
Z HISTORIE

První novinov! titul vzni-
kl v Pardubicích v revolu"-
ním roce 1848. Noviny se v#-
novaly hlavn# politickému a 
kulturnímu d#ní. Jejich p$-
vodním autorem, vydava-
telem a redaktorem v jedné 
osobn# byl obroditel, nad%e-
nec a bojovník za práva &e-
ch$ MUDr. Josef Bojislav 
Pichl. P$vodn# pra'sk! ro-
dák se s man'elkou nedlou-
ho po promoci na Léka(-
ské fakult# p(est#hoval do 
Pardubic, kde byl jmenován 
m#stsk!m fysikem, tedy lé-
ka(em. Po p(islíbení ústavy 
v roce 1848 Pichl vycítil %an-
ci, jak pomoci v revolu"ním 
boji a za"al pracovat na novi-
nách, které by o t#chto sna-
hách informovaly %irokou 
ve(ejnost. To se mu nakonec 
povedlo a 17. b(ezna odjí'dí 

do Hradce Králové za sv!m 
p(ítelem, velkovydavatelem 
a majitelem tiskáren, aby za-
(ídil jejich vydání.

JENOM JEDNO !ÍSLO

Bohu'el pro obyvatele Par-
dubic i Pichla samotného 
nem#ly noviny dlouhého tr-
vání. V rubrice Zrnka, za-
hrnující krátké zprávi"ky 
z m#sta, se Pichl nelichoti-
v# vyjád(il o synu b!valé-
ho purkmistra Bene%e. Mla-
d! Bene%, znám! alkoholik 
a rvá" se siln!m citem pro 
Rakousko-Uhersko, které-
ho "lánek velmi rozlítil, vtr-
hl v noci ozbrojen do Pich-
lova domu s jasn!m úmys-
lem. Pichlovi se poda(ilo se 
zachránit a za pomoci míst-
ních lidí uprchl do Prahy. 
Tím vydávání Pardubické-
ho hlasatele skon"ilo. P(esto 

Pichl na Pardubice vzpomí-
nal rád. Ve sv!ch pam#tech 
se vyjád(il t#mito slovy: 

„Plevy ji' dávno vítr rozne-
sl, zrna z$stala“.  

(red)
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Vá"ení p#átelé,

jsem hrd! na to, 'e jsme spo-
le"n# s radními a zastupite-
li na%eho obvodu obnovili 
staronov! titul Hlasatel, je-
ho' hlavním cílem je obo-
hatit 'ivot obyvatel Vi%)ov-
ky, Dukly, Sk(ivánku, Jesni-
"ánek a Dra'kovic. Ti, kdo 
m# znají, v#dí, 'e se rád ob-
racím k tradicím. I obnove-
ní Hlasatele, historicky prv-
ních pardubick!ch novin, 
chápu jako poselství. Po-
dobn# vnímám i své p$so-
bení v politice.
Hlasatel se stává jedním 
z prost(edk$ komunikace 
mezi námi. Prostor v n#m 
získají nejen jednotlivci, 
ale i organizace, zájmové "i 
dobro"inné spolky, sdru'e-
ní, 'ivnostníci, podnikatelé.
Chci, aby v%ichni v#d#li, 'e 
mají mo'nost ovlivnit spo-
le"n! 'ivot v míst# na%e-
ho 'ití. Proto vyu'ijte i Vy 
mo'nost p(isp#t sv!m názo-
rem "i p(ipomínkou a podí-
let se tak na rozvoji na%eho 
obvodu.

HlasatelHlasatel
"íslo: 1                   ro"ník: 2               cena: zdarma

Slovo starosty

Ji!í Hájek

INZERCE

PRO JESNI!ÁNKY | PRO DUKLU | PRO SK$IVÁNEK | PRO DRA%KOVICE | PRO VI&'OVKU

Vítej, Hlasateli, vítej v Pardubicích
PARDUBICE – Pardubice dnes mají d(vod k oslavám. Po neu-
v)#iteln*ch 163 letech se do m)sta perníku, sportu a kultury vra-
cejí v(bec první noviny. Nesou staronové jméno Hlasatel, mají 
+estnáct stran, jsou barevné a jejich cílem je komunikace mezi 
ob,any „pardubické P)tky“.
„Rád se obracím k tradicím a jsem velmi rád, !e jsem mohl b"t 
u obnovy prvního pardubického titulu,“ #ekl starosta Ji#í Hájek.

ANKETA NA TÉMA: CO JE VA&Í PRIORITOU V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ? 

Ladislav Dole"al, 
místostarosta zvolen" za #SSD

Petr Kubí,ek, 
radní zvolen" za Pardubáky

Pokra!ovat v obvod" v budování vni-
troblok# a parkovi$%, na n"& jsou p'i-
praveny projekty. Dlouhodobou prio-
ritou je rekonstrukce nám"stí Dukel-
sk(ch hrdin# a revitalizace dukelského 
lesoparku.

Mám dv" priority: Revizi zadávacího 'ádu ve-
'ejn(ch zakázek - nutné je p'edev$ím zásadní 
sní&ení !ástky pro zve'ej)ování v(b"rového 'í-
zení. Do'e$ení a objektivní zve'ejn"ní v(sled-
k# kauzy kolem tajemníka. Lidé nesmí mít po-
cit, &e bylo cokoliv zameteno pod koberec.
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Ji#í Hájek,
 starosta zvolen" za SPP

B(t odpov"dn( za svá rozhodnutí. Jako staros-
ta cítím povinnost vytvo'it na radnici prost'e-
dí, ve kterém se bude naslouchat dobr(m ná-
pad#m nap'í! na$í radou a zastupitelstvem. 
Na stranu druhou radikáln" zpr#hlednit v(b"-
rová 'ízení a zadávání ve'ejn(ch zakázek.

Josef Bojislav Pichl.       zdroj: cs.wikipedia.org 

  

  
$e+ení krizov*ch k#i"ovatek 
Na Spravedlnosti.

Do Dra"kovic bezpe,n) na 
kole i kole,kov*ch bruslích.
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P(esto'e, podle informací z*po-
sledních dn$, Rudoarm#jec z$-
stane na svém míst#, nezna-
mená to je%t# de+nitivní zru-
%ení návrhu a n#kdy v*budouc-
nu by t(eba k*p(emíst#ní p(ece 
jen mohlo dojít. Proto radnice 
m#stského obvodu V*bude je%t# 
o zám#ru diskutovat. Podklady 
pro tato jednání toti' má u' od 
ledna 2011. Tehdy p(i%la na rad-
nici m#stského obvodu Pardu-
bice V 'ádost m#sta Pardubi-
ce o souhlas s p(emíst#ním pa-
mátníku na území na%eho ob-
vodu. V bohaté dokumenta-
ci je uvedeno mnoho p(evá'n# 
urbanistick!ch d$vod$, pro" 
zm#nit sou"asné pietní místo a 
také návrhy mo'ností jeho no-
vého umíst#ní. „M"sto nám p#-
vodn" navrhovalo n"kolik vari-
ant, kam pomník v na$em ob-
vod" umístit. Pokud se o st"ho-

vání bude v budoucnu zase uva-
&ovat, budeme se nad &ádos-
tí muset s radními a zastupite-
li  'ádn" zamyslet, proto&e tako-
vé p'ípadné rozhodnutí ovliv-
ní ráz nám"stí na léta dop'edu. 
Osobn" s památníkem na Zbo-
rovském nám"stí nesouhlasím. 
Dovedl bych si p'edstavit jeho 
umíst"ní na m"stském h'bito-
v",“ komentoval 'ádost m#sta 
starosta Ji(í Hájek (SPP).
Ko(eny snahy o naleze-
ní vhodn#j%ího místa saha-
jí a' do roku 2002, kdy m#s-
to Pardubice vyhlásilo ve(ej-
nou architektonisticko-urba-
nistickou sout#' na (e%ení si-
tuace Tyr%ov!ch sad$. V za-
dání je z(ejmá snaha radnice 
o propojení historického cen-
tra, m#%,ansk!ch dom$ a kos-
tela sv. Bartolom#je s parkem 
a pardubick!m zámkem. -e-

%ení má nést jasn! odkaz na 
kulturní d#dictví z dob vlá-
dy rodu Pern%tejn$ a má vy-
tvo(it architektonicky celist-
v! prostor st(edu m#sta. Park 
by se m#l stát spole"ensk!m 
místem, místem odpo"inku a 
relaxace s minimem um#l!ch 
zásah$ a d$razem na obnovu 
vegeta"ních prvk$. 
P(i v!b#ru nového umíst#ní 
Památníku osvobození m#s-
to zohled)ovalo i provoz-
ní souvislosti s po(ádáním  
pietních akt$. M#sto v 'ádos-
ti uvedlo hned t(i varianty, kde 
by mohl pomník stát, p(i"em' 
v%echny jsou situovány do pro-
storu Zborovského nám#s-
tí. Rudoarm#jec by tak p(ímo 
sousedil s dal%ím v!znamn!m 
pietním místem - Pomníkem 
ob#tí I. a II. sv#tové války od 
Franti%ka Zuzky z roku 1946.

Cht"li byste Rudoarm"jce v 
na#em obvod"? Co !íkáte na 
v$b"r místa? Vá# názor m%&e-
te vyjád!it i prost!ednictvím 
anketního lístku ze strany 14.

(red)

ZPRÁVY Z OBVODU

RUDOARM-JEC MOHL B.T I U NÁS
M)sto Pardubice v/ uplynul*ch t*dnech #e+ilo zapeklitou 
otázku – kam s/ Rudoarm)jcem? Památník osvobození od 
Josefa Malejovského z/roku 1957 je v/sou,asné dob) umís-
t)n v/Tyr+ov*ch sadech v/centru m)sta. V/souvislosti s/plá-
novanou rekonstrukcí sad( se ale uva"ovalo také o st)hová-
ní pomníku – t#eba k/nám, do m)stského obvodu V. 

LU!T"NÍ O CENY

POZNEJTE MÍSTO Z OBVODU

VÍTE, %E...

S!ÍTÁNÍ LIDU, DOM0 
A BYT0 2011

ZÁPIS D-TÍ DO 
MATE$SK.CH &KOL

Není novinkou, 'e v b(eznu 
leto%ního roku prob#hne vel-
ké S"ítání lidu, dom$ a byt$ 
2011. Ve spolupráci s &es-
k!m statistick!m ú(adem vy-
bralo zastupitelstvo m#stské-
ho obvodu V d$le'ité infor-
mace k této akci.
Od 7. b(ezna za"nou s"íta-
cí komisa(i, pracovníci &es-
ké po%ty prokazující se speci-
álním pr$kazem a sv!m ob-
"ansk!m pr$kazem, nav%t#-
vovat domácnosti a rozdá-
vat p(íslu%né formulá(e. Roz-
hodn!m dnem pro ukon"e-
ní s"ítání je p$lnoc z 25. na  

26. b(ezna, od tohoto termínu 
je mo'né odevzdávat formu-
lá(e, a to s"ítacímu komisa(i 
nebo v zalepené obálce zaslat 
po%tou, odevzdat na kteréko-
li po%t# nebo vyu'ít odeslání 
on-line. Formulá( je dle zá-
kona povinnost odevzdat do  
14. dubna 2011. Po vyhodno-
cení v!sledk$ budou v%echny 
údaje anonymizovány a for-
mulá(e skartovány.
V p(ípad# nejasností je pro 
ob"any z(ízena infolinka na 
"ísle 800 87 97 02, fungují-
cí ka'd! den od 8 do 22 hod., 
stejn# tak kter!koli komisa( je 
povinen poskytnout ve%keré 
informace, p(ípadn# pomoci s 
vypln#ním formulá(e.
V!sledná data nepomáhají 
jen p(i (e%ení celoplo%n!ch té-
mat, jako je (e%ení pracovního 

trhu, p(erozd#lování vakcín 
do nemocni"ních za(ízení "i 
ur"ování dopravní obslu'nos-
ti, ale díky nim i víme, kde a 
kolik %kolek "i domov$ pro se-
niory bude t(eba zachovat, ha-
si"i získají d$le'ité informa-
ce o vlastnostech objekt$, ke 
kter!m budou vyjí'd#t, a 'iv-
nostníci a (emeslníci p(ehled o 
'ádaném sortimentu slu'eb v 
míst# jejich podnikání.
S"ítání lidu je jednou z nej-
star%ích statistick!ch akcí, 
první jednotné s"ítání bylo 
provedeno ji' v roce 1754. 
První moderní s"ítání, jak 
ho známe nyní, se datuje od 
roku 1869. Od té doby se 
provád#lo pravideln#, vyjma 
roku 1940, kdy jeho konání 
bylo znemo'n#no válkou.    

         (red)

-editelky mate(sk!ch %kol 
v Pardubicích vyhla%ují ter-
mín pro zápis d#tí do mate(-
sk!ch %kol na %kolní rok 2011 
– 2012. Zápis se bude konat ve 
v%ech mate(sk!ch %kolkách 4. a  
5. dubna 2011.
Tiskopisy 'ádostí o p(ijetí dít#-
te k p(ed%kolnímu vzd#lávání 
si mohou rodi"e vyzvednout v 
kterékoli mate(ské %kole, nebo 
stáhnout z webov!ch stránek 
Magistrátu m#sta Pardubic. 
Vypln#nou 'ádost odevzdají v 

termínu zápisu v té mate(ské 
%kole, do které po'adují dít# 
p(ijmout.
K p(ed%kolnímu vzd#lávání bu-
dou p(ednostn# p(ijímány d#ti 
v posledním roce p(ed zaháje-
ním povinné %kolní docházky s 
místem trvalého pobytu na úze-
mí Pardubic a p(ednostn# d#ti s 
trval!m pobytem v Pardubicích.
O p(ijetí dít#te do mate(ské 
%koly rozhoduje (editelka %koly 
podle kritérií schválen!ch Ra-
dou m#sta Pardubic.          (red)

HLASATEL, magazín ÚMO Pardubice V
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• Území dne%ních Pardubic 
bylo osídleno u' v dávném pra-
v#ku, tedy 10 000 let p(ed na-
%ím letopo"tem? Z mlad%ích dob  
archeologové objevili nádoby a 
primitivní nástroje u Star!ch Je-
sen"an, z doby bronzové pak po-
cházejí hroby nalezené mimo jiné 
na Dukle, v Dra'kovicích, Nemo-
%icích "i na Slovanech a H$rkách.

• Rčení Skví se jako Pardubice se 
zrodilo v roce 1538, kdy po po'á-
ru m#sta dostala dne%ní Zelená 
brána novou m#d#nou st(echu? 
M#., jak známo, oxiduje a její 
povrch m#ní barvu v zelenou. 

• První vlak po první české par-
ní 'eleznici p(ijel 20. srpna 1845? 
P(ijel z Olomouce a z Pardubic 
pokra"oval Prahy.

• Historie Velké pardubické stee-
plechase se za"ala psát v roce 
1874, kdy byl odstartován první 
dostih? A 'e vít#zem byl %estile-
t! h(ebec Fantom v sedle s jezd-
cem Sayersem? 

• V Bubeníkových sadech se 
roku 1903 konala V!chodo"es-
ká v!stava pr$myslu, zem#d#l-
ství, národopisu a um#ní? Byla to 
jedna z nejv#t%ích v!stav &eské-
ho království uskute"n#ná mimo 
Prahu. A 'e v roce 1931 byly Par-
dubice d#ji%t#m Celostátní v!sta-
vy t#lesné v!chovy a sportu?

• Trolejbusová doprava na úze-
mí m#sta byla zavedena v roce 
1951? První plány na vytvo(ení 
trolejbusového nebo dokonce i 
tramvajového provozu vznikly 
u' b#hem p(edvále"ného &es-
koslovenska. V!stavba prvního 
úseku trvala necelé dva roky a 
první cestující se mohli svézt na 
trati Pardubice – Lázn# Bohda-
ne". Následovaly trasy sm#rem 
do Jesni"ánek, k nemocnici a na 
Slovany.

V ka'dém "ísle Hlasatele vám chceme nabídnout jednoduchou, n#-
kdy mo'ná i slo'it#j%í, hádanku. Poznáte místo, které jsme na jed-
nom z míst na Vi%)ovce, Dukle, Sk(ivánku, Jesni"ánkách nebo 

Dra'kovicích vyfotili? Pokud ano, napi%te nám va%i odpov#. do  
17. dubna na adresu Ú(ad m#stského obvodu V, &e%kova 22 nebo 
na email na renata.rihova@umo5.mmp.cz a zkuste tak vyhrát cenu!

Dopl1te následující moudro pomocí #e+ení k#í-
"ovky a za+lete po+tou, nebo emailem na ní"e uve-
dené kontakty. 

TAJENKA1 je krásn* vynález p#írody, 
jak zastavit TAJENKA2, 

kdy" u" jsou TAJENKA3 zbyte,ná.

Vylosovaného úsp)+ného tajenká#e odm)níme! Proto 
neváhejte a za+lete nám text tajenky, do 17. dubna na 
známou adresu Ú#ad m)stského obvodu V, !e+kova 22 
nebo emailem na renata.rihova@umo5.mmp.cz, kde 
jako p#edm)t zprávy uve2te heslo „TAJENKA“. Za re-
dakci vám p#ejeme p#íjemné lu+t)ní.

Ilustra!ní foto.          zdroj: archiv redakce

Ilustra!ní foto.          zdroj: archiv redakce

JARNÍ K!Í"OVKA
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P$edsedou Pardubického %l-
mového klubu budete letos u! 
t$icet let. Klub od jeho vzniku 
ale nevedete. Jak to tedy je?

To je pravda, p(edsedou klu-
bu jsem se stal v roce 1981. Po-
"átky na%í "innosti sahají je%-
t# dál, do roku 1963. Fungu-
jeme u' 48 let, a to nep(etr-
'it#. -adíme se mezi nejstar-
%í +lmové kluby v &esku. Prv-
ním p(edsedou byl Milo% Za-
hradník, se kter! se podílel na 
zalo'ení Asociace +lmov!ch 
klub$. Práv# ta toti' zast(e%u-
je na%i "innost po celé republi-
ce. Cel!ch 48let "innost Filmo-
vého klubu zaji%,ují zcela zdar-
ma "lenové v!boru +lmového 
klubu – fandové, kte(í s b#'-
n!m chodem kina nikdy ne-
m#li nic spole"ného. Co' je v 
republice rarita.

Vést klub je&t' p$ed revolucí 
asi nebylo jednoduché. Jak se 
vám poda$ilo udr!et promí-
tání alternativních %lm( i v 
dob', kdy existoval pov'stn" 
„trezor“?

My jsme na%t#stí nikdy vel-
ké problémy nem#li, nehro-
zilo nám zru%ení klubu. Víte, 
klub vedla skupina lidí, kte(í 
byli obrov%tí nad%enci a ve +l-
mech se vyznali. O +lmu byli 
schopni diskutovat celé hodi-
ny. Na%e dramaturgie byla vy-
vá'ená, nesm#li jsme prefero-
vat jen tvorbu ze Západu, v'dy 
jsme vedli vyvá'en! model p$l 
na p$l, kter! nám byl direktiv-
n# stanoven. P$l programu byl 
ze západní tvorby a p$l pro-
gramu z té v!chodní. Málo se 
nyní ví, jak kvalitní tvorbu na-
bízeli nap(íklad Ma.a(i a asij-
ské sov#tské republiky. Vyvá-
'en! koncept nás vlastn# pro-
vází do dne%ních dn$.

Mluvíte o vyvá!ené koncepci. 
M(!ete mi $íct víc o drama-

turgii? O tom, jak" zá!itek si 
z v&eho promítání divák od-
nese?

O zá'itku, bohu'el, mluvit ne-
mohu, to je velmi individuál-
ní. Ocenit dobr! +lm a nau-
"it se jej sledovat je podob-
n! p(ípad jako s vínem. Dob-
r! vina( vám (ekne, 'e musí-
te ochutnávat, chcete-li se o 
vínu n#co dozv#d#t. Stejn# 
to je s +lmem. Sna'ím se jít 
na v%echny +lmy, které uvá-
díme, a stejn# tak jsem kdy-
koli p(ipraven z +lmu odejít, 
kdy' se mi nebude líbit. Ka'-
d! si m$'e utvo(it sv$j vkus 
na +lm. Doporu"uji lidem, 
aby p(i%li dv# sezóny alespo) 
na p$lku na%ich promítání a 
pak si ud#lali vlastní obrázek, 
zda je +lmov! klub zaujme "i 
nikoli.

Vy snad odcházíte z %lmu, kte-
r" je &patn"? Vy je p$edem ne-
znáte?

V#t%inou ne, nebo, (ada fil-
m$ v Pardubicích v$bec ne-
byla uvedena. Program a 
dramaturgii má na starost 
v!born! filmov! znalec Ro-
man Mar"ák. To je "lov#k, 
kter! za filmem cestuje i do 
zahrani"í. P(esv#d"uje se o 
jeho kvalitách, ne' ho uve-
deme. Dále "erpáme z od-
born!ch "asopis$.

Divák(m dnes %lmov" klub 
promítá v kin' Dukla. V!dyc-
ky to tak nebylo. Dalo by se 
$íct, !e jste skoro putovní spo-
le)nost. Kde jste vlastn' za!ili 
zlatou éru?

Filmov! klub promítal snad 
ve v%ech b!val!ch kinech v 
Pardubicích. My jsme rádi, 
'e nyní máme dob(e vybave-
n! sál dukelského kina, kte-
r! je ale svou kapacitou i tro-
chu dvouse"nou zbraní. Zla-

tou éru jsme za'ívali v období 
70. a 80. let, to jsme promítali v 
kin# Grand, kde bylo na jeden 
+lm i t(ikrát za sebou vyprodá-
no. To nám lidé dokonce roz-
bíjeli sklo u nást#nek s +lmy a 
brali si dom$ zajímavé plakáty. 
Po Grandu jsme promítali je%-
t# v kin# Jas, Kv#ten, Slovan, na 
Letce, v kin# Sirius a ve skute"-
n# krásném Kinokavárna.

Krásné Kinokavárna?

Ano, Kinokavárna! Dnes tam 
je n#jak! second-hand, to je 
smutn! konec tohoto biogra-
f$. Práv# tohle kino bylo spe-
ci+cké svou atmosférou, pro-
st(edím. P(edstavte si prostor 
pro maximáln# 200 lidí, kte-
(í ale nesedí v seda"kách, jak 
jsme u kina zvyklí, ale skute"-
n# v kavárn#. Stolky, mal! bar, 
kde jste si k +lmu mohl objed-
nat kávu nebo decku vína. To 
bylo prost(edí, které nám ne-
smírn# chválili i +lmoví tv$rci, 
kte(í za námi do Pardubic p(i-
jeli o svém snímku diskutovat. 
Prost(edí kavárny k povídání o 
+lmu samo vybízelo. To se ne-

poda(í v 'ádném multiplexu, 
ale ani bohu'el v kin# na Duk-
le, kde je sál dobr!, ale s 500 se-
dadly komorní atmosfé(e moc 
nenahrává.

Men&í sály ale nabízejí i dne&-
ní multiplexy, o kter"ch jste se 
te* zmínil. Pro) je nevyu!ije-
te? Pardubice p$ece mají hned 
dv' taková multikina.

N#jaká jednání jsme m#li, ale 
nep(inesla ovoce. Multiplexy 
+lmov!m klub$m toti' v%eo-
becn# nep(ejí. Navíc by multi-
plexy nepot#%ilo, 'e by si diváci 
nemohli objednat „popcorn“, 
takov! symbol multiplexu.

Vra+me se k va&emu sou)asné-
mu p(sobi&ti. Na co se mám 
p$ipravit, pokud chci jít do %l-
mového klubu?

Sta"í v#d#t, kde je kino Duk-
la a p(ijít v"as v'dy v pond#lí 
na p$l sedmou. Vstup na pro-
mítání je 80 korun. Zájem-
ci si mohou koupit ro"ní "len-
sk! pr$kaz za 60 korun. Ti pak 
platí vstupné 55 korun. V kli-

du se usadíte, my vám p(ed 
promítáním o +lmu n#co (ek-
neme, abyste si mohli ud#-
lat obrázek i o %ir%ích souvis-
lostech vzniku promítaného 
snímku. Potom u' to je jako 
v kin#. Nehrajeme limonády, 
proto jsou n#které +lmy t#'%í 
a pohovo(it s ostatními diváky, 
po skon"ení +lmu v hospod#, 
je cesta, která vám dá zá'itek. 

Na záv'r, co pop$ejete Pardu-
bickému %lmovému klubu do 
budoucna?

M!m p(áním je, aby se spoji-
la alternativní kultura v Pardu-
bicích. P(ál bych si bli'%í spo-
lupráci s Divadlem 29 a s Di-
vadlem Exil. Chceme diváko-
vi nabídnout +lmy ocen#né na 
+lmov!ch festivalech. Ty, kte-
ré nebo(í hranice náv%t#vnosti 
– nestojí za nimi miliony v re-
klam#, ale které ty ceny práv# 
sbírají. O budoucnosti bychom 
se ale nemohli bavit bez tradi"-
ní podpory m#sta Pardubic a 
propagace, kterou nov# posky-
tl starosta m#stského obvodu.

(set)
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ZE &PATNÉHO FILMU V%DYCKY ODEJDUV.ZVA PAM-TNÍK0M
M#stské obvody bylo velké 
téma p(edvolebního boje a sta-
lo se i tématem jednání sou-
"asné radnice. Pardubice jich 
mají celkem 8. Málokter! oby-
vatel Pardubic ale (ekne, 'e po-

chází z jedni"ky, trojky, nebo 
na%í p#tky. Mo'ná bychom i 
takového "lov#ka pova'ovali 
za blázna a chceme se dopídit, 
pochází-li tedy z Rosic, „m#s-
ta“ nebo Svítkova. 

I m#stsk! obvod Pardubice V je 
v b#'né mluv# dál "len#n. Od-
povídáme tazateli jsme-li z Vi%-
)ovky, Dukly, Sk(ivánku, Jesni-
"ánek nebo Dra'kovic. Neopo-
mínáme up(esnit, pokud n#kdo 

myln# jede na Duklu na h(bi-
tov, proto'e ten je p(ece v Jes-
ni"ánkách... a nebo mo'ná ne?
Vyz!váme proto pam#tníky 
a lidi v problematice se ori-
entující, kte(í v#dí kudy p(es-

n# vedou hranice v!%e zmí-
n#n!ch "ástí, aby kontaktova-
li sekretariát starosty na tel. "ísle  
466 301 270 a tuto zapletenou si-
tuaci nám pomohli rozmotat... 

(red)

STAROSTA ZAHÁJIL SERII OSOBNÍCH 
JEDNÁNÍ S OB!ANY
M#stsk! obvod Pardubice V a 
starosta Ji(í Hájek cht#jí znát 
vá% názor. Z tohoto d$vodu v 
m#síci únoru zahájil starosta 
sérii osobních jednání s ob"a-
ny na akci zvané Den se staros-
tou. Osobní sch$zku si moh-
li lidé domluvit telefonicky "i 
osobn# dop(edu, nebo p(ijít 
p(ímo z ulice. V takovém p(í-
pad# se ale vystavovali mo'né-
mu "ekání na „prázdné okén-
ko“ v programu.

Prvního Dne se starostou se 
zú"astnilo 10 ob"an$. Hlavní-
mi tématy byla údr'ba chod-
ník$ a komunikací v zimním 
období a st#hování tr'nice z 
ulice Jilemnického na Dukel-
ské nám#stí. Práv# tomuto té-
matu se Hlasatel v#nuje na  
stran# 7, která je v#nována 
zprávám z Dukly.
P(í%tí Den se starostou prob#h-
ne 13. dubna 2011 od 13 hod. 
P(ij.te i vy.                         (red)

POD VINICÍ SE BUDOU 
PÁLIT !AROD-JNICE
Sníh a mrazy jsou pry" a 
za"ínají se nám zapalovat 
l!tka. P(ichází jaro a s ním 
tradi"ní pálení "arodejnic.  
Pokud je%t# nevíte kam 
vyrazit, zam#stnanci re-
staurace Pod Vinicí si pro 
vás p(ipravili program, 
kter! doprovázejí v!zvou:

A u! je to tu zas,
)arodejnic )as.

Dámy, dívky, d'v)ata,
p$ipravte si ko&+ata

a p$ile+te k nám,
na )arodejnic bál.

Slet "arodejnic prob#hne 
dne 30. dubna 2011 v 18 ho-

din v areálu Restaurace Pod 
Vinicí. K tanci nám zahraje 
skupina DRINK. Zapálíme 
ohe) k opékání bu(t$ a gri-
lování k!ty. T(i nejlep%í "aro-
d#jky budou odm#n#ny ce-
nou. Srde"n# vás zve kolek-
tiv zam#stnanc$ Pod Vini-
cí.   (red)

S nástupem nové rady m#stského obvodu se za"alo prosazovat motto: „Ote-
v(ená radnice“. Co to prakticky znamená nám vysv#tlil radní zvolen! za Par-
dubáky Petr Kubí"ek: „Chceme b(t v co neju&$ím kontaktu s ob!any a otev'en" 
s nimi komunikovat o d"ní na radnici. Spolu se starostou jsme zalo&ili redak!-
ní radu, takov( komunika!ní team, a zm"nili koncept zpravodaje na sou!asnou 
podobu Hlasatele. Dále pro snaz$í komunikaci s námi, radními a zastupiteli, 
jsme nechali na viditelném míst" instalovat sk'í)ku, kam nám ka&d( z ob!an# 
m#&e hodit lístek se sv(m názorem a p'ipomínkou k fungování na$í radnice.“
Sk(í)ka je umíst#na v p(ízemí radnice v ulici &e%kova. Pro vyjád(ení svého 
názoru m$'ete vyu'ít ní'e oti%t#n! anketní lístek.

VÁ& NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ

KONTAKT:

VÁ/ NÁZOR:

Karel Mazura vede 3lmov* klub u" 30 let. Po Pardubicích jez-
dí na kole a mimo 3lm se zajímá je+t) o v*tvarné um)ní a dob-
ré víno. Jako pardubick* patriot zakotvil s 3lmov*m klubem v 
posledním biografu v Pardubicích, na „P)tce“. A tvrdí: „Ve %l-
movém klubu nepromítáme limonády.“

Úto!i$t" Pardubického *lmového klubu, kino Dukla.           foto: Redakce

Starosta a ob!ané. Uprost'ed starosta Ji'í Hájek.      foto: Milo# Spá$il
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Tomá% Gottvald dosud pra-
coval jako vedoucí léka( od-
d#lení JIP chirurgické kli-
niky pardubické nemocni-
ce a sou"asn# byl p(edse-
dou dozor"í rady Pardubic-
ké krajské nemocnice. Kraj-
%tí radní volili mezi dv#-

ma rovnocenn!mi kandidá-
ty, které jim doporu"ila v!-
b#rová komise, Tomá%em 
Gottvaldem a Martinem /á-
chou. Ten byl pov#(en vede-
ním Pardubické krajské ne-
mocnice, a. s., v polovin# 
lo)ského prosince, kdy byl 

z funkce (editele odvolán 
Josef /imurda. 
MUDr. Tomá% Gottvald se 
narodil 28. 11. 1972 a je ab-
solventem 1. léka(ské fa-
kulty Univerzity Karlovy 
v Praze. P(ed p(íchodem do 
pardubické nemocnice pra-
coval na anesteziologické 
klinice v královéhradecké 
Fakultní nemocnici. 

www.pardubickykraj.cz
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$EDITELEM PARDUBICKÉ NEMOCNICE 
BYL JMENOVÁN TOMÁ& GOTTWALD
$editelem Pardubické krajské nemocnice se stal Tomá+ Got-
tvald. Do funkce jej k 1. b#eznu 2011 jmenovala Rada Pardu-
bického kraje. 

REVITALIZACE MRTVÉHO RAMENE LABE 
Na stavebním ú(ad# Magistrá-
tu m#sta Pardubic se v nedáv-
né dob# uskute"nilo ve(ejné 
ústní jednání ve v#ci územní-
ho (ízení na zajímav! projekt 
státního podniku Povodí Labe. 

Jedná se o revitalizaci mrtvé-
ho ramene Labe v Polabinách. 
Akce (e%í odstran#ní sedimen-
t$ z jednotliv!ch "ástí mrtvého 
ramene Labe, spojené s prove-
dením v!chovného zásahu do 

b(ehov!ch, p(ípadn# p(ileh-
l!ch porost$ s následnou do-
pl)kovou v!sadbou, a zaji%t#ní 
proplachu mrtvého ramene z 
koryta Labe vybudováním p(í-
vodního a odpadního potru-

bí s nutn!mi 'elezobetonov!-
mi objekty. Cílem revitalizace 
je zv#t%ení vodní plochy, zv!-
%ení hloubky vodního sloup-
ce, sní'ení populace komár$ a 
zlep%ení hygienick!ch pom#r$ 

a mikroklimatu v dané lokali-
t# (sídli%t# + relaxa"ní klido-
vá zóna). Na akci bude podána 
'ádost o dotaci EU z Opera"-
ního programu 0ivotní pro-
st(edí.              www.mmp.cz.

PENÍZE Z UNIE POMÁHAJÍ ZLEP&IT 
KVALITU %IVOTA V PARDUBICÍCH

První peníze, je%t# z program$ 
p(edvstupní pomoci, pomohly 
krajskému m#stu vrátit p$vod-
ní ráz ulicím v m#stské památko-
vé rezervaci, jimi' se vjí'dí do sa-
mého srdce historick!ch Pardu-
bic. Po letech se zbavily asfaltu a 
dostaly dlá'd#ní, po jakém tudy 
p(ed staletími procházeli urození 
i neurození.
 
POSTI%ENÉ D-TI 
DOSTALY MODERNÍ &KOLU

Dal%í prost(edky z evropsk!ch 
fond$ sm#(ovaly do inves-
tic pro posti'ené. Historicky 
prvním projektem v Pardubi-
cích, dotovan!m ze zdroj$ EU, 
byla modernizace %koly Svítá-
ní. Uskute"nil se také vzd#lá-

vací program pro pracovní-
ky v sociální oblasti. „Tito lidé 
díky 'ad" p'edná$ek, worksho-
p#, trénink# i stá&í získali p'e-
hled o sociálních slu&bách ve 
m"st" a tím schopnost pomoci 
klientovi s 'e$ením tém"' ka&-
dého problému. To je pro han-
dicapované !i staré lidi, ale i 
jejich rodiny, obzvlá$% cenné,“ 
(ekla primátorka Pardubic /t#-
pánka Fra)ková.
 
&KOLY A &KOLKY U&ET$Í 
NA VYTÁP-NÍ

V!znamnou akcí bylo zv!%ení 
úspor energií u dvou desítek ma-
te(sk!ch a základních %kol. Pro-
st(ednictvím dotací z Opera"ní-
ho programu 0ivotní prost(edí 

bylo mo'no u t#chto budov za-
teplit obvodové plá%t#, st(echy a 
vym#nit okna a dve(e. Celkové 
náklady na projekty, kter!m ji' 
byla p(iznána dotace, jsou tém#(  
284 miliony korun. 

DOTACE ZLEP&Í %IVOT 
V CENTRU M-STA

V!znamn!m zdrojem evrop-
sk!ch prost(edk$ jsou takzva-
né integrované plány (IPRM). 
M#sto je garantem jejich na-
pln#ní, peníze z n#j v%ak mo-
hou krom# m#sta "erpat i dal-
%í subjekty. IPRM - P(ita'livé 
m#sto je „%it! na míru“ cent-
ru Pardubic a má p(isp#t k (e-
%ení nejzáva'n#j%ích problé-
m$ v této lokalit#, zejména ke 
zkvalitn#ní prost(edí v cent-
ru m#sta a roz%í(ení nabídky 
volno"asov!ch aktivit. „Jedna 
z prvních my$lenek byla vyu-
&ít evropské peníze na rekon-
strukci t'ídy Míru, která u& 
léta volá po d#kladném zása-
hu. Bohu&el tématické skupi-

ny, jejich& prost'ednictvím se 
dotace EU !erpají, v$ak mají 
p'esn" stanovená kritéria, zá-
vazné ukazatele. Nena$li jsme 
&ádn( program, kter( by na 
tuto investi!ní akci bylo mo&-
no vyu&ít. Nyní se pokusíme 
do IPRM zahrnout alespo) re-
konstrukci nám"stí Republi-
ky,“ konstatovala primátor-
ka. Nejp(ipraven#j%í na "erpá-
ní evropsk!ch pen#z v rámci 
IPRM byli v Pardubicích so-
kolové. V lo)ském roce TJ So-
kol rekonstruovala sv$j are-
ál na Ol%inkách, v sou"asné 
dob# chystá TJ moderniza-
ci zb!vající "ást areálu a dopl-
n#ní o tribunu. Podpo(en!m 
projektem je i Integra"ní cen-
trum sociální pomoci &eské 
abilympijské asociace.
Dal%ím investorem, vyu'íva-
jícím mo'nosti "erpat pro-
st(ednictvím IPRM evropské 
dotace, je Pardubick! kraj, 
kter! buduje sportovní areál 
v sousedství Gymnázia Da-
%ická a Sportovního gymná-

zia. Evropské dotace pomá-
hají také pardubick!m skau-
t$m, kte(í v sousedství parku 
Na Vinici budují nové cent-
rum. Dal%í projekty na pod-
poru Unie v IPRM teprve "e-
kají. 

ZKRÁSNÍ TAKÉ 
POVÁLE!NÁ SÍDLI&T-

Krom#  IPRM pro st(ed m#s-
ta zpracovaly Pardubice také 
integrovan! plán pro sídli%-
t# Dukla a Vi%)ovka. Jeho cí-
lem je zregenerovat dv# síd-
li%t# vybudovaná v povále"-
n!ch letech a zlep%it kvali-
tu 'ivota lidí 'ijících v této 
oblasti. Projekt je slo'en ze 
dvou "ástí, a to regenerace 
bytov!ch dom$ a revitali-
zace ve(ejn!ch prostranství. 
M#sto má  p(ipraveny také 
projekty na  revitalizaci ve-
(ejn!ch ploch, lesoparku a 
(adu dal%ích akcí.

(Redak!n" kráceno.) 
www.mmp.cz.

Pardubice vy,erpaly za posledních p)t let tém)# 300 milion( 
korun z fond( Evropské unie. Do roku 2013, kdy kon,í pro-
gramové období dvou integra,ních plán( m)sta, by do m)s-
ta m)lo „dorazit“ p#es p(l miliardy korun. Ka"dá koruna má 
svého adresáta. Peníze z fond( EU zlep+í kvalitu "ivota v+em 
obyvatel(m m)sta, zdrav*m i handicapovan*m, milovník(m 
sportu i kultury.

