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Vážení spoluobčané,

po dlouhé a teplé zimě přivítá-

me jaro. Začneme kolem sebe 

vnímat, jak se příroda probou-

zí k životu. Vše kvete, sluníčko 

začíná hřát, jen vítr je ještě čas-

to studený. Jaro je nejkrásnější 

roční období. 

Čekají nás Velikonoce, které 

jsou svým původem svátky 

jara. Termín Velikonoc 2008 

v letošním roce vychází na pondělí 24. 3. 2008, dětem začí-

nají velikonoce prázdninami už od čtvrtka 20. 3. 2008. Děti 

si mohou, pokud počasí dovolí, užít zábavné Velikonoce na 

horách se spoustou aktivit a s příjemnými chvilkami odpočin-

ku. Vzhledem k brzkému termínu Velikonoc je poměrně prav-

děpodobné, že si milovníci zimních sportů budou moct i na 

tyto svátky zalyžovat.

Brzy se začnou probouzet i stromy. Zeleň ve městech má svou 

důležitou funkci, působí zklidňujícím dojmem na lidský orga-

nismus. Proto jsme během dvou předcházejících let realizovali 

výsadby nových stromů a keřů. Letos na jaře bude dokonče-

na výsadba stromů a keřů u nově vybudované propojky do 

Lesoparku Dubina.  Vytvoří se tím parková plocha s celkem 

25 kusy nových litinových laviček. Na našem obvodě dojde 

ke kácení stromů, ovšem z důvodu veřejně – prospěšného, 

z důvodu realizace projektu Labe - Loučná. Jedná se, jak jsme 

Vás informovali, o dostavbu a rekonstrukci kanalizační sítě 

aglomerace Pardubice. Místo vykácených stromů bude pro-

vedena náhradní výsadba. 

V souvislosti s nadcházejícím jarním obdobím chci upozornit 

na neustále se tvořící nepořádek kolem kontejnerových stano-

višť - hromadění stolů, starých sedaček, kusů okenních parape-

tů a rámů, které tvoří dohromady během roku na území města 

Pardubic neuvěřitelné množství odpadu. Poházené odpadky 

i odložené předměty přibývají. Někteří občané si pletou pro-

story před kontejnery se separačními dvory. Úhrada likvidace 

tohoto odpadu je pak realizována z rozpočtu města, nejedná 

Mgr. Vítězslav Štěpánek

SlOVO StAROSty 

V tOmtO číSle 

Slovo starosty 

Dopravní značky zase viditelné

 Informace k výběru místního poplatku ze psů  
v roce 2008 
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ZŠ Dubina zvítězila!
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se ovšem o malé částky, nýbrž o miliony, a to díky neukázně-

nosti občanů. Každý má povinnost odpad likvidovat určeným 

způsobem. Pokud jej odklidí na místo jiné než k tomu urče-

né, jedná se u fyzické osoby o přestupek a u právnické osoby  

o správní delikt. Za toto lze vyměřit nemalé pokuty, pokud 

je ovšem „pachatel“ usvědčen. Proto bychom se měli všichni 

nad tímto tématem zamyslet. Především bychom měli na tyto 

účely využívat provoz blízkého separačního dvora, který stojí 

náš Městský obvod Pardubice III ročně značný objem financí. 

Pokud budou občané likvidovat legálním způsobem odpad, 

v našem rozpočtu bude více financí například na výstavbu či 

rekonstrukci kontejnerových stanovišť.

Přeji Vám všem krásné jaro.

Mgr. Vítězslav Štěpánek 

starosta Městského obvodu Pardubice III 



Rada městského obvodu Pardubice III uložila na svém zasedá-
ní v srpnu loňského roku technické komisi, aby provedla kon-
trolu, zda dopravní značení na území městského obvodu je  
z pohledu řidiče motorových vozidel dobře viditelné z dosta-
tečné vzdálenosti a není zakryto větvemi stromů. Členové 
technické komise pod vedením jejího předsedy Pavla Vojtěcha 
a část  pracovníků Úřadu městského obvodu  – odboru dopra-
vy – prošli všechny veřejné komunikace na území Městského 
obvodu Pardubice III  a provedli kontrolu. Celkem bylo zjištěno 
36 případů,  kdy větve stromů zakrývaly dopravní značku, která 
nebyla viditelná a řidiče včas neinformovala. Zpracovaná foto-
dokumentace závad byla předána Službám města Pardubice 
a. s., která v krátké době provedla probírku zeleně. V součas-
né době jsou dopravní značky dobře viditelné, a tak plní svoji 
výstražnou i informační funkci. 

                    Ing. Jaroslav Cihlo, místostarosta MO Pardubice III

DOPRAVní ZnAčky ZASe  
ViDitelné

infORmAce k VýběRu  
míStníhO POPlAtku Ze PSů  
V ROce 2008
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Nejen sídelní část Dubina, ale i jiné sídelní části Městského 

obvodu Pardubice III se potýkájí s problémem nedostatku par-

kovacích míst. U bytového domu čp. 1755 – 1771 v ulici Dašic-

ká se nachází parkoviště s celkem 26 parkovacími místy. Nyní 

byl na základě jednání s dotčenými zástupci bytových domů 

a připravené studie zhotoven projekt pro územní řízení. Jed-

ná se o rozšíření počtu parkovacích míst ze současných 26 na 

cílových 65 parkovacích míst. Projekt rovněž řeší zřízení nových 

chodníků ze zámkové dlažby, bezbariérové úpravy, obnovu 

zelených ploch a vybudování plochy pro kontejnery na komu-

nální a tříděný odpad. 

Problémem této akce je (především pro územní a následně 

stavební řízení) vlastnictví pozemků dotčených stavbou. Jeli-

kož ne všechny pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města 

Pardubice, je třeba realizovat jejich výkup. Věříme, že přes tyto 

prvotní problémy se nám podaří projekt realizovat. 

PARkOViště meZi ulicemi 
DAšická A luční

❑

Výše místního  poplatku ze psů  na  rok 2008 byla stano-
vena dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2007. Tento poplatek 
je stanoven v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek ze psů platí fyzická osoba, která je držitelem psa a má 
trvalý pobyt v územním obvodu Statutárního města Pardubi-
ce, a to ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku je ve výši:
a)  200,-Kč za jednoho psa na rok, jehož držitel má  trvalé byd-

liště v rodinných domech nebo v dvougeneračních rodin-
ných domech; 300,- Kč za každého dalšího psa

b)  1.200,- Kč za jednoho psa na rok, jehož držitel má trvalé 
bydliště v ostatních domech, které nemají povahu rod. 
domu; 1.500,- Kč za každého dalšího psa na rok

c)  200,- Kč za psa na rok, jehož držitelem je poživatel invalid-
ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel 
sirotčího důchodu; 300,- Kč za každého dalšího psa na rok.

Prokáže-li držitel psa jeho získání převzetím z útulku, na jehož 
náklady přispívá Statutární město Pardubice, bude od poplat-
ku osvobozen na dobu vzniku poplatkové povinnosti do kon-
ce následujícího roku.

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný nejpozději do 15. března 2008 poplat-
kového období, pokud je sazba za jednoho psa méně než  
400,-Kč. V případě vyšší sazby za jednoho psa je splatnost ve 
čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. března, 
15. května, 15. srpna a 15. listopadu 2008 poplatkového 
období.

Rozesílání poukázek poplatníkům bylo zahájeno v průběhu 
měsíce ledna 2008. 

Důležité upozornění
Upozorňujeme občany, držitele psů s trvalým pobytem na úze-
mí MO Pardubice III, o plnění ohlašovací povinnosti, která je 
dána Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2007 O místním poplat-
ku ze psů s účinností od 1. 1. 2008,  článek 2 odst. 2:  „Poplatník, 
který splnil ohlašovací povinnost před nabytím účinnosti této 
obecně závazné vyhlášky, je povinen vyplnit ohlašovací kartu 
poplatníka dle článku 1 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky 
do 90 dnů od účinnosti této obecně závazné vyhlášky“. Správ-
ce poplatku vydá poplatníkům zdarma evidenční zámku psa 
(dále jen „známku“), a to i pro psa, který byl od poplatku osvo-
bozen. Známka je nepřenosná na jiné psy. Držitel psa je povi-
nen zajistit, aby pes nosil známku na veřejných prostranstvích.

Bližší informace o poplatku můžete získat přímo na ekonomic-
ko-sociálním odboru Úřadu městského obvodu Pardubice III, 
Jana Zajíce 983 nebo na telefonním čísle 466799135 – paní  
Ilona Kylarová - správa daní a poplatků.
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chcete ZVeŘeJnit  
VAši ReklAmu  

V nAšem ZPRAVODAJi?
Kontaktujte nás: na tel.: 466 799 130 

nebo na e-mailu: vitezslav.stepanek@umo3.mmp.cz

Důvodem ke kácení stromů je rekonstrukce stávající kanali-
zační stoky, jejíž část vede podle oplocení hřiště Základní ško-
ly Dubina u centrálního parku. Kamerovým systémem bylo 
prokázáno, že potrubí je prorostlé kořeny nad ním rostoucích 
stromů. Kácení je nezbytné z důvodu jejich umístění, které je 
neslučitelné s realizací stavby. Plot hřiště bude demontován 
a provizorní oplocení bude vybudováno o 3 m blíže ke škole. 
Demontováním plotu se přispěje k ohleduplnějšímu přístupu 
k ostatním stávajícím stromům, které budou tímto uchráněny 
před možným poškozením či pokácením. Za pokácené stromy 
bude předepsána náhradní výsadba v souladu se zák. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny,  na pozemcích na Dubině, které 
jsou ve vlastnictví Statutárního města Pardubice.

V lokalitě Městského obvodu Pardubice III je umístěno celkem 
78 odpadkových košů, u kterých je výsyp prováděn 3x týdně 
(PO + ST + PÁ).

infORmAce O kácení StROmů 
u Zš DubinA V Rámci Akce 
„SkuPinOVý PROJekt lAbe 
– lOučná“

❑

Od října 2007 do ledna 2008 probíhala na ZŠ Dubina soutěž 
vyhlášená Mlékárnou Hlinsko s. r. o. pro školy odebírající škol-
ní dotované mléko „ Pij Kravík a vyhraj jednu z 15 cen“. 
V soutěži děti sbíraly kódy z krabiček od mléka, které odebírají 
ve škole.

Naše škola vyhrála ve své kategorii peněžitou prémii  
10 000,-Kč. Čtyři naši žáci byli odměněni krásnými cenami.  
20. února 2008 zástupce pořadatelů této soutěže předal výher-
cům kapesní počítač PDA, digitální  fotoaparát, mobil-
ní telefon a MP 3 přehrávač. Výhercům gratulujeme. Více  
o soutěži na  www.tatramleko.cz.

Zš DubinA ZVítěZilA!❑

ZŠ Dubina se zapojila do národního programu vytváření a roz-
víjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory v Čes-
ké republice. V rámci tohoto programu škola otevřela kroužek 
mladých techniků. Žáci se schází vždy jedno odpoledne v týd-
nu. A čím se tito žáci v kroužku zabývají? Učí se zajímavé věci  
a tak trochu si při tom i hrají. Škola totiž využila grantu a zakou-
pila speciální stavebnice, ze kterých se dají  sestavit  různé  
modely včetně pohonů a elektrických rozvodů a to i na dálkové 
ovládání. Vznikají tak automobily, stavební technika  nebo tře-
ba i velké ruské kolo! Žáci jsou rozděleni do pracovních týmů, 
každý jednotlivý tým staví svůj vlastní model. Hotové mode-
ly nejsou pak jen pouhé hračky, ale stávají se z nich výborné 
učební pomůcky, na kterých se dají názorně demonstrovat 
principy fungování různých pohonů a mechanismů. Všichni 
žáci školy potom mají příležitost vidět, jak funguje solární nebo 
pneumatický pohon, mechanické převody atd.

Mgr. H. Mikšová

nA Zš DubinA StAVebnice není 
JenOm hRAčkOu

❑

V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o našem záměru pro 

naše nejmenší – realizaci Pohádkové cesty. Nyní se již realizace 

blíží ke svému cíli. Postavičky budou umístěny  do Lesoparku 

Dubina na cestu navazující na nově vybudovanou propojo-

vací cestu mezi centrem sídliště a Lesoparkem Dubina a na 

prostranství před Základní školou Dubina. Jedná se o umístění  

14 soch, z čehož první a poslední budou tzv. uvítací a ukončo-

vací. Akce by měla být dokončena před Dětským dnem. 

ReAliZAce POháDkOVé ceSty❑
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Ve školním roce 2007/2008 žáci Základní školy Pardubice – Studánka zaznamenali nemalé úspěchy v různých soutěžích. 

Již tradičně si žáci školy vedli velmi dobře ve sportovních soutěžích, o čemž svědčí 1.  a 2. místo v soutěži O nejrychlejšího chlapce 
Pardubic, výborné výkony žáků sportovních tříd v plavecké štafetě měst, které se škola zúčastnila, a vítězství družstva žáků spor-
tovních tříd v okrskovém kole turnaje v basketbalu.

Úspěšní však  žáci školy byli i v dalších oblastech. Například v okresním kole dějepisné olympiády získali 1. a 2. místo a postup do 
krajského kola, 2. místo  v okresním kole olympiády v německém jazyce a rovněž postup do krajského kola. Třetí místo v olympiádě 
v anglickém jazyce uniklo reprezentující žákyni o jeden bod, takže skončila čtvrtá.

Vzhledem k tomu, že školní rok ještě nekončí a mnoho soutěžních kol ještě proběhne, jistě to nejsou úspěchy poslední. 

Více o akcích, které škola organizuje, se dozvíte na webových stránkách školy http://bud.chytrak.cz/. Můžete zde zhlédnout napří-
klad fotografie z masopustního překvapení, které žáci osmého ročníku připravili pro svoje mladší spolužáky, fotografie z víkendo-
vého společného lyžování vyučujících, rodičů a dětí v Deštném, záznamy z návštěv koncertů a výukových pořadů v Ekocentru 
Paleta, kterých se žáci účastní, ale rovněž bližší informace o akcích, které škola teprve připravuje.  K těm patří například tři výjezdy 
do zahraničí – v květnu do Polska do Osvětimi a solných dolů Wieliczka, do německých Drážďan a v září zájezd do Paříže, jižní 
Anglie  a Londýna. 

Mgr. Hana Sovová, zástupkyně ředitelky školy

cO nOVéhO Ve StuDánce❑

SPORtOVní tŘíDy Ve StuDánce❑

Základní škola Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 
317 ve školním roce 2008/2009 otevírá opět v 6. ročníku  tří-
du s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na  
výuku basketbalu. Této nabídky mohou využít sportovně 
nadané děti ze současných pátých tříd.

Zařazení  do sportovní třídy  pro děti znamená pět hodin 
tělesné výchovy týdně v rámci školní výuky, z nichž dvě trá-
ví v plaveckém bazénu, jedna je věnovaná výuce basketbalu  
a v dalších dvou se zabývají různými druhy sportu. Tréninky 
basketbalu probíhají pod vedením zkušených trenérů, při výu-
ce tělesné výchovy škola spolupracuje s renomovanými par-
dubickými basketbalovými kluby. K výuce patří rovněž každo-
roční týdenní soustředění, kde se děti věnují vedle basketbalu 
například lyžování a dalším sportům. 

Přijímací řízení do sportovní třídy proběhne v úterý 29. 
dubna 2008 od 15.30 hodin v tělocvičně školy – děti se 
mohou zúčastnit i bez předchozího přihlášení.  

Bližší informace  získáte telefonicky na čísle  466 651 602 – 3, 
na základě telefonické domluvy vám rádi umožníme prohlídku 
naší školy.

   Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy

Náhodný návštěvník, který prošel naším sídlištěm před dvěma 
roky a zavítal sem znovu dnes, zaznamenal dost podstatné změ-
ny k lepšímu. Tak například některé panelové domy dostaly „nový 
kabát“, byly opraveny některé chodníky, přibylo zeleně, zlepšila 
se čistota. K radosti dětí i maminek se objevila nová, moderně 
vybavená dětská hřiště v západní i východní části sídliště. Náv-
štěvník zaznamenal i nové, originálně řešené přístřešky pro kon-
tejnery pro tříděný odpad. 

K velmi důležité změně došlo prodloužením autobusové linky  
č. 8 (MHD) po nově vybudované komunikaci až na severový-
chodní okraj sídliště do rekreačního dubinského lesa. Naše rad-
nice, jak je vidět, v minulém období nezahálela, odbor životního 
prostředí (a nejen on) odvedl nemalou práci.

A aby nezůstalo jen při chvále, je namístě uvést názor onoho 
náhodného návštěvníka na možnost některých dalších zlepšení 
životního prostředí sídliště. Tak například lavičky a odpočinková 
zařízení v rekreačním lese (která občané před dvěma lety uvítali) 
by si zasluhovala údržby, aby vydržela co nejdéle. Místní Základ-
ní škole ani sídlišti rozhodně nepřidá na kráse na západní straně 
vyzdobená „zeď“ šaten, která krášlí sídliště již nejméně rok. Jde 
o výtvarné projevy místní mládeže. Péči o čistotu by si zasluho-
vala místní parkoviště, tu asi nemá nikdo v popisu práce. Těch 
pár námětů na vylepšení životního prostředí je pravděpodobně 
možné uskutečnit. Všechno jde, jen chtít se musí. Tak ať se daří 
dalším proměnám naší Dubiny.

   Karel Bláha, Miroslav Olenočin

PROměny Dubiny❑



Výše místního  poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání   
a odstraňování komunálních odpadů na území města 
Pardubic, na rok 2008 byla stanovena ve výši 498,-Kč dle 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2005. Tento poplatek je stanoven 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákonem 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů.
Poplatek platí fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt. 
Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna  2008 na 
pokladnách městských úřadů, převodem na účet nebo poštov-
ní poukázkou vydanou správcem poplatku. Při platbě v hoto-
vosti využijte přednostně pokladnu našeho Úřadu městského 
obvodu Pardubice III a pro zjednodušení identifikace platby 
vezměte s sebou příslušnou poštovní poukázku. 

Od poplatku jsou osvobozeny:
1) fyzické osoby, které v kalendářním roce nedovršily věku 6 let
2)  třetí a každé další nezaopatřené dítě žijící ve společné 

domácnosti
3)  fyzické osoby, které v kalendářním roce tj. od 1. 1.  do 31. 12., 

žijí trvale v zahraničí. Tuto skutečnost je nutné doložit dokla-
dem ze země pobytu, společně s českým překladem

4) fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby
5)  fyzické osoby žijící na základě rozhodnutí správního orgánu 

v domovech důchodců, ústavech sociální péče a obdob-
ných zařízeních 

6)  fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se 
na území města Pardubic, určenou nebo sloužící k individu-
ální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt ve 
městě Pardubice

Vznik nároku na osvobození je podle odst. 2) až 6) poplat-
ník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala 
skutečnost  zakládající nárok na osvobození, písemně správci 
poplatku a je nutné do stejné lhůty doložit i zánik nároku na 
osvobození. Nárok na osvobození dle odst. 4) až 6) jsou fyzické 
osoby povinny doložit písemným potvrzením. Nárok na osvo-
bození třetího a dalšího nezaopatřeného dítěte staršího 15 let 
dle odst.2) jsou fyzické osoby povinny doložit potvrzením zaří-
zení, kde se dítě připravuje na budoucí povolání. 

Úhrada poplatku v podmínkách MO Pardubice III  
poštovní poukázkou
 bankovním převodem dle dispozic na poukázce (číslo účtu, 
variabilní symbol)
 hotově na pokladně ÚMO Pardubice III, Jana Zajíce 983, 
Pardubice, popřípadě na pokladně jiného Úřadu městské-
ho obvodu nebo Magistrátu města Pardubice
 hromadnou platbou - nutno vyplnit formulář na pokladně 
ÚMO Pardubice III, resp. V elektronické podobě  na interne-
tové adrese města Pardubic www.mesto-pardubice.cz
 žádosti o osvobození od platby, doložená potvrzení, hláše-
ní o změnách apod. je třeba směrovat přímo na ÚMO III
 rozesílání poukázek poplatníkům bylo zahájeno v průběhu 
ledna 2008
 případné nedoručení nebo případná ztráta poukázky 
nezbavuje občana poplatkové povinnosti
 ke splnění poplatkové povinnosti není nutno čekat do 
doby obdržení poukázky

Bližší informace o poplatku můžete získat přímo na ekonomic-
ko-sociálním odboru Úřadu městského obvodu Pardubice III, 
Jana Zajíce 983 na telefonním čísle 466799135 – paní Ilona 
Kylarová – správa daní a poplatků.
















infORmAce k VýběRu míStní-
hO POPlAtku ZA kOmunální 
ODPAD V ROce 2008

❑
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Chodíte na dubinskou dvanáctku? Jste s ní spokojeni? Já ano. 
Je dobrá. Předpokládám, vážení pivaři, že se nedomníváte, že 
mluvím o chutném, novém druhu „zlatého moku“, jak naše piva 
nazývají odborníci. To by byl, prosím, omyl. Promiňte. Já mám 
v úmyslu sdělit několika řádky, že docela rád chodím na naši 
dubinskou poštu, na poštu se směrovacím číslem 530 12, tedy 
na „dvanáctku“. Pracovnice pošty „na přepážkách“ jsou ochot-
né, nesetkal jsem se s tím, že by nějaký můj poštovní problém 
ke spokojenosti nevyřešily. A mají pochopení pro zákazníky  
i v případě, že vznikne „fronta“. Pokud je to možné, otevřou 
vedlejší přepážku. A svou práci znají, mohly by být některým 
z nás vzorem. Pracují přesně, profesionálně, zvláště na peněž-
ních přepážkách. Tam je to zvláště důležité, vždyť jde o nemalé 
i naše peníze.

