 
spekulativní. Hradec i Pardu-
bice m%ly zcela jin& historick& 

v&voj a nikdy se nebudou po-
dobat.  Kdyby ale Pardubice 
ne(ly cestou správního #len%ní 
na obvody, nepoda'il by se asi 
rovnom%rn& rozvoj centra i 
p'ipojen&ch b&val&ch obcí. O 
n%kter&ch okrajov&ch sídli(-
tích Hradce se to asi 'íci nedá. 

Z !eho tedy vypl$vají sou!as-

né pochybnosti?

JL: Z toho, "e p$vodní my(lenka 
nebyla stoprocentn% napln%na. 
P$vodní vize byla p'enést ma-
ximum pravomocí na obvody a 
magistrátu ponechat koncep#ní, 
metodickou a kontrolní #innost, 
tedy to, co musí d%lat ze zákona. 
Tendence je ale opa#ná. Mám 
pocit, "e vznikl jak&si ko#kopes. 
M%sto rezignovalo na jakoukoli 
metodickou a kontrolní #innost, 
bere obvod$m pravomoci a po-
siluje svou vlastní moc. 
HD: -ízení z centra je v"dy 
jednodu((í pro toho, kdo 'ídí. 
V&sledky u" tak jednozna#né 
neb&vají.

Jen'e z úst kritik( obvod( 

stále sly%íme, 'e obvody jsou 

drahé …

HD: Zru(ením obvod$ m%sto sice 
n%co u(et'í, ale údaje o tom kolik 
jsou podle m&ch zku(eností  siln% 
nadnesené. Nebude to tak v&-
znamná #ástka, aby dokázala vyvá-
"it zhor(ení komfortu pro ob#any.
J&: Kdy" bude m%sto chtít zaji(-
)ovat i nadále ve(kerou drobn%j(í, 
ale d$le"itou práci, pak bude mu-
set nabrat nové lidi – nebo p'evzít 

ú'edníky ze sou#asn&ch obvod$. 
Ti budou sed%t n%kde v kancelá-
'ích – mo"ná i v kancelá'ích sou-
#asn&ch obvod$, brát stejné nebo 
i vy((í platy a deklarovaná úspora 
se najednou tém%' rozplyne. 
JL: Navíc si musíme uv%domit, "e 
obvody 'e(í problémy hned v zárod-
ku. Opraví drobné závady d'ív ne" 
z nich budou závady velké, doká"ou 
lépe zabránit nap'. #ern&m sklád-
kám, na nedostatky v odvedené prá-
ci ,rem p'ijdou rychleji – mají v(e 
p'ed o#ima. To z centra m%sto pros-
t% nedoká"e. Anebo v&b%r poplatk$ 
– od chvíle, kdy se za psy #i popel-
nice platí na obvodech, je úsp%(nost 
jejich vybírání mnohem vy((í. 

Je tedy regulérní pou'ívat 

)nan!ní úsporu jako jeden 

z hlavních argument( ? 

HD: Jsme p'esv%d#eni, "e ne. 
JL: Posuzovat my(lenku p'i-
blí"ení státní správy a samo-
správy pouze z hlediska jakési 
,nan#ní úspory není korektní. 
To bychom nemohli provozo-
vat divadla, ve'ejnou dopravu, 
plave#ák a dal(í slu"by pro ob-
#any, které stojí nemalé peníze. 

Zku%enosti "íkají, 'e obvody 

mají k lidem blí'e.

HD: Obvody jsou ur#it% lidem 
blí"e. Blízkost neznamená jen 
krat(í cestu na ú'ady, ale je to 
také mo"nost v%novat ur#it& 
#as problém$m lidí a schop-
nost porozum%t, co je pro n% 
v míst% d$le"ité. 
JL: Volení zastupitelé i ú'ední-

ci m%sta nemohou znát v(ech-
ny bolavé stránky celého m%sta 
tak podrobn%, jako znají zastu-
pitelé i ú'edníci sv$j obvod. 
Obvody jsou lidem skute#n% blí-
"e. Je tam osobní kontakt, fun-
gují i sociální vazby. Nap'íklad 
v lo+ském roce na velké radnici 
nev%d%li, "e ve m%st% "ije stoletá 
seniorka. Starosta „p%tky“ jí byl 
osobn% gratulovat. 
J&: Já jsem pro(el v(emi úrov-
n%mi samosprávy a mohu s 
odstupem #asu tuto #innost 
hodnotit. Jako nám%stek pri-
mátora jsem nesná(el rozsáhlé 
diskuse mezi zástupci poli-
tick&ch stran, mezi koalicí a 
opozicí, kdy se zám%ry prosa-
zovaly jen velmi t%"ce a slo"it%. 
Práce v místní komisi byla ve-
dena snahou pomoci na(emu 
obvodu, kdy jsme poukazovali 
na problémy obvodu, navrho-
vali 'e(ení, ale pokud nemáte 
pravomoci, nedoká"ete nic 
prosadit. Naopak velmi dobré 
zku(enosti mám z práce v za-
stupitelstvu m%stského obvo-
du, kde jsme se sna"ili nap'í# 
politické p'íslu(nosti vyu"ívat 
p'id%lené ,nan#ní prost'ed-
ky ú#eln%, hospodárn% a tam, 
kde to bylo nejvíce pot'ebné. 
Jednání byla velice korektní a 
bezproblémová. 
Cht%l bych vyu"ít této p'íle"i-
tosti a po"ádat ob#any, aby p'i-
(li k urnám, aby zodpov%dn% 
vyhodnotili ve(keré argumen-
ty a dali své „ANO“ pro zacho-
vání obvod$.

ROZHOVOR

Rozhovor s t+mi, kte/í u toho byli. Proto jim není 
osud obvod0 lhostejn,. 
Hana Demlová, emeritní primátorka a stále aktivní politi.ka a 
její kolegové, b,valí nám+stci Jan Linhart a Jaroslav &ítek byli 
u toho, kdy- p/ed dvaadvaceti lety vznikaly m+stské obvody. 
O .em tenkrát p/em,)leli a pro. nakonec obvody vznikly? Na-
plnilo uplynul,ch dvacet let jejich o.ekávání? A co /íkají na 
sou.asné diskuze o mo-ném zru)ení obvod0? 

Zleva: Hana Demlová, Jaroslav +ítek a Jan Linhart.
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ANKETA NA TÉMA: Jak budete hlasovat v referendu o obvodech a pro.?

Oprava  komunikace a nové chodní-
ky v ulici  Nemo(ická v#etn% cyklistické 
stezky a" k Nemo(ic$m. Nová cyklistická 
stezka od fotbalového h'i(t% na Dolí#ku 
do Star&ch Jesen#an.  Nové d%tské h'i(t% 
v ulici Na Zábo'í a za b&valou Sedmi#kou. 
V ulici Na Zábo'í na po"adavek ob#an$ 
bylo zaji(t%no uplatn%ní omezení rychlosti 

dopravních prost'edk$ a vyzna#ení par-
kovacích stání. Lze 'íci, "e z'ízením m%st-
ského obvodu V bylo provedeno mnoho 
prosp%(ného v porovnání proti lét$m, kdy 
m%stské obvody nebyly. 
Blí"í se nám referendum o bytí a ne-
bytí m%stsk&ch obvod$. Je dobré si 
uv%domit, "e dobr& starosta m%st-

ského obvodu má p'ehled o finan#ní 
v&(i vybran&ch daní z obvodu a kolik 
finan#ních prost'edk$ má b&t pro 
obvod p'id%leno z magistrátu. Z p'i-
d%len&ch pen%z potom mohou b&t 
hrazeny pot'eby obvodu a oprávn%-
né po"adavky ob#an$. Obvody nám 
dávají mo"nost zvolit si starostu-
hospodá'e, kter& se o sv$j obvod po-
ctiv% stará, a potom obvody budou 
ob#an$m bli"(í.
V p'ípad%, "e m%stské obvody budou 

zru(eny a budou nahrazeny komisemi 
pro místní samosprávu, lze konstato-
vat, "e podle zákona o obcích jsou ko-
mise pouze hlasem poradním,  tudí" 
nemohou rozhodovat. To znamená, "e 
budou-li zru(eny obvody a nahrazeny 
komisemi, budou odpov%di na po"a-
davky ob#an$ v oblasti oprav a inves-
tic #ast%j(í, "e peníze nejsou.

                                     Ing. Rudolf Reme%, 

p"edseda komise Jesni%ánky

Paní primátorka vám místo toho nabízí 
dosazení jednoho uvoln%ného radního, 
kter& bude mít na starost krom% své 
gesce ((kolství, kultura, "ivotní pro-
st'edí, sport nebo doprava) také navíc 
zodpov%dnost za jeden z p$vodních 
obvod$. Tak"e bychom mohli mít mís-
to starosty na obvod% t'eba uvoln%ného 
radního pro kulturu, kter& bude bydlet 
v Polabinách a bude z  nedostupné a 
vzdálené kancelá'e „velké radnice“ na  
Pern(t&nském nám%stí 1 zodpovídat za 
území Dra"kovic, Dukly, Jesni#ánek, 
Nov&ch Jesen#an, Sk'ivánku a Vi(-

+ovky. Nejenom, "e ho nepotkáte, ale 
ani se k n%mu nedostanete. Mo"ná, "e 
kdy" se objednáte, a bude na vás mít ve 
svém nabitém programu #as, vás blaho-
sklonn% p'ijme a vyslechne. A to bude 
v(echno. Nenechte se obelhávat! Jeliko" 
si ho sami nevolíte, ale jeho pozice je 
d$sledek politické dohody zvolen&ch 
magistrátních zastupitel$ za celé m%sto, 
nemá "ádn& d$vod obávat se nelibosti 
vás, voli#$. Polabin(tí, kter&m nem$"e 
u(kodit, ho za 4 roky klidn% znovu zvo-
lí. Není to deprimující!
D%síme se nadnárodních kapitálov&ch 

moloch$, kte'í likvidují na(e malé 
podnikatele a "ivnostníky. Nechceme 
aby za nás rozhodoval Brusel a ur#oval 
nám, co m$"eme a co ne. Pro# bude-
me ru(it obvody, které fungují (a je to 
v(ude okolo nás vid%t), a nahrazovat 
je centrálním superú'adem, kter& se 
sou#asn&m vedením nebyl schopen do-
táhnout jedinou v&znamnou investi#ní 
akci (Tyr(ovy sady, t'ída Míru, p'edná-
dra"í, atd.).
Magistrátem uvád%né úspory po zru(e-
ní obvod$ mají b&t kolem 50 mil. K#  co" 
jsou asi 3 % celkového rozpo#tu m%sta 
Pardubice (podle obvod$ to bude max. 
kolem 20 mil. K# tj. asi 1,2 %). Víte, "e 
jenom podpora chodu zimního stadio-
nu (dotace m%sta + zaplacené nájemné 
arény m%stem) dosahuje také skoro 
3 % rozpo#tu. Dotace V&chodo#eské-
mu divadlu d%lá v roce 2013 36 mil. K# 

a Komorní ,lharmonii 15 mil. K# - co" 
dává dohromady p'ibli"n% stejnou #ást-
ku. Sport a kulturu tedy m%sto bez 'e#í 
dotuje a instituce napomáhající rozvoji 
okrajov&ch #ástí Pardubic se jí za ty pe-
níze zdají zbyte#né!?!
Rozhodnutí je na vás! Pokud nep'ijdete 
ve #tvrtek 13. #ervna mezi 10 a 22 hodi-
nou do volebních místností a ne'eknete 
ANO pro zachování obvod$, m$"e se 
vám stát, "e brzy budete p'es celé m%s-
to jezdit do nového supermagistrátu za 
2 miliardy na Palackého ulici, parkovat 
na p'epln%ném placeném parkovi(ti a 
#ekat hodiny s po'adov&m lístkem na 
chodb%, a" vás n%kdo vyslechne.

Ing. Ji"í Jano%

zastupitel MO Pardubice (ODS),
od roku 1974 obyvatel sídli&t# Dukla

ZPRÁVY Z!OBVODU

Ing. Miroslav Ba*a,
zastupitel m#sta

Jan Smeták,
regionální mana'er

Ji/í Ro.e1,  
majitel restaurace DERBY

Co si o tom myslím ...
V m+stsk,ch obvodech jste zastoupeni lidmi, kte/í zde bydlí. Denn+ je po-
tkáváte a oni znají dob/e minimáln+ svoje okolí. Tím, -e jsou zastupite-
lé rozprost/eni po celém obvod+,  je velmi dobrá )ance, -e se obvod bude 
rozvíjet rovnom+rn+. Starostou se stane ten kandidát, kter, získá nejvíce 
va)ich hlas0, a kdy- na to p/ijde, m0-ete mu za jeho práci p/ijít pod+kovat 
nebo od plic vynadat.

Jak se -ije v Jesni.ánkách
P/ed jedenácti lety po komunálních volbách v roce 2002 byl z/ízen m+stsk, obvod V. 
Za tu dobu v oblasti Jesni.ánek a Nov,ch Jesen.an byla provedena /ada akcí, které 
vedly ke zlep)ení okolí a prost/edí ve kterém -ijeme. Krátce n+které akce p/ipomenu. 

K referendu p$jdu a podpo"ím zachování obvod$.
Pro%? Mají v(borné v(sledky – to vidí ka!d(. Nechci se 
vzdát mo!nosti volit zastupitele, kte"í v obvodu bydlí, 
znají místní problematiku a jsou pro ob%ana blízko, 
snadno dostupní. Z tohoto principu vychází i jejich od-
pov#dnost a motivace.
Obvod neslou!í ob%anovi jen pro vy"ízení jeho konkrét-
ních !ádostí a pot"eb, ale stará se i o rozvoj a údr!bu 
prost"edí a za"ízení na svém území. Takovéto projekty 
p"inesly a i v budoucnu p"inesou do obvodu mnoha-
milionové investi%ní %ástky ze státních a evropsk(ch  
fond$. I u nás, na Dukle a Vi&'ovce je to zcela z"ejmé.

K referendu rozhodn# p$jdu a budu hlasovat za zacho-
vání obvod$. 
Za dobu co obvody fungují, se na Dukle zm#nila spous-
ta v#cí. Vybudovaly a zrekonstruovaly se komunikace, 
parkovací plochy, pe%uje se o zele'. Proto!e se Dukla 
poslední dobou v(razn# omlazuje, zbudovala se mimo 
jiné i d#tská h"i&t#, která vyu!ívají maminky s mal(mi 
d#tmi.
Toto v&e se mi líbí a nejsem si zcela jist, !e by nám po-
dobn( komfort zajistila i velká radnice.

Budu hlasovat pro zachování obvod$. Proto!e, i kdy! 
se o d#ní ve m#st# zajímám, netu&ím, co t"eba tla%í lidi 
ve Svítkov#, stejn#, jako oni asi neví, kter( strom na 
Dukle je n#komu nebezpe%n(. Obvody mají sv$j smysl, 
podívejme se na porovnání s Hradcem Králové. Tam se 
prost# okrajov(m %ástem nedostává tolik pé%e jako tady 
v Pardubicích, a je to jasn# vid#t.
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Jak se Dukla m+ní k lep)ímu
Za uplynul,ch deset let investoval m+st-
sk, obvod nemalé peníze do zkrá)lování 
svého území. Platí to i o Dukle. Podívej-
te se, co v)e se u nás zm+nilo. 

Vznik m+stského obvodu V byl trefou do .erného
vodu pr$b%"n%. Zkrátka podle 

luob#ané, doporu#uji dob'e 

cházejícím referendu. Proto"e 
v(ak je referendum vzta"eno 

v%, kv$li v&stavb% kanalizace, 
a p'i schvalování jeho vzniku 

váno, "e obvod po dokon#ení 
této akce zanikne a slou#í se 
Pardubi#kami.  Mo"ná by si 

mohli p'ehrát záznam 
zasedání ZmP, kde byl vznik 

P"eji vám %*astnou ruku p"i 

bylo chybou odebrání stavebního odboru, 
i tady by m%ly tyto ú'ady blí"e k ob#anovi 

dy z$stanou a také u" p'estanou v%#né 
diskuse okolo této problematiky a bude 

Pavel Studni!ka, 

Zrekonstruované d%tské h'i(t% za Letkou 
,nancované z rozpo#tu obvodu.

Rekonstrukce ulice Jilemnického ,nanco-
vaná z programu IPRM.

Rekonstrukce ulice Jiránkova ,nancovaná 
z programu IPRM.

Zpevn%ní parkovacích ploch v ulici Jirán-
kova ,nancované z rozpo#tu obvodu.

Rekonstrukce ulice !s. armády ,nancova-
ná z programu IPRM.Rekonstrukce ulice Gorkého ,-

nancovaná z programu IPRM.

Rekonstrukce vnitrobloku v ulici 
Jilemnického ,nancovaná z pro-
gramu IPRM.

Zrekonstruované d%tské h'i(t% Pod ko-
(em ,nancované z rozpo#tu obvodu.
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Jak se Vi)1ovka a Sk/ivánek m+ní k lep)ímu
Za uplynul&ch deset let investoval m%stsk& 
obvod nemalé peníze do zkrá(lování své-
ho území. Platí to i o Sk'ivánku a Vi(+ov-
ce. Podívejte se, co v(e se u nás zm%nilo. 

Revitalizace vnitrobloku v ulici K Vi(+ov-
ce ,nancovaná z programu IPRM.

Zrekonstruované chodníky v ulici K Vi(-
+ovce ,nancované z rozpo#tu obvodu.

 Zrekonstruovaná ulice .elezni#ního 
pluku ,nancovaná z rozpo#tu obvodu.

Projekt zklidn%ní dopravy v ulici Rokycanova 
,nancované z rozpo#tu obvodu, kter& obdr"el 
ocen%ní v sout%"i CESTY M/STY.

Opravené zálivy a parkovací místa 
v ulici K Vi(+ovce ,nancované z roz-
po#tu obvodu.

Nové parkovací stání za domy v ulici K Bla-
hobytu ,nancované z rozpo#tu obvodu. 

Opravené chodníky v ulici K Blaho-
bytu ,nancované z rozpo#tu obvodu.

Zrekonstruované Bene(ovo nám%stí 
,nancované z programu IPRM.

Revitalizace vnitrobloku v ulici K Vi(+ov-
ce ,nancovaná z programu IPRM.
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Jak se Jesni.ánky a Dra-kovice m+ní k lep)ímu
Za uplynul&ch deset let investoval m%stsk& obvod nemalé peníze do 
zkrá(lování svého území. Platí to i o Jesni#ánkách a Dra"kovicích. Po-
dívejte se, co v(e se u nás zm%nilo. 

Opravená kapli#ka 
v Dra"kovicích.

Opraven& chodník v ulici Ob%tí 24. srp-
na ,nancovan& z rozpo#tu obvodu.

Oprava zpevn%n&ch ploch v ulici Na Zá-
bo'í ,nancovaná z rozpo#tu obvodu.

Zrekonstruované chodníky v ulici Pod 
B'ízkami ,nancované z rozpo#tu obvodu.

Oprava zpevn%n&ch ploch v ulici Na Zá-
bo'í ,nancovaná z rozpo#tu obvodu.

Opraven& chodník v ulici Kone#ná ,nan-
covan& z rozpo#tu obvodu.
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Vznik m+stského obvodu V byl trefou do .erného

V+/ím, -e zvít+zí zdrav, rozum

V poslední dob% je vedena ze 
strany sou#asného politického 
'ízení „velké“ radnice, tedy ma-
gistrátu, dost razantní „masá"“ 
ob#anské ve'ejnosti m%sta Par-
dubic s cílem vsugerovat ob-
#an$m my(lenku, "e existence 
m%stsk&ch obvod$ je zcela zby-
te#ná a velice nákladná. Paní 
primátorka, podle mého názoru 
zcela cílen%, zve'ej+ovala ve sd%-
lovacích prost'edcích neúplné 
informace o v&sledcích prove-
den&ch audit$. Podle informací, 
které jsem obdr"el, byl tento au-
dit proveden auditory, 'ekn%me, 
dost ned$sledn%. Spousta tvrzení 
v n%m uvád%n&ch byla zavád%jící 
a informovala o pochybeních, 
která ale ve skute#nosti v$bec ne-
nastala. Audito'i nap'íklad tvrdí, 
"e neexistují n%které záznamy, ale 
ty ve skute#nosti existují, ale au-
dito'i o jejich p'edlo"ení ani ne-
po"ádali. Navíc paní primátorka 
zakázala zp'ístupnit text auditu 
s ohledem na smluvní vztah. 
Tato skute#nost je, podle mého 
názoru, p'inejmen(ím podivná. 

V"dy) audit zaplatili ob#ané m%s-
ta Pardubic. Ná( obvod zve'ejnil 
p'edcházející v&sledky m%stské-
ho auditu na sv&ch internetov&ch 
stránkách, aby ob#ané m%li p'í-
stup ke v(em informacím.
M%stem najat&mi auditory byla 
nap'. rozporována zakázka na se-
#ení trávy, ve které byl obvod roz-
d%len na t'i samostatné #ásti. Ano, 
v&b%rové 'ízení bylo vypsáno 
takto. Nicmén% uchaze#i byli in-
formováni o této skute#nosti p'e-
dem s cílem dosáhnout nejni"-
(ích náklad$. To se také poda'ilo. 
Pokud by byla zakázka vypsána 
na cel& obvod najednou, byli by 
vy'azeni drobn%j(í podnikatelé a 
pravd%podobn% by zvít%zily Slu"-
by m%sta Pardubic. Bohu"el, tato 
spole#nost podala v"dy nejvy((í 
cenovou nabídku. Ale nebudu 
dále diskutovat o tolik m%stem 
mediáln% zd$raz+ovaném auditu.

Minulost
Rád bych vám sd%lil své po-
znatky za dobu mého p$sobení 
v zastupitelstvu m%sta (20 let) a 

m%stského obvodu (2 volební 
období). V dob%, kdy je(t% m%s-
to nebylo #len%no na obvody, 
byly provád%ny hlavn% úpravy 
ve st'edu m%sta, já 'íkám „kam 
je z oken radnice vid%t“. Nap'í-
klad p'ed radnicí se vym%+ova-
lo funk#ní osv%tlení za stylové 
a p'itom park na Zborovském 
nám%stí m%l nefunk#ní osv%t-
lení, na které peníze nebyly. 
Opravy v okrajov&ch #ástech 
m%sta byly obtí"n% prosaditel-
né. Po vzniku m%stského ob-
vodu byly pot'eby na opravy a 
dal(í rozvoj obvodu zmapovány 
a obvod se systematicky p'ipra-
voval na d$slednou správu. P'i-
pomínám jenom namátkou, "e 
se poda'ilo opravit nap'. #ásti 
sídli(t% Dukla, Vi(+ovky nebo 
Dra"kovic. Obvod má p'ipra-
veny projekty na dal(í úpravy. 
M%sto prosí o posuny termín$ 
pro své projekty, aby zachránilo 
dota#ní peníze, zatímco ná( ob-
vod je p'ipraven takové peníze 
#erpat. Úprava parku „Pod Vi-
nicí“ byla ostatn% také p'ipra-

vována v na(em obvodu. 
Budoucnost
Pokud dojde ke zru(ení na(e-
ho obvodu, op%t se nám vzdálí 
správa a jsem p'esv%d#en, "e se 
zhor(í pé#e o zele+, chodníky i 
rozvoj obvodu. Argumentace o 
vysok&ch nákladech je jedno-
stranná. Jakmile za#ne se v(e-
mi pen%zi hospoda'it „velká 
radnice“, zcela jist% utratí mno-
hem více pen%z na provád%n&ch 
opravách, proto"e nebude reali-
zovat v&b%rová 'ízení i na malé 
zakázky, proto"e to jednodu(e 
ze zákona nebude muset d%lat. 
Úspora tedy bude ve svém d$-
sledku mnohem men(í i s ohle-
dem na pot'ebné nav&(ení po-
#tu zam%stnanc$ magistrátu.
A#koli jsem po celou dobu 
p$sobení byl postaven do opo-
zi#ní funkce, musím konstato-
vat, "e na radnici m%stského 
obvodu byly mé p'ipomínky a 
návrhy v"dy poctiv% zva"ová-
ny. Správa obvodu je p'ece jen 
mnohem blí"e oblasti, ve které 
"iji. Zastupitelé vidí a p'ená(ejí 

denní problémy na radnici ob-
vodu pr$b%"n%. Zkrátka podle 
mého názoru byl vznik m%st-
ského obvodu V trefou do #er-
ného. Proto vám, vá"ení spo-
luob#ané, doporu#uji dob'e 
zvá"it své rozhodnutí p'i nad-
cházejícím referendu. Proto"e 
v(ak je referendum vzta"eno 
k celému m%stu, nelze v&sle-
dek p'edem ani odhadnout. 

Jenom bych na záv%r p'ipo-
mn%l, "e m%stsk& obvod Hos-
tovice (MO8) byl z'ízen ú#elo-
v%, kv$li v&stavb% kanalizace, 
a p'i schvalování jeho vzniku 
bylo zastupitel$m prezento-
váno, "e obvod po dokon#ení 
této akce zanikne a slou#í se 
Pardubi#kami.  Mo"ná by si 
radní mohli p'ehrát záznam 
ze zasedání ZmP, kde byl vznik 
tohoto obvodu schválen.

P"eji vám %*astnou ruku p"i 

volb#.