Nov( 'editel Pardubické krajské nemocnice Tomá$ Gottwald se 
funkce ujal ihned po svém jmenování. Zleva: Tomá$ Gottwald, rad-
ní Pardubického kraje Markéta Tauberová.          foto: Milo# Spá$il 
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OBYVATELÉ A DRU%STVA P-TKY 
MOHOU STÁLE %ÁDAT O DOTACE

O OBVOD JE POSTARÁNO

Vlastníci bytov!ch dom$ mo-
hou 'ádat v pr$b#hu b(ezna o 
dotace na regenerace bytov!ch 
dom$. V!zva k podávání 'á-
dostí je vyhla%ována 1x ro"n#, 
letos jde tedy o v!zvu posled-
ní. Z integrovaného plánu roz-
voje statutárního m#sta Par-

dubice lze získat +nan"ní dota-
ci ve v!%i 40 % v!daj$ na tech-
nické zhodnocení majetku, re-
konstrukci a modernizaci. Na 
opravy "i údr'bu bytov!ch 
dom$ nelze 'ádost uplatnit. 
Dotace lze získat jedno-
duchou cestou, a to podá-

ním 'ádosti. V!zva k její-
mu p(edlo'ení bude uve(ej-
n#na na webu m#sta Pardu-
bic, oti%t#na v novinách a 
p(ímo zaslána v%em vlastní-
k$m za(azen!m v databázi 
m#sta. V této v!zv# budou 
uvedeny v%echny po'adova-

né dokumenty i p(esn! zp$-
sob, jak 'ádost p(edat.
M#sto bude pro potencio-
nální 'adatele po(ádat se-
miná(e a poskytovat po-
radenskou pomoc. Infor-
movat se mohou 'adate-
lé také na internetu: http://

www.mmp.cz/mesto/iprm/
d u k l a - a -v i s n o v k a . h t m l ,  
telefonní lince ekonomické-
ho odboru, odd#lení správy 
a dotací projekt$: (+420) 466 
859 444 a na emailové adrese 
petra.harisova@mmp.cz.

(red)

Mo'ná málokdo ví, 'e existu-
je, p(esto jsou v!sledky její prá-
ce pro obvod nep(ehlédnutelné. 
-e" je o Skupin# drobné údr'by, 
ve zkratce SDÚ. Její zam#stnanci 
se mimo jiné starají o úpravu po-
%kozeného ve(ejného majetku, o 
revitalizaci odpo"inkov!ch ploch 
a dal%í sezonní práce.
Tato skupina m#la do sou"asné 
doby deset pracovník$ (na zákla-
d# dohody s Ú(adem práce Par-
dubice). Vedle t#chto pracovník$ 

ú(ad také zam#stnává osoby na 
sociálních dávkách tzv. ve(ejnou 
slu'bou. T(icet hodin práce zdar-
ma pro obec znamená vy%%í soci-
ální dávky. T#chto osob se v pr$-
m#ru m#sí"n# vyst(ídá cca 30. Je-
jich pomoc byla p(ínosem hlav-
n# koncem podzimu, kdy ulice 
Dukly a Vi%)ovky zasypalo úcty-
hodn!ch 65 tun listí, o které bylo 
díky "innosti SDÚ bez komplika-
cí postaráno. 
Skupina SDÚ, její' pracovníci vy-

konávají "asto svou "innost bez 
nároku na honorá(, tak %et(í ob-
vodu nemalé +nan"ní prost(edky 
a velkou m#rou p(ispívá k "istot# 
prost(edí kolem nás. 
Vyhovuje vám )innost SDÚ? Co 
bychom mohli zlep#it? Napi#te 
nám email na adresu renata.ri-
hova@mmp.mo5.cz, nebo vyu-
&ijte speciální schránku v p!íze-
mí radnice.  
Na dal%í spolupráci se s vámi t#%í

Petr Hezina, vedoucí SDÚ

BOJ O TITUL: %IVNOSTNÍK OBVODU
Jsem rodák z Vi%)ovky. Roz-
hodnutí zapojit se aktivn# do 
správy v#cí ve(ejn!ch jsem 
u"inil nedávno. Jsem vd#"-
n!, 'e ze své pozice mohu 
prom#nit své vize v konkrét-
ní "iny.

Jist# jsem nezaznamenal pou-
ze já, 'e ná% obvod se py%ní 
rázem poklidného místa, kde 
lidé stále nakupují v mal!ch 
krámcích a v%eobecn# vyu'í-
vají slu'eb drobn!ch (emesl-
ník$. Z toho d$vodu chci re-

alizovat první ro"ník sout#-
'e 0ivnostník obvodu, ve kte-
rém my, ob"ané, formou hla-
sovacího lístku, kter! uve-
(ejní p(í%tí Hlasatel, budeme 
moci rozhodnout, ve kterém 
obchod# se nám nejlépe na-

kupuje, kter! (emeslník po-
skytuje nejlep%í slu'by v da-
ném oboru, ve které restaura-
ci se nejlépe najíme a stráví-
me p(íjemn! "as.
M!m p(áním je, aby se anke-
ta stala nástrojem k podpo(e 

dobrého podnikání na Vi%)ov-
ce, Dukle, Sk(ivánku, Jesni"án-
kách a Dra'kovicích. Myslím, 
'e to bude boj, proto'e v ob-
vodu je, v dobrém slova smys-
lu, skute"n# velká konkurence.

Ji$í Hájek, starosta

VYKÁCENÍ STROM0 V LESOPARKU?
Lesopark na Dukle slou'í k re-
kreaci p(edev%ím obyvatel Dukly. 
M#stsk! obvod V spolu s m#stem 
má zájem na tom, aby byl park v 
dobrém stavu. 

Pé"e o lesopark p(íslu%í odboru 
'ivotního prost(edí Magistrátu 
m#sta Pardubic, kter! se stará o 
v%echny pardubické lesy v majet-
ku m#sta. Lesopark má jako ka'-

d! jin! les zpracován lesní hos-
podá(sk! plán závazn! pro ka'-
dého majitele lesa. Rekrea"ní 
funkce lesoparku stanovuje, 'e 
stromy zde rostou tak dlouho, jak 
je to mo'né. Tím se li%í od les$ s 
hospodá(skou funkcí, kde se kácí 
borovice ve v#ku kolem 80 let. Ty 
v dukelském lesoparku jsou sta-
ré u' 120 let. 
V#c má vedle líce i rub, porost 
borovic neustále (ídne. Naposle-
dy stromy utrp#ly loni náporem 
sn#hu. Nastal "as rozhodnout o 
jejich obnov#. Jednoduchá pod-
sadba nov!ch borovic pod staré 

stromy se jeví jako snadné (e%ení. 
Ve skute"nosti ale snadné není. 
Lesníci poukazují na fakt, 'e a"-
koli se to nezdá, sou"asné boro-
vice vrhají velk! stín. Co' zname-
ná úhyn sazenic. Jestli'e zv!%en! 
propad rostlin je (e%iteln!, z$stá-
vá podstatn# záva'n#j%í a ne(e-
%iteln! problém – kácení. Do'i-
lé a po%kozené borovice nep$jde 
skácet tak, aby nespadly na n#-
kter! z mlad!ch stromk$. Lesá-
ci navrhují vy"istit v lese prostor 
s rozm#ry nejmén# dvojnásob-
ku v!%ky borovic. A ten osázet. 
V jednom míst# se prázdn! pro-

stor blí'í pot(ebn!m rozm#r$m. 
Znamenalo by to m!tinu je%t# 
roz%í(it. Jen'e kácení v lesopar-
ku je pro mnoho lidí nep(ípust-
né a nep(edstavitelné. V!sledkem 
je tak vy"kávání, zatímco stromy 
v lesoparku dál ub!vají.

Petr Hrubant,
vedoucí odboru dopravy a &ivotního 
prost'edí m"stského obvodu V

M"stsk$ obvod V chce obnovu 
lesoparku !e#it. Chce magistrá-
tu navrhnout mo&nosti, jak plo-
chu revitalizovat. Chcete i vy ob-
novu lesoparku na Dukle?

Ilustra!ní foto.  .     foto: Redakce

Borovice, lesopark Dukla.      foto: Redakce
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Osoby "i rodiny, které nemají dosta-
te"né p(íjmy, a jejich celkové soci-
ální a majetkové pom#ry nedovolu-
jí uspokojit základní 'ivotní pot(e-
by, mohou 'ádat o dávky v hmotné 
nouzi. Jedná se o p(ísp#vek na 'ivo-
bytí, o doplatek na bydlení nebo tzv. 
mimo(ádnou pomoc. Pro podání 
'ádosti o v!platu t#chto dávek musí 
'adatel spl)ovat ur"itá kritéria daná 
zákonem. O p(iznání podpory roz-
hodují pov#(ené obecní ú(ady, které 
dávky zárove) vyplácejí. 

Ob"an$m m#stského obvodu V 
tyto dávky vyplácí místní radni-
ce, a to prost(ednictvím pokladny  
umíst#né v p(ízemí ú(adu v &e%ko-
v# ulici. 
Termíny pro vyplácení dávek pomo-

ci v hmotné nouzi v roce 2011 jsou 
uvedeny v následující tabulce.   

(red)
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ZRNKABEZPE!N- Z DRA%KOVIC 
DO PARDUBIC NA KOLE

„Ano, je to tak. Je to m#j vel-
k( úkol, a proto jsem se mu 
za!al po nástupu do ú'a-
du ihned v"novat. V sou!as-
né dob" mám velkou radost, 
proto&e jsem získal p'ed-
b"&n( p'íslib financí z SFDI 
(Státního fondu dopravní 
infrastruktury, pozn red.),“ 
odpov#d#l nám starosta Ji(í 
Hájek na otázku, zda jsou 

zprávy o dostavb# reálné. 
„Pokud v$e dopadne, je m(m 
p'áním vybudovat cyklos-
tezku nejdéle do konce toho-
to volebního období, mo&ná 
i d'íve,“ up(esnil poté víta-
n! termín.
Cestovat mezi Pardubi-
cemi a Dra'kovicemi je  
dobrodru'stvím, p(i kterém 
jízda na kole v mnohém p(i-

pomíná putování po neo-
bydlen!ch "ástech sv#ta ne' 
cestu po m#stské "ásti. I z to-
hoto d$vodu se na radnici 
projednává její oprava. „U& 
od za!átku se sna&íme na-
jít 'e$ení, které nebude provi-
zorní, jako ty betonové pane-
ly. Ty tam byly polo&eny snad 
p'ed 40 lety,“ vysv#tlil nám 
postup p(i plánování projek-
tu radní Ev'en Erban (SPP).
Radnice m#stského obvo-
du Pardubice V se tak sna-
'í vzk(ísit "ást plán$ p$-
vodn# zam!%lené cyklostez-

ky propojující Hradec Krá-
lové, Pardubice a Chrudim. 
Projekt, na kterém m#li spo-
lupracovat Královéhradeck! 
kraj, Pardubick! kraj a m#s-
to Pardubice nakonec rea-
lizován nebyl. Zám#rem je 
vybudovat moderní komu-
nikaci pro cyklisty za"ínají-
cí u v!jezdu z Pardubic, le-
mující silnici, která se bez-
pe"n# vyhne velkému kru-
hovému objezdu a bude po-
kra"ovat p(es celé Dra'kovi-
ce a' k jejich v!jezdu sm#-
rem na Chrudim. Obyvate-
lé Dra'kovic, holdující cyk-
listice nebo vyu'ívající kolo 
p(i cest# do zam#stnání, by 
ji' nemuseli riskovat zdraví 
na frekventované silnici.
„V dne$ní dob" se stále více 
a více lidí kloní ke zdravé-
mu zp#sobu &ivota. Jízda 
na kole do práce není lidem 
cizí, ale sou!asná, travou 
zarostlá, komunikace mezi 
Dra&kovicemi a Pardubice-
mi jim to vícemén" znemo&-
)uje“ doplnila radní Slav#-
na Broulíková (&SSD)  dal-
%í d$vod, pro" se o v!stav-
b# cyklostezky reáln# p(e-
m!%lí.
Vá# názor nás zajímá. Uví-
tali byste toto spojení s Par-
dubicemi a je to krok správ-
n$m sm"rem? Na#li byste 
lep#í trasu pro cyklostezku? 
Napi#te nám.

(red)

Radní v ,ele se starostou Ji#ím Hájkem cht)jí dokon,it  
1. etapu p(vodního projektu Pardubického kraje, Králové-
hradeckého kraje a m)sta Pardubice a vystav)t bezpe,nou 
stezku do Dra"kovic.

Ev"en Erban,
radní zvolen" za SPP

Karel Norek, 
zastupitel zvolen" za KPP

Slav)na Broulíková,
radní zvolená za #SSD

Mou prioritou je komunikace s ob!any. 
Chci aby lidé v"d"li, &e za mnou mohou 
kdykoliv p'ijít se sv(mi problémy. Najdu 
si !as na jejich vyslechnutí a budu se sna-
&it je 'e$it.

+istota a úklid. V obvod" se d"lají velké zm"ny, re-
konstruují se vnitrobloky, ale b"&ná !istota a úklid 
by m"l b(t na prvním míst". Obvod by m"l zajis-
tit více ko$# na odpadky, zajistit úklid po zim" za 
pomoci pracovní !ety a více kontrolovat po'ádek.

Za prvé zpracovat a zrealizovat projekt 
na rekonstrukci severní !ásti Dra&kovic 
(silni!ní sí%, kanalizace, parkovi$t"). Za 
druhé dokon!it nov( územní plán a sna-
&it se o jeho dodr&ení.

STAROSTA CHCE 
POJMENOVAT ULICE

Starosta Ji(í Hájek chce v 
blízké dob# kontaktovat 
obyvatele Dra'kovic s no-
v!m nápadem. Málokdo ví, 
'e ulice této m#stské "ásti 
nejsou pojmenovány a po-
síláte-li nap(íklad dopis, ad-
resou je pouze Dra'kovi-
ce a "íslo popisné. To by se 
mohlo v blízké dob# zm#nit. 
Radnice v#(í, 'e nápad ocení 
nejen obyvatelé Dra'kovic, 
ale hlavn# náv%t#vníci, kte(í 
se tak lépe v ulicích zorien-
tují. Dra'kováci, jak! je vá% 
názor? Napi%te nám.         

(red)

CHCETE POMOCI 
EKOLOGII, CHCETE 
POMOCI D-TEM?

Místní komise v Dra'kovi-
cích ve spolupráci s mate(-
skou %kolou vyz!vá ke sb#-
ru papíru. Ten se uskute"ní 
ve st(edu a ve "tvrtek 23. a 
24. b(ezna. Akce, která po-
m$'e nejen 'ivotnímu pro-
st(edí ale i místní mate(ské 
%kole, odstartuje v 9 hodin 
a skon"í v poledne následu-
jícího dne. Nejedná se o prv-
ní ro"ník. Minul! sb#r "inil 
úctyhodn!ch 2 100 kg.

MVDr. Karel Norek,
p'edseda místní 

komise Dra&kovice  

V DRA%KOVICÍCH SI 
NEPOSVÍTÍ

Tedy alespo) ne 25. b(ez-
na 2011, kdy dojde ze stra-
ny distributora elektrické 
energie &EZ k p(eru%ení do-
dávky elekt(iny. K p(eru%ení 
dojde od 7.30 do 14.30 hod. 
Distributor v%ak varuje, 'e i 
v tomto období je nutné za-
(ízení distribu"ní soustavy 
pova'ovat za za(ízení pod 
nap#tím. &EZ také vyz!vá 
a doporu"uje z d$vodu pre-
vence %kod odpojit elektric-
ké spot(ebi"e ze sít#.

(red)

ANKETA NA TÉMA: CO JE VA&Í PRIORITOU V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ? 

Termíny pĜistavení velkoobjemových kontejnerĤ v roce 2011 

ýeškova - Kašparova u školy PondČlí 7.00 - 9.00 10; 16; 22; 28; 34; 40; 46; 52 
 14.00 - 15.30 13; 19; 25; 31; 37; 43; 49 

'UDåNRYLFH���X�SRãW\� 6WĜeda 9.00 - 11.00 10; 16; 20; 24; 30; 36; 41; 47; 49 
 14.00 – 15.30 13; 18; 22; 27; 33; 39; 43; 45; 52 

Pod BĜt]NDPL���'UDåNRYLFNi� 3RQGČlí 7.00 - 9.00 9; 15; 21; 27; 33; 39; 45; 51 
 14.00 – 15.30 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48 

'XNOD���QiP��'XNHOVNêFK�
KUGLQĤ

6WĜeda 10.00 - 12.00 11; 17; 23; 29; 35; 41; 47 

 14.00 – 15.30 14; 20; 26; 32; 38; 44; 50 
5DLVRYD���X�PDWHĜVNp�ãNRO\� 3RQGČlí 7.00 - 9.00 11; 17; 23; 29; 35; 41; 47 

 14.00 – 15.30 14; 20; 26; 32; 38; 44; 50 
9�5iML���URK�V�XOLFt�%RåHQ\�
NČPFRYp�

ÒWHUê� ������������ ���������������������������������; 26; 29; 30; 
33; 34; 37; 38; 41; 42; 45; 46; 49; 50 

 14.00 – 15.30 11; 12; 15; 16; 19; 20; 23; 24; 27; 28; 31; 32; 
35; 36; 39; 40; 43; 44; 47; 48; 51; 52 

9LãĖRYND���.�%ODKRE\WX� ÒWHUê� ������������ ��������������; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50 
 14.00 - 15.30 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52 
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V HMOTNÉ NOUZI LZE 
%ÁDAT O P$ÍSP-VEK

Nebezpe!ná stezka do Dra&kovic.               foto: Redakce

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY 2011
V leto%ním roce budou v m#stském obvo-
d# V p(istavovány velkoobjemové kontej-
nery, do kter!ch lze odkládat objemn! od-
pad, jako je nap(. nábytek, kancelá(ské vy-
bavení, ale také stavební a demoli"ní odpa-
dy, pneumatiky, plasty apod. Pro odlo'ení 

ostatních objemn!ch  odpad$ jsou ur"eny 
separa"ní dvory, kter!ch je na území Par-
dubic celkem osm, v"etn# areálu v Dra'-
kovicích.  Termíny a lokality p(istavení vel-
koobjemov!ch kontejner$ jsou uvedeny 
v tabulce.            (red)

                 Lokalita              Den             &as                               Kalendá(ní t!den
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Ji' n#jak! "as se na radnici 
m#stského obvodu Pardu-
bice V (e%í projekt p(esu-
nutí tr'nice z ulice Jilem-
nického. Nyn#j%í umíst#-
ní tr'nice, oblíbeného ná-
kupního cíle mnoha oby-
vatel Dukly, se nezdá sou-
"asnému vedení radnice 
dosta"ující. Podn#ty oby-
vatel i problematické umís-
t#ní tr'nice dalo podn#t 
pro hledání jejího nového 
umíst#ní. Po konzultaci s 
odborem dopravy byl vy-
brán nov! prostor na ná-
m#stí Dukelsk!ch hrdin$. 
Tr'nice tak bude zachová-
na, ale na novém míst#. 
Projekt tr'nice je nyní v 
rukou odboru dopravy a 
'ivotního prost(edí, kte-
r! vy(izuje  zakompono-
vání tr'nice do architektu-
ry nám#stí. „Bereme ohled 
hlavn" na místo kolem po-
mníku prvního !eského  
aviatika Jana Ka$para,“ 
potvrdil nám informaci 
vedoucí odboru dopravy 
a 'ivotního prost(edí Petr 
Hrubant. Dodává, 'e sna-
hou radnice je citliv# od-
d#lit m#stskou zelení místo 
odpo"inku a piety od ru%-
n#j%ího d#ní na tr'nici. V 
projektu se nemyslí jen na 

roz%í(ení stávající kapaci-
ty, ale i na dobr! p(ístup 
ke zdroji elektrické energie 

a zásobování obchodník$. 
Projekt pamatuje také na 
ve(ejné osv#tlení v prosto-
rách tr'nice. V!stavba tr'-
nice by m#la b!t dokon-
"ena ji' v pr$b#hu tohoto 
roku.

Vá# názor nás zajímá. Na-
pi#te nám.Vyu&íváte slu-
&eb tr&nice na Dukle? Jste 
spokojeni se slu&bami? 
Jaké zm"ny byste radnici 
navrhli?

(red)
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ZRNKAZRNKA V-T&Í PROSTOR PRO %IVNOSTNÍKY 
A DROBNÉ OBCHODNÍKY NA DUKLE
Radnice m)stského obvodu Pardubice V dotahuje projekt p#e-
míst)ní tr"nice. N)kolik stánk( se z ulice Jilemnického p#esu-
ne na nám)stí Dukelsk*ch hrdin(.

Jaroslav K1ava,
zastupitel zvolen" za ODS

Jan Jedli,ka, 
zastupitel zvolen" za KS#M   

Ji#í Kalousek,
zastupitel zvolen" za #SSD

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

Miloslav Bajer,
zastupitel zvolen" za SPP

Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za #SSD

Rozhodn" doprava. Vybudovat parkovací místa, 
aby auta nestála na zeleni a neni!ila ji. Omezo-
vat rychlost. V klidn(ch zónách i na 30 km/hod. 
a klidn" i zavést obytné zóny ve vnitroblocích. 
Kde to p#jde, vybudovat jednosm"rky s p'edností 
zprava. Zmíním i vysázení nov(ch ke'# a strom#.

Nyní úklid chodník# a park# od nepo'ádku 
po zim" a v(kal# po psech. Ihned poté obno-
vení ozna!ení silni!ních p'echod# a opravy 
chodník#. Ná$ hezk( obvod se tak op"t stane 
p'íjemn(m a bezpe!n(m pro jeho obyvatele i 
ostatní ob!any, kte'í jej nav$t"vují.

Chci zavést reziden!ní parkování, aby 
lidé, kte'í dorazí dom# v pozd"j$ích ho-
dinách mohli zaparkovat v blízkosti své-
ho domova.

Ráda bych se zam"'ila na volno!asové 
aktivity d"tí a mláde&e, s tím spojené i 
zútuln"ní lesoparku. Dále na zmapování 
a podporu institucí, které se t"mito akti-
vitami zab(vají.

Úklid tlejícího listí po podzimu.Vybudování parkovi$%. Vnitrobloky jsou 
zacpané auty, silnice se zu&ují a parko-
vacích míst ub(vá.

Snahy m#sta o získání t#ch-
to lukrativních pozemk$ se 
opírají hlavn# o historick! 
kontext. M#sto toti' v 30. le-
tech na vlastní náklady ka-
sárna vystav#lo a darem je 
p(edalo práv# armád#. Ar-
máda  uvád#la, 'e se nejed-
ná o vyklizen! a opu%t#n! 

objekt, proto'e v n#m stále 
p$sobí likvida"ní jednotka, 
i ta v%ak m#la koncem úno-
ra prostor opustit. „Byl jsem 
se na míst" kasáren podí-
vat a stále tam z#stala n"ja-
ká technika. N"které objekty 
jsou i dob'e vybavené, pokud 
se s t"mi prostory nic neud"-

lá, hrozí, &e se tam nast"hu-
jí bezdomovci a problémoví 
ob!ané,“ uvedl radní a mís-

tostarosta m#stského obvo-
du Pardubice V Ladislav Do-
le'al, kter! se o problemati-
ku zajímá.
Na magistrátu i mezi obyva-
teli je dlouhodob!m ve(ej-
n!m tajemstvím, 'e minis-
terstva, která mají nyní na 
získání objektu p(ednost-
ní právo, mají jen mlhavou 
p(edstavu co nakonec s b!-
val!mi kasárnami ud#lají. 
Nejnov#j%í zprávy hovo(í o 
tom, 'e na b!valém h(i%ti vy-
roste nov! ú(ad práce a v ka-
sárensk!ch budovách se uva-
'uje o justi"ním paláci. Bude 
se dohra t#chto spor$ nako-
nec odehrávat u soudu, p(í-
mo na pomyslném „míst# 
"inu“?
Vá# názor nás zajímá. Co 
vy byste nejrad"ji vid"-
li na míst" dne#ních Masa-
rykov$ch kasáren? Napi#-
te nám!   

(red)

BUDE SE NA SK$IVÁNKU SOUDIT?

ANKETA NA TÉMA: CO JE VA&Í PRIORITOU V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ? ANKETA NA TÉMA: CO JE VA&Í PRIORITOU V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ? 

RADNICE BUDE 
PO$ÁDAT SETKÁNÍ 
JUBILANT0

Na radnici m#stského ob-
vodu Pardubice V bude 
v'dy jednou za m#síc ve-
selo. Starosta Ji(í Hájek se 
rozhodl zm#nit zaveden! 
zvyk náv%t#v senior$ slaví-
cích kulaté a p$lkulaté na-
rozeniny u nich doma a  
naopak jubilanty chce zvát 
na ú(ad. „P'ipadá mi rozum-
n"j$í, abychom na radnici 
p'ipravili poho$t"ní my, ne& 
abychom s dárkov(mi balí!ky 
objí&d"li domovy a oslaven-
ci hostili nás,“ p(iblí'il sv$j 
zám#r starosta Ji(í Hájek. V 
rámci setkání senior$m na-
víc p(edvedou svou %ikov-
nost d#ti z mate(ské %koly 
Raisova.            (red)

NEOHLEDUPLNÍ 
PEJSKA$I BUDOU MÍT 
HLUBOKO DO KAPSY

Otázka zne"i%t#n!ch trávní-
k$ je dlouhodob!m problé-
mem nejen obyvatel Vi%)ov-
ky, Dukly, Sk(ivánku, Jesni-
"ánek a Dra'kovic. Je prav-
da, 'e proti neohledupln!m 
majitel$m ps$ se sna'í bojo-
vat v%echny radnice. Vede-
ní m#stského obvodu Pardu-
bice V proto vyzvalo m#st-
skou policii nejd(íve k d$raz-
nému kárání t#chto pejska($ 
a od kv#tna i k pen#'it!m po-
kutám. 

(red)

„OTEV$ENÁ RADNICE“ 
BUDE SKUTE!N- 
OTEV$ENÁ

Motto: „Otev(ená radni-
ce“ se stává ji' skute"n# za-
b#hnut!m termínem, a to 
ve v%ech sv!ch v!znamech. 
„M#&e se to zdát úsm"vné, 
ale skute!n" jedním z prv-
ních opat'ení bylo otev'e-
ní zam!en(ch toalet na rad-
nici i pro náv$t"vníky ú'adu. 
Zdá se mi to u ve'ejné insti-
tuce logické,“ pousmál se sta-
rosta Ji(í Hájek (SPP).   

(red)

MATEMATIKA NA 
RESSLOVCE

Základní %kola J. Ressla oteví-
rá pro d#ti jdoucí do 6.ro"ní-
ku t(ídu s roz%í(enou v!ukou 
matematiky a p(írodních v#d. 
/kola je vhodnou alternativou 
pro ty 'áky, kte(í nenastupu-
jí na 8letá gymnázia, ale p(es-
to cht#jí více rozvinout své do-
vednosti. Absolventi v testová-
ní znalostí 'ák$ 9. t(íd dosa-
hují nadpr$m#rn!ch v!sled-
k$ a velmi dob(e se prosazují v 
konkurenci práv# s 'áky gym-
názií. P(ijímací (ízení na %ko-
lu J. Ressla se bude konat 28. 
dubna od 14 hod. v prostorách 
%koly. Pro více informací vyu-
'ijte: www.zsjres.cz a tel. "íslo:  
466 303 971.                                (red)

MODERNIZACE H$I&T- 
U KAPITÁNA NÁLEPKY

H(i%t#, nebo chcete-li Spor-
tovn# rekrea"ní areál, ve vni-
trobloku u ulice kpt. Nálepky 
bylo del%í dobu jádrem sporu 
mezi místními obyvateli. N#-
kte(í si st#'ovali na hluk, jiní 
na nepo(ádek. Celou zále'i-
tost by m#l vy(e%it nov! Pro-
vozní (ád areálu, kter! schvá-
lila rada m#stského obvodu 
Pardubice V dne 11. 2. 2011. 
M#stsk! obvod také nechal v 
okolí areálu instalovat nové 
odpadkové ko%e. 

(red)

DO LESOPARKU U% 
POUZE PO SV.CH?

O mo'né budoucnosti le-
soparku na Dukle vás blí-
'e informujeme na stran# 5. 
Mimo jeho zalesn#ní (e%í za-
stupitelstvo i dal%í kroky ve-
doucí k vytvo(ení skute"-
n# rekrea"ní a odpo"inkové 
zóny. Tomu by m#l pomoci 
také úpln! zákaz vjezdu mo-
torov!ch vozidel na území le-
soparku, konkrétn# pak ne-
zpevn#n!mi komunikacemi 
k restauraci U Bobra. Prá-
v# zp$sob dopl)ování zbo-
'í této restaurace je pro toto 
rozhodnutí klí"ov!.  

(red)

Tr&nice na Dukle.                foto: RedakceOpu$t"n( objekt Masarykov(ch kasáren.               foto: Redakce

Nelichotivou vizitkou a spí+e smutnou podívanou je pohled 
na chátrající Masarykova kasárna na Zborovském nám)stí. I 
p#es velkou snahu m)sta Pardubice o jejich získání ho získá 
nejspí+ jedno z ministerstev. Ve h#e jsou ministerstva práce 
a sociálních v)cí a ministerstvo spravedlnosti. „Nespl,ujeme 
v&echny zákonné podmínky, nestáváme se automaticky majiteli 
kasáren. Pokud bychom se o n' cht'li ucházet, museli bychom 
podat ur)ovací !alobu,“ uvedla pro MF Dnes primátorka Par-
dubic &t)pánka Fra1ková.
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ZRNKA

Petr Dufek, 
zastupitel zvolen" za Pardubáky

Ji#í Jano+,
zastupitel zvolen" za ODS

Jan 4uptovsk*, 
zastupitel zvolen" za ODS

Mou prioritou (stejn" jako celého sdru&ení Par-
dubáci) je zlep$ování &ivotních podmínek v na-
$em m"stském obvod", nap'. 'e$ení dopravní si-
tuace nadjezdu u Parama  Také vytvá'ení nov(ch 
míst pro aktivní odpo!inek, nap'. vybudování no-
vého d"tského h'i$t" v areálu Z, Sta)kova.

Te- je prioritou údr&ba silnic a chodník# po 
zim".  Dlouhodob" pokra!ovat v revitalizaci síd-
li$%, osazení lavi!ek u zastávek MHD i jinde a 
vytipování míst pro volno!asové aktivity ob!a-
n#. Také  chci 'e$it vysoké nájmy pro &ivnostníky 
a 'emeslníky v prostorech m"stsk(ch dom#.

Mezi mé priority pat'í sní&ení nájemného 
pro &ivnostníky a 'emeslníky. Chci zm"nu 
ve v($i dan" z nemovitosti. P'inutit správce 
komunikací k jejich úr&b" a oprav". K tomu 
v$emu i vybudování parkovacích prostor a 
odpo!inkové zelen".

TRÁVU NEPOKR.VAL 
SNÍH, ALE S0L

P(edstavitelé rady m#stské-
ho obvodu a pracovníci od-
boru dopravy a 'ivotní-
ho prost(edí zjistili koncem 
ledna záv#je soli na chod-
nících a trávnících na síd-
li%ti Vi%)ovka. Odbor do-
pravy a 'ivotního prost(e-
dí celou situaci zdokumen-
toval a intervencí na Slu'-
bách m#sta Pardubic zjednal  
nápravu vzniklé situace. 
Za celou epizodou nestál  
zl! úmysl ani zanedbání, ale 
porucha na posypovém stro-
ji.            (red)

KTEROU ULICÍ KE 
KAUFLANDU?

Vedení m#stského obvo-
du Pardubice V se mimo ji-
n!ch povinností zaobírá 
také otázkou, jak pojmeno-
vat nov# vzniklou ulici ve-
doucí k nákupnímu cent-
ru Kaufland. „V takov(ch-
to otázkách je to p'íjemné  
rozhodování. Na stole mám 
pár návrh#, ale rád bych, aby 
se zapojili i ob!ané,“ vyzval 
starosta Ji(í Hájek (SPP). 
Starosta návrhy p(edlo-
'í rad# a posléze zastupitel-
stvu, které rozhodne o ko-
ne"ném pojmenování ko-
munikace.

(red)

V-T&Í OHLEDUPLNOST 
NA SILNICI 

Od kv#tna leto%ního roku 
m#stská policie p(itvrdí p(i 
m#(ení rychlosti. Zprovoz-
n#ny budou radary pro m#-
(ení rychlosti (idi"$. „Ano, 
je to pravda. M"stská policie 
bude m"'it rychlost a ud"lo-
vat pokuty neohledupln(m 
'idi!#m. Je to sice represivní 
opat'ení, ale zárove) vyz(-
vám ob!any: bu-me k sob" 
slu$n"j$í,“ okomentoval toto 
opat(ení starosta Ji(í Hájek 
(SPP) s tím, 'e radnice chce 
p(enosné m#(i"e rychlosti 
umis,ovat po celém obvod#. 

(red)

K POLIKLINICE A POLICII 
POHODLN- AUTOBUSEM

Práv# k problematice rekon-
strukce této ulice se vyjád-
(il starosta Ji(í Hájek (SPP):  
„Situaci v místech kolem policej-
ního 'editelství a nov" postavené 
polikliniky chápu jako kritickou. 
Tím myslím hlavn" katastrofální 
stav  silnice, nep'ehlednou a ne-
bezpe!nou situaci na k'i&ovatce 
a $patnou pr#jezdnost celé uli-
ce. V míst" nestaví m"stská hro-
madná doprava a zejména pro 
star$í ob!any se tak cesta k lé-
ka'i stává peklem. To chci zm"-
nit. Proto jsem zahájil sérii jed-
nání o rekonstrukci této zóny a 
zabezpe!ení pohodln"j$í cesty do 
tohoto klí!ového místa.“
Stavební práce tohoto velkého 
projektu vy(e%í kritické k(i'o-
vatky ulic S. K. Neumanna a Na 
Spravedlnosti, dále ulice J. Pa-
lacha a Na Spravedlnosti v ob-
lasti kolem obchodního cent-
ra Billa. Cel! plán byl a pe"li-
v# bude konzultován s hlavní 
architektkou m#sta Pardubic  
Petrou Nacu a vedoucím odbo-
ru dopravy pardubického ma-
gistrátu Vladimírem Bakajsou. 
Do +nancování by se m#l zapo-
jit magistrát i m#stsk! obvod.
„V rámci rekonstrukce roz$í'í-
me ulici Na Spravedlnosti, aby 
se stala oboustrann" pr#jezdná 

a vznikla tak d#le&itá parkova-
cí místa. Projekt je roz!len"n do 
dvou fází. Je$t" v leto$ním roce 
by se m"ly dokon!it práce u uli-
ce Rokycanova. V druhé fázi bu-

dou stavební práce pokra!ovat v 
ulici Na Spravedlnosti. Doprav-
ní podnik p'islíbil, &e zajistí ob-
slu&nost této lokality,“ vysv#tlil 
starosta, v jakém stadiu se cel! 
projekt nachází. Ukon"en by 
m#l b!t v roce 2013.
Celková rekonstrukce se ne-
bude t!kat pouze opravení ko-
munikace a vybudování zastá-
vek MHD. V místech b!valého 

areálu Tesly, naproti ú(adu prá-
ce, má vzniknout multifunk"ní 
centrum Babylon. „Multifunk!-
ní centrum bohu&el vznikne na-
vzdory protest#m ob!an# a je$t" 
více zatí&í komunikace a zkom-
plikuje dopravu v této lokalit",“ 
dopl)uje starosta.
Vá# názor nás zajímá. Napi#-
te nám, co si o projektu mys-
líte!             (red)

ANKETA NA TÉMA: CO JE VA&Í PRIORITOU V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ? 

Poliklinika na Vi$)ovce.                               foto: Redakce

Není tajemstvím, "e  v na+em m)stském obvod) sídlí mnoho 
zajímav*ch subjekt(. Vyjí"d)jí od nás hasi,i, z cel*ch Pardu-
bic k nám jezdí lidé vyjád#it úctu mrtv*m na centrální m)st-
sk* h#bitov a v neposlední #ad) se u nás vy+et#ují zlo,iny v 
ulici Na Spravedlnosti.

beersklo@beersklo.cz

www.beersklo.cz

Rožkova 2003
530 02 Pardubice

466 636 326
724 240 439
725 756 226
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Slovo starosty

Ji!í Hájek

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

ANKETA NA TÉMA: NAV$T&VUJETE HV&ZDÁRNU ARTURA KRAUSE? 

Ladislav Dole'al, 
místostarosta zvolen! za "SSD

Petr Kubí(ek, 
radní zvolen! za Pardubáky

Hv!zdárnu Delta, která byla otev"ena v 

roce 1992, jsem nenav#tívil. Ur$it! bych 

to rád napravil. Jsem rád, %e ji máme 

práv! v na#em obvodu.

Musím se p"iznat, %e já osobn! jsem na 

hv!zdárn! nikdy nebyl. Moje #kolou povin-

ná dítka ji v#ak v rámci dopl&kov'ch #kol-

ních aktivit nav#tívila u% n!kolikrát. Mám 

tedy co dohán!t... je ur$it! dobré ob$as 

zvednout hlavu od b!%n'ch starostí a podí-

vat se na nebe (úsm!v).

Ji)í Hájek,
 starosta zvolen! za SPP

Hv!zdárna je dal#ím z míst, které m(%e ob-

vod #iroké ve"ejnosti nabídnout. Pravideln! 

jsem ji nav#t!voval s d!tmi a t!#ím se, a% 

se tam znovu podívám na n!kterou z jejich 

zajímav'ch akcí.
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NEP"EHLÉDN&TE:
S pardubickou kartou na 
palubu Arno*ta? Mo'ná u' 
od p)í*tího roku

Parforsní hon se po tém+) 
100 letech vrací

Vá"ení sousedé,

v#$ím, "e jste si u"ili zaslou"e-
né a klidné dovolené, ztracené 
kufry jsou dávno doma, d#ti ve 
%kole a prarodi!e si u"ívají po 
prázdninách klidu. My se ve 
t$etím !ísle Hlasatele budeme 
v#novat hlavn# podzimním 
akcím, které zp$íjemní sychra-
v& !as a i p$iblí"í n#co z histo-
rie Pardubic.
Patronem vydání je baron 
Kraus. Osobnost mnoha zá-
jm' a mimo jiné i cyklisti-
ky. Mo"ná práv# proto jsme 
se rozhodli nabídnout Vám 
v tomto !ísle zajímavé infor-
mace o plánované „Pivovarské 
stezce“. Stejn# tak se budete  
moct do!íst, jak "e to bylo v 
Pardubicích s tramvajemi.
První velká akce, mo"nost 
strávit p$íjemné chvíle a po-
hovo$it nás !eká v t&dnu p$ed 
Velkou pardubickou p$i ko!á-
rov&ch jízdách. S d#tmi se po-
díváme i za Mikulá%em a p$ed 
Vánocemi se m'"eme t#%it na 
setkání u horkého pun!e.

