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   Vážení občané Dukly, Višňovky, 
Jesničánek, Skřivánku a Dražkovic.
Jako nový starosta našeho městského 
obvodu mám tu čest oslovit Vás na titulní 
straně obvodního zpravodaje Pardubická 
pětka. Vzhledem k tomu, že ne každý 
z Vás mne zná, dovolte mi nejprve, abych 
se Vám představil a seznámil Vás v krát-
kosti se svou představou vedení obvodu, 
který je naším společným domovem.
Jmenuji se Jiří Hájek, jsem rozený Pardu-
bák a celoživotní občan Višňovky. Je mi 
devětačtyřicet let, jsem ženatý, mám dvě 
dcery a doposud jsem pracoval jako sta-
vební inženýr. V komunální politice na 
úrovni našeho obvodu a města se pohy-
buji osm let, během kterých jsem byl 
členem obvodního zastupitelstva a praco-
val jsem v jeho komisích. V letošních 
komunálních volbách jsem jako bezpartij-
ní vedl kandidátku Sdružení pro Pardubi-
ce a od Vás jsem dostal nejvyšší počet 
preferenčních hlasů, za což Vám patří můj 
dík. 
Jak jsem už uvedl, nejsem v lokální 
samosprávě nováčkem a mám proto 
výhodu, že se nemusím seznamovat s 
fungováním našeho obvodu. Chci, 
abychom v zastupitelstvu vzešlém z pod-
zimních komunálních voleb, navázali na 
všechnu dobrou práci, která tady byla za 
osm let fungování obvodu udělána, a po-
kračovali dál v jeho rozvoji. Svým 
kolegům v zastupitelstvu jsem na našem 

ustavujícím jednání řekl, že klíčovým povedlo, které zašlé zákoutí se nám poda-
slovem pro naši práci je koncepčnost. řilo zvelebit a jak se k lepšímu posunul náš  
Mluvím-li o koncepčnosti, nemám na život. Čeká nás hodně práce a ne vždy 
mysli jen práci u nás na obvodu, ale i spo- půjde všechno tak, jak si to naplánujeme. 
lupráci s takzvanou velkou radnicí, tedy Budu velmi rád, pokud nezůstanete 
pardubickým magistrátem. Doposud byly pasivními obyvateli obvodu a využijete 
obvody, alespoň jsem to tak vnímal, kontaktů na mne a mé kolegy, které 
v opozici vůči vedení města. Možná, že se najdete v tomto vydání Pardubické pětky. 
můžeme smířit s politikařením ve vrchol- Nejsme zaměstnanci obvodu nebo města, 
né politice, na úrovni města ovšem toto jsme především Vašimi zaměstnanci, pra-
nemá co dělat, protože v konečném dů- cujeme pro Vás, neostýchejte se proto 
sledku na to doplácíte Vy, občané. Jednou upozorňovat nás na to, co Vás trápí, co je 
z mých priorit je proto nalézt společnou potřeba vylepšit a s čím potřebujete 
řeč s vedením velké radnice, konstruk- pomoci. Bude-li to v našich silách, rádi to 
tivně se domluvit na fungování obvodů pro Vás uděláme.
a vzájemné spolupráci. Jsem přesvědčen, 

Závěrem mi, prosím, dovolte, abych Vám že nově zvolená primátorka města 
popřál klidné období adventu, krásné Štěpánka Fraňková je pro nás dobrým 
Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších partnerem a spolupráce obvodních staro-
a hezký závěr letošního roku. Do roku stů s ní bude oboustranně přínosná. 
příštího Vám ze srdce přeji především 

Vážení občané obvodu, pevné zdraví, úspěchy pracovní i sou-
č č kromé a hlavně pohodový život. jsou před námi tyři roky funk ního 

období, na jehož konci bych před Vás rád 
předstoupil s výčtem toho, co se nám Jiří Hájek, starostaVáš

Upozorňujeme občany, že Úřad 
městského obvodu Pardubice V 
bude mít dne 30. prosince 2010 
otevřenu pokladnu a ověřování 
do 11,30 hod.
Dne 31. prosince 2010 bude úřad 
uzavřen.
Pokladna úřadu včetně ověřová-
ní bude otevřena 3. ledna 2011 od 
13,00 hod.

Děkujeme za pochopení. 

