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SLOVO STAROSTY
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Vážení spoluobčané,
pomalu přichází druhá polovina 
roku, máme před sebou letní 
období, čas dovolených a prázdnin. 
Na zpříjemnění léta pro vás 
chystáme opět opékání buřtů 
na Dubině a Na Drážce, a také 
prázdninové kino. Snad se vám 
letošní vybrané ti tuly budou líbit. 
Z již proběhlých akcí máme 
úspěšně za sebou Slet Čarodějnic 
a také Den dětí . Čerstvý vzduch 
a hezké počasí tak přilákalo mnoho 
rodin s dětmi.

V první polovině roku se nám podařilo vybudovat nové workoutové 
hřiště před Základní školou Dubina, které se těší oblibě. Po pár dnech 
užívání tohoto hřiště nám někdo bohužel sti hl posprejovat jednotlivé 
prvky. 
Stavba s názvem „Jana Zajíce čp. 983 – vybudování výtahu a zrušení 
rampy“ byla dokončena. Po původní rampě nezbylo ani památky a na 
nově vzniklé ploše budou postupně prováděny výsadby keřů, trvalek 
a cibulovin. V podzimních měsících chceme do tohoto prostoru ještě 
dosadit stromy. Aktuálně na našem území proběhly dvě seče a chystá 
se třetí . Na vyti povaných částech chceme opět ponechat místa s vyšší 
trávou tak, aby došlo k lepšímu zadržování vody.
V letošním roce plánujeme ještě zahájit stavbu „Stavební úpravy 
v ulici Na Drážce před čp. 1558–1560, Pardubice“, v rámci které budou 

stávající chodníky s asfaltovým povrchem a povrchem z betonové 
dlažby odstraněny a nově budou vydlážděny chodníky z betonové 
dlažby. Součástí  úprav bude i rekonstrukce veřejného osvětlení, 
osazení nových laviček a provedení nové výsadby dřevin. Stavba bude 
zahájena po rekonstrukci teplovodní sítě, která je umístěna v podélném 
chodníku za bytovými domy.  
Další stavba „Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359–365, 
Pardubice“ bude zahájena po dokončení stavby „Rekonstrukce 
stávajících NTL ocelových plynovodů DN 50, DN 100 a DN 150 v ulicích 
Rumunská a Brigádníků včetně přepojení NTL ocelových plynovodů 
DN 125 do ulic U Školy a Zahradní v katastrálním území Studánka, 
Pardubice“. V rámci stavby bude řešeno parkování v ulici Rumunská 
před čp. 359–365, a to podélné a šikmé v napojení od vozovky, chodník 
bude posunut do zeleně za nově navržené parkovací plochy. Bude 
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a přeložka sdělovacího 
kabelu společnosti  Ceti n. Dále budou provedeny výsadby stromů 
a keřů.
Do 16. května měli občané možnost vyjádřit svoje připomínky k životu 
na obvodě v Dotazníku 2022. Do schránek jste dostali anketní dvoulist 
společně s jarním vydáním zpravodaje. Celkem nám bylo doručeno 
178 dotazníků (159 ti štěných a 19 interakti vních), což je v počtu zhruba 
7 ti síc domácností  pouze 2,54 % hlasujících občanů, i přesto je zpětná 
vazba jakýmsi vodítkem. Vaše zpětná vazba je pro nás velice důležitá, 
ať už v tom, co hodnotí te jako správné, tak i v případě upozornění na 
sti nná a problémová místa našeho obvodu. Nejvíce z vás si chválilo 

Vítězslav Štěpánek

pokračování na str. 2

Pozvánka do knihovny

PRÁZDNINOVÉ KINO 
NA DUBINĚ



Zpravodaj MO Pardubice III 2

SLOVO STAROSTY
INFORMACE K NEOPRÁVNĚNÉMU 
UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ 
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

Od letošního dubna máme v Pardubicích 
možnost zavítat do dobročinného bazaru, 
který otevřela nezisková společnost CEDR 
Pardubice o.p.s. s fi nanční podporou Města 
Pardubice.
V Dobroobchodě můžete koupit nejen dámské, 
dětské i pánské oblečení a módní doplňky, 
ale také edukati vní hračky, knihy zaměřené 
na zdravý životní styl, dětské encyklopedie 
a výrobky z  šicí dílny, jako jsou dekorati vní 
bytové doplňky, polštářky, kuchyňské chňapky, 
zástěry, bavlněné sáčky na bylinky, pečivo 
a podobně. V nabídce Doboobchodu najdete 
rovněž drobnosti  pro radost, jako jsou mýdla, 
vonné svíčky, výrobky z keramiky atp. Na 
dětské zákazníky v obchůdku čeká hrací koutek, 
k dispozici je samozřejmě zkušební kabinka 
a připravujeme pro Vás i možnost zakoupení 
zážitkových poukazů a další překvapení 
v sorti mentu, který stále doplňujeme 
a obměňujeme.