Ji!í Hájek, starosta

Vysko(il z druhého patra, pak rad+ji 
za(al podporovat Ka*para

Baron Kraus studoval dva roky 
pardubickou reálku, poté se 
odst#hoval do Francie, kde se 
zajímal o vesmír a získal tak 
vzd#lání od slavného astro-
noma Camilla Flammariona. 
V roce 1910 se v Pa$í"i p$ímo 
zú!astnil prvního pokusného 
vysílání rozhlasu. Probíhalo z 
Ei(elovy v#"e. 
Po návratu do rodného m#sta 
se )nan!n# vypo$ádal se sv&mi 
sourozenci a získal tak rodinn& 
d'm „Na Staré po%t#“. Ten p$e-
budoval na první „Lidovou hv#z-
dárnu“. Mnoha náv%t#vník'm a 
zv#davc'm z $ad Pardubák' tam 
trp#liv# vysv#tloval d#ní ve ves-
míru. Také udr"oval !ilou kore-
spondenci s v&znamn&mi osob-
nostmi v oboru po celé Evrop#.
Myslet si o baronovi, "e byl v%ak 
zahled#n& jen na no!ní oblohu 
a nezajímal se o ostatní d#ní, 

byli bychom na velkém omylu. 
Agilní baron byl vyznava!em 
mnoha moderních sport'. Jako 
první si nechal z Britsk&ch os-
trov' poslat pravidla tenisu, 
která p$elo"il a za sv&m domem 
uspo$ádal pro v&znamné osob-
nosti Pardubic první tenisov& 
turnaj. Také se v#noval cyklisti-
ce a byl v roce 1885 u zalo"ení 
místní pobo!ky Úst$ední jed-
noty velocipédist'. T#"ko p$e-
kvapí informace, "e se o chvíli 
pozd#ji prohán#l po m#st# v 
prvním motocyklu. 
Finan!n# zaji%t#n& baron, je-
ho" prost$edky byly v jeho dob# 
vícemén# neomezené, byl ob-
rovsk&m nad%encem do létání. 
Místo ve sv#tov& trend motoro-
v&ch letadel v%ak v#$il, "e !lov#k 
m'"e pomocí promy%leného 
p$ístroje létat díky vlastní síle. 
Proto p$es dva roky ve druhém 

pat$e svého domu tajn# sestavo-
val kluzák, pomocí kterého cht#l 
p$i napodobování pohybu pták' 
létat. Za$ízení se jmenovalo or-
nitoptéra. V den kdy m#la mít 
ornitoptéra svou premiéru v%ak 
Artur Kraus zjistil, "e ji nelze 
ven z bytu pronést ani dve$mi, 
ani oknem. Se zápalem pro n#j 
vlastním nechal baron proti ve%-
kerému oby!ejnému uva"ování 
vybourat ze* domu, navlékl si 
konstrukci a sko!il. I p$es vel-
mi tvrd& pád jsou dal%í pokusy 
zdokumentovány, tentokrát na 
zámeckém valu.
Mimo zájem o sport, vesmír a 
létání, byl baron velk&m me-
cená%em stavby divadla. Na to 
p$ispíval zna!né !ástky jak ze 
svého rozpo!tu, tak z vystoupe-
ní Cikánské kapely, kterou vedl. 
O to trapn#j%í byl v&sledek. Na 
slavnostní otev$ení v roce 1909 
nebyl baron pozván. Do konce 
svého "ivota u" divadlo nikdy 
nenav%tívil.
Na podporu zajímav&ch pro-
jekt' nezanev$el a po nezda-
rech s ornitoptérou velmi 

podporoval pokusy a práci 
Ing. Jana Ka%para. Pozd#ji se 
stal jeho tzv. $editelem let'.
Ve své dob# stihl baron pro"ít 
tolik, "e by to dalo na n#kolik 
lidsk&ch "ivot'. A to jsme ani ne-
zmínili zálibu v sjí"d#ní svahu u 
Kun#tické hory na ly"ích, zaníce-
nou vá%e+ pro kopanou, po$ízení 
prvního psacího stroje a Ediso-
nova sonografu v Pardubicích a 
spoluzalo"ení fotogra)ckého klu-
bu. Baron Artur Kraus zem$el ve 
v#ku 76let, jeho jméno nese práv# 
hv#zdárna na Dukle.             (red)

"e( je o jedné z inspirujících osobností m+sta Pardubice. 
V,st)ední sportovec, *lechtic a velk, mecená* um+ní, baron 
Artur Kraus. V po)adí pát, syn a jeden z devíti potomk- c.k. 
po*tmistra Josefa Krause se zaslou'il o velk, rozmach pardu-
bického kulturního a spole(enského 'ivota.

Baron Kraus. zdroj: wikipedia.org

jeho rekonstrukci. Byl bych jen velmi nerad, aby 

se jméno Jana Ka!para stalo objektem osobního 

politického zviditel"ování a r#zn$ch politick$ch 
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D!ti se také mohou zapsat do 
krou"k# hry na f létnu nebo kyta-
ru. Pro ty s v!t$ím zájmem o pohyb 

jsou p%ipraveny tane&ní lekce street 
dance, zumby, b%i$ních tanc# nebo 
scénického v'razového tance. Pro 

p%ed$koláky i malé $koláky m#"e 
b't zajímavá i pohybová v'uka pro 
rozvoj koordinace.
Populární je sport, mimo jiné airso(, 
stolní tenis, )orbal a aerobic. Podrob-
n!j$í informace a cel' v'&et nabíze-
n'ch aktivit lze zjistit na webov'ch 
stránkách: www.ddmdelta.cz.

Organizáto%i p%ipravili pro 
d!ti i dv! stra$idelné akce. A 
to 26. %íjna Stra$ideln' v'let 
Prahou a Stra$idelnou noc 
30. %íjna v DDM Delta.

Za"ijete tradi&ní tancova&ku, ja-
kou znali na$i p%edkové.  O pestrost 
programu se letos postarají 4 lido-

vé muziky. Folklorní soubor Lipka, 
Baldrián a Formani vás pot!$í pís-
n!mi a tanci na$ich region#, zatím-

co cimbál v sále roz"haví soubor z 
Moravy. Na sebe si m#"ete vzít bu* 
lidov' kroj, nebo spole&ensk' od!v. 
Krom! potan&ení si s námi bude-
te moci zahrát n!kolik tane&ních 
her a pro dobrovolníky bude p%i-
pravená gurmánská sout!" o ceny. 
Ve&erem nabit'm zábavou, kter' se 
koná 5. listopadu od 20 hodin v KD 
Dukla vás provedou: vedoucí sou-

boru Baldrián Ale$ Mokren se scé-
náristkou souboru Lipka Kate%inou 
Praxovou. Na akci vás také zve sta-
rosta m!stského obvodu Pardubice V. 
Vstupenky si zamluvte co nejd%íve 
bu* na adrese fslipka@centrum.cz, 
nebo zprávou sms na telefonním &ís-
le 739 370 595. 

Po!adatelé

V ulici Jiránkova a Sokolovská prob!h-
ne oprava parkovacích stání ve vnitro-

blocích. Omezení se budou t'kat hlavn! 
obyvatel dom# &p. 2246 – 2248, 2249 – 

2251, 2297 – 2299, dále 2089 – 2091.
+ást ulice K Blahobytu se do&ká opravy 
chodníku a dále rekonstrukce komuni-
kace a parkovacích stání ve vnitrobloku 
obojí se dotkne bytového domu &p. 2498 
– 2500.
V ulici K Vi$,ovce u bytového domu  
&p. 2440 – 2442 bude opraven chodník a  

upravena komunikace i parkovací stání.
Zahájení prací za&alo koncem m!síce 
zá%í a jejich dokon&ení je plánováno na 
polovinu listopadu. Ú%ad m!stského ob-
vodu proto prosí spoluob&any o pocho-
pení do&asného omezení a zv'$eného 
hluku spojeného se stavebními pracemi.

(red)

ZPRÁVY Z OBVODU

UPOZORN!NÍ NA OMEZENÍ DOPRAVY 
DÍKY REKONSTRUKCÍM

STARO"ESK# BÁL NA DUKLE

O tom, $e mnohá místa obvodu si zaslou$í rekonstrukci, asi nelze vést dlouhé 
diskuse. Vedení m%stského obvodu Pardubice V se poda&ilo rozplánovat a za-
jistit p&estavby, které povedou k v%t'í bezpe(nosti, pr)jezdnosti na silnicích. 
Stejn% tak roz'í&ení parkovacích míst a notné opravy chodník). Z t%chto d)vo-
d) nás v'ak (ekají n%která omezení, o kter*ch vás te+ informujeme.

P&em*'leli jste ji$ o zahájení plesové sezóny? Pro v'echny pam%tníky i nepa-
m%tníky máme skv%lé zprávy. Letos, 5. listopadu, se m)$ete t%'it na „prav* Sta-
ro(esk* bál“. P&esn% takov*, jak* si ho pamatujete, jak* tu ji$ dlouhá léta chy-
b%l. V%&íme, $e touto akcí neud%láme radost pouze star'í generaci, které se po 
podobném povyra$ení st*ská. T%'íme se i na mladé lidi, kte&í (erstv% ukon(ili 
tane(ní. 

Na konci !kolního roku se dne 16. 6. 2011 uskute"nila v prostorách KD Dukla 
sout#$ pod názvem „Reprezentant roku“. Cílem sout#$e je ukázat nejlep!í $áky Z% 
na!eho obvodu v sedmi r&znorod'ch kategoriích. Ka$d' $ák si za své úsilí a píli 
odnesl i drobnou cenu, kterou jim p(edávali známé osobnosti, mezi kter'mi byl 

starosta obvodu Ji(í Hájek, (editel RZS PK Pavel Svoboda, hrá" BK Pardubice Pavel 
S'kora a jiní. Sout#$ ka$doro"n# vyhla!uje komise pro !kolství, kulturu, sport a 
mláde$. 

Pavlína Mazuchová

REPREZENTANT ROKU

ZA VOLN#M "ASEM DO DDM DELTA
Ka$doro(n% D)m d%tí a mláde$e Delta p&ipravuje pro d%ti, dospívající i rodi(e 
r)zné volno (asové aktivity. Zápis do krou$k) a zájmov*ch skupin probíhá celé 
zá&í a za(átkem listopadu. Mezi klasiky programu pat&í malování pro nejmen'í 
nebo hojn% nav't%vovaná keramika.

Spole"nost Jana Ka!para jedná se 
zástupci m#stského obvodu Pardubi-

ce V a Pardubického kraje o získání 
prost(edk& na rekonstrukci místa 

posledního odpo"inku. V tuto chvíli 
zapo"ala Spole"nost Jana Ka!para na 
toto téma vyjednávat o podmínkách 
rekonstrukce s rodinou. Z jednání by 
m#l vzejít v'sledek do konce roku v 
podob# architektonické sout#$e na 
projekt opravy hrobky. 

„S rodinou jsme v kontaktu a prav-
nu"ka Jana Ka!para, paní doktorka 
Eva Perrová za námi pravideln# jezdí 
do Pardubic,“ uvedla na otázku re-
dakce Spole"nost Jana Ka!para. 

(red)

POKROK S HROBKOU ING. JANA KA,PARA
Spole(nost Jana Ka'para vznikla ku p&íle$itosti 100. v*ro(í p&eletu prvního (es-
kého aviatika. Za cíl si klade 'í&it dobré jméno tohoto slavného rodáka, jeho$ 
ostatky le$í na pardubickém h&bitov%. Bohu$el stav jeho hrobky je v tuto chvíli 
ostudn*, o (em$ jsme vás mimo jiné informovali v minulém (ísle. 
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Anketu vyhlásil Pardubick! kraj spo-
le"n# s $esk!mi drahami uprost%ed 
léta. Od té doby a& do 31. srpna mohla 
ve%ejnost na &elezni"ních stanicích a na 
internetu hlasovat a vybírat jeden z p#ti 
motiv' pro polep nov!ch regionálních 
vlakov!ch souprav. Jde o pokra"ová-

ní projektu, jeho& cílem je zatraktivnit 
cestování vlakem formou barevn!ch 
polep' s regionální tématikou. „V této 
fázi projektu jsme cestujícím nabídli 
p#t motiv', aby z nich vybrali jeden, 
kter!m „ozdobíme“ jedenáctou vlako-
vou soupravu jezdící po regionálních 

tratích. Ji& d%íve jsme toti& deset motiv' 
zvolili a po"ítáme s nimi na vlaky, které 
budou jezdit na T%ebovsku, Chrudim-
sku a Pardubicku. Na nákupu n#kter!ch 
souprav se podílela i Evropská unie,“ 
p%ipomn#l Jan Tich!, nám#stek hejtma-
na Pardubického kraje zodpov#dn! za 
dopravu, dopravní obslu&nost a inves-
tice a zárove( vyjád%il spokojenost nad 
úsp#)ností ankety. „Více ne& 2 700 hla-
s' je myslím dobr! v!sledek. T#)í mne 
také fakt, &e se do ankety zapojili i lidé 

bydlící mimo Pardubick! kraj.“ Anket-
ní lístky toti& do hlasovacích schránek 
umíst#n!ch na &elezni"ních stanicích 
v Pardubickém kraji vhodili také lidé 
bydlící nap%. v Praze, Brn#, Zlín#, Ha-
ví%ov#, Liberci, Olomouci, Ostrav#, 
Uherském Hradi)ti a v dal)ích m#stech. 
Jeden hlasující dokonce pochází z Ban-
ské Bystrice na Slovensku.
„$eské dráhy projekt polep', pro kter! 
nás inspiroval hejtman Pardubického 
kraje, p%ivítaly. Také nám jde o zatrak-
tivn#ní cestování a krom# nákupu no-
v!ch vlakov!ch souprav a snahy zlep)it 
komfort cestování, je to dal)í krok do-
p%edu,“ prohlásil Michal *t#pán, %editel 
Krajského centra osobní dopravy v Par-
dubickém kraji.
V!herce v rámci programu oslav vylo-
sovali vrchní p%ednosta Depa kolejo-
v!ch vozidel $eská T%ebová Ji%í Slezák, 
zastupitelka Pardubického kraje Mag-
da K%ivanová a nám#stek hejtmana 
Jan Tich!. Vylosovaní od Pardubické-
ho kraje a $esk!ch drah obdr&í v#c-
né dary, nap%íklad tzv. kilometrickou 
banku. Zvlá)tní cenu pak získal mal! 
chlapec Marek Blaha z Uhlí%sk!ch 
Janovic, kter! ke svému tipu na nov! 
vlak dopsal své p%ání „jednou %ídit 
Pendolino“.
Vylosované ú"astníky ankety nyní po-
%adatelé zkontaktují a ceny jim slav-
nostn# p%edají na p%ipravovaném spo-
le"ném setkání.
zdroj: Tiskové odd!lení Pardubického kraje

Stavba areálu rychle pokra"uje. 
Podle pozorování v)e nasv#d"u-
je tomu, &e kryt! plaveck! are-
ál zahájí pln! provoz u& v dubnu 
p%í)tího roku tedy 2012. Zku)ební 
provoz mo&ná zapo"ne je)t# d%í-
ve.  U venkovních bazén' vy)la 
pot%eba jejich opravy a& nedáv-
no. Podle plánu by m#ly b!t p%i-

praveny pro letní sezónu 2012.   
Noviná%i si prohlédli jednotlivé 
"ásti budoucího plaveckého areálu. 
Padesátimetrov! bazén,  wellness 
"ást, v ní& u& je patrná prostorná 
ví%ivka "i atypické sprchy, i nov# 
budovan! prostor aqvaparku. Pro-
jektanti jim p%edstavili netradi"ní 
prvky interiér': speciální sv#telné 

efekty, projek"ní tabule "i interak-
tivní obrazovky, které zavedou d#ti 
do pohádky. Padly také základní 
informace o vstupenkách do areálu. 
Ty budou mít bu+ podobu "asov!ch 
lístk', nebo "ip' s minutov!mi 
odpo"ty. Ka&d! náv)t#vník si také 
bude moci vybrat, jestli si zaplatí 
vstup pouze do plaveckého bazénu 
nebo v dal)ích dvou variantách p%i-
pojí i mo&nost náv)t#vy aqvaparku 
a wellness centra. V)echny tyto 
"ásti by pak v letní sezón# m#ly b!t 

p%ístupné ka&dému, kdo si koupí 
celodenní vstupné na Slune"ní plá&. 
Jen ceny vstupného z'staly novi-
ná%'m utajeny. O jejich v!)i toti& 
bude m#sto jednat a& s provozo-
vatelem areálu, kter! není dosud 
znám. Jasn#ji by m#lo b!t po nej-
bli&)ím jednání m#stského zastu-
pitelstva, které se sejde 20. zá%í a 
v!b#r provozovatele plaveckého 
areálu má na programu.

zdroj: Tiskov" odbor MM Pardubice

problematice v#nuje. Sna&íme se vid#t 

ník'm provozu. Na dopravu ve m#st# 

Velké zm#ny ne"ekejte, metro ani ty 
tramvaje. Co bude ale novinkou od 

d#podobn# provozovat lodní dopravu v 

Tak!e si koupím jízdenku za 20 K" a vy 

Za klasickou jízdenku vás k p%ívozu 

Z M!STA A KRAJE

ARNO!TA? MO"NÁ U" OD P#Í!TÍHO ROKU
PLAVCI V PARDUBICÍCH SE MOHOU T$!IT 
NA P#Í!TÍ SEZÓNU
V zá%í se pravidelného kontrolního dne na stavb& plaveckého areálu v Pardu-
bicích na Ol'inkách zú(astnili také noviná%i. Staveni't&m provedl noviná%e a 
projektanty nám&stek primátorky Jind%ich Tauber.

DESÍTKA HLASUJÍCÍCH V ANKET$ O MOTIV 
POLEP) NOV*CH VLAK) ZÍSKÁ DÁRKY
Prázdninová anketa, ve které mohla ve%ejnost hlasovat o podob& nové vlakové 
soupravy, byla o+ciáln& ukon(ena. P%edstavitelé Pardubického kraje a ,esk-ch 
drah vylosovali desítku ú(astník. ankety v rámci oslav 140. v-ro(í zalo/ení tra-
ti Pardubice – Havlí(k.v Brod konan-ch v Chrudimi.

Motivy polep! v"etn# vít#zné Kun#tické hory.          zdroj: archiv
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A úsp!"ní pátra#i místa obvodu: V!ra 

ce; $árka Panchartková, Pardubice; Jana 

INFORMA!NÍ DESKA / INZERCE

Osoby #i rodiny, které nemají do-
state#né p%íjmy, a jejich celkové 
sociální a majetkové pom!ry ne-
dovolují uspokojit základní &ivot-
ní pot%eby, mohou &ádat o dávky 
v hmotné nouzi. Jedná se o p%ísp!-
vek na &ivobytí, o doplatek na byd-
lení nebo tzv. mimo%ádnou pomoc. 
Pro podání &ádosti o v'platu t!chto 
dávek musí &adatel spl(ovat ur#itá 
kritéria daná zákonem. O p%iznání 
podpory rozhodují pov!%ené obecní 
ú%ady, které dávky zárove( vyplá-
cejí. 

Ob#an)m m!stského obvodu V 
tyto dávky vyplácí místní radni-
ce, a to prost%ednictvím pokladny 
umíst!né v p%ízemí ú%adu v *e"ko-
v! ulici. 

Termíny pro vyplácení dávek po-
moci v hmotné nouzi v roce 2011 
jsou uvedeny v následující tabulce.   

(red)
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V HMOTNÉ NOUZI LZE 
!ÁDAT O P"ÍSP#VEK

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY 2011
V leto!ním roce budou v m"stském ob-
vod" V p#istavovány velkoobjemové kon-
tejnery, do kter$ch lze odkládat objemn$ 
odpad, jako je nap#. nábytek, kancelá#ské 
vybavení, ale také stavební a demoli%ní 
odpady, pneumatiky, plasty apod. Pro 

odlo&ení ostatních objemn$ch  odpad' 
jsou ur%eny separa%ní dvory, kter$ch je na 
území Pardubic celkem osm, v%etn" areá-
lu v Dra&kovicích.  Termíny a lokality p#i-
stavení velkoobjemov$ch kontejner' jsou 
uvedeny v tabulce.     

                 Lokalita              Den             (as                               Kalendá#ní t$den

NOVÁ SEZÓNA V M#STSKÉM DIVADLE
Nová sezóna op"t nabídne velmi bohat$ re-
pertoár. Na po%átku #íjna se m'&ete t"!it hned 
na dv" premiéry – autorské hry o Velké par-
dubické Utíkej, Vá)o, utíkej! aneb Velká diva-
delní steeplechase a romantické tragédie Zvo-
ník Matky Bo&í. Dále to jsou muzikál Zpívání 
v de!ti, komedie Penzion pro svobodné pány, 
antická tragédie Trójanky, %ty#i komedie 

v jedné S cizí dámou v cizím pokoji a soudní 
drama Dvanáct rozhn"van$ch mu&' s ex-
kluzivním hostem Petrem Kostkou v jedné 
z hlavních rolí. V dramaturgickém plánu v!ak 
b"hem prázdnin do!lo k jedné zm"n": vzhle-
dem k ohromnému zájmu divák' o plenéro-
vá p#edstavení nahradí slibovan$ titul D'm 
v !edesát$ch – Dnes naposled! Shakespearova 

komedie Sen noci svatojánské, kterou „odpre-
miérujeme“ na Kun"tické ho#e!
V$chodo%eské divadlo krom" sezónního 
p#edplatného nabízí i oblíbené KUPÓNOVÉ 
P*EDPLATNÉ, které umo&)uje získat vstu-
penky se zajímavou slevou a zárove) dává 
divák'm volnost p#i v$b"ru titulu a dne p#ed-
stavení dle vlastního zájmu. 

Divadlo v!ak pamatuje i na své nejmen!í di-
váky, pro které op"t p#ipravilo POHÁDKO-
VÉ P*EDPLATNÉ se %ty#mi zbrusu nov$mi 
pohádkami.
Více informací o nov$ch titulech i p#edplat-
ném získáte v p#edprodeji divadla na tel. %. 
466 616 432 %i na www.vcd.cz.

Radek Smetana, tiskov! mluv"í V#D

tovy kancelá#e se tak#íkajíc „netrhly“. Starosta Ji#í 

tovi museli hodn" upravit, u& v pr'b"hu minulého 
t$dne se hlásili gratulanti,“ uvedla Renata *íhová  

ka m"sta Pardubice +t"pánka Fra)ková a nám"stek 
primátorky Martin Bílek. Po o,ciálních náv!t"vách 

kojené chvíle strávené s rodinou a nejbli&!ími. 
Stejn" tak úsp"chy ve Va!í funkci a dále hlavu 
plnou dobr$ch nápad', kter$mi nás inspirujete. 

den a v roce 1988 a odsouzen 
na p"tadvacet let, pa!oval do 
Velké Británie a posléze i do 
USA takzvané lehké drogy, 

tagonistova „one man show“, 
v ní& otev#en" lí%í sv'j &ivot. 

ru !edesát$ch let obrazem, 
v$pravou i kost$my, nevá&n" 

da Thewlise lí%í vá&né v"ci… 

V HMOTNÉ NOUZI LZE 
!ÁDAT O P"ÍSP#VEK

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY 2011

OBVOD V NOVÉM, PUSTILI JSME SE DO SILNIC

Tel.: 466 530 485 . www.psn.cz
sklady . dílny . kancelá!e . byty . parkovací plochy

INFORMACE O PRODEJI ZÍSKÁTE NA  TEL.: 603 517 750

!!!"#$%&'$()*"+,
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PRODEJ DLOUHODOB" PRONAJAT#CH BYT$
ZARU%EN# V#NOS 4% p.a.

PRODEJ %IN&OVNÍCH DOM$ V CENTRU
PARDUBIC A HRADCE KRÁLOVÉ. STABILNÍ V#NOS

PRONÁJEM - PARDUBICE 
- SEMTÍN
administrativní budova s vlastním parkovi!t"m, 
objekt situován u hlavní brány do Synthesie 
a zastávky MHD, r#zné velikosti kancelá$í

Náb!hová cena: 40,- K"/m2/m!síc

PRONÁJEM PARDUBICE  
- SUKOVA T!ÍDA
kancelá$e r#zn%ch velikostí, základní modul 18,5 m2, 
mo&nost pronájmu zasedací místnosti, v budov" 
kant%na (teplá jídla) AKTUÁLN' K DISPOZICI TAKÉ 
UZAV(EN) CELEK 11 KANCELÁ(Í 260 m2

Cena: 166,- K"/m2/m!síc

PRONÁJEM - PARDUBICE  
- MEZI MOSTY
kancelá$e o velikostech 9, 14, 20 a 25 m2,, 
n"které v*etn" vlastní kuchy+ky

Cena: 113,- K"/m2/m!síc

TOP
LOKALITA
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kovalo i na dal!í prezentaci,“ 
uvedl k "ízení jednatel vybrané 
#rmy Impalyo, s.r.o., Michal 

níci mimo jiné mohou zjistit, 
co nového se v obvod$ d$je, 

ce. P"ekvapí-li tedy n$koho 
uzáv$rka, nebo jiná událost, 
m%&e si více informací zjistit 
na webu. Dále je mo&né projít 
si kalendá" kulturních akcí na 
území obvodu i mimo n$j nebo 

ce. Jedna z p"íjemn'ch funkcí 

je „Otázky a odpov$di“, kde se 

hou do(íst, jak si po(ínat t"eba 
p"i registraci svého psa, (ím& 
si u!et"í (as p"i tzv. „obíhání 
ú"adu“. Zajímavé informace 
by m$li na stránkách na(erpat 

deny na aktuálnost a interakci 
mezi ob(any a ú"adem. V tom 

zentací u& je p"ekonán. I p"i 
následném lad$ní drobností 
jsme byli s ú"adem ve stálém 
kontaktu, hlavn$ pak díky 

FKP je jedním ze t"í nejstar-
!ích filmov'ch klub% v celé 
)eské republice. Jeho dlou-
hodob'm p"edsedou je Karel 
Mazura. S ním jsme obsáhl' 
rozhovor p"inesli v na!em 
prvním vydání Hlasatele. 
„V kin$ máme své zázemí 
a k dispozici poslední kla-
sickou promíta(ku. Pokud 
bude slou&it je!t$ v p"í!tích 
letech, budeme moct promí-
tat,“ p"edstavil dlouhodob' 
p"edseda FKP Karel Mazu-
ra mimo jiné to, (ím je pro 
klub kino Dukla v'jime(né. 
V dnes ji& (ast'ch multiki-
nech klub bohu&el p%sobit 
nem%&e.
Je!t$ p"ed filmem vystoupili 
se svou "e(í starosta m$st-
ského obvodu Pardubice V 
Ji"í Hájek a p"edseda Filmo-
vého klubu Karel Mazura. 
Ten divák%m p"iblí&il fun-
gování klubu a také uvedl 
n$kolik zajímavostí o pro-
mítaném filmu. 
„Bude to trochu jako ve !ko-
le, ale a* zvedne ruku ten, 
kdo sem do kina na Duklu 
pravideln$ chodil t"eba prá-
v$ se !kolou. A te+ zvedne 
ruku ten, kdo se tu p"i pro-
mítání dr&el na ruku, kdy& 

si vyrazil s partnerem nebo 
t"eba na první sch%zku,“ 
vyz'val pobavené diváky ve 
své "e(i starosta. Les rukou 
potvrdil, jakou náv!t$vnic-
kou historii kino má a jak 
d%le&ité je i z pohledu kul-
turního &ivota Pardubák%.
Ostatn$ ohlas% na kvalitní 
atmosféru i snímek, kter' 
by mnoho lidí b$&n$ nevid$-
lo, byla celá "ada. Na Duklu 

p"i!lo p"es dv$ stovky divá-
k% oproti klasické náv!t$v$, 
která se pohybuje kolem 30 
ú(astník%. I tak se tato (ísla 
pohybují nad celorepubliko-
v'm pr%m$rem náv!t$vnos-
ti ji& zmi,ovan'ch multikin. 
„P"i!la jsem na pozvání 
pana starosty a ve filmovém 
klubu jsem byla poprvé. Po-
dobn' film bych si asi nor-
máln$ nevybrala, do kina 
chodím tak dvakrát do roka, 
spí! na americké komedie. 
Byla to p"íjemná zm$na, ne-
jen filmová, ale i atmosférou 
kina,“ "ekla po p"edstavení 

jedna z diva(ek.
Promítání Filmového klubu 
je ka&dé pond$lí od 18.30h. 
V programu je p"ipraven na-
p"íklad psychologick' sní-
mek uznávaného Francise 
Forda Coppoli Tetro nebo 
tragikomedie Mama Gogo. 
Více o filmech se lze do-
zv$d$t z voln$ dostupného 
programu Panorama, na v'-
v$skách filmového klubu na 
kin$ Dukla nebo na webo-
v'ch stránkách m$stského 
obvodu Pardubice V: www.
pardubice5.cz.     

  (red)

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K!ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji"í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Pavel Studni#ka, Petr Bene$,
zastupitel zvolen! za SPP

Ano, dukelská hv!zdárna má toti" svoji 

tajuplnou atmosféru plnou vesmírn#ch 

záhad, a to je pro d!ti plné p$edstavivosti 

a fantazie nenahraditelné. Dokonce i jako 

starosta jsem hv!zdárnu nav%tívil, a to vel-

mi rád.

Na hv!zdárn! jsem nikdy nebyl. Ale rád se 

dívám na hv!zdy, a proto bych to v budouc-

nosti rád napravil.

Ano, nav%tívil jsem n!kolikrát dukelskou hv!z-

dárnu se sv#mi d!tmi. Je to u" docela dávno, to 

p$iznávám. Rád pozoruji hv!zdy, pokud jsem 

mimo Pardubice. Myslím, "e by se lidé m!li více 

obracet k nebes&m, aby si uv!domili, jak jsou 

malí a nepatrní. Pak by mnozí p$ehodnotili své 

konání a "ili by v souladu s p$írodou.

ANKETA NA TÉMA: NAV%T&VUJETE HV&ZDÁRNU ARTURA KRAUSE?

FILMOV' KLUB VSTOUPIL DO 
PODZIMNÍ (ÁSTI 48. SEZÓNY
V pond)lí 12. zá"í v podve#er vstoupil *lmem Profesionální 
man+elka Filmov, klub Pardubice (FKP) do dal$í etapy své 
dlouhé historie. Tentokrát p"ed skoro zapln)n,m sálem a zá-
stupci obvodu, m)sta i kraje. 

KA%PÁREK NABÍZÍ 
AKTIVITY PRO VOLN' 
(AS

Rodinné centrum Ka!párek 
v tomto !kolním roce nabízí nové 
aktivity jak pro d$ti, tak pro rodi-
(e. D$ti mohou nov$ nav!t$vovat 
kurz angli(tiny, odpolední cvi(e-
ní a country tanec v t$locvi(n$ 
Waldorfské !koly. Pro rodi(e je 
p"ipraveno cvi(ení pilates s hlí-
dáním d$tí a Kurz efektivního 
rodi(ovství. Podrobn$j!í infor-
mace naleznete na http://www.
rc-kasparek.cz, ve!keré dotazy 
rádi zodpoví na info@rc-kaspa-
rek.cz, p"ípadn$ na telefonech
604 273 946 a 777 017 052.       

(red)

OCHLAZENÍ NA DUKLE

Leto!ní léto teplotn$ p"íli! 
nep"álo. I p"esto kratochvíle 
strávené ve stínu strom% byly 
vyhledávan'm odpo(inkem 
obyvatel obvodu. Vyhledáva-
n'm místem je relaxa(ní lou(-
ka p"ed restaurací Pod Ko!em 
v sousedství kulturního domu 
Dukla. Vedení ú"adu ji& zadalo 
vypracování projektové studie 
na vodní za"ízení, které by tuto 
lokalitu je!t$ víc o&ivilo. Toho 
by ob(ané mohli za(ít vyu&í-
vat eventueln$ u& v roce 2012
.                                              (red)

VÍCE SPORTU 
NA „STA-KOVCE“

S pomocí sdru&ené investice 
m$sta Pardubice a m$stského 
obvodu Pardubice V byl u Zá-
kladní !koly ve Sta,kov$ ulici 
vystav$n nov', víceú(elov' 
sportovní areál. Ten nebude 
slou&it pouze &ák%m !koly, ale 
i !iroké ve"ejnosti. „Jsme rádi, 
&e jsme sportovní areál získali, 
a chci i za na!e pedagogy po-
d$kovat vedení m$sta a m$st-
ského obvodu,“ "ekla "editelka 
!koly Mgr. Gisela Kostelecká. 
Slavnostní otev"ení areálu pro-
b$hne v prostorách KD Dukla 
ve st"edu 5. "íjna 2011. -kole 
se zárove, poda"ilo obhájit 
titul Eko!kola. Více na http://
stankova-zspce.webz.cz/.

(red)

Promítání Filmového klubu Pardubice.               zdroj: redakce
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kovalo i na dal!í prezentaci,“ 
uvedl k "ízení jednatel vybrané 
#rmy Impalyo, s.r.o., Michal 

níci mimo jiné mohou zjistit, 
co nového se v obvod$ d$je, 

ce. P"ekvapí-li tedy n$koho 
uzáv$rka, nebo jiná událost, 
m%&e si více informací zjistit 
na webu. Dále je mo&né projít 
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ce. Jedna z p"íjemn'ch funkcí 
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hou do(íst, jak si po(ínat t"eba 
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si u!et"í (as p"i tzv. „obíhání 
ú"adu“. Zajímavé informace 
by m$li na stránkách na(erpat 

deny na aktuálnost a interakci 
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nem%&e.
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mítání dr&el na ruku, kdy& 

si vyrazil s partnerem nebo 
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vyz'val pobavené diváky ve 
své "e(i starosta. Les rukou 
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kou historii kino má a jak 
d%le&ité je i z pohledu kul-
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dobn' film bych si asi nor-
máln$ nevybrala, do kina 
chodím tak dvakrát do roka, 
spí! na americké komedie. 
Byla to p"íjemná zm$na, ne-
jen filmová, ale i atmosférou 
kina,“ "ekla po p"edstavení 

jedna z diva(ek.
Promítání Filmového klubu 
je ka&dé pond$lí od 18.30h. 
V programu je p"ipraven na-
p"íklad psychologick' sní-
mek uznávaného Francise 
Forda Coppoli Tetro nebo 
tragikomedie Mama Gogo. 
Více o filmech se lze do-
zv$d$t z voln$ dostupného 
programu Panorama, na v'-
v$skách filmového klubu na 
kin$ Dukla nebo na webo-
v'ch stránkách m$stského 
obvodu Pardubice V: www.
pardubice5.cz.     
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(red)

Promítání Filmového klubu Pardubice.               zdroj: redakce
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Rozsáhl!, b!val! vojensk! 

prostor, kter! není v t"chto 

#asech vyu$it! a kter! po-

skytuje ideální zele% pro pro-

cházky a relaxaci, by se m"l 

stát dal&ím místem, kam by  

se obyvatelé Pardubic moh-

li jít v lét" pobavit nap'íklad 

do cirkusu nebo na koncert. 

Místo by se mohlo stát také 

úto#i&t"m letního kina. To v&e 

díky p'írodnímu am(teatru, 

o kterém se uva$uje.

„Jsou to velmi lukrativní po-

zemky. Velké mno$ství ze-

len" a 'eka. Rozhodn" si ne-

myslím, $e by na pozemcích 

m"ly stát domy pro takzvané 

vip bydlení. Jsem pro to, za-

chovat p'írodní pás zelen" 

a poskytnout místo v&em 

lidem, kte'í mají rádi t'eba 

kulturu pod &ir!m nebem,“ 

uvedl sv)j nápad starosta 

m"stského obvodu Pardubice 

V Ji'í Hájek. 

Starosta u$ o projektu jednal 

s hlavní architektkou m"sta 

Pardubice Petrou Nacu. Ta 

zám"r podpo'ila. Jedním z 

bod) tohoto projektu by se 

mohl stát ji$ zmi%ovan! am-

(teátr. Ten by mohl slou$it i 

jako alternativa pro provoz 

letního kina, na které díky 

hluku p'i&lo ve st'edu m"sta 

n"kolik stí$ností. Kino se té$ 

bude p'esouvat vzhledem k 

plánované rekonstrukci Tyr-

&ov!ch sad). Okraj m"sta by 

proto byl ideální. Obnovil by 

se ruch na periferii a ob#ané 

by m"li k vyu$ití dal&í zajíma-

vé prostory.

My&leno je i na dopravu. V rám-

ci p'ebudování prostor by byla 

zaji&t"na i obslu$nost m"stskou 

hromadnou dopravou, která by 

jezdila z ulice S.K. Neumanna. 

I kdy$ je cel! projekt zatím jen 

ve fázi my&lenky, starosta ji$ 

podnikl n"kolik krok) k jeho 

postupné realizaci. Mimo 

diskusi s hlavní architektkou 

m"sta Pardubice oslovil i ve-

doucí stavebních a dal&ích 

zainteresovan!ch odbor). V 

plánu je projekt (nancovat z 

dota#ních titul).   

(red)

HLASATEL VI!"OVKY

ZRNKA

Petr Dufek, 
zastupitel zvolen! za Pardubáky

Ji!í Jano",
zastupitel zvolen! za ODS

Jan #uptovsk$, 
zastupitel zvolen! za ODS

Jako dít! jsem n!kolikrát hv!zdárnu nav"tí-

vil, ale je to ji# dávno.

Byl jsem $editelem DDM a z pozice své funkce 

jsem její %innost podporoval a vytvá$el jí smys-

luplné podmínky. Dále stále doporu%uji její 

perfektní programy a myslím si, #e m&#e oslovit 

mnoho lidí, a ka#d' si tam najde své.

Ne, bohu#el jsem se tam nikdy nedostal. 

ANKETA NA TÉMA: NAV%T&VUJETE HV&ZDÁRNU ARTURA KRAUSE? 

LETNÍ KINO NEDALEKO 
VI%'OVKY? MO(NÁ ANO
S neobvykl$m a zajímav$m nápadem p!i"lo vedení m)stského 
ú!adu Pardubice V, konkrétn) starosta Ji!í Hájek. V b$val$ch 
prostorách (elezni*ního pluku nechat vybudovat zelen$ pro-
stor pro volno*asové aktivity a letní kulturní program.

PARFORSNÍ HON SE 
PO TÉM&+ 100 LETECH 
VRACÍ

P'ed odstartováním Velké par-

dubické, nejt"$&ího kontinen-

tálního dostihu, se odehraje v 

Pardubicích dal&í slavnostní 

událost. A nebude se jednat o 

nic men&ího ne$ o parforsní 

hony. Ty budou moci obyva-

telé m"sta sledovat znovu po 

98 letech. V&ichni jsou srde#-

n" zváni ve #tvrtek 6. 'íjna v 

15.30 hodin p'ed kapli sv. Anny, 

kde prob"hne „meet“ jezdc), 

kte'í poté vyrazí k samotnému 

honu v parku Po Vinicí. Pro 

d"ti tím ale události nekon#í, 

proto$e pro n" bude p'ipra-

ven lampionov! pr)vod podél 

Chrudimky s cílem v Bubení-

kov!ch sadech.                  (red)

ZASTÁVKA 
NA NEMO%ICKÉ

Velmi horkou p!du na ú"ad 

p"ineslo jednání mezi p"edsta-

viteli m#stského obvodu Par-

dubice V a ob$any bydlícími v 

ulici Nemo%ická. Tam m#la b&t 

podle p!vodních plán! vybu-

dována nová zastávka m#stské 

hromadné dopravy. Tento zá-

m#r se v%ak místním nezamlou-

val. V%e se na konec p"i diskusi 

vysv#tlilo. „P"i jednání s ob$any 

bohu'el nebyl nalezen kom-

promis. Z tohoto d!vodu byla 

plánovaná zastávka posunuta  

a' k nové zástavb#, sm#rem na 

Nemo%ice,“ vyjád"il se k jednání 

starosta Ji"í Hájek.                (red)

POHODLN!JI NA 
AUTOBUS NA 
S.K. NEUMANNA

Na va%e nám#ty a p"ipomín-

ky zareagovalo vedení ú"adu. 