Ing. Jan Jedli!ka (BEZPP)

Jsem m%stsk&m zastupitelem od roku 
1990 a byl jsem u zrodu nápadu i realiza-
ce ustavení m%stsk&ch obvod$. Nejv%t(ím 
argumentem bylo to, "e kam bylo vid%t z 
oken velké radnice, tam se dlá"dilo, ob-
kládalo mramorem a le(tilo do chromu, 
#ím dál od této v&znamné budovy, tím se 
situace zhor(ovala a okrajové #ásti m%sta 
#asto poci)ovaly, "e jsou na okraji zájmu. 
Od ustavení m%stsk&ch obvod$ jsme si 

slibovali, "e budou mít blí" k ob#anovi, "e 
budou lépe znát místní problémy a také 
"e budou prosazovat priority své m%stské 
#ásti. Budu mluvit pouze za ná( pát& m%st-
sk& obvod, kter& je pozitivní vizitkou toho, 
jak m$"e aktivita pracovník$ obvodu i 
volen&ch zástupc$ prosp%t. Ka"d&, kdo 
v této lokalit% "ije, pocítil ve svém okolí 
zlep(ení fakticky ve v(ech oblastech "ivo-
ta, po#ínaje zelení, p'es komunikace, a" 

nap'. po rekonstrukce vnitroblok$. Akce 
Labe - Lou#ná byla nejlep(í ukázkou toho, 
co doká"e aktivita obvodu. Jako zastupitel 
m%stského obvodu V podporuji ponechá-
ní m%stsk&ch obvod$, i kdy" se nebráním 
diskusi okolo m%stsk&ch obvod$ I a VIII. 
KS!M ve svém volebním programu m%la 
ponechání obvod$, dokonce pov&(ení je-
jich pravomocí, ov(em se snahou vhodn% 
sní"it ,nan#ní náro#nost. Myslím si, "e 

bylo chybou odebrání stavebního odboru, 
i tady by m%ly tyto ú'ady blí"e k ob#anovi 
se znalostí místní problematiky.
V%'ím, "e zvít%zí zdrav& rozum a obvo-
dy z$stanou a také u" p'estanou v%#né 
diskuse okolo této problematiky a bude 
v%t(í klid na práci.

Pavel Studni!ka, 

zastupitel MO V (KS,M)

Eli)ka Brabcová,
obyvatelka Dukly

Alois Rainberg,
podnikatel

Radim Mach,
Majitel restaurace U Zeleného stromu

K referendu p$jdu a budu rozhodn# volit obvody. U! 
jen pro takovou mali%kost, !e m$!u slo!enku za popel-
nice zaplatit tady a zdarma, nechci jezdit na magistrát 
a strávit tam hodinu.

K referendu p$jdu a stojím za obvody. V tomto obvod# 
!iji od narození, a vidím, co se díky vzniku obvod$ po-
vedlo zlep&it. Prost# to funguje, stále se n#co d#je. Jen mi 
zde chybí stavební ú"ad, kter( byl p"esunut na magistrát. 
Zdej&í ú"edníci obvod znali, nebyl pro n# problém sejít se 
a problémy na míst# "e&it, a pro nás to bylo kousek. Jeho 
p"esun na magistrát mi p"ijde jako velká chyba.

Jednozna%n# jsem pro zachování obvod$, mají mno-
hem blí! k lidem, které sou%asn# ochrání p"ed zbyte%-
n(m stresem z velkého ú"adu.

ANKETA NA TÉMA: Jak budete hlasovat v referendu o obvodech a pro.?



1. Jak ctila volební hlasy? Byla zvolena 
kam? Pak si v politické tr"nici vym%ni-
la pozice s loutkovodi#em. Opravdu v%c 
nenormální a v$#i voli#$m amorální.

2. Ru(ením obvod$ chce 'e(it co? A) 
p'esn% 'ekne ob#an$m, kolik stály 
obvody a kolik ud%laly. Kolik stál a 
kolik stojí magistrát a co se mu po-

da'ilo ud%lat. Jen kolik stály hv%zdné 
projekty.

3. K #emu pot'ebuje #ty'i nám%stky? 
K #emu pot'ebuje 360 ú'edník$? Co 
tam dosud d%lali, kdy" najednou zvlád-
nou i práci obvod$.

4. Audit stál skoro p$l milionu a co p'i-
nesl? Referendum bude stát jeden a p$l 
milionu a co p'inese?

MVDr. Karel Norek

zastupitel MO V a p"edseda komise 
Dra!kovice

zru(eny a budou nahrazeny komisemi 

mise pouze hlasem poradním,  tudí" 
nemohou rozhodovat. To znamená, "e 
budou-li zru(eny obvody a nahrazeny 

   Ing. Rudolf Reme%, 

a Komorní ,lharmonii 15 mil. K# - co" 

ku. Sport a kulturu tedy m%sto bez 'e#í 
dotuje a instituce napomáhající rozvoji 

Rozhodnutí je na vás! Pokud nep'ijdete 

nou do volebních místností a ne'eknete 
ANO pro zachování obvod$, m$"e se 

to jezdit do nového supermagistrátu za 
2 miliardy na Palackého ulici, parkovat 
na p'epln%ném placeném parkovi(ti a 
#ekat hodiny s po'adov&m lístkem na 
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Ne- p0jdeme k referendu
Bylo by dob/e, aby paní primátorka /ekla mimo t+ch polopravd i to druhé – 
pravdu a neuvád+la ob.any v omyl.

Budu hlasovat pro zachování obvod$. Proto!e, i kdy! 
se o d#ní ve m#st# zajímám, netu&ím, co t"eba tla%í lidi 
ve Svítkov#, stejn#, jako oni asi neví, kter( strom na 
Dukle je n#komu nebezpe%n(. Obvody mají sv$j smysl, 
podívejme se na porovnání s Hradcem Králové. Tam se 
prost# okrajov(m %ástem nedostává tolik pé%e jako tady 

Vyzkou(et si je mohly d%ti v rámci 
Jarního karnevalu, kter& se tu konal 
v ned%li 28. dubna. I kdy" drobn% 
pr(elo a po#así bylo chladné, d%ti se 
sv&mi rodi#i p'i(ly. V maskách i bez 
masek mohly sout%"it o r$zné ceny. O 
program se staral loutká'sk& soubor 
AHOJ!
„Radnice se sna"í v%novat pozornost 

v(em h'i(tím v obvodu. N%která pro-
cházejí v%t(í investicí, jinde se obvod 
sna"í alespo+ o drobn%j(í opravy a 
úpravy,“ 'ekl starosta m%stského ob-
vodu Ji'í Hájek. Na tyto investice byly 
v minulosti vyu"ívány prost'edky p'e-
dev(ím z v&nos$ ze sázek a hazardních 
her, kter&ch ale v leto(ním roce, bohu-
"el z rozhodnutí velké radnice, ubylo.

H/i)t+ Pod ko)em u- o2ciáln+ slou-í svému ú.elu
M+stsk, obvod Pardubice V slavnostn+ zahájil provoz na zrekonstruované d+t-
ském h/i)ti nedaleko restaurace Pod ko)em u DK Dukla. Z rozpo.tu m+stského 
obvodu tu byl opraven nejenom plá)* dominanty h/i)t+ – d/ev+ného kon+, ale 
novotou zá/í také nové herní prvky.

Aviatik Ka)par u- má 
d0stojné místo k odpo.inku
V pond+lí 20. kv+tna, v den 130. v,ro.í narození Jana Ka)para, byla odhalena 
zrenovovaná rodinná hrobka prvního .eského aviatika na M+stsk,ch h/bito-
vech v Pardubicích. Poda/ilo se to díky iniciativ+ Spole.nosti Jana Ka)para a 
2nan.nímu p/ísp+vku Pardubického kraje a na)eho m+stského obvodu. 

Slavnostní akt zahájil p'elet letoun$ JAS 39 Gripen, které tak jménem armády 
vzdaly #est Janu Ka(parovi. K armád% se p'ipojili p'edstavitelé m%sta, m%stského 
obvodu Pardubice V, Pardubického kraje, Parlamentu !eské republiky i ob#ané 
Pardubic. Odhalení hrobky, do té doby zahalené ve st'íbrném saténu, bylo úkolem 
pranete'e Jana Ka(para Evy Perrové, primátorky m%sta Pardubice 0t%pánky Fra+-
kové, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starosty m%stského ob-
vodu Pardubice V Ji'ího Hájka. 
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Dokon#ovací práce na likvida-
ci ekologick&ch zát%"í potrvají 

do #ervna, to se v(ak obejde 
bez rizika nálezu letecké pumy. 

Nevybuchlé letecké pumy ale 
budou z'ejm% Pardubicím 
hrozit i v budoucnu. Rozsáhlé 
zemní práce jsou plánovány 
nap'íklad p'i v&stavb% a roz-
(i'ování komunikací v této 
lokalit%. 
Sana#ní práce u Parama za#aly 

v lednu leto(ního roku. Riziko, 
"e p'i nich d%lníci narazí na 
nevybuchlou munici le"ící v 
zemi desítky let, bylo pom%r-
n% reálné. Na celém území 
Pardubic m$"e b&t z období 
nálet$ na Pardubice b%hem 
druhé sv%tové války v zemi 

podle odhadu pyrotechnik$ a"  
130 nevybuchl&ch leteck&ch 
pum, podstatná #ást pak práv% 
v okolí vlakového nádra"í a Pa-
rama, které byly cílem nálet$.

p'evzato z www.pardubice.eu, 
redak#n% kráceno
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V,kopové práce u Parama skon.ily
Po .ty/ech m+sících ukon.ila 2rma GEOtest, provád+jící sa-
na.ní práce v okolí Parama, v,kopové práce probíhající za stá-
lého pyrotechnického dozoru. Skon.ilo riziko mo-ného nále-
zu nevybuchlé munice z druhé sv+tové války a tím evakuace 
velké .ásti Pardubic.

Nabídka DDM DELTA
KROU&KY ESTETICKÉ 
V(tvarn( - pro nejmen&í (6 – 7 let)
V(tvarn( (8 – 15 let)
P"íprava k p"ijímacím zkou&kám (15 - 19 let)
Toulky sv#tem um#ní (8 - 15 let)
Keramika (6 – 19 let)
To%ení na hrn%í"ském kruhu (8 – 19 let)
Keramika pro rodi%e s d#tmi (4 – 6 let)
Papírohrátky (8 – 19 let)
-ikulky (6 – 12 let)
„-vadla Madla“ – &ité projekty (9 – 15 let)

KROU&KY HUDEBNÍ 
Skupinová .étna za%áte%níci  i pokro%ilí 
(6 – 12 let)
Skupinová kytara za%áte%níci  i pokro%ilí 
(6 – 19 let)
Skupinov( klavír za%áte%níci  i pokro%ilí 
(6 – 19 let)
 
KROU&KY TANE$NÍ 
Street dance (10 – 19 let)
Zumba (10 – 19 let)
B"i&ní tance (10 – 15 let)
Dance mix, Ma!oretky – p"ípravka (10 – 19 let)
Tane%ní a pohybová &kola pro p"ed&kolní 
i &kolní d#ti

KROU&KY JAZYKOVÉ 
Anglick( jazyk pro nejmen&í (5 – 7 let)
Anglick( jazyk za%áte%níci (8 – 12 let)
Anglick( jazyk pokro%ilí (10 – 19 let)
N#meck( jazyk za%áte%níci (6 – 12 let)
N#meck( jazyk pokro%ilí (10 – 19 let)
N#meck( jazyk dou%ování (6 – 19 let)
Rusk( jazyk pro nejmen&í (5 -7 let)
Rusk( jazyk za%áte%níci (6 – 12 let)
 
KROU&KY SPORTOVNÍ 
Airso1 (11 – 19 let)
Stolní tenis za%áte%níci i pokro%ilí  (6 – 19 let)
Stolní tenis za%áte%níci i pokro%ilí (6 – 19 let)
Stolní tenis za%áte%níci i pokro%ilí (6 – 19 let)
Florbal – Z- Gorkého (6 – 10 let)
Florbal – Z- Resslova (11 – 15 let)
Florbal – star&í !áci – kondi%ní tréninky  
(13 – 15 let)
Florbal – star&í !áci -  herní taktika (13 – 15 let)
Basketbal p"ípravka (6 – 9 let)
Aerobic – kondi%ní (10 – 15 let)
Aerobic – sportovní (10 – 15 let)
Pohybová v(chova (4 – 6 let)
Jóga (7 – 15 let)
Jezdeck( (8 – 19 let)
Ly!ování (6 – 19 let)

Cvi%ení pro zdraví (6 – 13 let)
Plavání za%áte%níci (8 – 12 let)
Plavání pokro%ilí (12 – 16 let)
Badminton (12 – 15 let)
Sebeobrana (10-15 let)

V#PO$ETNÍ TECHNIKA 
Po%íta%e hrou (6 – 8 let)
Po%íta%e pro za%áte%níky (8 – 15 let)
Po%íta%e pro pokro%ilé (8 – 19 let)
Programování (10 – 15 let)
Tvorba webu (10 - 15 let)
Game time (8 - 15 let) 

P%ÍRODOV"DNÉ KROU&KY
Rybá'sk& - za#áte#ník (6 – 19 let)
Rybá'sk& - pokro#ilí (6 – 19 let)
Astronomie - za#áte#níci (6 – 19 let)
Astronomie - pokro#ilí (6 – 19 let)
P'írodov%dn& (6 – 15 let)
Zálesáck& (8 – 15 let)

KROU&KY MODELÁ%SKÉ
Plastikoví modelá"i (6 – 19 let)
Lete%tí modelá"i (6 – 19 let)
Elektrotechnick( (7 – 19 let)
Papírové modely (8 – 12 let)

+elezni%ní modelá"i (7 – 19 let)

KROU&KY OSTATNÍ
-achov( (10 – 19 let)
Fotogra)ck( (10 – 19 let)
Mal( spisovatel (10 – 19 let)
Dramatick( – za%áte%ník (6 - 10 let)
Dramatick( – pokro%ilí (11 – 19 let)
Toulky Pardubicemi (10 – 19 let)
Mal( zdravotník (8 - 15 let)
Loutkohereck( krou!ek (9 - 15 let)

KURZY PRO DOSP"LÉ 
Dopolední kurz PC pro za%áte%níky
Kurz anglického jazyka za%áte%níci
Kurz anglického jazyka pokro%ilí
Kurz n#meckého jazyka za%áte%níci
Kurz n#meckého jazyka pokro%ilí
Jóga 
V(tvarná v(chova
Zdravotní cvi%ení
Zumba pro dosp#lé

KLUBY:
D%tsk& klub DEL2Á!EK  – pro ma-
minky s d%tmi na mate'ské dovolené     
Scrapbookov& klub

P/ím+stské tábory DDM DELTA
DDM DELTA po/ádá i letos n+kolik p/ím+stsk,ch tábor0. V+t)ina jich je ji- 
obsazena, ale volná místa jsou je)t+ na dvou z nich.

RYBÁ%SK# P%ÍM"STSK# TÁBOR
1. 7. - 4. 7. 2013

pro majitele rybá'ského lístku. Koná se 
i za nep'íznivého po#así.

S sebou: rybá'sk& lístek, prut, pean, 
metr, vhodnou obuv a oble#ení (dle 
po#así), pití (min 1,5l), sva#inu, #epici, 
opalovací krém, slune#ní br&le, Pardu-
bickou kartu nebo jízdenky na MHD 
(II.pásmo)

Cena: 800 K#

ANGLICK# P%ÍM"STSK# TÁBOR
8.7.-12.7.2013

D%ti si zábavnou formou osvojují a 
zdokonalují znalosti anglického jazy-
ka a zárove+ se zdokonalují v anglické 
konverzaci mezi sv&mi vrstevníky.

S sebou: p'ez$vky, pití (min 1,5l), sva-
#inu, psací pot'eby, pastelky, #epici, 
opalovací krém.

Cena: 1 300 K#
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LU!T"NÍ O#CENY

LETNÍ K!Í"OVKA

POZNEJTE OBVOD

VÍTE, &E...Znáte dob'e své okolí? Pak s námi sout%"te a 
poznávejte obvod. Pokra#ujeme v sout%"i, která 
prov%'uje va(i znalost míst a zákoutí v pátém 
m%stském obvodu. Poznáváte toto místo? 
Pokud ano, posílejte své odpov%di do 31. #er-
vence 2013 na adresu Ú'ad m%stského obvodu 
Pardubice V, kancelá' starosty, !e(kova ulice 22; 
nebo e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. 
Nezapome+te uvést heslo POZNEJTE OBVOD. 

V minulém vydání Hlasatele jsme vám na-
bídli zákoutí z vnitrobloku v Gorkého ulici. 
Správn+ odpov+d+li a drobné ceny vyhrávají:
Jana Svobodová

Marta Dole'alová, Vi%&ovka

Josef Bene%, Dukla. 

Gratulujeme. Svou v&hru si m$"ete vyzved-
nout na sekretariátu starosty. Termín p'evzetí 
v&hry si m$"ete domluvit na telefonním #ísle 
466 301 270.

Také v tomto #ervnovém vydání Hlasatele m$"ete lu(tit o ceny. Tentokrát se obracíme do minulosti. První dochované zmínka 
o existenci Pardubic je z roku 1295, kdy pape" Bonifác VIII. potvrdil v Pardubicích (zn%ní tajenky) a kostel sv. Bartolom%je. 
Správné zn%ní tajenky z minulého #ísla zn%lo „DLOUHOU ZIMU“. 

Vylosovan&mi v&herci jsou: 3ea Neve#e'alová, Jesni#ánky, Michaela Procházková, Vi(+ovka, V%ra Kabelková, Dukla
Gratulujeme. Svou v&hru si m$"ete vyzvednout na sekretariátu starosty. Termín p'evzetí v&hry si m$"ete domluvit na 
telefonním #ísle 466 301 270.
Lu(t%te i tentokrát. Správné zn%ní tajenky posílejte 31. #ervence 2013 na adresu Ú'ad m%stského obvodu Pardubice V, 
kancelá' starosty, !e(kova ulice 22; nebo e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. Nezapome+te uvést heslo K-Í.OVKA. 

Byli jsme p/ipraveni, /íká emeritní starosta obvodu 

M#stsk$ obvod V pat"í ve m#st# k t#m 

v#t%ím?

• Na území m%stského obvodu "ije 
p'ibli"n% 16 tisíc osob s obvykl&m po-
bytem, co" p'edstavuje 18 % obyvatel-
stva krajské metropole a ve srovnání 
s ostatními m%stsk&mi obvody se jedná 
o #tvrt& nejvy((í po#et obyvatel. 
• Po#tem 1 861 obydlen&ch dom$ se 
obvod 'adí dokonce na první místo ve 
m%st%.  Rodinné domy jsou ve struktu'e 
domovního fondu zastoupeny ze 64 %, 
podíl za celé m%sto p'itom #iní 75 %. 
• Po#tem obydlen&ch byt$ i spole#n% 
hospoda'ících domácností se MO Par-
dubice V 'adí na t'etí pozici za obvo-
dy Pardubice I a II. Z celkového po#tu 
7 087 obydlen&ch byt$ bylo v roce 2011 
v obvod% tém%' 79 % byt$ v bytov&ch 
domech, tj. hodnota o t'i procentní 
body vy((í ve srovnání s pr$m%rem za 
krajské m%sto.    

Obyvatelstvo je zde v pr(m#ru star%í?

• Pr$m%rn& v%k "ijících obyvatel obvo-
du #iní 43 let a spolu s m%stsk&m obvo-
dem Pardubice I je ve m%st% nejvy((í. 
• P%tina obyvatel obvodu ji" dovr(ila 
v%ku 65 let; jde o druh& nejvy((í podíl 
po m%stském obvodu Pardubice II. 
• V obvod% p'ipadá na 100 d%tí ve v%ku 
0-14 let p'ibli"n% 156 osob p%ta(edesá-
tilet&ch a star(ích, v pr$m%ru za celé 
m%sto jsou to „pouze“ 143 osoby. 

Pr(m#rné stá"í dom( je vy%%í

• Dv% t'etiny obydlen&ch dom$ v ob-
vod% jsou ve vlastnictví fyzické osoby 
a tém%' #tvrtina ve spoluvlastnictví 
vlastník$ byt$ (jedná se o t'etí nejvy((í 
podíl mezi odvody ve m%st%).
• Pr$m%rné stá'í obydlen&ch dom$ na 
území obvodu je o 7 let vy((í ne" v pr$-
m%ru za celé m%sto. U rodinn&ch i by-
tov&ch dom$ p'itom mírn% p'evy(uje 
hranici 55 let. 
• Za posledních deset let bylo v obvod% 
vystav%no nebo zrekonstruováno 136 
obydlen&ch dom$, tj. 7 % z po#tu obyd-
len&ch dom$ celkem. 
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„Ur!it" existují problémy s ne-
ukázn"n#mi pejska$i !i cyklisty 
nebo s parkováním vozidel, ale 
bohu%el tyto problémy se stávají 
t"mi mén" záva%n#mi a ob!a-
ny v porovnání s osobní  bez-
pe!ností mo%ná tolik netrápí. 
Máme tu toti% n"kolik riziko-
v#ch lokalit, kde se shroma%&ují 
skupiny nep$izp'sobiv#ch ob-
!an' a bohu%el nám nar'stají 
po!ty obt"%ování senior' !i 
d"tí,“ $íká starosta m"stského 
obvodu Pardubice V. 

PARDUBICK! BRONX

Jako nejrizikov"j(í se jeví lokality 
v okolí ubytovny v )e(kov" ulici 
nebo na t$íd" Jana Palacha, která 
je plná heren. „Této ulici osobn" 
p$ezdívám „pardubick# Bronx“. 
Tolik heren jako tady – snad jen 
s v#jimkou t$ídy Míru – nikde 

jinde není. V okolí t"chto za$í-
zení se objevuje !ím dál tím více 
problém',“ vysv"tluje starosta 
Hájek a dodává, %e m"stsk# ob-
vod velmi uvítal, kdy% se m"sto 
Pardubice za!alo problematikou 
heren zab#vat. „Nicmén" pot$e-
bujeme $e(it p$í!inu v(ech pro-
blém', co% omezení reklamních 
pouta!' samo o sob" nevy$e(í,“ 
dodává starosta. 

SPOLUPRÁCE S POLICIÍ

M"stská i státní policie vychází 
m"stskému obvodu vst$íc a ob" 
tyto slo%ky p$islíbily spolupráci 
v zaji(t"ní bezpe!nosti ob!a-
n' v obvod". V sou!asné dob" 
m"stsk# obvod p$ipravuje ur-
!ité bezpe!nostní akce, které by 
m"ly p$edev(ím zabránit p$íli-
vu dal(ích skupin nep$izp'so-
biv#ch a dal(ích ob!an', kte$í 

se do obvodu za!ínají st"hovat 
nejen z m"sta Pardubice, ale i 
z blízkého !i dokonce vzdále-
ného okolí. „Nár'st t"chto osob 
je v posledních m"sících mar-
kantní a problém se tak za!íná 
st"hovat z Palachovy t$ídy i do 
celého sídli(t". A p$ipomínek 
a stí%ností ob!an' tím pádem 
p$ib#vá,“ uvádí Ji$í Hájek. Ne-
jde jen o obt"%ování senior' na 
lavi!kách !i vymáhání pen"z od 
d"tí, vykrádají se tu provozovny 
za bílého dne a obvod má u% i 
indicie, %e se v okolí (kol obje-
vují lehké drogy. „Tomu v(e-
mu musíme zabránit. V"$ím, 
%e  m"stská policie dodr%í sv'j 
p$íslib a %e  se nám ve spolu-
práci s ní  poda$í bezpe!nost 
zajistit. Nerad bych, aby se u 
nás odehrávaly podobné excesy 
jako v jin#ch m"stech republi-
ky,“ dodává starosta Hájek. 

ST"HOVÁNÍ SLU#EBNY

V m"stském obvod" Pardubi-
ce V je jedna slu%ebna umís-
t"ná v ulici Gorkého. Slou%í 

zde osm strá%ník', ve slu%b" 
jsou v(ak v%dy jen dva. Navíc 
pod tuto slu%ebnu spadá i ob-
vod Svítkov. „Na dva obvody 
s p$ibli%n" dvaceti tisíci oby-
vatel a na tak velkou rozlohu 
se nám zdá jedna slu%ebna 
skute!n" málo. U% d$íve jsme 
o tom s m"stskou policií jed-
nali. Vy(li nám vst$íc perso-
nálním posílením o jednoho 
strá%níka na osmihodinovou 
pracovní dobu. Jen%e bychom 
rad"ji ne% denní slu%bu cht"-
li strá%níka na ve!er a noc,“ 
p$ipomíná Ji$í Hájek, kter# 
by také rád vid"l slu%ebnu 
na zcela jiném míst". „Slu-
%ebna d$íve byla umíst"na 
p$ímo v ubytovn" v )e(kov". 
Byl bych rád, kdyby se tam 
znovu p$est"hovala. Nebo 
aby se p$emístila do bezpro-
st$edního sousedství, t$eba 
na ná( ú$ad. Prostory tu jsou 
a i pro komunikaci ú$adu 
s m"stskou policií, která je 
ka%dodenní, by to bylo v#-
hodn"j(í,“ uzavírá starosta 
Ji$í Hájek. 

+ODVDWHO+ODVDWHO
!íslo: 3                   ro!ník: 4               cena: zdarma

Slovo starosty

PRO JESNI$ÁNKY | PRO DUKLU | PRO SK%IVÁNEK | PRO DRA#KOVICE | PRO VI&'OVKU | PRO NOVÉ JESEN$ANY

Milí sousedé,
!as je neúprosn#, a tak se z let-
ních m"síc' velmi rychle sta-
ly m"síce podzimní. Poslední 
!tvrtletí leto(ního roku v(ak 
v na(em obvod" nebudou jen 
chladná a (edivá. P$ipravili 
jsme pro vás celou $adu oblíbe-
n#ch akcí, na které vás s rados-
tí v tomto vydání Hlasatele po-
zveme. V m"síci $íjnu nás v(ak 
!ekají také p$ed!asné volby do 
Poslanecké sn"movny, a i to je 
téma, kterému se v"nujeme na 
stran" 9. Konkrétn" tomu, kde 
a jak správn" hlasovat. 
St"%ejním tématem podzim-
ního vydání Hlasatele je ale 
bezpe!nost v ulicích na(eho 
obvodu. V posledních t#dnech 
dostávám varovné signály, 
%e vzr'stá po!et obt"%ování 
senior' !i d"tí, %ebrání o peníze 
a dokonce, %e se v blízkosti (kol 
objevují lehké drogy. Vstoupili 
jsme opakovan" v jednání se 
státní i m"stskou policií a sna-
%íme se tento problém vy$e(it. 
Budu velmi rád, pokud nám 
s tím pom'%ete. Budete-li mít 
jakékoliv poznatky !i nápady, 
neváhejte a kontaktujte nás. 
Te& u% vám ale p$eji klidné !te-
ní a pokud mo%no pohodov# a 
krásn# podzim.  