Na závěr snad jen maličkost. Možná, že by bylo dobré vyznačit 
na podlaze před přepážkami např. žlutou barvou čáru, kde má 
čekat další zákazník. Není totiž příjemné, když např. při výpla-
tě důchodu stojí někdo těsně za vámi, někdo, kdo si nevšiml 
písemného upozornění „Přistupujte k přepážce jednotlivě“.

Karel Bláha

DubinSká DVAnáctkA❑

Od ledna 2008 byl rozšířen počet speciálních košů na psí exkre-
menty o tyto lokality:
Propojka sídliště a Lesoparku, Blahoutova čp. 621 – 623 u DH, 
Dašická čp. 1773 – 1779, Dubové návrší, Jana Zajíce čp. 984 
– 986 u DH.
V zimním období od 1. 11. do 31. 3. je výsyp a doplňování sáč-
ků zajišťován 1x týdně (ČT), v letním období od 1. 4. do 31. 10. 
2x týdně (PO + ČT). 

Od března 2008 byl rozšířen počet odpadkových košů  
o tyto lokality:

Dubina – penzion – zastávka MHD 2
Propojka do Lesoparku Dubina 5
U DH Blahoutova 621-623 2
DH Kuňka Jana Zajíce 1
U DH Lanovka – půlkruh (10 ks laviček) 1
U DH Na Drážce mezi čp. 1564 a 1561-1563 1
DH J. Zajíce 984-986 1
Jana Zajíce mezi čp. 953 a 947 1
Jana Zajíce za čp. 953 1
Ul. Mandysova a Zajíčkova trafostanice 1
L. Matury – parčík u restaurace U Maxe 1
DH E. Košťála čp. 996-9979 1
Dubové návrší 4

V lokalitě Městského obvodu Pardubice III je umístěno celkem 
78 odpadkových košů, u kterých je výsyp prováděn 3x týdně 
(PO + ST + PÁ).

infORmAce O ROZšíŘení 
POčtu ODPADkOVých kOšů 
nA úZemí mO PARDubice iii

❑
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I letos vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu na podává-
ní žádostí o poskytnutí podpory z dotačního programu „Rege-
nerace panelových sídlišť“. Městský obvod Pardubice III má pro 
tento případ připravenu realizační projektovou dokumentaci 
na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5C. 

Jedná se o zvýšení počtu parkovacích míst v ul. Josefa Janáč-
ka severně od čp. 962 a 963 a úpravu přechodu pro chodce. 
Dále je navržena revitalizace kontejnerového přístřešku u pře-
chodu pro chodce severozápadně od čp. 962. Akce zahrnuje 
také regeneraci ploch a vybudování nových parkovacích stání  
v ul. Erno Košťála, ve vnitrobloku domů čp. 962 – 963, 964 – 965  
a 966. Cílem je zvýšení počtu parkovacích míst. Bude vybudo-
ván nový přístřešek pro kontejnery (mezi čp. 966 a 980) v tom-
to vnitrobloku. 

PODání žáDOSti O DOtAci  
Ze StátníhO ROZPOčtu 
Z PROgRAmu RegeneRAce 
PAnelOVých SíDlišť  
– ROk 2008

❑

Městský obvod Pardubice III ve spolupráci s Kulturním centrem 
Pardubice vás srdečně zve na 
Slet čarodějnic na Dubině dne 30. dubna 2008. 
Průvod masek vychází v 17,00  od Kulturního domu Dubina, 
pokračuje kolem Zdravotního střediska a dále ulicemi Rumunská, 
U Školy, Luční, Na Hrázi, K Lesu, Blahoutova, Bartoňova a končí na 
volné ploše před základní školou Dubina. K tanci a dobré zábavě 
hraje skupina Bleck Bell, nebudou chybět tradiční soutěže pro děti, 
caraoke, taneční vystoupení, vyhlášení Miss Čarodějnice,  
čarodějnická diskotéka, opékání vuřtů na malém ohni. 
Vstup na celou akci je zcela zdarma.

Pá l e n í  č a r o d ěj n i c

Znovu tímto článkem připomínáme problém vraků na par-
kovištích.  Neustále se s tímto problémem potýkáme. Řešení 
tohoto problému není jednoduché, jak se na první pohled 
jeví. Nejprve je třeba určit, zda se opravdu jedná o vrak, a to 
na základě posudku odborníka na tuto problematiku. Někdy 
se stává, že vozidlo, které se na první pohled jeví jako vrak, 
nesplňuje podmínky pro zařazení do kategorie vraku. Pokud se 
jedná o vrak, řešení závisí na tom, zda je umístěn na pozemní 
komunikaci (parkovišti), která je zařazena do místních komu-
nikací. V tomto případě se postupuje dle zákona 13/1997 Sb. 
v platném znění „o pozemních komunikacích“, který určuje, že 
na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je zakázáno 
odstavovat vozidlo, jestliže se jedná o vozidlo trvale technic-
ky nezpůsobilé k provozu, bez státní poznávací značky nebo 
zjevně trvale nezpůsobilé k provozu. Pokud je vrak umístěn 
na účelové komunikaci (komunikace nezařazená do kategorie 
místních komunikací) postupuje se dle zákona o odpadech 
185/2001 Sb., v platném znění. Vlastník vraku, pokud je znám, 
je vyzván podle výše uvedených zákonů k odstranění vraku. 
Pokud znám není, je vyzván veřejnou vyhláškou, na úřední des-
ce Úřadu městského obvodu Pardubice III. V obou případech 
fyzická osoba jako majitel vraku zaplatí náklady spojené s odta-
hem a likvidací vraku. Dále dle zákona o přestupcích dle § 47 
odst.1 zákona písm. h) bude zahájeno správní řízení a bude 
uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Znovu se proto touto cestou obracíme na všechny majitele 
těchto vozidel, aby své dosloužilé vozidlo likvidovali dle zákona 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění v co nejkratší lhůtě 
a vyhnuli  se tak případnému přestupkovému řízení.

OPět VRAky❑

Od 14. 1. 2008 byl zaveden na Úřad městského obvodu Pardu-
bice III systém Czech POINT (tj. Český Podací Ověřovací Infor-
mační Národní Terminál). Czech POINT je projektem, který by 
měl zredukovat přílišnou náročnost ve vztahu občan - veřej-
ná správa. Cílem projektu je vytvořit garantovanou službu pro 
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního 
místa. Na našem úřadu mohou občané nyní pomocí systému 
Czech POINT získat: výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodní-
ho rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku a výpis z katast-
ru nemovitostí. Jedná se především o veřejné listiny, jedinou 
neveřejnou listinou je výpis z rejstříku trestů. Platba za tyto 
služby probíhá v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., zákon  
o správních poplatcích, v platném znění. 

cZech POint❑
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JOSEF LADA (1887 – 1957)

Ve Východočeské galerii v Pardubicích v Domě U Jonáše je od 
27. února až do 4. května k vidění velká retrospektivní výsta-
va Josefa Lady. Tento známý český malíř zásadním způsobem 
zasáhl mimo jiné do moderní české karikatury, knižní tvorby  
a ilustrace, věnoval se též plakátu, reklamě a scénografii. Všech-
ny tyto žánry, v nichž se Lada pohybuje se zdánlivě naivní 
prostotou, a přitom zcela samozřejmě a suverénně, výstava ve 
Východočeské galerii v Pardubicích divákům nabízí. 

kurátorka: PhDr. Pavla Pečinková 

27. února – 4. května 2008 

K příležitosti této umělecké přehlídky se ve Východočeské 
galerii v Pardubicích uskuteční řada doprovodných programů 
nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé.

Více informací o výstavě a programech naleznete na:
www.vcg.cz nebo se dovíte na 
e-mailu: vcg@vcg.cz či telefonu: 466 510 003. 

 

VČ Galerie – Objekt na Zámku č. 3

OBJEKT UZAVŘEN PRO VEŘEJNOST Z DŮVODU REKONSTRUKCE 
DEPOZITÁŘE A ZPRACOVÁNÍ SBÍRKOVÝCH FONDŮ V OBDOBÍ  
OD 1. BŘEZNA DO 31. ŘÍJNA 2008.

PROgRAm VýchODOčeSké 
gAleRie V PARDubicích
bŘeZen – Duben 2008

❑

V roce 2007 jsme zadali zpracování projektové dokumentace 
týkající se vybudování nového parkoviště u čp. 957 – 958 v ulici 
Erno Košťála. 

Sídliště Dubina se potýká neustále s nedostatkem parkovacích 
míst. V této akci se jedná se o  výstavbu nových parkovacích 
míst z boku bytového domu čp. 957 – 958 v ulici Erno Košťála 
(na straně sousedící s bytovým domem čp. 948 – 952), kde se 
přímo nabízí zelená plocha, která by byla vhodná pro vytvoření 
nových parkovacích míst. Jedná se o 15 kolmých stání a 1 stání 
pro invalidy. Na tuto akci jsme požádali o dataci z národního 
programu ministerstva financí. Akce bude realizována v tomto 
roce. 

VybuDOVání PARkOViště  
u čP. 957 – 958

❑

Koncem minulého roku knihovna obnovila dětské oddělení 
pro čtenáře do 10 let. Pro naše nejmenší děti jsou upraveny 
výšky regálů s knihami a samozřejmě jsou označeny stejně jako 
knihy pro čtenáře do 10 let, a to zelenou barvou. 

Nabídka nových titulů – Knihovna Rumunská

Autor Název / titul Popisek / charakteristika

  J. Wilson V hlavní roli Tracy 
Beakerová

Anglická literatura 
humorný příběh pro děti od 10 let 

  K. Janečková Unesená Česká literatura / román pro ženy
  L. Lanczová Letní něžnosti Česká literatura / čtení pro dívky 

  I. Bauerová Jak se stát detektivem  Německá literatura
první čtení s poučením

  Pojišťovna štěstí 3.díl Česká literatura / román podle  televizního
seriálu 

  A.Wilhelm Projekt Babylon Německá literatura / thriller

  Domácí zvířata Belgická literaura / naučná literatura pro
 nejmenší

  V. Nosková Bereme,co je Česká literatura / sugestivní generační
román  

  D. Francis Rozkazem Anglická literatura / detektivka
  J. Deveraux Milovat Americká literatura / román

  Y. Khadra Černá vdova Francouzská literatura / Román  o politic-
kém a zločinném násilí v Alžíru

  I. Hlaváčková Diamantová cesta Česká literatura / fantasy pro děti od 10 let
se stolní hrou

  P. Watt Než přijde úsvit Americká literatura / válečný román
  M. Langfield Démonium Americká literatura / thriller

  M. Hunter Pokušitel Americká literatura / historický román

  B. Rieger Lži o prostředcích proti 
bolesti Německá literatura / lékařská literatura

 Nachtmanová Bezcitné útoky ňader Česká literatura / dívčí román
 S. Enoch Skandál Americká literatura / román pro ženy

  Gutenbergova čítanka
Moderní africké prózy

Africká literatura
současná literární africká próza

  E. Petiška Staré řecké báje  
a pověsti Česká literatura / školní četba

měStSká knihOVnA❑
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V roce 2007 se do Tříkrálové sbírky v královéhradecké diecézi 
zapojilo celkem 29 profesionálních a dobrovolných Charit, kte-
ré vyslaly do domácností, institucí i do ulic měst a obcí přes  
19 stovek (1946) skupinek tří králů, kterým se podařilo 
vykoledovat téměř 8 milionů korun (7 749 271,50 Kč). Tyto 
prostředky byly použity na realizaci řady projektů, jejichž cílem 
je pomáhat potřebným lidem u nás i v zahraničí.

Například v Hradci Králové a okolí byl výtěžek sbírky použit na 
provoz a vybavení Poradny pro oběti domácího násilí. Oblast-
ní charita Pardubice nakoupila zdravotnické pomůcky  
a podpořila provoz Střediska domácí péče, zejména pak ambu-
lantního respitního zařízení „ČERVÁNKY“, které svépomocí 
vybudovala z bývalé školy v Třebosicích. Farní charita Lito-
myšl rozšířila a obnovila nabídku rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek pro půjčovnu. Rychnovská farní charita 

JAk POmáhá tŘíkRálOVá SbíRkA 2007❑

již tradičně použila část peněz na přímou pomoc sociálně sla-
bým rodinám s více dětmi a rodinám s postiženým dítětem. 

Oblastní charita Červený Kostelec zakoupila zdravotnické 
pomůcky a materiál pro Domov sv. Josefa v Žirči. Z mnoha 
aktivit Oblastní charity Ústí nad Orlicí zmíníme alespoň 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Letohradě, kde 
sbírka přispěla na nákup vybavení a provoz. Ve Studenci 
vybavili Charitní ošetřovatelskou službu dalšími zdravotnický-
mi pomůckami. V Náchodě peníze pomohly při dovybavení 
Domu na půli cesty a přispěly na jeho provoz.

Diecézní charita Hradec Králové, která zajišťovala organizaci 
Tříkrálové sbírky v královéhradecké diecézi, podpořila z výtěžku 
Tříkrálové sbírky některé vlastní projekty, např. právní poraden-
ství a zájmové aktivity pro uprchlíky a pomohla nemocným 
Huntingtonovou chorobou.

Děkujeme všem, kdo přispěli do Tříkrálové sbírky 2007. 
Rovněž děkujeme koledníkům a organizátorů, bez 
jejichž obětavé práce by nebylo možné tuto velkou akci 
zrealizovat. Věříme, že i v roce 2008 se najde hodně lidí, 
kterým není lhostejný osud nemocných, starých, opuš-
těných a všech, kteří se bez naší pomoci neobejdou.

Více také na www.trikralovasbirka.cz nebo www.charita.cz.

Zařízení „ČERVÁNKY“ v Třebosicích, cca 5 km od Pardubic 
vzniklo také z přispění Tříkrálové sbírky 2007. Je určeno pro 
občany, kteří jsou příjemci příspěvku na péči a nemohou být 
doma sami bez dohledu z důvodu různých forem postižení, 
např. demence.

Více také na: 
http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice

Občané, kteří nemohou být sami doma bez dohledu, tráví v zaří-
zení „ČERVÁNKY“ za odborné pomoci příjemné chvíle

V zařízení Oblastní charity Pardubice  
„ČERVÁNKY“ tráví občané různými činnostmi 

smysluplně svůj volný čas

Provozní doba v zařízení ČERVÁNKY je v pracovní dny  
od 7 do 18 hod. Při pobytu delším než 8 hod. denně je poskytnuta 

doprava zdarma. 



ZPRAVODAJ mO PARDubice iii

Z p r a v o d a j  m ě s t s k é h o  o b v o d u  Pa r d u b i c e  I I I ❑ ❑ 
❑ ❑

Vážení spoluobčané,
začal nám květen, jeden z nej-
krásnějších měsíců v roce, tep-
lé paprsky odpoledního slunce 
dopadají do našich oken a hřejí 
nás. Při pohledu na modrou 
oblohu, na jarní sluníčko  je 
nám  lépe a radostněji. Mnohé 
naše splíny a starosti se v tom-
to období zdají být  menší.  
Všechno je veselejší a svěžejší. 
Mou velkou radostí je pohled 
na nová hřiště zaplněná dětmi. 
Tato oblast našeho působení je 
jednou z našich priorit, neboť 

jde o bezpečnost dětí. V minulých dvou letech náš městský 
obvod v tomto směru velmi pokročil. Vzniklo několik nových 
dětských hřišť, která jsou neustále plná dětí. Jedním z nich 
je v minulém roce rozšířené dětské hřiště Opavia u Základní 
školy Dubina. Dále pak mnoho let zanedbávané hřiště v uli-
ci Blahoutova u čp. 621 – 623, kde byly donedávna umístěny 
zničené kyvadlové houpačky, se v minulém roce proměnilo 
a vzniklo bezpečné nové dětské hřiště. Vyžití zde najdou jak 
naše nejmenší tak i ty starší děti. Hřiště je navíc oploceno,  
uvnitř i v ně jsou nové lavičky nejen pro maminky, které 
doprovázejí hrající se děti. Rovněž se snažíme u nových dět-
ských hřišť nezapomínat na sadové úpravy – stromy a keře. 
V ulici Erno Košťála u bytového domu čp. 996 – 997 bylo 
rekonstruováno hřiště pro venkovní hry z tzv. zámkové dlažby 
bez fazet. Tato zámková dlažba umožňuje míčové hry, aniž by 
vznikaly nepříznivé odrazy míčů způsobené zkosením hran 
jednotlivých dlažeb. V ulici Jana Zajíce za čp. 984 – 986 vzniklo 
v rámci programu Regenerace panelových sídlišť nové dětské 
hřiště, rovněž oplocené. Kolem byly provedeny sadové úpravy 
a umístěny nezbytné lavičky. Replika hradu Kuňka zase přináší 
netradiční řešení dětského herního zařízení a jeho umístění na 
pískovém kopci je o to více lákavější. Abychom ani v tomto 
směru nezapomínali na naši druhou sídelní část, připravuje-
me umístění nového hřiště podle dominanty města Pardubic 
– Zelené brány.Bude umístěna v ulici Na Drážce mezi bytový-
mi domy čp. 1564 a 1561 – 1563. Zde se nachází samostatně 
umístěné herní zařízení a na základě proseb obyvatel tohoto 
vnitrobloku pokračujeme v rozšiřování herních ploch. 
V oblasti sadových úprav plánujeme v letošním roce vymezení 
katastrální území Studánka mezi sídlištěm Dubina a katastrál-
ním území Spojil dalšími novými výsadbami stromů a keřů. 
Jedná se nejprve o sadové úpravy v ulici Dubinská u bytových 
domů čp. 740 – 741, 726 – 728 a 738 – 739. Jedná se o odděle-
ní bytových domů od pole a dále doplnění výsadby v místech, 
kde již v minulosti stromy byly a uhynuly. Pokračovat v tom-
to budeme i nadále. Výsadby jsou samozřejmě navrženy tak, 
aby ani v budoucnosti nadměrně nestínily do oken obytných 
místností v sousedících domech. Plochy zvolené pro výsadby 
jsou většinou volné. 

Mgr. Vítězslav Štěpánek

SlOVO StAROSty 

Problémy vandalismu stále pokračují
Pozvánka na jednání zastupitelstva
Provoz separačních dvorů
Progam Panel
Projekt Labe - Loučná
CZECH Point
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V minulém roce jsme vybudovali propojovací cestu mezi 
Lesoparkem Dubina a centrem sídliště Dubina. Vzhledem 
k časovému rozvržení akce nebylo možné dokončit sadové 
úpravy, proto nyní realizujeme výsadby stromů a zbývajících 
keřů na této ploše. V této lokalitě je velkým problémem stav 
spodní vrstvy zeminy, který byl zjištěn až při provádění terén-
ních úpravy letos na jaře. I v tomto případě si ovšem pora-
díme a věříme, že po konečné úpravě této lokality vznikne 
další odpočinková zóna lákající občany k procházce do lesa. 
Tomuto napomůže i realizace pohádkové cesty, kterou jsme 
pro pobavení nejen našich dětí vymysleli na základě návrhů 
vzešlých ze soutěže uspořádané mezi školami. 
Stejně jako v minulých letech i nadále se snažíme získat 
finanční prostředky z cizích zdrojů, zejména z národních zdro-
jů. V minulém roce to bylo již zmiňované dětské hřiště v uli-
ci Blahoutova a vybudování nových chodníků v ulici Luďka 
Matury u čp. 860 – 864. Tyto akce byly realizovány s přispěním 
finančních prostředků z Ministerstva financí České republiky. 
Dále pak z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj jsme rea-
lizovali regeneraci ploch v ulici Jana Zajíce mezi cyklostezkou, 
domem čp. 982 a  Mateřskou školou v ulici Erno Košťála. Letos 
připravujeme další projektovou dokumentaci, která by byla 
v budoucnu předmětem žádosti o dotaci z programu rege-
nerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Samozřejmě nezapomínáme ani na starší občany, kteří ocení 
lavičky a mnohé sadové úpravy v těchto klidových oblastech.
Město Pardubice je v souladu se zákonem o obcích územně 
členěným statutárním městem a dle tohoto právního před-
pisu může dělit své území na městské obvody nebo městské 
části. Od roku 2002 je město Pardubice členěno na sedm 
obvodů, v minulém roce přibyl k tomuto počtu osmý měst-
ský obvod Hostovice. V poslední době se v tisku a v televizi 
objevují debaty o významu městských obvodu, hovoří poli-
tici, úředníci, jen se zapomnělo na toho nejdůležitějšího – na 
občana, neboť veřejná správa je pro občany. Ti by měli hod-
notit význam městských obvodů, jestli se v jejich okolí něco 
mění k lepšímu.
Přeji Vám všem krásné jarní dny.

Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

V tOmtO číSle ❑



Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství jako příslušný silniční správní úřad ve věcech 
silnic I. třídy dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., 
v platném znění, vydal rozhodnutí o povolení uzavírky silnice 
1. třídy č. I/36, ve dnech 8. 5. – 10. 5. 2008. Uzavírka proběhla 
ve výše uvedeném termínu z důvodu pokládky živičných vrs-
tev na této pozemní komunikaci v rámci stavby „I/36 Dubina 
- Počáply, OŽK“ v úseku od nově vybudované kruhové křižo-
vatky po Počáply.

infORmAce O  uZAVíRce  
Silnice i/36 Ve Dnech   
8. 5.  – 10. 5. 2008

PARDubice beZ bARiÉR  
– tRASA 3

❑ ❑
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Skupinový projekt „Labe – Loučná“ vychází z Generalu kanali-
zace aglomerace Pardubice. Je realizován s podporou Fondu 
soudržnosti Evropské unie. Jedná se o dostavbu kanalizačního 
systému v Pardubicích a v okolních obcích. Skupinový pro-
jekt „Labe – Loučná“ se skládá z devíti projektů, které budou 
řešit výstavbu kanalizační sítě v aglomeraci Pardubice (Svítkov, 
Popkovice, Staré Čivice, Dubina, Labská), dále v Lázních Boh-
daneč, Holicích, Dašicích, Ostřešanech a Živanicích. Rekon-
strukce čistíren odpadních vod bude provedena v Holicích  
a Opatovicích nad Labem. Dále bude řešeno zvýšení kapacity 
kanalizační sítě v některých dalších částech Pardubic a rekon-
strukce kanalizačních sběračů v Pardubicích na sídlišti Dukla. 
Projekt byl schválen Evropskou komisí dne 16. 12. 2005, je spo-
lufinancován ze zdrojů Evropské unie a dále ze zdrojů Státní-
ho fondu životního prostředí. Investorem tohoto projektu je 
společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt byl 
zahájen v červenci roku 2007. Předpoklad dokončení celého 
projektu je naplánován na rok 2010. 