I Vy nám můžete přinést starší, ale pěkné 
a nepoškozené především dámské a dětské 
oblečení, doplňky, knihy, dětské hračky, rádi 
Vám také vystavíme darovací smlouvu. Darované 
zboží nabídneme k prodeji v Dobroobchodě, 
případně k dalšímu smysluplnému využití  
ostatním neziskovým organizacím. Stanete se 
tak dobrou duší naší společnosti  a odnesete si 
od nás dáreček.
DOBROOBCHOD slouží také jako tranzitní 
sociální podnik. Jde o bezpečný tréninkový 
prostor, kde mohou lidé s vlastní zkušeností  
s duševním onemocněním nastartovat svou 
pracovní kariéru a který jim umožní návrat do 
práce vytvořením startovacích tréninkových 
a chráněných pracovních míst s ohledem na 
jejich zdravotní stav. Na těchto místech si 
osvojí pracovní a sociální dovednosti , získají 
sebedůvěru a nové pracovní zkušenosti , 
díky čemuž dojde ke zvýšení jejich šance na 
uplatnění na otevřeném trhu práce.

Otevírací doba Dobroobchodu je od pondělí do 
pátku v čase od 11 do 17 hodin a najdete ho 
v ulici Sv. Anežky České č. 33 v historickém 
centru Pardubic.
Více o společnosti  CEDR Pardubice o.p.s., 
o sociálním podnikání a konceptu dobročinného 
obchodu najdete na webových stránkách 
www.cedrops.cz

Mgr. Alice Voborníková
 fundraiser, CEDR Pardubice o.p.s.

pokračování ze str. 1

Tímto apelujeme na občany, aby si uvědomili, že není možné, aby 
docházelo k neoprávněnému užívání veřejného prostranství. I když se 
jedná o pozemky ve vlastnictví města, jedná se o určitý subjekt, který 
v tomto směru vystupuje jako účastník soukromoprávního vztahu. Jedná 
se o vlastnictví jako každé jiné.
K tomu, abychom mohli užít pozemek někoho jiného, musíme mít 
oprávnění, a to v podobě nájmu, výpůjčky atd.
Nikdo si nemůže jen tak na městském pozemku zřídit záhonky, umísti t 
lavičky, kompostéry, klepače nebo jiný mobiliář. Také nelze posunout 
oplocení nebo vysadit dřeviny bez souhlasu vlastníka pozemku.
Pokud již užíváte městský pozemek bez oprávnění, je nutné dodatečně 
získat oprávnění na odboru majetku a investi c Magistrátu města Pardubic.

Městský obvod Pardubice III

VZNIKL PRVNÍ DOBROČINNÝ OBCHOD 
V PARDUBICÍCH S NÁZVEM DOBROOBCHOD

Blahopřejeme
všem občanům, kteří v letních měsících 
oslaví svá životní jubilea.
Všem, kteří oslaví osmdesát let a další kulatá jubilea, 
budou zástupci Městského obvodu Pardubice III 
gratulovat osobně.
Blahopřejeme všem jménem pana starosty i celého městského obvodu.

dopravní dostupnost do centra (81 %), klidné bydlení s dostatkem míst 
pro odpočinek (60 %), péči o veřejnou zeleň (nové výsadby 63 %, údržbu 
dřevin 60 %), možnosti  třídění odpadů a dostatek možností , jak trávit 
volný čas (69 %). Naopak největší problém je spatřován v parkování, 
v problémech se psy, kvalitě chodníků, bezohledném chování řidičů, 
kvalitě komunikací a důsledné kontrole parkování policií. Nejvíce lidem 
vadí nedostatečný úklid psích exkrementů (54 %), volné pobíhání psů 
na sídlišti  (25 %), nedostatečný úklid v okolí kontejnerových stanovišť 
(26 %) a vandalismus (32 %). 
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné léto, příjemnou dovolenou 
se zaslouženým odpočinkem a našim dětem prázdniny plné zábavy 
a zážitků.