Upozornění
pro občany

- provoz úřadu
na konci roku 2010

PF2011



Jedenáctého listopadu se sešli nově zvolení zastupitelé Městského 
obvodu Pardubice V na svém ustavujícím zasedání. Novým starostou na 
něm byl zvolen Jiří Hájek (bez politické příslušnosti, kandidát Sdružení 
pro Pardubice), který tak v úřadu nahradí Jaroslava Kňavu (ODS). 
Místostarostou obvodu se stal Ladislav Doležal (ČSSD).
Jiří Hájek dostal v komunálních volbách nejvíc preferenčních hlasů 
a Sdružení pro Pardubice, jehož kandidátku do voleb vedl, uzavřelo 
v našem obvodu koalici s ČSSD a sdružením Pardubáci. V patnácti-
členném zastupitelstvu má tato koalice devět členů.
Devětačtyřicetiletý Jiří Hájek byl v tajné volbě starosty jediným 
kandidátem a hlas mu dalo jedenáct zastupitelů, tedy i někteří členové 

opozice, kterou na obvodu tvoří 
ODS, Koalice pro Pardubice 
a KSČM. Křeslo místostarosty pak 
získal Ladislav Doležal z ČSSD, 
kterému dalo hlas devět zastu-
pitelů. Pětičlennou radu pak 
doplnil Petr Kubíček (Pardubáci, 
11 hlasů), Slavěna Broulíková 
(ČSSD, 14 hlasů) a Evžen Erban 
(Sdružení pro Pardubice, 10 
hlasů).
„Chtěl bych navázat na práci, která 
se u nás na obvodu udělala, ovšem 
zároveň chci přinést do naší 
činnosti více koncepčnosti,“ řekl 

Příjmení Jméno Titul Bydliště Telefon E-mail

Starostou pátého pardubického obvodu
je Jiří Hájek

krátce po zvolení nový starosta Jiří Hájek. „Hodlám ve své 
funkci pracovat v součinnosti s programem rozvoje obvo-
du, který máme zpracovaný a chci ho dál rozšířit na Draž-
kovice a Jesničánky. Rozhodně také nebudu ztrácet čas 
politikařením a velmi uvítám, pokud s námi na rozvoji 
obvodu bude spolupracovat i opozice.“

Zastupitelé městského obvodu Pardubice V

Bajer Miloslav Češkova 1124, Pardubice 777 194 268 cafebajer@atlas.cz
Broulíková Slavěna Želez. pluku 2019, Pardubice 723 274 978 sbroulikova@seznam.cz
Doležal Ladislav Želez. pluku 2187, Pardubice 736 504 322 lad.dolezal@seznam.cz
Dufek Petr ČSA 2362, Pardubice 777 100 997 petr.dufek@post.cz
Erban Evžen Dražkovice 126 602 158 311 erbane@jawa.cz
Hájek Jiří B. V. Kunětické 2572, Pardubice 736 504 324 jiri.hajek@umo.5mmp.cz
Janoš Jiří Teplého 2036, Pardubice 604 253 369 jiri.janos@tiscali.cz
Studnička Pavel Na Záboří 11, Pardubice 603 717 715 hvezda-pardubice@seznam.cz
Jedlička Jan Ing. U Suchého dubu 1136, Pardubice 775 135 931 jedlicka_jan@centrum.cz
Norek Karel MVDr. Dražkovice 83 736 504 319
Kňava Jaroslav Lic. kpt. Nálepky 2358, Pardubice 736 504 300 knavak@seznam.cz
Kubíček Petr K Višňovce 1386, Pardubice 604 294 856 petr.kubicek@csobpoj.cz
Ĺuptovský Jan Mgr. Bc. Devotyho 1737, Pardubice 722 690 125 jan.luptovsky@seznam.cz
Mazuchová Pavlína Lexova 2254, Pardubice 604 291 872 PavlinaMazuchova@seznam.cz
Kalousek Jiří ČSA 1090, Pardubice 723 643 306

Ve středu 8. prosince se konalo jednání a hodnotil zkušenosti ze sousedního že by pro nás přímá volba starosty padla 
Výboru městských částí a obvodů Svazu Slovenska. „Zatím se nám možnost přímé pod stůl, problémem se budeme nadále 
měst a obcí ČR. Do čela výboru, který volby starostů nezdá příliš  šťastná,“ zabývat.“ Starostové městských částí 
sdružuje starosty lokálních municipalit konstatoval po jednání výboru Hájek. a obvodů z Ostravy, Brna, Prahy a Pardu-
statutárních měst, byl zvolen starosta „Pro voliče je atraktivní, nicméně má bic si dále vyslechli závěry semináře 
našeho obvodu Jiří Hájek. jedno významné úskalí. Pokud se totiž o společensky negativních jevech.
Kromě volby předsedy výboru, který se v starosta volí samostatně, tedy nezávisle na „Jsem rád, že jsme se s kolegy sešli 
březnu příštího roku na zasedání Svazu volbě zbytku zastupitelstva obce, může se a věřím, že naše setkávání, při kterých si 
měst a obcí automaticky stane členem stát, že stane v čele města nebo obce vyměníme zkušenosti, bude pro nás 
jeho rady, se starostové zabývali mimo starosta, jehož spolustraníci skončí v opo- přínosné. Předpokládám, že naše členství 
jiné zprávou ze semináře pořádaného zici. Takový starosta by vlastně neměl ve výboru, bude ku prospěchu i občanům 
Ministerstvem vnitra ČR. Seminář se možnost výběru vlastního týmu a byl by našeho obvodu,“ dodal starosta.
týkal možností přímé volby starostů na radnici osamocen. Neznamená to ale, 