V letech 1999 – 2000 byla na severovýchodním okraji sídliště 
Dubina zahájena nová bytová výstavba. Výstavba se realizu-
je mimo území, které pro odkanalizování uvažovala původní 
dokumentace sídliště Dubina. Z důvodu komplikovaného řeše-
ní bylo navrženo prodloužení stoky BJ napojením na nově pro-
jektovanou kanalizaci vybudovanou v rámci rekonstrukce kři-
žovatky silnice I/36. Dále je řešeno přepojení stávající kanalizace  
v oblasti supermarketu Albert, kde je stávající kanalizace vede-
na pod objektem restaurace a benzínové čerpací stanice. Další 
částí, která je řešena, je napojení obce Spojil na koncovou část 
stoky BJ podél bývalých kasáren. V prostoru Základní školy Dubi-
na se provádí rekonstrukce spodní části stoky BJ8-2 s ohledem 
na sklonové a kapacitní poměry a umožnění dalšího rozvoje  
v horní části povodí stoky. 

Stoka „ BJ“ bude položena ve výkopu vedeném souběžnou 
komunikací pro pěší a cyklisty s výpadovkou na Sezemice  
v délce cca 1198 m. Trasa stoky „BJ“ začíná v nově navržené 
šachtě, která je vybudována za kruhovou křižovatkou silnice 
I/36 v cyklistické stezce. Dále je trasa vedena v cyklistické stez-
ce podél silnice I/36. V prostoru před autosalonem se odklá-
ní a pokračuje stávajícím úsekem DN 1000 pod silnící I/36  
k místní komunikaci v ulici Josefa Janáčka, kde je stávající úsek 
ukončen. Stoka odtud pokračuje novým úsekem pod místní 

SkuPinOVý PROJekt „lAbe – lOučná“❑

Na území Městského obvodu Pardubice III připravuje investor  
Statutární město Pardubice, akci „Pardubice bez bariér – Tra-
sa 3“. Předmětem projektu je odstranění bariér na stávajících 
komunikacích a plochách. Budou odstraněny bariéry pro oso-
by se sníženou schopností pohybu i orientace. Program mobi-
lity vypisovaný vládou ČR umožňuje čerpat finanční prostředky 
na odstraňování bariér. Město Pardubice se tohoto programu 
tímto účastní.

Přechody pro chodce dotčené výše uvedenou akcí se nachází 
v ulici Jana Zajíce, Blahoutova, Na Drážce, Sezemická, Štrosso-
va, Bubeníkova, Jahnova a na Pospíšilově náměstí. Předpoklá-
daný termín realizace tohoto projektu je rok 2008.

komunikací a po jejím přechodu se láme k silnici I/36, kterou 
podchází a dále je vedena v souběhu s komunikací I/36. Stoka 
je ukončena u napojení stoky z obce Spojil. 

Trasa stoky „BJ9“ je od napojení na stávající stoku DN 400 vede-
na v ulici Jana Zajíce ve zpevněné ploše parkoviště souběžně 
s místní komunikací. Před supermarketem Albert se trasa sto-
ky láme severním směrem k silnici I/36, kterou podchází a je 
napojena na nově navrženou stoku, která byla vybudována  
v rámci kruhové křižovatky silnice I/36. 

Trasa stoky „BJ8-2“ je vedena podél areálu Základní školy Dubi-
na v zeleni. Za školním hřištěm se lomí doleva a podchází 
obvodovou komunikaci a končí za  penzionem v ulici V Zátiší. 
Zde se napojuje na již kapacitně vyhovující horní část stoky. 

V současné době probíhají výkopové práce pro uložení potru-
bí stoky „BJ“ cca 70 m od kruhové křižovatky po Autocentrum 
Hůrka. Protože se potrubí ukládá pod cyklistickou stezkou, bylo 
nutno uzavřít tento úsek pro veřejnost. Náhradní trasa pro cyk-
listy a chodce vede centrem Dubiny a to ulicí Josefa Janáčka 
a Jana Zajíce. V květnu 2008 budou na této části probíhat sta-
vební práce – pokládka první vrstvy povrchu cyklistické stez-
ky. Zhotovitel těchto stavebních prací prosí občany o velkou 
míru trpělivosti, neboť tento projekt je velmi obsáhlý a v něk-
terých nepředpokládaných situacích vyžaduje zdlouhavá jed-
nání. Dále probíhají výkopové práce pro uložení potrubí stoky  
„BJ8-2“ u Základní školy Dubina. Zde by k omezení cyklistů  
a chodců nemělo dojít.

Druhá část výkopových prácí pro uložení potrubí stoky „BJ“ 
by měla proběhnout přibližně od objektu společnosti Služ-
by města Pardubic podél bývalého vojenského areálu Hůrka 
k odbočce k obci Spojil. Náhradní objízdná trasa pro cyklisty  
a chodce v tomto úseku je v současné době v řešení a uživate-
lé cyklistické stezky budou včas informováni o náhradní trase 
dopravním značením, které je zhotovitel této části akce povi-
nen rozmístit. Výkopové práce na tomto úseku cyklistické stez-
ky by měly začít v květnu letošního roku. 

Předpokládaný konec akce Labe – Loučná pro lokalitu Dubina 
je podzim 2008.

Odbor životního prostředí
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Program Panel opět vyhlášen

V současné době je v ČR cca 70 000 panelových domů, kde je 
přibližně 1 200 000 bytů. Tyto domy byly postaveny převážně 
v letech 1966 – 1975. V panelových domech žije zhruba každý 
třetí občan ČR.  Podle statistik je u nás 6 500 bytových družs-
tev a 22 500 společenství vlastníků. Panelové domy za desítky 
let své existence posloužily a slouží dodnes svým obyvatelům, 
zub času  však koná  své dílo neúprosně. 

V době výstavby panelových domů byly ceny energií pod-
statně jiné, než v současné době, o výhledu úrovně cen do 
budoucna ani nemluvě. Čím dále tím více se společenství 
vlastníků a bytová družstva vrhají na zlepšení stavu panelových 
domů,  čímž řeší nejčastější vady. Těmi jsou: vady nosných kon-
strukcí, vady obvodových plášťů, vady balkonů a lodžií, vady 
systému větrání a vytápění, vady technických zařízení budov 
a vady stavebních dílců jako jsou např. okna. Odhadované 
investice, které by změnily současný stav panelových domů, 
jsou odhadovány na  400 miliard Kč. Například v roce 2005 však 
bylo proinvestováno za účelem regenerace necelých 6 miliard 
Kč, což svědčí o tom, že nutné opravy jsou odkládány. Pozděj-
ší  regenerace jenom zhoršuje současný  stav paneláků. Proč 
přistoupit co nejdříve k regeneraci? Protože roste cena energií, 
materiálu i stavebních prací atd.

V současné době jsou dvě filosofie společenství vlastníků  
a bytových družstev. Vzít si úvěr, opravovat hned  a nebo šetřit 
do fondu oprav, čekat až se vše zdraží a potom z našetřených 
peněz regenerovat panelový dům.  I vláda se přiklání k rych-
lému řešení situace a podporuje rychlou cestu, to znamená 
opravit potřebné a opravy financovat  úvěrem. Proto podporu-
je cestu úvěrování formou dotací na úroky ve výši 2% (v minu-
lých letech 4%)  Od 2. dubna  2008 se opět přijímají žádosti  
o úrokové dotace z programu Panel. ČMZRB zveřejnila 1. dub-
na  2008 podrobnosti, za kterých budou poskytovány dotace 
na úroky v roce 2008.  Podmínka maximálního stáří smlouvy  
o úvěru k datu podání žádosti o dotaci (6 měsíců) zůstává 
zachována!!

Pokud se společenství vlastníků nebo bytové družstvo při-
pravuje na regeneraci svého panelového domu, může získat 
úvěr například od stavební spořitelny Wüstenrot, která již před 
časem připravila perfektní komplexní řešení pro bytové domy 
svým programem „REVIT plus“. Oblastní vedoucí výše jmenova-
né spořitelny Mgr. Zdeňka Kostelecká ( tel. 777 855 775, pevná 
linka 466 610 073) je ochotna poradit. Nabízí se tedy šance, že  
i majitelé bytů - členové společenství vlastníků na  sídlišti Dubi-
na – by mohli v krátké době bydlet v zatepleném bytě, který se 
nachází v opraveném, krásně omítnutém domě.

                                     Ing. Jaroslav Cihlo, 
místostarosta MO Pardubice III  

PAnelOVÉ DOmy mAJí OPět 
šAnci

❑

Od měsíce ledna 2008, kdy platí povinnost držitelů psů vyplnit 
novou ohlašovací kartu k místnímu  poplatku ze psů, vyvsta-
la problematika týkající se výše poplatků v případech soubě-
hů důchodů, kdy pak není starobní důchod jediným zdrojem 
příjmů, což je podmínka přiznání snížené sazby (200,- Kč). 
Jedná se o případy důchodců pobírajících starobní důchod 
a zároveň vdovský, resp. vdovecký důchod. Skutečností je, 
že tito poplatníci dříve řádně nesplnili svoji ohlašovací 
povinnost tak, jak jim ukládá zákon o správě daní a poplat-
ků (337/1992 Sb. v platném znění) a obecně závazná vyhláš-
ka (13/2004 v platném znění čl. 3) a do 15-ti dnů nenahlásili  
skutečnosti ovlivňující výši jejich poplatku. Tuto skutečnost se 
správce poplatku dozvěděl až při předložení nové ohlašovací 
karty a v souladu se zákonem a vyhláškou stanovil výši poplat-
ku (tedy v obytných domech částku 1.200,- Kč) tak, jak ukládá 
zákon o místních poplatcích 565/1990 Sb. v platném znění.

Každý z těchto poplatníků má možnost podat žádost 
o zmírnění tvrdosti zákona dle § 16 zákona o místních 
poplatcích č. 565/1990 Sb. v platném znění. Správce 
poplatku pak individuálně  rozhodne o případném snížení výše 
poplatku ze psa. (Této možnosti využilo do konce března 2008 
celkem 6 poplatníků.)

Ing. Irena Štěpánková, vedoucí OES

POPlAtek Ze PSA – Výše 
POPlAtku Při SOuběhu 
DůchODů

❑

V letošním roce bude zahájena akce z programu Regenerace 
panelového sídliště Dubina – lokalita 5 C. Na danou akci jsou 
již v právní moci potřebná povolení dle stavebního zákona. 
Akce by měla být zahájena ještě v první polovině tohoto roku.  
O této akci jsme informovali již v minulém Zpravodaji Měst-
ského obvodu Pardubice III, a to v souvislosti s žádostí o dotaci 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na 
tento rok. I když akce bude zahájena bude předmětem této 
žádosti o finanční podporu. Připomeneme obsah akce: jed-
ná se o zvýšení počtu parkovacích míst v ulici Josefa Janáčka, 
severně od čp. 962 a 963 a úpravu přechodu pro chodce. Dále 
je navržena revitalizace kontejnerového přístřešku u přecho-
du pro chodce, severozápadně od čp. 962. Akce zahrnuje také 
regeneraci ploch a vybudování nových parkovacích stání v uli-
ci Erno Košťála, ve vnitrobloku domů čp. 962 - 963, 964 - 965 
a 966. Cílem úprav je v prvé řadě zvýšení počtu parkovacích 
míst. Bude vybudován nový přístřešek pro kontejnery  v tomto 
vnitrobloku. 

Odbor životního prostředí

ReGeneRAce PAnelOVÉhO  
SíDliště – lOkAlitA 5 c

❑
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ZŠ Dubina drží krok s využíváním nejmodernější techno-
logie ve výuce. Pro výuku už od 1. ročníku školní docházky 
běžně využíváme naše dvě učebny výpočetní techniky, jejichž 
vybavení modernizujeme. Trendem moderního školství je 
činnostní učení a aktivní práce žáků spojená s vyhledá-
váním, analýzou a využíváním informací z různých zdro-
jů. Toto vše je ve velké míře umožněno používáním tzv. inter-
aktivní tabule. Na tabuli  je možné klasicky jen psát, ale její 
přednosti spočívají hlavně v dobrém softwaru. Ten umožňuje 
vyučujícím kvalitní přípravu, spuštění výukového programu 
z jediného počítače pro celou třídu i možnost okamžitého při-
pojení na internet. Tak vyučující může žákům zprostředkovat 
ihned i obrazový, filmový a zvukový materiál, který se dá využít 
nejen pro zpestření výuky, ale také k výchově ke kritickému 
vnímání mediálních sdělení.

ZŠ Dubina zakoupila dvě interaktivní tabule, které jsou umís-
těny v pracovně fyziky a přírodopisu, ale mezi vyučujícími  
i žáky je o práci s touto novinkou velký zájem, a proto jsou 
využívány i v jiných předmětech. O práci na interaktivní tabuli 
byl velký zájem i u budoucích prvňáčků a jejich rodičů při letoš-
ním zápisu a to vedení školy  utvrdilo v záměru nakoupit v příš-

nA Zš DubinA VyužíVáme inteRAktiVní tAbule❑

cZech POint – Snížení POPlAtků❑
Jak jsme Vás v minulém zpravodaji upozornili, od 14. led-
na 2008 byl zaveden na náš úřad systém Czech POINT.  
Od 1. března 2008 byly sníženy poplatky za tyto služby. V soula-
du se zmocněním obsaženým v zákoně o správních poplatcích 
Úřad městského obvodu Pardubice III. snížil poplatek za vydání 
ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy tak, 
že původní stanovený správní poplatek 50,- Kč za každou další  
i započatou stránku vydaného ověřeného výstupu snížil na 20,- 
Kč. Pro připomenutí, na našem úřadu mohou občané pomocí 
tohoto systému získat: výpis z rejstříku trestů, výpis z obchod-
ního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku a výpis z katas-
tru nemovitostí. Jedná se především o veřejné listiny, jedinou 
neveřejnou listinou je výpis z rejstříku trestů. 

   Ing. Kovářová, tajemník ÚMO Pardubice III

V ulici Na Drážce ve vnitrobloku za bytovými domy čp. 1564 
a čp. 1561-1563 již od roku 2003 (od vzniku Městského obvo-
du Pardubice III) občané žádají o vybudování dětského hřiště. 
V současné době je zde umístěno několik samostatných herních 
prvků. Úřad městského obvodu Pardubice III požádal o zpraco-
vání návrhu pět společností zabývajících se realizací dětských 
hřišť. Rada městského obvodu Pardubice III posoudila návrhy 
a vybrala nabídku firmy Kulant cz s.r.o. Pardubice, která navrhla 
věžičku podle dominanty města – Zelené brány. Nová „Zelená 
brána“ obsahuje malou věžičku se skluzavkou, velkou věžič-
ku s vyhlídkou, horolezeckou stěnu, šplhací síť a lezecký žebřík  
a bude osazena během letních prázdnin. 

Tato firma již realizovala na sídlišti Dubina jednu dominantu  
Pardubic – herní sestavu Kuňka navrženou podle hradu Kunětic-
ká hora, která byla dětmi všech věkových kategorií přijata s vel-
kým ohlasem.

„Zelená bRánA“ nA úZemí 
měStSkÉhO ObVODu 
PARDubice iii

❑

tím školním roce  tuto  sice nákladnou, ale efektivní pomůcku  
i pro první stupeň. Během dne otevřených dveří se budou 
s touto novinkou moci seznámit rodiče i ostatní zájemci.

Mgr. I. Rozinková, zástupkyně ředitele

chcete ZVeřeJnit  
VAši ReklAmu  

V nAšem ZPRAVODAJi?
Kontaktujte nás: na tel.: 466 799 130 

nebo na e-mailu: vitezslav.stepanek@umo3.mmp.cz

OVěřOVání PODPiSů A liStin❑
Ověřování podpisů (legalizace) a listin (vidimace) probíhá na 
ÚMO Pardubice III úspěšně již pátým rokem. Poplatky za tyto 
služby zůstávají nezměněny:

 30,- Kč za ověření podpisu (je třeba přijít osobně s občan-
ským průkazem)  
30,- Kč za ověření 1 strany dokumentu. 

Ověřování probíhá na podatelně – dveře č. 1  v úředních hodi-
nách. Kontaktní osoba je paní Mejzlíková na tel. 466 799 149.

Úřední hodiny - ověřování
Pondělí   8:00 - 12:00   13:00 - 17:00  úřední den
Úterý      8:00 - 12:00   13:00 - 15:30
Středa    8:00 - 12:00   13:00 - 17:00  úřední den
Čtvrtek   8:00 - 12:00   13:00 - 15:30
Pátek      8:00 - 12:00   13:00 - 14:00







Z 18. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III 
vyplynul z diskuse úkol určený pro odbor dopravy a životního 
prostředí, který se týkal funkčnosti hydrantů na území MO III. 
Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. zaslala dopis, 
ve kterém je potvrzeno, že všechny hydranty jsou provo-
zuschopné, jsou průběžně kontrolovány, zkoušeny a v přípa-
dě požáru jsou k dispozici i pro hasiče.

Ing. Jaroslav Cihlo, místostarosta MO Pardubice III

  funkčnOSt hyDRAntů  
nA úZemí mO PARDubice iii

❑
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Úřad městského obvodu Pardubice III upozorňuje všech-
ny poplatníky, kteří dosud nezaplatili místní popla-
tek za svoz tuhého komunálního odpadu do termínu  
30. 4. 2008, resp. místní poplatek za psa do termínu  
15. 3. 2008, a to v souladu s příslušnými obecně závaznými 
vyhláškami statutárního města Pardubic, aby tak učinili doda-
tečně v co nejkratším termínu. Příslušný poplatek je možno na 
základě tohoto upozornění uhradit ve stanovené výši v úřed-
ních hodinách na pokladně Úřadu městského obvodu Pardu-
bice III, Jana Zajíce 983.

Ilona Kylarová – správce poplatků

POPlAtky ZA tkO A PSy❑

Nabídka nových titulů – Knihovna Rumunská

Autor Název/titul Popisek/charakteristika

  Jan Bauer
Podivné konce českých 

panovníků
Česká literatura faktu

  J. Deveraux Panna a král Americká romantická literatura

  E. Marlowe Jak chutná vášeň Německá próza

 Obermannová Normální zázraky
Česká literatura

povídky

   P. Lázničková Pod kůží
Česká literatura

román

   M. Bobek Moja,Tatu a tiplíci
Česká literatura pro děti – gorilí rodinka

/fotografie/

   P.Doherty  Travič z Ptamova chrámu
Anglická literatura

historická detektivka

  P. James Muž v černém kukle
Anglická literatura

thriller-horor

  B.Cartland Do nebe
Anglická literatura

milostný příběh

   S. Brown Pavučina z hedvábí
Americká literatura
dramatický román

  Wodehouse Jarní horečka Anglický úsměvný román

  J. Klíma Vlna
Česká literatura

román ze současnosti 

   J. S. Kupka Krvavé jahody
Česká literatura

příběh z ruského gulagu

  P. Roland Nacisté a okultismus
Naučná literatura
2.světová válka

   T. Brezina Jsem superstar ! Dívčí literatura pro děti od 10 let

  J. Loukotková Liána smrti
Česká literatura

krimi

  A. H. Alí Rebelka
Americká literatura

román z islámského prostředí

Městská knihovna Rumunská se připravuje na závěr školního 
roku. Děti z 1.tříd slavnostně ukončí v měsíci červnu půlroční 
projekt: „První čtení s knihovnou“. Knihovnice v současné době 
nacvičují s žáky 5.B. ZŠ Spořilov lidovou loutkovou pohádku 
„Polévka ze špejle od klobásy“. Zdramatizovanou pohádku 
zahrají mladším spolužákům a dětem z MŠ Korálek.

Během školního roku se v knihovně na vzdělávacích akcích 
vystřídalo přes 600 dětí ze ZŠ Dubina, ZŠ Studánka a ZŠ Spoři-
lov. Pro menší děti jsou v letošním roce připraveny besedy spo-
jené se soutěžemi. Příjemné odezvy dětí jsou velmi motivující. 
Městská knihovna podporuje nejmenší čtenáře jednak svými 
aktivitami ve formě besed a her, snaží se také zpříjemnit malým 
čtenářům návštěvy knihovny pořizováním  nových společen-
ských her a interaktivních knih.

Pokud máte zájem o besedu ve školním roce 2008/2009, 
hlaste se na telefonním čísle Městské knihovny Rumunská: 
466 626 313. (jedná se o období září 2008 – červen 2009). Do 
konce tohoto školního roku 2008 jsou již termíny besed obsa-
zeny.

Fotografie z akcí pořádaných Městskou knihovnou Rumunská 
najdete na internetové stránce Městského obvodu Pardubice 
III pod rubrikou Knihovna.

Krásné jarní dny přeje všem svým čtenářům MK Rumunská.

za knihovnu M. Špačková

  měStSká knihOVnA RumunSká❑
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V sobotu 19. dubna 2008 se třída Míru rozzářila oranžově svítí-
cími dresy s nápisem ZŠ PARDUBICE - STUDÁNKA. Běžel se zde 
Pardubický vinařský půlmaraton a v jeho rámci i lidový běh.

Díky sponzorům z řad rodičů našich prvňáků vyběhlo na trasu 
lidového běhu (třída Míru - hotel Zlatá štika a zpět) 56 studá-
neckých běžců v nových školních dresech. Byla to pěkná podí-
vaná. Nejen že jsme byli vidět, ale bylo nás ze všech pardubic-
kých škol nejvíce!