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

se zaslouženým odpočinkem a našim dětem prázdniny plné zábavy 
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Právě před rokem se rekonstruovaly nové 
prostory pro knihovnu a knihovna se začala 
připravovat na stěhování. Věřte, že to bylo 
velmi náročných dvanáct měsíců. Rok změn, 
proti epidemických opatření, jedné pořádné 
havárie a nových pravidel i služeb v knihovně.
Přelom roku 2021 a 2022 byl stále ve znamení 
proti epidemických opatření, která jsme úspěšně 
zvládli. Děkujeme Vám čtenářům za pochopení 
i trpělivost.

Nečekaná havárie topné soustavy proměnila 
knihovnu počátkem letošního roku ve staveniště. 
My jsme tak operati vně vytvořili zázemí pro 
půjčování knih v provizorní knihovně zřízené 
v zasedací místnosti  Úřadu městského obvodu 
Pardubice III. 
Teď je vše jak má být. Do knihovny nám přibyla 
celá řada nových čtenářů, kteří si nemohou 
vynachválit naši bezbariérovost. Přepracovali 
jsme náš Knihovní řád, kde je především nutné 
upozornit na změny v upomínkovém systému 
knihovny. Rozšířili jsme i naši nabídku služeb. 
V současnosti  knihovna na Dubině nabízí 
reprografi cké služby (kopírování dokumentů 
černobíle), obalování knih a nově i laminaci 
dokumentů. Vráti ly se k nám vzdělávací besedy 
pro mateřské i základní školy, kdy pondělní 
a úterní dopoledne je naše knihovna plná dětí , 
kterým ukazujeme kouzlo knih a snažíme se tak 
rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost. Častěji 
vyjíždíme i k našim méně pohyblivým čtenářům 
v rámci naší služby „Kniha do ruky“, kdy si čtenář 
po dohodě s námi vybere knihy a my je rádi 
zavezeme přímo k němu domů. 

Chystáme pro Vás i další novinku. Jak jistě 
víte, máme v ulici Na Drážce jednu naši malou 
knihobudku a mohu Vám sdělit, že k ní přibude 
i jedna větší. Měla by být přímo u knihovny a Vy 
čtenáři si tak budete moci vyměňovat knihy mezi 
sebou každý den. Knihy, které Vy už nechcete, 
odložíte do naší knihobudky a vezmete si knihu 
jinou, Vámi ještě nepřečtenou.    
Závěrem Vám chceme poděkovat za Vaši přízeň 
a přejeme Vám krásné léto bez starostí . Těšíme 
se na Vás u nás v knihovně. 

Vaše knihovnice 

POZVÁNKA 
DO KNIHOVNY

19. 6. – 10. 7.
Krokodýl  Janek 
– alternati vní kreati vní dílničky

20. 6. – 31. 8.
Letní osmisměrka pro děti  
– luštění na prázdniny

20. 6. – 31. 8.
Prázdninové omalovánky 
– malování na doma

1. 7. – 31. 8.
Prázdninová výpůjční doba knih 
(knihy půjčené v červenci, můžete 
vráti t až na konci srpna) 

1. 7 – 31. 7.
Instagramová červencová soutěž 
o knihy

1. 7. – 31. 8.
Výtvarná soutěž pro děti  
„Moje zvířátko“

11. 7. – 31. 7.
Mořská zvířátka 
– alternati vní kreati vní dílničky 

1. 8. – 31. 7. 
Instagramová srpnová soutěž 
o knihy

1. 8. – 21. 8.
Barevná kšiltovka 
– alternati vní kreati vní dílničky

1. 9. – 2. 10.
Náramek nejen pro princezny 
– alternati vní kreati vní dílničky

12. 9. – 2. 10.
Horký šálek 
– alternati vní kreati vní dílničky

Knihovna Dubina zdolala řadu nepříznivých 
situací, ale v současnosti  je plně funkční a čeká 
na Vás čtenáře. Aktuality knihovny naleznete 
na webu knihovny, Facebooku Knihovna Dubina 
a na Instagramu knihovnadubina. Těšíme se na 
Vaši návštěvu. 

Vaše knihovnice

ROK V NOVÝCH PROSTORÁCH

Jako každoročně, zve i letos Městský 
obvod Pardubice III své spoluobčany na 
„Opékání buřtů“, které se bude konat 
střídavě na Dubině a Na Drážce. Páteční 
večery budou patřit příznivcům country, 
folkové muziky a vůni táboráku. 

Opékání buřtůOpékání buřtů

Vlastní buřty s sebou! 