Radnice se intenzivn( zab)vá 
bezpe*ností obyvatel obvodu
V poslední dob( dostává radnice na+eho obvodu stále *ast(ji stí,-
nosti a p-ipomínky k otázce bezpe*nosti v ulicích. Rizikov)ch 
oblastí bohu,el p-ib)vá, a proto starosta Ji-í Hájek inicioval ji, 
n(kolik sch.zek s m(stskou i státní policií, aby spole*n( hledali 
mo,nosti a opat-ení vedoucí ke zv)+ení bezpe*nosti obyvatel. 

Ladislav Dole,al, 
místostarosta zvolen! za "SSD

Petr Kubí*ek, 
radní zvolen! za Pardubáky

Ji-í Hájek,
 starosta zvolen! za SPP

ANKETA NA TÉMA: Cítíte se v na+em m(stském obvod( bezpe*n(?

Otázku bezpe!nosti musíme $e(it. Ob-
jevují se toti% signály, na které musíme 
rychle reagovat. Jako mu% se zatím ohro-
%en necítím, ale drobné kráde%e nebo ob-
t"%ování senior' !i d"tí mi vadí. 

V na(em obvod" jsou místa, kde se sou-
st$e&ují nep$izp'sobiví ob!ané a bezdo-
movci. Ve spolupráci s m"stskou policií se 
se sna%íme, aby i v t"chto místech byla 
bezpe!nost na(ich spoluob!an' zaji(t"na. 
Myslím si, %e celková situace bezpe!nosti 
ob!an' na(eho obvodu je dobrá.

Já ano, ale moje d"ti u% mén". N"kolikrát 
se toti% stali „ob"tmi“ drobného obt"%o-
vání ze strany n"kter#ch h'$e p$izp'sobi-
v#ch ob!an'. Myslím, %e práv" pocit d"tí 
a star(ích lidí je nejp$esn"j(í lakmusové 
m"$ítko obecné bezpe!nosti. Situace se 
poslední dobou bohu%el spí(e zhor(uje...

Ji-í Hájek, 
starosta MO V
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n! funkci nám!stí neplní. Nejd"íve pot"ebujeme 
mít jasnou a #nan$n! realizovatelnou koncepci 
celkové rekonstrukce. Koncepci, která bude velmi 
detailn! projednána s lidmi %ijícími v nejbli%&ím 
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jeho rekonstrukci. Byl bych jen velmi nerad, aby 

se jméno Jana Ka&para stalo objektem osobního 

politického zviditel'ování a r(zn)ch politick)ch 
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Modernizace ulice Teplého 
bude dokon*ena o dva 
t)dny d-íve
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Modernizace ulice Teplého bude dokon!ena 
o dva t"dny d#íve

V ulicích obvod$ se piln% pracuje 

T!etí a nejdel"í etapou #ni"uje moder-
nizace ulice Teplého v Pardubicích. 
Úplná uzavírka urychlí práce a ty opro-
ti o$ekávání skon$í u% 17. listopadu 
2013. Sou$asn& s touto etapou stavby 
bude provedena rekonstrukce vodo-
vodních a kanaliza$ních p!ípojek k ne-

movitostem. „Jsem rád, %e Pardubick' 
kraj vy"el vst!íc mému návrhu a slou-
$il t!etí a $tvrtou etapu. Díky tomu se 
stavba zkrátila o celé dva t'dny,“ uvedl 
starosta obvodu Ji!í Hájek.
Ulice Teplého tak bude v úseku mezi 
k!i%ovatkami s ulicí Lexova po k!i%o-

vatku s ulicí Jana Palacha pln& uzav!e-
na „jen“ do 17. listopadu 2013. Vozidla 
integrovaného záchranného systému 
budou moci projí%d&t uzav!en'm úse-
kem ulice Ro%kovy. Pardubick' kraj tak 
pokra$uje v realizaci n&kolika projekt( 
modernizací silnic II. t!ídy spolu#-

nancovan'ch z evropsk'ch fond( pro-
st!ednictvím Regionálního opera$ního 
programu NUTS II Severov'chod. Pro 
aktuální informace sledujte www.par-
dubickykraj.cz/dopravni-informace.
$erpáno z www.pardubickykraj.cz

Radnice m&stského obvodu i v záv&-
ru kalendá!ního roku investuje do 

rekonstrukcí, inovací a moderniza-
cí ulic na svém území. Na podzim 

za$ínají opravy ulice V Ráji v$etn& 
chodník( a ve!ejného osv&tlení, a to 

v úseku mezi ulicemi Demokratické 
mláde%e a Na Zábo!í. Ve stejném 
období novotou zazá!í i chodníky a 
zastávka m&stské hromadné dopravy 
v ulici Kpt. Nálepky. Podle informa-
cí investi$ního odboru Ú!adu m&st-
ského obvodu Pardubice V je u% vy-
sout&%en' projekt opravy chodník( 
v ulici Na Spravedlnosti, konkrétn& 
p!ed budovou krajského !editelství 
Policie )R a p!ipravují se v'b&rová 
!ízení na dodavatele dal"ích dvou 
stavebních akcí. Dodavatele bude 
radnice vybírat na projekty oprav 
chodník( v ulici Holcova v Jesni$án-
kách a také na v ulici Artura Krause. 
Tady by se m&la $ást nevyu%ívan'ch 
chodník( prom&nit v parkovi"t&, a to 
konkrétn& v úseku mezi ulicemi )s. 
armády a Lexova. 
Nejv&t"í projekty - co se t'ká obje-
mu investi$ních náklad( – obvod ale 
$ekají a% p!í"tí rok. V rámci Integro-
vaného plánu rozvoje m&sta (IPRM) 
je p!ipraveno celkem sedm projekt(. 
Modernizací se do$kají nap!. ulice 
Marty Exnerové a V Ráji, upraveny 
budou také vnitrobloky v ulicích Ji-
ránkova a Lexova. 
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npor. Iva Machová,

tisková a informa!ní d"stojnice
Správa leti#t$ Pardubice

Kde se v!bec vzal vá" zájem o historii 

Velké pardubické a Zlaté p#ilby? 

U! jako malé dít" jsem miloval motocykly, 
a proto!e jsem bydlel ve Svítkov", byla mi 
blízká Zlatá p#ilba. A samoz#ejm" mi byla 
blízká i Velká pardubická. Na závodi$t" 
jsem chodil se sv%m tatínkem, kter% d"lal 
tlumo&níka anglick%m v%pravám, proto!e 
v té dob" tady jen velmi málo lidí mluvilo 
anglicky. V!dy m"l vztah ke koním, ale ne 
k motorismu. Na t"chto akcích jsme se tak 
vyskytovali, on na koních a já na obojím. 

Kdy jste za$al sbírat v"echny historické 

podklady a dal"í materiály? 

Za&alo to zhruba v osmi nebo devíti 
letech mého !ivota a #ada vrstevník' 
se v té dob" usmívala nad tím, !e jsem 
tou!il od ka!dého získat autogram a 
jeho fotogra(i. Dnes u! velká #ada t"ch-
to lidí ne!ije a tyto fotogra(e s podpisy 
jsou skute&né relikvie a vzácnost. 

Dá se jmenovat jedna osobnost, která 

vás nejvíce oslovila – a% u& na koních 

nebo na ploché dráze? 

Ur&it" velk%m zá!itkem bylo v roce 1968 
setkání s Ameri&anem Timem Duran-
tem, kter% m"l startovat ve Velké par-
dubické. Byl to obchodní #editel (rmy 
Charlieho Chaplina, hrál v mnoha (l-
mech v Hollywoodu a práv" on m" svezl 
na koni. To je myslím dostate&n% zá!itek. 

Na závodi"ti provádíte exkurze, co 

dneska náv"t'vníky nejvíce zajímá? 

Zájem lidí je r'zn%, ale v"t$inou jejich o&i 
rozzá#í sd"lení, !e uvidí sochu !okeje Josefa 
Váni v !ivotní velikosti – a) u! to jsou mla-
dí &i star$í, a) to  jsou lidé z *ech a hlavn" 
z Moravy. V!dycky z nich cítím ur&ité nad-
$ení a radost ze zá!itku, kter% na n" &eká.

Tak&e p#eká&ky nelákají? 

Ur&it" náv$t"vníky zajímají. Ale je to tím, 
!e okruh v!dy za&íná u sochy prvního !i-
jícího sportovce, kter% má svoji sochu, a 
pak se teprve p#esouváme k p#eká!kám. 
Samoz#ejm" za&ínáme u té nejmohutn"j$í, 
která nahání respekt, a to je Velk% Taxis'v 

p#íkop. Lidé se zajímají i o dal$í p#eká!-
ky, ale jejich &asov% program je p#ibli!n" 
jedna hodina, a to nelze plochu závodi$t"  
56 hektar' dostate&n" pokr%t. 

Zmínil jste Taxis!v p#íkop, co& je 

opravdu unikátní p#eká&ka. Ská$e se 

jednou za rok a nikde jinde ji nemají… 

co víc o ní m!&ete prozradit? 

Po roce 1993 do$lo k ur&it%m úpravám to-
hoto skoku následkem útoku tzv. ochrán-
c' zví#at v &ele s Brigitte Bardotovou, do-
$lo k úpravám parametr' této p#eká!ky. 
P#esto tato p#eká!ka stále budí respekt, 
proto!e $í#ka p#íkopu je 4 metry, hloub-
ka p#íkopu 1 metr, v%$ka !ivého plotu ze 
strany doskoku 2 metry, $í#ka !ivého plotu 
180 cm a v%$ka na odskoku 135 centime-
tr'. Kdy! za&neme s&ítat a p#edstavíme si, 
kde dopadají zadní nohy kon", tak je to 
famózních 7,5 metru letu vzduchem. Po 
t"chto úpravách to kon" zvládají celkem 
bez problém' a dochází tam max. k jed-
nomu nebo dv"ma pád'm. 

První Velká pardubická se b'&ela 

v roce 1874. Dá se v!bec tak dlouhá 

historie shrnout do krátké exkurze? 

Historie je slo!itá, nejsme schopni to 
v tak krátké chvíli zhodnotit. Velká par-
dubická pro$la ur&it%m v%vojem, do-
cházelo ke zm"nám kurzu, ur&ité zm"ny 
nastaly i v obtí!nosti p#eká!ek. P#ed vál-
kou, v dob" kdy tam byly pouze d#ev"né 
tribuny, se b"halo i sm"rem k prostoru 
dne$ního leti$t", tak!e diváci v té dob" 
p#echázeli z jedné strany tribuny na dru-
hou. To u! je minulostí. Dneska se v této 
zadní &ásti nachází paddock a pískové 
kolbi$t", kde p'vodn" byly i skoky. U! 
tam je pouze historick% pam"tní skok na 
míst", kde tragicky zahynul kpt. Rudolf 
Popler, jediná ob") dostih' v Pardubicích. 

V roce 1963 se na závodi"ti naposledy 

jel závod ploché dráhy na tráv'. Jaká je 

tedy historie tohoto sportu? 

Tady práv" existuje obrovská vazba mezi 
dostihov%m závodi$t"m a plochou drá-
hou. A) chceme nebo nechceme. Jsou to 
nejv%znamn"j$í události nejen Pardubic, 
ale #ekl bych i sv"tového rozsahu. Zlatá 
p#ilba se na závodi$ti za&ala jezdit od roku 
1929 a je tak nejstar$ím plochodrá!ním 
závodem na sv"t". Jezdila se na závodi$ti a! 
do roku 1963. Letos je to tedy 50 let od po-
sledního závodu na dostihové dráze. Jestli-
!e na Velkou pardubickou nap#. p#i vít"z-
ství jediného Pardubáka, dvojnásobného 
vít"ze mjr. Milo$e Svobody byly náv$t"vy 
kolem 60 000 divák', tak na Zlatou p#ilbu 
p#esahovaly i p#es 120 000 divák', co! je 
úctyhodné. Mimochodem práv" mjr. Mi-
lo$ Svoboda by letos slavil 100. narozeniny. 

Pro$ se plochá dráha p#esunula z trav-

natého závodi"t' na klasick( "kvárov( 

ovál do Svítkova? 

Ten d'vod byl prost%. Na dostihovém 
závodi$ti dosahovaly motocykly rych-
losti kolem 170km/h. a docházelo ke 
smrteln%m nehodám, které nebyly zp'-
sobeny neznalostí &i $patnou strategií 
ze strany jezdc', ale byla to závada na 
motocyklu. Ta byla zp'sobena pras-
káním rám' motocyklu ve vysok%ch 
rychlostech, proto!e konstrukce nebyly 
v té dob" p#íli$ dokonalé. Po tragické 
smrti p"ti jezdc' se plochá dráha p#e-
sunula od roku 1964 na plochodrá!ní 
stadion do Svítkova a vznikla tak kla-
sická plochá dráha, jako se jezdí v$ude 
ve sv"t". 

Poctiv' si vedete statistiky a listinu ví-

t'z! Velké pardubické…jak( je vá" tip 

na "ampióna leto"ního ro$níku? 

Jeden ne!ijící !okej, korunní princ Vel-
ké pardubické Kamil Kuchovsk% v!dyc-
ky #íkal: Jakékoliv povídání o úsp"$ích 
a neúsp"$ích p#ed Velkou je pouze mlá-
cením prázdné slámy. Jezdci v"t$inou 
dopadnou jinak. Víme, jak se to vyví-
jelo vloni, !e v$ichni fandili Tiumenovi 
a Trezorovi a nakonec zvít"zila Orphee 
des Blins. V leto$ním roce budou v$ich-
ni naklon"ni Orphee a Trezorovi a v"ci 
se m'!ou vyvinout úpln" jinak. Nikdy 
nic netipuji. Je to velmi náro&n% závod 
a jakékoliv tipování je n"kdy zbyte&né, 
proto!e v$echno dopadne zcela odli$n". 

ROZHOVOR

„Lidem se rozzá#í o$i, kdy& vidí sochu Josefa Váni,“ 
aneb povídání o historii Velké pardubické a Zlaté p%ilby s patriotem Martinem &abatou
P!í"tí t#den nejen Pardubice o$ijí nejstar"ím a nejt%$"ím dostihem kontinentální 
Evropy – Velkou pardubickou. Její historie sahá hluboko do 19. století a zaplnila 
by mnoho stran ti"t%né kroniky. Málokdo ale ví, $e dostihové závodi"t% v histo-
rii nepat!ilo jen koním, ale také plochodrá$ním motorkám. Práv% letos uplyne  
50 let od posledního závodu na ploché dráze na travnatém oválu. A proto jsme si 
tentokrát pozvali k rozhovoru mu$e, kter# historii Velké pardubické i Zlaté p!il-
by zná velmi podrobn%. Tím mu$em je nad"en# historik Martin &abata.

-

Eva Hrdinová
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ANKETA NA TÉMA: Cítíte se v na!em m"stském obvod" bezpe#n"?

ZPRÁVY Z!OBVODU

Oslavou vstupu do !koly byla po$ádn" velká zmrzlina
První !kolní den je jedním z oka-
m"ik#, které si v$t!inou pamatujeme 
cel% "ivot. Mnozí prv&á'ci u" nemo-
hou dospat a hledají v kalendá(i to 
správné datum pro vstup do !koly. 
Tento velk% krok v "ivot$ !koláka 
ji" druh% rokem oslavuje i radnice 
M$stského obvodu Pardubice V. Ne-
jen "e starosta Ji(í Hájek slavnostn$ 
!kolní rok zahajuje p(ímo ve t(ídách, 
ale prv&á'ci dostávají také poukáz-
ky na zmrzlinu. „První !kolní den 
si ur'it$ oslavu zaslou"í a 'ím jin%m 

má takové dít$ oslavovat ne" po(ád-
nou porcí zmrzliny?,“ ptá se starosta 
Ji(í Hájek. „U" v lo&ském roce jsme 
se domluvili s provozovateli cukrá-
ren a d$tem poskytli poukázky na 
zmrzlinu zdarma. M$lo to úsp$ch, 
a tak jsme nápad zopakovali i letos. 
A op$t to dopadlo v%born$,“ dodává 
Ji(í Hájek, kter% letos zahájil !kolní 
rok s prv&á'ky na Základní !kole 
Sta&kova. Ta po zda(ilém !kolním 
roce 2012/2013 op$t otevírá t(i první 
t(ídy.

Ev%en Erban,
radní zvolen! za SPP

Karel Norek, 
zastupitel zvolen! za KPP

Slav"na Broulíková,
radní zvolená za "SSD

Já ano. Ve dne se nebojím a ve'er jsem rad$ji doma. Zvlá!) po n$kte-
r%ch úsecích Palachovy ulice bych ve'er na procházku ne!la.

V Dra"kovicích se bezpe'n$ cítím, jako v$t!í problém vní-
mám nekáze& obyvatel p(i ven'ení ps# a p(i parkování. 

Národní cyklokonference p$ipomn"la i úsp"!n& 
projekt na Vi!novce
V polovin$ zá(í se v Par-
dubicích konala Národní 
cyklokonference, která ve 
svém doprovodném progra-
mu nabídla i exkurze po ji" 
realizovan%ch projektech 
ve m$st$, jejich" cílem bylo 
zklidn$ní dopravy a zv%!ení 
bezpe'nosti. Na (adu se tak 
dostal i projekt M$stského 
obvodu Pardubice V, kter% 
v lo&ském roce získal v rám-
ci 11. ro'níku sout$"e „Cesty 
m$sty“ v%znamné ocen$ní. 
Jedná s o projekt zklidn$ní a 
opravy Rokycanovy ulice. U" 
tehdy obvod rozhodnutí Na-
dace Partnerství, která tyto 
ceny pod zá!titou Minister-
stva dopravy *R ud$luje, 
velmi pot$!ilo. Konferen-

ce se ú'astnili p(edná!ející 
i z Nizozemí, Rakouska 'i 
Ma+arska, hlavním moti-
vem v!ech p(edná!ek byl tzv. 
integrovan% p(ístup k do-
pravnímu chování. Na dvou-
denní konferenci s názvem 
VIZE 25 – ,e!ení pro m$sta 
zvalo m$sto Pardubice, Mi-
nisterstvo dopravy *R, Cen-
trum dopravního v%zkumu, 
Regionální Enviromentální 
centrum *R, Asociace m$st 
pro cyklisty a Nadace Part-
nerství. 
Proto"e ohlasy na sout$" 
„Cesty m$sty“ jsou tak velké, 
p(ihlásí se m$stsk% obvod na 
ja(e p(í!tího roku znovu. Do 
kategorie plo!n%ch (e!ení 
p(ihlásí Duklu i Vi!&ovku.

Radnice gratuluje ke zlaté svatb"!
Paní Eva 'ehá#ková a Ing. Vladimír 'ehá#ek z Dukly oslavili 24. srpna pa-
desát let spole#ného %ivota. K tomuto nádhernému jubileu p$eje M"stsk& 

obvod Pardubice V mnoho !t"stí, pohody a navrch je!t" mnoho krásn&ch 
chvil stráven&ch ve dvou. 
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stihového spolku jsem byl anga!ován 
jako ekonom a da"ov# poradce, abych 
dohlí!el na hospoda$ení spole%nosti. 
I tady je nutné shán&t dotace, na't&stí 
m&sto jako majoritní vlastník hodn& 

e po Velké pardubické,“ $íká Petr 

y Dostihového spolku, a dodává: 
„D(le!it# je i fakt , !e za poslední 2 roky 
se poda$ilo dostat stav vedení ú%etních 
knih a uzáv&rek na úrove", !e za rok 

byl ji! audit ú%etnictví spole%nosti 
bez v#hrad, co! je velmi p$ízniv# signál 

stavami, které si !áci sami p$ipravili. Celá 
akce m&la báje%nou a zábavnou atmosféru 
a d&ti ji hodnotily takto: „Bylo to bo!í!“, 
„Moc se mi to líbilo.“, „)koda, !e u! ze 

Nové zku'enosti, znalosti a dovednosti 
!áci ka!doro%n& prezentují na váno%ní 

Základní 'kola praktická a mate$ská 'kola 
speciální A. Krause je 'kolou, kde se !áci 

ní, kdy! nastanou prázdniny, 'kolou, do 

Projekt opravy nám&stí Du-
kelsk#ch hrdin( byl n&koli-
krát projednáván ve$ejn& a 
projektanti se v!dy sna!ili 
s námitkami ve$ejnosti vy-
po$ádat. Jen!e dal'í protes-
ty se vyno$ily a! v samém 
záv&ru p$ípravn#ch prací, 
co! zp(sobilo, !e ú$ední-
ci nestihnou v%as p$ipravit 
projektovou dokumentaci a 
p$edev'ím vy%erpat peníze 
z evropsk#ch zdroj(. Tyto 
finan%ní prost$edky se ne-
stihnou vy%erpat, proto!e 
kon%í plánovací období. „Na 
peníze z evropsk#ch zdroj(, 
respektive z integrovaného 
plánu rozvoje m&sta,  letos 
ur%it& nedosáhneme. Nechci 
ale projekt, kter# je v tak da-
leké fázi p$ípravy, hodit p$es 
plot. Musíme jej dokon%it a 
b#t p$ipraveni na „str#%ka 
P$íhodu“. A! se naskytne 
nová mo!nost %erpání do-
tací, sáhneme do 'uplíku. Ji-
n#mi slovy – projekt p$epra-
cujeme a vy%káme na dal'í 
plánovací období v letech 
2014 – 2020,“ vysv&tluje sta-

rosta m&stského obvodu Ji$í 
Hájek. Ihned v'ak dodává, 
!e ani o finan%ní prost$ed-
ky p(vodn& ur%ené na ná-
m&stí obvod p$ijít nechce. 
„Na't&stí jsme p$ipravili 
n&kolik dal'ích projekt(, na 
které bychom z tohoto fondu 
mohli peníze %erpat.“
Kritici projektu vy%ítali úby-
tek zelen&, zv#'ení hluku 

%i nedostatek parkovacích 
míst. T&ch by ale podle no-
vého projektu m&lo vznik-
nout na sto t$icet namís-
to dosavadních p$ibli!n& 
120 míst. „Dlouho  jsme o  
projektu diskutovali i s ve-
$ejností, ukazovali r(zné 
varianty $e'ení. P$ipomínky, 
které m&ly své opodstatn&ní, 
jsme dopracovali. Jen!e se 
objevily i p$ipomínky ú%elo-
vé, které hájily spí'e osobní 
zájmy n&kter#ch jednotliv-
c(, a to v'e projekt zastavilo. 
Mrzí m& to, proto!e nám&stí 
Dukelsk#ch hrdin( si opravu 
velmi, ale skute%n& velmi za-
slou!í,“ dodává Hájek. 

Nám&stí Dukelsk#ch hrdi-
n( vzniklo v roce 1946. Na 
jeho rozloze 1,8 hektaru v 
minulosti nap$. armáda po-
$ádala slavnostní vojenské 
p$ehlídky spojené s p$ísa-
hou. Jedná se o prostor, kde 
je vzdáván hold hrdin(m 
bojujícím za 2. sv&tové války 
o pr(smyk Dukla, ale také 
prvnímu %eskému aviatiko-
vi Janu Ka'parovi. Náklady 
na rekonstrukci nám&stí se 
odhadují v $ádu desítek mi-
lion( korun, proto je dotace 
z evropsk#ch %i jin#ch zdro-
j( nezbytná. 

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K!ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji"í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Petr Bene#,
zastupitel zvolen! za SPP

ANKETA NA TÉMA: Cítíte se v na#em m$stském obvod$ bezpe%n$?

Nám$stí se opravy nedo%ká. 
Alespo! prozatím
Rekonstrukce nejv$t#ího pardubického nám$stí se odkládá. 
O oprav$ nám$stí Dukelsk&ch hrdin' se v Pardubicích mluvi-
lo mnoho dlouh&ch m$síc' a v&sledkem t$chto diskuzí byl i 
vznik n$kolika variantních "e#ení. Chvílemi se zdálo, (e pro-
jektu u( nic nebrání a nevzhledná betonová plocha se prom$ní 
v krásné nám$stí, ale v#e je jinak. Opravu zablokovaly námitky 
n$kolika málo ob%an'. 

Cítím se v na'em obvod& bezpe%n&.
Myslím si !e v na'em m&stském obvod& je 
pom&rn& bezpe%no. Na'i místní strá!níci 
m&stské policie své povinnosti plní cel-
kem dob$e. Je tu ale poslední dobou zv#-
'en# po%et drobn#ch kráde!í. Bude nutné 
tomu zabránit a mo!ná nav#'it po%et po-
licist( v ulicích.

BAREVNÁ )KOLA

Na'e 'kola je zapojena do pro-
jektu „Rodi%e vítáni“. Rodi%e 
chápeme jako partnery, se 
kter#mi spole%n& realizujeme 
vzd&lávání a v#chovu jejich 
d&tí. Snahou 'koly je spole%n& 
s rodi%i organizovat %innosti 
ve prosp&ch d&tí, vytvo$it p$í-
jemné prost$edí a podmínky 
pro vzd&lávání, prohloubit 
vzájemné v#chovné p(sobení 
rodiny a 'koly. Rádi bychom 
proto pozvali rodi%e i jejich 
d&ti na n&kterou z akcí, které 
nás na podzim %ekají. V $íjnu 
Drakiáda, v listopadu Hal-
loween a v prosinci Váno%ní 
odpoledne s programem. P$e-
jeme v'em pedagog(m, rodi-
%(m i !ák(m na'í 'koly, aby i 
rok 2013/2014 byl úsp&'n#.