Pro školu jsme získali sadu 3 míčů, v běžecké tombole vyhrál Vít 
Maliha z 1.C a Ondřej Soudek ze 3.C. 

Děkujeme sponzorům za nové dresy, rodičům za spolupráci, 
žákům za vzornou reprezentaci naší školy.

Autor: vyučující 1.tříd ZŠ Studánka

VyhRáli JSme!❑

První třídy oslavily svátek Den Země úklidem v areálu školy  

a my starší – třeťáci, čtvrťáci a páťáci jsme se vydali kousek dál 

na čistku Studáneckého lesa. To byste koukali, co nepořádku 

jsme našli. Máme z toho dobrý pocit, že jsme dělali něco pro-

spěšného pro nás pro všechny.

Autor: žáci 4. ročníku ZŠ Pardubice – Studánka

ODPADky DO leSA nePAtří❑

V říjnu navštívily všechny třídy v 8. ročníku v rámci tématu 
„Mediální výchova“ pracoviště Českého rozhlasu Pardubice  
a Univerzitní knihovny UPa.
Některé děti byly uchváceny technickými detaily při práci 
komentátora s mixážním pultem, obdivovaly dokonalé způso-
by úpravy zvukového záznamu, jiné se zasmály při poslechu 
přebreptů a neupravených dokumentů.
Jiní žáci byli nadšení ze systému půjčování knih a skript,  
z moderního vybavení knihovny na UPa a vůbec z pěkného 
vyprávění mladé slečny, která nás provázela.
Děti pozorně naslouchaly, vyplnily odpovědi na otázky v pra-
covních listech a  zkusily vše, co bylo povoleno.
Téma „Mediální výchova“ pak děti dokončily v hodinách infor-
matiky, kde řešily křížovky a  kvízy a vyhledávaly na internetu 
vše o médiích a jejich významu pro náš život.

autor: Mgr. Lenka Friedrichová

meDiální VýchOVA 
V 8. ROčníku Ve StuDánce

❑

V roce 2005 bylo vydáno stavební povolení na stavbu prodejny 
Lidl v lokalitě Pardubice Dubina. V rámci této stavby a požadav-
ků na dopravní studii Města Pardubice proběhla v roce 2007 
výstavba kruhové křižovatky s komunikačním napojením stav-
by prodejny Lidl. Současně s výstavbou kruhové křižovatky 
byla zrekonstruovaná část společné stezky pro chodce a cyklis-
ty. Pod vlastní stavbou kruhové křižovatky byla provedena pře-
ložka kanalizace a vybudovány přípojky pro stavbu prodejny 
Lidl. Společnost Lidl se podílela na financování této akce. Před-
pokládaný termín realizace výstavby prodejny Lidl je rok 2008.

Ing. Kovářová, tajemník ÚMO Pardubice III

VýStAVbA PRODeJny liDl  ❑

V minulém zpravodaji jsem Vás již informovali o přípravě akce 
„Pohádková cesta – umístění dřevěných postaviček“ částečně 
do Lesoparku Dubina a částečně na novou propojku (mezi 
centrem sídliště Dubina a Lesoparkem). Akce by měla být 
dokončena v polovině května tak, aby byla připravena na Den 
dětí pro potěšení našich nejmenších.  

Ing. Kovářová, tajemník ÚMO Pardubice III

 

POháDkOVá ceStA „finišuJe“  ❑
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Statutární město Pardubice včetně svých organizačních jed-

notek – Městských obvodů se připojilo do analýzy – bench-

marking.  Jedná se o metodu porovnávání výkonu, srovnání 

a analýza dat, údajů, nákladů a ekonomických výsledků. Je to 

řízená výměna zkušeností např. na strategické úrovni řízení 

organizací. Cílem je využití strukturovaného porovnávání ke 

zlepšení praktických postupů na principu učení se od dru-

hých. V komerční sféře se organizace přizpůsobují měnícím se 

požadavkům trhu,  v oblasti veřejné správy (tedy státní správy 

a samosprávy v případě územně samosprávních celků - krajů, 

měst a obcí) jsou organizace nuceny přizpůsobovat veřejné 

služby nejen změnám legislativním, ale také změnám ve vní-

mání veřejných služeb. „Klienty“ institucí veřejné správy jsou 

občané i právnické osoby, kteří vyžadují rychlé, dostupné a kva-

litní služby. V soukromém sektoru je základním měřítkem úspě-

chu v podnikání míra dosaženého zisku. Organizacím veřejné 

správy zbývá porovnat svou výkonnost s ostatními a s vlastním 

výkonem v časové řadě. Ovšem ve veřejné správě (oproti pod-

nikatelského prostředí) mají organizace jednu zásadní výhodu. 

Konkurenční prostředí nebrání otevřené výměně zkušeností  

a osvěčených postupů. Smyslem benchmarkingové iniciativy 

je mimo jiné zjistit, jak je na tom organizace ve veřejné správě 

v porovnání s ostatními, pokud jde o vstupy (náklady, počet 

zaměstnanců, čas ...). V současné době jsou již předána data  

k jejich sjednocení. 

Ing. Kovářová, tajemník ÚMO Pardubice III

ZAPOJení PARDubic DO 
„benchmARkinGu“

❑

Stejně tak jako v jiných městech a obcích naší republiky, tak 
i na našem obvodě se neustále setkáváme s problémy, které 
přináší neukázněnost a nevhodné chování některých našich 
spoluobčanů. Jedná se o drobné krádeže – herních prvků, prken 
na lavičkách, celých laviček v Lesoparku Dubina, dřevěných 
sedáků u dětských pískovišť atd. Nejen krádeže nás trápí, ale 
i poškozování venkovního mobiliáře. Minulý rok jsme museli 
financovat nákup a instalaci několika nových košů, které byly 
bezdůvodně poničeny. Několikrát jsme museli řešit problémy, 
které vznikly na dětských hřištích, která byla využívána k jiným 
účelům, než ke hrám dětí. 

Často vidíme na herních zařízeních občany staršího věku (tedy 
nad hranicí 12 let), jak využívají herní zařízení pro své vlastní 
obveselení. Na opravy poškozeného herního zařízení pak MO 
vynakládat značné finanční prostředky, které by mohly být 
využity účelněji.

Dalším problémem je neustálého vytváření nepořádku, kdy 
občané neukládají odpad a nelikvidují ho způsobem k tomu 
určeným. U kontejnerů se mnohdy objevuje odpad, který 
zde rozhodně nemá co dělat. Občané města Pardubic mají 
k dispozici sběrné dvory (na území našeho obvodu je to 
sběrný dvůr Hůrka), kde mohou likvidovat odpad. Povinností 
Městského obvodu Pardubice III není zajistit pro potřeby 
občanů přistavování kontejnerů dle jejich potřeb, ale i přesto 
zajišťujeme mnoho přistavení těchto kontejnerů během 
kalendářního roku. Časté úklidy odpadků, opakované odvozy 
na separační dvůr Hůrka a likvidace černých skládek znamenají 
opět vynakládání velkého množství finančních prostředků. 
Posledním problémem, o kterém bychom se na tomto místě 
chtěli zmínit, je ničení majetku, nejen obecního. Jedná se např. 
o nevhodné kresby, které působí negativně na okolí. Tímto 
vším, co je výše uvedeno, se fyzické osoby dopouští přestupku 
a za jeho spáchání jim hrozí dle příslušného právního předpisu 
pokuty.   

Ing. Kovářová, tajemník ÚMO Pardubice III

PROblÉmy VAnDAliZmu  
JSOu Stále Aktuální

❑

Upozorňujeme poplatníky – dlužníky, kteří dosud neuhradili 

poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu a dále poplat-

níky, kteří mají dluhy na poplatcích ze psa za předchozí období, 

že Městský obvod Pardubice III přistupuje k vymožení těchto 

pohledávek i prostřednictvím exekutorské firmy. K tomuto 

řešení se bude přistupovat u poplatníků – dlužníků, kteří nere-

agovali na žádné dosud zaslané výzvy k součinnosti  

a nesplnili svoji povinnost ani v náhradním termínu. 

Toto exekuční vymáhání je spojeno s vysokými exekuč-

ními náklady na straně poplatníka – dlužníka.

Ing. Irena Štěpánková vedoucí OES

exekuce A náklADy  
S ní SPOJenÉ

❑

Prostřednictvím úřední desky  
sděluje úřad důležité informace  
svým občanům.

V současnosti jsou na úřední desce vyvěšeny „Veřejné 
vyhlášky“, kterými se upozorňují poplatníci – dlužní-
ci na uložení dosud nevyzvednuté písemnosti.

čtěte úřeDní DeSku❑
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Separační dvory jsou zařízení sloužící k bezplatnému odložení 
odpadu, který nelze uložit do běžných odpadových nádob.  
Dále je zde možno odložit vytříděný odpad z běžného domov-
ního odpadu, který lze zpracovat jako druhotnou surovinu.

DRUHY PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ NA VŠECH  
SEPARAČNÍCH DVORECH:
sklo, papír, plasty (vč. „tetrapakových“ obalů), kompostovatelný 
odpad (zeleň, listí, větve,…), stavební a demoliční odpad (suť, 
cihly, keramika,…), velkoobjemový odpad z domácností (starý 
nábytek, matrace, koberce,…), vyřazené chladničky, mraznič-
ky, televizory, olověné akumulátory (autobaterie) a galvanic-
ké články (monočlánky), olověné akumulátory (autobaterie)  
a galvanické články (monočlánky), zářivky, nebezpečné odpa-
dy (odpady z provozu automobilů, kyseliny, hydroxidy, pestici-
dy, fotochemikálie, detergenty, léčiva, barvy, lepidla, pryskyřice, 
motorový olej, ředidla...)

Separační dvory (dále jen „SD“) na území města Pardubic pro-
vozují Služby města Pardubic a.s. ve spolupráci s Magistrátem 
města Pardubic a městskými obvody. Podmínky pro ukládání 
odpadů na SD jsou následující:

 Občan je povinen prokázat platbu komunálního odpadu 
v Pardubicích a to buď předložením dokladu o zaplacení, 
nebo platného občanského průkazu s místem trvalého 
bydliště v Pardubicích.
 Každý občan, který splní výše uvedené podmínky má 
nárok na odložení odpadu v množství 200 kg od občana 
za týden; u stavební suti je toto množství 300 kg od občana 
za měsíc.

UPOzORNěNÍ:
eternit  – je přijímán pouze zabalený na SD Dražkovice do 
množství 200 kg na číslo popisné a rok
lepenka – přijímána pouze na SD Dražkovice do množství 200 
kg na číslo popisné a rok 
Na sběrné dvory je zakázáno odkládat odpad z podnikatelské 
činnosti. Tento odpad je možno po dohodě odložit za poplatek 
na překladišti odpadů Dražkovice pondělí – pátek: 6:30 – 15:00 
hod.

Zároveň jsou všechny sběrné dvory současně místem zpětné-
ho odběru elektrozařízení. 

Pro poslední prodejce je místem zpětného odběru elektrozaří-
zení pouze separační dvůr Dražkovice.

Bližší informace o provozu separačních dvorů Vám budou 
poskytnuty na adrese:
Služby města Pardubic a. s.
Hůrka 1803, 530 02  Pardubice
Tel.: 466 260 832 - 33
e-mail: info@smp-pce.cz





PROVOZ SePARAčních DVORů ❑

Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice III

vyhlašuje termín 11. řádného jednání

Ve čtVRtek 22. 5. 2008 OD 17:00
v zasedací místnosti  

Městského obvodu Pardubice III.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA JE VEŘEJNÉ.

ZAStuPitelStVA 
měStSkÉhO ObVODu 

PARDubice iii,

pátek 30.5. 2008 od 10 – 17 hod

Kulturní centrum Pardubice  ve spolupráci s Městským obvo-
dem Pardubice III  za podpory Statutárního města Pardubice 
zve všechny malé i větší děti na oslavu jejich svátku.
Dětský den aneb kdo si hraje, nezlobí se koná 30. 5. od 10:00 
hod. na prostranství před Základní školou Erno Košťála. Na 
děti zde po celý den čekají různé pohádkové postavičky 
s množstvím veselých soutěžních disciplín. Za všechny jme-
nujme například skákání v pytli, překážková a pozemní opičí 
dráha, šipky, skládací puzzle a další. Mezi další dětské atrakce 
budou patřit i nafukovací skákadla, která budou k dispozici 
dětem zcela zdarma.
Po celou dobu poběží na pódiu doprovodný program, kde kro-
mě vystoupení dětí z Mateřské školy Erno Košťála a  Základní 
školy Dubina vystoupí i mažoretky Berušky, taneční přípravky 
ARCO. Pro nejmenší diváky bude připraveno loutkové divadél-
ko Libora Štumfa. 
Dětský den s Kulturním centrem Pardubice, to jsou soutěže, 
tancování a hodně dobré zábavy nejen pro malé. Oslavy dět-
ského dne budou probíhat až do 17:00 hod – přijďte všichni 
strávit dětský den s námi.

DětSký Den
kDO Si hRAJe, neZlObí

❑
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Vážení spoluobčané,
děti se konečně dočkaly, dosta-
ly vysvědčení a začaly si užívat 
letních prázdnin, na které se 
těšily celý školní rok. Možností 
využití prázdnin je hodně. Mo-
hou jet s rodiči na dovolenou 
k moři nebo na hory, navštívit 
příbuzné nebo využít nabídek 
různých společností zabývají-
cích se prací s dětmi jako jsou 
letní kroužky, tábory a rekreace. 
Prázdniny jsou zatím v plném 
proudu a přesouvají se do své 
druhé poloviny. S ubýváním 

prázdninového času se pomalu blíží začátek nového školního 
roku. Mnoho dětí v této době naříká, proč prázdniny nejsou 
delší. Určitě je se na co se těšit: na spolužáky, na učitele, na pře-
stávky, na cesty ze školy. Školní léta pro nás dospělé znamenají 
něco, na co rádi vzpomínáme. 
Jaké další plány v oblasti investic a oprav máme letos? Byla do-
končena stavba dětského hřiště Zelená brána v ulici Na Drážce 
u čp. 1564. Jedná se o repliku jedné z dominant města Pardu-
bic. Na sídlišti Dubina je umístěno od minulého roku dětské 
hřiště v podobě hradu Kuňka. Drážka tedy má „Zelenou brá-
nu“. Připravujeme projekt týkající se Regenerace panelového 
sídliště Dubina v ulici Jana Zajíce u čp. 960, 961 a 959, v ulici 
Erno Košťála čp. 957 – 958 a čp. 948 – 952. V rámci přípravy 
tohoto projektu, který bude sloužit jako podklad pro podání 
žádosti o dataci z příslušného dotačního národního progra-
mu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, diskutujeme s občany, 
zjišťujeme jejich požadavky. Dále připravujeme projekt týkající 
se rekonstrukce tzv. kříže v centrální části sídliště Dubina,  kde 
jsou ve špatném stavu chodníky a stezky pro chodce a cyklis-
ty. Jedná se o centrální osu sídliště jihozápad – severovýchod 
od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála, kterou kříží centrál-
ní osa sídliště severozápad – jihovýchod od ulice Jana Zajíce  
po ulici Dubinská.  Dále budou opraveny chodníky v ulici Dašická  
v úseku od křižovatky s ulicí Zajíčkova po křižovatku s ulicí 
Krátká a od křižovatky s ulicí Krátká po křižovatku s ulici Spojil-
ská, na pravé straně ve směru do centra, na tuto akci žádáme 
o poskytnutí dotace z národních programů. Plánujeme také 
opravu chodníků u čp. 1552 – 1554 v ulici Na Drážce.  V součas-
né době se zpracovává projektová dokumentace, která bude 
řešit výjezd z ulice Blahoutova na silnici 1. třídy I/36. Ředitelství 
silnic a dálnic ČR zadá zpracování studie, která by měla řešit 
výjezd ze sídliště Dubina na již zmíněnou silnici první třídy I/36 
u restaurace Signál. 
Také se podařilo na základě podnětů požadavků občanů zajis-
tit linku MHD č. 21, která bude umožňovat cestování občanům 
ze Slovan do hypermarketů Kaufland nebo Hypernova. Trasa 
této linky bude ze sídelní části Slovany shodná po třídu Míru    
s linkou MHD č. 1 a poté bude pokračovat přes Palackého, 
Hlavní nádraží, Polabiny a na konečnou Polabiny – Sluneční 

Mgr. Vítězslav Štěpánek

SlOVO StAROSty 

Rodičovské centrum Dubínek•	
Pohádková cesta•	
Místní poplatek za psa•	
Krajské volby•	
ZŠ Studánka na cestách•	
Informace o připravované regeneraci panelového   •	

 sídliště Dubina  

❑
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(tedy u hypermarketu Kaufland). Předpokládané zahájení pro-
vozu bude od září tohoto roku, intervaly linky budou hodinové. 
Po dokončení projektu Labe – Loučná, o kterém jsme Vás v mi-
nulých vydáních zpravodaje informovali, dojde k rekonstrukci 
cyklostezky od nově vybudované kruhové křižovatky u pláno-
vané stavby marketu LIDL až po odbočku do obce Spojil. Byl 
vznesen požadavek na odbor dopravy Magistrátu města Par-
dubic týkající se rekonstrukce další části této cyklostezky, jeli-
kož neodpovídá místy bezpečnosti provozu. V této souvislosti 
bych se rád omluvil všem cyklistům, chodcům a bruslařům  
za vzniklé problémy při opravě cyklostezky. Nakonec bych 
Vám rád popřál krásné prožití zbytku letních dnů.

S pozdravem 

V tOmtO číSle 

❑

Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III

 99 let DOBRUŽSKÁ Marie
 95 let VALENTOVÁ Marta
  KARLÍKOVÁ Zdenka
 94 let NĚMCOVÁ Helena
 91 let RABASOVÁ Růžena
  ŠMÍDOVÁ Ludmila
  KUTÍK Václav
 90 let MACHYTKA Waldemar
  SKÁLOVÁ Lydie
 85 let JÍLEK Stanislav
  DUBIŠAROVÁ Anna
  MLÁDEK Jiří
  TROJANOVÁ Jana  
  KOVÁŘOVÁ Helena
  RAMBOUSKOVÁ Marie
  ŠAROCHOVÁ Milada
  TICHÁ Marie
Jménem pana starosty i celého měst. obvodu GRATULUJEME.

GRAtulAce JubilAntům❑
V období červenec až září letošního roku mají svá 
životní jubileanaši spoluobčané
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Koncem dubna 2008 byly na travnatou plochu mezi domy čp. 
962 a  964 umístěny kontejnery pro zařízení staveniště, vytyče-
ny sítě a následně od května 2008 do srpna 2008 je realizová-
na stavba: „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 
5C – ul. Josefa Janáčka a ul. Erno Košťála“. Předmětem stavby je 
v ul. Josefa Janáčka před čp. 962 a 963 zvýšení počtu parkova-
cích míst, úprava přechodu pro chodce a revitalizace kontej-
nerového přístřešku. Ve vnitrobloku před čp. 966, čp. 964 – 965 
a za čp. 962 – 963 dojde k prodloužení příjezdové komunikace 
a k vybudování nových parkovacích míst, nových chodníků  
a nového kontejnerového přístřešku pro 9 kontejnerů namís-
to 2 stávajících s celkovou kapacitou 6 kontejnerů. Součástí 
projektové dokumentace není oprava přístupových chodníků 
k bytovému domu čp. 962 a čp. 963 a vybudování šikmého 
chodníku z boku ul. Josefa Janáčka čp. 962 k ul. Erno Košťála 
čp. 964, proto bylo při předání staveniště dne 12. 5. 2008 po-
žádáno o rozšíření akce o tyto chodníky. 

 prostor k tvořivému využití volného času pro maminky  •	
s dětmi
 prostor ke vzdělávání a osvětě budoucích maminek a ma-•	
minek na mateřské dovolené

AKTIVITY

Cvičeníčko•	  pro rodiče a děti od 16 měsíců
Cvičení pro maminky – s dětským koutkem•	
Cvičeníčko pro děti 3 – 5 let•	
Taneční přípravky pro školní děti•	
Kurz šikovných rukou •	
Kurz anglického jazyka pro maminky na MD •	

      (s dětským koutkem a zajištěným hlídáním dětí)

Hudební kurzy – flétna, kytara, akordeon, klavír•	
Pohádková odpoledne KD Hronovická•	
Loutkové pohádky – KD Dubina •	
Dopolední výchovné pořady pro děti MŠ a ZŠ + veřejnost•	
Dětské karnevaly•	
Dětské dny plné soutě•	 ží a zábavy pro malé i větší děti

   KLUB DVOJČAT A VÍCERČAT  pátek od 8.30 – 11.30 hod.

OD ZÁŘÍ 2008 VÁS RÁDI PŘIVÍTÁME 
V NOVĚ ZAŘÍZENÉ HERNĚ V 1. PATŘE

KONTAKTY:

Sídlo rodičovského centra Dubínek: 
Kulturní centrum Pardubice
Kulturní dům Dubina, Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice tel.: 466 265 461
info@kcpardubice.cz

Klub dvojčat a vícerčat Pardubice: 
Pavlína Jehličková, tel.: 774 557 057 
dvojcata.pce@seznam.cz
www.dvojcata-pardubice.estranky.cz

infORmAce O Akci 
„ReGeneRAce PAnelOVéhO 
SíDliště DubinA 5c“

❑

❑

V loňském roce dokončena regenerace panelového sídliš-•	
tě Dubina – lokalita 5A – v ulicích Luďka Matury a Jana Zajíce  
a neuplynulo ani půl roku od dokončení akce a již jsou zni-
čené obruby oddělující chodník od komunikace…

V průběhu května byly intalovány dřevěné sochy – Pohád-•	
ková cesta. Pohádkové postavičky se dětem i dospělým líbí  
a ty, kterým se nelíbí, prosíme, aby je neničili. Už za tak krát-
kou dobu jsme museli poškozené sochy několikrát opra-
vovat.