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ NA DUBINĚ
24. 6. 2022   Country colaps
29. 7. 2022   Apalucha
26. 8. 2022   Parťáci

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ NA DRÁŽCE
15. 7. 2022   Apalucha
12. 8. 2022   Country colaps
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V březnu 2022 bylo dokončeno „Oplocení 
plochy pro volné pobíhání psů v ul. Jana 
Zajíce“. Jedná se o další oplocenou plochu pro 
volné pobíhání psů v našem obvodě. V ulici 
Jana Zajíce bylo provedeno oplocení v délce 
125 m. Od parkoviště z ulice Jana Zajíce je  
v oplocení osazena branka a od parkoviště 
Penny marketu je osazena vjezdová brána 
z důvodu zajištění údržby plochy. Oproti 
oplocené ploše v ulici Blahoutova byly  
v oplocení osazeny podhrabové desky, které 
zvýší bezpečnost psů. I na oplocené ploše platí, 
že majitel za svého psa zodpovídá. 

Před Základní školou Pardubice – Dubina bylo  
v květnu 2022 vybudováno nové workoutové 
hřiště. Hřiště je vhodné pro dospělé a pro děti 
již od 6 let. 

V květnu 2022 byla dokončena výměna písku 
v pískovištích ve správě Městského obvodu 
Pardubice III. Výměna písku se provádí vždy 
po 2 letech a letos se písek vyměňoval ve 33 
pískovištích. 
Do konce června 2022 bude dokončena 
„Rekonstrukce dětského hřiště Drak za bytovým 
domem čp. 835–839 v ulici Bartoňova“, v rámci 
které budou osazeny nové herní prvky: herní 
sestava Piccolo 54–07 pro 19 uživatelů ve věku 
od 3 do 14 let, Dráček v.2 pro 7 uživatelů ve 
věku od 3 do 12 let, Kupole 3v 2000 pro 14 
uživatelů ve věku od 5 do 14 let, otočný disk 
pro 1 uživatele ve věku od 6 do 14 let.
Stavba s názvem „Jana Zajíce čp. 983 – 
vybudování výtahu a zrušení rampy“ byla 

dokončena. Na nově vzniklou plochu budou 
postupně provedeny výsadby keřů, trvalek 
a cibulovin. V podzimních měsících bude 
provedena dosadba stromů.

Proběhlo výběrové řízení na veřejné zakázky 
malého rozsahu a v červnu budou zahájeny další 
investiční akce: Na sídlišti Dubina bude zahájena 
stavba: „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ulici 
Jana Zajíce, Pardubice“. V ulici Jana Zajíce  
v úseku od křižovatky u Pergoly po křižovatku 
s ulicí Luďka Matury dojde drobnými stavebními 
úpravami a dopravním značením ke zvýšení 
bezpečnosti, a to zkrácením délky přechodů 
na normové hodnoty, zajištěním rozhledových 
poměrů na přechodech a ke zvýšení kapacity 
parkovacích míst. 
Na sídlišti Drážka bude zahájena stavba: 
„Vybudování nových parkovacích míst v ul. 
Na Okrouhlíku před čp. 1247“, v rámci které 
bude v travnaté ploše vybudováno 10 nových 
parkovacích stání z boční strany bytového 
domu čp. 1247, proti vstupu do domu. V rámci 

výstavby bude provedena rekonstrukce místní 
komunikace k bytovému domu a přilehlých 
chodníků. V místě střetu příjezdové komunikace 
a chodníku je navržen vyvýšený přejezdový 
chodník pro zajištění bezpečnosti chodců. Dále 
bude rozšířeno místo pro umístění kontejneru.
Vzhledem k neustálým skládkám na parkovišti 
na křižovatce ulic Věry Junkové a Na Drážce 
požádal městský obvod o umístění kamery pro 
monitorování tohoto stanoviště, protože při 
výjezdu z města mít neustále černé skládky je 
ostuda. Škoda, že se nestydí občané, kteří nám 
tady skládky vytváří. 

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PROVOZNÍ DOBA 
ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ  

NA ZŠ DUBINA
Školní hřiště je pro veřejnost otevřeno  
v období od 1. 4. 2022 do 31. 10. 2022. 
V období od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 
je toto hřiště pro veřejnost uzavřeno.

PROVOZNÍ DOBA
Všední dny ve školním roce:

 16.00 – 20.00 hod.

Víkendy ve školním roce:
13.00 – 20.00 hod.

Hlavní prázdniny denně:
13.00 – 20.00 hod.

Se zkracováním dne se krátí  
i provozní doba.

Školní hřiště je zabezpečeno 
kamerovým systémem.