Výměna zkušeností s ostatními starosty



Na našem obvodním úřadu se v polovině 
listopadu sešli nově zvolení obvodní 
starostové Pardubic. Ti se na svém jednání 
sdružili a za předsedu svého sdružení si 
zvolili právě starostu „pětky“ Jiřího 
Hájka. Cílem sdružení je podle starostů 
zastupovat obvody na celoměstské úrovni 
a zlepšit komunikaci s magistrátem.
Starostové městských obvodů si v rámci 
nově ustaveného sdružení chtějí vyměňo-
vat svoje zkušenosti, konzultovat stano-
viska a především prostřednictvím sdru-
žení zlepšit komunikaci s „velkou“ radni-
cí. „S vedením města Pardubice chceme 
především spolupracovat a být pro něj 
partnerem. Doposud to bylo tak, že ob-
vodní starostové byli spíš  v opozici vůči 
městu, což neprospívalo ani jedné straně,“ 
řekl po skončení ustavujícího jednání 
předseda sdružení Jiří Hájek. „Naším partnerem v městské samosprávě je paní primátorka Štěpánka Fraňková, se kterou bychom se 
chtěli pravidelně jednou za měsíc setkávat na pracovních schůzkách.“
 „Naším cílem je, aby se problémy Pardubic a jejich rozvoj řešil koncepčně a s jasným výhledem do budoucna. Věříme, že sdružení 
starostů k tomu může významným způsobem přispět,“ uzavřel starosta Městského obvodu Pardubice V Jiří Hájek. 

Starostové pardubických obvodů se sdružili

Rada MO Pardubice V bude v roce 2011 jednat v těchto řádných 
termínech:  
6.1.2011, 27.1.2011, 17.2.2011, 31.3.2011, 21.4.2011, 
12.5.2011, 23.6.2011, 1.9.2011, 13.10.2011, 3.11.2011, 
24.11.2011.
Zastupitelstvo MO Pardubice V bude v roce 2011 jednat v těchto 
řádných termínech:  
17.3.2011, 2.6.2011, 22.9.2011, 15.12.2011.

Stanovení termínů jednání 
RMO a ZMO Pardubice V

na rok 2011
V návaznosti na nedávnou smrtelnou dopravní nehodu v ulici 
S. K. Neumanna u výjezdu z areálu akciové společnosti Synpo 
(12. listopadu 2010) se starosta obvodu Jiří Hájek sešel s ředi-
telem Krajského ředitelství Policie ČR plk. Radkem Malířem 
a generálním ředitelem Synpo, a.s., Martinem Navrátilem. 
„S oběma pány jsme se shodli na tom, že je potřeba vypracovat 
dopravní studii tohoto místa a na základě jejích závěrů pak 
učinit taková dopravně bezpečnostní opatření, aby k podobným 
tragickým haváriím už nedošlo,“ řekl po jednání starosta Hájek. 
Ten zároveň vyzývá občany, kteří vědí o podobných nebez-
pečných místech našeho obvodu, aby ho o nich informovali. 
Následná změna dopravního značení nebo úprava daného místa 
může zachránit lidské životy nebo zdraví.

O nebezpečném úseku
jednal starosta

s policejním ředitelem

Městský obvod Pardubice V tak jako v loňském roce pořádá pro 
občany Vánoční koledy, a to dne 23.12.2010 od 16,00 hod. do 
17,00 hod. na náměstí Dukelských hrdinů před Letkou a od 
18,00 hod. do 19,00 hod. na Benešově náměstí před základní 
školou. Koledy bude hrát známá pardubická kapela Pernštejn-
ka, oproti předchozím letům zde bude podáván i vánoční horký 
punč.