Opět se vracíme k problému odstavených vozidel a vraků  •	
na našem obvodu. V našem obvodu neustále narážíme  
na odstavená vozidla a vraky, většinou se jedná o značky 
Škoda 105 L a Škoda 120 L. Z odstavených vozidel se posléze 
stávají vraky, které na parkovištích zabírají i tak málo parkova-
cích míst pro „normální“ vozidla.   

Proto se touto cestou obracíme na všechny majitele odstave-
ných vozidel, která již neslouží svému účelu, aby své doslouži-
lé vozidlo likvidovali dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,  
v platném znění v co nejkratší lhůtě a vyhnuli  se tak případ-
nému přestupkovému řízení. 

cO Se nám nelíbí…❑ 

celOStátní úSPěch žáků 
SPORtOVních tříD 
Ve StuDánce V tuRnAJi 
neStlé bASket cuP

Letos podruhé zorganizovala Nestlé Česko s.r.o ve spolupráci 
s Asociací školních sportovních klubů Nestlé Basket Cup 2008. 
Patronem tohoto ročníku byl Jiří Welsch. 

Do bojů se zapojilo víc než 5 300 dětí ze 6. a 7. tříd. Náš výběr 
dívek se dostal mezi 16 nejlepších týmů, ale kvalifikační boje 
o postup mezi osm nejlepších bohužel nevyšly podle jejich 
přestav. Úspěšnější byl letos tým chlapců, který se přes škol-
ní, okresní a krajské kolo dostal až do finále, které se odehrálo  
v Jindřichově Hradci. Zde se sjelo osm nejúspěšnějších týmů  
z celé republiky, mezi kterými našli studánečtí žáci jen jed-
noho přemožitele – Gymnázium JŠB Domažlice. Celkové 
druhé místo je však beze sporu velkým úspěchem a všichni  
doufáme, že se napřesrok podaří úspěch zopakovat. 

vyučující tělesné výchovy ZŠ Pardubice – Studánka

❑

RODičOVSké centRum 
Dubínek



Slibovaná Zelená brána byla konečně dokončena. V ulici  
Na Drážce ve vnitrobloku za bytovými domy čp. 1564 a čp. 
1561 – 1563 byla k samostatným herním prvkům na začátku 
letních prázdnin osazena „Zelená brána“, jejíž předlohou byla 
dominanta města Pardubic. Herní sestava obsahuje malou vě-
žičku se skluzavkou, velkou věžičku s vyhlídkou, horolezeckou 
stěnu, šplhací síť a lezecký žebřík. Zveme děti  ve věku 3 – 12 
let k její návštěvě. Starší děti a ostatní občany prosíme o její 
prohlédnutí „bez vyzkoušení“. Pokud děti zapomenou kolik je 
hodin, stačí pohlédnout na stěnu věže.

„Zelená bRánA“ nA úZemí 
měStSkéhO ObVODu 
PARDubice iii
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❑ POháDkOVá ceStA

Víte o tom, že se na území Městského obvodu Pardubice III 
na začátku června 2008 přestěhovaly pohádkové postavičky: 
Dvouhlavý drak, Rumcajs, Hastrman, Čert, Princezna, Lesní Víla, 
Čarodějnice, Kašpárek, Lesní Mužík, Křemílek, Krteček, Kočička 
a 2 sovy s pergamenem? Vaše děti Vám o tom vyprávěly ….       
a vy jste jim nevěřili…

Zveme Vás na procházku centrálním parkem Dubina – začně-
te od Základní školy Dubina a pokračujte směrem k propojce  
do Lesoparku a sídliště Dubina. Podél chodníku je osazena tzv. 
Pohádková cesta, na níž je umístěno 14 dřevěných soch – pohád-
kových postaviček, které vyřezal řezbář Josef Cipryán z Podhradí  
u hradu Lichnice. 

V průběhu první poloviny letošního roku došlo na odboru eko-
nomicko sociálním téměř ke kompletní personální obměně. 
Ve věcech sociálních se klientům věnuje slečna Dis. Barbora 
Pscherová (tel. 466 799 140). A to jak v oblasti poskytování so-
ciálních dávek, opatrovnictví, tak při zajištění gratulací obča-
nům při jejich významných životních jubileích.
Na úseku místních poplatků se můžete setkat  s novou správ-
kyní místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů paní Alenou Vladykovou (tel. 466 799 135). Krom 
správy uvedeného poplatku se zaměří především na vymáhá-
ní dlužných částek za předchozí období.
Správou dalších  poplatků, např. poplatek ze psa, poplatky  
za výherní hrací přístroje, se zabývá paní Dagmar Čeřovská (tel. 
466 799 138).
Pokladní činnost zajišťuje paní Milena Rajnetová (tel. 466 799 
137),  společně s vydáváním rybářských lístků. Dále provádí 
správu majetku městského obvodu a další ekonomické čin-
nosti.
Rozpočet a účetnictví zpracovává Ing. Irena Štěpánková (tel. 
466 799 136), která zajišťuje ekonomický chod úřadu.
Stávající pracovnice jsou připraveny řešit veškeré záležitosti 
související s problematikou, s kterými se občané na nás obrátí. 
Můžete se tedy s vašimi dotazy na nás kdykoliv obrátit.

Ing. Irena Štěpánková, vedoucí OES

PeRSOnální Změny 
ekOnOmickO SOciálníhO 
ODbORu

mOžná řešení PROblému PARkOVání nA SíDlišti DubinA
Najít parkovací místo na sídlišti Dubina ve večerních hodinách je stále obtížné. Parkuje se, kde se dá. Před zaparkováním však poz-
dě přijíždějící motoristé dlouho hledají místečko, než odstaví vozidlo tak, aby nepřekáželo, nebylo vystaveno nebezpečí poškození, 
nebyla překročena příslušná ustanovení vyhlášky  o provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích apod.

Před mnoha lety, kdy město Pardubice končilo u „Pracovny“ a dále byla již jenom pole, začaly vyrůstat na místě bývalé malé drů-
bežárny řadové garáže. Dnes zabírají slušnou plochu. Jsou v soukromém vlastnictví včetně pozemku. Dále byly postaveny dvoje 
družstevní dvoupatrové garáže v blízkosti točny  trolejbusu číslo 5 – Židov. 

Co se týká dvoupatrových garáží v družstevním vlastnictví, proběhla jednání s technickým náměstkem družstva Družba, zda by 
bylo možné přistavět několik pater a tím zvýšit kapacitu garáží. Takovýto podnikatelský záměr, pokud by byl odsouhlasen jak druž-
stvem v rámci schvalovacího procesu a příslušnými stavebními úřady, by musel být financován zájemci o parkovací (garážovací  
místa). Našli by se zájemci o takový způsob řešení parkovacích možností? 

Další možností je vybudování parkovacího domu  v blízkosti  konečné stanice trolejbusu č. 5 – Židov v takové kapacitě, aby stačila 
obyvatelům části sídliště Dubina i požadavkům  parkování přijížděních motoristů do Pardubic  ze směru od Sezemic. Pro soukro-
mého investora je však takový projekt velmi pomalu návratný a proto  zřejmě nereálný.   

Ing. Jaroslav  Cihlo, místostarosta MO Pardubice III  

❑

❑
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míStní POPlAtek ZA PROVOZ 
SyStému ShROmAžďOVání, 
SběRu, PřePRAVy, tříDění, 
VyužíVání A ODStRAňOVání 
kOmunálních ODPADů (tkO)

❑

Výše uvedený poplatek byl splatný k 30. dubnu kalendář-
ního roku v plné výši 498,- Kč. Poplatníky, kteří dosud svoji 
poplatkovou povinnost nesplnili a poplatek neuhradili, vyzve 
správkyně poplatku k jeho zaplacení.

Stále probíhá vymáhání dluhů za předchozí období u dlouho-
dobých neplatičů.

Dne 26. června 2008 se učitelé ZŠ Dubina rozloučili se žáky 
devátých ročníků  Toto setkání tak jako v minulých letech již 
tradičně proběhlo v krásných prostorách pardubického zám-
ku, který mu dodává punc důstojnosti. V Rytířském sále naši 
deváťáci převzali poslední vysvědčení ze základní školy, a tak 
za přítomnosti svých rodičů, učitelů a známých slavnostně 
ukončili první etapu svého vzdělávání.

Vedení ZŠ Dubina

V současné době zpracovává firma PRODIN a.s. projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení na Regeneraci panelové-
ho sídliště Dubina – lokality 5A-S3, 5A-S4 a 5B.

Regenerace panelového sídliště Dubina – LOKALITA 5B – vnit-
roblok bytových domů ul. Jana Zajíce čp. 959, čp. 960, čp. 961

Dne 28. 5. 2008 proběhlo jednání s obyvateli bytových domů 
čp. 959, 960 a 961 v ulici Jana Zajíce. Zpracovatel projektové 
dokumentace Ing. Nesl ze společnosti PRODIN a.s. představil 
studii týkající se Regenerace panelového sídliště Dubina – lo-
kalita 5B. Předmětem studie je úprava komunikace a rozšíření 
stávajícího parkoviště, vybudování nových chodníků, 3 nových 
kontejnerových přístřešků, zřízení odpočinkové zóny mezi čp. 
959 a 960, úprava stávajícího dětského hřiště mezi domy čp. 
960 a 961, nové sadové úpravy. Připomínky přítomných byly 
začleněny do projektové dokumentace, jedná se o vybudová-
ní chodníku od čp. 960 k autobusové zastávce MHD, oploce-
ní dětského hřiště (mimo hřiště na míčové hry) mezi čp. 960  
a 961, na hřišti pro míčové hry budou osazeny stojany na síť 
pro míčové hry a dále umístěna bezpečnostní zábrana (aby 
míče nepadaly do vozovky). Dále proběhla diskuze o problé-
mu hluku vznikajícího z provozu na silnici č. I/36. Hluková stěna 
není součástí projektu (silnice č. I/36 je ve vlastnictví státu).

Regenerace panelového sídliště Dubina – LOKALITA 5A-S3 –  
za bytovým domem čp. 948 – 952 v ulici Josefa Janáčka. Před-
mětem studie je vybudování nových chodníků, úprava stáva-
jícího dětského hřiště a sadové úpravy za bytovým domem  
čp. 948 – 952 v ulici Josefa Janáčka.

Regenerace panelového sídliště Dubina – LOKALITA 5A-S4 –  
za bytovým domem čp. 957 – 958 v ulici Erno Košťála. Před-
mětem studie je vybudování nových chodníků, úprava stáva-
jícího dětského hřiště a sadové úpravy za bytovým domem  
čp. 957 – 958 v ulici Erno Košťála. 

Dne 4. 6. 2008 se uskutečnilo jednání se zástupci samosprávy 
bytových domů čp. 957 – 958 v ulici Erno Košťála, se zástupci 
Společenství vlastníků pro dům Josefa Janáčka čp. 948 – 952  
a občany, kde společnost PRODIN a.s. (zpracovatel projektové 
dokumentace) představila studii týkající se Regenerace pa-
nelového sídliště Dubina LOKALITA 5A-S3 – za bytovým do-
mem čp. 948 – 952 v ulici Josefa Janáčka a LOKALITA 5A-S4 –  
za bytovým domem čp. 957 – 958 v ulici Erno Košťála.

infORmAce O PřiPRAVOVAné 
ReGeneRAci PAnelOVéhO 
SíDliště DubinA  

míStní POPlAtek ZA PSA

❑

Od počátku ledna 2008 probíhá nová registrace poplatníků 
za poplatky ze psa a zároveň přidělení nové známky pro psa. 
Na toto byli upozorněni poplatníci již ve Zpravodaji MO Par-
dubice III, kde jsme mimo jiné upozorňovali, že je poplatník 
povinen tuto Ohlašovací kartu vyplnit do 90 dnů od účinnos-
ti Obecně závazné vyhlášky č. 4/2007. Tento termín uplynul 
koncem měsíce března. Doposud se nově přeregistrovalo 960 
poplatníků, ostatní poplatníci  z celkem 1 419 si doposud svoji 
povinnost nesplnili.

Žádáme poplatníky, kteří doposud nepřeregistrovali 
své pejsky a nedostali tudíž novou známku, aby tak uči-
nili v co nejbližším termínu.

Ing. Irena Štěpánková, vedoucí OES

POSleDní ZVOnění 
9. ROčníkům Zš DubinA

❑

❑

   

Studánecké posví cení
SLOSOVATELNÁ POZVÁNKA

„O posvícení se sjede hostí plno, jde do kostela zdejšího, pak k hojnému obědu a po něm k muzice“. 
Zveme proto všechny milovníky dobrého jídla, pití a zábavy na již tradiční 

v neděli 31. srpna 2008 od 14 hodin, před základní školou Dubina

Čekají Vás prodejní stánky,  dětské atrakce, soutěže, volnočasové aktivity, pohádky a samozřejmě  bohatý kulturní program. Nebudou chybět mažoretky, 
taneční skupiny a mnoho dalšího. Rozloučení s prázdninami proběhne za doprovodu hudební skupiny Black Bell. 

Vstupy na dětské atrakce budou zcela zdarma.

Jméno a příjmení: ...................................................................................................
Tato vstupenka je slosovatelná. Po vyplnění jména odevzdejte tuto pozvánku do 15 hod. pořadateli v den konání akce. V rámci této akce proběhne slosování o ceny starosty MO III.
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Statutární města mohou v souladu se zákonem o obcích 
členit svá území na městské obvody nebo městské části. 
Městské obvody (nebo městské části) jsou organizačními 
jednotkami statutárních měst. Mají své orgány samosprá-
vy (zastupitelstvo, rada). Historie vzniku územního členění 
Statutárního města Pardubice (které se v současné době 
člení na osm městských obvodů): v letech 1991 – 1996 pů-
sobily tři městské obvody, 1997 – 2002 čtyři městské ob-
vody, 2002 – 2007 sedm městských obvodů (včetně 
našeho obvodu – Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, 
Slovany),  2007 - osm městských obvodů (připojení obce 
Hostovice). Působnosti a pravomoci městských obvodů  
v Pardubicích jsou vymezeny v souladu s ustanovením zákona 
o obcích a související obecně závaznou vyhláškou Statutární-
ho města Pardubice, kterou se vydává Statut města. Tato vy-
hláška upravuje poměry mezi městem a městskými obvody, 
určuje pravomoce a povinnosti městských obvodů a města  
v územně členěném Statutárním městě Pardubice.  
 V roce 1991 Zastupitelstvo města Pardubice schválilo va-
riantu členění svého území  na sedm městských obvodů  
s tím, že v první etapě budou realizovány obvody tři. Jednalo  
se o: MO Pardubice IV (Pardubičky),  MO Pardubice VI (Svítkov)  
a  MO Pardubice VII (Rosice). 
V roce 1996 se konaly první volby do městského obvodu 
sídlištního typu. Vznikl Městský obvod Pardubice II (jednalo  
se o obdoba městských obvodů v Ústí nad Labem). Ostatní 
městské obvody fungují od voleb do obecních zastupitel-
stvem v roce 2002. 
Počet obyvatel našeho městského obvodu k 1. led-
nu 2008 byl na základě sdělení Magistrátu města Pardu-
bic (evidence obyvatel) přes 16 tisíc. Za občany Měst-
ského obvodu Pardubice III jsou považovány všechny 
fyzické osoby, které jsou státními občany České republiky  
a jsou v rámci Městského obvodu Pardubice hlášeny k trvalé-
mu pobytu.

POSkytnuté DOtAce  
Z fOnDu kultuRy, SPORtu, 
mláDeže A VOlnéhO čASu

hiStORie VZniku 
PARDubických měStSkých 
ObVODů

a) tradiční sportovní akce na území MO III 18 000,00 Kč
b) akce předškolních zařízení 23 000,00 Kč
c) akce základních škol 44 000,00 Kč
d) spolková činnost seniorů 3 000,00 Kč
e) akce společenského charakteru ostatních subjektů 120 000,00 Kč
f) pořízení drobných zařízení a vybavení pro sportovní a herní činnost 80 000,00 Kč
h) podpora informačních technologií na školách pro širokou veřejnost MO III. 0,00 Kč
i) podpora talentovaných žáků ZŠ 10 000,00 Kč

❑

V letošním roce byla  poskytnuta podpora formou do-
tace z prostředků Městského obvodu Pardubice III jed-
notlivým subjektům  na konkrétní akce dle zásad hu-
manitní komise pro poskytování dotací z fondu kultury, 
sportu, mládeže a volného času, v rámci našeho obvo-
du v celkové výši 298 tisíc Kč. Tentokrát nemohly být 
všechny žádosti o dotace pokryty v plné výši.  Všechny 
doručené žádosti byly řádně zváženy a prodiskutovány 
Humanitní komisí Rady městského obvodu Pardubice 
III. Doporučené dotace, včetně její výše, byly posléze 
schváleny radou městského obvodu, resp. zastupitel-
stvem městského obvodu, a byly již odeslány.

Ing. Irena Štěpánková, tajemník humanitní komise

Na podzim nás čekají volby do zastupitelstev krajů. Ter-
mín voleb byl vyhlášen na  pátek 17. a  sobotu 18. 
října 2008. Krajským zastupitelům pak vhodí občané 
hlas potřetí od zřízení těchto samosprávních jednotek. 
Jako členové okrskových volebních komisí nejmeno-
vaných politickou stranou se můžete hlásit na Úřadu 
městského obvodu Pardubice III, a to konkrétně u paní 
Ziny Mejzlíkové (466 799 149) nebo paní Petry Gadleno-
vé (466 799 131). Jako členové okrskové volební komise 
se budete muset zúčastnit školení členů komisí. Přihlá-
sit se mohou osoby starší 18 let. Bližší informace Vám 
rádi poskytneme na tel. č. 466 799 131, 466 799 149.

Poskytnuté dotace v roce 2008 

kRAJSké VOlby

nAVštiVte VýchODOčeSkOu 
GAleRii V PARDubicích

Ve Východočeské galerii v Pardubicích v Domě U Jonáše je  
až do 10. srpna 2008 k vidění výstava s názvem Exotismy, 
která návštěvníkům přibližuje fenomén exotismů na příkladech  
z oblasti volného a užitého umění a architektury v Čechách  
a na Moravě od přelomu 19. a 20. století až po dnešek.

Po této umělecké přehlídce se dveře Domu U Jonáše návštěv-
níkům na kratší chvíli uzavřou, aby se znovu otevřely ve středu 
3.  září 2008, kdy zde bude slavnostně zahájena monogra-
fická výstava současného českého umělce Krištofa Kintery, 
jehož tvorba je známa nejen v českém, ale i v mezinárodním 
kontextu. V rámci výstavního projektu bude představena 
jak starší, tak i zcela nová tvorba zahrnující zejména objekty  
a kresby. Výstava potrvá až do 2. listopadu 2008 a bude ji 
doprovázet zajímavě graficky řešený katalog.

Zavítáte-li během léta do obce Kameničky, navštivte zdejší 
výstavní síť, v níž si můžete až do 24. srpna 2008 prohlédnout 
výstavu Zátiší, květiny za sbírek Východočeské galerie  
v Pardubicích. 

Pro zámecký pivovar v Litomyšli pak pardubická galerie  
ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl připravila přehlídku 
významného litomyšlského rodáka Bohdana Kopeckého.  
Tu zde můžete spatřit až do 31. srpna 2008. 

❑

❑

❑
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❑   činnOSt ODbORu DOPRAVy A žiVOtníhO PROStřeDí
Odbor dopravy a životního prostředí vykonává povin-
nosti v samostatné a přenesené působnosti v souladu 
se zákonem o obcích a s obecně závaznou vyhláškou 
města Pardubice, kterou se vydává Statut města. 