Stavební odbor m#stského ob-

vodu Pardubice V zahájil jed-

nání s Dopravním podnikem 

m#sta Pardubic. Po vzájem-

n&ch diskusích, p"íprav# plánu 

a dokumentaci se ob# strany 

dohodly na vybudování skle-

n#ného p"íst"e%ku pro cestují-

cí. Ten by m#l b&t na zastávce 

S.K. Neumanna postaven do 

konce roku 2011.                (red)

Park. Ilustra!ní foto.                zdroj: archiv
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Ú!ad vyhlásil na p!ípravu we-
bové prezentace sout"#, kde 
mezi hlavní podmínky pat!i-
la hlavn" aktuálnost obsahu 
a také mo#nost oboustranné 

komunikace mezi náv$t"vníky 
a správcem, tedy ú!adem. Ví-
cekolového !ízení se nakonec 
zú%astnily t!i &rmy.
„'li jsme do na$í první sout"#e 

na podobnou zakázku a mimo 
zaslání návrhu s p!íslu$n(mi 
dokumenty jsme je$t" dvakrát 
p!edstupovali p!ed speciál-
ní komisi. Nejd!ív jsme pre-
zentovali návrh stránek jako 
celku, jednotliv(ch odkaz) a 
funkcí. Potom jsme odpovídali 
na !adu otázek, které komise 
vznesla. Podobn" se to opa-

kovalo i na dal$í prezentaci,“ 
uvedl k !ízení jednatel vybrané 
&rmy Impalyo, s.r.o., Michal 
Sláma. 
Stránky na adrese http://www.
pardubice5.cz jsou te* p!ístup-
né $iroké ve!ejnosti. Náv$t"v-
níci mimo jiné mohou zjistit, 
co nového se v obvod" d"je, 
a to hned na úvodní strán-
ce. P!ekvapí-li tedy n"koho 
uzáv"rka, nebo jiná událost, 
m)#e si více informací zjistit 
na webu. Dále je mo#né projít 
si kalendá! kulturních akcí na 
území obvodu i mimo n"j nebo 
nalézt dal$í u#ite%né informa-
ce. Jedna z p!íjemn(ch funkcí 
usnad+ujících #ivot se jmenu-
je „Otázky a odpov"di“, kde se 
lidé p!ed náv$t"vou ú!adu mo-
hou do%íst, jak si po%ínat t!eba 
p!i registraci svého psa, %ím# 
si u$et!í %as p!i tzv. „obíhání 
ú!adu“. Zajímavé informace 
by m"li na stránkách na%erpat 
i podnikatelé, pro které je p!i-
pravena samostatná sekce. 
„Hlavní po#adavky byly kla-
deny na aktuálnost a interakci 
mezi ob%any a ú!adem. V tom 
jsme si rozum"li, proto#e for-
mát statick(ch webov(ch pre-
zentací u# je p!ekonán. I p!i 
následném lad"ní drobností 
jsme byli s ú!adem ve stálém 
kontaktu, hlavn" pak díky 
spolupráci s tajemníkem 'ma-
hou,“ dopl+uje Sláma.

(red)
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ZRNKA

Jan Jedli!ka, 
zastupitel zvolen! za KS"M   

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

Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za "SSD

Jako mlad!í jsem se byl v dukelské hv"zdárn" podí-

vat. Nyní tam v!ak ji# nechodím. Dávám p$ednost 

p$ímému pohledu na oblohu ze zahrady, pokud 

jsou hv"zdy dob$e vid"t.

Ano, hv"zdárnu Artura Krause ob%as na-

v!tívím i se sv&mi dcerami.

V minulosti jsem tam chodil pom"rn" %asto, ale v 

sou%asnosti jsem tam dlouho nebyl.

ANKETA NA TÉMA: NAV"T#VUJETE HV#ZDÁRNU ARTURA KRAUSE? 

OBVOD BUDE JE"T# VÍCE 
KOMUNIKOVAT S OB$ANY
Po zalo%ení nov&ch novin m'stského obvodu Pardubice V, tedy 
na(eho Hlasatele, a po obnovení obvodních v&v'sek se obyva-
telé obvodu budou moci informovat, p)ípadn' komunikovat s 
radnicí, také p)es nové webové stránky.

*ÁDNÉ ZLEP"ENÍ U BOBRA

V minulém %ísle jsme se v"no-
vali problematice lesoparku na 
Dukle a hlavn" komplikacím 
kolem provozovny U Bobra. 
Téma z)stalo pro ú!ad „horké“ 
i p!es letní %as. Po kontrolní 
prohlídce, kdy byly shledány 
nedostatky v po#ární bezpe%-
nosti a hygienick(ch p!edpi-
sech, byla restaurace úpln" 
uzav!ena. „Provozovateli jsme 
vy$li naproti a nabídli !e$ení, 
kterému se dlouhodob" a pe%-
liv" v"noval stavební odbor. 
Bohu#el se je zatím nerozhodl 
vyu#ít,“ konkretizoval situaci 
starosta Ji!í Hájek.               (red)

VÍCE POMOCI SENIOR+M

O snaze poskytnout lep$í slu#-
by star$ím lidem informujeme 
ji# po druhé. Podle aktuálních 
informací se bude st"hovat 
klub d)chodc) do vhodn(ch 
prostor v na$em obvod". Skv"-
le skon%il i zám"r uspo!ádat 
pro seniory p!edná$ku o bez-
pe%nosti. Star$í lidé se bohu-
#el stále %ast"ji stávají ob"tmi 
kráde#í a dal$í kriminality. 
Proto bude ve %tvrtek 27. !íjna 
od 15.00 hodin v salonku KD 
Dukla uspo!ádána p!edná$ka 
m"stské policie, kde zájemci 
mohou zjistit, jak kráde#ím 
p!edcházet.                    (red)

 
OBVOD SOUT#*Í 
S DAL"ÍMI OBCEMI

V posledním t(dnu m"síce 
%ervence m"stsk( obvod Par-
dubice V podal registraci do 
sout"#e „OBEC P,ÁTELSKÁ 
RODIN-“.  Jedná se o celostát-
ní sout"# vyhlá$enou Minister-
stvem práce a sociálních v"cí 
.R  a Stálou komisí pro rodinu 
a rovné p!íle#itosti Poslanecké 
sn"movny. Sout"# je rozd"lena 
do $esti kategorií podle po%tu 
obyvatel a má pomoci rozvíjet  
tzv. prorodinnou politiku ve 
m"stech i v obcích. Chce po-
moci lépe vnímat pot!eby d"tí, 
jejich rodi%) a prarodi%). Po-
drobnosti naleznete na www.
obecpratelskarodine.cz.

Pavlína Mazuchová

Webová prezentace MO V.                 zdroj: redakce



„Kapli jsme se rozhodli 
opravit z vlastní iniciativy 
a z vlastních prost!edk", i 
kdy# pat!í m$stu. S dlouho-
dobou rekonstrukcí jsme ji# 
skoro u konce. Nyní zb%vá 
poslední krok, a to zavést do 
stavby elekt!inu a zprovoznit 
venkovní hodiny,“ p!ibli#uje 
jednotlivé práce zastupitel 
Karel Norek.
Obyvatelé Dra#kovic se 
mohou t$&it na kompletn$ 
zrekonstruovanou stavbu z 
19. století i s fungujícími ho-
dinami.
Kaple byla zbudována v no-
vogotickém slohu mezi roky 
1882 a# 1883. Její p!edch"d-
kyní byla d!ev$ná zvonice. 
Ta na míst$ stála u# od roku 
1815. Vzhledem k nebezpe-
'í vzplanutí d!ev$né budovy 
byla v&ak o 29 let pozd$ji od-
stran$na a nahrazena pouze 
sloupem se st!í&kou a zvonem. 
Kolem zvonu byla pozd$ji vy-
budována práv$ zd$ná kaple.

LIPOVÁ ALEJ

Obvodu se také poda!ilo 
získat dotace na vysázení 

lipové aleje. Ty pochází ze 
sout$#e vyhlá&ené skupinou 
(EZ. Obvod m$l za úkol 
navrhnout stromo!adí ve 
volné krajin$. Ta se v&ak v 
m$stsk%ch 'ástech &patn$ 
hledá. Alej bude vysázena 
u polní cesty,která je kolmá 
na cyklostezku a sm$!uje na 
Dra#kovice. Práv$ tady bylo 
vybráno místo pro vysázení 
aleje, o kterou bude obvod 
pe'ovat. Celá v%sadba bude 
financována 200 000 K' z 
dotací a 50 000 K' zajistí 
m$stsk% obvod Pardubice V.
Stromy budou celkem 53 a 
v podmínkách projektu je 
v%sadba v roce 2011. Samo-
z!ejmou je i následná pé'e. 
„Stromo!adí zde d!íve ne-
stálo a bude krajinotvor-
n%m prvkem, kter% zp!í-
jemní cestu cyklist"m, 
brusla!"m i p$&ím. M$stsk% 
obvod Pardubice V je dnes 
z!ejm$ na prvním míst$ v 
Pardubicích, co se t%'e po-
'tu uli'ních stromo!adí. 
V%sadbou nové aleje obvod 
právem potvrdí, #e pat!í k 
nejzelen$j&ím v Pardubi-
cích,“ uvedl Petr Hrubant 

z odboru infrastruktury a 
#ivotního prost!edí, kter% 

projekt koordinoval.   
            (red)

Kaple And!l" strá#n$ch v Dra#kovicích, prochází dlou-
hodobou rekonstrukcí. O její obnovu se stará hlavn! 
místní samospráva v %ele se zastupitelem Karlem Nor-
kem. Ten se 14. zá&í se'el se starostou Ji&ím Hájkem, mís-
tostarostou Ladislavem Dole#alem a Leou Tomkovou, 
&editelkou Slu#eb m!sta Pardubic u spole%né prohlídky 
stavby.
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ZRNKA

Ev#en Erban,
radní zvolen! za SPP

Karel Norek, 
zastupitel zvolen! za KPP

Slav!na Broulíková,
radní zvolená za "SSD

Bohu!el, nikdy jsem na dukelské hv"zdárn" 

nebyl.

Hv"zdárnu nenav#t"vuji, p$esto!e mám pohled 

na hv"zdnou oblohu ráda. Myslím, !e se tam ne-

jen na popud této otázky brzy vydám.

Hv"zdárnu sice nenav#t"vuji, ale hv"zdy po-

zoruji rád a %asto.

ANKETA NA TÉMA: NAV(T)VUJETE HV)ZDÁRNU ARTURA KRAUSE? 

NOV* +AS V DRA,KOVICÍCH 
A LIPOVÁ ALEJ

CO SE TO STAVÍ ZA 
BENZÍNKOU SM)R 
CHRUDIM?

Reagujeme na 'ast% dotaz: 
Co se to staví za benzínovou 
stanicí, kter% jste osobn$ 
nebo formou na&ich anket-
ních lístk" pokládali vede-
ní m$stského obvodu Par-
dubice V. Podle informací 
stavebního ú!adu se jedná o 
multifunk'ní objekt slu#eb, 
kde investor plánuje vybu-
dovat zázemí pro sport a 
relaxaci. Nap!íklad pro bad-
minton, ale i solnou jeskyni, 
masá#e a nov$ i krypto kabi-
nu. Povolení na stavbu bylo 
ud$leno na dva roky, inves-
tor má v&ak v zájmu nechat 
objekt zkolaudovat do konce 
roku 2011.

(red)

POHODLN!JI NA 
KOLE"KOVÉ BRUSLE

Pro vyznava!e kole!kov"ch 

bruslí a cyklistiky p#ipravil 

m$stsk" obvod Pardubice V 

malé p#ekvapení. U cyklostez-

ky do Star"ch Jesen!an bude 

z#ízeno odpo!inkové místo 

s lavi!kami nap#. pro p#ezutí 

p#ed nebo po jízd$, p#ípadn$ 

ob!erstvení. Vedení tak vysly-

%elo dotazy na mo&nost vybu-

dování takového místa, které 

by je%t$ zatraktivnilo vyu&íva-

nou cestu. 

(red)

PIVOVARSKÁ 
CYKLOSTEZKA?

Starosta m$stského obvodu 

Pardubice V se v rámci Dne 

se starostou setkal se zajíma-

v"m nápadem, se kter"m p#i-

%el jeden z obyvatel obvodu. V 

prvním !ísle jsme informovali 

o zám$ru vybudovat stezku 

vedoucí a& do Chrudimi. Ta by 

se pr" mohla jmenovat „Pivo-

varská“. „Je to zajímav" nápad, 

pokud vezmeme v potaz histo-

rii obcí, kter"mi by se klikatila. 

M'&eme to s ostatními staros-

ty probrat,“ vyjád#il se k nápa-

du starosta Ji#í Hájek.

(red)

Kaple And!l" strá#n$ch.    zdroj: redakce



Uve!ej"ujeme proto vylosované v#-
herce, které $ádáme, aby se ozvali na 

sekretariát ú!adu telefonicky na %íslo 
466 301 270 nebo mailem renata.riho-

va@umo5.mmp.cz. Podle va&ich %aso-
v#ch mo$ností bude p!ipraveno setkání 
v#herc' a p!edání cen.
Vylosovaní lu&titelé tajenky jsou: Anna 
a Vlastimil Královi, Gorkého ulice, Par-
dubice; Josef Li&ka,  ulice Kosmonaut', 

Pardubice;. Daniela Jiroutková, Dubi-
na, Pardubice.
A úsp(&ní pátra%i místa obvodu: V(ra 
Cejnková, ulice Jilemnického, Pardubi-
ce; )árka Panchartková, Pardubice; Jana 
)imonová, Pardubice.                      (red)
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VYHLÁ!ENÍ VÍT"Z# TAJENKY

HÁJKOVA PADESÁTKA

FILMOV$ KLUB V %ÍJNU

Po prázdninovém leno&ení se nám se&la velká 'ada mail( a pohled( s texty ta-
jenek a místy obvodu. Za va&e prázdninové pozdravy vám celá redakce moc 
d)kuje a jsme rádi, na jaká rozli*ná místa na sv)t) jste si sebou Hlasatel vzali.

V pond(lí 19. zá!í bylo na Ú!ad( m(stského obvo-
du Pardubice V po!ádn( veselo a dve!e od staros-
tovy kancelá!e se tak!íkajíc „netrhly“. Starosta Ji!í 
Hájek toti$ slavil padesátku! „Plán dne jsme staros-
tovi museli hodn( upravit, u$ v pr'b(hu minulého 
t#dne se hlásili gratulanti,“ uvedla Renata *íhová  
ze sekretariátu starosty.
Poblahop!át k v#znamnému datu p!i&la i primátor-
ka m(sta Pardubice )t(pánka Fra"ková a nám(stek 
primátorky Martin Bílek. Po o+ciálních náv&t(vách 
a po pracovní dob( pozval starosta zastupitele a za-
m(stnance ú!adu na poho&t(ní a sklenku vína.
Vá$en# pane starosto, za celou redakci %tvrtlet-
níku Hlasatel Vám p!ejeme hlavn( zdraví a spo-
kojené chvíle strávené s rodinou a nejbli$&ími. 
Stejn( tak úsp(chy ve Va&í funkci a dále hlavu 
plnou dobr#ch nápad', kter#mi nás inspirujete. 

(red)Starosta Ji!í Hájek (vpravo) s gratulanty.            zdroj: redakce

3. !íjna 2011

3
SRN, 2010, 119 min., Cine-
mArt 
Uznávan# n(meck# filma! 
Tom Tykwer nato%il v Berlí-
n( milostn# p!íb(h atypické-
ho trojúhelníku. Noviná!ka 
Hanna a architekt Simon $ijí 
v zab(hnutém partnerském 
svazku tém(! dvacet let. Stá-
le se mají rádi a respektují je-
den druhého. Jen$e p!ichází 
krize st!edního v(ku a oba si 
za%ínají uv(domovat vlastní 
smrtelnost…            

10. !íjna 2011

TETRO
USA – Argentina – "pan#lsko 
- Itálie, 2009, 127 min., HCE
Sedmdesátník Francis Ford 
Coppola se vrátil k re$írová-
ní s tím, $e bude natá%et u$ 
jen filmy „pro sebe“, v nich$ 

bude omezován jen v#&í fi-
nan%ních prost!edk'. K psy-
chologickému snímku Tetro 
napsal sám i p'vodní scéná!. 
I zde se ov&em v(nuje svému 
stabilnímu tématu, jím$ jsou 
rodinné vztahy, tentokrát 
navíc s autobiografick#mi 
prvky. 

17. !íjna 2011

MAMA GOGO
Island – Norsko – "védsko – 
SRN - Velká Británie, 2009, 
88 min., CinemArt
Tragikomedie Mama Gogo 
je zvlá&tní v#pov(dí o dvou 
osobních problémech re$i-
séra a scénáristy Fridrika 
Thóra Fridrikssona: jeho 
finan%ní krizi a Alzheime-
rov( chorob( jeho matky. 
Tv'rce snímek ozna%il jako 
elegii pro svou matku, ale 
zárove" za bláznivou kome-

dii o filmování a Alzheime-
ru. Re$isér v podání Snaera 
Gudnasona se sna$í brát svou 
nezávid(níhodnou situaci 
s odstupem, humorem i sebe-
reflexí, nicmén( !e&it problé-
my s pen(zi a zárove" zvládat 
stále %ast(j&í mat%iny excesy 
je %ím dál obtí$n(j&í… 

24. !íjna 2011

LADI+ PIAN ZEM"T%E-
SENÍ
SRN – Velká Británie - Fran-
cie, 2005, 124 min., NFA
Po Institutu Benjamenta 
z'stávají brat!i Quayové i 
ve svém druhém celove%er-
ním hraném snímku v(rní 
své v#jime%né poetice i své-
mu originálnímu pohledu 
na sv(t. Vracejí se v n(m 
k méliesovsk#m ko!en'm 
kinematografie s akcentem 
na imaginaci plnou fantazie 

a na hypnotickou snovost 
podstaty filmu. Po svém p!i-
tom p!etvá!ejí inspirativní 
podn(ty z r'zn#ch um(lec-
k#ch druh' ve vlastní filmo-
v# sv(t, jeho$ základem je 
surrealistické vid(ní a boha-
tá p!edstavivost… 

31. !íjna 2011        

MR. NICE
Velká Británie – "pan#lsko, 
2009, 121 min., Film Europe
,ivotopisn# snímek britské-
ho re$iséra Bernanda Rose 
vznikl podle knihy Howarda 

Markse, kter#, ne$ byl dopa-
den a v roce 1988 a odsouzen 
na p(tadvacet let, pa&oval do 
Velké Británie a posléze i do 
USA takzvané lehké drogy, 
tedy marihuanu a ha&i&. P!í-
b(h je koncipován jako pro-
tagonistova „one man show“, 
v ní$ otev!en( lí%í sv'j $ivot. 
Film v(rn( zachycuje uvol-
n(nou a rozevlátou atmosfé-
ru &edesát#ch let obrazem, 
v#pravou i kost#my, nevá$n( 
se zkrátka i díky skv(l#m v#-
kon'm Rhyse Ifanse a Davi-
da Thewlise lí%í vá$né v(ci… 
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KOMUNIKUJTE S RADNICÍ JE!T" VÍC

HLASUJTE O HOSTINSKÉHO OBVODU

V minulém !ísle jsme p"inesli v#zvu ke 
komunikaci s radnicí formou anket-
ních lístk$. Od té doby jsme dostali p"es 
50 vzkaz$, nápad$, nám%t$ a p"ipomí-
nek. Na v%t&inu vzkaz$, kde byl uveden 

kontakt, se poda"ilo odpov%d%t a ke 
zbytku se shán%jí pot"ebné informace. 
Díky takovému zájmu p"idáváme dal&í 
anketní lístek. Nebojte  se vyjád"it sv$j 
názor a napsat, co si myslíte. Pokud 

vám speciální formulá" a schránka ve 
spodním pat"e radnice nevyhovuje, 
m$'ete vyu'ít emailovou adresu: rena-
ta.rihova@umo5.mmp.cz nebo telefon-
ní !íslo 466 301 270 !i klasickou po&tu: 

(e&kova ulice 22, 530 02, Pardubice 
nebo starostu Ji"ího Hájka p"ímo na 
Facebooku: http://www.facebook.com/
hajek.jiri. 
   (red)

Zajisté se v m%stském obvod% Pardubice V najde mnoho zajímav#ch 
restaurací, hospod a hosp$dek.  Která z nich je v&ak nejlep&í, kde si !lov%k 
skute!n% pochutná a má-li chu), zapije to dobr#m pivem nebo vínem? 
Rádi bychom tuto otázku vy"e&ili, a proto vyhla&ujeme sout%' o ocen%ní 

Hostinsk# obvodu. Hlasovat m$'ete pouze pomocí hlasovacího lístku 
uvedeného ní'e. Hlasovat m$'ete do konce roku 2011. V#herce vyhlásíme v 
Hlasateli a "ádn% odm%níme. 

(red)

KONTAKT:

VÁ* NÁZOR:

HOSTINSK# OBVODU
Hlasujeme jako ve &kole 1 - nejlep&í, 5 - propadák. 

INTERIÉR RESTAURACE

KVALITA JÍDLA

KVALITA OBSLUHY

CENA

CELKOV! POCIT Z NÁV"T#VY

NÁZEV RESTAURACE:

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

SERVIS KLIENTŮM: 
- ŽIVOTNÍ a ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ   
- POJIŠTĚNÍ MAJETKU   

- PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
- CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
- POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

SLEVA AŽ 25%
SLEVA AŽ 30%

- POJIŠTĚNÍ HROBŮ  NOVINKA

k povinnému ručení mobilní telefon ZDARMA

DUKLA
KPT. NÁLEPKY 240
PARDUBICE

Otevírací doba:
po  9 : 00 - 11 : 30   13 : 00 - 16 : 00 
st   9 : 00 - 11 : 30   13 : 00 - 16 : 00
čt   9 : 00 - 11 : 30   13 : 00 - 16 : 00

Jaroslav Vaculík 
tel.: +420 602 416 599

e-mail: jvaculik@servis.cpoj.cz



Za!nu netradi!n", proto#e ne# jsem za 

vámi $el, p%átelé m" instruovali, abych 

se zeptal, kdy bude jezdit no!ní spoj do 

Nemo$ic?

P!átele bohu"el asi zklamu, vypadá to, 
"e je#t$ dlouho ne. U spoj% musíme 
jako ka"d& podnik myslet hlavn$ na 
to, jak se nám vyplatí samoz!ejm$ eko-
nomicky a hled$t i na vytí"enost. Kdy" 
jsem za'ínal (rok 2005 pozn. red.), jez-
dila po Pardubicích jedna no'ní linka, 
nyní jezdí dv$. Pokud bychom zavád$-
li spoj do místa, kam by ho vyu"ívali 
3 lidé a jen na cest$ tam, nebylo by to 
pro nás (nan'n$ únosné, a to je p!ípad 
Nemo#ic.

Rozumím. Zkuste mi blí#e vysv"tlit, 

jak to vlastn" se zavád"ním linek je?

Dostáváme peníze od m$sta Pardubi-
ce a od Pardubického kraje, to pokryje 
p!ibli"n$ t!etinu rozpo'tu, tu samou 
'ástku vybereme na jízdném. V tu 
chvíli nám chybí do pokladny na rok 
p!ibli"n$ 90 milion%, a ty si musíme vy-
d$lat sami. T!eba tím, "e si obce kolem 
Pardubic doplatí, abychom k nim linku 
prodlou"ili. 

Vyd"lat sami, myslel jsem, #e dopravní 

podnik vyd"lává dopravou cestujících... 

To ano, vyd$lává, ale nepokryje nám to 
celkové náklady. Proto je#t$ vedle toho 
musíme mít dal#í komer'ní slu"by. Na-
p!íklad zájezdovou dopravu, reklamní 
polepy na na#ich vozidlech, auto#kolu, 
zdravotní slu"by, my'ku a servisní slu"-
by, prodej paliv ostatním dopravc%m.

Zmínil jste zdravotní slu#by. Tak#e vy 

p%ímo poskytujete zdravotní slu#by?

Ano, zam$stnáváme zdravotnick& per-
sonál a máme smlouvy s poji#)ovnami, 
které platí za pacienty, jak to b$"n$ 
chodí. I díky kvalitní pé'i p!ijímáme 
objednávky na slu"by dop!edu. 

Kde vznikl nápad, #e dopravní podnik 

by se m"l v"novat takové !innosti?

P%vodn$ jsme tyto slu"by poskytova-
li pouze na#im zam$stnanc%m. Kdy" 
deset hodin sedíte, vozíte lidi a máte 
odpov$dnost za jejich zdraví a bezpe'í 
na silnici, je dobré, kdy" pak m%"ete re-
laxovat t!eba p!i masá"i zad. Postupn$ 
jsme tyto slu"by roz#í!ili i mezi ve!ej-
nost a zjistili jsme, "e je o n$ zájem. 

Vrátím se k doprav". Událostí pro 

spoustu lidí jsou jízdy historick&mi 

vozy. Mohl bych já, jako soukromá 

osoba, si u vás zap'j!it t%eba historic-

k& trolejbus?

S trolejbusem byste to m$l komplikova-
n$j#í, nedojedete s ním nikam, kde není 
nap$tí. Abych odpov$d$l na va#i otázku, 
tak ano. O taková vozidla je zájem. Vyu-
"ívá je u nás m$sto nebo t!eba i (rmy na 
své (remní akce a t!eba i lidé p!i svateb-
ních jízdách. Ale nejde zase vyu"ívat ta-
kové vozy ka"d& den. Jsou i 40 let staré a 
jejich údr"ba a provoz hodn$ stojí. I kdy" 
je to jeden z komer'ních zdroj%.

Nenapadlo vás provozovat taxislu#bu? 

I vzhledem ke kauzám, které se %e$í v 

novinách jako nepoctiví taxiká%i atd.?

Taxi nás provozovat nenapadlo, a pokud 
vím, tak "ádn& dopravní podnik v *eské 
republice ji neprovozuje. Navíc licenci 
m%"e mít ka"d&, je v tom p!etlak.

Vidíte, a pro! ve m"st" nejezdí tramvaje?

Otázka tramvají je zajímavá. Hromad-
ná doprava se ve m$stech zavád$la na 
po'átku 20. století. V roce 1906 pan 
K!i"ík velmi p!emlouval radu m$sta 
Pardubic k zavedení tohoto druhu do-
pravy. Kdy" se podíváte tuhle na tu fot-
ku (ukazuje na zarámovan& obraz ma-
lého otev!eného vagonu - pozn. red.), 
to je první tramvaj v Pardubicích.

Tak#e tramvaje tu jezdily?

Byla plánována cesta na trase Pardubice 
- Sezemice, o kterou usiloval práv$ pan 
K!i"ík, jeho" dokumentaci a projekt 
jsme na#li v archivu. Nechal si vyrobit 

model jednoho vozu, kter& prezentoval 
na nám$stí Republiky. Pokud si v#im-
nete t$ch kolejí, tak ty jsou kreslené. 
Tramvaj byla ta"ena ko+mi a slou"ila 
jen k prezentaci. Rada m$sta tenkrát do 
projektu ne#la a tím skon'ily i tramvaje.

Neroz!iluje vás jako dopravce snaha 

nap%. Iniciativy M"sto na kole o to, aby 

obyvatelé vyu#ívali spí$ kolo ne# jiné, 

mén" ekologické, zp'soby dopravy? A 

co cyklopruhy?

Odpovím postupn$. My v sou'asnosti 
máme 20 autobus% jezdících na zemní 
plyn. Jejich provoz je ekonomick& jak 
(nan'n$, tak ekologicky. U nich obraz-
n$ m%"ete dát k v&fuku bíl& kapesník a 
z%stane 'ist&.
K cyklodoprav$. Jsme samoz!ejm$ v 
kontaktu s radnicí, kde diskutujeme a 
hledáme !e#ení s panem Jirzou, kter& se 

problematice v$nuje. Sna"íme se vid$t 
pohled ze strany !idi'%, aby jejich zavá-
d$ní nekomplikovalo "ivot v#em ú'ast-
ník%m provozu. Na dopravu ve m$st$ 
prost$ musíte nahlí"et z mnoha stran.

P%ipravujete pro cestující n"jaké no-

vinky?

Velké zm$ny ne'ekejte, metro ani ty 
tramvaje. Co bude ale novinkou od 
p!í#tího roku, "e budeme velmi prav-
d$podobn$ provozovat lodní dopravu v 
Pardubicích, tedy parník.

Tak#e si koupím jízdenku za 20 K! a vy 

m" svezete k p%ívozu?

Za klasickou jízdenku vás k p!ívozu 
nejspí# nesvezeme, ale vozit lidi bude-
me a trasa také z%stane zachována.

P%ipravil Jan Smeták
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S PARDUBICKOU KARTOU NA PALUBU 
ARNO!TA? MO"NÁ U" OD P#Í!TÍHO ROKU
Z V$chodo%eského divadla na post &editele Dopravního podniku Pardubice. 
Má rád %ísla, statistiku a o sv'j (ivot se bál, kdy( jel s profesionály rallye. Vy-
zpovídal jsem Ing. Tomá)e Pelikána.

Ing. Tomá! Pelikán.                         zdroj: archiv DPMP
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LU!T"NÍ O CENY

POZNEJTE MÍSTO Z OBVODU

VÍTE, !E...
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Ú!ad m"stského obvodu Pardubice V, #e$kova 22, 530 02 Pardubice Tel.: 466510769, Fax.: 466303465, e-mail: urad@umo5.mmp.cz 
Adresa redakce: Evropské vydavatelství, s.r.o., Semtín 80, 533 53 Pardubice - Semtín

 Centrální telefon a fax: +420 466 611 139, +420 777 100 388
e-mail: redakce@evropskevydavatelstvi.cz, I#O: 259979939

Tisk: NOVO-TISK, a.s., Cena v%tisku: bezplatn%. Eviden&ní &íslo: MK #R E 20023
Názory spolupracovník' nemusejí v(dy vyjad!ovat  názory listu. Nevy(ádané materiály nevracíme. Za chyby novinového tisku neru&íme. Periodicita: &tvrtletník.
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V ka!dém "ísle Hlasatele vám chceme 
nabídnout jednoduchou, n#kdy mo!ná 
i slo!it#j$í hádanku. Poznáte místo, kte-
ré jsme na jednom z míst na Vi$%ovce, 
Dukle, Sk&ivánku, Jesni"ánkách, Nov'ch 
Jesen"anech nebo Dra!kovicích vyfotili? 
Pokud ano, napi$te nám va$i odpov#( do  
17. &íjna na adresu Ú&ad m#stského ob-
vodu V, )e$kova 22 nebo na email re-
nata.rihova@umo5.mmp.cz a zkuste tak 
vyhrát cenu!

Dopl"te následující moudro pomocí #e$ení k#í%ovky a za$lete po$tou, nebo emailem na ní%e uvedené kontakty. 

Vylosovaného úsp&$ného tajenká#e odm&níme! Proto neváhejte a za$lete nám text tajenky do 17. #íjna na známou adresu Ú#ad m&stského obvodu V, 'e$kova 
22 nebo emailem na renata.rihova@umo5.mmp.cz, kde jako p#edm&t zprávy uve(te heslo „TAJENKA“. Za redakci vám p#ejeme p#íjemné lu$t&ní.

PODZIMNÍ K!Í"OVKA PRO SYCHRAVÉ VE#ERY

… se m#stk' obvod Pardubice V m*!e 
pochlubit celkov# nejdel$ím „hadem“ z !i-
v'ch plot* ve m#st#? Jeho délka je cel'ch 
13 km.

… se v obvod# tak nad$en# t&ídí odpad, 
!e tu máme nejv#t$í po"et r*znobarev-
n'ch kontejner*.

… se první cyklistick' závod v Pardubi-
cích konal díky baronu Krausovi a to na 
p&elomu 19. a 20. století. Byl uspo&ádán 
práv# v místech dne$ního sídli$t# Dukla.

nu"ka Jana Ka$para, paní doktorka 
Eva Perrová za námi pravideln# jezdí 

POKROK S HROBKOU ING. JANA KA)PARA



V zim! roku 1914 byly za-
hájeny práce na rozsáhlém 
nemocni"ním komplexu 
budovaném podle plán# 
architekta Josefa Paroulka. 
Proto$e válka u$ byla v pl-
ném proudu, bylo pot%eba 
zbudovat nemocni"ní kom-
plex co nejrychleji. Najato na 
v&stavbu bylo proto celkem 
8 stavebních firem.
V polovin! následujícího 
roku u$ stál na v&chodním 
okraji Pardubic zdravotnic-
k& komplex 365 barák#, kte-
ré byly schopny pojmout a$ 
35 000 pacient#. Zdravotnic-
k& personál dosahoval tisíce 
míst pro sestry a stovky míst 
pro doktory. Samotn& kom-
plex, kterému se té$ %íkalo 
„Karanténa“, byl rozd!len do 

n!kolika "ástí s nezávisl&m 
zázemím. Vzniklo tak vlast-
n! m!sto ve m!st! s vlastní 
kanalizací, vodárnou, pekár-
nou, kuchyn!mi, nádra$ími.
Celkem byla nemocnice roz-
d!lena na p!t blok#. Chirur-
gickou "ást, blok ko$ních 
a pohlavních chorob, dále 
ORL a psychiatrie, "tvrt& 
blok pro dolé"ení a rekon-
valescenci a poslední, pát& 
blok fungoval jako pov!st-
ná karanténa. Navíc se jed-
notlivé "ásti d!lily je't! na 
tzv. „"isté“ a „'pinavé“. Ve 
'pinavé "ásti byli p%ijímáni 
jednotliví nemocní, byl zde 
speciální p%íjem, speciál-
ní vodárna i vlastní zázemí 
pro praní prádla. (istá "ást 
zaji')ovala provoz a hospo-

da%ení nemocnice. Byly zde 
prostory pro administrativní 
budovu, pro pekárny, kuchy-
n!, doktory. Tyto dva sv!ty 
od sebe odd!lovala jakási 
p%echodná "ást se sprchami a 
p%evlékárnami. V'e za ú"elem 
zabrán!ní p%enosu infekcí.

M!STO OVLIVNÍ M!STO

Nejen pozitiva v podob! lé-
ka%ské pé"e a zájmu státní 
správy nejv!t'í nemocnice 
ve st%ední Evrop! Pardubi-
cím p%inesla. S vále"n&m "a-
sem musela nemocnice $ivit 
více a více ran!n&ch a ne-
mocn&ch, a tak se základní 
suroviny na trzích ve m!st! 
staly nedostupn&mi a jejich 
ceny rostly do závratn&ch 
v&'in. Dále také byly stavby 
napojeny na m!stskou sí), 
která odb!rem dost trp!la a 
s ní i obyvatelé m!sta.
Na druhou stranu se v ne-
mocnici lé"ilo mnoho ná-
rodností. Dle pramen# pr& 
bylo v komplexu i tisíc Tur-
k#, kte%í si p%ivezli s sebou 

zna"n& $old, kter& ve m!st! 
utráceli. Pravda, v!t'inou v 
kr"mách nebo blízk&ch ne-
v!stincích.

CO PAK ALE S NÍ?

Po 1. sv!tové válce za"al ob-
jekt zna"n! chátrat. O d%ev!-
né stavby se nem!l kdo starat 
a nemocnice "asem získala 
ohromn! 'patnou pov!st. 
V!t'ina staveb byla rozpro-
dána pro soukromé ú"ely a 
do zbytku p%est!hovalo m!s-
to nemajetnou chudinu.
Konec s nemocni"ní pé"i 
p%i'el po 2. sv!tové válce. 
D%ev!né stavby za"aly ten-
krát ustupovat modernímu 
bydlení, jeliko$ na míst! 
nemocnice za"alo vznikat 
nové sídli't!, sídli't! Dukla. 
Z p#vodní zástavby nezbylo 
skoro nic. Cht!l-li by se ale 
n!kdo vydat po stopách bu-
dov, kde byly zachrán!ny de-
setitisíce $ivot#, n!kolik zdí 
p#vodní zástavby pr& stále 
stojí...

(red)

!"#$#%&"!"#$#%&"
"íslo: 4                   ro"ník: 2               cena: zdarma

Slovo starosty

Ji!í Hájek

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

Ladislav Dole'al, 
místostarosta zvolen! za "SSD

Petr Kubí(ek, 
radní zvolen! za Pardubáky

Ji)í Hájek,
 starosta zvolen! za SPP

P!edsevzetí z"stane velmi podobné jako v 

leto#ním roce. Sna$it se odpov%dn% hospo-

da!it, vyu$ít co nejvíc p!íle$itostí pro rozvoj 

kvalitního $ivota u nás v obvod% a pokra-

&ovat v práci, kterou jsme tento rok jako 

zastupitelstvo zapo&ali.

Byl bych rád, kdyby se nám, poda!ilo zru-

#it m%stské obvody. Z mého pohledu je to 

obrovsk' a t%$ko obhajiteln' ekonomick' 

luxus. U#et!ené peníze bych pak rád inves-

toval do p!ínosn%j#ích projekt"...

V roce 2012 budu usilovat, aby se i nadále 

da!ilo zlep#ovat prost!edí ob&an"m na#eho 

obvodu, kte!í zde $ijí.
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NEP#EHLÉDN!TE:
Jsme na „P*tce“ dobr+ team,
)íká Ji)í Hájek

Citlivá úprava zelen* a její 
roz,í)ení

jeho rekonstrukci. Byl bych jen velmi nerad, aby 

se jméno Jana Ka!para stalo objektem osobního 

politického zviditel"ování a r#zn$ch politick$ch 

Na dvou sv*tov+ch válkách vyrostlo 
sídli,t* Dukla
Dukla, Vi,-ovka, Sk)ivánek a Jesni(ánky? Mo'ná ne, pokud by 
sv*t nepostihly dv* katastrofy v podob* sv*tov+ch válek. Roku 
1914 se do hledá(ku vrchnosti Rakouska-Uherska dostaly v+-
chodní "echy. Vzhledem k vzniklé vojenské situaci bylo po-
t)eba z)ídit pro ran*né z fronty snadno dostupnou léka)skou 
pé(i. Prostor mezi Prahou a Brnem byl proto ideální. Na v+b*r 
bylo z n*kolika m*st. Kolín, P)elou(, "áslav, Chrudim a Par-
dubice. Vyhrály Pardubice.