Ludmila Kozáková
ředitelka školy
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U Základní školy Dubina bylo vybudováno 
nové workoutové hřiště. Hřiště je určeno pro 
děti od 6 let a pro dospělé. Děti do 8 let by 
měla doprovázet dospělá osoba. 
Hlavní workoutová sestava STREET 
WORKOUT L slouží k procvičení celého 
těla. Obsahuje prvky pro nácvik dřepů, 
přitahovací tyče různých úrovní, prvky 
umožňující švihové pohyby, přitahovací 
kruhy, obloukový šplhací žebřík  
a vertikální tyč umožňující cvik „lidská vlajka“.
Herní prvky s názvem PULL-UP jsou posilovací 
hrazdy spojené ve dvou různých výškách.
Nakloněná lavice BACK´N ABS SPORT 
umožňuje posilování zad a břišních svalů.
Součástí hřiště je informační tabule INFO SIGN 

SPORT s návštěvním řádem a informacemi, 
obsahující podmínky bezpečného využívání, 
věkové hranice, vyobrazené cviky a QR kódy 
pro jednotlivé workoutové prvky.    
Je nutné ovšem říci, že než jsme stačili hřiště 
převzít, bylo posprejované. Stalo se tak 
během pouhého jednoho dne po odstranění 
bezpečnostního oplocení. Tato událost je 
nepříjemným doprovodným prvkem užívání 
hřišť. 
Sprejerství samo o sobě nemusí být však 
pouze přestupkem, ale i trestným činem. 
Rozhodující není výše škody, kterou svým 
jednáním pachatel způsobí. V dané věci je 
vždy nutno posuzovat otázku společenské 
škodlivosti. Každopádně dochází neustále  

k poškozování mobiliáře ve vlastnictví 
města, které má sloužit všem. Odstraňování 
graffitů je velmi nákladná a časově náročná 
záležitost. Ovšem její výsledek je pouze 
krátkodobý.  Naším zájmem je, aby nám tato 
hřiště sloužila co nejdéle a naši spoluobčané 
je využívali ke své radosti.

NOVÉ HŘIŠTĚ WORKOUT  
U ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBINA  

ŠKOLÁCI Z DUBINY SI SAMI VYROBILI ORIGINÁLNÍ  
DĚTSKÉ POKOJÍČKY A NA VERNISÁŽI JE UKÁZALI NEJBLIŽŠÍM
Jak vypadají vysněné dětské pokojíčky, které 
vyráběli žáci ze Základní školy Pardubice-
Dubina při tvořivých činnostech z kartonových 
krabic a dalších běžně dostupných materiálů? 
To mohli na vlastní oči spatřit ti, co zavítali ve 
čtvrtek 26. května do třídy 4.B. 
„Obdivuhodné bylo, jaké detaily ve 
výbavě pokojíčků nechyběly, například 
koberečky, lampy, světýlka, knížky nebo živé 
květiny,“ uvedla třídní učitelka 4.B Monika 
Drahokoupilová a dodala, že součástí této 
akce byla i „vernisáž“ dětských výkresů, 
které žáci během školního roku vytvořili.
Jednalo se o setkání dětí a rodičů před 
vyučováním. Na přivítanou nechyběl pro 
každého welcome drink a malé pohoštění. 

Žáci se podíleli nejen na výzdobě celé galerie, 
ale také na organizaci programu – vítali rodiče, 
prováděli je galerií a odhalovali samotná díla. 
Rodiče, prarodiče i sourozenci všech umělců, 
kteří se akce zúčastnili, byli nadšeni. 

Monika Drahokoupilová 
třídní učitelka 4. B

PORUŠOVÁNÍ VYHLÁŠKY MĚSTA – VENČENÍ PSŮ TZV. „NA VOLNO“
Městský obvod Pardubice III zřídil na svém 
území několik oplocených ploch určených  
k venčení psů tzv. „na volno“ bez nutnosti, aby 
zde měli majitelé své psy na vodítku. Mimo tyto 
určené prostory je Obecně závaznou vyhláškou 
Statutárního města Pardubice na území našeho 
obvodu volný pohyb psů zakázán.
V rámci přestupkového jednání dochází  
k navýšení případů porušení této vyhlášky 
města – venčení psů, bez toho, aby byli psi na 
vodítku. V případě, že jste této situaci účastni  
a cítíte se ohroženi, je možné řešit tuto situaci tak, 
že rovnou zavoláte na linku 156, kdy přivolaná 
hlídka MP Pardubice následně na místě věc řeší, 
případně ztotožní pachatele a oznámení předá  
k dořešení přestupku správnímu orgánu.