Pozvánka pro občany

 Srdečně zveme všechny občany



PŘÍJMY CELKEM

příjmy daňové
   DPH - podíl na sdílených daních
     DPH - podíl na státní správě
     DPH - podíl na živ.prostředí
     DPH - podíl na dopravě    
DPH - jednorázový transfer
DPH - transfer městu na akci v ul. Žel.pluku  - K Višňovce    
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)
  správní poplatky
    SP - místní šetření  - stavební úřad
    SP - stavební povolení
    SP - za povolení výherních hracích automatů
    SP - správní poplatky doprava
    SP - tombola
    SP - ověření podpisu
    SP - pořízení kopie ze spisu
    SP - rybářské  lístky
    SP - ověřený výstup z katastru nemovitostí
    SP - ověřený výstup z obchodního rejstříku
    SP - výpis z rejstříku trestů
    SP - výpis z živnostenského rejstříku
    SP - kolky
  poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
  místní poplatky
    MP ze psů
    MP za užívání veřejného prostranství
    MP ze vstupného
    MP za provoz VHP a jiných technických zařízení
    MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu
  daně a poplatky z vybraných činností a služeb
     výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení
     výtěžek z provozu technických zařízení
příjmy nedaňové
   příjmy z vlastní činnosti
   příjmy z činnosti knihovny
   přijaté sankční platby, pokuty
   příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech
   ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků
   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
   přijaté náhrady za pokácené stromy
   přijaté pojistné náhrady
   předpokládaná dotace na volby do Parlamentu ČR
   předpokládaná dotace na obecní volby
   předpokládaná dotace na sociální dávky
   předpokládaná dotace od ÚP na VPP
   příjmy za reklamní zařízení převedené z města
kapitálové příjmy
    dar na dětské hřiště na dopravním hřišti
přijaté dotace
   dotace na sociální dávky
   dotace  na monitorovací stanici (Pardubický kraj)
   dotace na volby do Parlamentu ČR
   dotace z ÚP

29 804,8
17 813,8
10 401,4
8 798,1
5 189,0

0,0
0,0

-6 574,7
1 666,0

0,0
30,0

1 100,0
29,0
6,0

430,0
0,0

24,0
12,0
18,0
16,0
1,0
0,0
0,0

9 425,0
460,0
480,0

0,0
1 260,0
7 225,0
900,0
900,0

0,0
4 218,0

0,0
20,0
30,0
65,0
1,0
0,0
0,0
0,0

417,0
0,0

3 000,0
605,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

23 605,8
12 940,8
10 370,5
8 864,3
5 228,0

0,0
-5 000,0
-6 522,0

928,0
0,0

20,0
300,0
29,0
6,0

500,0
0,0

20,0
18,0
18,0
16,0
1,0
0,0
0,0

9 387,0
480,0
480,0
0,0

1 260,0
7 167,0
350,0
350,0

0,0
6 491,0

0,0
20,0
25,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5 100,0
1 236,0

80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

34 022,8 30 096,8

FINANCOVÁNÍ CELKEM

financování celkem
financování - příděl do sociálního fondu
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2009
financování - finanční vypořádání s městem za r. 2009
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2010

715,0
-385,0

0,0
1 100,0

0,0
1 100,0

5 365,0
-385,0

0,0
0,0
0,0

5 750,0
34 737,8 35 461,8

Financování

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na rok 2011
PŘÍJMY Schválený rozpočet

na rok 2010 (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
na rok 2011 (v tis. Kč)



VÝDAJE Schválený rozpočet
na rok 2010 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet
na rok 2011 (v tis. Kč)

13 sociální věci
sociální dávky
věcné poukázky
poskytnutí dotace na provoz Hospice Chrudim
14 vnitřní správa
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci
dohody
sociální a zdravotní  pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)
provoz ÚMO V
plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)
pohoštění
odměny a dary za práci v komisích a výborech
výpočetní technika (provoz a investice)
volby do Parlamentu ČR
obecní volby
zpravodaj MO
peněžní a věcné dary
studie výkonu veřejné správy na MO
15 životní prostředí
péče o zeleň
obnova zeleně na sídlišti Dukla
obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova
obnova zeleně Višňovka
monitorovací stanice
odpady
sportovní hřiště Staňkova
investice (mobiliář - převádí se na MmP)
osvětlení a výzdoba
správa hřiště v ul. kpt. Nálepky
SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci
SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné
SDÚ - provoz
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek
výdaje na veřejnou službu
27 doprava
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace )
opravy a rekonstrukce komunikací - PD
studie Dražkovice
akce v ul. Na Záboří u č.p. 223
chodník v ul. Gorkého u KD Dukla
akce v ul. Železničního pluku - K Višňovce
oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem č.p. 2066
přechod v ul. Demokratické mládeže
přechod v ul. Gorkého
akce v ul. Obětí 24. srpna
akce v ul. Gorkého za domem č.p. 2087
osvětlení a vjezdy v ul. V Ráji
parkoviště v ul. kpt. Nálepky
parkoviště v ul. Pichlova
propojka B. Němcové - Milheimova
cyklostezka v ul. ČSA
oprava komunikace Na Spravedlnosti
cyklostezka a parkovací stání K Vinici
zpevnění a odvodnění cesty před č.p. 223 Na Záboří
vyřešení prostor před domem pro občany s postižením v ul. Rokycanova
parkovací místa v ul. K Barvírně
parkovací stání u věžáků S.K.Neumanna
odtah vraků
investice
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura
příspěvky na činnost a dary
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise

3 000,0
3 000,0

0,0
0,0

13 546,0
5 975,0
1 822,0
238,0

2 595,0
1 866,0

8,0
45,0
70,0
100,0
410,0
417,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10 094,0
2 756,0

0,0
30,0

1 440,0
370,0

1 405,0
1 000,0
150,0
60,0
149,0

1 820,0
639,0
265,0

0,0
10,0

6 846,8
2 818,8
500,0
250,0

0,0
0,0

2 000,0
1 100,0
113,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0

60,0
483,0
70,0
10,0

5 124,0
5 100,0

24,0
0,0

13 280,0
6 273,0
1 600,0
238,0

2 690,0
1 826,0

8,0
40,0
65,0
0,0

410,0
0,0
0,0

80,0
0,0

50,0
9 233,0
3 800,0

0,0
30,0
30,0
360,0

1 500,0
0,0

100,0
60,0
139,0

2 168,0
781,0
265,0

0,0
0,0

5 230,0
4 400,0
500,0
250,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20,0
60,0

 631,0
70,0
15,0

pokračování na str.6



dotace na pořádání poutě městského obvodu
akce "Reprezentant školy"
ples městského obvodu
akce Dětský den
páteční koncerty
koncert pro občany
Adventní koncerty
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní
34 knihovna
knihovna
98 rezervy
rezerva rady MO
rezerva starosty
rezerva místostarosty
rezerva rozpočtu

100,0
13,0
100,0
30,0
60,0
0,0
0,0

100,0
148,0
148,0
620,0
60,0
40,0
20,0
500,0

100,0
13,0

100,0
15,0
60,0
50,0
8,0

200,0
113,0
113,0

1 850,8
60,0
40,0
20,0

1 730,8
VÝDAJE CELKEM 34 737,8 35 461,8

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2011
PŘÍJMY
příděl do sociálního fondu
úroky
Příjmy CELKEM

FINANCOVÁNÍ
financování celkem
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)
zapojení zůstatku z r. 2009
zapojení zůstatku z r. 2010
Zdroje CELKEM

VÝDAJE
příspěvek na stravné
příspěvek na reprezentaci
kulturní, společenské a sport.aktivity
ozdravný program
stabilizační program
bankovní poplatky
rezerva
Výdaje CELKEM

385,0
0,0

385,0

0,0
0,0
0,0
0,0

385,0

179,0
119,5
27,7
15,0
40,8
2,0
1,0

385,0

385,0
0,0

385,0

0,0
0,0
0,0
0,0

385,0

204,0
115,0
20,2
14,0
28,8
2,0
1,0

385,0

Vážení občané, Po letošní lednové nadílce sněhu byl do plánu zimní údržby 
komunikací zařazen nový článek, který řeší sněhovou kalamitu. letošní zima se nám ohlásila prvním sněhovým přívalem a opět se 
Nově byla rovněž určena složiště sněhu. Jedná se o plochu řeší, kdo chodníky uklidí, kam se sněhem. 170 let se o úklid 
parkoviště za Mlýny (do doby zamrznutí Chrudimky) a zpev-chodníků starali majitelé přilehlých nemovitostí.  Po novele 
něnou plochu nástupiště v areálu bývalých kasáren na Hůrkách.  zákona o pozemních komunikacích přešla odpovědnost za 
Plán zimní údržby zpřesňuje technologické postupy údržby škody, které vzniknou povětrnostními situacemi a jejich 
komunikací.   důsledky (např. sníh, námraza, obleva), na obecní a městské 