I. Rozsah výkonu státní správy: 

-  v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů: 

  vydávání rozhodnutí na základě podané žádosti o  povo-•	
lení kácení dřevin rostoucích mimo les 
 ukládání pokut za nepovolené kácení a poškozování dře-•	
vin, neumožnění vstupu na pozemky a nesplnění náhrad-
ní výsadby
 vydávání souhlasu ke zřizování nebo rušení cest  •	

-   v souladu se zákonem o pozemních komunikacích,  
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky. 

 působnost silničního správního úřadu je vykonávána ve •	
věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelo-
vých komunikací na území MO Pardubice III

Odbor vydává: 

Povolení zvláštního užívání místních komunikací, mezi 
které patří především: 

 •	 povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komu-
nikaci nebo úpravě takového připojení či  jeho zrušení
 povolení o  připojení místní komunikace k jiným  •	
pozemním komunikacím nebo úpravě takového připojení 
či jeho zrušení
 povolení uzavírek místních komunikací a veřejně přístup-•	
ných účelových komunikací popř. nařízení objížďky

Odbor vykonává:

 výkon státního dozoru na místních komunikacích a veřej-•	
ně přístupných účelových komunikacích – kontrola plnění 
povinností uživatelů pozemních komunikací
 řešení správních deliktů právnických a podnikajících fyzic-•	
kých osob a uklání pokut právnickým a podnikajícím fy-
zickým osobám v případě porušení zákona o pozemních 
komunikacích
 vyjádření k projektovým dokumentacím jako dotčený or-•	
gán
 provádění kontroly uvedení komunikací do původního •	
stavu po skončení zvláštního užívání 

II.  Rozsah výkonu samostatné působnosti 
     Městského obvodu Pardubice III:

na úseku životního prostředí:

 vykonává působnost příslušející obci dle zákona o posu-•	
zování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších před-
pisů
 podílí se na zajišťování čistoty a vzhledu veřejného pro-•	
stranství, zajišťoval úklid odpadků z veřejných prostranství 
dle Statutu, odstraňoval skládky na lesních pozemcích, 
uzavíral dohody k provádění péče o pozemky
zajišťuje údržbu veřejné zeleně •	
zajišťuje údržbu drobné zahradní architektury•	
 zajišťuje údržbu dětských hřišť a sportovišť na veřejném •	
prostranství
 zajišťuje provádění kontrol na herních zařízeních •	
  zajišťuje pravidelné přistavování velkoobjemových kon-•	
tejnerů na tuhý komunální odpad

 zajišťuje údržbu a výsyp odpadkových košů na území •	
Městského obvodu Pardubice III
 zajišťuje provoz separačního dvoru Hůrka v areálu společ-•	
nosti Služby města Pardubic  
 poskytuje městu podklady pro vedení a aktualizaci pas-•	
portu zeleně
 zajišťuje údržbu a výsyp odpadkových košů na psí exkre-•	
menty
zajišťuje uložení odpadu z nepovolených skládek•	
 vede evidenci o objemech likvidovaného odpadu a biolo-•	
gického materiálu vzniklého při péči o veřejnou zeleň
 vede pracovní skupinu ÚMO Pardubice III (úklid, drobné •	
opravy dětských herních prvků)
 vede pracovníky v rámci programu veřejně prospěšných •	
prací na základě dohody s Úřadem práce
zajišťuje alternativní práce v rámci výkonu trestů  •	

na úseku dopravy a silničního hospodářství:

-  vykonává vlastnická práva k místním komunikacím  
a veřejně přístupným účelovým komunikacím v ma-
jetku města, včetně jejich součástí:  

 provádí údržbu a opravy místních komunikací a veřejně •	
přístupných účelových komunikací v majetku města včet-
ně jejich součástí (jedná se především o dešťové kanali-
zační vpusti a jejich opravy, výškové úpravy atd.) 
 provádí kontrolu a údržbu sorpčních vpustí na území ob-•	
vodu 
 odstraňuje vraky motorových vozidel a nepovoleně umís-•	
těné překážky 
 vyjadřuje se k harmonogramu čištění a zimní údržby ko-•	
munikací a prováděl kontrolu jejich plnění
 poskytuje městu podklady pro vedení a aktualizaci pas-•	
portu komunikací
 dává vyjádření, návrhy a podněty k jízdním řádům, udíle-•	
ním licencí, provozu a umístění zastávek městské hromad-
né dopravy
 podává návrhy na stanovení místní a přechodné úpravy •	
provozu na místních komunikacích a v případě návrhu 
Magistrátu města Pardubic se k tomuto návrhu se městský 
obvod vyjadřuje
 podává návrhy na zařazení pozemních komunikací do ka-•	
tegorií a tříd místních komunikací na jeho území
 vydává stanoviska, vyjádření a souhlasy vlastníka k uzavír-•	
kám, připojování, zvláštnímu užívání místních komunikací 
a k umisťování věci a pevné překážky na komunikacích 
mimo souhlas k rozhodnutím pro: prodej z mobilních 
zařízení, předzahrádky určené k poskytování občerstvení, 
uložení sítě na mostech, zřízení vyhrazeného parkování  
v zónách placeného stání
 řeší požadavky a žádosti občanů týkající se samostatné •	
působnosti, vydával souhlas k zvláštním užíváním ve-
řejného prostranství, které není místní komunikací  

na úseku investiční činnosti: 

 vyjadřuje se k investičním záměrům města Pardubice na •	
území MO Pardubice III
vykonává investiční činnost z rozpočtu MO Pardubice III•	
 zajišťuje zpracování projektových dokumentací pro územ-•	
ní a stavební řízení a studií týkající se akcí prováděných  
na území
 při realizaci investičních akcí spolufinancovaných nebo •	
financovaných zcela z rozpočtu města Pardubic na pří-
slušný rozpočtový rok spolupracuje s příslušným odborem 
Magistrátu města Pardubic na jejich realizaci
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 po ukončení investičních akcí přebírá majetek vzniklý  •	
z této činnosti 
 po ukončení investic cizího investora přebírá majetek  •	
do správy Městského obvodu Pardubice III 
 zajišťuje aktualizaci seznamu majetku v oblasti životního •	
prostředí sepsaného odborem životního prostředí Magis-
trátu města Pardubic
 zajišťuje podklady k aktivaci majetku po ukončení investic  •	
z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III
 monitoruje možné dotační tituly pro Městský obvod  •	
Pardubice III (v rámci Pardubikého kraje, národních progra-
mů a dotačních titulů z rozpočtu Evropské unie)     

Pátý ROčník PříměStSkéhO 
tábORA Ve StuDánce

V prvním prázdninovém týdnu proběhla v Základní škole 
Pardubice – Studánka tradiční akce pro žáky prvního stup-
ně připravovaná každoročně vyučujícími školy. Letos se pří-
městského tábora zúčastnilo rekordních 83 dětí. Sportovaly, 
věnovaly se výtvarným činnostem,  jedno odpoledne strávily 
na koupališti, nechybělo ani opékání buřtů, noční hra a spaní 
ve škole. Proběhl  jednodenní výlet autobusem, který byl jako 
každý rok hrazen z dotace poskytnuté humanitní komisí Rady 
MO Pardubice III.

Vyučující školy Mgr. Pavel Pospíšil připravil příspěvek  
o výletu:

Český muzikolog Stanislav Bohadlo říká, že když hostí nějaké 
cizince a chce jim ukázat krásy naší vlasti, navštíví s nimi vždy 
dvě místa – Kuks a Adršpach. Je tedy vidět, že jsme cíl našeho 
výletu nezvolili špatně.     

Prohlídka skalních útvarů začala u Krakonošovy skluzavky.  
Až doposud jsme si mysleli, že Krakonoš žil výhradně v Krko-
noších, ale zde jsme se o jeho životě dozvěděli nové skuteč-
nosti. Snad na každém kroku tu Krakonoše něco připomína-
lo: obývák, koberce, křeslo, džbán a dokonce tu byla k vidění  
i jeho vlastní rukavice a zub. A stačilo jen zavolat: „Krakonoši, 
dej nám vodu,“ a už jsme jí dostali pořádnou porci v podobě 
divokého vodopádu.     

Vyvrcholením naší cesty skalami byla projížďka na pramici 
po skalním jezírku. Jsme totiž ryby (družstva candátů, kaprů, 
pstruhů a štik) a pro nás nic lepšího není, než pohyb ve vodě.      
Škoda, že to v tom Adršpachu tak rychle uteklo. Inu, vše  
se mění, jak jsme si mohli přečíst na jednom kameni. Ta slova 
patřila slavnému návštěvníkovi zdejších míst – básníku Johan-
nu Wolfgangu Goethemu.

tichO nAD ZlAtO !
V současné době jsme obklopováni více a více hlukem. Od-
borníci varují před škodlivými účinky hluku na zdraví lidí. Ticho 
se stává čím dále vzácnější. 

Mám občas příležitost krátce pobývat v  části Pardubic, která je 
navštěvována většinou jenom za pěkného počasí, lépe řečeno 
v létě. Jedná se o Labské kouty na pravém břehu Labe. Zde se 
zahrádkáři a chataři dohodli, že od poloviny června do konce 
srpna vždy v sobotu a neděli nebudou požívat hlučné stro-
je, jako sekačky, cirkulárky, vrtačky apod. Všichni tuto dohodu 
dodržují a tak  v sobotu a neděli je zde všude naprosté ticho, 
jenom ptáci zpívají podle svých not. Líbí se mi naslouchat je-
nom šumění vánku, jinak je naprostý klid.  Přál bych takové 
tiché letní soboty a neděle každému obyvateli městského ob-
vodu Pardubice III. 

Nikdo se však nemusí bát, že bych inicioval vydání nějaké-
ho úředního omezení používání sekaček  apod. o sobotách  
a nedělích. To nehrozí. Jenom připomínám, jak  ticho  po pěti 
pracovních hlučných dnech je  příjemné. A protože se řídím 
rčením „ Nedělej to, co nechceš, aby jiní činili tobě“, dodržuji 
klid  o sobotách a nedělích i sám. Aby ticho, klid  nebylo nad 
zlato. 

Ing. Jaroslav  Cihlo, místostarosta MO Pardubice III  

Žáci pátých tříd  ZŠ Dubina se zúčastnili celostátní sou-
těže Preventan cupu ve vybíjené pro chlapce a děvča-
ta. Vítězstvím v místním kole hráči postoupili do kola 
okresního, které se konalo dne 22. 5. 2008. I tento tur-
naj  vyhráli a postoupili do kola krajského konaného 
v Moravské Třebové dne 30. 5. 2008. Do všech zápasů 
vstupovali s vervou a velkým nasazením. Díky tomu vy-
hráli takřka všechny zápasy, až na jeden. Veškerá snaha 
nestačila na tým z Litomyšle.

Děkujeme T. Bolenovi, Š. Hrnčířovi, J. Juricovi, M. Pejzlo-
vé, O. Porkertovi, K. Seifertovi, L. Stoklasové, V. Szekere-
sové, J. Turečkovi, L. Vaňáskovi a M. Žočkovi.
Jsme na ně pyšní a přejeme jim úspěchy nejen ve spor-
tovních soutěžích, ale také v dalším studiu.

Mgr. Jana Formáčková a Mgr. Hana Šmejdířová

žáci Zš DubinA VyhRáli 
kRAJSkOu SPORtOVní SOutěž

❑

❑

❑
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StuDánkA nA ceStách
Ke konci školního roku neodmyslitelně patří výlety, školy v pří-
rodě, exkurze.

Žáci Základní školy Pardubice – Studánka v závěru školního 
roku vyjeli dvakrát i do zahraničí.

Zavítali k našim západním sousedům, do nedalekého 
Saska. 

Nejdříve navštívili Míšeň, město proslulé výrobou světozná-
mého porcelánu. Děti viděly ve videoprojekci výrobu porce-
lánové hmoty, potom si prošly celou manufakturu na výrobu 
porcelánu, nakonec ještě navštívily muzeum, kde mohly obdi-
vovat nádheru hotových výrobků. 

Odtud jely do Drážďan, hlavního města Saska. K prohlídce 
Drážďan neodmyslitelně patří ZWINGER, zámek postave-
ný podle francouzského vzoru. Zde se nachází světoznámá  
obrazárna.

Po prohlídce FRAUENKIRCHE (kostel) si mohly děti vyzkoušet 
své jazykové dovednosti při nákupech suvenýrů a dárků. 

O exkurzi v Polsku ve světově proslulých solných dolech 
ve Wieliczce, které jsou i na prestižním seznamu pa-
mátek UNESCO, a v neméně proslulém koncentračním  
táboře v Osvětimi dvě žákyně 9. ročníku napsaly:

Stalo se to před pár měsíci, když se banda „puberťáků“ rozhodla 
jet do jednoho z nejstrašnějších koncentračních táborů všech 
dob – do Osvětimi a do solného dolu Wieliczky. Ve čtvrtek ve-
čer (v den našeho odjezdu) se autobusem rozléhalo: „Zavřu tě 
do plynové komory.“ nebo „Už se těším, až tě tam nechám.“ 
Není divu, že se to našemu dospělému doprovodu nelíbilo  
a ne jednou to dal hlasitě najevo. Když jsme se však ocitli před 
branami „pekla“, tak už nikomu nebylo do smíchu. Myslím, že 
někteří neměli daleko k slzám. Zato solný důl a především náš 
průvodce nám zvedl náladu natolik, že nám tekly slzy smíchu 
proudem. Byl to moc hezký výlet a výborná zkušenost do bu-
doucna. Kdybych tu byla ještě rok, jela bych určitě znovu. 

Klára P., 9.A

... Nejzajímavějším místem Wieliczky je podzemní jezero  
a kaple sv. Kingy. ... V Osvětimi a Březince (Birkenau) jsme si 
prohlédli jednotlivé bloky, kde zahynulo mnoho lidí. Jsou to 
velmi smutná místa. Lidé by je však měli stále navštěvovat, aby 
si dokázali představit, jak strašná byla 2. světová válka. 

Eliška T., 9.B

připravily vyučující zeměpisu a německého jazyka Mgr. I. Tlamko-
vá a Mgr. Z. Volkovová

inteRAktiVní knihOVnA
Stálou  prioritou naší  knihovny je propagace dětských knih, 
dětské četby a knihovny. Slavnostní  ukončení půlročního pro-
jektu: ,,Kouzelného čtení“ s žáky 1.tříd ZŠ Spořilov  proběhlo  
v měsíci červnu 2008. Skřítek Knižní permon zanechal v noci 
pro malé čtenáře v knihovně odměny, které děti dostaly po 
složení čtenářské zkoušky. Od knihovnic začínající čtenáři do-
stali  zaktivované dětské průkazy, které mohou využít při půj-
čování knih.

V měsíci říjnu se přidáme k dalšímu již 12. ročníku celostátní 
akce TÝDEN knihoven.

Letošní motto zní: Knihovny – rodinné stříbro. Naše knihov-
na se připojí vyhlášením ročního projektu „INTERAKTIVNÍ  
KNIHOVNA PO CELÝ ROK“, který nám dotuje MmP.

Knihovnu dětem přiblížíme modernější formou naučné 
i krásné literatury pro mládež. Tentokrát se budeme vě-
novat dětem bez omezení školního věku. Na naše stálé 
dětské čtenáře i ty, kteří se k nám teprve chystají, čekají 
nově zakoupené společenské hry. Společenské hry bude-
me půjčovat pouze v prostorách knihovny.  

K dalším akcím propagujícím dětskou četbu  patří: ,,První čtení 
s knihovnou“, kterou podporuje také MmP. Jedna z prvních tříd 
našeho regionu bude pravidelně půl roku docházet do kou-
zelné knihovny a seznamovat se s domácími, lesními, vodními 
skřítky, strašidýlky a vílami. Finanční dotace nám umožňuje 
vyrábět s dětmi rukodělné výrobky, motivovat soutěžemi, kví-
zy a elektronicky zpracovanými knihami pro mládež podpo-
řit, vzbudit nebo prohloubit zájem o knihu. Samozřejmě, že 
mají možnost navštívit knihovnu i třídy, které nejsou zahrnuty 
v projektu. Po domluvě rádi pozveme děti na jednotlivé vý-
chovné akce pořádané knihovnou . 

12. ročník Týdne knihoven nám dává dostatečný prostor, 
abychom nezapomněli i na nás, dospělé. Městská knihovna  
Rumunská opět vyhlásí amnestii pro zapomnětlivé čtená-
ře (tzn., že vám nebudou účtovány poplatky za pozdní vrá-
cení knih) a letos opět nabízíme novým dětským čtenářům  
a nově přihlášeným důchodcům v období 6. 10. – 12. 10. 2008   
bezplatnou registraci. Upozorňujeme, že akce trvá pouze  
6. 10. – 12. 10. 2008!

Akce týden knihoven je dobrovolná, ale protože nám na Vás 
záleží, milí čtenáři, připojili jsme se znovu a děkujeme starostovi 
MO III Mgr. V. Štěpánkovi, že nás podpořil, a to nejen při této 
akci vyhlášené svazem knihovníků a informačních pracovníků 
ČR.

Abychom nezapomněli – Městská knihovna, Rumunská se 
připravuje na brzkou rekonstrukci oken a zateplení budovy. 
Včas budeme čtenáře informovat. Případnou změnu  provozní 
doby se dozvíte na internetových stránkách MO Pardubice III 
a na informační tabuli u knihovny.V případě uzávěru knihovny 
nebudou rozesílány sankční poplatky za nedodržení výpůjční 
doby knih a periodik.

Příjemné  dovolené a prázdniny s knihou Vám přejí pracovnice 
knihovny.   

Za knihovnu M. Špačková
Provozní doba MK – Rumunská  o prázdninách: 
1. 7. 2008 – 31. 8. 2008

 pondělí  12.00 – 18.00 hod.
 úterý    zavřeno
 středa    10.00 – 12.00    13.00 – 18.00 hod.
 čtvrtek    10.00 – 12.00    13.00 – 18.00 hod.
 pátek     zavřeno                

❑ ❑
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Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukou poslední 
letošní číslo Zpravodaje Měst-
ského obvodu Pardubice III. 
Od konce minulého roku má 
náš zpravodaj novou podobu  
a doufám, že se Vám líbí . Věřím, 
že ho budete číst i nadále a že 
se  stane Vaším zdrojem infor-
mací. 
Čas běží a my se nacházíme na 
rozhraní konce roku 2008 a za-
čátku roku nového. Jsou tu vá-
noční svátky, které by nás měly 
naladit do úsměvů a pohody. 

Žádné svátky však nevyžadují tolik příprav jako vánoce. Pře-
mýšlíme, komu s čím uděláme radost, a sháníme ty nejlepší 
dárky. Ženy v tomto období vykonávají tradiční vánoční úklid, 
děti se těší na příchod Ježíška. Z čokoládových adventních 
kalendářů mizí pomalu jedna čokoláda za druhou. Někteří 
nedočkavci se již „promlsali“ až na konec. Maminky začínají 
hledat nové recepty na vánoční cukroví, tatínkové obhlíží vá-
noční stromky. V obchodech a na ulicích na nás všude dýchá 
vánoční výzdoba. Mnoho z nás se těší na pár dnů volna, které 
nám letošní kalendář spolu s vánočními svátky připravil. Ne-
měli bychom zapomínat ani na občany, kteří nemají to štěs-
tí a jsou o vánocích sami. Samota nebolí nikdy snad víc jako 
právě o vánocích. Závěr roku mě stejně tak jako mnoho lidí 
přinutí k ohlédnutí a vyhodnocení vykonaného. Silvestrem nic 
nekončí a následující rok nám může přinést mnohé očekávání 
a mnohé úspěchy. 
Co se nám letos podařilo? Pro naše malé občany bylo vybu-
dováno nové dětské hřiště Zelená brána na sídlišti Drážka.  
V celém obvodě byly odstraněny zbývající nevyhovující her-
ní prvky. Ještě letos na vytypovaná místa na území našeho 
obvodu umístěny nové herní prvky (jedná se o pět venkov-
ních hracích ploch). Na sídlišti Drážka byly opraveny chodníky 
před čp. 1552 – 1554. U čp. 1549 – 1551 se chystáme opravit 
další chodníky, projekt je již v této chvíli dokončován. Příští 
rok bude vybudována nová odpočinková plocha ve vnitro-
bloku tvořeném ulicemi U Háje, Na Drážce a Bezdíčkova. Bu-
dou zde umístěny nové herní prvky, herní sestava pro větší 
děti, vysazeny nové stromy, osazeny lavičky atd. Protože je 
v našem obvodu neustále nedostatek parkovacích míst, v je-
jich rozšiřování pokračujeme. Ještě letos bude dokončeno 
vybudování nového parkoviště u čp. 957 – 958 v ulici Erno 
Košťála, bude zahájena výstavba parkovacích míst u čp. 966 
– 969 v téže ulic. Letos jsme pokračovali v opravě chodníků 
v ulici Dašická, a to od křižovatky s ulicí Zajíčkova po křižo-
vatku s ulicí Spojilská. Dále jsme pokračovali v programu 
regenerace, a to v ulici Josefa Janáčka a v ulici Erno Košťála 
před čp. 962 – 963 a ve vnitrobloku před čp. 966, 964 – 965  
a za čp. 962 – 963. Dále pak máme připravenu projektovou do-
kumentaci na vybudování nového parkoviště u křižovatky ulic 

Mgr. Vítězslav Štěpánek
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Dašická a Luční. Ovšem celá akce závisí na výkupu pozemků 
od fyzických osob. Rovněž pokračujeme v nových výsadbách. 
Byly vysázeny nové keře v ulici Spojilská před čp. 1853-1854  
a v ulici Jana Zajíce z boku domu čp. 955. Do konce roku bude 
ještě vysazeno: v okolí domu čp. 723 - 728, 738 - 739, 740 - 741 
v ulici Dubinská, dále za domy čp. 970 – 973, 994 - 995, 987- 
989, 973 v ulici E. Košťála, u Mateřské školy a u čp. 860 - 864  
L. Matury a v ulici Dubové návrší.  V příští roce plánujeme 
opravu chodníků v centrální části Dubina sběrem k nové ob-
vodové komunikaci Dubinská, projektovou dokumentaci již 
v současné době dokončujeme. V současné době probíhá na 
území našeho obvodu realizace akce Pardubice bez bariér - 
trasa 3, která bude do konce roku ukončena. Projekt se týká 
úprav přechodů pro chodce a úprav zastávek MHD. Prosím Vás 
o trpělivost při problémech spojených s realizací této akce. 
Děkuji Vám nejen za slova chvály ale i za připomínky, pod-
něty a stížnosti. Stejně tak jako v soukromém životě platí, že 
mnohem lepší je o problémech  si promluvit, než pomlouvat 
někde v ustraní. Dále bych se v tomto úvodní slovu zmínil  
o nejednotné  komunikaci mezi zástupci jednotlivých byto-
vých domů. Z naší praxe je problém, že na jednu akci, stav-
bu či projekt máme dva různé protichůdné názory z jednoho 
domu. Budeme při schůzkách nad různými projekty požado-
vat vyjádření zvoleného zástupce daného domu, tedy správce 
bytové samosprávy, který nám předá stanovisko nebo poža-
davek za daný bytový dům. Dále plánujeme další schůzku se 
zástupci samospráv bytových domů.  
Během celého roku připravujeme akce převážně s programem 
pro děti, proto nyní  plánujeme pro dospělé občany našeho 
městského obvodu první masopustní tancovačku se staročes-
kými dobrotami, a to  v sobotu 28. února od 19 hodin v sále 
kulturního domu Dubina. K tanci i posluchu bude hrát skupina 
Regent. Všichni jste srdečně zváni, kdo bude chtít může přijít 
v masce nebo v kroji. Každý návštěvník obdrží malý dárek. 
Přeji Vám krásné, šťastné a veselé vánoce a do nového 
roku mnoho zdraví, štěstí, pohody.  

Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

V tOmtO číSle ❑
Provoz úřadu o svátcích•	

Poskytování dotací•	

Poplatky za TKO a za psa•	

Obytná zóna•	

Masopustní tancovačka – pozvánka•	



V průběhu letošního roku byl (nákladem města Pardubice) 
opraven pomníček ve Studánce věnovaný padlým bratrům 
ve světových válkách. Letos jsme si totiž připoměli 90 let od 
skončení I. světové války, která znamenala miliony padlých a 
raněných a  zmrzačených vojáků. Hrůzy války se dotkly téměř 
každé rodiny. Též můj prastrýc bojoval na italské frontě. Měl 
jsem možnost číst dopis, který psal z fronty svému tatínkovi do 
Vysokého Mýta. V dopise tento rakouský důstojník popisoval 
hrůzy bojů, utrpení zraněných i statečnost jemu podřízených 
vojáků. Byl to dopis velmi smutný.  Pan Kautský, tak se prastrýc 
jmenoval, se konce války nedočkal. Padl v roce 1917.

Květ vlčího máku je v dnešní době neodmyslitelným symbo-
lem oslav Dne válečných veteránů – v Anglii  Poppy day. Proč 
právě vlčí mák?

Každého jedenáctého dne jedenáctého měsíce v roce přesně 
v jedenáct hodin se ve Velké Británii na dvě minuty zastaví ži-
vot. Tento zvyk trvá již od roku 1919 jako symbol uctění památ-
ky padlých v den podpisu příměří na konci první světové války. 
Příměří mezi státy Dohody a Německem bylo totiž podepsáno 
v salonním voze francouzského maršála Foche v lese u Com-
piegne  11.11.1918 v 11 hodin.

K tradici dvouminutového ticha se v roce 1921 přidal symbol 
rudého vlčího máku a podnět dala právě založená Britská legie, 
jež pomáhá všem bývalým vojákům, kteří se zúčastnili váleč-
ných konfliktů. 

O symboliku vlčího máku se nevědomky zasloužil vojenský 
lékař podplukovník John McCrae z kanadského Ontaria, který 
v první světové válce sloužil v Evropě. Ačkoliv byl vojenským 
chirurgem, na útrapy a bolest raněných vojáků si nemohl zvyk-
nout. Svoji bolest mírnil psaním básní. Zvláště se ho dotkla 
smrt přítele a bývalého žáka poručíka Alexise Helmera. Očitý 
svědek seržant Cyril Allison popsal, že toho rána, kdy vál jem-
ný východní vítr, se vlčí máky mezi hroby jakoby vlnily. John 
McCrae svou bolest vepsal do básně, ale papírek s ní zahodil. 
Kolemjdoucí důstojník jej však zvedl a poslal do Anglie. Časopis 
Punch publikoval báseň 8. prosince 1915. Tradice nošení vlčího 
máku se John McCrae nedožil, padl před koncem války.

 Ing. Jaroslav Cihlo
místostarosta MO Pce III  

 

Na polích ve Flandrech
Překlad básně Johna McCrae
 
Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,
je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanóny jen svojí píseň řvou.
 
My už však nevstanem a je to možná zdání,
že včera ještě žili jsme a byli milováni.
Teď jenom tiše ležíme
na polích flanderských.
Náš boj však zase jiní převezmou.

 Použitý zdroj: Věra Černá, MO ČR Praha

OPRAVA POmníku PADlých 
bRAtRů Ve StuDánce
hiStORie Vlčích máků  
– POPPy DAy

PROmARněné PeníZe❑ ❑
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Před koncem každého kalendářního roku předkládá rada  
a zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III  schvaluje roz-
počet na příští kalendářní rok. Každým rokem stejná situace. 
Peněz je málo, ne na všechny záměry rady a zastupitelstva se 
dostává, některé projekty musí počkat, ačkoliv by bylo vhodné  
je realizovat již „včera“. A  při tom  nemalý objem peněz z roz-
počtu je potom v průběhu roku vynaložen na likvidaci vandal-
ských činů, které provedlo jen pár  nerozvážných spoluobčanů. 
Všechno, co se opravuje, se musí zaplatit. Tady nemám na mysli  
opravy způsobené užíváním,  povětrnostními vlivy, ale úmysl-
ným poškozováním inventáře na veřejném prostranství. Platí 
se za každý šroub, každé prkno, za všechnu práci řemeslníků 
- opravářů. Nic není zadarmo.

Například. Před krátkým časem byly na kraji sídliště Dubina  
instalovány dřevěné pohádkové postavičky podél přístupové 
cesty do lesa a na kraji lesa za mostkem. Postavičky vznikly na 
základě návrhu dětí a školáků, kteří kreslili své návrhy, z nichž 
potom bylo vybráno 10 nejpožadovanějších. Cílem pohádko-
vé cesty bylo potěšit malé děti, způsobit jim radost a udělat 
procházku s rodiči zajímavější.

Jaký je výsledek? Dřevěné pohádkové postavičky vydrže-
ly v lese  bez poškození  jeden den, přes noc některé z nich 
neznámý vandal vyvrátil. Podobný osud měly sochy  podél 
neosvětlené cesty do lesa. V současné době jsou již dřevěné 
pohádkové postavy přemístěny do parkové části blíže k centru 
Dubiny a protože  je možno vidět malé děti okolo nich,  svůj 
ůčel plní. Jen ta moudrá sova chybí. Peníze vynaložené na pře-
místění a novou instalaci soch však mohly být použity jinde.

                                                  Ing. Jaroslav Cihlo
místostarosta MO Pce III  

Na rozhraní letošního roku bude Úřad MO Pardubice III otevřen 
následovně: 

29.12.2008  od 8 – 12 hodin 
   od 13 hodin – 17 hodin 

30.12.2008  od 8 – 12 hodin 
   od 13 hodin – 15:30 hodin

31.12.2008  od 8 – 12 hodin

2.1.2009   Úřad bude pro veřejnost uzavřen 

OteVíRAcí DObA ÚřADu  
měStSkéhO ObVODu  
PARDubice iii meZi VánOčními 
A nOVOROčními SVátky

❑
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I v příštím roce 2009 budou poskytovány Městským obvo-
dem Pardubice III dotace z fondu kultury, sportu, mládeže 
a volného času. Pravidla pro jejich poskytování i aktuální žá-
dost pro rok 2009 najdete na našich webových stránkách  
(www.pardubice.eu).

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise

POSkytnutí DOtAcí Z fOnDu 
kultuRy, SPORtu, mláDeže  
A VOlnéhO čAS

❑

Při vyhlášení ročního projektu: ,,Interaktivní knihovny“ jsme 
zaznamenaly  obrovský zájem základních škol. Moc děkujeme 
všem vyučujícím, kteří spolu s námi podporují dětské čtenář-
ství a uvědomují si, že  to bez knihoven ani v digitálním světě 
nebude možné.

Dnes bychom Vám všem, kteří máte zájem 
	 přijít do knihovny,
	 začíst se do nových interaktivních knih,
	 zahrát si nové společenské taktické hry,
	 sestavit si 3D pěnové puzzle,
nabídly seznam dostupných her. 

Za spolupráce p. Gadlenové (asistentky kanceláře starosty  
MO III) jsme pro Vás čtenáře připravily téměř vánoční překva-
pení - novou interaktivní část knihovny, ve které je zabudovaný 
i veřejný internet. 

Nakonec malá soutěžní otázka pro naše dětské čtenáře: Věděli 
by jste název skřítka, kterého máte na svých průkazkách? První  
3 soutěžící, kteří  přijdou do knihovny, obdrží malý dárek od 
knihovnic. 

                                za knihovnu Marcela  Špačková 

Důležité upozornění pro čtenáře naší MK:

od  2. 1.- 16. 1. 2009  bude knihovna uzavřena z důvodu  
probíhající revize knižního fondu.

email: knihovna.rumunska@centrum.cz
telefon:  466 264 313
mobil: 731 198 161

Některé hry zakoupené za finanční podpory Městského obvo-
du Pardubice III a MmP:

Aktivity Junior, Carcassone, Aktivity 2, Puzzle: Hurvínek, Vesnic-
ký hostinec, Perfektní den, Útok mláďat, Spokojený medvěd, 
Měsíční vila, Ztracený poklad, Pejsci v košíku, Noemova archa 
3D puzzle. Společenská hra Čarodějničko hoď sebou, Sudoku, 
Andělské karty, Kyvadlo, Člověče nezlob se na kobercích, Mo-
tanice II. Karetní hra Série nešťastných náhod.

Hry jsou určeny pouze k prezenčnímu půjčování.

měStSká knihOVnA  
RumunSká 90

❑

Základní škola na Dubině slaví velký úspěch. Jako první  
a jediná základní škola v Pardubicích získala grant  
Evropského strukturálního fondu v oblasti zvyšová-
ní kvality ve vzdělávání, vzdělávání pro konkurence-
scho-pnost. V červnu 2008 vedení školy podalo projekt 
na téma Inovativní výuka s využitím ICT (informační  
a komunikační technologie) na druhém stupni základ-
ní školy. V září 2008 byl  projekt úspěšně schválen a od led-
na 2009 bude tento projekt realizován týmem pedagogů  
a vedením školy. 

Projekt je založen na vytvoření inovativních výukových 
modulů, jejichž cílem je zvýšit úroveň využívání ICT a in-
teraktivní tabule ve výuce. Projekt se zaměřuje na vytvoření 
a zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výuko-
vých činností včetně tvorby modulových výukových progra-
mů.

Projekt je  rozdělen do modulů. Každý modul obsahuje  
3 části: teoreticko-výkladovou, procvičovací a testovací-
ověřovací. Moduly jsou zaměřeny na matematiku (40 modu-
lů), český jazyk (20 modulů), zeměpis (20 modulů) a fyziku 
(20 modulů). V rámci tohoto projektu bude celkem vytvořeno 
100 modulů. Projekt naplňuje realizaci školního vzdělávacího 
programu základního vzdělávání a přispěje k rozvoji klíčo-
vých kompetencí žáků druhého stupně základní školy. Uče-
ní se stane pro žáky přitažlivějším a dostupnějším, neboť 
moduly budou přístupné i na internetových stránkách. Projekt 
nám umožní pořízení již čtvrté interaktivní tabule.  Projekt 
podporuje i strategické záměry a cíle Evropské unie za-
jistit přístup k informačním a komunikačním technologiím.

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
                ředitelka školy

PRVenStVí ZŠ DubinA❑

Den otevřených dveří

ZŠ Dubina

Zve Vás Základní škola Dubina

20. ledna 2009 
od 8,00 do 16,00 hodin

Budete mít možnost:
.  vyzkoušet si práci s interaktivní 

tabulí

. nahlédnout do vyučovacích hodin

. prohlédnout si prostory školy

. zhlédnout kulturní pořad

. sledovat práci mladých techniků 

.  sledovat práci v družině,  
v kroužcích

. zapojit se do sportovních aktivit
       (nutný sportovní oděv)

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
               ředitelka školy 
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Ve škole proběhly některé tradiční akce: zahájili jsme škol-
ní rok slavnostním šerpováním prvňáčků na školáky, prvňáčci 
obdrželi svoje první slabikáře při Slavnosti slabikáře, při Spor-
tovním dopoledni si ve škole zacvičily děti z osmi oddělení  ma-
teřských škol z našeho obvodu, proběhl Mikulášský turnaj v ko-
šíkové, kterého se zúčastnila družstva z deseti pardubických 
základních škol. Velmi úspěšnou akcí byla Adventní sobota ve 
škole spojená s výrobou nejrůznějších vánočních dekorací, kte-
ré se tradičně účastní velké množství žáků se svými rodiči.

Zorganizovali jsme pro naše žáky řadu exkurzí, například  
do Jičína, města pohádek, do zoo ve Dvoře Králové,  Adršpaš-
sko-teplických skal, na předvánoční akce na Veselý kopec, do 
Prahy,  na výstavu Tutanchamon, po stopách Keltů do Hradiště 
u Českých Lhotic  a jednu zahraniční  - poznávací zájezd do 
Francie  a Anglie.

Žáci šestých tříd se zúčastnili pobytových harmonizač-
ních kurzů částečně financovaných z dotace Krajského úřadu 
Pardubického kraje.

Pokračuje naše spolupráce s Pardubickou krajskou nemoc-
nicí – žákyně devátého ročníku připravily pro malé pacienty balíč-
ky s vlastnoručně napečenými perníčky a žáci pátého a sedmého 
ročníku pro ně připravili dramatizaci pohádek, písničky a dárečky.

K dalším netradičním akcím patřila například beseda žáků 
školy se známým americkým basketbalovým hráčem hrajícím 
českou Národní ligu Levellem Sandersem, sobotní spaní šesťá-
ků ve škole spojené se zeměpisným terénním cvičením, účast 
žáků školy na plavecké štafetě měst, účast žáků školy a jejich 
učitelů na sobotních sportovních akcích Velké pardubické 
cross-country a Běhu naděje, zapojení žáků devátých tříd do 
akce Příběhy bezpráví spojené s besedou s pamětníky roku 
1968, beseda „páťáků“ s pamětníkem 2. světové války.

Ve škole pracuje řada zájmových kroužků, od září nově 
například Malé baletky, výuka na kytaru a na klávesy  a již dru-
hým rokem Chovatelský kroužek, jehož členům se podařilo ve 
školní zimní zahradě odchovat tři mláďata korel chocholatých. 

Škola získala dva granty z rozvojových programů vy-
psaných ministerstvem školství  na ekologii a rozvíjení čte-
nářských dovedností u žáků – za sto tisíc Kč byla vybudovaná 
v areálu školy „zelená učebna“, jejíž dokončení plánujeme do 
března tak, aby na jaře mohla být využívána žáky při výuce, a  za 
osmdesát tisíc Kč byly zakoupeny do školní knihovny knihy pro 
mimočítankovou četbu pro žáky prvního stupně.

Žáci školy se zúčastnili mnoha soutěží – jmenujme napří-
klad sportovní soutěž O nejrychlejšího chlapce  a dívku Pardu-
bic,  rétorickou soutěž Mistr slov, ve které byl předsedou poroty 
moderátor televize Nova Reynolds Koranteng, a kde naše žáky-
ně získaly dvě druhá místa, pěveckou soutěže Perníkový slavík, 
kde si naši žáci vedli rovněž velmi dobře, a  soutěž z oblasti in-
formatiky a programování PC – ák, ve které žáci školy získali dvě 
první místa (počítačová grafika a tvorba www stránek) a jedno 
třetí místo (počítačová gramotnost).

připravil: kolektiv vyučujících ZŠ Pardubice - Studánka

nOVinky Ze ZáklADní ŠkOly 
PARDubice – StuDánkA  
Ve ŠkOlním ROce 2008/2009

❑
Pozvánka na 

Den otevřených dveří
Všichni zaměstnanci Základní školy Pardubice  

– Studánka, Pod Zahradami 317  zvou budoucí 
prvňáčky s jejich rodiči, rodiče současných žáků, žáky 

budoucích 6. tříd, žáky mající zájem o zařazení do 
sportovní třídy zaměřené na basketbal a všechny další 

příznivce školy na Den otevřených dveří,  
který se bude konat dne 

13. a 14. ledna 2009.
13. ledna bude škola návštěvníkům otevřena dopoled-
ne od 9.00 do 12.00 hodin. V této době můžete sledo-
vat práci žáků v hodinách nebo si prohlédnout celou 

školu – prohlídka  začne vždy v celou hodinu  
(v 9, 10 a 11 hodin u správní budovy školy). 

14. ledna můžete v odpoledních hodinách od 14,00 do 
16,30 zhlédnout práci žáků  v zájmových kroužcích či 

opět využít celkové prohlídky školy  
ve 14, 15 a 16 hodin. 

Další informace o škole i Dni otevřených dveří 
zjistíte na telefonním čísle 466 654 313 či na 

webových stránkách školy  
http://www.zs-studanka.cz/
http://www.zs-studanka.cz/ 

Mgr. Ivana Nejedlá

ředitelka školy

Na ZŠ Dubina mohou žáci  navštěvovat tyto volnočasové 
aktivity:
0	 kroužek mladých techniků
0	 	přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka, ma-

tematiky a fyziky
0	 kroužek florbalu
0	 kroužek šachu
0	 kroužek šikulek
0	 kroužek karate
0	 kroužek plavání
0	 kroužek taneční
0	 kroužek keramiky pro začátečníky
0	 kroužek keramiky pro pokročilé
0	 kroužek anglického jazyka pro 1. třídu
0	 kroužek anglického jazyka pro 2. třídu
0	 hru na klávesové hudební nástroje Roland
0	 zpěv  
0	 	základní uměleckou školu v oboru hudebním, tanečním, 

výtvarném.

kROužky A VOlnOčASOVé 
AktiVity nA ZŠ DubinA

❑



Dne 26. 10. 2008, kdy jsme nasedli do autobusu, začala naše 
daleká cesta do Velké Británie nejen za poznáním, ale i za 
výukou anglického jazyka. O naši bezpečnost a pohodlně 
strávenou cestu se starali páni řidiči. Kolem šesté hodiny ve-
černí jsme opustili území naší milované země a vydali se vstříc 
novému dobrodružství. Po nočním přejezdu přes Německo, 
Lucembursko, Belgii a Francii jsme se konečně dosta-
li do francouzského přístavu Calais. Asi po hodině a půl 
cesty luxusním trajektem jsme se vylodili v krásném anglic-
kém přístavu Dover. Poté jsme pokračovali znovu autobusem, 
ovšem už po levé straně vozovky, konečně do přímořského 
města Hastings. Zde jsme si nejdříve prošli veškeré paměti-
hodnosti a zajímavosti, které nám toto krásné, asi stotisícové 
město nabízelo - například Pašerácké jeskyně, či podmořské 
akvárium. Po krátkém rozchodu jsme se vrátili  ke škole k auto-
busu, kde si nás vyzvedli naše hostitelské rodiny. Druhý, třetí 
a čtvrtý den jsme se dopoledne ve škole účastnili výuky 
angličtiny  s rodilými mluvčími. Po obědě jsme se vydali na 
cestu do nedalekého městečka Battle, které je známé jako 
dějiště slavné bitvy u Hastingsu z roku 1066. Prohlédli jsme si 
opatství  Battle Abbey a poté i muzeum  Yesterday’s World, 
které nám přiblížilo život ve viktoriánské době. Příští den jsme 
se vydali do Brightonu, kde jsme si prohlédli nádherný Royal 
Pavilon a kde jsme měli rozchod ve známém zábavním par-
ku Brighton Pier. Ve čtvrtek jsme absolvovali asi hodinovou 
túru po útesech Seven Sisters. Poslední den našeho pobytu 
v Anglii, po rozloučení s rodinami, jsme se vypravili do met-
ropole této nádherné země, do Londýna. Po příjezdu jsme 
sledovali město z 135 metrového ruského kola nazývajícího se 
LONDON EYE. Prošli jsme si nejznámější památky Londýna 
-  Big Ben, The House of Parliament, Trafalgar square, 
Picadilly Circus a Buckingham Palace. Naše putování po 
Londýně jsme zakončili dvouhodinovou prohlídkou Musea 
Madame Tussand. Vyfotili jsme se s mnoha celebritami, ale 
také se sportovci, či animovanými hrdiny. Když jsme se koneč-
ně dostali k autobusu, tak jsme unavení a plni dojmů z toho-
to výletu vyrazili směrem k ČR. Myslím, že to řeknu za nás za 
všechny: „BYLO TO LOVELY!!!!!!!!“

Kateřina Wojnarová a  Hana Pilná
 žákyně 9. B ZŠ Dubina     

V Anglii ZA VýukOu 
i POZnáním

❑
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Přijela k nám návštěva z Moravy. Dobrosrdečná Moravanka, 
důchodkyně, sedmdesátiletá paní. Prošli jsme s ní naše sídliště, 
ukázali dětská hřiště, novou výstavbu ve východní části sídliště 
i dubinský rekreační les. Cestou s z lesa jsme procházeli par-
kovou úpravou s dřevěnými pohádkovými postavami, které 
tam jsou hlavně pro potěšení dětí. Potkali jsme asi třicetiletého 
štíhlého mladého pána s černými vlasy, který tam venčil svého 
velkého černého psal. Pes nebyl na  vodítku a „označkoval“ tam 
podle psího způsobu jednu z pohádkových postav. Náš host, 
paní z Moravy, upozornila velmi slušně majitele psa, že by měl 
mít psa na vodítku a neměl by ho nechat „značkovat“ dřevěnou 
pohádkovou postavu, na kterou sahají děti. Paní z Moravy se 
nezmohla ani na slovo, když uslyšela z úst „mladého Pána“ slo-
va: „Jdi do hajzlu, babo pitomá!“. Komentáře netřeba; snad jen 
skromné přání, aby se naši strážci pořádku občas porozhlédli  
i v těchto končinách a pomohli při opožděné výchově podob-
ných „občanů“.
        
   B. K.

i tAkOVí JSOu meZi námi❑

V Pardubicích na Dašické ulici má své působiště od roku 2004 
kroužek stepového tance. Výuka stepu probíhá pod akreditací 
Ministerstva školství ČR a je vedena podle metodiky, kterou vy-
pracoval Ing. Zdeněk Pilecký, zástupce mezinárodní stepařské 
asociace ITA v ČR. Výuka je určena pro všechny zájemce od 7 let 
věku, tzn. i dospělé. Pokročilí stepaři jsou vítáni ve stepařském 
kroužku KONSTANCE, který se účastní soutěží v TAP Dancing  
a na požádání vystupuje pro veřejnost. Je neziskovým sdruže-
ním, které nikdo nefinancuje a náklady hradí všichni společně. 
Nabízí možnost pohybové relaxace, trochu jiné, než je aerobic 
a není tak fyzicky náročný jako irský step. 
Přejeme krásně prožité vánoční svátky a až budete pře-
mýšlet, jak se rychle zbavit vánočních kil, vzpomeňte si 
na Tap Dancing a zavítejte k nám!
Více na http://www.konstance.wz.cz 
nebo www.konstance.wz.cz
Kontakt: Olga Heřmanová, tel.: 728 556 502

kROužek StePOVéhO tAnce❑

tAneční bály 
Ve StuDánce

Bály, plesy i zábavy mají v našem 
obvodu velkou tradici.