Vá$ení sousedé,

je't! ne$ za"nou p%ípravy na 
nejv!t'í a nejkrásn!j'í svátky v 
roce, vydáváme poslední leto'-
ní "íslo na'eho Hlasatele.
Blí$í se nejen konec kalen-
dá%ního roku, kde s oblibou 
hodnotíme a dáváme si r#zná 
p%edsevzetí, ale máme za se-
bou i první povolební rok v 
novém slo$ení. Proto je toto 
"íslo tak tro'ku bilan"ní, kdy se 
podíváme, zda odvedená práce 
nás v'ech na malé radnici stála 
za to.
V roce 2012 nás "ekají dal'í 
nápady a projekty k realizaci. 
Mimo pokra"ující regenera-
ci vnitroblok# a roz'i%ování 
m!stské zelen! se budeme 
moci po svátcích t!'it na shle-
dání p%i jarním Masopustu. 
Nahlí$ejme na leto'ní rok se 
snahou se pou"it, navázat na to 
dobré a to 'patné rychle opus-
tit. To se nepoda%í bez vzá-
jemné komunikace. P%eji nám 
v'em, abychom mohli strávit 
svátky se sv&mi blízk&mi a do 
nového roku vstoupili s my'-
lenkami na to hezké, co nás 
m#$e potkat.

ANKETA NA TÉMA: JAKÉ P#EDSEVZETÍ SI DÁTE PRO ROK 2012? 
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Mnoho obchod! a prostor 
na území m"stského obvodu 
Pardubice V je ve vlastnictví 

m"sta. Takové prostory jsou 
potom pronajímány Radou 
m"sta Pardubic na základ" 

p#edem schválen$ch pravi-
del. Bohu%el se v poslední 
dob" tak &asto stává, %e tato 
pravidla dostávají nájemce 
do velmi nelehké situace. 
Cena nájmu se pro n" stává 
neúnosnou.
Proto%e prostory jsou pronají-
mány prost#ednictvím nabíd-

ky vyv"'ené na ú#ední desce a 
hlavním kritériem pro v$b"r je 
nabídnutá cena, nem!%e m"st-
sk$ obvod Pardubice V ovliv-
nit, komu prostory pronajmout 
nap#. proto, aby se roz'í#il nabí-
zen$ sortiment v dané lokalit".
„!e"ením dané situace by 
mohlo b#t p$evést správu a 

hlavn% rozhodování o nebyto-
v#ch prostorech do kompeten-
ce m%stsk#ch obvod&, alespo' 
t%m, které by o ni projevily 
zájem,“ vyjád#il se k fungo-
vání správy tajemník m"st-
ského obvodu Pardubice V 
Ji#í (maha.

(red)

V roce 2011 byla na we-
bov$ch stránkách ú#adu 
vyv"'ena na ú#ední desce  

23 v$b"rová #ízení, z toho 
10 byly investi&ní stavební 
akce. Zpracované projek-

tové dokumentace po&ítaly 
s &ástkou 9 681 424 K&, po 
vysout"%ení se akce zreali-
zovaly za 5 460 973 K&. Jed-
nozna&n" se tedy prokázalo, 
%e nikoliv oslovení n"kolika 
konkrétních firem k podání 
nabídky, ale vyv"'ení zadání 
na www stránky vede ke zna-

teln$m finan&ním úsporám  
(4 220 451 K&). 
Pravidlem rozhodn" není, %e 
automaticky vít"zí nejni%'í 
nabídky. Rozhoduje kvalita 
provedení a záruky za kva-
litn" odvedenou práci, které 
jsou zájemci schopni dát. To 
proto, aby vykonané práce 

nebyly jen zále%itostí na rok, 
dva.
Konkrétní v$b"rová #ízení 
od zadání a% po v$sledné 
protokoly jsou uvedena na 
www stránkách.

(red)

Podle zákona a nedáv-
no potvrzen$m nálezem 
Ústavního soudu je rozho-
dování o provozování &i 
zakázání v$herních auto-
mat!  &ist" v kompetenci 
obcí, resp. jejich zastupi-
telstva. To m!%e do konce 
roku provozovny p#ímo 
zakázat, nebo jim pozd"ji 
neprodlou%it povolení.
„Vyjad$ovali jsme se obdob-
n% u( po)átkem listopadu. 
Obávám se, aby nov# zákon 
nebyl zas jen paskvilem, 
kter# by zp&sobil akorát 
soudní p$e. O regulaci t%ch-
to provozoven a heren mám 
jinou p$edstavu,“ p#iblí%il 
sv!j názor k nové situaci 

starosta Ji#í Hájek.
Herny dle obyvatel p#ita-
hují „podivná individua“ a 
&asto stojí za ru'ením no&-
ního klidu, radnicím v'ak 
zna&n" p#ispívají do roz-
po&tu. „Práv% v budoucnu 
by m%l b#t zm%n%n v#b%r 
poplatk& od t%chto provo-
zoven, u( to nejspí" nebude 
tak vysoká  )ástka,“ up#es-
nil starosta. 
„Moje p$edstava je dlouho-
dobá. Prostudoval jsem si 
materiály a v%t"ina provo-
zoven má oprávn%ní jen na 
rok, dva dop$edu. Musíme 
sice myslet na rozpo)et, ale 
pokud na za$ízení budou 
stí(nosti a objektivn% nebu-

de v souladu s dobr#m pro-
st$edím pro (ivot lidí, povo-

lení prost% neprodlou(íme,“ 
vysv"tlil plán na regulaci 

heren v obvod" Ji#í Hájek. 
(red)

ZPRÁVY Z OBVODU

SOUMRAK HAZARDU V OBVOD!?

OBVOD REALIZOVAL PLÁNOVANÉ 
PROJEKTY A P"ESTO U#ET"IL

JAK JE TO S NEVYU$IT%MI OBCHODNÍMI 
PROSTORY?

Na po&átku listopadu 'e(ili radní a zastupitelé m)sta Par-
dubice povolení baru a provozovny s v*herními automaty 
v prostoru sídli(t) Labsk* palouk. P+vodní plán vzbudil 
mezi obyvateli vlnu nevole a pod petici proti provozovn) se 
m)la podepsat a, tisícovka lidí. Sv+j postoj k podobn*m za-
'ízením vyjád'il i starosta m)stského obvodu Pardubice V 
Ji'í Hájek.

Velmi &asto se z novin a dal(ích sd)lovacích prost'edk+ (í'í 
slovo „krize“. Nastalá situace zasáhla nejeden rozpo&et a p'i-
nesla dal(í 'adu opat'ení, jak sní,it v*dajové stránky. M)stsk* 
obvod Pardubice V p'istoupil k zachování plánu rozvoje, ale 
p'inesl zárove- velké úspory. 

O tom, ,e fungování m)stského obvodu Pardubice V není jeho 
obyvatel+m lhostejné, se p'esv)d&ili na malé radnici se vzr+s-
tajícími dotazy na téma opu(t)n*ch obchod+. I kdy, situace 
vypadá jednodu(e, není jejich probuzení k ,ivotu pouze otáz-
kou sní,ení nájmu.

Herna a bar na Sk$ivánku.               zdroj: redakce
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n! jako rodilého Pardubáka a majitele 

la to jen voda na volební ml"n, jak je 

Rekonstrukce se da!í, a mám pocit, "e 
jsme s rodinou ud#lali dobrou v#c. Rád 

padn# p!i$li podívat a p!esv#d%it, t!eba 
práv# 24. prosince, kdy budeme mezi 

storách kapli%ky nalévat sva!ené víno a 
ka"d& si bude moci zapálit sví%ku, která 

Po úvodní prezentaci nejv#t-
$ího %eského v&robce kva-

lifikované chemie nalo"ili 
po!adatelé hosty do autobusu 

a rozjeli se s nimi po areálu 
pr'myslového závodu, aby se 
podívali, kde se vyrábí nát#-
rové hmoty a tiskové barvy, 
barviva pro textilní, papí-
rensk& a ko"ed#ln& pr'mysl. 
Zavítali do provozu na v&ro-
bu oxycelulózy, kde vyráb#jí 
produkty pro zdravotnické i 

technické vyu"ití. Hejtman 
Radko Martínek se zajímal o 
v&zkum a o spolupráci s Uni-
verzitou Pardubice.
Generální !editel zavezl hos-
ty také do Rybitví, kde jim 
ukázal místo, kam se d!íve 
ukládal nebezpe%n& odpad. 
Hovo!il zde o ekologické li-

kvidaci skládek a názorn# 
p!edvedl, jak spole%nost vy-
%istila lagunu od betasmoly.
Za Pardubick& kraj se dále 
setkání zú%astnili nám#stek 
hejtmana Roman Línek a 
radní zodpov#dná za $kolství 
Jana Pernicová.

(red)

„Byla jsem informována, !e 

smlouva o v"cviku afghán-

sk"ch a americk"ch pilot# 

na rusk"ch strojích je pro rok 

2012 podepsána,“ !ekla pri-
mátorka (t#pánka Fra)ková. 

V sou%asné dob# prochází 
kurzem na pardubickém le-
ti$ti %tve!ice afghánsk&ch 
pilot'. Jejich v&cvik by m#l 
skon%it do konce roku. Vr-
tulníky Mi-17 jsou poklá-
dány za mimo!ádn# vhodné 
do afghánsk&ch podmínek, 
proto je americká armáda 
objednala pro Afghánistán 

a financuje v&cvik pilot' i 
pozemního personálu v Par-
dubicích.
„Naopak o mo!nosti z$ídit v 

Pardubicích v"cvikové st$e-

disko pro piloty Severoatlan-

tické aliance, jak o n%m ho-

vo$il premiér Petr Ne&as po 

rozhovoru s americk"m pre-

sidentem Barackem Obamou, 

se v#bec nemluvilo. Simula&-

ní centrum, alespo' tak jsem 

to pochopila, je  ur&eno k v"-

cviku &esk"ch letc#. Nicmén% 

vzhledem k tomu, !e podle 

odborník# nejsou trena!éry 

podobné kvality nikde v Ev-

rop%, je jeho potenciál ur&it% 

velk",“ dodala primátorka.
(red)

Ocen#ní v Praze p!evzala v 
listopadu primátorka Pardu-
bic (t#pánka Fra)ková. „Je 

p$íjemné sly(et, !e pat$íme do 

(estice nejlépe hodnocen"ch 

m%st. Pro srovnání bylo vy-

u!ito 12 ukazatel#, sledovala 

se nap$íklad úrove' sociální 

a zdravotní pé&e, kriminali-

ta, cena bydlení, trh práce, 

p$íjmy obyvatel a podobn%,“ 
!ekla primátorka. „Z toho je 

patrné, !e toto ocen%ní ani 

zdaleka nepat$í jen m%stu 

jako instituci, ale celé $ad% 

subjekt#, které se na vytvá-

$ení dobr"ch podmínek pro 

!ivot v Pardubicích podílejí,“ 

dodala.
Nejvíce bod' a renomé m#s-
ta s nejlep$í sociální situací 
získal Jind!ich'v Hradec, 
vynikající sociální situací se 
m'"e chlubit Praha a Hradec 
Králové a situací v&bornou 
vedle Pardubic je$t# Náchod 
a Písek. Podobn# úsp#$-
né byly Pardubice v tomto 
projektu i v roce 2010, kdy 
odborníci z V(E Praha hod-
notili ekonomickou kondici 
a kvalitu "ivota. Tehdy Par-
dubice obsadily t!etí místo 
mezi 50 hodnocen&mi m#sty.
„Mám samoz$ejm% velkou ra-

dost z toho, !e pat$íme mezi 

m%sta, v nich! se lidem !ije 

lépe ne! jinde a moc bych si 

p$ála, aby tomu tak bylo i na-

dále. Je logické, !e dobrá ekono-

mická kondice m%sta, pom%rn% 

stabilní situace na trhu práce 

s mal"m podílem dlouhodob% 

nezam%stnan"ch i zdravotní 

stav obyvatel jde ruku v ruce s 

hodnocením sociální situace. 

V%$ím, !e Pardubice budou, 

i díky tomuto a podobn"m 

hodnocením, v dal(ích letech 

p$ita!livé pro nové investory a 

podnikatele a !e budou nadále 

dobr"m domovem pro své oby-

vatele,“ uvedla primátorka.
(red)

Z M!STA A KRAJE

PARDUBICE – M!STO S V"BORNOU 
SOCIÁLNÍ SITUACÍ

V"CVIK ZAHRANI#NÍCH PILOT$ 
V PARDUBICÍCH BUDE POKRA#OVAT

PO AREÁLU SYNTHESIE JEZDIL 
VYHLÍDKOV" AUTOBUS

Pardubice potvrdily, %e jsou m&stem v n&m% se dob'e %ije. V 
pravidelné studii Master Card (eská centra rozvoje, která se 
letos zam&'ila na hodnocení sociální situace v 63 nejv&t)ích 
m&stech #R, skon(ily, jako m&sto s v*bornou sociální situací, 
na 5. míst&.

V*cvik afghánsk*ch pilot+ na rusk*ch dopravních vrtulnících 
Mi-17, kter* za(al letos v lét&, bude na pardubickém leti)ti po-
kra(ovat i v p'í)tím roce. Primátorku Pardubic o tom informo-
vali p'edstavitelé armády p'i otev'ení takticko-simula(ního 
centra, které je sou(ástí Centra leteckého v*cviku, fungujícího 
na pardubickém leti)ti od roku 2004.

Generální 'editel spole(nosti Synthesia Daniel Kurucz zvolil 
netradi(ní seznámení s p'edstaviteli kraje, kapitány pr+myslu 
a starosty obcí. Namísto, aby objí%d&l t'i desítky míst v regio-
nu, pozval v*znamné hosty do ,rmy s osmdesátiletou tradicí, 
kterou od (ervence leto)ního roku vede, na p'átelské setkání 
do Semtína.

Pern!t"nské nám#stí v Pardubicích.                              zdroj: redakce
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Va!im d"tem jist" ud"lá radost stolní 
hra Premiéra, která je provede záku-
lisím divadla, CD písni#ek z pohádky 

Princezna se zlatou hv"zdou na #ele, 
puzzle nebo skládací papírová maketa 
divadla. 

V p$edprodeji samoz$ejm" naleznete 
i $adu dárk% pro dosp"lé – publika-
ce a DVD o historii divadla a osob-
nostech, které jím pro!ly, ro#enky 
GRAND Festivalu smíchu, st$íbrné 
a bronzové pam"tní medaile, cenov" 
v&hodné abonmá na rok 2012, kupó-
nové p$edplatné s mo'ností volného 

v&b"ru termínu i titulu, kalendá$ na 
rok 2012 mapující minulou divadel-
ní sezónu, muzikálová CD a dárkové 
poukázky na cokoli ze sortimentu 
V(D. P$ij)te si vybrat do V&chodo-
#eského divadla…

Radek Smetana, 

tiskov! mluv"í V#D

uspo$ádanou akci velmi pod"kovat. 
Jsem rád, 'e na takové akce p$ispívá 

ce V a jako jeho radní ur#it" takové 
aktivity v'dy rád podpo$ím. Investice 
do sportování d"tí s bonusem pomoci 
pracujícím rodi#%m je ur#it" dobrou 
investicí. Tak'e je!t" jednou díky a jen 

INFORMA!NÍ DESKA / INZERCE

JAK SE V R. 2011 STAV!LO A REKONSTRUOVALO

RODI"KOVSKÉ POD!KOVÁNÍ DDM DELTA 

V HMOTNÉ NOUZI LZE 
!ÁDAT O P"ÍSP#VEK

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY 2011

OBVOD V NOVÉM, PUSTILI JSME SE DO SILNIC

Tel.: 466 530 485 . www.psn.cz
sklady . dílny . kancelá!e . byty . parkovací plochy

INFORMACE O PRODEJI ZÍSKÁTE NA  TEL.: 603 517 750

!!!"#$%&'$()*"+,
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:/CA4/B93-9.0A4FG1
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31.000,- K!/m 2
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!JK))3*L3MK))"
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F:<103=3<9D6X:/B;<E

PRODEJ DLOUHODOB" PRONAJAT#CH BYT$
ZARU%EN# V#NOS 4% p.a.

PRODEJ %IN&OVNÍCH DOM$ V CENTRU
PARDUBIC A HRADCE KRÁLOVÉ. STABILNÍ V#NOS

PRONÁJEM - PARDUBICE 
- SEMTÍN
administrativní budova s vlastním parkovi!t"m, 
objekt situován u hlavní brány do Synthesie 
a zastávky MHD, r#zné velikosti kancelá$í

Náb!hová cena: 40,- K"/m2/m!síc

PRONÁJEM PARDUBICE  
- SUKOVA T!ÍDA
kancelá$e r#zn%ch velikostí, základní modul 18,5 m2, 
mo&nost pronájmu zasedací místnosti, v budov" 
kant%na (teplá jídla) AKTUÁLN' K DISPOZICI TAKÉ 
UZAV(EN) CELEK 11 KANCELÁ(Í 260 m2

Cena: 166,- K"/m2/m!síc

PRONÁJEM - PARDUBICE  
- MEZI MOSTY
kancelá$e o velikostech 9, 14, 20 a 25 m2,, 
n"které v*etn" vlastní kuchy+ky

Cena: 113,- K"/m2/m!síc

TOP
LOKALITA

Osoby !i rodiny, které nemají do-
state!né p"íjmy a jejich celkové 
sociální a majetkové pom#ry ne-
dovolují uspokojit základní $ivot-
ní pot"eby, mohou $ádat o dávky 
v hmotné nouzi. Jedná se o p"ísp#-
vek na $ivobytí, o doplatek na byd-
lení nebo tzv. mimo"ádnou pomoc. 
Pro podání $ádosti o v%platu t#chto 
dávek musí $adatel spl&ovat ur!itá 
kritéria daná zákonem. O p"iznání 
podpory rozhodují pov#"ené obecní 
ú"ady, které dávky zárove& vyplá-
cejí. 

Ob!an'm m#stského obvodu V 
tyto dávky vyplácí místní radni-
ce, a to prost"ednictvím pokladny 
umíst#né v p"ízemí ú"adu v (e)ko-
v# ulici. 

Termíny pro vyplácení dávek po-
moci v hmotné nouzi v roce 2011 
jsou uvedeny v následující tabulce.   

(red)
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V HMOTNÉ NOUZI LZE 
#ÁDAT O P$ÍSP!VEK

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY 2011
V leto)ním roce jsou v m#stském obvod# 
V p"istavovány velkoobjemové kontej-
nery, do kter%ch lze odkládat objemn% 
odpad, jako je nap". nábytek, kancelá"ské 
vybavení, ale také stavební a demoli!ní 
odpady, pneumatiky, plasty apod. Pro 

odlo$ení ostatních objemn%ch  odpad' 
jsou ur!eny separa!ní dvory, kter%ch je na 
území Pardubic celkem osm, v!etn# areá-
lu v Dra$kovicích.  Termíny a lokality p"i-
stavení velkoobjemov%ch kontejner' jsou 
uvedeny v tabulce.     

                 Lokalita              Den             (as                               Kalendá"ní t%den

Divadelní inspirace pod váno!ní stromek
Vánoce jsou za dve"mi a v#t$ina z nás p"em%$lí, !ím letos p"ekvapí své nejbli&$í 

pod strome!kem. Pokud vám chybí nápady, V%chodo!eské divadlo Pardubice 

nabízí pro inspiraci pár originálních tip' na dárky, které jist# pot#$í celou va$i 

rodinu. Navíc divadlo p"ipravilo i v%razné p"edváno!ní slevy!
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kter! jednotlivé zna"ky a 
vina#ství vybíral. Zbytkem 
dopoledne pak obyvatele 

kro"ila hranice republiky 
a slavnostní otevírání vína 
se po#ádá i na Slovensku "i 
dokonce v Japonsku. Aby 
víno mohlo nosit zna"ku 
Svatomartinské, musí b!t 

ze z hrozn$ odr$d Müller 
Thurgau, Veltlínské "ervené 
rané, Mu%kát moravsk! a 

„S nápadem na slavnostní 

rozsv!cení stromku první ad-

ventní ned!li za mnou p"i#li 

p"átelé z Rodinného centra 

Ka#párek. První my#lenka 

byla, pro$ po"ádat akci záro-

ve% s akcí na nám!stí v cent-

ru. Ale my#lenka domácí, po-

klidné atmosféry, m! nakonec 

zaujala,“ p#iblí&il starosta 
Ji#í Hájek, jak v$bec k roz-
sv'cení stromku do%lo.
Slavnostní událost probí-
hala hlavn' pod taktovkou 
spolupráce Rodinného cen-
tra Ka%párek a Walfdorské 

%koly. Zpívání koled, ozdo-
ben! stromek a pohodová 

atmosféra p#ilákala ke kul-
turnímu domu Dukla na dv' 
stovky lidí, p#evá&n' rodi"$ 
s d'tmi.
„Je tu taková vesnická atmo-

sféra, ale mn! se to líbí. Sice 

jsme p&vodn! plánovali jít se 

podívat do centra, ale tohle je 

blí', a tak se nám to i hodilo. 

Nakonec jsme ale asi i rad#i, i 

d!ti se nám tady líp hlídají,“ 

odpov'd'la se smíchem jed-
na z p#ihlí&ejících maminek 
na na%i otázku, co ji na roz-
sv'cení p#ivedlo.
„Cht!l bych velmi pod!kovat 

hlavn! po"adatel&m. S nápa-

dem se p"i#lo pom!rn! pozd!, 

ale to, jak v#e prob!hlo, hodn! 

oce%uji. Vím z vlastní zku#e-

nosti, jak slo'ité a kolik v!cí 

musí vyjít, aby se zvlá#( ven-

kovní akce takhle poda"ila,“ 

pod'koval organizátor$m 
starosta.          (red)

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K!ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji"í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Pavel Studni#ka, Petr Bene$,
zastupitel zvolen! za SPP

P"edsevzetí? No, snad lépe "e$eno p"ání. A to 

mám takové, aby v#e fungovalo lépe, ne' jak to je 

nyní. Hlavn! abychom byli k sob! p"ív!tiví, milí, 

bez závisti a zá#ti. Aby obvod, ve kterém bydlíme, 

vzkvétal, abychom se na sebe usmívali, a kdy' se 

potkáme, abychom se p!kn! pozdravili. Osobní 

p"ání mám takové, abychom byli zdraví a plní sil.

Cht!l bych pomoci p"i narovnání nesmysl-

n)ch cen za pronájmy nebytov)ch prostor v 

oblasti MO V tak, aby re*ektovaly mo'nos-

ti 'ivnostník& v této oblasti a ekonomické 

situaci a Dukla se nestala ulicemi vybydle-

n)ch a prázdn)ch obchod&. To cítím jako 

prioritu.

V roce 2012, tak jako v tomto roce, aktivn! 

spolupracovat s ostatními $leny MO V na zlep-

#ení 'ivotního prost"edí ob$an&. Jako p"edseda 

Komise Dukla je#t! více komunikovat s jejími 

obyvateli, po'adavky projednávat s vedením 

radnice MO V. Jinak p"eji vám v#em do nového 

roku hodn! #t!stí a hlavn! pevné zdraví.

U ROZSV%CENÍ VÁNO&NÍHO 
STROMKU S MÍSTNÍMI
Symbol Vánoc, ozdoben' strome#ek, u kterého se nej#as-
t(ji sejde celá rodina. V posledních letech se ale ji) stává 
zvykem, )e se na mnoha nám(stích v #esk'ch m(stech roz-
sv(cí po"ádn( zdoben' velk' strom, u kterého se obyvatelé 
schází, aby tak spole#n( v první adventní ned(li vstoupili 
do sváte#ního období. Jinak to nebylo ani v Pardubicích. 
Av$ak domácí atmosféra p"ilákala obyvatele nejen na ná-
m(stí do centra m(sta, ale i k místnímu slavnostnímu roz-
sv(cení stromku v obvod(.

VÁNO&NÍ PUN& OP%T NA 
VI*+OVCE A DUKLE

Nezam'nitelnou váno"ní at-
mosféru budeme moct op't 
za&ít na Dukle a Vi%(ovce. 
Ve"er p#ed )t'dr!m dnem 
uspo#ádá starosta m'stského 
obvodu Pardubice V tradi"-
ní  setkání u váno"ních koled 
spojené s rozléváním horkého 
pun"e. Budete-li mít chu* se-
tkat se s p#áteli a poslechnout  
si koledy, nezapome(te p#ijít 
23. prosince v 16 hodin na 
nám'stí Dukelsk!ch hrdin$, 
nebo v 18 hodin na Bene%ovo 
nám'stí. Koledy bude tak jako 
loni hrát známá pardubická 
kapela Pern%tejnka.            (red)

NA STA+KOVCE TO 
I P,ES ZIMU -IJE

Nese+te doma za pecí a vy-
ra&te na náv%t'vu do pro-
stor Z) Sta(kova, kde si pro 
vás p#es zimní období p#i-
pravili hned n'kolik akcí. 
13. prosince od 14 do 16 hod. 
Adventní odpoledne, které 
za"ne zpíváním koled a bude 
pokra"ovat váno"ními tradi-
cemi, 25. ledna od 16 hodin 
jste zváni na besedu pro ro-
di"e p#ed%kolák$ a 1. února 
pak mezi 8 – 12 hod. na den 
otev#en!ch dve#í, kde se bu-
dete moci seznámit s fungo-
váním %koly. 8. a 9. února od 
13 do 18 hod. prob'hne pak 
zápis do prvních t#íd.                    

(red)

OB&ERSTVENÍ 
V LESOPARKU?

Restaurace U Bobra, která 
poskytuje ob"erstvení v le-
soparku "asto vyhledávaném 
obyvateli Dukly k procházkám 
a relaxaci, byla znovu otev#ena. 
Po p#edchozích nesnázích mo-
hou obyvatelé op't vyu&ít její 
nabídku. „Jsem rád, 'e se situace 

vy"e#ila, co m! ale stále trápí, je 

otázka dopravní obslu'nosti. Od 

ledna budeme mít k nediscipli-

novan)m "idi$&m kte"í poru#ují 

zákaz vjezdu, nulovou toleran-

ci,“ okomentoval otev#ení sta-
rosta Ji#í Hájek.                  (red)

ANKETA NA TÉMA: JAKÉ P,EDSEVZETÍ SI DÁTE PRO ROK 2012? 

Atmosféra 1. advetní ned!le na Dukle.            zdroj: redakce

Rozsv!cení váno$ního stromku.                     zdroj: redakce
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kter! jednotlivé zna"ky a 

vina#ství vybíral. Zbytkem 

dopoledne pak obyvatele 

kro"ila hranice republiky 

a slavnostní otevírání vína 

se po#ádá i na Slovensku "i 

dokonce v Japonsku. Aby 

víno mohlo nosit zna"ku 

Svatomartinské, musí b!t 

ze z hrozn$ odr$d Müller 

Thurgau, Veltlínské "ervené 

rané, Mu%kát moravsk! a 

„S nápadem na slavnostní 

rozsv!cení stromku první ad-

ventní ned!li za mnou p"i#li 

p"átelé z Rodinného centra 

Ka#párek. První my#lenka 

byla, pro$ po"ádat akci záro-

ve% s akcí na nám!stí v cent-

ru. Ale my#lenka domácí, po-

klidné atmosféry, m! nakonec 

zaujala,“ p#iblí&il starosta 

Ji#í Hájek, jak v$bec k roz-

sv'cení stromku do%lo.

Slavnostní událost probí-

hala hlavn' pod taktovkou 

spolupráce Rodinného cen-

tra Ka%párek a Walfdorské 

%koly. Zpívání koled, ozdo-

ben! stromek a pohodová 

atmosféra p#ilákala ke kul-

turnímu domu Dukla na dv' 

stovky lidí, p#evá&n' rodi"$ 

s d'tmi.

„Je tu taková vesnická atmo-

sféra, ale mn! se to líbí. Sice 

jsme p&vodn! plánovali jít se 

podívat do centra, ale tohle je 

blí', a tak se nám to i hodilo. 

Nakonec jsme ale asi i rad#i, i 

d!ti se nám tady líp hlídají,“ 

odpov'd'la se smíchem jed-

na z p#ihlí&ejících maminek 

na na%i otázku, co ji na roz-

sv'cení p#ivedlo.

„Cht!l bych velmi pod!kovat 

hlavn! po"adatel&m. S nápa-

dem se p"i#lo pom!rn! pozd!, 

ale to, jak v#e prob!hlo, hodn! 

oce%uji. Vím z vlastní zku#e-

nosti, jak slo'ité a kolik v!cí 

musí vyjít, aby se zvlá#( ven-

kovní akce takhle poda"ila,“ 

pod'koval organizátor$m 

starosta.          (red)

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K!ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji"í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Pavel Studni#ka, Petr Bene$,
zastupitel zvolen! za SPP

P"edsevzetí? No, snad lépe "e$eno p"ání. A to 

mám takové, aby v#e fungovalo lépe, ne' jak to je 

nyní. Hlavn! abychom byli k sob! p"ív!tiví, milí, 

bez závisti a zá#ti. Aby obvod, ve kterém bydlíme, 

vzkvétal, abychom se na sebe usmívali, a kdy' se 

potkáme, abychom se p!kn! pozdravili. Osobní 

p"ání mám takové, abychom byli zdraví a plní sil.

Cht!l bych pomoci p"i narovnání nesmysl-

n)ch cen za pronájmy nebytov)ch prostor v 

oblasti MO V tak, aby re*ektovaly mo'nos-

ti 'ivnostník& v této oblasti a ekonomické 

situaci a Dukla se nestala ulicemi vybydle-

n)ch a prázdn)ch obchod&. To cítím jako 

prioritu.

V roce 2012, tak jako v tomto roce, aktivn! 

spolupracovat s ostatními $leny MO V na zlep-

#ení 'ivotního prost"edí ob$an&. Jako p"edseda 

Komise Dukla je#t! více komunikovat s jejími 

obyvateli, po'adavky projednávat s vedením 

radnice MO V. Jinak p"eji vám v#em do nového 

roku hodn! #t!stí a hlavn! pevné zdraví.

U ROZSV%CENÍ VÁNO&NÍHO 
STROMKU S MÍSTNÍMI
Symbol Vánoc, ozdoben' strome#ek, u kterého se nej#as-
t(ji sejde celá rodina. V posledních letech se ale ji) stává 
zvykem, )e se na mnoha nám(stích v #esk'ch m(stech roz-
sv(cí po"ádn( zdoben' velk' strom, u kterého se obyvatelé 
schází, aby tak spole#n( v první adventní ned(li vstoupili 
do sváte#ního období. Jinak to nebylo ani v Pardubicích. 
Av$ak domácí atmosféra p"ilákala obyvatele nejen na ná-
m(stí do centra m(sta, ale i k místnímu slavnostnímu roz-
sv(cení stromku v obvod(.

VÁNO&NÍ PUN& OP%T NA 
VI*+OVCE A DUKLE

Nezam!nitelnou váno"ní at-
mosféru budeme moct op!t 
za#ít na Dukle a Vi$%ovce. 
Ve"er p&ed 't!dr(m dnem 
uspo&ádá starosta m!stského 
obvodu Pardubice V tradi"-
ní  setkání u váno"ních koled 
spojené s rozléváním horkého 
pun"e. Budete-li mít chu) se-
tkat se s p&áteli a poslechnout  
si koledy, nezapome%te p&ijít 
23. prosince v 16 hodin na 
nám!stí Dukelsk(ch hrdin*, 
nebo v 18 hodin na Bene$ovo 
nám!stí. Koledy bude tak jako 
loni hrát známá pardubická 
kapela Pern$tejnka.            (red)

NA STA+KOVCE TO 
I P,ES ZIMU -IJE

Nese+te doma za pecí a vy-
ra#te na náv$t!vu do pro-
stor Z' Sta%kova, kde si pro 
vás p&es zimní období p&i-
pravili hned n!kolik akcí. 
13. prosince od 14 do 16 hod. 
Adventní odpoledne, které 
za"ne zpíváním koled a bude 
pokra"ovat váno"ními tradi-
cemi, 25. ledna od 16 hodin 
jste zváni na besedu pro ro-
di"e p&ed$kolák* a 1. února 
pak mezi 8 – 12 hod. na den 
otev&en(ch dve&í, kde se bu-
dete moci seznámit s fungo-
váním $koly. 8. a 9. února od 
13 do 18 hod. prob!hne pak 
zápis do prvních t&íd.                    

(red)

OB!ERSTVENÍ 
V LESOPARKU?

Restaurace U Bobra, která 
poskytuje ob"erstvení v le-
soparku "asto vyhledávaném 
obyvateli Dukly k procházkám 
a relaxaci, byla znovu otev&ena. 
Po p&edchozích nesnázích mo-
hou obyvatelé op!t vyu#ít její 
nabídku. „Jsem rád, !e se situace 

vy"e#ila, co m$ ale stále trápí, je 

otázka dopravní obslu!nosti. Od 

ledna budeme mít k nediscipli-

novan%m "idi&'m kte"í poru#ují 

zákaz vjezdu, nulovou toleran-

ci,“ okomentoval otev&ení sta-
rosta Ji&í Hájek.                  (red)

ANKETA NA TÉMA: JAKÉ P"EDSEVZETÍ SI DÁTE PRO ROK 2012? 

Atmosféra 1. advetní ned$le na Dukle.            zdroj: redakce

Rozsv$cení váno&ního stromku.                     zdroj: redakce
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Hlavním dnem m!stského 
obvodu Pardubice V v t"d-
nu M!stsk"ch slavností byl 
#tvrtek. U$ v dopoledních 
hodinách vyrostly na nám!s-
tích na Dukle a na Vi%&ovce 
barevné stany, které slou$ily 
jako zázemí pro organizaci 
ko#árov"ch jízd. Ko#áry a 
mo$nost projí$'ky upoutala 
mnoho zájemc(, hlavn! z )ad 
d!tí a jejich prarodi#(. 
„Ko!árové jízdy se osv"d!i-

ly jako populární nejen pro 

nejmen#í, ale i pro #irokou ve-

$ejnost. Povedlo se nám dokon-

ce zajistit pravé Kladrubáky, 

co% u% samo o sob" je velk&m 

lákadlem,“ p)iblí$il p)ípravy 
starosta Ji)í Hájek. Ten m!l 
dopoledne je%t! jednu mi-
lou povinnost, a to p)ivítat 
na území m!stského obvodu 
Pardubice V spanilou jízdu 
ko#ár( a parforsních jezdc(.
Program následn! pokra-
#oval odpoledne u kapli#ky 
sv. Anny tematikou parfors-
ních hon(, které se tradi#n! 
jezdily p)ed Velkou pardu-
bickou v minulém a p)ed-
minulém století. Dle docho-
van"ch pramen( se dokonce 
zdá, $e obvyklé místo startu 

této populární zábavy bylo 
práv! na území dne%ní Vi%-
&ovky. O parforsních ho-
nech p)ijel promluvit jejich 
velk" zastánce Václav Vydra. 
Po asi hodinovém v"kladu 
o honech, jejich historii a 
spojitosti s Pardubicemi si 
diváci mohli prohlédnout 
v%echny ú#astníky pláno-
vané simulace. Mimo koní 

a jejich jezdc( se ukázala i 
sme#ka ps(, bez kter"ch si 
takovou akci nelze p)edsta-
vit. V neposlední )ad! pro-
b!hlo $ehnání Velké pardu-
bické a jejím jezdc(m. 
Cel" ko&sk" program byl za-
kon#en v parku Pod Vinicí, kde 
se se%ly stovky obyvatel m!sta, 
aby byly sv!dky simulace par-
forsního honu. „Jsem z Dubiny, 

ale kon" jsem si nemohla nechat 

ujít. Líbí se mi hlavn" atmosféra 

celé akce. Takové hony jsou hez-

kou p$ipomínkou a p"kn" se na 

to kouká. I kdy% ten celkov& pro-

stor by mohl b&t v"t#í,“ okomen-
tovala akci jedna z p)ihlí$ejících.

Na záv!r programu a dne byl 
vypraven lampionov" pr(-
vod, kter" p)ilákal hlavn! 
rodi#e s d!tmi, ale ve spolu-
práci s m!stsk"m obvodem 
Pardubice I se ho zú#astnily 
i d!ti z d!tského domova. 
Jeho trasa kon#ila v Bubení-
kov"ch sadech. 
„Lampionov& pr'vod je nejen 

hezká akce pro lidi, ale trasou 

jsme cht"li nazna!it, %e doká-

%eme v pohod" mezi m"stsk&mi 

obvody spolupracovat. Navíc 

cesta kolem Chrudimky je ale-

spo( tro#ku dobrodru%ná,“ vy-
sv!tlil s úsm!vem Ji)í Hájek.

(red)

HLASATEL VI!"OVKY

ZRNKA

Petr Dufek, 
zastupitel zvolen! za Pardubáky

Ji!í Jano",
zastupitel zvolen! za ODS

Jan #uptovsk$, 
zastupitel zvolen! za ODS

Stejn" jako v roce leto#ním se zajímat o 

d"ní v na#em obvod", naslouchat poznat-

k'm na#ich spoluob!an' a sv&m drobn&m 

vlivem se pokusit op"t vylep#it tvá$ na#eho 

obvodu a vy$e#it alespo( n"které problémy, 

se kter&mi se zde pot&káme. PF 2012 

V sou!asné ekonomické situaci je jakékoliv p$ed-

sevzetí vlastn" p$ání. Tudí% m&m p$áním je, aby 

se celé zastupitelstvo semklo a z minima vyt"%ilo 

pro ob!any maximum. Tajn&m p$áním je, aby 

se vybudovalo h$i#t" pro seniory. P$eji v#em ob-

!an'm veselé Vánoce.

P$edsevzetí si nedávám.

ANKETA NA TÉMA: JAKÉ P%EDSEVZETÍ SI DÁTE PRO ROK 2012? 

OBVODEM JEZDILY KO&ÁRY 
A PROHNAL SE PARFORSNÍ HON
T$den p!ed nejznám'j"ím dostihem probíhají M'stské slav-
nosti. Mimo program, kter$ nabízejí kulturní a jiné instituce v 
centru m'sta, se do slavností zapojil i m'stsk$ obvod Pardubi-
ce V. Pro obyvatele p!ipravil starosta Ji!í Hájek a jeho kolegové 
ze zastupitelstva hned n'kolik zajímav$ch akcí spojen$ch s, 
pro m'sto symbolickou, ko(skou tematikou.