Pedagogové Z! Sta"kova

ZA*ÁTEK ROKU 
NA „RESSLOVCE“ 

Dne 2. zá$í nastoupilo na 
Základní 'kolu v ulici Josefa 
Ressla celkem 62 prv"á%k(. 
*ekalo na n& krátké p$ivítání 
p$ed 'kolou.  Pak ji! v dopro-
vodu rodi%( a po%etné $ady 
dal'ích rodinn#ch p$íslu'ník( 
poprvé usedli do 'kolních la-
vic. V následujících m&sících 
je %ekají 'kolní povinnosti, ale 
také sout&!e, v#lety a $ada tra-
di%ních spole%n#ch akcí. T&'it 
se mohou na Váno%ní jarmark 
nebo Veselé odpoledne, které 
se koná v záv&ru 'kolního 
roku. Jejich star'í spolu!áci 
p$icházeli (n&kte$í velmi brzo, 
aby si vybrali tu správnou la-
vici) s jasnou p$edstavou, na 
co se t&'í a co by klidn& o!e-
leli. K  oblíben#m akcím pat$í 
ur%it& adventní a zahrani%ní 
zájezd, ly!ák nebo adapta%ní 
pobyt pro !áky 'est#ch ro%-
ník(.
V'em !ák(m p$ejeme úsp&ch 
v jejich 'kolní práci, hodn& 
nov#ch zajímav#ch informací 
a radost z vlastní práce. Rodi-
%(m klid, pohodu a jen samé 
dobré zprávy v !ákovsk#ch 
kní!kách jejich d&tí.

Kolektiv Z! Resslova 

Od po%átku kladli zastupitelé obvodu d(-
raz na po$ádek, %istotu, dodr!ování sil-
ni%ních pravidel a p$edev'ím bezpe%nost 
ob%an(. Byla zde z$ízena slu!ebna m&st-
ské policie, v mnoha místech byla sní!e-
na rychlost na komunikacích, zbudovány 
zpomalovací retardéry. Ano, mám pocit, 
!e je v obvod& bezpe%no.
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CO JE „ZÓNA 30“ 

Zjednodu!en" #e$eno, jedná se 
o jasn" vymezené území, kde je 
nejvy!!í povolená rychlost sta-
novena na 30 kilometr% v ho-
din". To je toti& rychlost, kdy 
lze v kritické situaci – nap#. 
kdy& p#ed auto náhle vb"hne 
dít" – zastavit na vzdálenost, 
kde p#i rychlosti 50 km/hod. 
#idi$ je!t" ani neza$ne brzdit. 
Nejen proto mají nap#. v N"-
mecku tvorbu „Zóny 30“ za-
kotvenu i v zákon" o silni$ním 
provozu. Rychlost ov!em není 
jedin'm opat#ením. V celé 
zón" jsou odstran"ny doprav-
ní zna$ky a platí tzv. p#ed-
nost zprava, co& nutí #idi$e 
jet pomaleji a více se v"novat 
#ízení. A také to umo&ní u&í-
vat skromn"j!í !í#ky jízdních 
pruh% po pot#eby chodc% $i 
cyklist%, $ím& vzr%stá i jejich 
bezpe$í. 

„ZÓNA 30“ NA VI!"OVCE

„Podobné zóny u& známe 
v men!ím rozsahu i u nás 

v obvodu. Nyní se ale uva&uje 
o tom, &e by se v podobnou 
zónu prom"nilo celé sídli!t" 
Vi!(ovka. Zcela ur$it" na tento 
nápad existují rozdílné názo-
ry – rodi$e s d"tmi $i senio-

#i to vítají, n"kte#í motoristé 
jsou mo&ná spí!e kriti$tí. Ale 
v rámci zklid(ování dopravy 
a zvy!ování bezpe$nosti sil-
ni$ního provozu se dle mého 
názoru jedná o dobrou cestu,“ 
#íká starosta M"stského ob-
vodu Pardubice V Ji#í Hájek. 
Podobn" jako v jin'ch m"stech 
by byla lokalita vyzna$ena do-
pravními zna$kami „Za$átek 
/ Konec zóny“, lze je doplnit i 
nap#. v'razn'm p#echodov'm 
zna$ením p#i vstupu do zóny 
– nap#. barevná dla&ba, zú&ení 

$i zele( evokující nap#. vjezdo-
vou bránu. „Investi$ní náklady 
na vybudování ‚Zóny 30‘ jsou 
v porovnání s v'stavbou tzv. 
obytn'ch zón minimální. Tato 
zm"na toti& nevy&aduje &ádné 
v"t!í rekonstrukce komunika-
cí, zv'!ené plochy k#i&ovatek 
$i r%zné prahy jsou ‚jen‘ dopl-
(ujícím stavebním opat#ením, 
které není nutné. Ale p#esto 
m%&e podpo#it ú$innost zklid-
(ujících opat#ení,“ dodává Há-
jek. 

HLASATEL VI!"OVKY / SK#IVÁNKU

ZRNKA

Petr Dufek, 
zastupitel zvolen! za Pardubáky

Ji#í Jano$,
zastupitel zvolen! za ODS

Jan %uptovsk&, 
zastupitel zvolen! za ODS

ANKETA NA TÉMA: Cítíte se v na$em m'stském obvod' bezpe(n'?

Nápad) na zv&$ení bezpe(nosti provozu 
je mnoho, jedním z nich je „Zóna 30“
Nar)stající dopravní zát'* v hust' obydlen&ch (ástech m's-
tech, navíc v kombinaci s blízkostí $kol a $kolsk&ch za#ízení, 
stále (ast'ji vyvolává pot#ebu zklid+ování dopravy. V zahra-
ni(í je na obslu*n&ch komunikacích v obytn&ch (tvrtích dnes 
u* zcela b'*n&m #e$ením tzv. „Zóna 30“. Jde o jednoduché, ale 
ú(elné opat#ení. A o takovém #e$ení nyní uva*uje odbor hlav-
ního architekta m'sta i v ulicích Sk#ivánku a Vi$+ovky. Reali-
zovat by se mohlo v polovin' p#í$tího roku. 

Celkov" Pardubice pova&uji za bezpe$né 
m"sto. V na!em obvod" vidím problém v 
$ásti ulice Jana Palacha, která se postupem 
$asu stala Bronxem Pardubic. Zejména v 
no$ních hodinách je pohyb v této lokalit" 
skute$n'm adrenalinem. Sem se musí za-
m"#it pozornost m"stské i státní policie!  

Obávám se, &e i v na!em obvod" jsou lo-
kality, ve kter'ch se bezpe$n" necítím.

Ano.

S KAMARÁDEM ZA 
ZÁBAVOU I POZNÁNÍM
   
Ji& t#etím rokem otevírá dve#e 
pro 104 d"ti na!e !kolka Ka-
marád. D"ti nav!t"vují odd"le-
ní Beru!ek, Mot'lk%, )abi$ek 
a Medvídk%. B"hem podzimu 
nás i letos $eká mnoho akcí, 
jako divadélka v M*, v'lety, 
plavání, podzimní dílna s ro-
di$i a Velká zahradní d'(ová 
slavnost, na kterou zveme i 
vás, ve#ejnost a na!eho obvo-
du. S p#ib'vajícím de!t"m a 
chladem se budeme jezdit zo-
tavovat do solné jeskyn". Ve 
!kolce bude probíhat odborná 
logopedická prevence a zrako-
v' screening. Své dovednosti a 
nadání mohou d"ti rozvinout 
v krou&cích +étny, angli$tiny, 
grafomotoriky, cvi$ení na mí-
$ích, keramiky a p#írodov"d-
ném krou&ku. Na ty, kte#í se 
letos nedostali do na!í !kolky, 
se budeme t"!it v P#ed!koli$ce 
Ani$ce (nutná telefonická do-
hoda). Vás ostatní rádi p#iví-
táme na Dni otev#en'ch dve#í 
a v na!í Podzimní zahradní 
galerii.
Bli&!í informace získáte na we-
bov'ch stránkách na!í !kolky, 
kde naleznete také fotogra,e 
nejen z akcí, ale i b"&ného &i-
vota u nás.
Krásné babí léto a vesel! pod-

zim vám p"ejí d#ti a zam#st-
nanci M$ Kamarád

NÁHRDELNÍK 
CHRUDIMKY

M"sto Pardubice stále pracu-
je na  projektu s poetick'm 
názvem „Náhrdelník Chru-
dimky“. Jeho cílem je revita-
lizace náb#e&í Chrudimky. U& 
na ja#e se uskute$nil ve#ejn' 
workshop, ze kterého vze!lo 
mnoho nápad% a nám"t%. 
V!echny tyto post#ehy byly 
p#edány projektant%m a ti 
spole$n" s odborem hlavního 
architekta m"sta zpracovali 
pracovní návrh revitalizace 
náb#e&í. Studie je u& od prázd-
nin zve#ejn"na na mikrowebu 
www.nahrdelnikchrudimky.
pardubice.eu. Podívejte se na 
ni. 



SPOTTE,I

Na cyklistické stezce z Par-
dubic do Jesen$an se denn" 
scházejí nejen zarytí spotte#i, 
ale také maminky a tatínkové 
se zvídav'mi d"tmi, pejska#i, 
brusla#i a se zatajen'm de-
chem sledují letouny, p#istá-
vající na pardubickou runway. 
Tato $innost je v na!em kraj-
ském m"st" natolik oblíbená, 
&e p#ed pár lety vznikl i spot-
tersk' web leti!t" www.lkpd.
info. Náv!t"vníci stránek mají 

k dispozici letov' #ád, $erstvé 
informace z d"ní na leti!ti i ti-
síce fotogra,í z na!eho vzdu!-
ného p#ístavu. 

LETADLA NA-IVO

Kdo si chce v!ak ud"lat obrá-
zek sám a chce za&ít to pravé 
vzru!ení p#i pr%letu letadla 
pár metr% nad hlavou, musí 
se na kultovní místo dostavit 
osobn". Na leti!ti panuje $il' 
ruch, a to nejen díky místní 
letecké !kole, ale také kv%-

li civilnímu mezinárodnímu 
provozu. Ka&d' den m%&e oko 
náv!t"vníka spat#it mimo jiné 
Boeing B737, kter' pravidel-
n" spojuje Pardubice se t#emi 
rusk'mi m"sty. V letní sezón" 
je vypravováno n"kolik char-
terov'ch let% do p#ímo#sk'ch 
destinací, a pokud budete mít 
!t"stí, setkat se tu m%&ete také 
s ob#ím nákladním letadlem 
Antonov AN-124 Ruslan, kte-
ré je nejv"t!ím strojem, kter' 
tu v historii leti!t" p#istál. Co 
jist" neunikne pozornosti &ád-
ného ob$ana na!eho m"sta, je 
$ty#motorov' Boeing E-3A 
AWACS s typickou $o$kovitou 
anténou na trupu. Ten létá do 
Pardubic z N"mecka na v'-
cvikové lety posádek NATO 
a $asto d"lá desítky okruh% a 

letm'ch p#istání. Jeho pi!tivé 
motory zalarmují pozorovate-
le a „Dolí$ek“ se rázem zaplní 
lidmi v!ech v"kov'ch katego-
rií. 

GRILOVÁNÍ 
POD LETADLEM

N"kolikrát do roka se na tom-
to míst" sejdou p#átelé pardu-
bického létáni p#i oblíben'ch 
„grilova$kách“, kdy se kochají 
letov'm provozem, ope$ou 
si klobásku a diskutují. V!e 
se p#edem dozv"dí práv" na 
spottersk'ch stránkách, které 
se v roce 2010 staly druh'mi 
nejoblíben"j!ími webov'mi 
stránkami v Pardubickém kra-
ji. 
Kdo chce za&ít vzru!ující zá-
&itek, a- si ud"lá procházku na 
kultovní plácek na „Dolí$ku“ a 
nezapomene si vzít fotoaparát. 
Brzy na vid"nou… t#eba na 
lavi$ce instalované m"stsk'm 
obvodem (více v rubrice Zrn-
ka – pozn. redakce).

Petr Hu%á&ek, DiS.

vou bránu. „Investi$ní náklady 
 jsou 

v porovnání s v'stavbou tzv. 
obytn'ch zón minimální. Tato 
zm"na toti& nevy&aduje &ádné 

cí, zv'!ené plochy k#i&ovatek 

(ujícím stavebním opat#ením, 
které není nutné. Ale p#esto 
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Nápad) na zv&$ení bezpe(nosti provozu 

Jan Jedli(ka, 
zastupitel zvolen! bez politické p"íslu'nosti

Pavel Studni(ka,
zastupitel zvolen! za KS(M

Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za (SSD

ANKETA NA TÉMA: Cítíte se v na$em m'stském obvod' bezpe(n'?

ZRNKAVyrazte za letadly na „Dolí(ek“
Na fotbalov& stadión v ulici K Dolí(ku je to od m'stského ú#a-
du Pardubice V coby kamenem dohodil. -e sem ale lidé necho-
dí sledovat pouze sportovní utkání, ale také letadla, to u* by 
tu$il málokdo. Kousek od stadionu je ráj leteck&ch nad$enc), 
fotograf), fand) létání a pozorovatel) místního leteckého pro-
vozu. Souhrnn' se této sort' lidí #íká „spotte#i“. 

LAVI.KY PRO CYKLISTY 
I SPOTTERY

M"stsk' obvod Pardubice V chce 
je!t" v leto!ním roce instalovat 
na cyklostezce v ulici K Dolí$ku 
nové lavi$ky, stojany na kola i 
odpadkové ko!e. Nabídne tím 
odpo$inkové místo cyklist%m i 
brusla#%m. A nejen to. Scházet 
se tu mohou i tzv. spotte#i. Více o 
nich v dal!ím $lánku. 

SPORTOVCI SENIO,I 
SE POTKALI

V polovin" zá#í se Pod Vinicí se!la 
zajímavá skupina sportovc%. Jejich 
v"k toti& dávno p#ekonal hranici 
tzv. produktivního v"ku. S p#e-
mo&itelem kanálu La Manche 
z roku 1974 Janem Novákem se 
potkali nap#. b'valí cyklisté Vác-
lav Machek a Roman .ehounek 
$i hokejisté Otakar Mare!, Václav 
Ráli! nebo Milan Kok!. Jubilanti 
byli tradi$n" obdarováni perní-
kov'm !títem. O dobrou náladu 
se postaral populární zp"vák Josef 
Sochor. Setkání sportovc% senio-
r% se uskute$nilo i díky podpo#e 
radnice m"stského obvodu. 

ZA.ÁTEK NOVÉHO 
ROKU VE !KOLE NOE

Ve svém t#etím roce fungování za-
hajujeme nov' !kolní rok s patnác-
ti prv(áky. Se!la se nám skoro chla-
pecká t#ída – 11 chlapc% a 4 dívky.
Tento rok budeme poprvé vy-
u$ovat prv(áky novému písmu 
Comenia Script. Velmi se na tuto 
novinku t"!íme. Písmo Comenia 
Script má jednoduché tvary pís-
men, hodn" se podobá písmu 
tiskacímu, a proto doufáme, &e se 
d"tem bude snadno u$it. Navíc 
jsme vzali v potaz skute$nost, &e 
v"t!ina star!ích &ák% a dosp"l'ch 
p#echází p#irozen" ve svém ruko-
pisu od kli$kového písma práv" 
k písmu podobnému Comenia 
Scriptu. Samoz#ejm" budeme 
nadále vyu$ovat $tení klasického 
psacího písma kli$kového, aby 
ho d"ti um"ly p#e$íst, pokud se 
s ním v b"&ném &ivot" setkají.
P#ejeme na!im prv(ák%m, aby se 
jim ve !kole líbilo.

Mgr. Markéta Chmelová, 

#editelka !koly

Pokud je otázka mín"na tak, zda se cítím bez-
pe$n" z hlediska fyzického ohro&ení mé osoby, 
mám na mysli p#epadení, oloupení atd., tak od-
povím, &e v"t!inou ano. Nesmím ale jít k ve$eru 
nebo v noci po ulici Jana Palacha, které se p#e-
zdívá „Las Vegas“ nebo v okolních ulicích po-
blí& MOV, jako je Milheimova, /e!kova, V Ráji 
atd. V této oblasti se p#íli! bezpe$n" necítím.

Jako chodec mohu #íci, &e ano. Jako cyk-
lista bohu&el ne. V na!em obvod" není 
vybudována na sebe navazující sí- cyklos-
tezek $i komunikací pro bezpe$nou jízdu 
na kole. V ulicích policisté jsou vid"t, a tak 
i tato stránka bezpe$nosti je v po#ádku.

Já se tedy bezpe$n' cítím, i kdy& jsou lo-
kality, které nav!t"vuji mén" rád, hlavn" 
v okolí n"kter'ch restaurací v no$ních ho-
dinách a n"kter'ch místech, která jsou no-
toricky známá, &e se tam schází  kon+ikt-
ní skupiny. Sympatické je, &e se m"stská i 
státní policie sna&í tato místa lustrovat a 
p#ípadn'm problém%m p#edcházet.



PARDUBICKÁ JUNIORKA

„Tenisová sezona tradi%n& vyvrcho-
lila Pardubickou juniorkou, letos 
to byl u! 86. ro%ník. Juniorka op&t 
m&la vysokou úrove". Své kvality 
potvrdili favoriti, jak v chlapecké, 
tak dív%í kategorii,“ ohlí!í se zp&t 
Petr Bene'. V dív%í kategorii zví-
t&zila Gabriela Pant(%ková, v chla-
pecké Jakub Filipsk#. Z domácích 
Pardubic si nejlep'í umíst&ní vy-
bojoval David Knof lí%ek, kter# se 
dostal do semifinále. „Mnoho vít&-
z( Pardubické juniorky se pozd&ji 
stalo i vít&zi Wimbledonu %i dal'ích 
v#znamn#ch turnaj( – namátkou 
Petra Kvitová, Martina Navrátilová, 
Jana Novotná, Ivan Lendl, Miloslav 
Me%í$ a dal'í,“ p$ipomíná slavná 
jména Petr Bene'. Juniorka se v Par-
dubicích hraje u! od roku 1926 na 
kurtech LTC Pardubice a je ur%itou 
obdobou známého juniorského tur-
naje na Florid& Orange Bowl.

PARDUBICKÁ EXTRALIGA

Tenisová sezóna v Pardubicích bude tra-
di%n& ukon%ena v prosinci, kdy se extrali-
gov# t#m pokusí obhájit svou p$íslu'nost 
k této nejvy''í extraligové sout&!i. Presti!i 
klubu ji! odpovídá i samotn# areál, kter# 
v leto'ním roce pro'el v#znamn#mi zm&-
nami. „Vybudovali jsme novou terasu u 
klubovny LTC, která zárove" slou!í i jako 
tribuna u centrálního dvorce, a krom& 
v#hledu na tenisov# zápas umo!"uje i 
ob%erstvení nebo pohled do galerie vít&z( 
Pardubické juniorky. Opravili jsme také 
oplocení u n&kter#ch kurt(,“ vyjmeno-
vává Petr Bene' a p$idává i plány na rok 
p$í'tí. „Chceme opravit bu"ky, které slou!í 
jako $editelství Juniorky. Sna!íme se se-
hnat peníze na zateplení a v#m&nu oken, 
a na lep'í zázemí turnaj(. P$edev'ím ale 
chceme uspo$ádat turnaj junior( na me-
zinárodní úrovni, co! je hodnota ITF,“ 
dodává Bene'.
O prázdninách se na zdej'ích dvorcích 
uskute%nily %ty$i tenisové kempy pro d&ti 

od p&ti do deseti let, z nich! se budou re-
krutovat nové posily klubu. „Pokud ale 
dít& chce hrát tenis, p$ijít m(!e kdykoli. 
V klubu jsou k dispozici kontakty na tre-
néry, sta%í zavolat a domluvit si sch(zku,“ 
upozor"uje Petr Bene'.
 
DOTACE DO SPORTU

Doba pro sport je podle Bene'e ob-
tí!ná. +ádn# sport na vrcholové úrov-
ni se neobjede bez ve$ejn#ch zdroj(. 
Sponzo$i jsou vzhledem k ekonomické 
situaci mén& 't&d$í, a tak %inovníci neu-
stále bojují o dotace z tenisového svazu, 
kraje %i m&sta. „Podobná situace i v do-
stihovém sportu. Do pardubického Do-

stihového spolku jsem byl anga!ován 
jako ekonom a da"ov# poradce, abych 
dohlí!el na hospoda$ení spole%nosti. 
I tady je nutné shán&t dotace, na't&stí 
m&sto jako majoritní vlastník hodn& 
pomáhá. Jak leto'ní rok dopadne, uvi-
díme po Velké pardubické,“ $íká Petr 
Bene', tentokrát jako p$edseda Dozor-
%í rady Dostihového spolku, a dodává: 
„D(le!it# je i fakt , !e za poslední 2 roky 
se poda$ilo dostat stav vedení ú%etních 
knih a uzáv&rek na úrove", !e za rok 
2012 byl ji! audit ú%etnictví spole%nosti 
bez v#hrad, co! je velmi p$ízniv# signál 
pro reklamní partnery dostih( a orgá-
ny ú$ad(, které n&jak#m zp(sobem p$i-
spívají na po$ádání dostih(.“  

Na'e 'kola nabízí individuální p$ístup ke 
v'em d&tem, respektuje jejich individuální 
zvlá'tnosti a pot$eby, je otev$ená zm&nám 
a dbá o v'estrann# rozvoj sv#ch !ák(. D(-
le!it#m aspektem je rodinná atmosféra, 
kterou úsp&'n& podporuje nízk# po%et 
!ák( ve t$ídách.
Ideu v'estranného rozvoje osobnosti !áka 
pedagogové napl"ují mimo jiné p$ípravou 
mnoha akcí, program( a projekt(. Jedná 
se nap$íklad o sportovní akce (Atletick# 
%ty$boj, Sportovní %ty$boj, Artur cup – 
'kolní turnaj ve stolním tenise, turnaj ve 

,orbalu aj.), projekty a akce s tématikou 
ekologickou (Úklid lesa, Den strom(, Den 
zdravé v#!ivy) a dopravní sout&!e.
V#znamnou, pravideln& se opakující akti-
vitou 'koly jsou zá!itkové pobyty pro !áky 
2. stupn&. Pobyty zprost$edkují zú%astn&-
n#m d&tem – zejména t&m ze znev#hod-
n&ného sociálního prost$edí – pro!itky a 
zku'enosti, které jim pomáhají lépe se po-
znat, docenit své kvality, získat nové lidské 
hodnoty.
V leto'ním 'kolním roce se d&ti v rámci  zá-
!itkového pobytu mohou t&'it na náv't&vu 

H-centra ve Starém Hradi'ti, lanového cen-
tra na Ciheln&, zahrají si role v divadelním 
p$estavení, setkají se se psími kamarády p$i 
canisterapii, pokusí se stát hip hop tane%ní-
ky, za!ijí muzikoterapeutickou hru na bub-
ny. Krom& t&chto aktivit si také se sv#mi 
u%iteli zahrají spoustu her na zahrad& 'koly, 
v t&locvi%n&, ale i ve t$ídách, které tak uvidí 
„jinak“ ne! p$i v#uce. 
+áci se mohou t&'it na dal'í plánovanou 
akci s názvem „Filmová noc“, kdy !áci 
1. stupn& si -lmovou atmosféru vychut-
nají odpoledne a star'í !áci 2. stupn& a! 
ve ve%erních a no%ních hodinách, v%etn& 
p$espání ve 'kole. Vloni byla akce dopro-
vázena -lmovou hudbou a -lmov#mi po-

stavami, které si !áci sami p$ipravili. Celá 
akce m&la báje%nou a zábavnou atmosféru 
a d&ti ji hodnotily takto: „Bylo to bo!í!“, 
„Moc se mi to líbilo.“, „)koda, !e u! ze 
'koly vycházím".                        
Nové zku'enosti, znalosti a dovednosti 
!áci ka!doro%n& prezentují na váno%ní 
besídce, dnu otev$en#ch dve$í a v sout&-
!ích organizovan#ch jin#mi subjekty. 
Základní 'kola praktická a mate$ská 'kola 
speciální A. Krause je 'kolou, kde se !áci 
cítí dob$e a bezpe%n&, kde jsou !áci smut-
ní, kdy! nastanou prázdniny, 'kolou, do 
které se !áci rádi vracejí. 

Mgr.Bc. Iva Morávková,
!editelka "koly
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Na Sta!kovce bojovali v kin-ballu 
Pod zá'titou starosty m&stského obvodu 
Ji$ího Hájka se na Základní 'kole Sta"ko-
va v zá$í konal turnaj v kin-ballu. Krom& 
domácích se ho ú%astnila i dru!stva ze 
základních 'kol Bene'ovo nám&stí a Josefa 

Ressla. Zvít&zil A t#m základní 'koly z ulice 
Josefa Ressla, kter# si tak vybojoval první 
cenu, kin-ballov# mí%. Ten do turnaje v&-
noval m&stsk# obvod. V zastoupení staros-
ty jej p$edal místostarosta Ladislav Dole!al. 

Kin-ball je zcela nová mí%ová hra, kterou 
vyvinuli v Kanad&. Hrají ji t$i t#my s balo-
nem o pr(m&ru 122 cm. Cílem je odehrát 
mí% na soupe$e tak, aby jej nechytil a mí% se 
dotkl zem&. Tomu ale t#m „na p$íjmu“ musí 

zabránit. A proto!e hrají t$i t#my najednou, 
musí ten kdo odpaluje zak$i%et barvu t#mu, 
kter# má mí% chytit. Sta%í jen trocha 'i-
kovnosti, strategického my'lení a pouh#ch 
15 minut pro základní znalost pravidel. 

Nejsme oby%ejná #kola
Základní #kola praktická a mate"ská #kola speciální A. Krause vzd$lává (áky 
s lehk&m mentálním posti(ením, (áky s více vadami a (áky s autismem. 

Co má spole%ného Pardubická juniorka s dostihy? 
Nad#ení a touhu vyhrávat
Zastupitel m$stského obvodu a da!ov& poradce Ing. Petr Bene# je znám pardubické 
sportovní ve"ejnosti, p"edev#ím jako p"edseda tenisového klubu LTC Pardubice a 
zárove! jako p"edseda dozor%í rady Dostihového spolku, a.s., kde poslední dva roky 
dohlí(í na stabilizaci jeho hospoda"ení. Co nového v tenise i na dostizích?



