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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych ve svém prvním „Slovu starosty“ 
nejprve poděkoval mému předchůdci, Vítězslavu 
Čapkovi, za jeho dlouholeté služby našemu obvo-
du. Stejně tak bych rád poděkoval všem zaměst-
nancům Městského úřadu Pardubice VII, zejména 
děkuji za pomoc, které se mi od všech dostává 
v mých prvních dnech a týdnech v nové funkci.

Se zástupci koaličních partnerů stran Žijeme Pardubice a  ANO jsme 
v krátké době absolvovali několik jednání a sestavili seznam priorit, kte-
ré budeme v následujících týdnech a měsících prosazovat tak, abychom 
splnili sliby, které jsme před volbami dali. Máme za sebou již první schůzi 
Městské Rady v novém složení a musím říci, že mám opravdu velkou dů-
věru v celý tým, který bude náš obvod následující čtyři roky zastupovat.
Mohu Vám zde již nastínit aktivity, které se nám podařilo již rozběh-
nout, případně se na nich začne pracovat do konce roku a  věřím, že 
první výsledky naší práce uvidíte již brzy. Koncepčně jsme začali v na-
šem obvodu monitorovat prostory, které potřebují revitalizovat, 
nebo které by se daly využít lépe než nyní. Chystáme se přidat her-
ní prvky na dětská hřiště, vytipovat lokality pro vznik workoutových 
hřišť a  v  neposlední řadě budeme důsledněji pečovat o  veřejnou ze-
leň. Jednou z  hlavních priorit je pro nás bezpečnost. Již v  listopadu 
se uskutečnila setkání s  Městskou policií Pardubice, abychom vyřešili  
 
 

nedostatek strážníků. Požadujeme posílení hlídek pro náš obvod a nabí-
zíme i  možnost zřízení nové služebny na našem území. Jednáme také 
o posílení kamerového systému v rizikových lokalitách. V rámci větší bez-
pečnosti již také probíhají jednání o osvětlení cyklostezky, která spojuje 
Trnovou a Globus (od Medikap) a také cyklostezky v Rosickém lese. Velkou 
výzvou bude konečně vyřešit situaci ohledně restaurace U  Skalů. Nyní 
čekáme na odhad potřebných investic, díky kterým bychom vytvořili ko-
munitní a společenské centrum, které by sloužilo ne jen jako místo pro 
setkávání, ale mohl by vzniknout i  prostor pro dětskou skupinu, různé 
zájmové kroužky, klubovnu dobrovolných hasičů atd. V případě odkupu 
této nemovitosti počítáme s využitím prostoru i pro vznik nové požární 
zbrojnice, kterou si naši dobrovolní hasiči zcela jistě zaslouží. 
Chtěl bych, aby náš úřad pracoval co nejvíce pro lidi, proto prosím, pokud 
máte připomínky nebo návrhy, co by se dalo v našem obvodu udělat nebo 
zlepšit, neváhejte mi to sdělit buď osobně, nebo můžete kdykoliv dorazit 
na některou z místních Komisí, kde vaše připomínky zapracují a budeme 
se jimi zabývat. Pokud máte zájem získávat informace o  všem, co se 
u nás v „Sedmičce“ děje, můžete také sledovat „Městský obvod Pardubice 
VII” jak na webových stránkách, tak na Facebooku a Instagramu. 
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásný advent, klidné prožití Vánoc 
a šťastný vstup do nového roku 2023. Vím, že doba není lehká, ale věřím, 
že v rodinném kruhu a obklopeni přáteli vše společně zvládneme.