V případě, že se rozhodnete podezření  
z přestupku oznámit na Městském úřadě (úsek 
přestupků), kde bude sepsán zápis o podezření  
z přestupku, je nutno uvést: Vaše nacionále, 
údaje o místě, datu a čase, kde se měl přestupek 
stát, dostupné informace o pachateli (majiteli 
psa). Pokud dojde ke ztotožnění pachatele, 
bude moci být následně zahájeno řízení  
o přestupku. Toto oznámení podložte nejlépe 
fotodokumentací nebo videozáznamem, 
případně uveďte možné svědky přestupku.
Věříme však, že se majitelé budou o své psy 
řádně starat a přestupků k řešení bude co 
možná nejméně.

přestupkový úsek 
městského obvodu
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V úterý 17. května navští vil naši 
školu americký kulturní atašé, pan 
Todd Jurkowski. Žáci 8. ročníku 
se během hodinového programu 
dozvěděli o tom, jak funguje 
americká ambasáda, jaké jsou 
možnosti  bezplatného studia na 
střední škole v USA a kteří slavní 
Američané pocházeli z České 
republiky. Pan Jurkowski také 
prozradil, že jeho praprarodiče 
přišli do Ameriky z Prahy a Písku, 
a odpověděl na celou řadu zvídavých dotazů. Velmi mile nás překvapil 
i svojí znalostí  českého jazyka. Těšíme se, že se s americkou návštěvou 
uvidíme i za rok.  

Mgr. Petra Šimečková a Mgr. Barbora Krejčíková 
ZŠ Dubina

PROGRAM DDM BETA 
ZAUJME VŠECHNY GENERACE
Dům dětí  a mládeže BETA pokračuje v pořádání tradiční výtvarné 
soutěže pro všechny mateřské, základní a základní umělecké školy, 
domy dětí  a mládeže a dětské domovy na Pardubicku. Téma soutěže 
„Co je krásy na světě“, oslovilo malé i velké výtvarníky. Ti svá díla zasílali 
od začátku dubna do poloviny května. Do soutěže bylo odevzdáno 
170 výtvarných prací z 10 školských zařízení z Pardubicka. Slavnostní 
předání cen a diplomů proběhlo 26. 5. 2022 v DDM BETA Pardubice. 
Výstavu vítězných výtvarných prací je možné shlédnout od 27. 5. do 
22. 6. 2022 v DDM BETA (ABC Klub), Štolbova v Pardubicích. 

Mgr. Iveta Zemanová
pedagog volného času

AMERICKÝ DIPLOMAT 
NA NAŠÍ ŠKOLE

Pořádala svůj už 2. projekt ve školce s názvem „BĚHÁME S KORÁLKEM“ od 
11. 4. – 11. 5. 2022. Projekt byl určen pro děti , rodiče a veřejnost. Na FB 
skupinu s názvem projektu se připočítávaly naběhané kilometry, které byly 
nasdíleny pomocí aplikace. Projekt „BĚHÁME S KORÁLKEM“ jsme úspěšně 
zakončili společným proběhnutí m v Dubinském lese. Během měsíce se 
podařilo uběhnout 7 277 km. A dne 19. 5. 2022 jsme na zahradě MŠ 
uspořádali sportovní dopoledne s Haga fl orbal, PS Hroch, T-bass taneční 
skupinou, SK Lázně Bohdaneč, BK Studánkou a jógou, kterou provedla 
jedna z našich paní učitelek. Děti , které se zúčastnily projektu BĚHÁME 
S KORÁLKEM dostaly diplom, medaili a poukázku třeba do Lanáčka, 
Lumpária nebo aquaparku v Pardubicích.

Bc. Dana Hlínová
třídní učitelka v MŠ KORÁLEK

MŠ KORÁLEK

Prodej vína a italských potravin
Kavárna s posezením

Jana Zajíce 982, 530 12 Pardubice
+420 775 900 372
www.bonasera.cz

Po - Pá    8:00 - 19:00
Sobota    8:00 - 12:00
Neděle      Zavřeno                           
Sobota    8:00 - 12:00
Neděle      Zavřeno                           

Prodej vína a italských potravinProdej vína a italských potravin
Kavárna s posezenímKavárna s posezením

Jana Zajíce 982, 530 12 PardubiceJana Zajíce 982, 530 12 Pardubice
+420 775 900 372+420 775 900 372
www.bonasera.czwww.bonasera.cz