Volby probíhají v pátek 25. $íjna 2013 od 
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. $íjna 
2013 od 8.00 do 14.00 hod. Nejpozd&ji t$i 
dny p$ed volbami budou ob%an(m doru-
%eny do schránky místa trvalého bydli't& 
hlasovací lístky. Ty budou k dispozici i 
p$ímo ve volebních místnostech. Ob%ané 
mohou volit ve volebním okrsku v míst& 

trvalého bydli't&, a to bu. p$ímo ve vo-
lební místnosti, nebo v#jime%n& ze záva!-
n#ch d(vod( na vy!ádání do p$enosné 
urny. *íslo volebního okrsku je uvedeno 
na obálce s hlasovacím lístkem. 
Ob%an, kter# se v dob& voleb nebude 
zdr!ovat v míst& trvalého pobytu, m(!e 
hlasovat na voli%sk# pr(kaz v jakémkoliv 

stálém volebním okrsku na území *eské 
republiky nebo v jakémkoliv zvlá'tním 
volebním okrsku v zahrani%í. O vydání 
voli%ského pr(kazu m(!e po!ádat ob%an 
s trval#m bydli't&m na území M&stského 
obvodu Pardubice V na ú$adu tohoto ob-
vodu nejpozd&ji do 23. $íjna 2013. 
Voli% se ve volební místnosti musí okrs-
kové volební komisi prokázat pr(kazem 
toto!nosti. Po obdr!ení ú$ední obál-
ky vstoupí voli% do prostoru ur%eného 
k úprav& hlasovacích lístk(. Pokud se do 

tohoto prostoru neodebere, nebude mu 
hlasování umo!n&no. V tomto prostoru 
voli% vlo!í jeden vybran# hlasovací lís-
tek do ú$ední obálky. Tím dává hlas vy-
brané politické stran& %i hnutí. Zárove" 
m(!e voli% na tomto hlasovacím lístku 
zakrou!kováním ozna%it a! %ty$i vybrané 
kandidáty a dát jim tzv. preferen%ní hlas. 
Po opu't&ní prostoru vyhrazeného pro 
úpravu hlasovacího lístku voli% vlo!í 
ú$ední obálku s hlasovacím lístkem p$ed 
volební komisí do volební schránky. 
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Oslavou vstupu do #koly byla po"ádn$ velká zmrzlina

Karel Norek, 

Národní cyklokonference p"ipomn$la i úsp$#n& 

obvod Pardubice V mnoho #t$stí, pohody a navrch je#t$ mnoho krásn&ch 

Informace o volbách do Poslanecké sn$movny
P"ed%asné volby do Poslanecké sn$movny Parlamentu *eské republiky se ko-
nají ve dnech 25. a 26. "íjna 2013. Obyvatelé M$stského obvodu Pardubice V
mohou volit v 18 volebních okrscích na obvykl&ch místech.

KALENDÁ+ AKCÍ
M&stsk# obvod Pardubice V p$ipravuje:

KO*ÁROVÉ JÍZDY
*tvrtek 10. $íjna 2013

9.00 – 11.00 hod. 
Nástupní stanice: Bene'ovo nám&stí

nám&stí Dukelsk#ch hrdin(

SVATOMARTINSKÉ VÍNO
Tradi%ní otevírá prvního leto'ního vína.

Pond&lí 11. listopadu 2013 11.00 hod.
Prostranství p$ed DK Dukla

ROZSV,CENÍ VÁNO*NÍHO STROMU
Slavnostní rozsvícení váno%ního stromu.

Ned&le 1. prosince 2013 16.30 hod.
Prostranství p$ed DK Dukla

VÁNO*NÍ PUN*
Váno%ní posezení u 'álku horkého váno%ního pun%e.

Pond&lí 23. prosince 2013
Bene'ovo nám&stí a prostranství p$ed DK Dukla

MU-I / Mattoni NBL / ro%ník 2013/14 / základní %ást
P"ij.te podpo"it na#e basketbalisty v t$chto termínech:
2. kolo, BK JIP Pardubice vs. Lions Jind$ich(v Hradec, 16. 10. 2013
4. kolo, BK JIP Pardubice vs. Orli Prost&jov, 23. 10. 2013
6. kolo, BK JIP Pardubice vs. MMCITÉ Brno, 30. 10. 2013
7. kolo, BK JIP Pardubice vs. Sluneta Ústní nad Labem, 02. 11. 2013
8. kolo, BK JIP Pardubice vs. USK Praha, 06. 11. 2013
11. kolo, BK JIP Pardubice vs. BC Kolín, 16. 11. 2013
12. kolo, BK JIP Pardubice vs. BK D&%ín, 20. 11. 2013
14. kolo, BK JIP Pardubice vs. BK Opava, 27. 11. 2013 (hráno v Ji%ín&)
16. kolo, BK JIP Pardubice vs. Qanto Tu$i Svitavy, 04. 12. 2013
20. kolo, BK JIP Pardubice vs. NH Ostrava, 18. 12. 2013

21. kolo, BK JIP Pardubice vs. *EZ Basketball Nymburk, 29. 12. 2013
24. kolo, BK JIP Pardubice vs. Lions Jind$ich(v Hradec, 11. 01. 2014
26. kolo, BK JIP Pardubice vs. Orli Prost&jov, 18. 01. 2014
28. kolo, BK JIP Pardubice vs. MMCITÉ Brno, 29. 01. 2014
30. kolo, BK JIP Pardubice vs. USK Praha, 12. 02. 2014
33. kolo, BK JIP Pardubice vs. BC Kolín, 22. 02. 2014
34. kolo, BK JIP Pardubice vs. BK D&%ín, 01. 03. 2014
36. kolo, BK JIP Pardubice vs. BK Opava, 08. 03. 2014
38. kolo, BK JIP Pardubice vs. Qanto Tu$i Svitavy, 15. 03. 2014
40. kolo, BK JIP Pardubice vs. Sluneta Ústní nad Labem, 22. 03. 2014
42. kolo, BK JIP Pardubice vs. NH Ostrava, 29. 03. 2014

stihového spolku jsem byl anga!ován 
jako ekonom a da"ov# poradce, abych 
dohlí!el na hospoda$ení spole%nosti. 
I tady je nutné shán&t dotace, na't&stí 
m&sto jako majoritní vlastník hodn& 

e po Velké pardubické,“ $íká Petr 

y Dostihového spolku, a dodává: 
„D(le!it# je i fakt , !e za poslední 2 roky 
se poda$ilo dostat stav vedení ú%etních 
knih a uzáv&rek na úrove", !e za rok 

byl ji! audit ú%etnictví spole%nosti 
bez v#hrad, co! je velmi p$ízniv# signál 

stavami, které si !áci sami p$ipravili. Celá 
akce m&la báje%nou a zábavnou atmosféru 
a d&ti ji hodnotily takto: „Bylo to bo!í!“, 
„Moc se mi to líbilo.“, „)koda, !e u! ze 

Nové zku'enosti, znalosti a dovednosti 
!áci ka!doro%n& prezentují na váno%ní 

Základní 'kola praktická a mate$ská 'kola 
speciální A. Krause je 'kolou, kde se !áci 

ní, kdy! nastanou prázdniny, 'kolou, do 

Nám$stí se opravy nedo%ká. 
Alespo! prozatím



Ve dnech 7. – 8. 10. 2013 bude provede-
na technická uzáv"ra leti$t" *áslav. V této 

souvislosti bude z pardubického leti$t" 
p'sobit po oba dny integrovan% systém 

protivzdu$né obrany NATO NATINADS, 
zaji$)ovan% letouny JAS 39 Gripen. Z d'-
vodu zabezpe&ení pln"ní úkol' ke st#e!e-
ní vzdu$ného prostoru *R budou b"hem 
dne provád"ny cvi&né vzlety. P#ípadné 

ostré starty  letoun'  se mohou uskute&-
nit  v kteroukoli denní i no&ní dobu. 

npor. Iva Machová,

tisková a informa!ní d"stojnice
Správa leti#t$ Pardubice
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Trenér Pavel Studni'ka slaví $ivotní jubileum
Atletick% trenér, p#edseda 
sportovního klubu i atletické-
ho oddílu Hv"zda SKP Pardu-
bice Pavel Studni&ka se v t"ch-
to dnech do!ívá v%znamného 
osobního jubilea 60 let. B%-
val% atlet a kladivá# p#esedlal 
u! p#ed 40 lety na trenérskou 
dráhu a v"noval, z po&át-
ku p#i zam"stnání a pozd"-
ji jako profesionální trenér, 
velké úsilí p#i rozvoji zejmé-
na pardubické atletiky a p#i 
pé&i o talentovanou mláde! 
ve vrha&sk%ch disciplínách. 
Od roku 1972 p'sobil v b%-
valé Rudé Hv"zd", n"jak% &as 
v b%valém Dynamu Pardubice 
(nyní AC Pardubice), od roku 
1993 v sou&asné Hv"zd" Par-
dubice. Za 40 let svého p'so-
bení vychoval více ne! &ty#i 
desítky &esk%ch reprezentan-
t' a jeho sv"#enci p#ekonali 
více ne! 40 &esk%ch rekord', 

p#edev$ím v mláde!nick%ch 
kategoriích. Sedmkrát byl 
vyhodnocen mezi nejlep$ími 
trenéry m"sta Pardubic. Od 
roku 1990 je &lenem Zastu-
pitelstva m"sta Pardubic, 3 
období je zastupitelem M"st-
ského obvodu Pardubice V. Ji!  
20 let p'sobí také ve Sportovní 
komisi, která je poradním or-
gánem Rady m"sta Pardubic. 
Byl &lenem Finan&ního v%bo-
ru a +kolské komise M"stské-
ho obvodu Pardubice V. Má 
v%raznou zásluhu na vzestupu 
atletiky na stadiónu na Dukle, 
napomáhal p#i p#evedení sta-
diónu do majetku m"sta i p#i 
jeho dosavadní rekonstrukci. 
Vedle trenérské práce pomáhá 
jako rozhod&í, organizátor a 
hlasatel p#i sportovních akcích 
a spole&n" s man!elkou Evou 
vedou dru!stvo !en v atletické 
extralize a dru!stvo juniorek. 

V sou&asné dob" pracuje jako 
vedoucí Sportovního centra 
mláde!e v atletice pro Pardu-
bick% kraj.

Za celo!ivotní práci pro par-
dubick% sport a t"lov%chovu 
mu d"kují atleti Hv"zdy SKP 
Pardubice a p#ejí mu je$t" 

hodn" úsp"$n%ch let s pardu-
bickou atletikou. 

Eva Hrdinová

¢���lpT«k�{��k�{�p.¦
��pT��{K�x.�{«Txl�nTKkxUh{��.�K¢8/o.�-�¦l�T«T�'TpoU��.�K¢8kBoU�tn����kp{�T�!¦{8{K©�
^�pT��{K��{�pTKxlh{�«/¦{K¢�x.��p{BhU�K�/«T�x.���.¦x.�Ut�{¦/p¢��.�K¢8kBoUh{�«/¦{Kk��T

���lnx.�¡���{K�����h{K�

������!'�����*H��� 
$����

'������� 
$������3�,��#��� ����

����h{K�� � �p.¦x{��xl�«.h/nTxl�����lnT«KTt�o{B/�{¦Uh{���¢¦{K¢
� � � � � {hpUKx¢�l�K{�hk��{�kT�'TpoU��.�K¢8kBoU�
� � � � � ��k�{tTx¢�l����¦ª�{Bl�x.�{«Txl�tn����kp{�T�!¦{8{K©
� � � � � ��k�{tlxo.�^��¦ª�{Bl��{�pTKxlh{�«/¦{K¢�x.��p{BhU�K�/«T�x.���.¦x.�Ut�{¦/p¢�
� � � � � h{��UG
� � � � � �.x�!¦{8{K.H��©x{¦TB�tn����kp{�T�!¦{8{K©
� � � � � ��.x�k�To�'l�ToH�¦l�T«�'TpoU��.�K¢8kBoU�¦�pT�TBh��y���.��y�^
� � � � � 
¢�.x��xK�U�H�¦l�T«�'TpoU��.�K¢8kBoU�¦��{BT�¡�
� � � � � �x�{xlx��.��T�H�¦l�T«�,p.�U���kp8©�¦��{BT��y��
�� � � � � �¢BkT��.p¢Bh{¦/H�«{oTno.H�£B.��xkBT�'TpoU��.�K¢8kBoU

����^�h{K�� � o�T���h�l8T�T�.��{«Thx/xl�o{o.�K©�¦l�T«k�pT�{�xlh{��{Bxlo¢�
� � � � � 'TpoU��.�K¢8kBoU���{nTxU��T��¦/�{��l��p{¦.
� � � � � h{��UG�
� � � � � ,8k`xkT§��«TxKpkoH��lt�o{o.�{pkBoª�oxT«
� � � � � �x�{xlx��{�8Tp�oªH�.�BkKTo.x

�W��h{K�� � .¢�{`�.tk/K.�h{��¢

�W���h{K�� � p.t�k|x{¦ª���¢¦{K��{KUp��h�¢Kkto©�K{��¢8Txlo{¦ªBh��.K¢

� �

�

��{`�.tG

OZNÁMENÍ LETI&T' PARDUBICE
Na základ% ujednání o oznamování zm%n v b%$ném letovém provozu na leti"ti 
Pardubice zasílám následující informaci.



V sezón& 2013 – 2014 obsazuje DHK Pardubi-
ce ve"keré dostupné kategorie sout&%í po$ína-
je II. ligou %en a kon$e p!ípravkou – tzv. 4+1. 
Dru%stvo %en by m&lo hrát v pop!edí tabulky, 
nebo* po lo+ské sezón& se kádr dru%stva stabi-
lizoval. Navíc se vrací n&které zku"ené hrá$ky, 
poda!ilo se udr%et i nejlep"í st!elkyni sout&%e 
v lo+ském ro$níku Michaelu Stejskalovou a 
z hostování ve Slavii Praha se vrací „na pln' 
plyn“ levoruká spojka Aneta Hainzová.
Slo%itou situaci budou mít dorostenky, pro-
to%e ob& dorostenecká dru%stva budou mu-
set na podzim podstoupit „kvali#kaci“ o 
ú$ast v I. lize. Star"í dorostenky ve skupin& 
$eká stávající mistr )R – DHK Zora Olo-
mouc, HK Hodonín, Sokol Velké Mezi!í$í, 
TJ Jiskra Havlí$k(v Brod. Mlad"í dorostenky 
se na podzim utkají s dru%stvy Hodonína, 
Havl. Brodu, Bohunic, Velkého Mezi!í$í a 
Olomouce. Soupe!ky to jsou velmi t&%ké, o 
to v&t"í jist& budou mít na"e dívky motivaci 
ukázat, co umí.
Star"í a mlad"í %a$ky jsou p!ihlá"eny do pra%-
ského p!eboru, kde se utkají nejen s pra%sk'-
mi, ale i st!edo$esk'mi dru%stvy. Mini%a$ky 

se budou ú$astnit jednotliv'ch turnaj( op&t 
v rámci Prahy a St!edo$eského kraje.

)innost klubu není jen p!íprava a zápasy, 
ale i po!ádání tradi$ních turnaj(. Na pod-
zim tohoto roku po!ádáme:
• 15. – 17. 11. 2013 16. ro$ník „Pramínek 
Cup“ – pro mini%a$ky,
• 23. – 24. 11. 2013  22. ro$ník „O perníko-
vé srdce“ – pro star"í %a$ky.

Rádi mezi sebou p!ivítáme dívky od ro$ní-
ku 2008 a star"í, aby p!i"ly mezi nás zkusit 
si zahrát házenou v dobré part&! P!ij,te 
se podívat na tréninky v úter' 16 – 18 h., 
$tvrtek 16 – 18 h. na SP-CH, Pod&bradská 
ul. (trolejbus $. 3). Dal"í informace na-
leznete na www.hazena-padubice.cz, $i se 
m(%ete ptát na sskhhazena@seznam.cz.
Zveme sportovní ve!ejnost k náv"t&v& na-
"ich mistrovsk'ch zápas(, které hrajeme 
v nafukovací hale v ul. V Ráji.
Mistrovské sout&%e za$aly v ned&li 22. zá!í 
– p!ij,te pardubické házenká!ky povzbudit!

Dámsk! házenká"sk! klub Pardubice
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Do nové sezóny s nov!m názvem
P"ípravu na novou sezónu za#aly pardubické házenká"ky pod nov!m názvem Dám-
sk! házenká"sk! klub Pardubice (DHK Pardubice), kter! od 1. 7. 2013 nahradil slo$it! 
název SHK D-P Pardubice (Sdru$en! házenká"sk! klub Dubina-Polabiny Pardubice).

BK PARDUBICE, 
mláde!nick" basketbalov" klub, 

hledá hrá!e
t!my ro"ník# narození 
2003, 2004 a mlad#í

e-mail: basket.pce@tiscali.cz
tel.: 728 761 598, 606 690 663

www.basketpce.cz 

BK Pardubice v sezon! 2012/2013 získala ze sedmi mo"n#ch 
mistrovsk#ch titul$ %ty&i, dvakrát byli hrá%i t&etí a jednou %tvrtí.

Basketbalov! klub Pardubice je podporovan! m"stem Pardubice, 

Pardubick!m krajem a basketbalov!m klubem BK JIP Pardubice.

TRÉNINKY
kategorie 2003 a mlad$í trénují ji% pravideln&: 

Pond&lí 15:30 – 17 hala Z# Studánka, vchod z Lu$ní ulice
St'eda 15:30 – 17 hala Z# Studánka, vchod z Lu$ní ulice
Pátek 15:30 – 17 hala Sportovního gymnázia Pardubice

P!ÍPRAVKY
kategorie 2003, 2004, 2005

Úter! 17 – 18 hala Sportovního gymnázia Pardubice
(tvrtek 16:30 – 18 t"locvi$na p%i Z# Resslova
St'eda 16 – 17 t"locvi$na p%i Z# Polabiny III.

P!ÍPRA

Poj$te a sta%te se 
    dal#ími mistry.

%DVNHW�QDŮERU�SODNDŮW������$��LQGG���� ���������������30

Statutární m%sto Pardubice – m%stsk! obvod Pardubice V
Ú"ad m%stského obvodu Pardubice V

&e'kova 22, 530 02 Pardubice
vyhla!uje dnem 23. zá"í 2013 v souladu s ustanovením § 7 zákona #.312/2002 Sb.,

o ú!ednících územních samosprávn'ch celk( (dále jen "zákon")

v!b%rové "ízení #.1/2013
na pozici správce místních poplatk( ekonomického odboru

Místo v$konu práce: Ú"ad m%stského obvodu Pardubice V, Pardubice
Platové za"azení: 9. platová t"ída
Termín nástupu: dohodou po ukon#ení v$b%rového "ízení
Pracovní pom%r: na dobu ur#itou – po dobu mate"ské a dal!í rodi#ovské 
dovolené

 
Více na http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-ob-

vod-pardubice-v-dukla/informace-obcanum/volna-mista/

5HVWDXUDFH�1D�5R]NRåL�X�.XODWì�%iE\�]YH�QD�Y\VWRXSHQt�VNXSLQ\�&UD]\�*RGGHVV��
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Nábor mal!ch fotbalist(
Fotbalov! oddíl SK Nemo'ice po"ádá nábor mal!ch fotbalist( ro#níku 2005 a mlad'ích.
Nábor probíhá na h"i'ti v Nemo'icích ka$dé úter! a #tvrtek od 16 hodin. Pro více infor-
mací kontaktujte 'e)renéra mláde$e Petra Rydvala na telefonu 608 321 540.   
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M!stsk" obvod Pardubice V, #e$kova 22, 530 02 Pardubice Tel.: 466510769, Fax.: 466303465, e-mail: renata.rihova@umo5.mmp.cz 
Adresa redakce: Evropské vydavatelství, s.r.o., Semtín 80, 533 53 Pardubice - Semtín

 Centrální telefon a fax: +420 466 611 139, +420 777 100 388
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LU!T"NÍ O#CENY

PODZIMNÍ K!Í"OVKA

POZNEJTE OBVOD

VÍTE, #E...Znáte dob$e své okolí? Pak s námi sout"%te a 
poznávejte obvod. Pokra!ujeme v sout"%i, která 
prov"$uje va(i znalost míst a zákoutí v pátém 
m"stském obvod". Poznáváte toto místo? 
Pokud ano, posílejte své odpov"di do 31. $íjna 
2013 na adresu Ú$ad m"stského obvodu Pardu-
bice V, kancelá$ starosty, )e(kova ulice 22; nebo 
e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. 
Nezapome*te uvést heslo POZNEJTE OBVOD. 

V minulém vydání Hlasatele jsme vám nabídli 
zákoutí z Jiránkovy ulice. Správn" odpov"d"li a 
drobné ceny vyhrávají:
Nikola %íhová 
Eva Kulichová
Zdena Proroková

Gratulujeme. Svou v#hru si m'%ete vyzved-
nout na sekretariátu starosty. Termín p$evzetí 
v#hry si m'%ete domluvit na telefonním !ísle 
466 301 270.

V $e(ení tajenky naleznete jméno jediného %okeje, kter# zahynul p$i dostizích v Pardubicích.
Správné zn"ní tajenky z minulého !ísla zn"lo „KLÁ+TER CYRIAK,“. 
Vylosovan#mi v#herci jsou: Irena Venzarová, Jana Svobodová, Pavlína Jirkovská
 
Gratulujeme. Svou v#hru si m'%ete vyzvednout na sekretariátu starosty. Termín p$evzetí v#hry si m'%ete domluvit na tele-
fonním !ísle 466 301 270.

Lu(t"te i tentokrát. Správné zn"ní tajenky posílejte 31. $íjna 2013 na adresu Ú$ad m"stského obvodu Pardubice V, kancelá$ 
starosty, )e(kova ulice 22; nebo e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. Nezapome*te uvést heslo K-Í.OVKA. 

• První Velká pardubická se b"%ela 8. listo-
padu 1874 o osm tisíc zlat#ch.

• Dostihová dráha na míst" dne(ního zá-
vodi(t" vznikla u% v roce 1856.

• Prvním vít"zem Velké pardubické byl 
anglick# %okej G. Sayerse s kon"m Fanto-
me.

• V po!átcích dostihu startovali v"t(inou 
zahrani!ní ú!astníci, první )ech v dosti-
hu zvít"zil a% v roce 1902. Byl jím Ulrich 
Rosák.

• Nejúsp"(n"j(ím kon"m je .elezník, kte-
r# ve Velké zvít"zil celkem !ty$ikrát.

• Nejúsp"(n"j(ím %okejem je Josef Vá*a 
star(í, kter# ve Velké zvít"zil osmkrát (4x 
se .elezníkem 1987, 1988, 1989 a 1991; 
3 x s Tiuemen 2009, 2010 a 2011 a 1x 
s Vronskym 1997).

• Jedinou %enou vít"zkou je Lata Bran-
disová, která zvít"zila s klisnou Norma 
v roce 1937.

• Ve Velké pardubické startovalo celkem 
sedm %en, nejúsp"(n"j(í mimo Laty Bran-
disové byla Lucie Baluchová t$etím mís-
tem v roce 1997 s Gretty.

• Jedinou vít"znou %enou – trenérkou je 
Lenka Horáková, p$ipravovala trojnásob-
ného vít"ze Velké pardubické Peruána.

• )asov# rekord trat" dr%í „bílá královna“, 
dvojnásobná vít"zka Velké pardubické 
klisna Sixteen – poprvé se b"%elo pod de-
v"t minut. Sixteen v roce 2008 tra/ absol-
vovala za 8:58,99 min.

• Sixteen byla první bílou klisnou, která 
Velkou pardubickou vyhrála.

• Tra/ Velké pardubické m"$í 6 900 metr', 
v kurzu je 31 p$eká%ka.

• Taxis'v p$íkop pat$í k nejt"%(ím p$eká%-
kám na sv"t" – kon" musí absolvovat skok 
dlouh# a% osm metr'.



Artur Kraus, po n!m" je pojme-
nována i jedna z hlavních ulic na 
Dukle, se narodil 2. srpna 1854 
v rodin! prvního pardubického 
po#tmistra Josefa Krause. Ten 
pozd!ji podnikal v cukrovarnic-
tví a v roce 1867 byl dokonce i 
pardubick$m starostou. Artur 
v roce 1909, po smrtí otcova 
bratra a místodr"itele Králov-
ství %eského Alfréda, zd!dil titul 
„baron“. Byl na n!j hrd$ a velmi 
t!"ko nesl jeho zru#ení po vzni-
ku &eskoslovenska. Zem'el 21. 
b'ezna 1930. 

Astronomie 
Artur Kraus studoval na reálce, 
ale u" po dvou letech odjel do 
Francie. Tam se mu stala osudná 
astronomie a v!da v(bec. Nad#e-
ní pro tyto obory získal od svého 
u%itele Camilla Flammariona. 

Po návratu do Pardubic si Artur 
Kraus pronajal v roce 1895 horní 
patro v!"e pardubického zámku 
a z'ídil si tu observato'. První 
„Lidovou hv!zdárnu“ v %esk$ch 
zemích otev'el v roce 1912 ve 
svém dom! Na Staré Po#t!. 

Ornitoptéra
Ale nebyla to jen astronomie 
co barona Krause zajímalo. Lá-
kalo ho létání. Dlouho studoval 
létání pták(, resp. zp(sob jeho 
letu. Kraus toti" zam$#lel posta-
vit letadlo s „mávav$mi k'ídly“ 
– tedy ornitoptéru. Sv(j první 
model prezentoval na pardubic-
kém zámku, kdy" s ním vysko%il 
z okna do zámeckého p'íkopu. 
Skon%ilo to pádem a zni%en$m 
letounem, baron Kraus ale vyvá-
zl bez zran!ní. Zkou#el to zno-
vu, ale poda'ilo se mu n!kolik 

dlouh$ch skok(. Mo"ná i proto 
se stal podporovatelem jiného 
aviatika – Jana Ka#para. Pro n!j 
a jeho bratrance Eugena &iháka 
zastával povinnou funkci tzv. 'e-
ditele let(. 

Technika
V#e co je nové, to zajímalo Ar-
tura Krause. Vlastnil první mo-
tocykl v &echách, první psací 
stroj v Pardubicích, byl %lenem 
sboru dobrovoln$ch hasi%(, 
kter$ zalo"il jeho otec a byl také 
jedním z prvních amatérsk$ch 
fotograf( v Pardubicích. Byl 
také  prvním majitelem motocy-
klu v &echách, jeho stroj zna%ky 
Hildebrand & Wolfmüller je do-
dnes vystaven v Národním tech-
nickém muzeu v Praze. 