Před 2. světovou válkou to byly 
oblíbené odpolední čaje i maš-
karní plesy pořádané volejba-
lovým klubem. Sbor dobrovol-
ných hasičů pořádal každoročně 

Hasičský bál a Spolek divadelních ochotníků Babský bál.

Za války však byly taneční zábavy zakázány, a proto Spolek di-
vadelních ochotníků pořádal velmi oblíbené divadelní a kultur-
ní pořady s hudbou a zpěvem.

Rovněž po válce se uskutečnilo několik významných tanečních 
programů, jmenujme například maškarní, hasičské  a myslivec-
ké bály. Rádi bychom na tuto tradici plesů a bálů v našem ob-
vodu navázali, a proto  Vás srdečně zveme na: 

Masopustní tancovačku
se staročeskými dobrotami

v sobotu 28. února od 19 hodin 
v sále Kulturního domu Dubina

k tanci i poslechu bude hrát skupina Regent

vstupné 150,- Kč, v ceně malé staročeské občerstvení

vítána je maska či staročeský kroj – pro každého  návštěvníka 
splňujícího tuto podmínku je připraven malý dárek

předprodej vstupenek  v KD Dubina
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Správce místních poplatků za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu /TKO/, ale i poplatku ze psů provádějí stále vymáhá-
ní dosud nezaplacených poplatků všemi prostředky, které jim 
ukládá zákon o správě daní a poplatků. 
V některých případech již správce vyčerpal všechny možnosti, 
jak daňový subjekt – poplatníka upozornit na dluh, tak aby po-
platník příslušný dluh vyrovnal v náhradní lhůtě. Správce po-
platku již nemá jinou možnost, než použít daňovou exe-
kuci. Daňovým subjektům /dlužníkům/, kteří dosud neměli 
zájem si své závazky vůči úřadu vyrovnat bude provedena 
exekuce na jeho účet, které je spojeno s dalšími dočasnými 
omezeními. Dále bude prováděna exekuce na plat jednot-
livých daňových subjektů, kteří své dluhy neuhradily.

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí OES

Vymáhání neuhRAZených 
POPlAtků –  eXekuce

❑

Značka „Obytná zóna“ se začala používat k označení oblastí, 
kde platí ustanovení o provozu v obytné zóně od ledna 1990. 
Zdálo by se tedy, že více než 18 let je dostatečně dlouhá doba 
pro důkladné seznámení  s těmi povinnostmi. Bohužel jak vi-
díme každodenně, v praxi tomu tak není.Řidiči tyto povinnosti 
neznají, nebo nejsou ochotni je dodržovat. O jaké povinnosti 
se tedy jedná?

Asi nejzásadnějším omezením pro řidiče je velmi striktní sta-
novení MAXIMÁLNÍ POVOLENÉ RYCHLOSTI na POUHÝCH  
20 km/hod. Tato rychlost je zvolena z důvodu, že v těchto 
místech je chodci umožněno užívat komunikaci v celé její šířce 
a hlavně jsou zde povoleny hry dětí.

Řidič je tedy povinen dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chod-
cům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vo-
zidlo. Chodci nemusí chodit po chodníku, musí jen stejně jako 
hrající si děti umožnit jízdu vozidlům.

Cyklista mladší 10 let zde nemusí mít dohled osoby starší 15 
let. Lze se tedy bez omezení pohybovat na kolečkových brus-
lích či lyžích, které jinak patří pouze na chodník. Nejčastěji po-
rušovanou povinností je pak možnost „stání“ vozidla pouze na 
místech označených příslušným dopravním značením jako 
parkoviště. Mimo takto označená místa je tedy pouze možno 
uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodle-
nému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob 
anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu tzv. 
„zastavení“.

Dále je nutné upozornit, že na křižovatkách uvnitř obytné 
zóny je vždy nutné dát přednost všem vozidlům přijíždějícím 
zprava.

Velmi nebezpečné je zanedbání povinnosti, na kterou mnoho 
řidičů zapomíná, že v případě výjezdu z obytné zóny je řidič 
v pozici vozidla vyjíždějícího z místa ležícího mimo komunika-
ci a je tedy povinen dát přednost všem účastníkům silničního 
provozu.

 Ing. Petr Kvaš, ředitel MpP

Obytná ZónA❑

V současné době není známa žádná změna týkající se poplat-
ku za TKO pro rok 2009.  Novela  zákona o místních poplatcích 
je již připravována, není však dosud v platnosti (např. jde o výši 
poplatků).
V tuto chvíli tedy platí že:
	 	místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (TKO) na rok 2009 zůstává ve výši 498,- Kč

	 	jeho splatnost je do 30.4. příštího roku /stejně jako v před-
chozích letech předpokládáme, že koncem měsíce ledna 
dojde k distribuci složenek pro zaplacení tohoto poplatku 
na adresy trvalého pobytu/

	 	poplatníci, kteří mají nárok na osvobození, o toto musí po-
žádat před splatností poplatku. 

Poplatek se stále vztahuje k trvalému pobytu  
poplatníka, právě zde je každý POVINNEN si jej uhradit 

/ať se fyzicky zdržuje kdekoliv/!!!

K 1.1.2009 se připravuje změna v Obecně závazné vyhlášky 
č. 13/2004 o místním poplatku ze psů, v planém znění, která 
se týká poživatelů dvou důchodů současně, přičemž jsou 
jeho jediným zdrojem příjmů, tedy např. důchodu starobního a 
vdovského nebo vdoveckého apod. Tato sazba činí 200,- Kč za 
jednoho psa/rok, 300,- Kč za každého dalšího psa/rok. V uply-
nulých letech tito poplatníci museli žádat o snížení poplatku, 
což novelou této vyhlášky odpadne. Tato změna dosud není 
schválena /o dalším vás budeme informovat/. 
K žádným dalším změnám ve výši poplatku by dojít nemělo, 
měly by tedy zůstat poplatky:
	 	v rodinných domech za jednoho psa 200,- Kč/rok, za každé-

ho dalšího psa 300,- Kč/rok,
	 	v ostatních domech za jednoho psa 1.200,- Kč/rok, za kaž-

dého dalšího psa 1.500,- Kč/rok.
Poplatek je splatný nejpozději do 15.3. poplatkového ob-
dobí. Pokud je sazba vyšší než 400,-Kč, lze poplatek splácet ve 
čtyřech stejných splátkách.
Upozorňujeme poplatníky na „ohlašovací povinnost“, kte-
rou musí splnit nejdéle do 15 dnů ode dne, kdy pes dovrší stáří  
3 měsíců anebo ode dne, kdy poplatník začne držet psa staršího.

Ing. Irena Štěpánková, vedoucí OES

míStní POPlAtek ZA tkO

míStní POPlAtek Ze PSA

❑

❑
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Tak se postupně rodil název předměstské části Městského obvodu Pardubice III. A proč asi VYSTRKOV? Je zřejmé, že šlo o území 
tehdy dosti vzdáleného od středu města. Počátky historie této části města se odvíjejí již od počínajících blahodárných reforem 
Marie Terezie, to je od 18. století.
Dvorní instrukcí z 1. a 13. března 1777 se měla rozdělit císařská, městská a fundační popluží na tzv. familie. Tehdy, na radu šlechtice 
F. A. Raaba (pardubického měšťana), vrchního ředitele všech královských panství v Čechách, vyzkoušela císařovna rozdělení císař-
ské i městské půdy do dědičného nájmu na pardubickém panství. Nájemci těchto dílů si říkali „familiáři“ a od této doby, tj. od 18. 
století, se Vystrkov pravděpodobně přejmenoval na FAMILII.
Je zřejmé, že si občané na tento název zvykli a že si vedli dobře. Postupně se z tohoto území stalo příjemné místo s vyhledávaným 
lesem, lákajícím k vycházkám. Proto již v roce 1915 byly instalovány – jedny z prvních – pouliční petrolejové lampy. 
Podle písemných záznamů byl zde od roku 1870 provozován hostinec, zvaný Valachovna (dnešní Lípa – autoškola). Měj již sál 
s možností posezení a tance. Prvním hostinským byl pan Volf.
Důležitost čtvrti Familie byla posílena i stavbou nedaleké školy U kostelíčka v roce 1903 (vyučování bylo slavnostně zahájeno  
30. 12. 1906).
V těsné blízkosti Familie byl od roku 1897 vybudován a za druhé světové války bolestně proslaven „Zámeček“

Slavnostní přejmenování FAMILIE – na NA SLOVANECH
Radostná nálada po skončení druhé světové války neznala mezí. A tak se ani Familii nevyhnula. Bylo to 26. 8. 1945, kdy velká 
manifestace občanů FAMILIE vyhlásila přejmenování stávajícího názvu na NA SLOVANECH. Byla to hodně velká sláva na fotbalo-
vém hřišti SK Slovan. V předvečer slavnosti uspořádali skauti DTJ velký táborák, jehož se zúčastnilo asi 350 skautů. V den slavnosti 
doručily štafety NTV na pardubické radnici originálně sestavené požadavky tohoto předměstí. Odpoledne ze Smetanova náměstí 
vykročil impozantní průvod, z něhož odbočila delegace s krásným věncem ZÁMEČEK, aby jej položila k místu, kde byly německým 
gestapem popravování nevinní muži a ženy. Zatím na hřišti SK Slovan zahájil manifestaci předseda pan Kubeš. Poté se rozvinul 
program, na němž jednotlivé složky ukázaly svoji činnost. Přejmenování bylo schváleno MNV Pardubice dne 4. října 1945.
Spolková činnost byla bohatá. Popis činnosti jednotlivých spolků a organizací by vyžadoval dlouhý samostatný článek. Připo-
meňme ty nejdůležitější:
Fotbalový klub Slovan Pardubice
Stanovy tohoto nejstaršího sdružení byly schváleny 18.1.1920. Prvním předsedou byl zvolen pan Čeněk Kosina – hostinský. Což 
signalizuje, že původní sídlo klubu byl hostinec pana Kosiny (dnešní Albion). Jedním z předsedů klubu byl i p. Bobčík, hostinský, 
až do roku 1934. V té době zřejmě klub změnil dlouhodobě sídlo do jeho hostince (dnešní Lípa). Klub se úspěšně zúčastňoval 
mistrovských soutěží.
Měl i odbor lehké atletiky, který za války pořádal populární  „Běh napříč Pardubicemi“. Za zmínku stojí i to, že v roce 1944 se zúčastnil 
závodu i tehdy začínající Emil Zátopek. Dnes má klub vybudován pěkný stánek s klubovnou a kabinami.
Sbor dobrovolných hasičů:
Prvním impulsem pro založení SDH byl požár domku čp. 229 pana Teplého dne 12. srpna 1924. Konečné rozhodnutí však urychlily 
další 2 požáry v roce 1925. Sbor dobrovolných hasičů byl ustaven 1. července 1925. Prvním starostou se stal pan Ptáček. Velitelem 
pan Štarman.  A již 16. července téhož roku byl SDH ohlášen na ústředí a župu a 21. července byl složen slib členů. Dne 22. listo-
padu 1925 byla převzata stříkačka, která plnila svoji funkci až do 19. května 1934, kdy byla zakoupena motorová. V roce 1927 vy-
koupen pozemek na stavbu hasičské zbrojnice. Zásahů bylo mnoho – snad nejdůležitější byly při požáru LIHOVARU, Hospodářská 
družstva a Městského divadla v Pardubicích. Pochopitelně se sbor zúčastnil i mnoha dalších mimoměstských zásahů. Sbor vlastní 
podrobnou kroniku.
V posledních letech nebylo – bohudík – nutné zasahovat u častých požárů a proto se Sbor úspěšně zúčastňoval hasičských soutě-
ží. Chloubou sboru je auto TATRA 805, umístěné ve vzorně udržované zbrojnici. V současné době koná SDH nábor nových členů.
Tělovýchovné jednoty:
SOKOL PARDUBICE III měl až do otevření kina Lípa sídlo v sále hostince U Bobčíků. Řada vystoupení a vzdělávací a kulturní program 
přilákal zejména mnoho mladých. Výraznou postavou s vlasteneckým zaměřením byl p. učitel Démonský.
DTJ – Dělnická Tělocvičná Jednota měla sídlo v hostinci U Kosinů (Albion). Kromě vlastního tělovýchovného poslání byl součástí 
jednoty i skautský odbor, který úspěšně vystoupil na slavnostním přejmenování Familie v srpnu 1945.
Kaplička:
Bylo by velmi necitlivé nezmínit se o výrazné památce, kterou představovala kaplička se zvoničkou. Stála na roku Dašické a Spo-
jilské ulice. Dnes už o její existenci hovoří pouze název stanice MHD – U kapličky. Schůdky této kapličky umožňovaly posezení  
a dlouhé vyprávění s přáteli. Zejména také proto, že za zády kapličky byla vyhlášená cukrárna pana Babáka. Kaplička musel ustou-
pit v roce 1955 politickému tlaku pro svoji politickou nevhodnost. Ale ani dnes by pravděpodobně neobstála před novou moderní 
výstavbou a hustým silničním provozem na hlavním tahu Pardubice – Dašice.
Závěr:
O významných osobnostech a vůbec o historii tohoto předměstí, které na rozdíl od Studánky, Spojili i Pardubicek bylo vždy sou-
částí města a nemělo samostatnou obecní správu, by bylo možno věnovat dlouhý článek. To však nebylo cílem tohoto článku. 
Obrovská a zejména dopravní důležitost jistě vyvolá další snahu o písemné představení moderního předměstí NA SLOVANECH.

          František Vojtěch

VyStRkOV – fAmilie – nA SlOVAnech❑
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V listopadu 2008 byla dokončena stavba: Oprava přístupových 
chodníků u čp. 1552 – 1554 v ulici Na Drážce v Pardubicích. 
V rámci stavby byly odstraněny stávající chodníky z litého as-
faltu a postranní chodníky z betonových dlaždic a vybudovány 
nové chodníky s povrchem ze zámkové dlažby, včetně plochy 
sloužící jako nástupní plocha pro požární vozidla a pro příjezd 
vozidel rychlé záchranné služby. Stávající dětské pískoviště  
a konstrukce pro natažení šňůr na věšení prádla byly odstraně-
ny. Stávající přístřešek pro kontejnery byl opraven. Nově bylo 
umístěné typizované dětské pískoviště a osazeny 4 nové litino-
vé lavičky typ Berlín. Odvodnění chodníků je zajištěno příčným 
a podélným sklonem povrchu zpevněných ploch na terén, 
v místě napojení vjezdu je osazen odvodňovací žlab, který je 
napojen přípojkou do stávající kanalizace. V místě napojení na 
stávající chodník (za čp. 1549) byla část stávajícího chodníku 
z litého asfaltu z důvodu špatného stavu a bezproblémového 
výškového napojení na nový stav nahrazena chodníkem ze 
zámkové dlažby. Projektovou dokumentaci zpracovala firma 
PRODIN a.s. a k realizaci byla vybrána ve výběrovém řízení spo-
lečnost Agrostav Pardubice a. s. 

Sídliště Dubina se neustále potýká s nedostatkem parkovacích 
míst, a proto pokud nám počasí dovolí bude do konce roku 
2008 dokončena akce „Vybudování nových parkovacích míst 
v ul. E. Košťála u čp. 967 – 969 v Pardubicích“, pro jejíž realizaci 
byla  vybrána firma Miroslav Pešava - CHEMOSTAV PARDUBICE.

Předmětem akce je rozšíření parkoviště východně od čp. 967 
– 969. Stavebními úpravami a novým vodorovným dopravním 
značením vznikne 50 kolmých stání a 2 kolmá stání pro zdravot-
ně postižené občany. Parkoviště bude rozšířeno na úkor chod-
níku s povrchem z litého asfaltu před čp. 967 – 969. Příjezdová 
komunikace k parkovišti bude vzhledem k novému šířkovému 
uspořádání jednosměrná. Podél jednosměrné komunikace 
bude po obou stranách kolmé parkování a před domem (za 
parkovacími místy) bude vybudován nový chodník. Součástí 
akce bude i přeložka kabelu veřejného osvětlení a osazeny  
2 lampy veřejného osvětlení a terénní úpravy.

Na odbor dopravy se od ledna 2009 do pozice vedoucí odboru 
dopravy a životního prostředí ÚMO Pardubice III vrací z rodi-
čovské dovolené Ing. Lenka Vacinová, která bude mít na sta-
rosti investiční akce. 

Dopravu, zejména zvláštní užívání komunikací a veřejného 
prostranství, má na starosti Ing. Monika Šimůnková a životní 
prostředí Miluše Pětioká.

  OPRAVA PříStuPOVých chOD-
níků u čP. 1552 – 1554 V ulici nA 
DRážce V PARDubicích

VybuDOVání nOVých PARkOVA-
cích míSt V ul. e. kOŠťálA 
u čP. 967 – 969 V PARDubicích

PeRSOnální Změny nA ODbORu 
DOPRAVy A žiVOtníhO 
PROStřeDí OD 1. leDnA 2009

❑

❑

❑

❑

Znečištěná stání kontejnerů na směsný komunální odpad jsou závaž-
ným problémem, který negativně ovlivňuje životní podmínky v bez-
prostřední blízkosti obytných domů a poškozuje vzhled našeho obvo-
du, zejména v sídlištní zástavbě.
Samotné znečišťování kontejnerových stání, kdy někteří spoluobčané 
neváhají odkládat svůj odpad mimo sběrné nádoby, a tím zhoršovat 
sobě i ostatním životní prostředí, se děje z různých důvodů. Někdy 
je to proto, že sběrné nádoby jsou přeplněné a další odpad již ne-
pojmou, jindy se v kontejnerových stáních objevují části nábytku, 
koberce, umyvadla, záchodové mísy a jiné předměty (tzv. objemný 
komunální odpad), který se nevejde do kontejnerů pro své velké roz-
měry. Často se na stáních nachází stavební odpad v souvislosti se sta-
vebními úpravami domů a bytů. Mnozí obyvatelé domů, a někdy ani 
jejich správci a majitelé, nevědí, jakým způsobem se odpadů zbavo-
vat a neznají povinnosti, které jim v oblasti odstraňování komunálních 
odpadů ukládají platné právní předpisy.
Základním předpokladem udržení čistoty v okolí domu je splnění 
povinnosti správce – majitele domu. Jedná se o zajištění (objednání) 
dostatečného objemu sběrných nádob pro bytový dům tak, aby se 
do nich bez problémů vešel odpad od všech jeho obyvatel a nemu-
sel být při jejich naplnění odkládán vedle na zem nebo dokonce do 
kontejnerů na odpad u jiného domu. Bohužel musíme konstatovat, že 
mnozí majitelé domů tuto povinnost, snad ve snaze ušetřit na poplat-
ku za odpad, zřejmě neplní a okolí sběrných nádob bývá znečišťováno 
obyvateli domů, jejichž odpad se do kontejnerů již nevejde. Domovní 
kontejnery by měly být používány pouze pro tzv. „směsný komunální 
odpad“, což je odpad vznikající při provozu domácnosti po vytřídění 
využitelných a nebezpečných složek. Na separovaný odpad jsou urče-
ny nádoby, kde je jednoznačně stanoven druh odpadu, který lze do 
nich odkládat, označení je odlišeno barvou a písmem. Na území MO 
Pardubice III je rozmístěno celkem 87 ks nádob na plast, 54 ks nádob 
na sklo a 29 ks nádob na papír. Pro odkládání jiných druhů komunální-
ho odpadu jsou určena tomu příslušná místa. Pro objemný odpad to 
jsou velkoobjemové kontejnery umístěné na území Městského obvo-
du Pardubice III od 9. týdne do 51. týdne na stálých stanovištích. Ob-
čané města Pardubic mohou také tento odpad zdarma odevzdávat ve 
sběrných dvorech umístěných na území obvodu. V případě, že fyzická 
osoba likviduje větší objem odpadu např. suť, stavební materiál…, 
může na vlastní náklady si velkoobjemový kontejner objednat. Upo-
zorňujeme občany, že pokud budou odpady umísťovat mimo vyhra-
zené nádoby na separovaný odpad  nebo mimo velkoobjemové kon-
tejnery, že pokud budou odpady umísťovat mimo vyhrazené nádoby, 
jakožto i v případě, že do těchto kontejnerů na tříděný odpad budou 
umísťovat odpad TKO, který do těchto nádob nepatří, tak za toto po-
rušení povinnosti lze dotyčné fyzické osoby postihnout dle zákona o 
přestupcích č. 200/1990 Sb., v platném znění § 47 odst. 1 písm. h, po-
kutou až do výše 50 tis. Kč.Upozornění se týká nejen fyzických osob, 
ale také právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli, že 
za toto neoprávněné umístěné odpadů, které se týkají jejich činnosti, 
lze uložit pokutu až do výše 200 tis. Kč dle zákona o obcích č.128/2000 
Sb., v platném znění, § 58 odst. 3. Toto upozornění se týká umísťování 
odpadů na jiná místa než k tomu určená všeobecně.  

Začátkem prosince 2008 byla dokončena výstavba nových par-
kovacích míst vedle čp. 957 – 958 v ulici Erno Košťála, Pardu-
bice. Vzniklo nové parkoviště se 17 novými parkovacími místy  
(16 kolmých stání + 1 kolmé stání pro zdravotně postižené) 
a došlo k rozšíření příjezdové komunikace směrem k objektu 
mateřské školy, čímž vznikl obousměrný provoz. Součástí stav-
by byla přeložka veřejného osvětlení, bezbariérová úprava při-
lehlých chodníků, terénní a sadové úpravy. Na tuto akci byla 
získána datace z Ministerstva financí ČR a realizaci zajišťoval 
Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic. Stavbu 
provedla firma STAVITELSTVÍ MALÝ a syn, s. r. o.

nePOřáDek u kOnteJneRů

VýStAVbA nOVých PARkOVAcích 
míSt VeDle čP. 957 – 958 V ulici 
eRnO kOŠťálA, PARDubice
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