SPLN)NÁ P%ÁNÍ 
V KAPLI&CE SVATÉ ANNY

Na *t!dr" den nemusíme 
nalézt spln!ná p)ání pouze 
pod váno#ním stromkem, 
ale i v kapli#ce svaté Anny. 
24. prosince mezi desátou a 
jedenáctou hodinou ve#erní 
m($e kdokoli, kdo bude mít 
chu+ nav%tívit více ne$ stole-
tou kapli#ku, poslechnout si 
koledy, zah)át se sva)en"m 
vínem a zapálit si sví#ku pro 
spln!ná p)ání.                   (red)

KOMPLIKACE 
S BEZDOMOVCI

Nové obchodní centrum 
Kaufland na Vi%&ovce bylo 
ur#it! úlevou pro mnoho 
obyvatel, zvlá%t! pak vy%%í-
ho v!ku. Odvrácenou stra-
nou mince pohodln!j%ích 
nákup( se stal p)íchod lidí 
bez domova, kte)í sv"m 
$ivotním stylem obt!$ova-
li obyvatele. „Ano, museli 

jsme v posledních t&dnech 

$e#it pom"rn" !asté stí%nosti 

obyvatel na lidi bez domo-

va, kte$í se sdru%ovali p$ed 

nákupním centrem. Celou 

v"c jsme $e#ili pomocí zv&-

#ené kontroly m"stské po-

licie,“ doplnil starosta Ji)í 
Hájek.                           (red)

VANDALSTVÍ, 
NEBO NEZNALOST?

M!stsk" obvod Pardubice V 
se rozhodn! m($e py%nit roz-
%í)enou m!stskou zelení. Na 
jejím roz%i)ování se p)esto 
neustále pracuje a jinak tomu 
nebylo i ve vnitrobloku mezi 
,ihákovou a Pichlovou ulicí, 
kde byly vysázeny 3 stromky 
smrku omoriky. Jedná se o 
vzácn" druh, kter" se vyzna-
#uje úzkou korunou. P)es-
to byly stromky neznám"m 
vandalem p)ist)i$en" na 
„$iv" plot“. Úprava m!stské 
zelen! je v%ak pln! v kompe-
tenci SMP p)ípadn! skupiny 
drobné údr$by MO V, a tako-
véto nedovolené zásahy jsou 
trestn"m #inem.

(red)

Kladrubské sp$e%ení na nám"stí Dukelsk&ch hrdin'.                    zdroj: redakce



Celkem !esta!edesát lahví 
mladého svatomartinského 
vína bylo p"ipraveno k ote-
v"ení v pátek 11. 11. 2011 
p"esn# v 11 hod. 11 min. a 
11 sec. na Dukle p"ed kul-
turním domem. M#stská 
$ást Pardubice V se tak p"i-
pojila k tradici otevírání 
prvního vína z leto!ní úrody 
na svátek sv. Martina, která 
se zrodila u% v dobách císa"e 
Josefa II.
„Také u nás na v!chod" #ech 
umíme ocenit kvalitní vína, 
která umí pohladit. Proto 
jsme se jako m"stsk! obvod 
rozhodli p$ipojit se k tradici 

otevírání Svatomartinského 
vína. P$esto%e toto mladé 
víno zraje jen krátkou dobu, 
má nezam"nitelnou osv"-
%ující chu&. P$ipravili jsme 
skute'né lah(dky a k jejich 
ochutnávce jsme pozvali 
v)echny na)e ob'any,“ "ekl 
starosta m#stského obvodu 
Pardubice V Ji"í Hájek.
Slavnostní otevírání na-
konec p"ilákalo kolem 
dvou stovek lidí, kte"í p"i-
!li ochutnat víno z leto!ní 
úrody. Po úvodním slov# a 
p"ání vínu a vina"&m, které 
pronesl starosta m#stského 
obvodu Pardubice V, si lidé 

mohli poslechnout n#kolik 
slov o vín# od degustátora, 

kter' jednotlivé zna$ky a 
vina"ství vybíral. Zbytkem 
dopoledne pak obyvatele 
provázel zp#vem Ivo Fi!er.
Obnovená tradice ji% p"e-
kro$ila hranice republiky 
a slavnostní otevírání vína 
se po"ádá i na Slovensku $i 
dokonce v Japonsku. Aby 
víno mohlo nosit zna$ku 
Svatomartinské, musí b't 
bílá vína vyrobena pou-
ze z hrozn& odr&d Müller 
Thurgau, Veltlínské $ervené 
rané, Mu!kát moravsk' a 
vína r&%ová a $ervená z od-
r&d Modr' Portugal a Sva-
tovav"inecké. 

(red)
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ZRNKA

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

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

Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za $SSD

P$edsevzetí pova%uji za n"co, co by 'lov"k 
nem"l v(bec d"lat, proto%e ho pak byte'n" 
stresuje, kdy% ho nem(%e dodr%et. Nevím, 
co p$í)tí rok p$inese, 'ím nás op"t p$ekva-
pí vláda, parlament nebo ZmP. Mn" sta'í, 
%e se sna%ím poctiv" plnit své povinnosti. 

Ráda bych zlep)ila komunikaci mezi )ko-
lami, )kolkami a neziskov!mi organiza-
cemi zab!vajícími se zájmovou 'inností a 
prací s d"tmi jakéhokoliv v"ku.

P$edsevzetí mám u% mnoho let stejné - dobré 
srdce, pracovité ruce a zdrav! rozum. Pomáhat li-
dem dobré v(le a t"m, kte$í to pot$ebují. Jak $íkají 
prognostici a statistici „dob$e u% bylo“.
Tak je t$eba dát hlavy dohromady a spole'n" se 
pokusit z toho marasmu vyb$ednout. Pro rok 
2012 moc jin!ch p$edsevzetí nemám.

SVATOMARTINSKÉ VÍNO SE 
OTEVÍRALO NA DUKLE
Stále roz"í#en$j"í pov$domí o tradici Svatomartinského vína 
se "í#í mezi !eskou ve#ejností. M$stsk% obvod Pardubice V se 
p#ipojil k dal"ím m$st&m a p#esn$ 11. listopadu v 11 hodin a 
11 minut byly otev#eny první lahve tohoto mladého vína.

DEN SE STAROSTOU

Ú"ady jednotliv'ch m#st-
sk'ch $ástí by i podle slov 
starosty Ji"ího Hájka m#ly 
p"edn# slou%it jako místo, 
kam mohou ob$ané p"ijít 
se sv'mi nápady a nám#ty, 
jak zlep!it %ivotní prost"e-
dí kolem nás. Máte-li proto 
vy sv&j nám#t, nápad nebo 
p"ipomínku, neváhejte a 
vyu%ijte Dn& se starostou. 
P"ipravené jsou tyto termí-
ny: 18. leden 2012 a 15. únor 
2012. Konkrétní hodinu 
sch&zky si m&%ete domluvit 
na telefonu: 466 301 270.           

(red)

RC KA'PÁREK, CELÉ 
(ESKO (TE D)TEM

Vyu%ijte netradi$ní, ale tak 
klasické mo%nosti, jako je $te-
ní t#m nejmlad!ím a nav!tiv-
te s d#tmi Rodinné centrum 
Ka!párek, které se zapojilo do 
akce „Celé (esko $te d#tem“. 
Ka%dé pond#lí od 16 do 17.30 
hodin si mohou d#ti poslech-
nout vypráv#ní z pohádkové 
"í!e kní%ek. RC Ka!párek dále 
po"ádá Den otev"en'ch dve"í 
a zápis do pravideln'ch aktivit 
2. a 3. ledna a v neposlední "ad# 
4. února d#tsk' karneval, kte-
r' prob#hne v sále restaurace 
Na Rozko!i. Více na info@rc-
kasparek.cz.                           (red)

CO SE PLÁNUJE NA 
OBVOD) PRO P*Í'TÍ 
ROK?

Podobn# jako v leto!ním roce, 
i v tom nadcházejícím plánuje 
m#stsk' obvod Pardubice V 
hned n#kolikero zajímav'ch 
akcí. Jejich v'$et vám s p"edsti-
hem práv# p"iná!íme. Z kraje 
roku v únoru se budeme moct 
sejít u reje masek p"i Masopus-
tu, v kv#tnu vzpomeneme na 
ob#ti heydrichiády, prob#hne 
i D#tsk' den, aneb hurá na 
prázdniny a po t#ch se budeme 
moci sejít u promítání )lmové-
ho klubu. Ji% tradi$n# prob#h-
nou i populární ko$árové jízdy 
a rok se zavr!í pun$em a ko-
ledami.            (red)

ANKETA NA TÉMA: JAKÉ P*EDSEVZETÍ SI DÁTE PRO ROK 2012? 

Ochutnávka Svatomartinského vína p$ed KD Dukla.                    zdroj: redakce

66 lahví Svatomartinského vína.                     zdroj: redakce



Na p!elomu listopadu a pro-
since chystá ú!ad m"stského 
obvodu Pardubice V prove-
dení sadov#ch úprav v ulicích 

Pod B!ízkami a v Pichlov". V 
jejich rámci bude v první fázi 
projektu vykáceno 15 strom$, 
které by z d$vodu nemoci, 

po%kození a usychání mohly  
ohrozit b"&n# provoz a &ivot 
obyvatel. V druhé fázi budou 
stromy nahrazeny 40 lípami, 
na které m"stsk# obvod Par-
dubice V získal prost!edky z 
dota'ního fondu (rmy )EZ. V 
rámci úprav se zm"ní i zelen# 
ráz v Pichlov" ulici, kde bude 
nasázeno 13 nov#ch strom$.

„K tomuto kroku jsme se roz-
hodli p!evá"n# proto, "e stáva-
jící stav by mohl ohrozit b#"n$ 
provoz a "ivot lidí, kte!í v míst# 
bydlí. Stromy nejsou ve stavu, 
kdy by dál mohly slou"it své-
mu p%vodnímu ú&elu. P!esto 
nechceme m#nit zam$'len$ ze-
len$ ráz m#sta, a proto jsme se 
sna"ili stávající zele( ihned na-
hradit,“ up!esnil ve svém vy-
jád!ení situaci starosta m"st-
ského obvodu Pardubice V
Ji!í Hájek.
„Z tohoto d%vodu na p!elomu 
listopadu a prosince by m#lo 
dojít k vykácení n#kolika stro-
m%, které byly pe&liv# vybrány 
odborníkem. Jedná se p!ede-
v'ím o stromy napadené ne-
mocí, stromy po'kozené nebo 
schnoucí. Náhradou za n# vy-
sázíme v ulici Pod B!ízkami 
nové lípy. Na jejich vysázení 
se odboru "ivotního prost!edí 
poda!ilo získat )nan&ní pro-
st!edky z dota&ního fondu sku-
piny *EZ. Dále pak prosím o 
pochopení p!i revitaliza&ních 
zákrocích v Pichlov# ulici, kde 
bude také nov# vysázena m#st-
ská zele(,“ pokra'uje starosta.
Pe'livou p!ípravou projektu 
od odboru &ivotního prost!e-
dí a s plánem na obnovu se 
m"stsk# obvod Pardubice V 
sna&í p!edejít jakékoli ztrát" 
zeleného rázu m"stské 'ásti. 
Sázení v Pichlov" ulici navíc 
navazuje na rekonstrukci, kte-
rá tam v minul#ch dnech pro-
bíhala.            (red)
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ZRNKA

Ev!en Erban,
radní zvolen! za SPP

Karel Norek, 
zastupitel zvolen! za KPP

Slav"na Broulíková,
radní zvolená za "SSD

Do nového roku si p!eji, abychom my jako 
zastupitelé na'li spole&nou !e& s ob&any 
obvodu. Budu rád, kdy" se na nás obrátí s 
realizovateln$mi nápady a p!ipomínkami. 
Jinak v'em p!eji hodn# zdraví a úsp#ch% v 
nastávajícím roce.

Nemám ráda p!edsevzetí. Kandidovala jsem 
proto, abych plnila své úkoly v zastupitelstvu po 
celé &ty!i roky a k tomu není "ádné p!edsevzetí 
pot!eba.

P!ál bych si, abychom v rámci celostátní politiky 
na'li ten správn$ sm#r a p!estali si hrát na r%zná 
divadla. V rámci Pardubic, abychom nalezli svou 
vizi a sna"ili se ji dodr"et a v rámci Dra"kovic 
dod#lali projekty jako nap!. projekt Dra"kovice 
sever, a abychom rozumn# dod#lali územní plán.

CITLIVÁ ÚPRAVA ZELEN# A JEJÍ 
ROZ$Í%ENÍ
M"stsk& obvod Pardubice V pat'í rozhodn" k nejzelen"j(ím 
obvod)m a *ástem m"sta Pardubice. Toto prvenství zajisté 
ocení nejeden obyvatel. Av(ak udr!ování a celkové pe*ování 
o takové !ivotní prost'edí n"co stojí, zvlá(t" máte-li podobn" 
jako zastupitelé malé radnice v plánu zele+ dále roz(i'ovat.

MYSLIVECK, PLES U 
KULAT, BÁBY

Plesovou sezónu, která hoj-
n" plní i program obyvatel 
m"stského obvodu Pardu-
bice V, roz%í!í i ples Mysli-
veck#. Tradi'ní místo pro 
po!ádání takov#chto spole-
'ensk#ch událostí, tedy kul-
turní d$m Dukla, tentokrát 
vyst!ídá sál pln# loveck#ch 
trofejí restaurace Na rozko-
%i u Kulat# Báby. Ples pro-
b"hne 21. ledna 2012, za'á-
tek je ve 20 hodin, v%ichni 
zájemci jsou srde'n" zváni. 
A nezapome*te, jak je sta-
r#m mysliveck#m zvykem, 
p!ipíjí se levou rukou!                

(red)

PIVOVARSKÁ STEZKA 
V SOULADU 
S REKONSTRUKCÍ PAR-ÍKU

P!i plánech na úpravu par-
'íku a komunikací je nutné 
myslet na dal%í polo&ku. O 
tu se nyní zajímá m"stsk# 
obvod Pardubice V a hlavn" 
pak místní komise v Dra&-
kovicích. Je jí efektivní pro-
pojení plánované v#stavby 
cyklostezky, u které se na 
popud ob'an$ pomalu za&í-
vá (díky její trase) ozna'ení 
„Pivovarská“, s rekonstrukcí 
práv" zmi*ovaného par'íku. 
Hledá se proto !e%ení, jak 
ob" stavební práce provést v 
jednom termínu.

                 (red)

   

VÁNO-NÍ BESÍDKA V 
DRA.KOVICÍCH

Mate!ská %kola Dra&kovice 
si pro ty nejmen%í p!ipravi-
la váno'ní besídku. Ta pro-
b"hne 15. prosince 2011. 
Na programu je uvedení 
do sv"ta váno'ních tradic, 
p!edání drobn#ch dárk$ a 
náv%t"va 'erta s Mikulá-
%em. Vedení mate!ské %koly 
si dovoluje srde'n" pozvat 
v%echny rodi'e, prarodi'e 
a p!átele, aby si spole'n" s 
d"tmi u&ili p!edváno'ního 
veselí.

(red)
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Plánovan$ prostor pro vysazení &ásti lipové aleje.                    zdroj: redakce



Z d!vod! v"#e uveden"ch jsem i já 
velmi kvitoval akci dukelského Domu 
d$tí a mláde%e DELTA, kter" práv$ v 
takov" termín (ve &tvrtek 27. 10. 2011, 

den p'ed státním svátkem) uspo'á-
dal pro „bezprizorní“ d$ti podzimní 
sportovní den.  Akci, na které mohly 
d$ti p'i sportovních aktivitách strávit 

cel" den a rodi&e si je mohli po práci 
zase vyzvednout. Sám jsem na spor-
tovní den p'ihlásil dva své #kolou po-
vinné syny a vrátili se p'ímo nad#ení. 
Ur&it$ je dob'e, kdy% d$ti nesedí jen u 
po&íta&e, ale baví se sportem se sv"mi 
vrstevníky. V$t#ina je samoz'ejm$ na 
rodi&ích, ale n$kdy prost$ pot'ebu-
jí pomoci. A to DDM DELTA d$lá. 
Proto bych cht$l organizátor!m za 

uspo'ádanou akci velmi pod$kovat. 
Jsem rád, %e na takové akce p'ispívá 
ze své kasy i m$stsk" obvod Pardubi-
ce V a jako jeho radní ur&it$ takové 
aktivity v%dy rád podpo'ím. Investice 
do sportování d$tí s bonusem pomoci 
pracujícím rodi&!m je ur&it$ dobrou 
investicí. Tak%e je#t$ jednou díky a jen 
hou#(… :-)

Petr Kubí!ek

Uve'ej)ujeme vylosované v"herce, 
které %ádáme, aby se ozvali na se-

kretariát ú'adu telefonicky na &ísle 
466 301 270, nebo emailem renata.

rihova@umo5.mmp.cz. Podle va#ich 
&asov"ch mo%ností bude p'ipraveno 
setkání v"herc! a p'edání cen.
Vylosovaní lu#titelé tajenky jsou: Petra 
Novotná, Nemo#ická ulice, Pardubice; 
Katka *mejdí'ová, Lexova, Pardubice a 
Ji'í Loskot, Pardubice.

A úsp$#ní pátra&i místa obvodu „Leny 
Hayley“: Michael *varc, Pardubice; Petr 
Koza, Pichlova ulice, Pardubice.

(red)
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VYHLÁ!ENÍ VÍT"Z# TAJENKY

JAK SE V R. 2011 STAV"LO A REKONSTRUOVALO

I podzimní sychravé chvíle vám mohla vyplnit tajenka a pátrání po tajemném 
místo obvodu. Za odpov$di na tajenku, kter%ch se se&lo jako v'dy hojn$ d$ku-
jeme, ale tajuplné místo tentokrát dalo zabrat (jednalo se o ulici Pod Vinicí). 
P(esto d$kujeme za v&echny odpov$di a z t$ch správn%ch losujeme v%herce.

RODI)KOVSKÉ POD"KOVÁNÍ DDM DELTA 
PARDUBICE
!koly pom$rn$ *asto dávají den p(ed státním svátkem nebo dnem pracovní-
ho klidu d$tem volno. Ratolesti jsou samoz(ejm$ nad&ené, ale pracující rodi-
*e musí (e&it klasickou nerudovskou otázku „Kam s ním?“ Nechat samotné 
doma? Slo'it$ aktivizovat hlídací babi*ku? Vzít si dovolenou? Pro rodi*e je 
takové &kolní volno prost$ v$t&inou jen komplikace.

Oltá! v Kapli And"l# strá$n%ch rekonstruovan% míst-
ním truhlá!em Franti&kem Strnadem.    zdroj: redakce

Úprava parkovacích míst na ulici K Vi&'ovce.         
zdroj: redakce

Rekonstruovaná komunikace v ulici k Vi&'ovce. Finan-
covaná s podporou m"sta Pardubice.        zdroj: redakce

Úprava parkovacích míst v Pichlov" ulici.         
zdroj: redakce

Nová parkovací stání na ulicích Sokolská a Jiránkova.         
zdroj: redakce



Dobr! den, bude se n"co dít s budovou, 
kde d#ív byly potraviny na Dukle p#ed 
hospodou Pod ko$em? D"kuji.
Hájek

Dobr! den.

Budova b!val!ch potravin, ".p. 2006 

je ve vlastnictví soukromé osoby. Bu-

doucnost budovy, p#ípadn$ dal%í pod-

nikatelsk! zám$r mi prozatím není 

znám.

Dobr! den.
Mám pocit, %e v na$em obvod" 
je málo míst pro sportovní vy%i-
tí, voln" a zdarma p#ístupné pro 
v$echny ob&any. D"tské h#i$t", 
sportovi$t" s placen!m vstupem, 
cyklostezky a cesty na b"hání 
nezohled'uji. 
Bylo by tedy prosím vás mo%né po-
stavit h#i$t" na petanque, nebo sta-
tické trena%ery vhodné na prota%ení 
t"la, nap# v lesoparku U Bobra &i v 
par&íku u kina?
Dále mi také chybí jak!koliv p#íst#e-

$ek, nejlépe altánek v parcích k po-
sezení i za nep#íznivého po&así.
D"kuji za va$í odpov"( a snad i brz-
kou realizaci.
Michal )varc 

Dobr! den.

V nedávné dob$ byl otev#en! rekonstru-

ovan! sportovní areál u Sta&kovky. Má 

slou'it nejen 'ák(m %koly, ale i %iroké 

ve#ejnosti.

Dále plánujeme vytvo#it plácek pro fot-

bal u ulice kpt. Nálepky, sm$rem k rych-

lodráze.

Zmi&ované h#i%t$ na petanque a stroje 

pro prota'ení, hlavn$ pak jako odpo"in-

ková zóna pro seniory je v na%ich plá-

nech. Prozatím ale hledáme místo.

Dobr! den, cht"l by jsem se zeptat, 
kdy se za&n" rekonstruovat vni-
troblok kpt. Nálepky 2383, auta 
parkují na tráv", chybí tu více par-
kovacích míst. Velice se mi líbí vni-
trobloky po rekonstrukci. D"kuji 
Karel P.

Dobr! den,

vnitroblok kter! zmi&ujete je v %ir%ím plá-

nu oprav. Bohu'el v sou"asné dob$ nedo-

ká'i #íct, kdy bude rekonstruován, proto-

'e v%e zále'í na )nancích a rozpo"tu.

Dobr! den.
Bydlím na Dukle, *s. armády 2086 a 
za domem jsme m"li cca 2 m"síce ceduli 
zákaz vjezdu mimo vozidel stavby. Kdy% 
jsem se informovala u strá%ník+ m"stské 
policie, kte#í v na$em dom" sídlí, bylo mi 
#e&eno, %e se bude upravovat vnitroblok. 

Nyní cedule zmizely. Chci se zeptat zda, 
resp. kdy bude vnitroblok rekonstruován 
(je opravdu v %alostném stavu). 
D"kuji za odpov"(. Eva B. 

Dobr! den.

Upozorn$ní se t!kaly oprav komunika-

cí, které v místech provád$la spole"nost 

SKANSKA a.s.

Vnitroblok kter! zmi&ujete, je v sou"as-

né dob$ v plánu oprav, na kter! shání 

m$stsk! obvod Pardubice V )nance.

                                        (red)
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KOMUNIKUJTE S RADNICÍ JE!T" VÍC

OTÁZKY A ODPOV"DI

V minulém !ísle jsme p"inesli v#zvu ke 
komunikaci s radnicí formou anket-
ních lístk$. Od té doby jsme dostali p"es 
50 vzkaz$, nápad$, nám%t$ a p"ipomí-
nek. Na v%t&inu vzkaz$, kde byl uveden 

kontakt, se poda"ilo odpov%d%t a ke 
zbytku se shán%jí pot"ebné informace. 
Díky takovému zájmu p"idáváme dal&í 
anketní lístek. Nebojte  se vyjád"it sv$j 
názor a napsat, co si myslíte. Pokud 

vám speciální formulá" a schránka ve 
spodním pat"e radnice nevyhovuje, 
m$'ete vyu'ít emailovou adresu: rena-
ta.rihova@umo5.mmp.cz nebo telefon-
ní !íslo 466 301 270 !i klasickou po&tu: 

(e&kova ulice 22, 530 02, Pardubice 
eventueln% adresu starosty Ji"ího Hájka 
p"ímo na Facebooku: http://www.face-
book.com/hajek.jiri. 
   (red)

KONTAKT:

VÁ) NÁZOR:

P#iná$íme souhrn otázek a odpov%dí, které se nahromadily v kancelá#i starosty 
na webu a ve schránce Hlasatele v p#ízemí radnice m%stského obvodu Pardubi-
ce V. Na dotazy odpovídá starosta Ji#í Hájek.



ROZHOVOR

Pane starosto, ve funkci jste p!esn" rok, 

co vás za tu dobu nejvíc p!ekvapilo?

P!i"el jsem ze soukromého sektoru, 

kde jsem byl zvykl# v$ci zadat a ty byly 

hned vy!e"eny. Ve ve!ejné sfé!e v"e trvá 

desetkrát déle. Nelze to ov"em pova-

%ovat za chybu ú!edník&, ale za chybu 

systému jako celku. P!ipadá mi to ob-

'as jako boj s v$trn#mi ml#ny.

M#$ete to n"jak konkretizovat?

Nap!íklad jsem cht$l, aby byl z!ízen 

policejní radar nedaleko podjezdu u 

sv. Anny, kde je nep!ehledná situace 

na k!i%ovatce s ulicí Na Spravedlnosti. 

P!edstavoval jsem si, %e jde o jedno-

duchou zále%itost na t#den. Jen%e díky 

povolením nejen od nás, ale i m$sta a 

odbor&, pak i díky zadávání práce se 

v"e protáhlo na skoro na 4 m$síce. Pro-

st$ hr&za.

Kolik %asu jako majitel &rmy v"nujete 

ú!adu?

Firmu jsem po svém zvolení starostou dal 

tzv. do spánku, na tu není 'as. V$nuji se 

pouze ú!adu. Taky chci zamezit jakékoli 

spekulaci, %e bych si funkcí cht$l osobn$ 

dopomoci k n$jak#m v#hodám. Sed$t 

na dvou %idlích se podle mne neslu'uje s 

dobr#mi mravy.

Uspal jste &rmu. P!iznáte si, $e byste 

mohl v politice skon%it?

S tím snad musí po'ítat ka%d#. Není to 

de(nitiva. Proto (rma spí, nic ned$lá, 

ale to neznamená, %e bych se do ní ne-

mohl vrátit.

Velk'm tématem je ru(ení obvod#. 

Jak' je vá( názor?

V tom jsem za jedno s programem 

SPP a ten !íká: redukce zbyte'né by-

rokracie. To se práv$ d$je. Vyplácení 

sociálních dávek p!echází na stát, 

centralizuje se stavební odbor. Malé 

radnice tak mohou lépe slou%it pro 

zkvalitn$ní %ivotního prost!edí nás 

v"ech. To není v rozporu s tím, co si 

myslím já.

Zru(ení stavebního a sociálního od-

boru. Nejsou potom ú!ady m"stsk'ch 

obvod# zbyte%né?

Je to samospráva pro obyvatele, kte!í 

zde mimo centrum m$sta %ijí. Je tu %i-

votní prost!edí a doprava kolem nás, a 

to se také musí !e"it. Kdy% si bude n$-

kdo chtít postavit d&m nebo gará%, po-

volení si vy!ídí v centru. Jednorázová 

v$c. Kdy% ale budete chtít opravit h!i"t$ 

nebo t!eba z!ídit lavi'ku, od toho jsme 

tu my. Je to o té ka%dodenní mraven'í 

práci na detailech, které p!inesou hez-

k# celek, kde se nám bude dob!e %ít. 

Stejn$ tak jsem jako starosta zván na 

projednávání velk#ch projekt&, jako je 

roz"í!ení parkovacích míst, v#stavba 

administrativních center. Starostové se 

perou o to, aby se nerozhodovalo n$kde 

od stolu, ale aby byly tyto velké zásahy 

v souladu s tím, co lidé, kte!í zde bydlí, 

skute'n$ cht$jí. 

Jak se na vás a ú!ad tedy obrátit?

P!ed rokem jsem !ekl, %e komunika'-

n$ co nejvíc otev!eme malou radnici 

lidem a myslím, %e se to poda!ilo. 

Z!ídili jsme hned n$kolik mo%ností 

jak na to. Ka%d# m$síc po!ádáme tak-

zvan# Den se starostou, kdy se v$nuji 

pouze sch&zkám s lidmi. Také kdoko-

li, kdo dojde na radnici, m&%e vyu%ít 

speciální schránku na názory v p!íze-

mí ú!adu. Máme nové webové strán-

ky. Na popud dcer jsem si z!ídil profil 

na Facebooku, abych byl snadno p!í-

stupn# i pro po'íta'ovou generaci. V 

neposlední !ad$ email a telefon. Na 

ka%d# slu"n# dotaz a p!ipomínku od-

povídáme.

Mluvíte o zm"nách, jaké jsou plány do 

budoucnosti?

Plán& je víc, ale z t$ch dlouhodob#ch 

a v$t"ích je tu cyklostezka do Dra%-

kovic. Rekonstrukce Rokycanovy 

ulice a Na Spravedlnosti v'etn$ za-

vedení MHD za ú'elem lep"í dostup-

nosti polikliniky. Chceme zvelebit 

nám$stí Dukelsk#ch hrdin&. To jsou 

cíle pro toto volební období, p!ípad-

n$ p!í"tí.

Co m&%eme o'ekávat, je !e"ení situace 

kasáren T.G.M., která by mohla p!ijít do 

vlastnictví m$sta. Do jejich budoucnosti 

jako m$stsk# obvod ur'it$ budeme mluvit.

Moje skryté p!ání pak je prom$nit nevyu%it# 

prostor na na"í stran$ Chrudimky v oblasti 

Pod Vinicí  v relaxa'ní místo pro v"echny 

Pardubáky. Takové ty plíce m$sta, chcete-li 

Hyde park, kdy% to tak !eknu. (smích) V'et-

n$ p!írodního am(teátru vhodného pro let-

ní kino, cirkusy, koncerty, divadla.

Kdy jste se na ú!ad" tak!íkajíc „zapotil“?

Samoz!ejm$, %e v"e nejde idilicky. Nap!í-

klad jednání s obyvateli o z!ízení zastáv-

ky v ulici Nemo"ická nedopadlo. Jednání 

bylo velmi vypjaté, a proto%e nedo"lo k 

dohod$, je zastávka 10 a% u nové zástav-

by, proto%e nikdo necht$l zastávku p!ed 

sv#m domem. A to je "koda. Já si mys-

lím, %e nejde o to, jestli ten nebo ten má 

pravdu, ale o nau'ení se kompromisu, a 

na pam$ti bychom m$li mít, %e m$níme 

prost!edí pro více lidí ne% jen pro sebe a 

na del"í 'as, ne% je m$síc nebo rok.

Sebe jste v kampani prezentoval hlav-

n" jako rodilého Pardubáka a majitele 

kapli%ky sv. Anny. Sliboval jste její re-

konstrukci a otev!ení ve!ejnosti, neby-

la to jen voda na volební ml'n, jak je 

na tom kapli%ka te), rok po slibech?

Rekonstrukce se da!í, a mám pocit, %e 

jsme s rodinou ud$lali dobrou v$c. Rád 

bych pozval i v"echny lidi, aby se p!í-

padn$ p!i"li podívat a p!esv$d'it, t!eba 

práv$ 24. prosince, kdy budeme mezi 

desátou a% jedenáctou hodinou v pro-

storách kapli'ky nalévat sva!ené víno a 

ka%d# si bude moci zapálit sví'ku, která 

mu splní p!ání. 

D!kuji za rozhovor.

(set)
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11.11. 2011 „oslavil“ rok ve své funkci. Sám se pova!uje za hrdého pardubické-
ho rodáka, milovníka tradic a p"íle!itostného sportovce. Také je majitelem více 
jak sto padesát let staré kapli#ky a hlavn$ starostou m$stského obvodu Pardu-
bice V. %e# je o Ji"ím Hájkovi.

JSME NA „P&TCE“ DOBR' TEAM

Kontakty:
email: jiri.hajek@umo5.mmp.cz

tel: 466 301 270

web: www.pardubice5.cz

facebook: www.facebook.com/hajek.jiri 

Ji!í Hájek.                      zdroj: redakce



ZÁBAVA HLASATEL 04/11 | 15

LU!T"NÍ O CENY

POZNEJTE MÍSTO Z OBVODU

VÍTE, !E...
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Ú!ad m"stského obvodu Pardubice V, #e$kova 22, 530 02 Pardubice Tel.: 466510769, Fax.: 466303465, e-mail: urad@umo5.mmp.cz 
Adresa redakce: Evropské vydavatelství, s.r.o., Semtín 80, 533 53 Pardubice - Semtín

 Centrální telefon a fax: +420 466 611 139, +420 777 100 388
e-mail: redakce@evropskevydavatelstvi.cz, I#O: 259979939

Tisk: NOVO-TISK, a.s., Cena v%tisku: bezplatn%. Eviden&ní &íslo: MK #R E 20023
Názory spolupracovník' nemusejí v(dy vyjad!ovat  názory listu. Nevy(ádané materiály nevracíme. Za chyby novinového tisku neru&íme. Periodicita: &tvrtletník.
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„Co nás "eká v dal#ím "ísle?“ Odpov$% naleznete v osmism$rce.

Vylosovaného úsp$#ného tajenká&e odm$níme! Proto neváhejte a za#lete nám text tajenky do 1. b&ezna 2012 na známou adresu Ú&ad m$stského obvodu V, 
'e#kova 22 nebo emailem na renata.rihova@umo5.mmp.cz, kde jako p&edm$t zprávy uve%te heslo „TAJENKA“. Za redakci vám p&ejeme p&íjemné lu#t$ní.

P!EDVÁNO"NÍ OSMISM#RKA 

JAK JE TO S NEVYU!IT(MI OBCHODNÍMI 

… v roce 1903 se v Pardubicích uskute!ni-
la V"chodo!eská v"stava pr#myslu, kde byl 
údajn$ p%edstaven první trolejbus, neodmysli-
telná sou!ást pardubické hromadné dopravy...

… Pardubick" &lmov" klub p#sobí v KD 
Dukla, posledním „biografu“ ve m$st$. 
První premiéru m$lo v'ak promítání &l-
mu v Pardubicích u( v roce 1900... 

… domy pro obyvatele, které se v roce 
1949 stav$ly na sídli'ti Dukla byly budo-
vány moderní tzv. „proudovou“ metodou?

V ka(dém !ísle Hlasatele vám chceme 
nabídnout jednoduchou, n$kdy mo(ná 
i slo(it$j'í hádanku. Poznáte místo, kte-
ré jsme na jednom z míst na Vi')ovce, 
Dukle, Sk%ivánku, Jesni!ánkách, Nov"ch 
Jesen!anech nebo Dra(kovicích vyfotili? 
Pokud ano, napi'te nám va'i odpov$* do  
1. b%ezna 2012 na adresu Ú%ad m$stského 
obvodu V, +e'kova 22 nebo na email re-
nata.rihova@umo5.mmp.cz a zkuste tak 
vyhrát cenu!



OD KOLA K V!"INÁM

Zrod !eské aviatiky po!íná ve 
slavném pardubickém hotelu Ve-
selka, kter" vede Franti#ek Ka#par 
a jemu$ se 20. kv%tna 1883 naro-
dil syn Jan. Fascinace technikou a 
mechanikou v kombinaci se spor-
tovním duchem se brzy projevuje 
a mal" Jan obrá$í sout%$e na ma-
lém, speciáln% upraveném kole. 
K maturit% na pardubické reálce 
u$ mohl p&ijet na vlastním mo-
tocyklu, kter" si rok p&edem kou-
pil u Vincence Chomráka. Násle-
duje studium strojního in$en"r-
ství, dále jednosemestrální kurz 
v Mohu!i u Automobil Fachschu-
le. První zam%stnání ve Vestfál-
sku, dále ve slavné továrn% Laurin 
a Klement, odkud v#ak pro spory 
s Klementem odchází jak on, tak 
jeho bratranec Eugen 'ihák. Spo-
le!n% se vracejí zp%t do Pardubic, 
kde se ihned za!ínají naplno v%-
novat aviatice. 
„Ka#par byl v té dob% skute!n% 
zapálen"m profesionálem, kte-

r" sv"m elánem doslova strhl 
&adu podporovatel(. Mezi n% ur-
!it% pat&í hlavn% Franti#ka a Ol-
d&ich Dvo&ákovi, v jejich$ strojí-
renském podniku své letadlo sta-
v%l, truhlá&i Jan Svoboda a Fran-
ti#ek Novotn" a také baron Kraus, 
takov" Pardubick" Cimrman,“ 
dopl)uje d%ní kolem konstrukce 
prvního Ka#parova letadla histo-
rik PhDr. Ji&í Kotyk, Ph.D.
Díky semknutí a podpo&e t%ch-
to patriot( a mecená#( nakonec 
do Pardubic putuje letadlo fran-
couzského aviatika L. Blériota, 
s ním$ Ka#par uskute!)uje sv(j 
první start a je$ se stává p&edzv%s-
tí jeho dal#ích úsp%ch(. My jsme 
si nedávno p&ipomn%li v(bec 
první dálkov" let, kter" prob%hl 
13. kv%tna 1911. 

OSUDN!M NEBYL PÁD, 
ALE Ú#ETNICTVÍ

Vedle létání a konstrukcí se Ka#-
par v%noval i podnikání. Kon-
krétn% v oblasti d&eva. Osudnou 

se mu stala d(v%ra ve svého ne-
poctivého spole!níka Lederera, 
kter" vedl ve *rm% ú!etnictví a 
snadno tak Ka#para p&ipravil o 
v#echny peníze. Pilot, kter" od 
p&edvále!n"ch let vedl v Pardubi-
cích aviatickou #kolu, se rozhodl 
ukon!it své trápení dobrovolnou 
smrtí. Jeho t%lo na#li v dom% sest-
ry, hlavu omotanou v #ále, napu#-
t%né leteck"m benzínem.
O ing. Janu Ka#parovi, jeho osob-
nosti, $ivot% a sebevra$d% koluje 
mnoho domn%nek a polopravd. 
Mezi n% pat&í mo$n" sklon k sil-
n"m depresím, od úrazu trp%l sil-
n"mi bolestmi hlavy. Ty mohl 
tlumit práv% v"pary ze zmi)o-
vaného benzínu, co$ m($e bu-

dit pochybnosti o zám%ru jeho 
posledního kroku. Vyhneme-li 
se domn%nkám, velmi jasné sv%-
dectví o jeho silné osobnosti do-
hledáme v zápiscích noviná&e Ja-
roslava Kalvy, ze dne 13. prosince 
1911, kdy spole!n% podnikli prv-
ní let s pasa$érem, a to z M%lníka 
do Prahy: „Jak mi po p&istání in-
$en"r sd%lil, v okam$iku, kdy za-
v&el jsem kohout, zmá!knul knof-
lík automatického zapalova!e a 
motor op%t za!al pracovat. Tato 
duchap&ítomnost zachránila 
nám $ivoty. Ohlí$ím se na in$e-
n"ra, sedí op%t klidn%, pohrávaje 
si s volantem. Obdivuhodné ner-
vy tohoto mu$e!“      

P!ipravil: Jan Smeták

HlasatelHlasatel
!íslo: 2                   ro!ník: 2               cena: zdarma

Slovo starosty

Ji!í Hájek

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

Ikona Pardubic, které se stala osudnou 'ála

ANKETA NA TÉMA: JE STAV HROBKY JANA KA"PARA OSTUDOU? 

Ladislav Dole(al, 
místostarosta zvolen! za "SSD

Petr Kubí)ek, 
radní zvolen! za Pardubáky

Ur!it" si ná# slavn$ aviatik a pr%kop-

ník létání zaslou&í, aby místo jeho po-

sledního odpo!inku odpovídalo jeho zá-

sluhám. Za sou!asného #patného stavu 

hrobky tomu tak není.