Jan Rejda
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Dne 8. 8. 2022 se konalo 49. zasedání Rady MO Pardubice VII. Rada 
projednala návrh smlouvy na „Opravu chodníku v ul. Písková“, vyjádření 
k projektové dokumentaci „OS Ohrazenice I“, vyjádření k žádostem inves-
tora „Centrum služeb U Brozanského potoka“ a návrh nařízení, kterým se 
stanoví maximální ceny za nucené odtahy vozidel, včetně jejich střežení 
na určeném parkovišti. Dne 31. 8. 2022 proběhlo v pořadí 50. zasedání 
Rady MO Pardubice VII, kde se, mimo jiné, projednala příprava jednání za-
stupitelstva, dále aktualizace odpisového plánu na rok 2022, návrh zadá-
vací dokumentace na veřejnou zakázku: „Odvodnění vozovky ul. Poláčko-
va“, návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku: „Odvodnění vozovky ul. Poláčkova“, výběr zhotovitele na VZMR: 
„Nákup sekacího traktoru s příslušenstvím Gianni Ferrari Turbo 1“ a výběr 
zhotovitele na VZMR: „Pardubice, ul. J. Potůčka – dopravní řešení před 
poliklinikou Trnová“. 7. 9. 2022 se konalo 19. zasedání Zastupitelstva MO 
Pardubice VII. Na programu bylo vyhodnocení Výborů ZMO Pardubice 
VII za rok 2022, vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. 
pololetí 2022, informativní zpráva o  investičních akcích realizovaných 
v rámci rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2022 a vyhodnocení Progra-

mu rozvoje na období 2019-2022. Dne 5. 10. 2022 se konalo poslední  
51. zasedání Rady MO Pardubice VII pro volební období 2018–2022. 
Rada mimo jiné projednala kontrolu plnění usnesení Rady MO za 3. čtvrt-
letí 2022, plán kácení dřevin na období vegetačního klidu, informativní 
zprávu o zajištění „zimní údržby“ , vyhodnocení plnění priorit stanove-
ných v rámci spolupráce MO Pardubice VII a Městské police Pardubice, 
výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Odvodnění vozovky ul. Poláčko-
va“ a vyjádření k nájmu části pozemku st. p. č. 45/1 o výměře 36 m2 v k. ú. 
Ohrazenice. 19. 10.2022 se konalo 1. ustavující zasedání Zastupitelstva 
MO Pardubice VII, kde proběhla volba starosty, místostarosty a  členů 
rady pro volební období 2022–2026. Dále se projednal návrh jednacího 
řádu a návrh stanovení výborů ZMO a zvolení jejich členů pro volební ob-
dobí 2022–2026. První jednání Rady MO Pardubice VII se uskutečnilo ve 
středu 9. 11. 2022. Rada projednala Jednací řád Rady MO Pardubice VII, 
návrh na zřízení Místních komisí Rady MO Pardubice VII na volební ob-
dobí 2022-2026, informativní zprávu o investičních akcích realizovaných 
v rámci rozpočtu MO Pardubice VII na rok 2022 a žádost TJ Sokol Rosice 
nad Labem o individuální dotaci.

Žádost o programové dotace na rok 2023 je nutno podat do konce tohoto roku
Vážení občané,
dotační činnost Městského obvodu Pardubice VII je snahou o zachování 
prospěšných a spolkových činností v našem městském obvodu, podpora 
nových nebo již zavedených, ať sportovních či kulturních akcí.
Městský obvod poskytuje dotace na základě schváleného Programu pro 
poskytování dotací na příslušný rok. Program pro poskytování dotací fun-
guje již dlouhodobě a stávající žadatelé jej již znají. Přesto připomínám 
důležitou informaci – žádost o programovou dotaci na rok 2023 je nut-
né podat do konce roku 2022. Formuláře žádostí včetně Programu pro  
 

poskytování dotací naleznete na našich webových stránkách v sekci 
formuláře http://www.pardubice7.cz/dotace.
Programové dotace jsou poskytovány na tradiční akce. Tradiční akcí se 
rozumí soutěže, turnaje, pravidelné cvičební hodiny pro občany, karne-
valy a podobné akce organizací či spolků, které se každoročně opakují 
a jedná se o druhý a další ročník. Další možností získání dotace je po-
skytnutí individuální dotace na mimořádnou akci. Tuto žádost je mož-
né podat kdykoliv během daného roku. Podrobné informace získáte na 
kanceláři ÚMO.