úřady. Městský obvod nezajišťuje agendu zimní údržby Zároveň připomínáme, že i jako uživatelé místních komunikací, 
komunikací, to je v kompetenci odboru dopravy Magistrátu motoristé i chodci, máte též základní povinnosti: přizpůsobit 
města Pardubic. Úklid místních komunikací a chodníků, které chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období 
jsou uvedeny v nařízení č. 9/2009, o provádění zimní údržby obvyklý, při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle 
místních komunikací na území města Pardubic, zajišťuje na plánu zimní údržby zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené 
základě smluvního vztahu firma Služby města Pardubic a. s. dle opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace, při chůzi po 
plánu zimní údržby. Oba dokumenty včetně grafické přílohy jsou chodníku používat tu část chodníku, která je posypána posypo-
k nahlédnutí na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu vým materiálem. V případě úrazu mohou chodcům při uplatnění 
městského obvodu Pardubice V.         odškodného pomoci svědci a zdokumentování místa úrazu.
Úklid vozovek místních komunikací je ve stejném rozsahu jako Chtěli bychom na tomto místě též poděkovat občanům obvodu, 
v předešlém zimním období. Jiná situace je v úklidu chodníků. firmám na území obvodu nebo zdejším provozovatelům 
Upozorňujeme, že na území našeho obvodu budou celé části, kde obchodů, že si i přes změnu legislativy i nadále uklízejí před 
město z finančních důvodů nebude provádět úklid chodníků. svými domky, firmami a obchody, i když je to již povinnost 
Jedná se například o oblast jižně od ul. Demokratické mládeže města.
a Pod Břízkami. V této části bude uklízen oboustranně chodník Na závěr přejeme všem krásné svátky a příjemné prožití nastá-
v ul. Chrudimské a jeden chodník v ul. Na Záboří a Nemošické. vajícího zimního období. 

Zimní údržba komunikací



Malé ohlédnutí - pozvánka na sedmý ročník bubenického festivalu
V sobotu 8. května proběhl ve velké hale ČEZ ARENY v jedinečným a silným emocionálním zážitkem.
Pardubicích další ročník ojedinělého bubenického setkání I pro další rok chystají pořadatelé mnoho novinek, zpestření 
BUM BUM PARDUBICE BUM. Sešli se zde jak bubeníci programu a nové atrakce a doprovodná vystoupení nejen 
známých jmen, tak i úplní začátečníci, kteří se od těch zkuše- pro samotné bubeníky, ale hlavně pro malé i velké 
ných měli opravdu co učit. Letošního ročníku se zúčastnilo návštevníky a hosty této akce. Sedmý ročník festivalu BUM 
více jak 50 bubeníků, kteří za jediný den vytvořili a nacvičili BUM PARDUBICE BUM proběhne 7. 5. 2011 od 14,00 
společný závěrečný koncert. Velký ohlas měla i letošní bube- hodin ve velké hale ČEZ ARENY V Pardubicích. Podbrobné 
nická dílna pro veřejnost. Mnoho zájemců z řad dětí informace získáte na stránkách www.bumbum.cz .

Za pořadatele festivalu Vás srdečně zve Romana Vojířová.(bubnovali opravdu i malé děti ve věku tří let) i dospělých si 
vyzkoušelo své rytmické cítění a bubenické 
schopnosti. Atmosféra byla opravdu 
výborná. Již pošesté se podařilo splnit cíl 
celé akce, tj. přivést do Pardubic co největší 
množství bubeníků a předvést všem 
magickou sílu a moc bubnů. Bubeníci měli 
možnost vyzkoušet si něco nového, a to jak 
z hlediska techniky bubnování, tak z pro-
žitku z hudby samotné. Celý festival, 
zejména závěrečný společný koncert, byl 

Základní důchodové pojištění tvoří spolu stanovení výše důchodů a podmínky pro 
s nemocenským pojištěním součást soci- jejich výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., 
álního zabezpečení v užším slova smyslu. o důchodovém pojištění, ve znění poz-
Popis systému dějších předpisů, který nabyl účinnosti 
Český důchodový systém se skládá ze dnem 1. ledna 1996.
dvou částí. Druhy dávek
Prvním pilířem je povinné základní Ze základního důchodového pojištění se 
důchodové pojištění, dávkově definované poskytují tyto důchody:
(DB) a průběžně financované (PAYGO). • starobní (včetně tzv. předčasného sta-
Je univerzální a zabezpečuje všechny robního důchodu), 

• invalidní, ekonomicky aktivní osoby, právní úprava 
•ě - vdovský a vdovecký, je jednotná pro všechny pojišt nce, ne