Po - Pá    8:00 - 19:00
Sobota    8:00 - 12:00
Neděle      Zavřeno                           
Sobota    8:00 - 12:00
Neděle      Zavřeno                           
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V průběhu měsíců března až prosince probíhá na území našeho obvodu blokové 
čištění. Z důvodů omezených finančních prostředků nebude v letošním roce 
prováděno čištění s odtahem. 
Při blokovém čištění se provádí kompletní vyčištění dotčené komunikace případně 
přilehlých chodníků od nánosů nečistot a travin u obrub včetně vyčištění 
kanálových vpustí. Sedm dnů před zahájením blokového čištění je rozmístěné 
dopravní značení, které upozorňuje řidiče, že musí svá vozidla zaparkovat na jiném 
místě. V případě, že tak neučiní, bude jim vozidlo odtaženo.  
Přesný harmonogram čištění je uveden v tabulce pod textem.
Ostatní vozovky budou zametány strojně, s vynecháním míst, na kterých budou 
zaparkované automobily. 
Dále bude prováděno strojní čištění chodníků, které jsou zařazeny do 
harmonogramu.  
Čištění města zajišťuje dle stanoveného harmonogramu čištění města Magistrát 
města Pardubic, odbor dopravy, který si vyhrazuje možnost změny termínů 
čištění komunikací.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

1. 6. Pod Studánkou včetně parkovišť 

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

3. 6. Zajíčkova – obě strany

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

7. 6. V Lipinách od ul. Mandysova po ul. Staročernská – obě strany 

7. 6. Divišova – obě strany

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

15. 6. Jana Zajíce – komunikace včetně parkoviště před č.p. 633–637

17. 6. Blahoutova – komunikace včetně parkoviště před čp. 624–632

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

24. 6. Jana Zajíce – parkoviště podél čp. 984 k čp. 953–954  
a vnitroblok čp. 953, 954 a 955–956

29. 6. Pod Zahradami – obě strany

29. 6. V Zahrádkách včetně slepé části – obě strany

29. 6. Erno Košťála parkoviště u čp. 720–722

30. 6. Tichá – obě strany 

11. 7. Dubové návrší od ul. Dubinská včetně parkovišť

18. 7. Erno Košťála od Josefa Janáčka k čp. 1000,  
včetně parkovišť u čp. 957–958

22. 7. Jana Zajíce – parkoviště před čp. 966–969 až k čp. 714

28. 7. Dašická – parkoviště před čp. 1755–1771

29. 7. Spojilská – před čp. 1773–1779

3.8. Mandysova od ul. U Zábran k ul. Spojilská – obě strany

3. 8. Erno Košťála od Josefa Janáčka po čp. 1000

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

5. 8. Jana Zajíce – parkoviště před čp. 984–986 a vedle čp. 860–864

5. 8. Luďka Matury – parkoviště před čp. 851–852

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

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

16. 8. Josefa Janáčka – parkoviště před č.p. 947–952

ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ  
MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
– PRO OBDOBÍ OD ČERVNA 2022 DO PROSINCE 2022

17. 8. Raabova od ul. Hraniční k ul. V Lipinách

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

18. 8. Jana Zajíce – parkoviště mezi Pergolou a centrum Dubina

19. 8. Luční – parkoviště před ZŠ Studánka

22. 8. Erno Košťála – parkoviště před čp. 974–979

24. 8.
Na Drážce obslužní komunikace od ul. V. Junkové k ul. Studánecká 
(pravá strana), včetně parkovišť po celé délce komunikace a točny 
MHD č. 5 – obě strany