Ing. M. Kroutilová, tajemnice úřadu

Letošní první dva sváteční dny z  vánoční svátků připadnou na víkend, 
kdy svoz odpadů standardně neprobíhá (dny 24.–25. 12.), v  pondělí  
26. 12. bude zachován standardní harmonogram svozu komunálního od-
padu i separovaných složek odpadu pro občany města, firmy i obce. 
Všechny separační dvory budou v době vánočních svátků uzavřeny (tj. ve 
dnech 24.–26. 12.), na Silvestra, tj. v sobotu 31. 12. 2022 budou všech-
ny dvory mimo Dražkovice otevřeny dle standardní otevírací doby, tj. od 
8:00–12:00 hod.
Od 1. kalendářního týdne roku 2023 (tj. od 2. 1. 2023) bude již svoz odpa-
du i provoz separačních dvorů probíhat dle běžné pracovní doby a obvyk-
lých harmonogramů.
Dále připomínáme, že Ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční 
stromeček přímo na separační dvůr, mají možnost odložit živé odstro-
jené vánoční stromky ke stanovištím kontejnerů na komunální, nebo na 
tříděné odpady (nikoliv do kontejnerů). Stromky odložené k  popelnicím 
u rodinných domků nebudou svezeny. Žádáme občany, aby stromky byly 
zbaveny veškerých ozdob, protože jsou poté odvezeny na městskou 
kompostárnu do Dražkovic, kde se stávají vstupní surovinou pro výrobu 
kompostu.
Seznam separačních dvorů a  jejich otevírací doby naleznete na: www.
smp-pce.cz

V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících informací či dalších dotazů mo-
hou občané kontaktovat pracovníky společnosti Služby města Pardubic 
a.s. na telefonních číslech 466 260 831-33.

Závěrem přejeme všem klidné a spokojené svátky prožité ve zdraví 
a společnosti těch nejbližších.

Vážení občané,
zveme Vás na 2. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VII, které se 

bude konat ve středu 14. prosince 2022 od 16:00  
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice VII,  

Generála Svobody 198.
Program je vyvěšen na úřední desce ÚMO www.pardubice7.cz.

Jednání zastupitelstva je veřejné.

Jak jednaly orgány městského obvodu Pardubice VII

Žádosti o dotace na rok 2023

Svozy odpadů v průběhu svátků – prosinec 2022



Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR publikovaným ve Sbírce 
zákonů pod č. 207/2022 Sb. byla dne 1. července 2022 vyhlášena vol-
ba prezidenta České republiky, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. 
ledna 2023, případné druhé kolo volby se uskuteční ve dnech 27. a 28. 
ledna 2023. Volba proběhne nejen ve stálých volebních okrscích na úze-
mí České republiky, ale také ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí 
u příslušných zastupitelských úřadů.
Volebních místností máme na území MO Pardubice VII celkem šest 
a u některých se jejich umístění pozměnilo. Tuto změnu jste zaznamenali 
již při komunálních volbách v září tohoto roku.
Č. 7001 – ZŠ Polabiny II – voliči místní části Trnová, přízemí budovy vpra-
vo od hlavního vchodu
Č. 7002 – ZŠ Polabiny II – voliči Nové Trnové a Kréty, přízemí budovy 
vpravo od hlavního vchodu
Č. 7003 – Mateřská škola Rosice, ul. Prokopa Holého 160 – voliči z Rosic, 
Č. 7004, 7005 – ZŠ Ohrazenice – voliči místní části Ohrazenice,
Č. 7006 – obecní dům Doubravice – voliči místní části Doubravice.

Označení poštovních schránek
Jedním z  úkolů starosty je zajistit dodání hlasovacích lístků voličům 
s trvalým pobytem na území městského obvodu nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. Pro případné druhé kolo volby budou hlasovací lístky k dispo-
zici přímo ve volebních místnostech, nedostanete je do svých schránek. 
V souvislosti s roznáškou hlasovacích lístků bychom vás chtěli požádat 
o spolupráci spočívající v řádném označení vašich poštovních schránek. 
Žádáme vás tímto o označení vašich schránek a o ulehčení práce těm, 
kteří budou roznášku hlasovacích lístků provádět. 

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volební-
ho okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém pří-
padě okrsková volební komise vyšle k voliči své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

Voličské průkazy 
Také u prezidentské volby je zaveden institut voličského průkazu, pomocí 
něhož bude moci volič hlasovat z důvodu své nepřítomnosti v místě své-
ho trvalého pobytu (popř. v místě pobytu v zahraničí) nejen v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České republiky, ale také v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu (např. 
při zahraniční dovolené, při zahraničním studijním či pracovním pobytu). 
Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého pobytu voliče, 
Úřad městského obvodu Pardubice VII vydává pro volby prezidenta Čes-
ké republiky voličské průkazy občanům s trvalým pobytem v Městském 
obvodě Pardubice VII. 