existují speciální odvětvová schémata ap. • sirotčí.
Pouze v oblasti organizačního a admini- Důchod se skládá ze dvou složek, a to ze 
strativního zabezpečení platí určité základní výměry  (stanovené pevnou 
odchylky pro tzv. silové resorty (např. částkou stejnou pro všechny druhy důcho-
vojáci, policisté, celníci, hasiči). Důchod dů bez ohledu na délku doby pojištění 
ze základního důchodového pojištění po- a výši výdělků) a z procentní výměry.
bírá více než 99 % obyvatel ve věku Jsou-li současně splněny podmínky 
vyšším, než je věková hranice pro nárok nároku na výplatu více důchodů téhož 
na starobní důchod. druhu nebo na výplatu starobního 
Vedle toho existuje dobrovolné doplňko- důchodu nebo invalidního důchodu, 
vé, příspěvkově definované (DC), kapitá- vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší. 
lově financované penzijní připojištění se Jsou-li současně splněny podmínky 
státním příspěvkem. Penzijní připojištění nároku na výplatu starobního nebo 
se státním příspěvkem je možno podle invalidního důchodu a na výplatu 
terminologie EU považovat za třetí pilíř vdovského důchodu nebo vdoveckého 
důchodového systému. Součástí třetího důchodu a nebo sirotčího důchodu, 
pilíře jsou i produkty komerčních pojiš- vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z 
ťoven - zejména životního pojištění. ostatních důchodů se vyplácí polovina 
Důchody přiznávané ze třetího pilíře se procentní výměry, nestanoví-li zákon o 
zatím podílejí na příjmech důchodců důchodovém pojištění jinak.
zanedbatelnou měrou. Tento pilíř však O nároku na důchod, jeho výši a výplatě 
není v obsahu Ministerstva práce a sociál- rozhoduje Česká správa sociálního za-
ních věcí, protože jde o působnost Mini- bezpečení s výjimkou případů, kdy jsou 
sterstva financí. V členských státech EU příslušné k rozhodování orgány sociální-
obvyklý druhý pilíř (zaměstnavatelské ho zabezpečení ministerstev obrany, vnit-
penzijní systémy) v českém důchodovém ra a spravedlnosti (v případě příslušníků 
systému neexistuje. ozbrojených sil a sborů).
Základním hmotněprávním předpisem, Odbornou pomoc ve věcech důchodo-
který upravuje nároky na důchody ze zá- vého pojištění jsou povinny poskytovat 
kladního důchodového pojištění, způsob občanům a organizacím okresní správy www.mpsv.cz

Důchodové pojištění
sociálního zabezpečení (OSSZ).  Činnost 
OSSZ řídí a kontroluje Česká správa 
sociálního zabezpečení (ČSSZ), která 
také rozhoduje o nároku na důchody, 
jejich výši a výplatě.
Hlavní změny v důchodovém pojištění 
schválené v roce 2010:
• Nařízení vlády č. 281/2010 Sb.
(účinnost dnem 1. 1. 2011)
Podle tohoto nařízení vlády se důchody 
starobní, invalidní, vdovské, vdovecké 
a sirotčí přiznané před 1. lednem 2011 
zvyšují od splátky důchodu splatné po 
31. prosinci 2010 tak, že se základní vý-
měra zvyšuje o 60 Kč na 2 230 Kč a pro-
centní výměra zvyšuje o 3,9 % procentní 
výměry, která náleží ke dni, od něhož se 
procentní výměra zvyšuje.
• Nařízení vlády č. 282/2010 Sb.
(účinnost dnem 1. 1. 2011)
Tímto nařízením vlády se příplatky k dů-
chodu podle nařízení vlády č. 622/2004 
Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. zvyšu-
jí o 3,9 % částky příplatku, která náleží ke 
dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Pří-
platky se zvyšují od splátky důchodu, s 
nímž se vyplácejí, splatné po 31.12.  2010.
• Nařízení vlády č. 283/2010 Sb.
(účinnost dnem 1. 1. 2011)
Tímto nařízením vlády  byl stanoven vše-
obecný vyměřovací základ za rok 2009 ve 
výši 24 091 Kč a byla stanovena výše 
přepočítacího koeficientu pro úpravu 
(aktualizaci) všeobecného vyměřovacího 
základu za rok 2009, která činí 1,0269.
Dále byly tímto nařízením vlády uprave-
ny částky pro stanovení výpočtového 
základu (hranice redukcí osobního vymě-
řovacího základu) takto:
částka 10 500 Kč se zvyšuje na 11 000 Kč, 
částka 27 000 Kč se zvyšuje na 28 200 Kč.
Takto upravené prvky konstrukce výpoč-
tu důchodu se použijí v případě důchodů 
přiznávaných ode dne spadajícího do roku 
2011.



Višňovka - ulice
K Blahobytu úterý

10; 14; 18; 22; 26; 30; 34;
38; 42; 46; 50
12; 16; 20; 24; 28; 32; 36;
40; 44; 48; 52

7,00 - 9,00 hod.

14,00 -15,30 hod.

Upozorňujeme, že kontejnery slouží pouze občanům, nikoliv firmám a žádáme občany, aby 
odpad dávali pouze do kontejnerů, nikoliv na místo ještě před přistavením kontejnerů!

Stanoviště Den přistavení Přistavení v týdnech Čas přistavení
Češkova - Kašparova 

u školy
Dražkovice - u pošty

Pod Břízkami - roh
s ulicí Dražkovická
Dukla - náměstí

Dukelských hrdinů
Raisova - u mateřské

školy
V Ráji - roh s ulicí 
Boženy Němcové

pondělí

středa

pondělí

středa

pondělí

úterý

10; 16; 22; 28; 34; 40; 46; 52
13; 19; 25; 31; 37; 43; 49
10; 16; 20; 24; 30; 36; 41;
47; 49
13; 18; 22; 27; 33; 39; 43;
45; 52

7,00 - 9,00 hod.
14,00 - 15,30 hod.
9,00 - 11,00 hod.