25. 8. Luďka Matury parkoviště za čp. 851–852

27. 9. Blahoutova od ul. Na Drážce k ul. K Lesu – obě strany

6. 9. Krátká od ul. Rábova po ul. Dašická – obě strany

7. 9. Radiomechaniků

7. 9. Skrbkova – obě strany   

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

12. 9. U Háje od ul. Na Okrouhlíku k ul. Bezdíčkova – obě strany

14. 9. Luďka Matury – parkoviště před čp. 810–816

15. 9. Na Okrouhlíku od ul. Sezemická k ul. U Háje – obě strany

15. 9. Bezdíčkova od ul. Na Drážce k ul. Sezemická – obě strany

15. 9. Na Drážce – parkoviště za čp. 1499–1501 a 1502–1503

19. 9. 22. července od ul. Lesní k ul. Mandysova – obě strany

20. 9. Erno Košťála – parkoviště před čp. 987–989 a 994–995

21. 9. Dašická – parkoviště na křižovatce s ul. Luční

22. 9. Erno Košťála – parkoviště a komunikace před čp. 723–725 

22. 9. Erno Košťála – parkoviště před čp. 1000–1004

26. 9. Blahoutova od ul. Na Drážce k ul. K Lesu – obě strany

27. 9. Bartoňova – od čp. 763–768 

27. 9. U Zábran od ul. Luční po ul. Staročernská – obě strany

3.10. K Pardubičkám od ul. Dašická po podchod pod tratí

3.10. Dubinská komunikace ve tvaru U od čp. 728–737 včetně parkovišť

4.10. Na Hrázi, celá od ul. K Lesu – obě strany

5.10. Jana Zajíce parkoviště před čp. 860–864

14.10. Luďka Matury parkoviště mezi čp. 857–859 a 853–856

19.10. Úzká

19.10. Lesní od ul. Spojilská k ul. Potěšilova – obě strany

24.10. Rumunská

27.10. Bartoňova nové parkoviště mezi domy čp. 821 a čp. 833

27.10. Komunikace z ul. Dubinská po čp. 1095 a od 1085–1089

18.11. Luční – od čp. 238 do čp. 126 podél areálu školy

28.11. Lesní – celá

5.12. Pod Lipami – od ul. Pod Zahradami po ul. Na Kopci

8.12. Okružní – před čp. 1539–1545

8.12. Bartoňova – parkoviště od čp. 845 k čp. 841–840 a k čp. 839

13.12. Bartoňova – od čp. 835–839

13.12. U Háje - celá
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PRÁZDNINOVÉ KINO 
NA DUBINĚ

PŘEDFILM
OD 21.30 hodin

30. 6. 2022 ČERTÍ BRKO     

Komedie / ČR                   99 min.

Mladičkého čerta Bonifáce všelijaké čertovské fígle moc nezajímají. Rád vymýšlí a vynalézá 
vlastní věci, což se ale pranic nelíbí vládci pekel. Vždycky je totiž z toho jenom malér. 

PROGRAM ČERVENEC
OD 21.30 hodin

7. 7. 2022 JEDINĚ TEREZA    

Komedie / Romantický / ČR                   102 min.

Tomáš s Terezou prožívali lásku jako z učebnice. Poznali se na střední, přeskočila mezi nimi 
jiskra a pak už to jen doutnalo a hořelo. Po vysoké spolu zůstali v Praze, meteorolog Tomáš 
získal skvělou práci televizního moderátora počasí, a Tereza se (zatím neúspěšně) snaží rozjet 
prodej a výrobu ručně šitých bot.

14. 7. 2022  VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / ČR                  72 min.

Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fi� nka, Pinďa, Bobík a Myšpulín 
u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů 
vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší.

21. 7. 2022 LOVENÍ   

Komedie / Romantický / ČR                 106 min.

Hlavní postava � lmu Eliška, má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale 
ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným 
receptem, co je potřeba dělat.

28. 7. 2022 CROODSOVI – NOVÝ VĚK
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy / USA                  95 min.

Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Ten se držel hesla „Všude 
dobře, v jeskyni nejlíp“ a bránil jim tak v osobním rozvoji. Když konečně překonali strach 
a Grugův odpor, zjistili Croodsovi, že svět může být báječným místem k životu, když máte kliku 
a narazíte na nějaký ten úrodný a bezpečný plácek

PROGRAM SRPEN
OD 21.00 hodin

4. 8. 2022 SRDCE NA DLANI
Komedie / ČR                  95 min.

Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat 
ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Josef se těší, že si po odchodu do 
penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí 
i ráznou Marušku, majitelku pojízdné kavárny.

11. 8. 2022 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / USA / Španělsko                 105 min.

Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, které mají kouzelnou moc 
proměnit vás v jakékoli zvíře? Owen Huntigton žije pouze prací, jen těžko hledá čas na svou 
ženu a malou dcerku. A pak to přijde, Owen zdědí cirkus po svém strýčkovi. Tohle by mohla být 
šance na změnu, na dobrodružství a zábavu.

18. 8. 2022 VZHŮRU ZA SNY
Rodinný / Animovaný / Dánsko                  81 min.

Život dvanáctileté holky Míny se obrátí vzhůru nohama hned nadvakrát. Poprvé, když proti 
své vůli dostane nevlastní sestru Jenny. Ta je stejně stará jako ona, zničehonic se přistěhovala, 
je strašně otravná a všichni očekávají, že se z nich stanou nejlepší kamarádky. A pak podruhé, 
když ve spaní během jednoho snu objeví senzační tajemství.

25. 8. 2022 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie / ČR                 101 min.

Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako 
chlap! Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček 
pro děti, dokáže rodinu lépe � nančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče 
o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu 
s poněkud naivní představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně knihu, kterou 
dlouho plánuje.