Žádat o voličské průkazy lze ode dne vyhlášení voleb: 
•  osobně – v  provozní době Úřadu městského obvodu Pardubice 

VII lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy  
11. ledna 2023 do 16:00 hodin, pro případné II. kolo nejpozději 
do středy 25. ledna 2023 do 16:00 hodin, kdy se uzavřou se-
znamy voličů. 

•  podáním v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nej-
později do pátku 6. ledna 2023 do 16:00 hodin, pro případné II. 
kolo nejpozději do pátku 20. ledna 2023 do 16:00 hodin - podáním 
v elektronické podobě zaslaným prostřednictvím datové schránky 
(musí se jednat o osobní datovou schránku voliče). Voličský průkaz 
může být voliči vydán nejdříve ve čtvrtek 29. prosince 2022.

mail: urad@pardubice7.cz
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Informace o blížících se volbách, a to volba prezidenta České republiky. 

Voliči z Rosic budou volit v mateřské škole

Pracovní doba Úřadu Městského 
obvodu Pardubice VII v období 

vánočních svátků 2022
Vážení občané,

období vánočních svátků a konce roku nebude pro vás  
představovat žádné omezení.  

Běžný provoz úřadu nebude omezen, jen zpoplatněné agendy 
(ověřování, Czech Point, místní a správní poplatky) budou z důvodu 

uzavření pokladny v pátek dne 30. 12. 2022 
mimo provoz. 

V termínu od 27. 12. do 30. 12. nebude možné platit 
kartou na platebním terminálu.

Děkujeme za pochopení.
Ing. M. Kroutilová, tajemnice ÚMO

Úprava výpůjční doby  
knihovny v OD Doubravice

Vážení čtenáři, 
z důvodu zvýšení nákladů na vytápění bude  

od 13. prosince 2022 omezena výpůjční doba knihovny 
v OD Doubravice a to od 16:00–17:00 hodin.  
O případných změnách Vás budeme informovat  

v dalším čísle našeho zpravodaje nebo na stránkách  
www.pardubice7.cz. 

Děkujeme za pochopení
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V roce 2023 budou mít občané možnost hradit místní poplatky v obec-
ních domech dle níže uvedeného rozpisu. V případě, že bude muset dojít 
ke změně některého z termínů, bude tato informace zveřejněna ve vývěs-
ních skříňkách a hlášením v místním rozhlase.
V  obecním domě v  Trnové i  nadále nebudou probíhat výběry místního 
poplatku z důvodu pronájmu objektu.

DATUM VÝBĚRU DOPOLEDNE ODPOLEDNE
OHRAZENICE 26. 4. 2023 8:00 – 11:00 -----
DOUBRAVICE 17. 5. 2023 ----- 14:00–15:30

Splatnost poplatků zůstává stejný jako v předchozích letech, tj. místní 
poplatek ze psů je splatný do 30. června 2023, poplatek za komunální 
odpad do 30. června 2023.

Do konce splatnosti místních poplatků budou všem poplatníkům uvede-
ných místních poplatků, kteří mají řádně označenou poštovní schránku 
(tzn. příjmením osob zde bydlících), rozneseny složenky. 

Místní poplatky lze platit obdrženou poštovní poukázkou, bankovním pře-
vodem přímo na účet MO Pardubice VII (nutno uvést variabilní symboly 
všech osob, za které je platba uskutečněna) nebo v hotovosti na poklad-
ně úřadu v pracovní době. Při platbě na pokladně úřadu mají občané mož-
nost úhrady i platební kartou. Pro urychlení platby v hotovosti na úřadě 
i v obecních domech vezměte obdrženou složenku s sebou.

Občané, kteří se zapojili do projektu zelený odpad ze zahrad (BIOODPAD) 
a obdrželi složenku, mohou využít možnosti jejího zaplacení při výběru 
místních poplatků jak na úřadě, tak i v obecních domech.  