Sport
Baron Kraus byl propagáto-
rem také sportu. Byl 'editelem 
okru"ního cyklistického závo-
du z Pardubic p'es Chrudim 
a He'man(v M!stec zp!t. Na 
sklonku 19. století, p'esn!ji 
v roce 1895, si nechal z Nor-

ska poslat ly"e a zkou#el na 
nich b!hat nejprve v okolí 
pardubického zámku, pak i na 
Kun!tické ho'e. Byl pr(kop-
níkem tenisu. První tenisov$ 
kurt zalo"il na zahrad! svého 
domu v roce 1892, z angli%tiny 
p'elo"il pravidla a v %ervenci 
1896 uspo'ádal první teniso-
v$ turnaj v Pardubicích. Mezi 
devíti hrá%i nechyb!li princ 
Hohenlohe, nadporu%ík hrab! 
Mensdorf %i poru%ík baron de 
Lago, kter$ také zvít!zil. 

Rok Artura Krause
Osobnost barona Krause a jeho 
dílo si budou Pardubice p'ipo-
mínat po cel$ p'í#tí rok. Zapojí 
se do n!j i M!stsk$ obvod Par-
dubice V a D(m d!tí a mláde-
"e Delta. Vznikl projekt, kter$ 
p'ipravuje kulturní, sportovní 
i zá"itkové aktivity pro #iro-
kou ve'ejnost. Uva"uje se v$-
tvarné, fotogra)cké a literární 
sout!"i, astronomické v$lety a 
zkoumání pardubické oblohy, 
cyklistické a ly"a'ské mítinky i 
setkání v!dc( a technik(.

+ODVDWHO+ODVDWHO
%íslo: 4    www.pardubice5.cz       ro%ník: 4            cena: zdarma

Slovo starosty

PRO JESNI!ÁNKY | PRO DUKLU | PRO SK"IVÁNEK | PRO DRA#KOVICE | PRO VI$%OVKU | PRO NOVÉ JESEN!ANY

Ladislav Dole&al, 
místostarosta zvolen! za "SSD

Petr Kubí'ek, 
radní zvolen! za Pardubáky

Ji(í Hájek,
 starosta zvolen! za SPP

ANKETA NA TÉMA: Kter) z po'in* Artura Krause vás nejvíce oslovil?

Ji(í Hájek, 
starosta MO V
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Liptákov má Járu Cimrmana, 
Pardubice Artura Krause
Vizioná(, vynálezce, dobrodruh. To v+e pojí Járu Cimrmana 
s pardubick)m rodákem Arturem Krausem. Zatímco v+ak 
první jmenovan) je ,ktivní postavou pánu Sv-ráka a $ebánka, 
druh) je skute'nou postavou nejen pardubick)ch d-jin. A pro-
to&e p(í+tí rok tomu bude u& sto +edesát let od narození Artura 
Krause, prom-ní se Pardubice v „Krausovo m-sto“. 

Milí sousedé,
rok se s rokem se!el a Vánoce jsou 
op"t „za dve#mi“. Pro$íváme období 
adventu, kter% by nem"l b%t p#ed-
váno&ním shonem, ale obdobím 
rozjímání a p#edev!ím duchovní 
p#ípravy na oslavy váno&ních svát-
k'. V na!em m"stském obvodu jsme 
advent zahájili setkáním u p#íle$i-
tosti rozsvícení váno&ního stromu 
na Dukle a ukon&íme jej v p#edve&er 
(t"drého dne u poháru váno&ního 
pun&e. Pozvánky na toto setkání na-
jdete uvnit# Hlasatele. 
Nabízíme vám v!ak mnohem více. 
Mo$ná vás zaujme, $e v m"stském 
obvodu se investuje a piln" staví a 
opravuje a $e tato situace potrvá i 
v p#í!tím roce. Na jednu stranu to 
s sebou nese komplikace a starosti, 
na druhou stranu takové projekty 
prospívají rozvoji na!eho obvodu. 
Mluvím te) o rozsáhl%ch projektech 
opravy ulic Teplého, která skon&ila 
nedávno, a Jana Palacha, která nás 
naopak &eká p#í!tí rok na ja#e. Rea-
lizovali jsme také n"kolik projekt' ve 
vnitroblocích a nezapomn"li ani na 
men!í opravy komunikací &i chodní-
k'. I o t"chto projektech se do&tete. 
Osobn" mn" velmi zaujal rozhovor 
s #editelem M"stské policie Rostisla-
vem Hüblem. Spolupráce se strá$ní-
ky je v poslední dob" velmi kvalitní 
a p#ínosná.  M"stská policie kladn" 
reagovala na na!e p#ipomínky a 
v%zvy a zahájila &asté a ú&inné kon-
troly v obvodu, p#edev!ím v okolí 
herny na ulici Jana Palacha, ale i 
na dal!ích místech. V"#ím, $e v této 
skv"lé spolupráci budeme pokra&o-
vat i v roce p#í!tím. 
P#eji nám v!em, aby rok 2014 byl 
nejen ve znamení dobré spoluprá-
ce mezi lidmi, ale aby byl pohodo-
v% a klidn% a v!em nám p#inesl 
jen radost a spokojenost. Pro$ijte 
krásné a veselé Vánoce a do no-
vého roku vykro&te tou správnou 
nohou! 

Ji#í Hájek, starosta

Artur Kraus mne fascinuje jako osoba. 
M!l velkou fantazii, ale nebylo to jen sn!-
ní. Dokázal své sny prom!nit v realitu. Byl 
to pr(kopník, kter$ d!lal velkou reklamu 
celému m!stu a díky kterému byly Pardu-
bice v mnohém první v celém mocná'ství. 

Pardubick$ rodák Artur Kraus zalo"il 
v Pardubicích Lidovou hv!zdárnu, kte-
rá byla otev'ena 1912 - 1931. Byl velk$m 
propagátorem astronomie a pr(kopní-
kem dal#ích technick$ch novinek. Je po 
n!m pojmenována hv!zdárna v Pardubi-
cích zalo"ena 1992.

Moc se mi líbí jeho aktivity v oblasti tzv. 
ornitoptéry, kdy se zab$val pokusy s le-
tadlem s mávav$mi k'ídly, pohán!n$m 
lidskou silou. Létat se mu sice nikdy ne-
poda'ilo, ale jeho heslo „Není um!ní dát 
se tahat motorem“ je ur%it! inspirativní. 
Jen ti, co chodí po nevy#lapan$ch cestách, 
posouvají nás v#echny kup'edu. A za to si 
zaslou"í respekt a uznání…



První etapa stavebních prací skon!í 15. !ervna. Za-
tímco spoje m"stské hromadné dopravy a integrova-
ného záchranného systému budou uzav#en$m úse-
kem projí%d"t oboustrann", osobní doprava si bude 
muset najít objízdné trasy. Ty jsou navr%eny ulicemi S. 
K. Neumanna a Pichlova, respektive Teplého a Lexova 
– dle sm"ru. „Po%ádali jsme, aby investor po skon!ení 
projektu uvedl Lexovu ulici do p&vodního stavu, pro-
to%e práv" tato ulice bude z#ejm" objí%'kami nejvíce 
zasa%ena,“ #íká Ji#í Hájek, starosta m"stského obvodu. 
Na první etapu ihned navá%e etapa druhá. Ta by m"la 
trvat od poloviny !ervna do konce zá#í p#í(tího roku. 
T$ká se úseku mezi k#i%ovatkou ulic Teplého a Pich-
lova a% po k#i%ovatku s t#ídou Míru a Palackého ulicí. 

M"stská doprava a vozy záchranného systému budou 
tudy v dob" uzavírky projí%d"t obousm"rn", pro osob-
ní dopravu bude silnice otev#ena pouze  v jednom sm"-
ru do centra m"sta. Objízdná trasa je navr%ena ulicemi 
S. K. Neumanna, Sukova a Palackého. Tzv. uzlové body 
– k#i%ovatky budou opravovány b"hem srpnov$ch ví-
kend&, kdy bude pr&jezd k#i%ovatkami zcela omezen. 

„Takto rozsáhlé práce jsou komplikací pro %ivot lidí 
v obvodu, ale i pro ostatní obyvatele a náv(t"vníky 
m"sta, to je z#ejmé. Musíme se na komplikace s uza-
vírkami p#ipravit. Prosím obyvatele i obchodníky o 
trp"livost a shovívavost. V$sledek za to bude zcela ur-
!it" stát. Budeme mít toti% opravenou dal(í d&le%itou 
tepnu na(ím obvodem,“ vyz$vá starosta Ji#í Hájek. 
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P!í"tí rok se uzav!e ulice Jana Palacha

Rozsáhlá renovace vnitrobloku Artura Krause skon#ila

Sotva skon#ila jedna velká oprava klí#ové ulice na 
Dukle, a to Teplého, u$ se blí$í druhá. Podle infor-
mací Pardubického kraje toti$ u$ 1. dubna p!í"tího 
roku za#ne rozsáhlá rekonstrukce t!ídy Jana Pa-
lacha. V první etap% na obyvatele obvodu i celého 
m%sta #eká uzavírka od „Kapitána“ a$ po k!i$ovat-
ku ulic Teplého a Pichlova s tím, $e tato k!i$ovatka 
bude pr&jezdná. 

Na Dukle a Vi()ovce se v rámci In-
tegrovaného plánu rozvoje m"sta 
postupn" renovují tzv. vnitrobloky. 
Jako prozatím poslední byl dokon-
!en vnitroblok v ulici Artura Krause. 
I kdy% ne úpln". Na ja#e tu bude je(t" 
upravena zele) a dokon!eny terénní 
práce. „Po investorovi, tedy m"stu, 

jsme cht"li zachování ve(keré zele-
n". Bohu%el se zjistilo, %e v jednom 
z vnitroblok& byly !ty#i borovice 
m"ly velmi po(kozeny ko#enové sys-
témy, jedna dokonce sama spadla,“ 
popisuje starosta M"stského obvo-
du Pardubice V Ji#í Hájek s tím, %e 
magistrát musel nebezpe!né stromy 

skácet. „Samoz#ejm" za n" vysázíme 
novou zele). Zdravé %ivotní pro-
st#edí je pro nás jednou z priorit,“ 
p#ipomíná Ji#í Hájek. P#i posledním 
kontrolním dnu se je(t" objevily n"-
které men(í závady, které se postup-
n" odstra)ují.
Integrovan$ plán rozvoje m"sta 

(IPRM) umo%)uje obcím a m"st&m 
!erpat finan!ní prost#edky z evrop-
sk$ch zdroj&. Toho, %e v ulici pro-
bíhají stavební práce realizované 
v rámci IPRM, vyu%il i m"stsk$ ob-
vod. P#ipojil se k projektu a opravil 
chodníky a komunikace. „V%dy se 
sna%íme, abychom stavebními pra-
cemi obyvatele obvodu co nejmén" 
zatí%ili a hlavn" abychom nerozko-
pávali n"co, co n"kdo jin$ krátce 
p#ed námi opravil,“ vysv"tluje sta-
rosta Hájek. Práce na chodnících a 
komunikacích byly u% dokon!eny a 
jsou p#edány do plného vyu%ívání. 

www.pardubice5.cz
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Poj!me k otázce bezpe"nosti, 
jaké problémy jsou v pátém 
obvodu nej"ast#j$í?
Velmi záva%né problémy na 
Dukle na(t"stí nejsou. V sou-
!asné dob" se zam"#ujeme p#e-
dev(ím na lokalitu ulice Jana 
Palacha v okolí herny. Nejde o 
hernu samotnou, ale její oko-
lí, kde n"kte#í hlavn" sociáln" 
slab(í ob!ané posedávají na v$-
lohách, d"lají nepo#ádek, hází 
krabice od vína a nedopalky na 
zem a p#esouvají se i na prot"j(í 
stranu na (kolní pozemek a na 
h#i(t", kde se r&zn" „baví“. N"-

které maminky a babi!ky tam 
logicky necht"ly se sv$mi d"t-
mi chodit. Strá%níci tam proto 
provád"jí kontroly n"kolikrát 
denn", po r&zn" dlouhé úseky, 
a práce se da#í. Musím v této 
souvislosti pochválit i n"které 
!leny zastupitelstva m"stské-
ho obvodu. Zajímají se o d"ní 
v obvodu. N"kte#í se ú!astní i 
no!ních akcí, t#eba kontrol re-
staurací !i heren. Cht"jí v"d"t, 
jak to u nich v obvodu vypadá. 

Kolik lidí máte na slu%ebn# 
v obvodu? 

V tuto chvíli máme na slu%ebn" 
dev"t lidí, kte#í slou%í ve sm"-
nách. Zaji(*ují denní slu%bu, 
jednou za !ty#i t$dny na n" vy-
jde no!ní slu%ba. Tu jinak po-
kr$váme v$jezdovou slu%bou 
z centra. A jeden strá%ník z ob-
vodu má je(t" posílení slu%by. 
Lidé, pokud n"co pot#ebují, si 
mohou zajít na slu%ebnu. Navíc 
tam budeme mít vyv"(eny i te-
lefonní kontakty, kam si lidé bu-
dou moci zavolat o radu – není 
to jen o lince 156, ale i o dal(ích 
!íslech. 

M#stská policie se zam#&uje i na 
p&ímou pomoc senior'm…
Máme systém „Signál v tísni“. 
Imobilní a star(í osoby mohou 
v p#ípad" zájmu dostat za#ízení, 
které je napojeno na ná( centrál-

ní pult. Pokud pot#ebují pomoc, 
zmá!knou tla!ítko a hlídka 
k nim p#ijede. Máme i klí!e od 
byt&, tak%e jsme schopni se k se-
niorovi dostat i v p#ípad", kdy 
mu zdravotní stav neumo%)uje 
otev#ít dve#e. 

Jak se m'%e senior do tohoto 
projektu zapojit? 
Musí si k nám podat %ádost. My 
ji p#edáme magistrátu, kter$ 
o p#id"lení za#ízení rozhodne. 
Kritériem je p#edev(ím zdravot-
ní stav nebo fakt, %e se o seniora 
nemá kdo postarat. V n"kte-
r$ch p#ípadech je rozhodnuto 
o tom, %e slu%ba je poskytována 
bezplatn", jindy je to za poplatek. 
Informace o systému jsou na we-
bov$ch stránkách projektu Signál 
v tísni a budou i na novém webu 
m"stské policie, kter$ spustíme 
v druhé p&lce prosince. 

Jak( ten nov( web bude? 
Ur!it" !tiv"j(í, interkativn"j-
(í a informa!n" zajímav"j(í. 
Stránky budou poplatné dne(ní 
dob", bude to propojeno i s fa-
cebookem !i twittrem. Hlavn" 
ale budou aktuáln"j(í. Bude 
tam prostor i na dotazy ob!a-
n&, kde garantujeme, %e je do 
48 hodin zodpovíme. +idi!e 
pak ur!it" bude zajímat mapa 
míst, kde m&%e m"stská policie 
m"#it rychlost a hlavn" infor-
mace, kde v dan$ den budeme 
skute!n" m"#it. V následujících 
dnech pak zve#ejníme v$sledky 
a uvidíme, jestli si #idi!i dali #íct 
nebo ne. 

Poj!me ale zp#t k senior'm. 
P&esto%e technick( pokrok stou-
pá i v této skupin# ve&ejnosti, 
p&eci jen p&ístup k nov(m tech-
nologiím není úpln# b#%n(. Kde 
se mohou senio&i dozv#d#t více 
o bezpe"ném chování? 
Ka%d$ rok po#ádáme tzv. Senior 
program, tedy p#edná(ky a bese-
dy se seniory. Oslovujeme kluby 
senior&, senior centra a dal(í 
místa, kde se senio#i sdru%ují. 
Obm")ujeme témata t"chto be-
sed, zam"#ujeme se na trestnou 

!innost páchanou na seniorech, 
v poslední dob" pak hlavn" na 
podomní prodej, kter$ je z na-
#ízení obce zakázan$, a s ním 
spojenou trestnou !innost. Sna-
%íme se senior&m pomoci, aby 
si v dané situaci v"d"li rady. A 
aby t#eba znali prevenci domá-
cího násilí, které m&%e b$t ne-
jen u nich, ale t#eba i v blízkém 
okolí, a aby v"d"li jak pomoci. 
V poslední dob" jsme m"li t#e-
ba téma po%ární ochrany, byly 
otázky na ,eskou obchodní 
inspekci kv&li reklama!ním lh&-
tám a právech zákazník&. Do-
konce jsme se v"novali i interne-
tovému bankovnictví, proto%e 
technick$ pokrok mezi seniory 
je zna!n$. Témata se odvíjí v%dy 
od aktuální situace – o co mají 
senio#i zájem, nebo co bychom 
naopak z na(í strany pot#ebovali 
senior&m v dané chvíli pov"d"t. 

Máte n#jakou zp#tnou vazbu 
z t#chto besed? 
Máme. N"kdy nám senio#i do-
konce i pod"kují, napí(ou, p#i-
jdou za námi. Prevence je znát, 
lidé si nechají #íct, poradit si a 
podle t"chto rad se i chovají. Ale 
asi by takov$ p#ístup pot#ebova-
lo více lidí, nejen senio#i na na-
(ich besedách…

Jak to myslíte?
Podívejte se nap#. do obchod&. 
Vidíte dnes a denn" jak jsou lidé 
neopatrní. Vybírají zbo%í z re-
gálu, zkou(í si ho a p#itom mají 
ko(ík i s kabelkou nebo nákupní 
ta(kou bez dozoru. P#ímo tím 
vybízejí zlod"je. I z profesionál-
ního hlediska si s kolegy v(ímá-
me, jak se lidé chovají. Nedávno 
jedna moje kolegyn" upozornila 
paní v obchod", %e má kabelku 
bez dozoru a %e zatímco si vybírá 
zbo%í, m&%e jí  n"kdo okrást. Paní 
jí skoro vynadala, a* se nestará, %e 
si kabelku ohlídá sama… 

Jaká je tedy rada?
Hlídat si své v"ci, nenechávat 
nic bez dozoru. Zvlá(* te' p#ed 
Vánoci, kdy po!et kapesních 
kráde%í ka%doro!n" stoupá. 

ROZHOVOR

„Problematické lokality kontrolujeme n#kolikrát denn#,“ 
#íká #editel M"stské policie Rostislav Hübl
Bezpe#nost v m%stském obvodu byla hlavním tématem minu-
lého vydání Hlasatele. Te' se k n%mu vracíme. P!iná"íme vám 
rozhovor s !editelem M%stské policie Pardubice Rostislavem 
Hüblem. S ním jsme si povídali nejen o bezpe#nosti v obvodu, 
ale také o nov(ch webov(ch stránkách #i o pomoci senior&m. 

)ivotní jubileum op%t oslavilo n%kolik desítek senior& 
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Vídn", kde ho 20. prosince od skaut&, kte#í zaji(*ují 
,esk$mi drahami p#evoz, p#evezme arcibiskup 

pra%sk$ Dominika Duka a dal(í v$znamné osobnosti. 
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Váno!ní svátky jsou svátky blízkosti. P#eji 
v(em lidem, abychom k sob" m"li blízko a 

abychom se od sebe vzájemn" nevzdalova-
li. Krásn$m váno!ním motivem je postava 

and"la. Filozof a spisovatel Luciano De Cre-
scenzo #ekl, %e Ka%d$ jsem and"l s jedním 
k#ídlem. Abychom vzlétli, musíme se obe-
jmout. P#eji tedy nám v(em, abychom vedle 
sebe m"li takového and"la, kter$ nás poba-
ví, rozesm"je a pozvedne nás ve chvíli, kdy 
na(e k#ídla nemají sílu létat, a kter$ nám 
bude ti(e (eptat do ou(ka, %e nás má rád. 

ANKETA NA TÉMA: Kter( z po#in& Artura Krause vás nejvíce oslovil?

ZPRÁVY Z!OBVODU

Ev$en Erban,
radní zvolen( za SPP

Karel Norek, 
zastupitel zvolen( za KPP

Slav%na Broulíková,
radní zvolená za )SSD

P!ání Zbigniewa Czendlika, !ímskokatolického fará!e

Svatomartinské zavon%lo obvodem

Zbigniew Czendlik je ji$ více ne$ dvacet let fará!em v Lan"kroun%. Je ale také 
populární osobností a dobrou du"í, která pomáhá pot!ebn(m. V minul(ch t(d-
nech n%kolikrát zavítal i do M%stského obvodu Pardubice V a setkal se staros-
tou Ji!ím Hájkem. Naposledy se tak stalo krátce po první ned%li adventní, a 
proto jsme ho po$ádali o p!ání obyvatel&m na"eho obvodu: 

M"stsk$ obvod Pardubice V je jedin$, 
kdo v Pardubickém kraji slaví tradici 
otev#ení lahví prvního leto(ního vína. 
Svatomartinské na Dukle zavon"lo 
v pond"lí 11. listopadu. Práv" v ten-
to tradi!ní termín, na svátek svatého 
Martina, se u% od dob císa#e Josefa II. 
ochutnává nové, mladé víno – první 
úroda roku. Práv" po!átkem listopadu 
toti% zpravidla kon!ívala slu%ba vina#& 
u jednotliv$ch sedlák& a na rozlou!e-
nou bylo zvykem novou úrodu ochut-
nat. „Svatomartinské víno je pro nás to 
samé, jako pro Francouze Beaujolais. 

Ale otev#ení prvních lahví není svát-
kem jen pro vina#e. Je to okam%ik pln$ 
o!ekávání i p#ekvapení, jak to letos do-
padlo,“ #íká starosta m"stského obvodu 
Ji#í Hájek. Práv" s ním i s dal(ími !leny 
zastupitelstva si m"li ob!ané mo%nost 
nad sklenkou vína popovídat o v(em, 
co je t"(í nebo trápí. 
Zna!ka Svatomartinské víno je chrá-
n"nou známkou pro mladé !ervené !i 
r&%ové víno z Modrého Portugalu nebo 
Svatovav#ineckého nebo pro mladé bílé 
víno odr&d Müller -urgau, Veltlínské 
!ervené nebo moravsk$ Mu(kát. 

Baron Kraus byl neuv"#iteln" v(estrann$ !lov"k. 
Z mého pohledu musím samoz#ejm" vyzvednout jeho 
vztah ke sportu. Usiloval o to, aby se sport dostal do 
podv"domí ve#ejnosti. Ale opravdu nejsympati!t"j(í 
je mi na n"m jeho vztah k motocyklovému sportu. Byl 
majitelem prvního motocyklu v ,echách, do Pardubic 
ho p#ivezl ji% v roce 1895. Dnes ho m&%ete vid"t v ex-
pozici Národního technického muzea v Praze.

Artur Kraus je mi sympatick$ zejména svou v(estran-
ností a touhou poznávat stále nové v"ci. Nicmén" 
bych asi vyzvedla jeho snahu o popularizaci  sport&, 
které tehdy nebyly p#íli( známé, zejména ly%ování a 
cyklistika.

Váno#ní strom na Dukle se rozzá!il 
V komorn"j(ím duchu ne% na p#epln"ném Pern(t$nském nám"stí se neslo slavnostní rozsvícení vá-
no!ního stromu na Dukle. Cestu si k n"mu p#esto na(la p#ibli%n" stovka lidí v(ech v"kov$ch kategorií. 
Váno!ní atmosféru naladily nejen koledy, ale t#eba i vo)av$ pun! a p#edev(ím doprovodn$ program. 
„Tradi!ní termín první adventní ned"le dr%íme ji% n"kolik let a po stejn" dlouhou se pod váno!ním 
stromem scházíme s lidmi, kte#í se t"(í na váno!ní svátky a kte#í se cht"jí potkat se sv$mi sousedy. Letos 
jsme p#ipravili vystoupení d"tí ze Základní (koly NOE a také klient& Denního stacioná#e Slune!nice. 
Ti si p#ipravili krásné pásmo písní, koled i básní. V(em za to d"kuji,“ #ekl Ji#í Hájek, starosta M"stského 
obvodu Pardubice V. Práv" radnice tohoto obvodu akci p#ipravila. P#isp"la k tomu i .nan!ní dotace 
Nadace Partnerství, kterou m"stsk$ obvod získal za umíst"ní v sout"%i Cesty m"sty. „Jedinou podmín-
kou bylo, %e je musíme vynalo%it na kulturn"-charitativní akci, a to jsme s radostí splnili,“ dodal Hájek. 
Krom" klient& Denního stacioná#e vystoupila i Daniela Pirklová ze druhé t#ídy Základní (koly NOE, 
která zahrála n"kolik skladeb pro zobcovou /étnu.  

www.pardubice5.cz

Baron Kraus m"l velice (irok$ záb"r, v"noval se cyk-
listice, ly%ování, motorismu, spolupracoval s Janem 
Ka(parem, postavil první hv"zdárnu a byl mecená(em 
v$stavby pardubického divadla, na jeho% otev#ení ho 
nikdo nepozval. Pro Pardubice byl velmi v$znamnou 
osobností. 
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Ráji na opravu 
chodník& a komunikací !ekali dlouho, 
jsem rád, %e se to kone!n"  poda#ilo,“ 

Nové chodníky a autobusové zastávky 

lokalit" 

roce 2014. 
Integrovaném plánu rozvoje m"sta je 

toti% p#ipraveno celkem sedm projekt& 

ulicích Jiránkova a Lexova,“ 

M"sto vypsalo architektonic-
kou sout"% a porovnalo studie 
!ty# r&zn$ch architektonick$ch 
ateliér& na téma #e(ení prostoru 
„P#ednádra%í“ a s tím souvisejí-
cí propojení vlakového nádra%í 
s lokalitou M"stského obvodu 
Pardubice V. Hlavní nádra%í 
má b$t nejen p#estupním uz-
lem mezi r&zn$mi druhy do-
pravy, ale má b$t pojato také 
jako vstupní brána do krajské-
ho m"sta. „M"l jsem mo%nost 
s návrhy se seznámit. Logicky 
mne zajímalo p#edev(ím #e(e-
ní propojení nádra%í s Duklou. 
Existují t#i varianty – nadzemní 
lávka, tunel a lanovka,“ prozra-
zuje  Ji#í Hájek, starosta M"st-
ského obvodu Pardubice V. 