Ostudou bych to nenazval. Je to jednoduché - po-

kud se poz%stalí o hrob nestarají, tak prost" chát-

rá. Souhlasím i s tím, aby se m"sto p'i!inilo o 

jeho rekonstrukci. Byl bych jen velmi nerad, aby 

se jméno Jana Ka#para stalo objektem osobního 

politického zviditel(ování a r%zn$ch politick$ch 

tane!k%. Z n"kter$ch v$rok% ten pocit mám… 

Ji*í Hájek,
 starosta zvolen! za SPP

Hrobka ing. Jana Ka#para je pietní místo, kde 

si p'ipomínáme, jak v$znamní lidé se v na#em 

m"st" narodili. Jsem p'ipraven podpo'it ze své 

pozice starosty a ob!ana m"sta Pardubic vhod-

nou iniciativu, která by zm"nila smutn$ stav 

tohoto místa.
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NEP$EHLÉDN+TE:

PARDUBICE – Málo komu je neznám, a málokdo nezaznamenal 
100. oslavy jeho slavného p*eletu z Pardubic do Prahy. I my, ve spo-
lupráci s m-stsk,m kroniká*em PhDr. Ji*ím Kotykem, Ph.D., p*iná-
'íme n-kolik zajímavostí z jeho slavného (ivota a tragického konce.

Vá$ení p&átelé,
v posledních dnech bylo mnoho 
co slavit. Oproti Josefu Bojislavu 
Pichlovi se nám poda&ilo vydat 
dal#í !íslo Hlasatele, !ím$ jsme 
zlomili prokletí z roku 1848. P&i-
pomn%li jsme si osobnost a velké 
!iny známého pardubického ro-
dáka a prvního !eského aviatika 
ing. Jana Ka#para a oslavili jeho 
dálkov" p&elet a den narození. 
A co najdete v tomto vydání no-
vého? P&edev#ím informace o 
tom, jak a kde m($eme spole!-
n% p&ivítat léto na Letních slav-
nostech obvodu. Také, $e chce-
me najít nejlep#ího hostinského, 
i kam si budeme moct jít nov% 
zasportovat. 
Kone!n% je za námi vid%t prá-
ce. V lét%, kdy snad v%t#ina oby-
vatel odjede na dovolené, vyu$i-
jeme sní$eného provozu k opra-
vám komunikací a jejich moder-
nizaci. 
Záv%rem vám chci pod%kovat 
za inspirující podn%ty, které stá-
le dostáváme. Stejn% tak za p&í-
jemné dopisy a ohlasy na Hlasa-
tele. D%kuji.
Na tomto míst% u$ mi nezb"vá 
ne$ pop&át vám dobré !tení a p&í-
jemnou dovolenou.

Nejrad-ji poslouchám 
ticho. Jan Mí'ek

Zveme vás na Letní 
slavnosti obvodu

Ing. Jan Ka#par.            zdroj: archiv redakce
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„Prost!ednictvím IPRM sídli"-

t# Dukla a Vi"$ovka lze %erpat 

prost!edky z kapitoly sm#!ující 

ke zlep"ení prost!edí a zkvalitn#-

ní &ivota na problémov'ch sídli"-

tích. Tyto peníze musejí sm#!ovat 

do revitalizace ve!ejn'ch prostran-

ství nebo do regenerace bytov'ch 

dom(. V sou%asné dob# jsou ote-

v!eny v'zvy pro ob# oblasti,“ !ek-

la mana&erka integrovaného plánu 

Petra Hari"ová.

Dále je stále mo&né v minulé, 7. v'zv# 

%erpat a& 7 milion( korun pro opravu 

a obnovu dom( jejich majiteli. Více 

informací naleznete na elektronic-

ké adrese http://www.mmp.cz/mesto/

iprm/dukla-a-visnovka.html. 

(red)

Vyu&ití dvoru je limitováno hmot-

ností odevzdaného odpadu. Pro-

to&e je provoz separa%ních dvo-

r( hrazen z rozpo%tu m#sta, mo-

hou slu&eb separa%ních dvor( vyu-

&ívat pouze ob%ané s trval'm byd-

li"t#m ve m#st# Pardubice. Zdarma 

zde mohou ob%ané odevzdat pou-

ze omezené mno&ství odpad(. Toto 

limitní mno&ství je stanoveno na  

200  kg objemného odpadu (sta-

r' nábytek, podlahové krytiny,..) 

na osobu a t'den, pro stavební su) 

je touto hranicí 300  kg na osobu 

a m#síc. Pro eternit a lepenku pla-

tí omezení 200  kg na %íslo popisné 

a rok. Na ka&dém separa%ním dvo-

!e je vedena evidence takto p!evza-

t'ch odpad(. 

Kompletní informace lze získat na %ís-

lech 466 260 832-33 nebo 777 612 403 

a 733 611 854. Bli&"í informace o pro-

voze separa%ních dvor( lze nalézt i na 

webov'ch stánkách spole%nosti www.

smp-pce.cz a pracovníky lze kontakto-

vat na emailové adrese: odpady@sm-

p-pce.cz.               (red)

ZPRÁVY Z OBVODU

PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO D!TI

KAM A PRO" ZA SEPARA"NÍMI DVORY

NEUT!#EN$ STAV HROBU JANA KA#PARA

CHCETE SI ZA%ÁDAT O DOTACE? 
TE& JE SPRÁVN$ "AS

Barvy Afriky
18. 7. – 22. 7. 2011 a 1. 8. – 5. 8. 2011

Zahrajeme si na Afriku se v"ím v"u-

dy, vytvo!íme si své kmeny, které bu-

dou mezi sebou spolupracovat p!i 

p!ekonávání r(zn'ch úkol(, vyro-

bíme si ozdoby, které pou&ijeme na 

zdobení sv'ch od#v(, nau%íme se 

bubnovat africké rytmy a mo&ná si i 

zatan%íme. 

Indiánské léto 
25. 7. – 29. 7. 2011

Budeme si o Indiánech povídat a 

sami se jimi na chvíli staneme. B#-

hem r(zn'ch %inností si vyzkou"í-

me st!elbu z luku, postavíme si to-

temy, nau%íme se poznávat p!írodni-

ny. Zkusíme si vyrobit své totemové 

zví!e a vlastní totem. P!i hrách si vy-

zkou"íme obratnost, hbitost i zdat-

nost. Pokusíme se vyloudit zajímavé 

rytmy na buben.

Strava zaji"t#na. O d#ti se budou starat 

zku"ení lekto!i. Na konci t'dne si d#ti kro-

m# zá&itk( a v'robk( odnesou CD s foto-

gra*emi z jejich pobytu. Koná se za ka&-

dého po%así. Cena jednoho turnusu %iní  

2 500 K%. V p!ípad# va"eho zájmu nás kon-

taktujte na telefonních %íslech 724 783 676 

a 724 783 675.                        Chaloupka, o.s.

Ob'anské sdru(ení Chaloupka, o. s., po)ádá v dob* letních prázdnin pro d*ti 
ve v*ku 5 – 10 let p)ím*stské tábory. Budou probíhat v pronajatém zrekonstru-
ovaném objektu dru(iny Z# Gorkého a Salesiánském st)edisku mláde(e (první 
termín) v t*chto turnusech:

M*sto Pardubice spole'n* se Slu(bami m*sta Pardubice p)ipravili pro ob'a-
ny tzv. separa'ní dvory. Místa slou(ící k bezplatnému odkládání odpadu. Pro 
ná+ obvod je nejblí(e vyu(iteln, separa'ní dv-r v Dra(kovicích, kter, je v,-
hodn, i pro +irokou +kálu odpadu, kterou na n*j lze bezplatn* odlo(it. Jedná 
se o staré baterie, domácí spot)ebi'e, su., kompostovateln, odpad, star, ná-
bytek atd... Separa'ní dv-r je otev)en, ka(d, pracovní den od 6.30 do 15 hod. 
ve st)edu pak do 17 hod.

V minulém 'ísle jsme informovali o mo(nosti získat dotace na regeneraci bytov,ch 
dom-. V rámci Integrovaného plánu rozvoje m*sta byla vyhlá+ena 8. v,zva pro (ada-
tele. Peníze jsou ur'eny p)evá(n* pro revitalizaci ve)ejn,ch prostranství, místní zele-
n*, ale v neposlední )ad* také pro opravy na povále'n,ch domech sídli+. Dukly a Vi+-
/ovky. Zde u( byly vyu(ity dva takové projekty v celkové hodnot* 43 milion- korun. 

Proto jsem uvítal, &e v lednu tohoto roku 

vznikl návrh na p!estavbu (%i revitalizaci)

tohoto poh!ebního místa, kter' p!ipravili 

pardubick' architekt ing. Jan Klime" (ate-

liér Zelen' d(m) s akademick'm socha-

!em Ji!ím St!edou z Prahy. V tomto návr-

hu je poh!ební místo pojato architektonic-

ky jako památník. Socha!ské pojetí gradu-

je dv#ma svisl'mi stélami – k!ídly, je& tvo-

!í pozadí pro hlavu (socha!sk' portrét)  

ing. Jana Ka"para. Hlava je nesena se-

"ikmenou deskovou konzolou. Vodorov-

né plochy jsou tvo!eny vrstevn'mi des-

kami ze sv#tle "edé &uly typu Blue Moon. 

Vzhledem k tomu, &e celkov' odhad ceny 

za p!estavbu hrobky %iní 750 tisíc K%, byla 

zalo&ena Spole%nost Jana Ka"para jako ne-

zisková organizace, je& chce do budoucna 

krom podpory a propagace aviatiky a do-

pravy v(bec, uchovat i památku J. Ka"para 

a pomáhat *nan%n# projekt(m, je& se dot'-

kají nazna%ené problematiky. Základní in-

formace o revitalizaci hrobky jsem poskytl 

v b!eznu tohoto roku i zastupitelstvu m#st-

ského obvodu Pardubice V, v jeho& obvodu 

se hrobka nachází a je& vyjád!ilo kolektivní 

ochotu návrh *nan%n# podpo!it z rozpo%tu 

radnice. Spole%nost Jana Ka"para chce pro-

to oslovit dal"í sponzory a iniciovat ve!ej-

nou sbírku na tento ú%el. V#!íme, &e v „ko-

lébce %eské aviatiky“ Pardubicích najdeme 

pro tuto u"lechtilou my"lenku pochopení. 

D#kujeme také starostovi ing. Ji!ímu Háj-

kovi, kter' p!ijal na"í iniciativu od samot-

ného po%átku s podporou a velk'm pocho-

pením. Chcete-li se blí&e informovat o %in-

nosti Spole%nosti Jana Ka"para, kontakt-

ní email je: info@spolecnostjanakaspara.cz.     

PhDr. Ji!í Kotyk, Ph.D., historik

V dob*, kdy si nejen m*sto Pardubice, ale i celá republika p)ipomínají 100 let 
od 1. ve)ejného letu ing. Jana Ka+para na trase Pardubice – Praha 13. kv*tna 
1911, je pon*kud tristní, (e stav jeho hrobu na m*stsk,ch h)bitovech v Pardu-
bicích zdaleka neodpovídá v,znamu prvního 'eského aviatika. Hrobka, v ní( 
jsou poh)beni i Ka+parovi rodi'e (b,val, hoteliér „Veselky“ Franti+ek Ka+par s 
chotí Annou) a jeho sestra Bohumila, p-sobí jako levné, neestetické provizori-
um, které se za'íná postupn* rozpadat. V (ádném p)ípad* není d-stojn,m p)i-
pomenutím v,znamu a odkazu prvního 'eského aviatika.

t�#MÓäÓ� TF�ʊBT� MFUOÓDI�SBEPWÈOFL�B�

t� 1P� VMJDJ� ���� MJTUPQBEV� TF� CF[

Hrob ing. Jana Ka!para.

 zdroj: archiv redakce
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PRO !ERVNOV" ZÁPIS MAJÍ #KOLKY 90 MÍST

KDYBY BYLY PENÍZE, BYLY BY PARDUBICE 
MNOHEM HEZ!Í

KRAJ HOSPODA$IL DOB$E

Druhé kolo zápis! se uskute"ní  
21. "ervna a t#ká se pouze $kolek 
s voln#mi místy. V Hostovicích bu-
dou k dispozici t%i místa neobsazená 
po prvním kole zápis!, v M& Dra'ko-

vice 12 nov#ch míst získan#ch staveb-
ními úpravami a v práv( rekonstruo-
vané M& Teplého 75 nov#ch míst. „V 
této $kolce bude kv!li rekonstruk-
ci termín nástupu d(tí posunut na  

12. zá%í,“ upozornila Helena &ico-
vá z odboru komunitních slu'eb ma-
gistrátu. Po odchodu stavba%! budou 
pro d(ti p%ipraveny "ty%i t%ídy a mo-
derní kuchyn(. Rekonstrukce p%ijde 
m(sto zhruba na 18 milion! korun.
V dubnovém prvním kole p%ijímací-
ho %ízení p%ihlásili rodi"e do mate%-
sk#ch $kol 1 141 pardubick#ch d(tí (o 
55 mén( ne' v lo)ském roce), p%ijato 
jich mohlo b#t 805. Zhruba 270 par-
dubick#ch d(tí nebylo z kapacitních 

d!vod! p%ijato. „Zku$enosti z minu-
l#ch let nám ukázaly, 'e po"et d(tí, 
které je t%eba umístit ve 2. kole p%i-
jímacího %ízení, tak vysok# neb#vá,“ 
dodala &icová. Pardubice podle ní po-
"ítají s tím, 'e budou do M& p%ijaty 
také d(ti v posledním roce p%ed zahá-
jením povinné $kolní docházky, kte-
ré nemají trval# pobyt na území na-
$eho m(sta.

Tiskové odd!lení Magistrátu

 m!sta Pardubice

Necelou stovku voln%ch míst nabídne m&sto Pardubice rodi'(m p)ed*kolních 
d&tí ve druhém kole zápis(. Jsou to p)evá+n& místa, které m&sto získalo rekon-
strukcí 'i roz*í)ením stávajících p)ed*kolních za)ízení. Pardubice pravideln& 
zvy*ují kapacitu sv%ch *kolek v návaznosti na demogra,cké studie ji+ pát%m ro-
kem. Letos ve *kolkách p)ibude 87 nov%ch míst. Od roku 2007 m&sto kapacitu 
M# roz*í)ilo o 618 míst, tj. zhruba 25 t)íd.

Okolí pardubick#ch Tyr$ov#ch sad! nepa-
t%í mezi místa, kam by hrd# Pardubák vzal 
na procházku známé z jiného m(sta.
„Dne$ní stav celého území u sad! je hroz-
n#. Ur"it( to není na p%edvád(ní. Na dru-
hou stranu práv( v tom sou"asném stavu 
mají Pardubice jednu ohromnou v#hodu. 
Je to cenné území v centru m(sta, které se 
podle mne musí v#razn( prom(nit,“ %íká 
architekt a pardubick# radní Milan Ko$a%.
Není sám, kterého sou"asná podoba sa-
mého st%edu m(sta irituje. I proto si ne-
chala hlavní architektka m(sta Petra Nacu 
zpracovat u' n(kolikátou vizualizaci toho, 
jak by se celá oblast mohla prom(nit.
„Je to zatím jenom vize. Celá oblast mezi aré-
nou a Tyr$ov#mi sady je velmi cenná, a pro-
to chceme mít p%ipravené plány na její cel-
kovou zm(nu. M(sto by se m(lo anga'ovat 
ve v#stavb( soudu "i radnice, v(t$ina ostat-
ního pak zbude na soukromníky,“ uvedla 
hlavní architektka Pardubic Petra Nacu.

A oslovení odborníci invencí ne$et%ili. Z 
obrázk! je patrné, 'e navrhují zm(ny, které 
by z okolí sad! ud(laly jedno z nejzajíma-
v(j$ích míst v Pardubicích. V$emu by do-
minoval objekt, kter# nápadn( p%ipomí-
ná UFO. „Je to velmi zajímav( pojaté. Ve 
vrchní "ásti nezvyklé budovy by byly ob-
chody "i byty. Dole pak zele) a podzem-
ní parkovi$t(,“ uvedl nám(stek primátor-
ky Franti$ek Brendl.

STAV-T SE HNED TAK NEBUDE, 
M-STO CHCE B"T JEN P$IPRAVENO

Za zmínku stojí také nová lávka pro p($í 
p%es Labe, místo jatek by m(lo stát ná-
v$t(vnické centrum, kostra nedod(lané 
sportovní haly by m(la poslou'it pro stav-
bu kulturního centra, ve kterém by m(l b#t 
i reprezentativní spole"ensk# sál. Myslí se i 
na prostor pro letní kino "i am*teátr.
V$e má v$ak jeden zásadní problém. Ni-

kdo neví, kdo by m(l bezesporu zajímavé 
návrhy p%etavit v realitu. „Ur"it( to není tak, 
'e bychom za"ali zítra stav(t. Je to spí$e p%í-
prava, abychom m(li n(co v ruce, a' bude-
me o vyu'ití dané lokality rozhodovat,“ uve-
dl Brendl s tím, 'e verdikt hned tak nepadne.
„Debata, a to i s ve%ejností, nás teprve 
"eká. Nechceme ud(lat n(jak# unáhle-
n# krok, jako provedli na$i p%edch!d-
ci v otázce Masarykova nám(stí. Dru-
h# AFI tady skute"n( nechceme,“ dopl-
nil Brendl.

Jasné podle n(j je, 'e valnou "ást zam#$le-
n#ch staveb bude jednou budovat soukro-
m# investor. Potí' je v$ak v tom, 'e sami 
radní netu$í, co by od n(j vlastn( cht(li.
Jednou %íkají, 'e by m(l zmizel fotbalo-
v# stadion, nyní zase nap%íklad nám(s-
tek primátorky Ji%í Rozinek uvedl, 'e by 
ho mohl n(jak# soukromník opravit. 
V$e je ale zatím spí$e ve stádiu úvah. 
Jisté je, 'e by to stálo hodn( pen(z, kte-
ré m(sto nemá.              

 www.idnes.cz

Drolící se budova jatek. Rezavá kostra nikdy nedostav&né haly, ve které na-
*li úkryt bezdomovci nebo chátrající Letní stadion. N&které budovy v centru 
m&sta rozhodn& Pardubicím dobré jméno ned&lají. Architekti u+ mají vize, jak 
m&sto p)estav&t a zlep*it. Radnice v*ak nemá peníze ani investora.

Tento "tvrtek se konalo záv(re"né pro-
jednání v#sledku p%ezkumu, jeho' se 
za MF +R zú"astnil Josef Málek, %edi-
tel odboru kontroly, kter# p%edal ná-
m(stkovi zastupujícímu hejtmana Ro-
manu Línkovi záv(re"né protokoly o 
hospoda%ení, které se t#kaly nejenom 

Pardubického kraje, ale také p%ezkumu 
hospoda%ení Regionální rady. Ta zpra-
vuje evropské fondy. P%i jednání %edi-
tel odboru kontroly MF +R konstato-
val, 'e podobn( jako v minul#ch letech, 
tak ani letos nebyly zji$t(ny na kontro-
lovan#ch úsecích závady "i nedostat-

ky. „P%ezkoumání hospoda%ení kraj! 
se provádí od samého po"átku existen-
ce kraj!. V#sledky p%ezkumu jsou dob-
rou vizitkou práce *nan"ního odboru 
a jsem s nimi spokojen i z toho d!vo-
du, 'e Zastupitelstvo Pardubického kra-
je nemusí p%i schvalování záv(re"ného 
ú"tu p%ijímat 'ádná opat%ení k nápra-
v(,“ %íká Roman Línek.
P%ezkoumání se dle zákonn#ch p%edpi-
s! zam(%uje na pln(ní p%íjm! a v#da-

j! rozpo"tu v"etn( pen('ních opera-
cí, hospoda%ení a nakládání s prost%ed-
ky poskytnut#mi z Národního fondu "i 
na základ( mezinárodních smluv, na-
kládání a hospoda%ení s majetkem ve 
vlastnictví územního celku, na *nan"ní 
vztahy ke státnímu rozpo"tu, k rozpo"-
t!m obcí, ke státním fond!m. P%ezkum 
také kontroluje stav pohledávek, závaz-
k! a ú"etnictví vedené Pardubick#m 
krajem apod.     www.pardubickykraj.cz

Od zá)í 2010 do dubna 2011 provád&lo Ministerstvo ,nancí !eské republiky ve 
dvou etapách p)ezkum hospoda)ení Pardubického kraje za rok 2010. Minister-
stvo konstatovalo, +e Pardubick% kraj hospoda)il dob)e.

Model Nám!stí Republiky, Pardubice.        zdroj: www.idnes.cz
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Osoby !i rodiny, které nemají do-
state!né p"íjmy, a jejich celkové so-
ciální a majetkové pom#ry nedo-
volují uspokojit základní $ivot-
ní pot"eby, mohou $ádat o dávky 
v hmotné nouzi. Jedná se o p"ísp#-
vek na $ivobytí, o doplatek na byd-
lení nebo tzv. mimo"ádnou pomoc. 
Pro podání $ádosti o v%platu t#ch-
to dávek musí $adatel spl&ovat ur-
!itá kritéria daná zákonem. O p"i-
znání podpory rozhodují pov#"ené 
obecní ú"ady, které dávky zárove& 
vyplácejí. 

Ob!an'm m#stského obvodu V 
tyto dávky vyplácí místní radni-
ce, a to prost"ednictvím pokladny 
umíst#né v p"ízemí ú"adu v (e)ko-
v# ulici. 

Termíny pro vyplácení dávek po-
moci v hmotné nouzi v roce 2011 
jsou uvedeny v následující tabulce.   

(red)

!e!kova - Ka!parova u !koly Pond"lí 7.00 - 9.00 10; 16; 22; 28; 34; 40; 46; 52 
 14.00 - 15.30 13; 19; 25; 31; 37; 43; 49 

!"#$%&'()*+,+-+.&/01+ 20#eda 9.00 - 11.00 10; 16; 20; 24; 30; 36; 41; 47; 49 
 14.00 – 15.30 13; 18; 22; 27; 33; 39; 43; 45; 52 

Pod B#34%#5(+,+!"#$%&'()%6+ 7&89"lí 7.00 - 9.00 9; 15; 21; 27; 33; 39; 45; 51 
 14.00 – 15.30 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48 

!-%:#+,+865;+!-%*:<%=)>+
>"9(8$

20#eda 10.00 - 12.00 11; 17; 23; 29; 35; 41; 47 

 14.00 – 15.30 14; 20; 26; 32; 38; 44; 50 

?#(<&'#+,+-+5#0*#<%@+/%&:1+ 7&89"lí 7.00 - 9.00 11; 17; 23; 29; 35; 41; 47 
 14.00 – 15.30 14; 20; 26; 32; 38; 44; 50 

A+?6B(+,+"&>+<+-:()3+C&$*81+
N"5)&'@+

D0*"=+ E;FF+,+G;FF+ GH+IFH+IJH+IKH+IEH+ILH+MIH+MMH+MN; 26; 29; 30; 
33; 34; 37; 38; 41; 42; 45; 46; 49; 50 

 14.00 – 15.30 11; 12; 15; 16; 19; 20; 23; 24; 27; 28; 31; 32; 
35; 36; 39; 40; 43; 44; 47; 48; 51; 52 

A(/%&'%#+,+O+C:#>&P10-+ D0*"=+ E;FF+,+G;FF+ IFH+IKH+ILH+MM; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50 
 14.00 - 15.30 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52 

!"#$% &'()*

+,-,. /0 ' /1
2.34 /5 ' //
67,8,. /9 ' /:
&);,. /< ' /9
=>"(,. /? ' /0
@,4>,. /< ' /9
@,4>,.,% /1 ' /A
B4C,. /: ' ?D
EF7$ /A ' /<
G$H,. /0 ' /1
+I#(3C'- /9 ' /:
J43#I.,% 5: ' /D

KLCM'('N-F>,ONC3*3%IN>NP*3(.QN.3)8IN>N43%,N/D55

V HMOTNÉ NOUZI LZE 
!ÁDAT O P"ÍSP#VEK

P"EDPLATNÉ DO V$CHODO%ESKÉHO 
DIVADLA PARDUBICE PRO SEZÓNU 2011/2012

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY 2011
V leto!ním roce budou v m"stském obvo-
d" V p#istavovány velkoobjemové kontej-
nery, do kter$ch lze odkládat objemn$ od-
pad, jako je nap#. nábytek, kancelá#ské vy-
bavení, ale také stavební a demoli%ní odpa-
dy, pneumatiky, plasty apod. Pro odlo&ení 

ostatních objemn$ch  odpad' jsou ur%eny 
separa%ní dvory, kter$ch je na území Par-
dubic celkem osm, v%etn" areálu v Dra&-
kovicích.  Termíny a lokality p#istavení vel-
koobjemov$ch kontejner' jsou uvedeny 
v tabulce.            (red)

                 Lokalita              Den             (as                               Kalendá#ní t$den

Vyu&íváte-li u& abonentní vstupenku a 
plánujete-li pokra%ovat i v následující 
sezón", termín pro obnovení vstupen-
ky je do 17.%ervna. Obnovením do uve-
deného termínu si zajistíte, &e nep#ijde-

te o své oblíbené místo, a &e budete ve 
své oblíbené skupin".
Více informací lze nalézt na webu www.
vcd.cz nebo na telefonu: 466 616 432.

(red)

OBVOD V NOVÉM, PUSTILI JSME SE DO SILNIC

Jako ka!d" rok, nabízí V#D pro zájemce t$i druhy p$edplatného na svá p$edstavení. 
Takzvané abonentní vstupenky, kdy má divák jistotu, !e uvidí v%echny hry nastudo-
vané souborem V#D, dále kuponové p$edplatné, kdy lze sm&nit 8 kupón' za libovol-
nou vstupenku na p$edstavení souboru V#D a v neposlední $ad& pro nejmen%í divá-
ky pohádkové p$edplatné, v rámci kterého jsou p$ipraveny 4 pohádky.

Tel.: 466 530 485 . www.psn.cz
sklady . dílny . kancelá!e . byty . parkovací plochy

INFORMACE O PRODEJI ZÍSKÁTE NA  TEL.: 603 517 750

!!!"#$%&'$()*"+,
-./01234567389:;21<

=13=9>0?@A3456A3BC9D6<E389:.909

BFC907@
:/CA4/B93-9.0A4FG1

od
31.000,- K!/m 2

:C10;6134563B3G1<6.A
-9.0A4FGH3:.90G13=.;C/B?I

!JK))3*L3MK))"
+NOP3$Q3RS3TTTHU3=V3,*3WR

F:<103=3<9D6X:/B;<E

PRODEJ DLOUHODOB" PRONAJAT#CH BYT$
ZARU%EN# V#NOS 4% p.a.

PRODEJ %IN&OVNÍCH DOM$ V CENTRU
PARDUBIC A HRADCE KRÁLOVÉ. STABILNÍ V#NOS

PRONÁJEM - PARDUBICE 
- SEMTÍN
administrativní budova s vlastním parkovi!t"m, 
objekt situován u hlavní brány do Synthesie 
a zastávky MHD, r#zné velikosti kancelá$í

Náb!hová cena: 40,- K"/m2/m!síc

PRONÁJEM PARDUBICE  
- SUKOVA T!ÍDA
kancelá$e r#zn%ch velikostí, základní modul 18,5 m2, 
mo&nost pronájmu zasedací místnosti, v budov" 
kant%na (teplá jídla) AKTUÁLN' K DISPOZICI TAKÉ 
UZAV(EN) CELEK 11 KANCELÁ(Í 260 m2

Cena: 166,- K"/m2/m!síc

PRONÁJEM - PARDUBICE  
- MEZI MOSTY
kancelá$e o velikostech 9, 14, 20 a 25 m2,, 
n"které v*etn" vlastní kuchy+ky

Cena: 113,- K"/m2/m!síc

TOP
LOKALITA

NA PRÁCI V N!MECKU 
hledáme partu 3-6 spolehliv!ch

a zku"en!ch ZEDNÍK# s $L. 
N%m&ina v!hodou. Tel.: 777 105 368 
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ZRNKA

Jaroslav K!ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji"í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Miloslav Bajer,
zastupitel zvolen! za SPP

Proto!e mám k !ijícím p"íbuzn#m ing. Jana Ka$-
para velmi blízk# vztah, tak musím konstatovat, !e 
by bylo velmi p%kn#m po&inem, pokud by se m%s-
to Pardubice, p"ípadn% m%stsk# obvod Pardubice V
podílely na oprav% hrobu. Jako velmi v#znamná 
osobnost Pardubicka by si to Jan Ka$par zaslou!il.

Ostuda je roh 'e$kovy ulice. Zni&ené ke"e, 
nepo"ádek a zma"ené investice do nemovi-
tosti. V tomto míst% je riziko, !e srazíte dít%, 
které tady b%há mezi auty, obrovské. To a! 
vy"e$íme, m(!eme jít opravit hrob na$eho 
rodáka. On na to po&ká.

Je, byl jsem se na n%j podívat. Je smutné, 
!e trvalo 100 let, ne! potomci pochopili 
v#znam toho jedine&ného letu.
Doufám, !e se najde dost takov#ch, kte"í 
p"ilo!í ruku k dílu.

K RESTAURACI U BOBRA 
S KO#ÁRKEM, NE AUTEM

Diskuse, která vypukla na 

radnici, ale není jen o sa-

motné provozovn!. Sta-

rosti p"iná#í i komunika-

ce, které lesoparkem vedou. 

„K budov!, která je prona-

jímána jako restaurace, ne-

vede $ádná komunikace, re-

spektive jen vyje$d!ná ces-

ta nevhodná pro zásobová-

ní, která má slou$it pouze 

pro dopravní obsluhu. Ne 

pro náv#t!vníky za"ízení, 

parkování a je$d!ní aut v#e-

obecn!,“ vyjád"il se k situa-

ci vedoucí odboru dopravy 

a $ivotního prost"edí m!st-

ského obvodu Pardubice V 

Petr Hrubant.

Jak% je vá# názor? Jste pro 

zachování restaurace, nebo 

pro jiné vyu$ití této budovy? 

Vyu$ijte anketního lístku, 

emailu nebo korespondence 

a napi#te nám.               (red)

M!stsk" obvod Pardubice V nabízí zajisté mnoho p#í-
jemn"ch míst k odpo$inku a relaxaci. Jedním z nich je i 
lesopark nedaleko základní %koly Resslova a také provo-
zovny U Bobra. „Málokdo se v lét! po procházce s rodi-
nou nebo projí&'ce na kole nerad ob$erství. Pokud v%ak 
najde restauraci, jako práv! nabízí lesopark na Dukle, 
asi se rychle rozmyslí,“ komentuje starosta Ji#í Hájek. 
Místo u& od pohledu k zastavení p#ímo neláká. Podle 
zji%t!ní redakce ani jeho historie není r(&ová. „V mi-
nulosti jsme s tím místem m!li problémy, v sou$asnos-
ti je to v pohod!. Máme snad rozumné osmáky a devá)á-
ky, kte#í podobná místa po %kole nevyhledávají,“ odpo-
v!d!la nám na otázku, zda mají s blízkostí a stavem re-
staurace problémy v nedaleké %kole, u$itelka Gita Ma-
chá$ková.

RODI*E A D+TI 
SPOLE*N+ ZA 
ZÁBAVOU

Skoro rok a p&l své existence oslaví v 

'ervnu Rodinné centrum Ka#párek. 

Nezisková organizace se sídlem v KD 

Dukla p"ipravuje ka$d% den od 9 do 

11.30 hod. program pro ty nejmen#í a 

jejich rodi'e s cílem pou'it, pobavit a 

seznámit. Mimo pravideln% program 

po"ádá nebo se sdru$ení ú'astní i jed-

norázov%ch akcí jako: Táta dnes fr'í, 

Letní slavnosti nebo Míle pro matky. 

Pro bli$#í informace lze vyu$ít telefon:  

777 01 70 52 nebo email a web:  info@

rc-kasparek.cz, www.rc-kasparek.cz.

                                      (red)

KE STA,KOVCE 
ZA SPORTEM

M!stsk% obvod V, m!sto Pardu-

bice a Základní #kola Sta(ko-

va Pardubice p"ipravily obnovu 

sportovního areálu. „Areál je re-

konstruován z prost"edk& m!s-

ta. My jsme konzultovali s u'ite-

li t!locviku, co budeme od spor-

tovi#t! o'ekávat,“ popisuje situaci 

"editelka #koly, Gisela Kostelecká 

a dodává: „Není to první projekt, 

do kterého jsme se pustili, nedávno 

jsme absolvovali audit a získali cen-

né ozna'ení Eko#kola. To zname-

ná, $e provoz na#í #koly a p"ístup 

$ák& a personálu je ohledupln% k 

$ivotnímu prost"edí.“                 (red)

I S NI-.ÍM ROZPO*TEM 
SE TR-NICE P/EMÍSTÍ

V minulém 'ísle jsme vás po-

drobn!ji informovali o zám!ru 

p"emístit tr$nici z ulice Jilemnic-

kého na Nám!stí Dukelsk%ch hr-

din&. Propo'et podrobn! p"ipra-

veného projektu nakonec zna'-

n! p"esáhl mo$nosti m!stské-

ho obvodu Pardubice V. V roz-

hodnutí, zda tr$nici ponechat, 

nebo p"emístit za jin%ch podmí-

nek, vyhrála druhá varianta. „Pro 

skromn!j#í "e#ení se zastupite-

lé rozhodli ne proto, $e bychom 

slep! #li za sliby, ale díky p"í'in! 

p"emíst!ní tr$nice. Tou je její ne-

vhodné sou'asné umíst!ní sni$u-

jící její kapacitu a zvy#ující hlu-

kové zatí$ení obyvatel,“ vysv!t-

lil rozhodnutí starosta Ji"í Há-

jek.                                        (red)

ANKETA NA TÉMA: JE STAV HROBKY JANA KA.PARA OSTUDOU? 

P"íjezdová cesta.        foto: redakce

Auto p"ed objektem restaurace.               foto: redakce
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QPäBEPWÈOP�[BKJÝUʏOÓ�äÈEOÏ�
V� CZUPWâDI� ESVäTUFW� QPV[F�
CJBOLPTNʏOLB
�
t� %PQPSVʊFOÓ� PQUJNÈMOÓIP�

NPEFMV� GJOBODPWÈOÓ� JOWFT�
UJDF���

7�SÈNDJ�*OUFHSPWBOÏIP�QMÈ�
OV� SP[WPKF� TUBUVUÈSOÓIP�
NʏTUB� 1BSEVCJDF� 	*13.
�
o� TÓEMJÝUʏ� %VLMB� B� 7JÝʥPW�
LB�o� KF� TDIWÈMFOB�EPUBDF� [F�
TUSVLUVSÈMOÓDI�GPOEʹ�&6�OB�
SFHFOFSBDJ� CZUPWâDI� EPNʹ��
1SPKFLUZ� W� SÈNDJ� UPIPUP�
QSPHSBNV� KJä� W� UÏUP� MPLBMJ�
Uʏ� ÞTQʏÝOʏ� QSPCÓIBKÓ� �� Wâ�
[OBNOPV�NʏSPV�[B�TQPMVGJ�
OBODPWÈOÓ� ɇ40#�� 4QPMV� TF�
TUBOEBSEOÓNJ� QPENÓOLB�
NJ� ÞWʏSPWÈOÓ� BLDFQUVKFNF�
PCWZLMâ� QPäBEBWFL� 47+� UK��
QSPWÏTU�NJNPʭÈEOPV� TQMÈU�
LV� ÞWʏSV� WF� WâÝJ� PCESäFOÏ�
EPUBDF� CF[� KBLÏLPMJW� TBOL�
DF�

%SVäTUFWOÓ� LPOUP� QʭFE�
TUBWVKF� DFOPWʏ� B� ÞSPLP�

Wʏ� [WâIPEOʏOâ� CBMÓʊFL�
QSPEVLUʹ� B� TMVäFC� LUF�
Sâ� VTQPLPKÓ� WÝFDIOZ� [È�
LMBEOÓ� QPUʭFCZ� W� PCMBTUJ�
QMBUFCOÓIP� TUZLV�� ,SPNʏ�
NPäOPTUJ� WZVäÓWBU� FMFL�
USPOJDLÏ� CBOLPWOJDUWÓ� ʊJ�
QMBUFCOÓ� LBSUV� [BISOV�
KF�[FKNÏOB�OBETUBOEBSEOʏ�
ÞSPʊFOâ�CʏäOâ�ÞʊFU��

4QPʭÓDÓ�ÞʊFU�VNPäʥVKF� KFÝUʏ�
MÏQF� [IPEOPDPWBU� WBÝF� EP�
ʊBTOʏ� WPMOÏ� QFOʏäOÓ� QSP�
TUʭFELZ��/FNVTÓUF�[OÈU�QʭF�
EFN� EPCV� QP� LUFSPV� OF�
CVEFUF� TWÏ� QFOÓ[F� QPUʭFCP�
WBU��7�QʭÓQBEʏ�OVUOPTUJ�KTPV�
WÈN� UZUP� QSPTUʭFELZ� L� EJT�
QP[JDJ�EP�ESVIÏIP�EOF��;ʭÓ�

[FOÓ� J� WFEFOÓ� ÞʊUV� KF� TBNP�
[ʭFKNʏ�CF[�QPQMBULʹ�

�ɇ40#
�QPCPʊLB�1BSEVCJDF�Uʭ�.ÓSV����

*OH��*WB�4DIÚOEPSGPWÈ

-FUOÓ� TMBWOPTUJ� TF� CVEPV�
LPOBU� ���� ��� ����� PE� ��� EP�
��� IPEJO�� 1SP� MFUPÝFL� CZMP�
[WPMFOP�#FOFÝPWP�OÈNʏTUÓ�B�
QSPTUPSZ� QʭFE� [ÈLMBEOÓ� ÝLP�
MPV�� 1PʭÈEÈOÓ� UBLPWâDIUP�
TMBWOPTUÓ�TQPMV�OFTF�CPIVäFM�
J�OFHBUJWB�B�QSPUP�CVEF�OVU�
OÏ� V[BWʭÓU� QBSLPWÈOÓ� B� QSP�
WP[� OB� OÈNʏTUÓ� B� W� VM�� 3P�
LZDBOPWB� ,� #MBIPCZUV� B� ,�
7JÝʥPWDF�� 6[BWʭFOÓ� CVEF�
QMBUJU� QSP� #FOFÝPWP� OÈNʏT�
UÓ�PE�QÈULV����IPE��EP�OFEʏ�
MF����IPE��B�QSP�3PLZDBOPWV�
VMJDJ�W�TPCPUV�PE����IPE��EP�
���IPE�

5J� LEP� OB� TMBWOPTUJ� [BWÓUB�
KÓ� TF� NPIPV� UʏÝJU� OB� CPIB�
Uâ�QSPHSBN��1SP� UZ�OFKNFOÝÓ�
KTPV�QʭJQSBWFOZ�TPVUʏäF�B�[È�
CBWB� WF� TQPMVQSÈDJ� T� 3PEJO�
OâN�DFOUSFN�,BÝQÈSFL�B�%P�
NFN�EʏUÓ� B�NMÈEFäF�%FMUB� B�
UBLÏ� QÈS� QPVʳPWâDI� BUSBLDÓ��
%ÈMF�OÈWÝUʏWOÓDJ�PDFOÓ�VLÈ[�
LZ�QSÈDF�IBTJʊTLÏIP�[ÈDISBO�
OÏIP� TCPSV� 1BSEVCJDLÏIP�
LSBKF�OFCP�.ʏTUTLÏ�QPMJDJF�

$FMPV� BLDÓ� CVEF� QSPWÈ[FU�
NPEFSÈUPS�0MEB�5BNÈÝ�LUF�

SÏIP�WZTUʭÓEÈ�W�QSʹCʏIV�EOF�
EFDIPWLB� EÈMF� DIMBQFDLâ�
TCPS� #0/*'"/5&4� TLVQJ�
OZ�(BMJMFP�B�KBLP�IʭFC�WFʊF�
SB� LBQFMB� .BUUIFXT� 8PSL�
TIPQ�

v5FOUPLSÈU�KTNF�TF�DIUʏMJ�WZ�
WBSPWBU� LMBTJDLâDI� QPVʳP�
WâDI�BUSBLDÓ�OB�LUFSÏ�NʹäF�
UF� OBSB[JU� WÝVEF�� +TNF� SÈEJ�
äF�NÓTUOÓ�äJWOPTUOÓDJ�UP�W[B�
MJ�[B�TWÏ�B�J�POJ�QʭJKEPV�VLÈ�
[BU�DP�VNÓ��1SP�UZ�DP�T�OÈNJ�
TUSÈWÓ� DFMâ� EFO� KTPV� QʭJQSB�

WFOZ�TUÈOLZ�T�PCʊFSTUWFOÓN��
$FMÏ�TMBWOPTUJ�TLPOʊÓ�W�EFTFU�
WFʊFS�BCZDIPN�OFOBSVÝPWB�
MJ�OPʊOÓ�LMJE�B�WÝF�QSPCʏIMP�W�
QPIPEʏ�CZMP�UP�P�[ÈCBWʏ�CF[�
LPNQMJLBDÓi� V[BWʭFMB�3FOB�
UB�ɫÓIPWÈ��

$IDFUF�QSF[FOUPWBU�TWPKÓ�äJW�
OPTU� B�NÈUF� TÓEMP� W� PCWPEʏ �
.ʹäFUF� LPOUBLUPWBU� 3FOBUV�
ɫÓIPWPV�OB�UFM���������������
OFCP�OB�FNBJMPWÏ�BESFTF��SF�
OBUB�SJIPWB!VNP��NNQ�D[��

��(red)

HLASATEL VI!"OVKY

ZRNKA

Petr Dufek, 
zastupitel zvolen! za Pardubáky

Ji!í Jano",
zastupitel zvolen! za ODS

Jan #uptovsk$, 
zastupitel zvolen! za ODS

Sou!asn" stav hrobky je smutn"m obrazem 

nezájmu o n#které !ásti historie Pardubic.