Termíny výběru místních poplatků v roce 2023

Výzva pro občany k úhradě místních poplatků začátkem roku 2023

Vzhledem k  tomu, že v  průběhu měsíce ledna budou městské obvody přecházet se správou místních poplatků pod počítačový 
program Magistrátu města Pardubice, žádáme všechny občany, aby své platby za místní poplatky ponechali nejdříve až na konec 
měsíce ledna 2023. S ohledem na splatnost poplatků k 30. 6. 2023 je dostatečný prostor k jejich úhradě. Vzhledem ke vzniklé si-
tuaci nebude v prvních týdnech nového roku možná úhrada místních poplatků platební kartou na pokladně úřadu. Všem občanům 
děkujeme za pochopení vzniklé situace.

Před zahájením je výstavba nového chodníku před poliklinikou Tr-
nová. 
Probíhají úpravy dvoru Obecního domu v Ohrazenicích, kt eré spo-
čívají v osazení zámkové dlažby, výstavby dvou prefabrikovaných gará-
ží pro obecní techniku a nového oplocení. V Ohrazenicích probíhá akce 

Odvodnění vozovky ulice Poláčkova. Zpracovává se projektová doku-
mentace na rekonstrukci hospodářského dvora v Ohrazenicích, zpevně-
nou plochu v ulici Semtínská a opravu účelové komunikace Doubravice 
– Semtín. Také na opravu komunikace a chodníku v ulici J. K. Tyla 
probíhají projekční práce.

Probíhající investiční akce MO Pardubice VII k 14. 11. 2022

Velká politika
na malém dvorkuSlavnostní 

rozsvícení
vánočního
stromu

Vážení spoluobčané, 

chtěl bych upřímně poděkovat všem, kteří mne a můj kolektiv při le-
tošních komunálkách podpořili. Nejsem si však jistý tím, že současný 
volební systém může i nadále motivovat lidi k volbám vůbec chodit. 
Procentická výrazná převaha a hlasy přiřčené mé osobě se bohužel 
do konečného výsledku nepromítly. Stačí, že se tzv. prohraní spojí, 
dohodnou a vítěze voleb prostě vyřadí ze hry. A když se k tomu přidá 
fakt, že se někdo nechá zvolit na naší kandidátce a druhý den po 
volbách prohlásí, že za nás hlasovat nebude, je to v podstatě podraz 
nejenom na mne, ale na vás voliče. Vše nahrává tomu, že se jedná 
o předem promyšlenou taktiku. Svědomí, nechť si jednotlivci srovnají 
sami.

Po dvanácti letech ve vedení naší malé radnice jsem přesvědčen, že 
se mnohé povedlo a změnilo k lepšímu. Vždy jsem otevřeně komuni-
koval s veřejností a ve všech místních částech obvodu mne lidé znali. 
Současnému vedení přeji, aby jejich činnost vedla ku prospěchu vás, 
obyvatel našeho městského obvodu a ne jen k posílení vlastního ega 
jednotlivců.

Ještě jednou díky. 

Vítězslav Čapek

Vážení občané,
v pořadí již šesté slavnostní rozsvícení vánočního stromu se konalo 
ve středu 23. 11. 2022 na náměstí 9. května v Rosicích. Příjemnou 
atmosféru navodilo vánoční pásmo dětí z MŠ v Rosicích. Dále byla 
pro děti připravena čertovská show s  pohádkovými postavičkami. 
Akcí provázel dětský bavič Pája Chabičovský z Uherského Hradiště.
Všem účinkujícím děkujeme za skvělou show a Vám všem za příjem-
ně strávený podvečer.
Radostné Vánoce a mnoho šťastných chvil v příštím roce.
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Největší podíl na čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII tradičně zaujímá oblast investičních akcí a oprav 
na úseku místních komunikací. V roce 2022 tomu nebylo jinak. Všechny tyto akce spolu s celoroční činností na úseku 
běžné údržby komunikací, jako např. čištění a opravy dešťových vpustí, opravy propadů povrchů a další drobné opravy 
přispěly ke zvelebení všech částí našeho městského obvodu.

Co se v obvodu udělalo a za kolik v roce 2022

Oprava chodníků v ulici Písková
realizace 1 248 055 Kč
Předmětem byla výměna staré dlažby za novou. Opravu realizovala 
firma Služby města Pardubic a.s.