Nadzemní lávka
Projekt nadzemní lávky existuje 
u% #adu let, ob!as je oprá(en a 
aktualizován, ale doposud reali-
zován nebyl. A to i p#es to, %e se 
jeví jako nejdosa%iteln"j(í varian-
ta #e(ení. Vy%aduje v(ak nutnost 
rozsáhlé rekonstrukce trolejové-
ho vedení nad v(emi kolejemi 
nádra%í, #e(ení zna!ného p#ev$-
(ení pro pohyb vozí!ká#& a pro-
blematick$ provoz cyklist&. „Na 
druhou stranu umo%ní snadné 
propojení se v(emi nástupi(ti ná-

dra%í a za jeho u%ití chodci samo-
z#ejm" nic neplatí,“ vyjmenovává 
n"které v$hody starosta Hájek. 

Tunel
Druhou navr%enou variantou 
je podchod !i tunel. Toto #e(e-
ní nevy%aduje nákladnou re-
konstrukci trolejového vedení, 
u%ivatelé budou chrán"ni proti 
nep#íznivému po!así a bude 
mo%né jej propojit se v(emi 
nástupi(ti a podzemním par-
kovi(t"m. Jen%e tato varianta je 
zatím nejdra%(í. Vy%aduje toti% 
mimo jiné celodenní osv"tlení, 
vybudování vzduchotechniky, 
odvodn"ní a kamerového systé-
mu. Rizikem m&%e b$t i zv$(ená 
kriminalita. „Zaslechl jsem, %e 
by tu dokonce mohl vzniknout 

jakési „minimetro“. Je to podob-
ná verze jako s lanovkou. Chce 
se #íci „Pro! ne“, ale nejd#ív je 
nutné naprosto seriozn" spo!ítat 
náklady na v$stavbu a provoz a 
sehnat .nan!ní prost#edky tak, 
aby byl m"stsk$ rozpo!et zatí%en 
co nejmén". Zatím je to trochu 
utopie,“ myslí si Ji#í Hájek, kter$ 
se v(ak netají tím, %e je fanou(-
kem lanové dráhy. 

Lanovka
Vybudování lanové dráhy je 
kupodivu levn"j(í a technicky 
snadn"j(í ne% vybudování pod-
chodu, p#esto%e s její v$stav-
bou by z#ejm" musel pomáhat 
vrtulník. Je ale také nutné po-
!ítat s tím, %e bude v provozu 
jen ve vymezen$ch !asech a 
bude zpoplatn"na. „My(lenka 
vybudovat lanovku je skv"lá. 
Bylo by  to nejen rychlé pro-
pojení nádra%í s Duklou, ale i 
investice do o%ivení cestovní-
ho ruchu a atraktivity m"sta. 

Podobné za#ízení mají t#eba 
v Ústí nad Labem nebo v Han-
noveru, kde lanovka z&stala 
po v$stav" Expo a je úsp"(n" 
vyu%ívána dodnes,“ tvrdí sta-
rosta Ji#í Hájek, kter$ si v(ak 
zárove) uv"domuje .nan!ní 
náro!nost projektu. „V$stavbu 
lanovky bych podpo#il, ale ne-
m&%eme se pustit do projektu, 
kter$ bychom neu.nancovali. 
Musíme ud"lat seriozní roz-
bor, ov"#it mo%nosti .nanco-
vání t#eba z fond& Evropské 
unie a propo!ítat, zda by po-
platek za vyu%ívání dokázal 
pokr$t náklady na provoz,“ 
uv"domuje si Ji#í Hájek, kter$ 
s úsm"vem dodává je(t" jeden 
nápad. „Kdyby se stal zázrak a 
dokázali jsme získat dostatek 
pen"z, mohli bychom lanovku 
protáhnout p#es zastávku na 
závodi(ti a% t#eba na leti(t",“ 
sm"je se starosta a dodává, %e 
baron Artur Kraus by m"l ra-
dost.  

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K*ava,
zastupitel zvolen( za ODS

Ji!í Kalousek,
zastupitel zvolen( za )SSD

Petr Bene",
zastupitel zvolen( za SPP

ANKETA NA TÉMA: Kter( z po#in& Artura Krause vás nejvíce oslovil?

Mo%ná asi ka%d$ up#ednostní jeho vztah 
k vesmírn$m dálkám, vzdálen$m plane-
tám, ke slunci, prost" k astronomii. Proto 
i první hv"zdárna na v"%i pardubického 
zámku. M" je ov(em sympatick$ pro lás-
ku ke sportu, hlavn" tenisu.Jako první 
p#elo%il pravidla tenisu a z#ídil na svém 
pozemku tenisovb$ kurt, kde se hrál prv-
ní turnaj o pohár m"sta Pardubic. A to v 
roce 1986.

Baron Artur Kraus krom" nesmírného v$-
znamu pro popularizaci astronomie v Par-
dubicích , kde zalo%il v roce 1912 Lidovou 
hv"zdárnu je té% zakladatelem prvního te-
nisového kurtu v Pardubicích , roku 1896 
p#elo%il z angli!tiny a tiskem vydal pravidla 
tenisu a roku 1896 uspo#ádal na svém dvorci 
první turnaj o Mistrovství m"sta Pardubic v 
Lawn - Tennisu. Je to pro m" jeden z nejv$-
znamn"j(ích pardubick$ch rodák&.

Pro m" je nejsympati!t"j(í jeho hlavní 
!innost a to je astronomie. U% od d"tství 
jsem se zajímal o vesmír a tajuplné vzdá-
lené hv"zdy. Pro%íval jsem s nad(ením 
vypou(t"ní prvních kosmick$ch raket ko-
lem Zem" a dál ke vzdálen$m planetám. 
P#iznávám, %e o baronu A.Krausovi jsem 
se dozv"d"l a% pozd"ji a jsem jako rodil$ 
Pardubák hrd$ na ka%dou osobnost, která 
pozdvihne Pardubice.

Lanovka na Duklu? Pro# ne.
Pohodlná doprava obyvatel Dukly na nádra$í a zp%t, to je téma, 
které ve!ejností h(be u$ n%kolik let. P!ed n%kolika málo m%síci 
byl oprá"en projekt lávky p!es $elezni#ní koridor, te' se hovo!í 
i o nápadu vybudovat lanovku. Na první pohled je to mo$ná 
my"lenka na úrovni sci-+, ale ten druh( pohled u$ je reáln%j"í. 

Revitalizace arboreta

Unikátní arboretum na 
Dukle se do!ká revitalizace. 
M"stsk$ obvod na akci spo-
lupracuje s m"stem. Krom" 
úpravy samotného arboreta 
tu m"stsk$ obvod opraví i 
lavi!ky pro mo%nost odpo-
!inku. Na míst" b$valé Ka-
rantény byly u% v 30. letech 
minulého století vysázeny 
d#eviny z Va)kov$ch (kolek 
z Chrudimi, které se staly 
základem dne(ního arboreta. 
V(echny stromy a ke#e byly 
sepsány po!átkem 90. let a 
tak díky tehdej(í p#írodov"d-
né stanici Delta vznikl i ti(t"-
n$ pr&vodce arboretem. 

Gará$e na kone#né „p%tky“

Na základ" p#ipomínek ob-
!an& se radnice m"stského 
obvodu rozhodla opravit ko-
munikace u areálu gará%í u 
kone!né zastávky trolejbuso-
vé linky !íslo 5. Komunikace 
jsou v neut"(eném stavu a 
plné v$mol& a kalu%í. Proto 
by podle zam$(len$ch plánu 
m"ly b$t je(t" do konce roku 
opraveny.

Jiránkova ulice opravena

Stavebními pracemi %ila i Ji-
ránkova ulice, resp. propojka 
mezi Jiránkovou a Sokolov-
skou ulicí. Na jednom z hlav-
ních p#ístup& do lesoparku na 
Dukle (u !p. 2248) se dr%ela 
voda a vytvá#ely se kalu%e. 
Obyvatelé sousedícího domu 
si na stav oprávn"n" st"%ovali, 
proto se radnice rozhodla tuto 
!ást opravit.

Ly$ování s Deltou

D&m d"tí a mláde%e Delta 
vypsal termíny sobotních „ly-
%ova!ek“ a podle dostupn$ch 
informací má je(t" volné ter-
míny! Ly%uje se 11., 18. a 25. 
ledna, 22. února a také 1. a 8. 
b#ezna. Bli%(í informace do-
stanete na telefonních !íslech 
466 301 011, 466 303 990 a 
603 548 782 nebo na www.
ddmdelta.cz.

Od pond"lí 6. ledna 2014 bude probíhat svoz v(ech 

adresou www.pardubice.eu. U!iní-li tak do 31.12. 
pr&b"hu 

m"síce dubna 2014. Ve(keré dal(í podrobnosti, t$kající 

pr&b"hu prvních m"síc& 

padu lze pova%ovat za úsp"(n$, p#ínosn$  a  p#edev(ím 
zlep(ující %ivotní prost#edí. Logicky zapadá do strategie 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO 

n%kter(ch p!ípadech mo$né i doma
to%nosti a listinu, kterou je t#eba osobn" podepsat 
p#ed ú#edníkem nebo podpis na listin" uznat za 

podzimních m%sících vrcholily stavební práce

www.pardubice5.cz
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Na Spravedlnosti
Na první pohled viditelnou 
stavbou je v$stavba komer!-
ního objektu v t"sném soused-
ství Billy v ulici Jana Palacha. 
V sou!asné chvíli je dokon-
!ena hrubá stavba n"kolika-
podla%ní budovy, kde v pat#e 
budou kancelá#e a v p#ízemí 
komer!ní prostory. Nedaleko 
odtud by v budoucnu mohl 
vyr&st i v$(kov$ d&m Babylon 
podle projektu sv"toznámého 

architekta 0ípka. Zda se tak 
skute!n" stane, bude de.nitiv-
n" rozhodnut na ja#e p#í(tího 
roku. Investor toti% realizaci 
projektu je(t" zva%uje.

Rokycanova 
V ulici Rokycanova, na míst" 
zbouraného bytového domu, 
by m"l vyr&st dal(í objekt .r-
my Vektor, která provozuje 
polikliniku. Tzv. Vektor 2 bude 
mít v p#ízemích prostorách 

obchody, horní patra pak bu-
dou slou%it zdravotním slu%-
bám. 

Bytové domy a plovárna
Dal(í blok bytového domu 
vyr&stá v ulici Pichlova, v t"s-
ném sousedství rohového 
domu na sv"telné k#i%ovatce. 
Dokon!en by m"l b$t nejpoz-
d"ji na ja#e 2015. 
Staví se také v ulici Pod Vinicí 
za k#i%ovatkou ulic Pichlova 
a S. K. Neumanna sm"rem 
k Vinici. Tento druh$ bytov$ 
blok by m"l b$t dokon!en na 
podzim p#í(tího roku a k na-
st"hování je(t" do Vánoc 2014. 

„Sou!asn" bude do provozu 
uvedena komunikace, která 
tuto lokalitu p#ipojí na komu-
nikaci za Kau/andem,“ #íká 
starosta m"stského obvodu 
Ji#í Hájek. „V této lokalit" by 
v$hledov" n"kdy na p#elomu 
let 2014 a 2015 m"la b$t zahá-
jena v$stavba i t#etího bloku 
bytového domu a to v soused-
ství h#i(t". Tady je plánováno i 
propojení staveb prost#ednic-
tvím cyklostezky a% do parku 
u staré vojenské plovárny,“ 
dodává Hájek. Stará vojen-
ská plovárna je sama o sob" 
dal(ím mo%n$m projektem. 
„Revitalizace staré vojenské 
plovárny, respektive p#ilehlé-
ho parku, je zálo%ním projek-
tem v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje m"sta. Pokud 
by nastala situace, %e by m"s-
to nemohlo realizovat projekt 
Tyr(ov$ch sad&, p#i(la by #ada 
pravd"podobn" práv" na tento 
projekt,“ vysv"tluje Ji#í Hájek.

Ú!ad práce
V p#í(tím roce by se v areá-
lu b$val$ch kasáren TGM na 
Zborovském nám"stí m"l za!ít 
stav"t nov$ areál Ú#adu práce. 
Objekt by m"l za!ít vyr&stat 
v míst" b$valého atletického 
h#i(t" kasáren u k#i%ovatky 
ulic Svobody a S. K. Neuman-
na. V plánu je zahájit staveb-
ní práce na za!átku !ervence 
2014. Ú#edníci by se do no-
vého mohli p#est"hovat u% na 
konci roku 2015. 

HLASATEL VI"#OVKY / SK$IVÁNKU

ZRNKA

Petr Dufek, 
zastupitel zvolen( za Pardubáky

Ji!í Jano",
zastupitel zvolen( za ODS

Jan ,uptovsk(, 
zastupitel zvolen( za ODS

ANKETA NA TÉMA: Kter( z po#in& Artura Krause vás nejvíce oslovil?

Na Vi"*ovce se staví a stav%t se bude
Vi"*ovka m%ní svou tvá!. Vyr&stají tu nové bytové domy, kan-
celá!ské prostory i obchody. Stav%t se bude i roce p!í"tím, kdy 
se tato m%stská #ást do#ká i nov(ch komunikací. Konkrétn% se 
nov% bude jezdit k bytovému bloku za Kau-andem. 

Budou retardéry u "kolky 
na Vi"*ovce?

Na radnici dorazila stí%nost 
ob!an& na chování #idi!& 
v okolí Mate#ské (kolky na 
Vi()ovce. Auta údajn" vjí%dí 
do protism"ru a ohro%ují ne-
jen sami sebe, ale p#edev(ím 
d"ti a jejich rodi!e. St"%o-
vatelé navrhují vybudování 
retardér&, které by podobné 
chování znemo%nily. Radnice 
obvodu tento podn"t p#edala 
k #e(ení místní komisi na Vi(-
)ovce. 

Pohodlná doprava 
k poliklinice

Radnice m"stského obvodu 
spole!n" s Dopravním pod-
nikem m"sta Pardubic stá-
le usiluje o zavedení linky 
m"stské hromadné dopravy 
do ulice Na Spravedlnosti. 
Cílem je p#edev(ím obslu-
ha polikliniky v Rokycanov" 
ulici. Starosta Ji#í Hájek u% 
také jednal s krajsk$m #edi-
telstvím Policie ,R o umís-
t"ní zastávek p#ed policejní 
budovou v ulici Na Spravedl-
nosti. Snahou je, aby zastávky 
byly co nejblí%e k poliklinice 
a cesta k ní byla pro ob!any 
co nejpohodln"j(í. Tím spí(e, 
%e Rokycanova ulice byla po-
m"rn" nedávno opravena, i 
kdy% zb$vá je(t" rekonstruk-
ce !ásti ulice sm"rem k S. K. 
Neumanna. Zavedení linky 
by se mohlo uskute!nit u% na 
konci p#í(tího roku. Zajíma-
vostí je, %e m"stská hromad-
ná doprava tudy ji% jezdila. 
V 60. a 70. letech sem zají%-
d"la linka !íslo 8.

Rozpo#et s Vi"novkou po#ítá

Radní m"sta Pardubice schvá-
lili návrh rozpo!tu m"sta 
na rok 2014. Mezi nejv"t(í 
investice za#adili nejen re-
konstrukci t#ídy Míru !i re-
vitalizaci parku Na 0pici, ale 
po!ítají také s pokra!ováním 
úprav na sídli(tích Dukla a 
Vi()ovka. Návrh rozpo!tu je(-
t" musí schválit m"stské zastu-
pitelstvo.

Baron Artur Kraus byl osobností s velmi 
(irok$m spektrem zájm&. Jeliko% toho o 
astronomii moc nevím, tak je mi jeho oso-
ba sympatická hlavn" sv$m zaujetím pro 
sport - tenis, ly%ování i cyklistiku. 

V dob" svého p&sobení v DDM Delta 
jsem podporoval provoz Hv"zdárny baro-
na Artura Krause, proto mi je nejsympa-
ti!t"j(í jeho p#ínos v oblasti popularizace 
astronomie.  Ale ani v letectví a ve sportu 
nebyla  jeho !innost mén" v$znamná.

P#edev(ím jeho nad(ení pro novinky. Sám se 
pokou(el létat s ornitoptérou a ú!astnil se letec-
k$ch pokus& Jana Ka(para a Ev%ena ,iháka. P#i-
vezl do ,ech první motocykl, byl propagátorem 
astronomie a jedním z prvních amatérsk$ch 
fotograf& v ,echách. Nezajímal se v(ak jen o 
techniku. Víte, %e byl i pr&kopníkem tenisu, cyk-
listiky a ly%ování. Obdivuhodná v(estrannost.

www.pardubice5.cz



Park nebo silnice
Park nebo komunikace 
v Dra%kovicích – sever? To se 
uvidí po jednání místní ko-
mise v Dra%kovicích. Radnice 
m"stského obvodu toti% po-

!ítá jak s opravou parku, tak 
s opravou komunikace. Ome-
zené .nan!ní prost#edky ale 
umo%ní v roce 2014 realizovat 
jen jeden projekt. Ten druh$ by 
m"l p#ijít na #adu v roce 2015.  

Cyklostezka
Cyklostezka spojující Pardu-
bice a Dra%kovice je u% ever-
greenem. M"stsk$ obvod o 
její v$stavbu ale stále usiluje. 
Obvod ve spolupráci s m"s-
tem Pardubice p#ipravuje 
projektovou dokumentaci 
k územnímu #ízení, která by 
m"la b$t dokon!ena na p#elo-
mu leto(ního a p#í(tího roku. 
Následovat bude stavební #í-
zení, které povede k vydání 
stavebního povolení. „Pod-
mínkou jsou ale vykoupené 
pozemky, které do dne(ního 
dne nejsou vypo#ádány,“ mír-
ní nad(ení starosta obvodu 
Ji#í Hájek. P&vodní smluvní 
závazky a p#edb"%né souhla-
sy s prodejem pozemk& toti% 
mezitím propadly. „M"sto 
mne pov"#ilo jednáním s ma-

jiteli dot!en$ch pozemk&. 
Chystám se je v(echny obejít 
a domluvit se s nimi. V"#ím, 
%e se ve obejde bez v"t(ích 
problém& a %e se dohodne-
me,“ #íká starosta. 
Územní #ízení se t$ká celé 
trasy cyklostezky, tedy z Par-
dubic a% do Medle(ic. M"st-
sk$ obvod logicky zajímá 
úsek, kter$ se ho bezpro-
st#edn" dot$ká – tedy „od 
benzinky k benzince“. Po-
kud v(e dopadne podle plá-
nu, mohla by b$t první eta-
pa cyklostezky zahájena u% 
v lét" p#í(tího roku. „Je(t" se 
ale neradujme. První studie 
na cyklostezku spojující Par-
dubice s Chrudimí vznikla 
u% v roce 2004 a stezka stále 
není,“ krotí nad(ení starosta 
obvodu Ji#í Hájek. 
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Jan Jedli#ka, 
zastupitel zvolen( bez politické p&íslu$nosti

Pavel Studni#ka,
zastupitel zvolen( za KS)M

Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za )SSD

ANKETA NA TÉMA: Kter( z po#in& Artura Krause vás nejvíce oslovil?

ZRNKAV Dra$kovicích se p!ipravuje n%kolik 
projekt&, v#etn% tolik o#ekávané cyklostezky
)e Dra$kovice nejsou okrajovou #tvrtí m%stského obvodu 
sv%d#í i návrh rozpo#tu obvodu na rok 2014. V n%m se toti$ ob-
jevují +nan#ní prost!edky na investice v Dra$kovicích. O které 
projekty p!esn% p&jde si rozhodne místní komise. 

Aktivní "kolka 
v Dra$kovicích

Kabaret a váno!ní besídka, ta-
kov$ program nabídla dra%ko-
vická (kolka. Nejprve p#ipravila 
Mikulá(ské kabaretní p#edsta-
vení, které nav(tívil i Mikulá(. 
Ve !tvrtek 12. prosince se usku-
te!nila Váno!ní besídka, na kte-
rou si d"ti p#ipravily vystoupení 
pro rodi!e a prarodi!e. 

V(ro#í kaple

V listopadu 1883, tedy p#ed 
130 lety, byla z p#ísp"vk& ob-
!an& a obce postavena kaple 
And"la strá%ce, vysv"cena byla 
o rok pozd"ji první zá#ijovou 
ned"li. Vloni se tu uskute!nil 
historicky první k#est naroze-
ného dít"te. Postavena byla na 
míst" d#ev"né kaple, která byla 
v roce 1844 rozebrána a nahra-
zena jen zvoni!kou. 
 
Ú#et na „raj#eti“

A mate#ská (kolka v Dra%kovi-
cích je(t" jednou. Na sv$ch webo-
v$ch stránkách (kolka informuje 
rodi!e, %e zalo%ila ú!et na www.
rajce.idnes.cz, kde budou umís*o-
vány fotogra.e z !innosti (kolky. 
Fotogra.í je toti% velké mno%ství 
a kapacita webov$ch stránek 
(kolky omezená. Na webu www.
msdrazkovice.cz budou zobrazo-
vány jen vybrané fotogra.e.

Budou mít ulice
v Dra$kovicích jména? 

Starosta Ji#í Hájek tlumo!il místní 
komisi podn"t m"stského obvodu 
k zamy(lení, zda nepojmenovat 
ulice v Dra%kovicích. Vyzval !le-
ny komise, aby se nad návrhem 
zamysleli a p#ednesli jej i obyvate-
l&m. Co vy na to? 
Pojmenování ulic, nám"stí a dal-
(ích ve#ejn$ch prostranství slou%í 
p#edev(ím k orientaci ve m"st". 
P&vodn" se stezky a cesty naz$-
valy podle místa, kam vedou. Po 
dlouhá staletí byly názvy ulic pou-
ze zvykovou zále%itostí a povinn" 
za!aly b$t ozna!ovány a% v dob" 
osvícení. Císa#ské na#ízení o po-
jmenování ulic a zavád"ní domov-
ních !ísel vy(lo a% v roce 1857.

Nejsympati!t"j(í je mi na n"m skute!nost, 
%e vytvo#il v&bec první Lidovou hv"z-
dárnu v ,echách ve svém dom". Tím se 
zaslou%il o popularizaci astronomie. Sym-
patické mi na jeho !inu je i to, %e umo%nil 
do této hv"zdárny vstup zdarma.

Baron Kraus byl !lov"k s neskonal$m elá-
nem, zajímal se o astronomii, ta je mi ze 
v(ech jeho !inností nejsympati!t"j(í. Pro!? 
Je o tajemství, objevování, bádaní a naléza-
ní odpov"dí nap#. o vzniku na(í planetární 
soustavy. Víte, %e baron Artur Kraus má 
svoji planetku? Je to 7171 Arthurkraus.

Jméno A. Krause nemohu pominout, ulicí 
s jeho jménem denn" procházím. Tento ak-
tivní !lov"k proslul jako astronom, m"l úzk$ 
vztah k letectví a je mi sympatick$ sv$m v#e-
l$m vztahem ke sportu, byl nad(en$ tenista, 
cyklista a ly%a#. Co z toho vybrat? Mo%ná p#e-
kvapiv" vybírám astronomii, v"du s velkou 
budoucností, plnou tajemna a nov$ch objev&.

www.pardubice5.cz



Ulice Teplého
Se stavebními pracemi za!al investor 
– Pardubick$ kraj u% v lét" a dokon-
!it se mu je poda#ilo o cel$ch 14 dn& 
d#íve. První auta se po zbrusu  nové 
silnici projeli u% 17. listopadu. „Je(t" 
probíhají n"jaké drobn"j(í dokon!ovací 
práce, ale jinak je hotovo. D"kuji v(em 
obyvatel&m m"stského obvodu, m"sta i 
#idi!&m za trp"livost. Nová komunika-
ce uleh!í %ivot nám v(em,“ #ekl starosta 
Ji#í Hájek.

Pardubick$ kraj na rekonstrukci ulice 
Teplého získal prost#edky z fond& Ev-
ropské unie. Nov$ povrch byl v ulici 
pokládán ve t#ech etapách, které s se-
bou p#inesly #adu uzavírek. Stavba#i 
krom" modernizace krytov$ch vrstev 
opravovali také odvodn"ní a sanova-
li podkladní vrstvy v místech v$skytu 
!ast$ch a trval$ch deformací. Do(lo i 
k modernizaci kanaliza!ních p#ípojek.
V p#í(tím roce bude modernizována 
je(t" ulice 17. listopadu a Jana Palacha. 

Ulice Holcova
Finan!ní prost#edky do rekonstruk-
ce komunikací investuje také M"stsk$ 
obvod Pardubice V. V pr&b"hu m"sí-
ce listopadu nap#. opravoval chodníky 
v Holcov" ulici. Stavební práce provedla 
.rma Hold s.r.o. ze Slati)an. „Sna%íme 
se postupn" opravovat chodníky a ko-
munikace v celém obvodu, ale .nan!-
ní prost#edky jsou p#eci jen omezené. 
P#esto projekt& i nadále p#ipravujeme 
hned n"kolik,“ dodal starosta Hájek. 

Dal"í investice
Krom" Holcovy ulice se chodníky 
opravují také v ulici V Ráji v úseku 
mezi ulicemi Demokratické mláde%e a 

Na Zábo#í, a to v!etn" ve#ejného osv"t-
lení. „Obyvatelé ulice V Ráji na opravu 
chodník& a komunikací !ekali dlouho, 
jsem rád, %e se to kone!n"  poda#ilo,“ 
#ekl starosta. 
Nové chodníky a autobusové zastávky 
dostanou také obyvatelé ulice Kpt. Ná-
lepky a ulice Na Spravedlnosti v lokalit" 
policejního #editelství. „Jak u% jsme #í-
kali v minulém Hlasateli, ty nejv"t(í in-
vestice v obvodu nás !ekají v roce 2014. 
V Integrovaném plánu rozvoje m"sta je 
toti% p#ipraveno celkem sedm projekt& 
– nap#. modernizace ulic V Ráji a Mar-
ty Exnarové, nebo modernizace vnit-
roblok& v ulicích Jiránkova a Lexova,“ 
doplnil starosta. 
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Svoz odpadu v období váno#ních svátk&

Roz"í!ení svozu bioodpadu

V dob" váno!ních svátk& i na Silvestra bude zacho-
ván standardní harmonogram svozu komunálního 
odpadu i separovan$ch slo%ek odpadu pro ob!any 
m"sta, .rmy i obce. Separa!ní dvory budou v dob" 
váno!ních svátk& uzav#eny. Na Silvestra, tj. v úter$ 
31. prosince 2013, budou v provozu ty separa!ní 
dvory, kdy p#ipadá na úter$ standardní provozní 
doba dvora.