Jako pardubick" rodák a sou!asn#  b"val" !len 

aeroklubu mám ke Ka$parov# památce hlub-

$í vztah a domnívám se, %e d&stojná hrobka by 

m#la b"t sou!ástí historie Pardubic. 

Ing. Ka$par rozhodn# pat'í mezi nejv"znam-

n#j$í rodáky Pardubic a jako takov" by m#l 

mít d&stojn" náhrobek. Je v$ak nutné zvá%it 

nákladnost projektu jeho rekonstrukce a zís-

kat pro n#j investory.

ANKETA NA TÉMA: JE STAV HROBKY JANA KA%PARA OSTUDOU? 

OBVOD BUDE SLAVIT NA VI%&OVCE
M'stsk$ obvod Pardubice V se rozhodl s místními (iv-
nostníky, !emeslníky, "kolami, "kolkami, a zájmov$mi a 
jin$mi spolky uspo!ádat Letní slavnosti. „Slavnosti tak 
trochu navazují na p!edchozí Dukelskou pou). Opro-
ti minul$m ro*ník+m jsme ale nezm'nili jenom název. 
Na"ím zám'rem je nabídnout obyvatel+m p!íjemnou zá-
bavu na celé odpoledne, která bude z v't"í *ásti tvo!ena 
tím, co obvod nabízí. Z p+vodního názvu jsme ustoupili 
i proto, aby nemátl, (e je jen akcí pro obyvatele z Dukly, 
ale naopak pro cel$ obvod a mo(ná i Pardubice,“ usmívá 
se nakonec organizátorka Renata ,íhová ze sekretariátu
starosty. 

ZELEN- OKRAJ 
VI%&OVKY JAKO 
CENTRUM LETNÍCH 
RADOSTÍ

v+F�UP�QSP[BUÓN�KFO�OÈQBE�W[EÈ�
MFOÈ�NZÝMFOLB�P�LUFSÏ�KTFN�QSP�
IPEJM�QÈS�TMPW�T�IMBWOÓ�NʏTUTLPV�
BSDIJUFLULPV�1FUSPV�/BDVi�IOFE�
[� QPʊÈULV� WZQSÈWÓ� TUBSPTUB� +JʭÓ�
)ÈKFL��+FIP�[ÈNʏSFN�KF�W�CâWB�
MÏN�WPKFOTLÏN�QSPTUPSV�V�$ISV�
EJNLZ�[ʭÓEJU�BNĕUFÈUS��.ÓTUP�CZ�
TF�NPIMP�TUÈU�EʏKJÝUʏN�LPODFSU ́�
MFUOÓIP�LJOB�OFCP�DJSLVT �́� v1P�
[FNLZ�LPMFN�$ISVEJNLZ�CZ�[ʹ�
TUBMZ�[ØOPV�LMJEV�B�OFNVTFMZ�CZ�
CâU� SP[QSPEÈOZ� QSP�7*1� CZEMF�
OÓ��%ÓLZ�WBMPWÏ�DMPOʏ�"NĕUFÈUSV�
B�W[SPTUMâDI�TUSPNʹ�CZ�TF�OFOF�
TM�[WVL�EP�PCZEMFOâDI�ʊÈTUÓ�LUF�
SÏ�KTPV�EPTUBUFʊOʏ�W[EÈMFOÏi�EP�
QMOJM�TUBSPTUB��� ������������(red)

DAL%Í SLU.BY PRO 
VI%&OVKU

4UBSPTUPWJ� TF� OB� TUPMF� PCKFWJMB�
äÈEPTU�P�WZTUBWʏOÓ�PCDIPEOÓIP�
PCKFLUV� W� CâWBMÏN� BSNÈEOÓN�
QSPTUPSV� OZOÓ� QʭÓNP� OBQSPUJ�
PCDIPEOÓNV� EPNV� ,BVĘBOE��
v1SP[BUÓN�KF�UP�KFO�WF�GÈ[J�OÈWS�
IV�QSPUP�KBLÏLPMJ�QPESPCOPTUJ�
CZ�CZMZ�TQFLVMBDÓ��BMF�BOP�NʏM�
CZ� UBN� TUÈU� PCDIPEOÓ� EʹNi�
PLPNFOUPWBM�TJUVBDJ�PECPS�EP�
QSBWZ� B� äJWPUOÓIP� QSPTUʭFEÓ��
4UBSPTUB�KF�QSP�SP[ÝÓʭFOÓ�TMVäFC�
QSP�PCZWBUFMF�OBLMPOʏO�����(red)

KASÁRNA JSOU 
NEP,ETR.IT/ 
ST,E.ENA

,BTÈSOB�5��(��.BTBSZLB�LUFSÈ�W�NJ�
OVMâDI�NʏTÓDÓDI�QMOʏ�WZLMJEJMB�"S�
NÈEB�ɇ3�ÞQMOʏ�CF[�EP[PSV�OFKTPV��
7[IMFEFN�L�PCBWÈN�PCʊBOʹ�P�CV�
EPVDOPTU�LPNQMFYV�W[OFTMB�SBEOJDF�
EPUB[�OB�CVEPVDOPTU�B�[BCF[QFʊF�
OÓ�PQVÝUʏOâDI�CVEPW��0EQPWʏʍ�QʭJ�
ÝMB�PE�1FUSB�+́ OB�ʭFEJUFMF�7PKFOTLÏ�
B�VCZUPWBDÓ�TQSÈWZ�1BSEVCJDF��5FO�W�
EPQJTF�P[OÈNJM�äF�Vä�PE������������
KF�PCKFLU�OFQʭFUSäJUʏ�TUʭFäFO�TPVLSP�
NPV� BHFOUVSPV� #BSUPʥ� B� 1BSUOFS�
T�S�P��TF�TÓEMFN�W�0MPNPVDJ��5ÓNUP�
LSPLFN�CZ�NʏMP�CâU�[BNF[FOP�OFK�
WʏUÝÓ�PCBWʏ�B�UP�OBTUʏIPWÈOÓ�OFQʭJ�
[QʹTPCJWâDI�PCʊBOʹ�B� MJEÓ�CF[�EP�
NPWB�EP�QSPTUPS�LBTÈSFO�������������(red)

�

���������	
�����������������

Bene$ovo nám#stí.                 foto: redakce



HLASATEL JESNI!ÁNEK / SK"IVÁNKU

Slavnostního k!tu se za po-
zornosti noviná!" a ve!ej-
nosti zú#astnili místostaros-
ta Ladislav Dole$al, radní 
Petr Kubí#ek a starosta Ji!í 
Hájek. 
„Obnoven% Hlasatel infor-
muje o d&ní v celém m&st-
ském obvod&. N&které ze 16 
stran zpravodaje jsou v&no-
vány jednotliv%m #ástem na-
'eho obvodu, tedy Jesni#án-
kám, Dukle, Sk!ivánku, No-
v%m Jesen#an"m, Vi'(ovce i 
Dra$kovicím. Hlasatel obsa-

huje informace o událostech 
v na'em obvod&, p!edstavu-
je zám&ry a plány radnice a 
p!edev'ím, a to zd"raz(uji, 
zajímá se o názory obyvatel 
m&stského obvodu V. )tená-
!i mají mo$nost vyjád!it se 
nejen k témat"m aktuáln& 
zve!ejn&n%m v Hlasateli, ale 
prost!ednictvím anketního 
lístku také k dal'ím problé-
m"m v na'em obvod&. Slibu-
ji, $e t&mto hlas"m budeme 
naslouchat a budeme se jim 
v&novat,“ pronesl ve své !e#i 

mimo jiné starosta.
Po k!tu, kter% hudebn& do-
provázel i Ivo Fisher, se 

v'ichni spole#n& odebrali na 
radnici, kde prob&hla krátká 
tisková konference.
Hlasatel je jedním z staveb-
ních kamen" koncepce Ote-
v!ené radnice, kterou rad-
ní cht&jí krá#et. Mezi dal'í 
kroky pat!í z!ízení komuni-
ka#ních internetov%ch strá-
nek obvodu, sk!í(ky na p!i-
pomínky obyvatel, která je 
umíst&na ve spodním pat!e 
radnice, nebo kdokoli m"$e 
vyu$ít emailovou adresu re-
nata . r ihova@umo5.mmp.
cz nebo telefonní #íslo: 466 
301 270. V pozadí by nem&li 
z"stat ani Dny se starostou, 
nebo mo$nost kontaktovat 
p!ímo starostu na: www.fa-
cebook.com/hajek.jiri.

  (red)
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ZRNKA

Jan Jedli!ka, 
zastupitel zvolen! za KS"M   

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

Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za "SSD

Netroufám si ozna!it  rodinnou hrobku Ka"pa-
r# za ostudu. Mám za to, $e je v podob% pomníku 
a plánované sochy Janu Ka"parovi vzdána dosta-
te!ná úcta. Pokud by se rodina rozhodla pro opra-
vu, m%sto nebo obvod by mohli p&isp%t. Nerad bych 
ale, aby se to stalo pravidlem. Jedná se o soukro-
m' majetek.

Ano je. Nem%li bychom zapomínat na 
slavné rodáky, proto si myslím, $e ve spo-
lupráci s vlastníky hrobky by m%la b't 
provedena rekonstrukce. 

Ostudou m%sta nebo m%stského obvodu rozhodn% 
není. Je to rodinná hrobka, která má své majitele. 
Opravu si zaslou$í, ale m%sto by m%lo na ni pou-
ze p&isp%t, pokud to rodina pot&ebuje, a ne ji pla-
tit. Máme i památník Jana Ka"para na Nám%stí 
Dukelsk'ch hrdin# a myslím, $e existuje mnoho 
smyslupln%j"ích v%cí, které by se m%ly (nancovat.

ANKETA NA TÉMA: JE STAV HROBKY JANA KA"PARA OSTUDOU? 

HLASATELE JSME POK#TILI NA 
PICHLOV$ ULICI
Na Pichlov% ulici, pojmenované po prvním vydavateli Par-
dubick&ch novin Josefu Bojislavu Pichlovi, jsme pok'ti-
li nov& zpravodaj radnice m%stského obvodu Pardubice V 
jménem Hlasatel. Povedlo se nám tuto slávu na!asovat na 
17. b'ezna, tedy na den p'esn% po 163 letech od vydání p(vod-
ního Hlasatele svobody a lidu práva. 

DNY SE STAROSTOU

Zab&hl%m a oblíben%m ko-
munika#ním prost!edkem se 
staly tzv. Dny se starostou. 
Jedná se o sérii sch"zek s 
ob#any. Ti si mohou sjednat 
termín osobního rozhovoru 
se starostou m&stského ob-
vodu Pardubice V, nebo p!i-
jít kdykoli v pr"b&hu vyhra-
zeného dne. V&t'ina témat se 
prozatím to#í okolo  rekon-
strukcí komunikací, pláno-
vaného v%cviku pilot" vrtul-
ník" a p!ípadn& i kácení #i 
sázení m&stské zelen&. Chce-
te-li i vy p!ijít se sv%m ná-
padem, p!ipomínkou nebo
otázkou, m"$ete vyu$ít 
termíny 15. #ervna nebo 
13. srpna, v$dy mezi 13 a$ 
16 hod. Termín si lze zarezer-
vovat na adrese: renata.riho-
va@umo5.mmp.cz.          (red)

P#ÁNÍ NA RADNICI 
SLAVÍ ÚSP$CHY

V minulém #ísle jsme psa-
li o novém stylu p!ání za-
slou$il%m jubilant"m. Od 
té doby radnice uspo!áda-
la t!i takové akce. V&t'ina 
oslavenc" si nov% styl po-
chvaluje. „Na za#átku jsme 
se trochu báli, ale nyní dle 
reakcí víme, $e to byl dob-
r% nápad,“ uvedla asistent-
ka starosty, která setkání 
obstarává. Jak jsme zjistili, 
oslavenci si nejvíc chválí, $e 
je akce hromadná a tedy si 
mohou vzájemn& poblaho-
p!át, vym&nit pár slov a ze-
ptat se zárove( na radnici 
na to, co pot!ebují.         (red)

ULICE JANA 
PALACHA SE DO)KÁ 
NOVÉHO OSV$TLENÍ

V posledních dnech se za-
#alo na Palackého ulici 
opravovat ve!ejné osv&t-
lení. Hlavním d"vodem 
je stá!í p"vodních lamp. 
Sloupy hrozily spadnutím 
a v%m&na byla po 20 letech 
více ne$ nutná. Na ulici 
tedy bude brzy bezpe#n&-
ji.                (red)

K&est titulní strany.         foto: redakce

Úvodní p&ání úsp%ch# a proslovy. Zleva: radní Petr Kubí!ek, starosta Ji&í Hájek, místostarosta Ladislav 
Dole$al.                   foto: redakce



HLASATEL DRA!KOVIC

„Jsme si dob!e v"domi toho, 
#e park v Dra#kovicích po-
t!ebuje p!ed"lat. Po minu-
lé vich!ici, která zni$ila po-
lovinu strom%, je v dezolát-
ním stavu. Stavba komuni-
kace pro cyklisty je chvíle, 
kdy se do rekonstrukce bu-
deme moci pustit. Hlavn" 
plánovaná cesta p!ímo park 
lemuje. U&et!í nám to  pe-
níze na nezbytnou opravu 
chodník%,“ vysv"tluje ve-
doucí odboru dopravy a #i-
votního prost!edí m"stské-
ho obvodu Pardubice V Petr 
Hrubant, pro$ jsou park a 
cyklostezka spole$n" tak 
propojeny. V plánované re-
konstrukci se zásadn" zm"-
ní svah práv" mezi obecním 
domem a hlavní silnicí. Na 
terénní úpravy navá#e cel-
ková v'sadba nov'ch stro-
m%.
Místní komise ud"lala první 
krok k obnov" a zadala pod-
n"t k vyprojektování návr-
hu této stavby. Dále pracu-
je na dokon$ení rekonstruk-
ce kaple, p!edev&ím na do-
kon$ení odvodn"ní interié-
r% a do budoucnosti uva#u-
je o elektrifikaci zvon%. „To 
je práce místní samosprávy 
v $ele s panem Norkem. Ti 
opravu svépomocí iniciovali 

a starají se o ni, a$koliv kap-
le nepat!í ani m"stskému 

obvodu, ale m"stu Pardubi-
ce, pota#mo Dra#kovicím,“ 
oce(uje starosta.
„V Dra#kovicích mají vznik-
nout je&t" dv" p!ístupové 
cesty k pozemk%m na se-
verní stran", nad benzín-
kou. „Jak o cesty, tak o cyk-
lostezku a park máme obrov-

sk' zájem a komunikujeme s 
m"stem o otázce financí na 
v&echny projekty. To, #e jsou 
Dra#kovice dále od Pardubic 
neznamená, #e se o n" nebu-
deme starat, máme zájem o 
vyvá#enost v rámci celého 
obvodu,“ dopl(uje Hrubant.                            
            (red)
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ZRNKA

Ev!en Erban,
radní zvolen! za SPP

Karel Norek, 
zastupitel zvolen! za KPP

Slav"na Broulíková,
radní zvolená za "SSD

Ano, je. Myslím si, !e by se Pardubáci m"li o tak slavného 

rodáka starat lépe. 

Myslím si, !e je rozhodn" ostudou a m"la by 

b#t d$stojn" opravena a m"sto by taková mís-

ta m"lo chránit a podporovat. Sice je to slo!itá 

otázka, proto!e hrobka pat%í rodin", ale bo-

hu!el rodina m$!e v!dy vym%ít, a takov# ro-

dák by si d$stojné místo odpo&inku zaslou!il.

ANKETA NA TÉMA: JE STAV HROBKY JANA KA#PARA OSTUDOU? 

DOHLEDANÉ HRANICE 
A NEPOJMENOVANÉ 
ULICE

Velk' dík pat!í v&em oby-
vatel%m, kte!í se po v'-
zv" v minulém $ísle Hla-
satele ozvali s informace-
mi o hranicích jednotli-
v'ch $ástí na&eho obvo-
du. Díky nim m%#e radni-
ce nechat cedulemi ozna$it 
jednotlivé $ásti. Celou akci 
provázelo i „odhalení“ jed-
noho tajemství. „D"kujeme 
samoz!ejm" v&em starou-
sedlík%m, kte!í nám s vy-
mezením pomohli, zvlá&-
t" pak panu Janu Klobu&ic-
kému, kter' upozornil, #e v 
obvod" jsou i nezmi(ova-
né Nové Jesen$any,“ vyjád-
!il se starosta Ji!í Hájek. Na 
stranu druhou v'zva k po-
jmenování ulic v Dra#kovi-
cích z%stala prozatím ne-
vysly&ena.                      (red)

ZVELEBEN$ BUDE 
NEJEN PARK

Místní samospráva se roz-
hodla vlastními silami se 
postarat o rekonstrukci kap-
le And"l% strá#n'ch. Zd"-
ná budova sice pat!í m"stu, 
p!esto jsou práce provád"-
ny z vlastní iniciativy, vlast-
ními silami. Kaple, která po-
chází z roku 1883 v sob" 
skr'vá dokonce i poklad. V 
jejích základech by se m"la 
nacházet ulo#ená bedna se 
zlat'mi mincemi, vzkazem 
na pergamenu a dobov'mi 
novinami.           (red)

AFGÁN#TÍ A AMERI%TÍ 
PILOTI VRTULNÍK& V 
PARDUBICÍCH?

Znepokojivou informací je 
zám"r trénovat u Pardubic af-
gánské piloty helikoptér. Jak 
nám v&ak bylo sd"leno vede-
ním radnice, nakonec budou 
lety vykr'vat pouze letov' 
$as, kter' nevyu#ívá Armáda 
)R. Ke zv'&ení hlukové zát"#e 
by proto nem"lo dojít. Obává-
te mo#n'ch komplikací? Ja-
k'ch? Napi&te nám.         (red)

OD KAPLE K RENOVACI PARKU
Na plánovanou v'stavbu cyklostezky se nevá!e pouze snadná 
doprava do Pardubic nebo bezpe(í cyklist) z Dra!kovic, ale 
také rekonstrukce místního parku. Cesta pro cyklisty zna(n" 
ur(í ráz místního parku mezi obecním domem a hlavní silnicí. 
Pokud se toti! za(ne stav"t, do(ká se své pot*ebné rekultivace 
i tento zelen' plac.

SERVIS KLIENTŮM: 

- ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

- POJIŠTĚNÍ MAJETKU

- PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

- INVESTICE

- ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

- CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

- POJIŠTĚNÍ AUT

- HYPOTÉKY

- ČP ZDRAVÍ

Jaroslav Vaculík 
tel.: +420 602 416 599

e-mail: jvaculik@servis.cpoj.cz

DUKLA
KPT. NÁLEPKY 240

PARDUBICE

Otevírací doba:
po 9:00-11:30 13:00-17:00 

út         -          13:00-17:00

st  9:00-11:30 13:00-17:00

čt  9:00-11:30 13:00-17:00

Park v Dra!kovicích.                  foto: redakce
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STAROSTA A REDAKCE NA K!ÍDLECH
V brzkém ránu se redakce Hlasatele vydala se starostou Ji!ím Hájkem za technikou a dobrodru"stvím z po#átku minulého století. $e# není o ni#em jiném ne" plánovaném 
startu p%vodního letadla ing. Jana Ka&para na leti&ti pojmenovaném po tomto pardubickém rodákovi. Aby si #tená! mohl ud'lat sám obrázek o atmosfé!e celé akce, 
p!iná&íme n'kolik fotek.                 (red)

TAJENKA A MÍSTO OBVODU ZAUJALY

OBVOD V NOVÉM, PUSTILI JSME SE DO SILNIC

VÍCE PROSTORU PRO SETKÁNÍ SENIOR"

Koncem kv#tna jsme pozvali 
3 vylosované úsp#$né lu$titele tajen-
ky a 3 objevitele tajemného místa ob-
vodu na radnici a p%edali jim hod-
notné ceny. T%i úsp#$ní lu$titelé jsou: 
Hana Trulíková, Miroslav Kalhous 
a Markéta Ptá&ková. Mezi objevite-
le místa obvodu se dostali: Jana Mi-
na%íková, Petr Pucherna a Jitka 'ilin-
ská. Pro v(herce, kte%í si bohu)el ne-
mohli cenu vyzvednout, ji máme stále 
p%ipravenou na radnici v sekretariátu 
starosty. Mohou si ji kdykoli v ú%ed-
ních hodinách p%evzít.  

                (red)

V plánu je vytvo!it parkovací místa v 
ulici Na Zábo!í, #ím" se i zklidní do-
prava. Obvod o vy#len'ní prost!edk% 

na tento zám'r "ádá ji" druh(m ro-
kem. V ulici K Blahobytu se stavební 
práce soust!edí na rekonstrukci chod-

ník%, které jsou v katastrofálním sta-
vu. Momentáln' je zadané zpracování 
projekt%, bez nich" nelze vypsat v(b'-
rové !ízení. Nové parkovi&t' v Jiránko-
vé se do#ká povrchu z asfaltového re-
cyklátu. 
„S pen'zi je to slo"it'j&í, musíte v"dy 
dohledat vlastníka vozovky, zda je to 

m'sto nebo kraj, s ním se pak dohod-
nout na v't&ích stavebních úpravách, 
proto"e na&e radnice m%"e zabezpe-
#it ze sv(ch )nancí pouze opravy a re-
konstrukce. Da!í se nám #erpat dotace 
z Integrovaného plánu rozvoje m'sta, 
co" je velmi d%le"ité,“ dále vysv'tluje 
situaci Hrubant.                   (red)

„Dlouhodob# se sna)íme obracet ka)dou korunu a %ádn# rozhodujeme, do 
&eho budeme investovat,“ odpovídá na otázku ohledn# silnic vedoucí odboru 
pro dopravu a )ivotní prost%edí Petr Hrubant. Obvod se rozhodl o prázdni-
nách, kdy p%edpokládá ni)$í provoz, opravit n#které komunikace.

Mimo to p!i&el starosta s my&lenkou uspo!ádat pro star&í spoluob#any &kole-

ní od od m'stské policie na téma bezpe#-
nost. „Kriminálních #in% páchan(ch na 
lidech vy&&ího v'ku p!ib(vá. Uspo!ádat 
takové &kolení je jedním z m(ch cíl% pro 
blízkou budoucnost,“ p!iblí"il kdy a pro# 

se pro tuto akci starosta rozhodl. 
V p!ípad' zájmu mohou obyvatelé kon-
taktovat paní Ivanu Liedermanovou na 
#ísle: 466 859 413.

      (red)

Starosta a Rada senior* m#sta Pardubice projednávali problémy senior* v na-
$em obvod#. Mezi jin(m se shodli na pot%eb# nebytov(ch prostor pro klub se-
nior* a dal$ích prostor pro trávení volného &asu. Takto navázaná spolupráce 
bude pokra&ovat i v dal$ích obdobích.

Start se setkal s velk!m zájem ve"ejnosti.        foto: redakce Letadlo aviatika ing. Jana Ka#para p"itahuje pozornost i po 100 letech.      foto: redakce

Starosta s v!herkyní Janou Mina"íkovou.          foto: redakce
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KOMUNIKUJTE S RADNICÍ JE!T" VÍC

HLASUJTE O HOSTINSKÉHO OBVODU

V minulém !ísle jsme p"inesli v#zvu ke 
komunikaci s radnicí formou anket-
ních lístk$. Od té doby jsme dostali p"es 
50 vzkaz$, nápad$, nám%t$ a p"ipomí-
nek. Na v%t&inu vzkaz$, kde byl uve-

den kontakt, se poda"ilo odpov%d%t a 
ke zbytku se shán%jí pot"ebné informa-
ce. Díky takovému zájmu p"idáváme 
dal&í anketní lístek. Nebojte  se vyjád-
"it sv$j názor a napsat, co si myslíte. Po-

kud vám speciální formulá" a schránka 
ve spodním pat"e radnice nevyhovuje, 
m$'ete vyu'ít emailovou adresu: rena-
ta.rihova@umo5.mmp.cz nebo telefon-
ní !íslo: 466 301 270 !i klasickou po&-

tu: (e&kova ulice 22, 530 02, Pardubi-
ce, nebo starostu Ji"ího Hájka p"ímo na 
Facebooku: http://www.facebook.com/
hajek.jiri. 
   (red)

Zajisté se v m%stském obvodu Pardubice V najde mnoho zajímav#ch 
restaurací, hospod a hosp$dek.  Která z nich je v&ak nejlep&í, kde si !lov%k 
skute!n% pochutná a má-li chu), zapije to dobr#m pivem nebo vínem? 
Rádi bychom tuto otázku vy"e&ili, a proto vyhla&ujeme sout%' o ocen%ní 

Hostinsk# obvodu. Hlasovat m$'ete pouze pomocí hlasovacího lístku 
uvedeného ní'e. Hlasovat m$'ete do konce roku 2011. V#herce vyhlásíme v 
Hlasateli a "ádn% odm%níme. 

(red)

KONTAKT:

VÁ* NÁZOR:

HOSTINSK# OBVODU
Hlasujeme jako ve &kole 1 - nejlep&í, 5 - propadák. 

INTERIÉR RESTAURACE

KVALITA JÍDLA

KVALITA OBSLUHY

CENA

CELKOV! POCIT Z NÁV"T#VY

NÁZEV RESTAURACE:

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5
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NEJRAD!JI POSLOUCHÁM TICHO

Honzo, jak dlouhá byla va"e cesta k 
BONIFANTES?

Dlouhá, v!nuji se hudb! od první t"ídy. 
M!l jsem #t!stí, $e v Hradci Králové, 
kde jsem se narodil a chodil do #koly, 
jsem potkal man$ele Skopalovy. Ti m! 
p"ivedli k hudb!, tenkrát i p"es malou 
nelibost rodiny. M%j otec byl chirurg, 
matka zdravotní sestra; ta m!la jiné 
p"edstavy, co bych m!l d!lat.

Co# by byla asi "koda, proto#e vedete 
nejúsp$"n$j"í sbor v %R. Kam sahají 
ko&eny sboru?

K Boni Pueri. To byl soubor, kde jsem 
p%sobil od mali&ka. Nejd"íve jako 
sborista, pak jako sbormistr. Vedle toho 
jsem vlastn! je#t! vedl t"i sbory a zpíval.

Te' tomu nerozumím, najednou nebo 
postupn$?

(Usmívá se.) Najednou. Ono to #lo tak 
ráz naráz, mne ta hudba tak pohltila, $e 
jsem jí v!noval ve#ker' &as. Ve sboru 
se postupuje po takov'ch blocích, co 
se kdy zp!váci u&í. Tak$e já jsem si 
zpíval ve 13 letech své, a potom co jsem 
dozpíval, #el jsem jako sbormistr vést 
na#e malé za&áte&níky. Bylo to tak 20 
a$ 40 d!tí.

Nebyla to velká odpov$dnost pro 
13letého kluka?

Byla, ale nebál jsem se jí a v!"ím, $e 
mi to dalo nejlep#í základ pro to, co 
d!lám te(. Dostat kluky do sboru 
ke zp!vu, je podle mne t!$#í, ne$ je 
p"ijmout do fotbalového klubu. )lov!k 
je musí zaujmout, aby se práci v!novali 
intenzivn!, a toho lze dosáhnout pouze 
up"ímn'm zájmem a zku#eností a ty 
jsem práv! v tom období za&al sbírat. 

Co ta ostatní t$lesa, která jste 
zmi(oval?

Boni Pueri byl po 40letech první a 
jedin' chlapeck' sbor v )R. Chyb!l mi 
v n!m ale $ensk' element a proto jsem 
zalo$il na gymplu dív&í sbor a ten vedl. 
Dál bylo je#t! zpívání a nakonec dal#í 

$ensk' soubor, ke kterému m! p"ivedla 
náhoda...

Jak to?

K poslednímu sboru jsem toti$ p"i#el 
p"i stopu. U$ ani nevím, odkud jsem 
tenkrát jel. Dal jsem se do "e&i s "idi&em 
a on mi povídá, $e jeho man$elka zpívá 
ve sboru a $e u$ pár let nemají vedení. 
Tak jsem do toho #el. 18let' cucák, 
kterého mají poslouchat zku#ené $eny. 
Obrovská zku#enost. Vedl jsem je 7 let.

P&ipadá mi, #e jste musel stále jen 
zkou"et. Gymnázium jste p&esto 
dostudoval, co jsem si zjistil...

… dostudoval a pokra&oval je#t! na 
pedagogické #kole a pak na konzervato"i 
v Pardubicích. A to, nezmi*uji následné 
r%zné stá$e po sv!t!. Nevím, jak jsem 
to tenkrát d!lal, ale zbyl mi &as je#t! 
na tenis, kter' miluji doposud, pak 
klasicky kolo a dal#í sporty. Tenkrát 
jsem ráno v 5 hod. vstal a jel na brigádu 
do nemocnice, va"it snídan!, pak do 
#koly, pak na 3 sborové zkou#ky. Ka$d' 
víkend soust"ed!ní s r%zn'mi t!lesy. 
Asi jsem mén! spal. Mám to tak, $e mi 
sta&ily 3 hodiny denn!.

Vy u# jste zmínil konzervato& v 
Pardubicích a s tím se asi dostáváme 
k tomu, pro) te' p*sobíte na Dukle v 
Domov$ d$tí a mláde#e Delta?

Ano. V Pardubicích v roce 1999 $ádn' 
chlapeck' sbor nebyl a já tu trávil dost 
&asu. Pro& to nenapravit. M!l jsem 
základ v Královehradeckém mu$ském 
sboru. +est let jsem dojí$d!l do 
Pardubic a vedl tu kluky. Tenkrát p"i#lo 
na první zkou#ku 256 zájemc%, to byla 
obrovská odpov!dnost. Taky jsme po 
dvou letech vyhráli první sout!$ a tím 
to v#echno za&alo.

V"echno za)alo. Sout$#e, p&ehlídky, CD?

P"esn!. Sbor odr%stal a p"icházeli 
dal#í zájemci. Povedlo se nám nakonec 
vyhrát v#e, co v )echách bylo, a$ kluci 
za&ali ztrácet motivaci. Na#t!stí hudba 
není jen o sout!$ích, ale hlavn! o 

zpívání pro publikum, o tom, $e kdy$ 
jste dob"í, m%$ete se podívat po sv!t! 
a tam bavit poslucha&e. Za&ali jsme 
hodn! cestovat, a kdy$ se podívám 
zp!t, vid!li kluci v podstat! celou 
Evropu. Absolvovali jsme t"i turné v 
USA, zpívali ve v#ech velk'ch m!stech 
v'chodního pob"e$í. Vidím v tom 
odm!nu za tu snahu a práci, co kluci do 
zpívání dají.

Ur)it$ to musí b+t krásné zá#itky. %eho 
si vlastn$ vá#íte nejvíc?

,e zpíváme na krásném festivalu 
- Smetanov! Litomy#li, $e se kluci 
mohli vid!t s r%zn'mi populárními 
osobnostmi, které doprovázeli, nebo $e 
jsme d!lali sbor ve -lmu, kde potkali 
oblíbené herce. Já si vá$ím vystoupení 
v Palau de la Musica Catalana, kde bylo 
2 500 poslucha&%, obrovská budova a 
dílo architekta a génia Gaudího. Kluky 
asi víc pot!#í zpívat ve -lmu vedle Johna 
Malkoviche nebo Gerarda Depardieu.

Mluvil jste o ztrát$ motivace. Souvisí s 
tím nov$ zalo#ená základní um$lecká 
"kola?

Rozhodn!. Nenaz'val bych to ale 
ztrátou motivace. Jen jsme dosp!li do 
stadia, kdy bylo pot"eba se rozhlédnout 

a "íct si: Co bude dál? ZU+ nám poskytla 
obrovsk' prostor pro individuální 
práci. S ka$d'm &lenem sboru m%$eme 
individuáln! pracovat. Jak na zp!vu, 
tak m%$eme d!ti individuáln! u&it 
h"e na kytaru, klávesy, .étny a dal#í 
nástroje. To je obrovsk' krok vp"ed. 
Spolupracujeme dále se základními 
#kolami, kter'm pro d!ti poskytujeme 
workshopy, kde získávají vztah k 
hudb!. Velmi populární po&in. Te( 
v &ervnu budeme nabírat zase mladé 
kluky. V nejbli$#í dob! nás &eká velké 
turné po Japonsku, )ín! a USA. Tam 
se uká$e, jak je #kola efektivní, proto$e 
tihle nová&ci se jich budou ú&astnit.

Neubráním se. Jak to je s tím pov$stn+m 
„sluchem“? Vy máte absolutní sluch?

Na#t!stí ne (sm!je se). Existuje 
absolutní sluch a pro mne by to bylo 
prokletí. Znamená to, $e doká$ete 
pojmenovat v'#ku ka$dého zvuku, 
kter' sly#íte. Vrznou dve"e a vy to 
automaticky 100% analyzujete. 

P&eji vám hodn$ "t$stí, d$kuji za 
rozhovor.
D!kuji.

P!ipravil: Jan Smeták

Jan Mí!ek. Sbormistr chlapeckého sboru BONIFANTES a "editel stejnojmenné 

základní um#lecké !koly. Odchoval tisíce zp#vák$, procestoval p$lku sv#ta, 

nau%il se 6 jazyk$ a mezitím prospal n#kolik málo hodin. Kolegové z divadla o 

n#m tvrdí, &e by nau%il zpívat i radiátor. 

Jan Mí!ek jako Limonádov" Joe ve stejnojmenné inscenaci v Divadle Exil. 

zdroj: Divadlo Exil



Dále je stále mo!né v minulé, 7. v"zv# 
$erpat a! 7 milion% korun pro opravu 
a obnovu dom% jejich majiteli. Více 

-
http://www.mmp.cz/mesto/

(red)

-

-
403 

-
voze separa$ních dvor% lze nalézt i na 
webov"ch stánkách spole$nosti www.

-
-

(red)
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LU!T"NÍ O CENY

POZNEJTE MÍSTO Z OBVODU

VÍTE, !E...
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V ka!dém $ísle Hlasatele vám chceme 
nabídnout jednoduchou, n#kdy mo!ná 
i slo!it#j&í hádanku. Poznáte místo, kte-
ré jsme na jednom z míst na Vi&'ovce, 
Dukle, Sk(ivánku, Jesni$ánkách, Nov"ch 
Jesen$anech nebo Dra!kovicích vyfotili? 
Pokud ano, napi&te nám va&i odpov#) do  
17. $ervence na adresu Ú(ad m#stského 
obvodu V, *e&kova 22 nebo na email re-
nata.rihova@umo5.mmp.cz a zkuste tak 
vyhrát cenu!

Dopl"te následující moudro pomocí #e-
$ení k#í%ovky a za$lete po$tou, nebo 
emailem na ní%e uvedené kontakty. 

Vylosovaného úsp&$ného tajenká#e odm&-
níme! Proto neváhejte a za$lete nám text 
tajenky do 17. 'ervence na známou adre-
su Ú#ad m&stského obvodu V, (e$kova 22 
nebo emailem na renata.rihova@umo5.
mmp.cz, kde jako p#edm&t zprávy uve)te 
heslo „TAJENKA“. Za redakci vám p#ejeme 
p#íjemné lu$t&ní.

LETNÍ K!Í"OVKA K VOD#

NEUT!"EN# STAV HROBU JANA KA"PARA

nost. Pokusíme se vyloudit zajímavé 

Strava zaji!t"na. O d"ti se budou starat 

-

-

-

dého po#así. Cena jednoho turnusu #iní  

-

676 

Chaloupka, o.s.

kovi, kter$ p%ijal na!í iniciativu od samot-

-

-

nosti Spole#nosti Jana Ka!para, kontakt-

ní email je: info@spolecnostjanakaspara.cz.     

historik

t�#MÓäÓ� TF�ʊBT� MFUOÓDI�SBEPWÈOFL�B�
k tomu neodmysliteln$ pat%í i let-
ní kina. Víte, &e první kino v Par-
dubicích v'bec vzniklo u& v roce 
1900...

t� 1P� VMJDJ� ���� MJTUPQBEV� TF� CF[-
pe(n$ dostanete a& na Sk%ivánek, 
ale víte, &e do poloviny 19. sto-
letí byla tato frekventovaná uli-
ce pouze pra)nou cestou? Znám* 
podjezd nedaleko starého nádra-
&í byl vybudován a& v roce 1940?

 zdroj: archiv redakce

Tajemné místo obvodu.                foto: redakce

„Sou(ástí pokla-

du z p'dy byla 

i &elezná ...“