Oprava střechy OD Doubravice
realizace 3 757 198 Kč
Jednalo se o výměnu staré střešní 
krytiny za novou, opravu odtoko-
vých žlabů a střešních oken. Opra-
vu realizovala firma Křenek s.r.o. 
Pardubice

Oprava fasády sídla ÚMO 
Pardubice VII 

 realizace  1 453 258 Kč
Předmětem byla oprava fasády,  
výměna rohových oken a  pří-
střešku, úprava zábradlí. Opra-
vu realizovala firma Setertix 
group s. r.o. Pardubice

Oprava kontejnerových stání v Trnové
realizace 1 093 870 Kč
V ulici Jožky Jabůrkové byla průběžně opravena a opatřena přístřeškem 
celkem 3 kontejnerová stání. Realizaci provedla firma Ján Mucha, Pardu-
bice.

Oprava chodníku v ulici Školská u školky
realizace 359 585 Kč
Předmětem byla výměna obrub a dlažby za nové. Opravu realizovala 
firma JAAS Pardubice s.r.o..

Informace z odboru životního prostředí, ovzduší a dopravy – oddělení investic

Rekonstrukce chodníku  
v ul. Prokopa Holého
realizace 2 814 153 Kč
Byl odstraněn starý povrch chod-
níků, byla osazena nová zámková 
dlažba včetně prvků pro slabozraké 
a  nevidomé. Stavbu provedla firma 
Rocky stavby Company s. r.o. Praha. 

Opravy břehů a odtěžení nánosů požární nádrže v Doubravicích 
realizace 1 363 152 Kč      
Předmětem bylo vykácení náletových dřevin, odbahnění a realizace 
oprav kamenného obkladu dle projektové dokumentace. Opravy rea-
lizovala firma Ján Mucha, Pardubice.

Oprava chodníku v ulici Trnovská v Ohrazenicích
realizace 557 453 Kč
Předmětem byla výměna staré dlažby za novou. Zakázku realizovala fir-
ma Pavel Dubánek, Pardubice.

Obnova vodorovného dopravního značení na Krétě
realizace 360 579 Kč
Jednalo se o obnovu a úpravu vodorovného dopravního značení dle pro- 
jektové dokumentace. Realizovala firma Služby města Pardubic a.s.

Oprava chodníků v ulici Danihel-
kova a Marie Pujmanové
realizace 949 076 Kč
Předmětem byla výměna staré 
dlažby za novou. Opravu realizova-
la firma Služby města Pardubic a.s.
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Mohl byste nám krátce představit projekt Zelené Doubravice?
Našim dlouhodobým záměrem je stavět finančně dostupné, moderní 
a ekologické bydlení. Já osobně z Doubravic pocházím, na pozemcích kde 
stavíme, měli naši prarodiče zahradnictví. Ve starých územních plánech 
jsme objevili, že již v roce 1911 byla lokalita určena k zastavění rodinnými 
domy. Přišlo nám pěkné na tento odkaz navázat, založili jsme proto se 
sourozenci rodinnou firmu, a tak vznikl projekt Zelené Doubravice.

Momentálně panuje názor, že pro pořizování nemovitosti není vhod-
ná doba. Jak se vyrovnáváte se situací na trhu hypotečních úvěrů?
My naopak věříme, že pro koupi domu v Zelených Doubravicích nyní na-
stal ideální čas. Je to proto, že u hypotečního úvěru nabízíme garantova-
nou úrokovou sazbu ve výši 1,99 % ročně. Naši klienti budou platit mě-
síční splátky odpovídající této úrokové sazbě a my z vlastních prostředků 
dorovnáme rozdíl garantované měsíční splátky a  splátky sjednané pro 
klienta našim hypotečním poradcem v bance. Díky tomu je v současné 
době pořízení našich domů výhodnější než platit nájem a zároveň je to 
skvělá investiční příležitost.

Co Zelené Doubravice odlišuje od ostatních developerských pro-
jektů?
Především to, že projekty jsou otevřené úpravám na základě přání a po-
třeb našich klientů. Přestože exteriér je z  pochopitelných důvodů do 
značné míry daný, interiér je možné poměrně volně konfigurovat. Chcete 
posunout příčku mezi pokoji, přidat do ložnice šatnu nebo niku do koupel-
ny? Nic z toho není problém.