Jedinou v$jimku, kdy neprobíhá svoz odpadu, tvo-
#í svátek Nov$ rok, p#ipadající na st#edu 1. ledna 
2014. Tzn., %e pro tento den je náhradním dnem 
svozu odpadu !tvrtek 2. ledna. Nádoby, které by se 
standardn" svá%ely ve !tvrtek 2.1., budou svezeny 
a% následující den,  v pátek 3. ledna. Nádoby, které 
by se standardn" svá%ely v pátek 3. ledna, budou 
mimo#ádn" vysypány a% v sobotu 4. ledna.

Od pond"lí 6. ledna 2014 bude probíhat svoz v(ech 
nádob ji% standardním zp&sobem bez jak$chkoliv v$-
jimek. 

V p#ípad" pot#eby jak$chkoliv dopl)ujících informa-
cí !i dal(ích dotaz& mohou ob!ané kontaktovat pra-
covníky spole!nosti  Slu%by m"sta Pardubic na tele-
fonních !íslech 466 260 831-33.

Magistrát m"sta Pardubic ve spolupráci se Slu%bami 
m"sta Pardubic a.s. organizují ji% n"kolik let odd"le-
n$ sb"r biologicky rozlo%iteln$ch odpad& od ob!an& 
v m"st" Pardubice. Tento projekt  byl zahájen 4. kv"t-
na 2007 a probíhá v n"kolika fázích. Ve m"st" jsou 
v sou!asnosti vybrány ty lokality, ve kter$ch vzhledem 
k typu zástavby je o tento typ slu%by vy((í zájem. ,et-
nost svozu biologicky rozlo%itelného odpadu v Par-
dubicích je stanovena sezonn" p#edev(ím vzhledem 
k pr&b"hu produkce zelen" ze zahrad. Bioodpad je 
svá%en na m"stskou kompostárnu Dra%kovice. Na této 
kompostárn" se následn" z bioodpadu vyrábí kompost. 

Ka%d$ ú!astník svozu bioodpadu má nárok na bezplat-
n$ odb"r 50 kg kompostu za rok.
V sou!asnosti je zapojeno do tohoto projektu 1480 do-
mácností. Organizáto#i  p#ipravují dal(í roz(í#ení svozu 
bio odpadu z domácností. Jedná se o nové oblasti  Ne-
mo(ice a Dra%kovice. Domácnosti v t"chto lokalitách  
budou v pr&b"hu 49. kalendá#ního t$dne osloveny 
prost#ednictvím dopisu a informa!ního letáku. Tyto 
materiály obdr%í domácnosti do po(tovních schránek. 
P#ihlásit do projektu se mohou ob!ané bu' prost#ed-
nictvím p#ihlá(ky, která je sou!ástí rozná(en$ch ma-
teriál&, nebo prost#ednictvím webové stránky m"sta 

s adresou www.pardubice.eu. U!iní-li tak do 31.12. 
2014, bude jim garantováno dodání nádoby v pr&b"hu 
m"síce dubna 2014. Ve(keré dal(í podrobnosti, t$kající 
se p#ípadného dodání a rozvozu nádob, ob!ané p#i-
hlá(eni do projektu obdr%í v pr&b"hu prvních m"síc& 
roku následujícího. Tento projekt i do budoucna je ote-
v#en$ pro ka%dého p#ípadného nového zájemce. 
Záv"rem je t#eba konstatovat, %e odd"len$ svoz biood-
padu lze pova%ovat za úsp"(n$, p#ínosn$  a  p#edev(ím 
zlep(ující %ivotní prost#edí. Logicky zapadá do strategie 
nakládání s odpady a napl)uje plán odpadového hos-
podá#ství m"sta Pardubic.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO 
Zveme vás na jednání Zastupitelstva M"stského obvodu Pardubice, které se koná ve !tvrtek 19. prosince 2013. Za!átek jednání je v 15:00 hodin v Dom" kultury Dukla. 

Jednání je ve#ejné. 

Ov%!ování podpis& je v n%kter(ch p!ípadech mo$né i doma
Ov"#ování pravosti podpisu, tzv. legalizaci, je 
mo%né v n"kter$ch p#ípadech provád"t i doma. 
Ob!an tak nemusí na ú#ad !i po(tu, ale ú#edník 
p#ijde za ním do jeho domácnosti. To se v(ak 

t$ká jen imobilních ob!an&, kte#í si tuto slu%bu 
musí dohodnout po telefonické domluv". V p#í-
pad" M"stského obvodu Pardubice V se m&%ete 
obracet p#ímo na sekretariát starosty na telefonní 

!íslo 466 301 270. P#ipravte si platn$ pr&kaz to-
to%nosti a listinu, kterou je t#eba osobn" podepsat 
p#ed ú#edníkem nebo podpis na listin" uznat za 
vlastní. 

V podzimních m%sících vrcholily stavební práce
S p!íchodem podzimu vrcholí také stavební práce na rekonstrukcích silnic, 
chodník& i vnitroblok& v celém m%stském obvodu. Nejviditeln%j"í akcí byla 
modernizace ulice Teplého, která si vy$ádala n%kolikam%sí#ní uzáv%rky r&z-
n(ch #ástí ulice. 

www.pardubice5.cz



V ,eské republice je p#ibli%n" dv" st" pi-
lotních (kol kin-ballu. Pro dosp"lé v(ak 
kluby existují jen v Pardubickém a Králo-
véhradeckém kraji. A práv" hrá!i z Pardu-
bic, Moravské T#ebové, Hradce Králové a 
Náchoda vytvo#ili historicky první repre-
zenta!ní t$m dosp"l$ch. Zamí#ili na Sv"-
tov$ pohár v kin-ballu, konan$ v Belgii, a 
neztratili se. Z jedenácti t$m& obsadili os-
mou p#í!ku. Zdá se vám to málo? Kin-ball 
se v ,eské republice hraje teprve t#i roky a 
!lenská základna není tak velká jako t#e-
ba v Kanad". Tam reprezentanty vybírali 
z 15 tisíc registrovan$ch hrá!&!  ,e(tí re-
prezentanti za!ali naplno spole!n" tréno-
vat a% o prázdninách, a% kdy% bylo jasné, 
%e jsou skute!n" schopni .nancovat svou 
ú!ast na Sv"tovém poháru. Na turnaji se 
potkali s t$my z Japonska, Kanady, Belgie, 

Ji%ní Koree, ,íny, 0pan"lska, 0v$carska !i 
N"mecka. Jejich t$m je mistrem Evropy, 
p#esto je ,e(i porazili! V(e mohli diváci 
sledovat nejen p#ímo v basketbalové hale 
klubu Verviers, ale i na internetu a dokon-
ce i v belgické televizi. 
Kin-ball je zcela nová mí!ová hra, kterou 
vyvinuli v Kanad". Hrají ji t#i t$my s balo-
nem o pr&m"ru 122 cm. Cílem je odehrát 
mí! na soupe#e tak, aby jej nechytil a mí! 
se dotkl zem". Tomu ale t$m „na p#íjmu“ 
musí zabránit. A proto%e hrají t#i t$my 
najednou, musí ten kdo odpaluje zak#i!et 
barvu t$mu, kter$ má mí! chytit. Sta!í jen 
trocha (ikovnosti, strategického my(lení 
a pouh$ch 15 minut pro základní znalost 
pravidel. P&vodn" byl navr%en jako (kolní 
sport, kter$ doká%e vrátit d"ti k pohybu 
zábavn$m zp&sobem. V ,eské republice 

jeho vzestup mezi d"tmi a dosp"l$mi tepr-
ve za!íná, v Pardubicích u% ho známe. 

Slo!ení reprezenta"ního t#mu kin-ballu:

Alice Paurová, trenér národního t$mu 
– Pardubice
Petr Lipov$ – Pardubice

Martin Semerád – Pardubice
Martin Chvála – Pardubice
Jakub Malík – Hradec Králové
Jan Freiberg – Hradec Králové
Miroslav Kubi( – Moravská 
Martin Vacek -  Moravská T#ebová
Ond#ej Kuba – Náchod

Velmi kvalitní sout"% byla vid"t v podání 
mu%& na trati 5 700 m.  P#edstavili se zde 
dva !e(tí reprezentanti Luká( Kourek a Jan 
Jan&, kte#í se práv" p#ipravují na Mistrovství 
Evropy v krosu, to prob"hne v polovin" pro-

since. Jejich vzájemn$ souboj vyústil v nov$ 
tra*ov$ rekord, kter$ si v$konem 17,13 min 
vybojoval Luká( Kourek z Nového M"sta 
na Morav", p#ed domácím závodníkem 
Hv"zdy Janem Jan& (17:26 min). V sout"%i 

%en zvít"zila domácí závodnice Hv"zdy, De-
nisa Kozáková. Kompletní v$sledky najdete 
na www.hvezda-pardubice.cz.

Vít%zové jednotliv(ch kategorií:
Nejmlad(í %ákyn" (650 m): 1. Simona 
Ru!ová (Hv"zda)  2:20 min. Nejmlad(í 
%áci (650 m): 1. Martin Felkl (Hv"z-
da)  2:24 min. Mlad(í %ákyn" (920 
m): 1.= Natálie Hanu(ová (Hv"zda) 
3:31 min, 1.= Anna Váni(ová (,áslav) 
3:31 min. Mlad(í %áci (920 m): 1.Da-

niel 0indelá# (,áslav) 3:20 min, Star(í 
%ákyn" (1 840 m): 1.Edita Svobodová 
(Hv"zda)  7:54 min. Star(í %áci (1 840 
m): Michal R&%ek (Hv"zda) 6:15 min. 
Dorostenky (2 760 m): 1. Karolína 
Herelová (Hv"zda) 13:44 min. Do-
rostenci (2 760 m): 1. Dominik Kubec 
(Hv"zda) 8:38 min. Junio#i (2 760 m): 
1. Josef Havlí!ek (AC Pardubice) 8:57 
min. 1eny (5 7000 m): 1. Denisa Ko-
záková 21:08 min. Mu%i (5 7000 m): 
1. Luká( Kourek 17:13 min.              yak
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Karel Norek, 

Reprezentanti se p!edstavili na Dukle 
p!i Mikulá"ském b%hu
První prosincovou ned%li prob%hla tradi#ní sportovní akce pod názvem Miku-
lá"sk( b%h. Po!adatelé z Hv%zdy SKP Pardubice p!ipravili, p!i 16 ro#níku toho-
to závodu, v Dukelském lesoparku, r&zné trat% v délce 650 a$ 5 700 m. Na startu 
jednotliv(ch b%h& se se"lo celkem 59 dosp%l(ch a 69 závodník& v kategoriích od 
nejmlad"ích $ák& po juniory. Pro v"echny ú#astníky byli p!ipraveny drobné v%cné 
dárky, které rozdávali #ert s Mikulá"em.

Pardubi#tí „kinbalisté“ usp%li ve Sv%tovém poháru
O relativn% novém sportu kin-ballu jste krátce mohli #íst u$ v minulém vydání 
Hlasatele. Tehdy jsme vám nabídli reportá$ z turnaje Pohár starosty, kter( se 
konal na Základní "kole Sta*kova. Utkaly se v n%m $ákovské t(my. Ale kin-ball 
u$ není jen „d%tskou zábavou“. Je to celosv%tov% uznávan( sport a pardubi#tí 
hrá#i se v n%m za#ínají prosazovat.

P!ání Zbigniewa Czendlika, !ímskokatolického fará!e

www.pardubice5.cz
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)ivotní jubileum op%t oslavilo n%kolik desítek senior& 
P!edstavitelé radnice m%stského obvodu op%t gratulovali jubilant&m. V Dom% kultury Dukla se 
v listopadu a prosinci se"lo n%kolik desítek senior&, kte!í v tomto období slaví "kulaté" narozeniny. 
Za m%stsk( obvod jim p!áli starosta obvodu Ji!í Hájek a radní Slav%na Broulíková. „Ka$d( m%síc 
se takto setkáváme s n%kolika desítkami senior& a jsme za to rádi. Osobn% m&$eme v"em pop!át 
mnoho "t%stí a pevné zdraví,“ !ekl starosta Ji!í Hájek.  Senior&m pop!ály také d%ti z Mate!ské "koly 
Raisova, které si p!ipravily pásmo !íkanek a písni#ek a babi#kám i d%de#k&m p!edaly vlastnoru#n% 
vyrobená p!ání#ka. Setkávání jubilant& bude radnice m%stského obvodu po!ádat i v p!í"tím roce. 
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P!ij'te si pro betlémské sv%tlo
Betlémské sv"tlo, plamínek za%ehnut$ v rodi(ti Je%í(e 
Krista, putuje po celé Evrop" a dorazí i do Pardubic. P#i-
jít si pro  n"j m&%ete v sobotu 21. prosince 2013 na par-
dubické hlavní nádra%í. Tam jej z Brna vlakem p#ivezou 
skauti, p#íjezd vlaku je v 10:45 hodin. Betlémské sv"tlo 

si budete moci p#ipálit p#ímo na 0t"dr$ den o p&lnoci 
v kapli sv. Anny u Anenského podjezdu v Pardubicích. 
My(lenka (í#ení betlémského sv"tla vznikla v Rakousku 
a postupn" se roz(í#ila do celé Evropy. Do ,eské repub-
liky dorazí u% po p"tadvacáté. Do Prahy tradi!n" putu-

je z Vídn", kde ho 20. prosince od skaut&, kte#í zaji(*ují 
spolu s ,esk$mi drahami p#evoz, p#evezme arcibiskup 
pra%sk$ Dominika Duka a dal(í v$znamné osobnosti. 
Druh$ den se betlémské sv"tlo vydá na pou* ,eskou re-
publikou. 

SLEVA NA POLEDNÍ MENU PRO SENIORY!
Restaurace a penzion Pod Vinicí poskytuje 10% slevu na ob"dová menu pro seniory nad 65 let.
Více na http://www.restauracepodvinici.cz/. 
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Dostihové závodi"t% le$í „za humny“ 
m%stského obvodu. Ptáme se tedy, co 
se tam d%je?
Sezonu 2013 jsme ukon!ili u% na konci 
#íjna, kdy se konaly Záv"re!né dostihy. 
Ty byly úpln" posledním dostihov$m 
mítinkem. P#edcházela jim 123. Velká 
pardubická s ,eskou poji(*ovnou, která 
je bezesporu top dostihem nejen par-
dubické, ale i !eské dostihové sezony. 
Z ekonomického hlediska, které mne 
jako p#edsedu dozor!í rada zajímá, je 
skv"lou zprávou to, %e tr%by z Velké 
pardubické se poda#ilo nav$(it a to se 
samoz#ejm" pozitivn" promítá do hos-
podá#ského v$sledku.

Jak( ten hospodá!sk( v(sledek je? 
Dostihov$ spolek postupn" napl)u-

je parametry stabiliza!ního plánu. 
Ú!etní uzáv"rka za rok 2013 je(t" 
není hotová, ale zatím to vypadá na 
kladn$ hospodá#sk$ v$sledek. Kon-
krétní v$(i nechci predikovat, !eká 
nás je(t" audit. Dobrou zprávou je, 
%e Dostihov$ spolek plní finan!ní zá-
vazky v&!i sv$m partner&m a plní i 
byznys plán p#ijat$ v roce 2011. Po-
da#ilo se také uzav#ít dlouhodobou 
smlouvu s generálním partnerem a 
získat celou #adu nov$ch perspektiv-
ních partner&. 

V tenise se také tak da!í? 
Tam  nám sezona je(t" neskon!ila, !eká 
nás vyvrcholení extraligy. Od 13. do 18. 
prosince odehraje ná( extraligov$ t$m 
základní skupinu v Liberci. Postavíme 

se proti Liberci a  Mariánsk$m Lázním 
a doufám, %e extraligovou p#íslu(nost 
obhájíme. Reprezentují nás v$borní 
hrá!i – leto(ní mistryn" ,eské republi-
ky na antuce i v hale Zuzana Zálabská-
Sko!dopolová, tradi!ní opora t$mu 
David Novák a také Jakub Lustig. T$m 
jsme je(t" doplnili jedním hrá!em ze 
Slovenska a B"loruska a jednou hrá!-
kou z Rumunska.

P!em("líte i nad sezonou dal"í? 
P#em$(líme, zatím hlavn" po ekono-
mické stránce. Jednáme s generálním 
partnerem a dal(ími sponzory tak, 
abychom zajistili plynul$ chod klu-
bu LTC. ,eká nás velmi d&le%it$ rok 
– v roce 2014 si toti% p#ipomeneme 
v$znamné v$ro!í zalo%ení tenisov$ch 
kurt& pod zámkem. Konkrétn" to 
bude u% 90 let. 

V této ulici byl také zji(t"n v"t(í 
v$skyt potkan&, co% bylo strá%ní-
ky ohlá(eno na kompetentní místa. 

Hlídky strá%ník& také provádí opa-
kované preventivní kontroly ob-
chod&, kde zejména v t"ch men(ích 

v minulosti docházelo k opakova-
n$ch kráde%ím, !i dokonce i loupe%-
nému p#epadení. 
Vzhledem k blí%ícímu se !asu p#edvá-
no!nímu, kter$ krom" radosti p#iná(í 
i velké starosti, m"stská policie vybí-
zí ve#ejnost ke vzájemné spolupráci. 
Ob!ané by m"li více dbát na osobní 
bezpe!nost a majetek a v p#ípad" 
ohro%ení bezodkladn" informovat 

opera!ní st#edisko m"stské policie na 
telefonech: 466/859220, 605/206251 
nebo v p#ípad" p#ímého ohro%ení po-
u%ít linku tís)ového volání 156. 
Strá%níci také nabízejí mo%nost konzul-
tací b"hem ú#edních hodin na obvodní 
slu%ebn", a to ka%dou st#edu v dob" od 
15,00 – 17,00 hodin, ulice ,s.armády 
!p. 2087, tel.: 466/260918.

M#stská policie Pardubice
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Rozsáhlá renovace vnitrobloku Artura Krause skon#ila

Polabinské Gymnázium na Mozartov% ulici 
otev!e p!í"tí rok op%t t!i t!ídy!
Nejen pro polabinské devá*áky a jejich rodi!e 
máme dobrou zprávu. Pro (kolní rok 2014/2015 
otev#e na(e gymnázium op"t t#i t#ídy, do kter$ch 
p#ijme 90 %ák&. P#ijímací zkou(ky, které prob"hnou 
22. a 23.4. 2014, budou slo%eny ze t#í písemn$ch 
test& p#ipraven$ch spol. SCIO (!esk$ jazyk, mate-
matika, obecné studijní p#edpoklady) s maximál-
ním mo%n$m ziskem 130 bod&. Pro studium na 
kterémkoli gymnáziu z#izovaném Pardubick$m 
krajem je nutné dosáhnout hranice minimáln" 58 
bod&. Dopl)ujícím kritériem pro ob" pardubická 

gymnázia bude v$sledek na vysv"d!eních na konci 
8. a v pololetí 9. t#ídy Z0. Body bude mo%né zís-
kat také za úsp"chy v olympiádách a sout"%ích a 
za aktivity %ák& nad rámec standardních (kolních 
povinností.
V(echny zájemce o studium na na(em gymnáziu, 
jeho% hlavním cílem je poskytnout student&m v(e-
obecné vzd"lání a p#ipravit je kvalitn" ke studiu na 
vysok$ch (kolách v ,R i v zahrani!í, zveme na Dny 
otev#en$ch dve#í. První se uskute!nil ve st#edu 4.12. 
2013 od 14:00 do 18:00, dal(í termín nás !eká ve 

!tvrtek 31.1. 2014 od 15:00 do 18:00. P#ij'te si pro-
hlédnout budovu (koly, odborné u!ebny s moderním 
vybavením, novou moderní aulu !i studentské re-
spirium, setkat se se studenty i pedagogy (koly. Rádi 
Vám poskytneme podrobn"j(í informace jak o studiu, 
tak i o bohat$ch aktivitách (koly, úsp"(ích na(ich stu-
dent& i rozmanit$ch projektech, které na(e gymnázi-
um realizuje.

Mgr. Marek V(born(
$editel %koly

více najdete na www.gymozart.cz

.innost m%stské policie v M%stském obvod% Pardubice V
Vzhledem k nar&stajícímu po#tu stí$ností na poru"ování ve!ejného po!ádku, 
které obdr$ela radnice, m%stská policie v m%síci listopadu nav("ila preventivní 
kontroly zejména v ulici J.Palacha, kde se zam%!ila p!edev"ím na postávající 
skupinky osob v pr&jezdech, na zastávkách MHD, kde podle mín%ní ve!ejnosti 
tito lidé vyvolávají zbyte#n( neklid. Na chodnících také strá$níci nalezli n%ko-
lik odhozen(ch pou$it(ch injek#ních st!íka#ek, které zajistili k jejich likvidaci.

Vyvrcholení tenisové sezony se blí$í, ta 
dostihová se u$ ulo$ila k spánku
V minulém vydání Hlasatele jsme se u zastupitele m%stského obvodu Petra Be-
ne"e (SPP) zajímali o pr&b%h Juniorky i o novinky v pardubick(ch dostizích. 
Zatímco dostihová sezona skon#ila, tenisovou extraligu vrchol je"t% #eká. A 
pro# o tom mluvíme s Petrem Bene"em? Proto$e je p!edsedou klubu LTC Par-
dubice i dozor#í rady Dostihového spolku a.s. 

www.pardubice5.cz
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LU!T"NÍ O#CENY

VÁNO!NÍ K"Í#OVKA

POZNEJTE OBVOD

VÍTE, #E...Znáte dob'e své okolí? Pak s námi sout!"te a 
poznávejte obvod. Pokra%ujeme v sout!"i, která 
prov!'uje va#i znalost míst a zákoutí v pátém 
m!stském obvodu. Poznáváte toto místo? 
Pokud ano, posílejte své odpov!di do 31. ledna 
2014 na adresu Ú'ad m!stského obvodu Pardu-
bice V, kancelá' starosty, &e#kova ulice 22; nebo 
e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. 
Nezapome*te uvést heslo POZNEJTE OBVOD. 

V minulém vydání Hlasatele jsme vám nabídli 
detail v$v!sního #títu kina na Dukle. Správn! 
odpov!d!li a drobné ceny vyhrávají:
Eli+ka Brabcová
Josef Vacík
Karel #emli'ka

Gratulujeme. Svou v$hru si m("ete vyzved-
nout na sekretariátu starosty. Termín p'evzetí 
v$hry si m("ete domluvit na telefonním %ísle 
466 301 270.

Správné zn!ní tajenky z minulého %ísla zn!lo „Rudolf Popler“. 
Vylosovan$mi v$herci jsou: Aneta Kantorová, Jind(ich Meduna, Martina Zemanová 

Gratulujeme. Svou v$hru si m("ete vyzvednout na sekretariátu starosty. Termín p'evzetí v$hry si m("ete domluvit na tele-
fonním %ísle 466 301 270.

Lu#t!te i tentokrát. Správné zn!ní tajenky posílejte 31. ledna 2014 na adresu Ú'ad m!stského obvodu Pardubice V, kancelá' 
starosty, &e#kova ulice 22; nebo e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. Nezapome*te uvést heslo K+Í,OVKA. 

 ANEB O VÁNO!NÍM STROME!KU
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L� 4>5V>U� CA14935� I4?25>U� BCA?=5\;D� @?-
chází z N!mecka

L� BEU35=9� 2H<� @?@AET� ?I4?25>� @A1E4[-
podobn! ve druhé polovin! 16. století, 
hovo'í o tom písemné zmínky v brémské 
kronice nejprve byly instalovány v ce-
chovních domech, do domácností za%aly 
strome%ky pronikat a" ve druhé polovin! 
17. století

L�I N!mecka do dal#ích zemí se váno%ní 
strome%ek roz#í'il v 19. století

L�@A?C5BC1>CT� :5:�@^9:1<9�4^UE5�>5Z�;1C?<U39��
proto"e katolická církev p(vodn! zdobení 
strome%k( pova"ovala za pohansk$ zvyk – 
co" mohla b$t %áste%n! i pravda. Stromy 
zdobily ji" germánské kmeny nebo Kelto-
vé, kte'í tak uctívali boha Slunce

L�E %esk$ch zemích poprvé váno%ní stro-
me%ek postavil v roce 1812 'editel Stavov-
ského divadla v Praze Jan Karel Liebich

L� E bohat$ch m!#-ansk$ch rodinách se 
zvyk roz#í'il ve 40. letech 19. století, zdo-
bily se jablky, perníkem, pe%ivem, …

L�BEU\;H�B5�>1�ES>?\>U=�BCA?=5\;D�E &e-
chách poprvé rozsvítily z'ejm! v roce 
1860

L�>1�E5>;?E[�B5�1Z�4?�@AE>U�BE[C?ET�ES<;H�
zdobily pouze smrkové nebo jedlové v!tve
na nám!stí byl poprvé strom postaven na 
brn!nském Nám!stí Svobody spisovate-
lem Rudolfem T!snohlídkem v roce 1924 
– inspirací byla dívka, kterou s p'áteli 
nalezl prochladlou v lese, a pod stromem 
pak uspo'ádal sbírku pro opu#t!né d!ti

L� ?� .S>?3U38� E roce 1999 zdobil smrk 
z Beskyd Svatopetrské nám!stí ve Vatiká-
nu

zdroj: www.wikipedie.cz

www.pardubice5.cz