Na míru se pak řeší i další zařízení a vybavení domu?
Rozhodně. Podlahové krytiny, vytápění, kuchyni, koupelnu a další vyba-
vení svého nového domu si každý může vybrat sám. Přirozeně nabízíme 
i standard, který ale šíří a kvalitou sortimentu příjemně překvapí. 

Vraťme se ještě k samotné konstrukci. O jakých materiálech mlu-
víme?
Zelené Doubravice jsou dřevostavby od RD Rýmařov – největšího výrobce 
rodinných domů v Evropě. Jsou postavené z nejnovějších materiálů a za 
použití moderních technologií. Kvalitní izolace, tepelná čerpadla, okna 
s  trojskly nebo příprava na krbová kamna jsou samozřejmostí. Výsled-
kem jsou energeticky úsporné domy s nízkými náklady na provoz (což se 
v dnešní době určitě hodí) a šetrné k přírodě, která je v okolí mimořádně 
krásná. 

Za jak dlouho je možné se nastěhovat?
Vše od uzavření rezervační smlouvy přes výběr specifikace a  vybavení 
domu po předání stavby nemusí trvat déle než 7 měsíců. Bydlet můžete 
klidně už na jaře. A to určitě není špatná doba, protože v Doubravicích 
zrovna začíná všechno hezky kvést.  

Zaujaly vás Zelené Doubravice?
Domluvte si prohlídku vzorového domu. Pro více informací o  Zelených 
Doubravicích navštivte www.zelenedoubravice.cz, 
volejte +420 776 654 372 nebo pište na tomas.horak@bidli.cz. 

Moderní bydlení v přírodě na dohled od centra města? Víme kde!

Na severním okraji Pardubic, jen 5 minut autem do centra města, vyrůstají v krajině plné zeleně moderní rodinné 
domy. Od jiných projektů se liší více, než by se na první pohled mohlo zdát. Čím jsou Zelené Doubravice výjimečné 
a proč byste je určitě neměli přehlédnout, jsme se ptali Libora Illka, z týmu projektu Zelené Doubravice.

Pozvánka na zpívání pod vánočním stromem do Doubravic
Hezký den Všem spoluobčanům, 

chtěl bych napsat jen pár slov jako shrnutí celého roku v rámci práce SDH Doubravice.  
V letošním roce jsme pro Vás uspořádali všechny naše tradiční akce za podpory MO Pardubice VII  

jako byl karneval pro děti, dětský den, který si užilo přes 120 dětí, sportovní den  
a nakonec i turnaj ve stolním tenise. Dále jsme ještě pořádali lampionový průvod  

a na 17. 12 chystáme zpívání pod vánočním stromem. 
V příštím roce bychom chtěli všechny tyto akce pro Vás opět připravit a budeme se těšit na Vaší účast.  

Více informací a pozvánky najdete na našem facebookovém účtu  
@sdhdoubravice a na vývěskách v celém městském obvodu.

Chtěl bych ještě popřát klidné vánoční svátky a do Nového roku hodně zdraví a dobré nálady  
a těšíme se na Vás.

Roman Kalášek a členové SDH Doubravice



Fotbalový podzim: 
Družstva Rosic nad Labem za sebou mají podzimní zápasy aktuální sezo-
ny. Po sestupu v předchozím ročníku se tým dospělých vrátil do krajské 
1. B třídy, kde ve třinácti podzimních zápasech získal šestnáct bodů. Ro-
sicím patří po polovině sezony desáté místo. „Podzim se nám nevydařil 
dle představ, nesplnili jsme cíl, který jsme si dali. Převažují negativa, ale 
zároveň se máme od čeho odrazit do další části sezony,“ řekl rosický tre-
nér Jiří Tesař. Podzimní část zakončili Rosičtí vysokou výhrou 8:2 na hřišti 
Nasavrk. Jarní polovina této sezony 1. B třídy bude zahájena o víkendu 
25.–26. března 2023. 
Své podzimní zápasy zkompletovali i  zástupci Rosic v  mládežnických 
soutěžích. V  okresním přeboru Pardubicka nastupuje starší přípravka 
a v tomto ročníku nově i mladší přípravka. Oba týmy odehrají několik tur-
najů i během zimního období. 

Nábor do týmů mládeže: 
Chcete hrát fotbal v mládežnických týmech Rosic? Máte zájem se taky 
zapojit? Zveme mladé zájemce o fotbal, a to především do týmů starší 
a mladší přípravky. Bližší informace na telefonu 731 324 346. 

Další informace o rosickém fotbale na webu: 
www.tjsokolrosice.sklub.cz
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 INZERCE

Děkujeme všem příznivcům, trenérům, 
hráčům i rodičům za podporu během 
uplynulého období.  
Do dalších dnů přejeme  
především pevné zdraví. 
Příjemné vánoční svátky  
a šťastný nový rok přeje  
TJ Sokol Rosice nad Labem. 

PF 2023

IV. ROČNÍK 
MEMORIÁL LADISLAVA PROCHÁZKY

HŘIŠTĚ PARDUBICE – OHRAZENICE

PÁTEK 9. 12. A SOBOTA 10. 12. 2022
(VŽDY OD 9:00)

KATEGORIE U13 (ROČNÍK 2010 A MLADŠÍ)



Periodický tisk územního samosprávného celku Městského obvodu Pardubice VII.
ZPRAVODAJ Městského obvodu Pardubice VII č. 4/2022, vychází 1. 12. 2022. Místo vydání Městský obvod Pardubice VII, ul. Gen. Svobody

 198, Pardubice, IČO 00274046, e-mail: urad@pardubice7.cz, tel.: 466798332. Sestavila Ing. Marcela Kroutilová. Tisk fronte tiskárny s. r. o., Sezemice. Číslo registrace 
MK ČR E 11514, vychází 4x ročně v nákladu 3000 kusů. Na zveřejnění příspěvku nevzniká právní nárok, redakce si vyhrazuje právo na úpravu nebo zkrácení textu bez 
konzultace s autory. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce, rukopisy ani fotografie se nevrací. Uzávěrka příspěvků příštího čísla: 15 2. 2023 (změna termínu vy-
hrazena), příspěvky: max. 40 řádků.

 INZERCE

Domy 5+kk se zahradou v Pardubicích

  

 
 

 
 
 

      Přivítáme učenlivé, pečlivé a  

      zručné zájemce o zaměstnání.  

      Budeme rádi, když nám pošlete    

      životopis, abychom Vám mohli  

      nabídnout osobní schůzku.   
 

    Pro více informací nás 
    kontaktujte: 
 AWOS s. r. o. 

Výzkumná 79 
533 51 
Pardubice 

 Poskytneme Vám 
 stabilní práci v příjemném prostředí, 

 závodní stravování s příspěvkem, 

 možnost dalšího vzdělávání, 
 vánoční dovolenou navíc, 

 firemní pracovní oblečení, 

 možnost účastnit se kulturních a    

 sportovních akcí. 

kariera@awos.cz  
 Tel. +420 466 009 620 
 www.awos.cz/kariera 

Vývoj a výroba 
průmyslové elektroniky 

    Jsme kvalitní český výrobce v oboru  

    průmyslové elektroniky v Pardubicích. 

    Pracujeme s nejnovějšími technologiemi  
    v moderním a čistém prostředí a nabízíme  

    celou řadu pracovních příležitostí. 

  
  Hledáme nové kolegy 
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RADOST POD STROMEČKEM
začíná v Globusu

•  Široký výběr dárkových košů 
a krabic najdete přímo 
v hypermarketu Globus Pardubice.

•  Dárkové karty si můžete 
volit v libovolné hodnotě 
od min. částky 300 Kč. 
Platnost je tři roky 
od zakoupení a hodnotu 
lze čerpat postupně. 

Více informací na tel. čísle 466 888 199.

Potěšte své blízké dárkem z Globusu. Z naší 
nabídky dárkových košů si jistě vyberete. 
A dárková karta – ta udělá radost každému!
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Příjemné vánoční svátky a šťastný nový rok 
přeje kolektiv zaměstnanců Městského úřadu Pardubice VII

PF 2023

 