14,00 -15,30 hod.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů
na území MO Pardubice V v roce 2011

Obvodní úřad vysoutěžil dodavatele velkoobjemových kontejnerů na rok 2011. Pátý 
městský obvod takovou cenovou poptávku každoročně vypisuje jako jediný ve městě. 
Zakázku na příští rok vyhrála a. s. Služby města Pardubic.
Odbor dopravy a životního prostředí vyšel vstříc požadavkům lidí a sestavil harmonogram 
s odpoledními termíny. A to na všech stanovištích. Kontejnery přistavené odpoledne 
zůstanou na místě do příštího rána. Novinku necháme na zkoušku, jak se osvědčí. Pokud 
dojde k přeplňování a k nekázni při ukládání nebezpečného odpadu, zvážíme další postup.
Věříme, že nový harmonogram přispěje ke spokojenosti všech našich občanů.

9; 15; 21; 27; 33; 39; 45; 51
12; 18; 24; 30; 36; 42; 48

7,00 - 9,00 hod.
14,00 - 15,30 hod.

11; 17; 23; 29; 35; 41; 47
14; 20; 26; 32; 38; 44; 50

10,00 - 12,00 hod.
14,00 - 15,30 hod.

11; 17; 23; 29; 35; 41; 47
14; 20; 26; 32; 38; 44; 50

7,00 - 9,00 hod.
14,00 - 15,30 hod.

9; 10; 13; 14; 17; 18; 21; 22;
25; 26; 29; 30; 33; 34; 37;
38; 41; 42; 45; 46; 49; 50
11; 12; 15; 16; 19; 20; 23;
24; 27; 28; 31; 32; 35; 36;
39; 40; 43; 44; 47; 48; 51; 52

7,00 - 9,00 hod.

14,00 - 15,30 hod.

Termíny výplat
dávek pomoci
v hmotné nouzi
pro rok 2011

leden     24. - 25. 1. 2011
únor     21. - 22. 2. 2011

březen     28. - 29. 3. 2011
duben     27. - 28. 4. 2011
květen     23. - 24. 5. 2011
červen     27. - 28. 6. 2011

červenec     25. - 26. 7. 2011
srpen     29. - 30. 8. 2011
září     26. - 27. 9. 2011
říjen   24. - 25. 10. 2011

listopad   28. - 29. 11. 2011
prosinec   19. - 20. 12. 2011

Vánoční opatření
Máme tu předvánoční shon, s nímž 
jsou úzce spjaty nákupy, ale i možné 
kapesní krádeže. Policisté varují širo-
kou veřejnost nejen v tomto období, 
ale v průběhu celého roku.  Vánoční 
svátky samozřejmě jsou pro takzvané 
kapsáře velkou příležitostí. Obchodní 
plochy jsou plné lidí, stejně tak i hro-
madné dopravní prostředky nezejí 
prázdnotou. Takové šance se chopí 
kdejaký „lapka“, který se při sebe-
menší příležitosti během okamžiku 
zmocní kabelky, peněženky a jiných 
osobních věcí. 
Kam s kabelkou či peněženkou? 
Nedávejte peněženky do horní části 
kabelek, ani do snadno přístupných 
kapes. V kabelce ukládejte peněženku 
co nejníže a pokud možno do uzamy-
katelné kapsy. Co se týká kapes kabá-
tů, nejideálnější místo pro uložení 
peněženky je náprsní vnitřní kapsa. Že 
si mají ženy kabelky hlídat při nákupu, 
to je naprostá samozřejmost. V žád-
ném případě není vhodné nechat 
kabelku v nákupním košíku, ale to už 
se mnohokrát opakujeme. 
Stejně tak opakovanou frází je věta, že 
auto není trezor. O tom se přesvědčil 
minulý rok jeden majitel osobního 
vozidla těsně před Štědrým dnem. 
Tehdy mu bylo odcizeno osobní vo-
zidlo Škoda Octavia i s plným kufrem 
dárků. Během okamžiku tak přišla 
rodina o vozidlo i vánoční překvapení.
Co říci na závěr? Dávejte si pozor na 
své věci tak, abyste při nejmenším ne-
trávili čas na úřadech při zajišťování 
nových dokladů.

nprap. Eva Maturová
tisková mluvčí PČR Pardubice

V říjnu 2006 zahájil Dopravní podnik města pro pořízení a používání. Platnost karet byla 
Pardubic a.s. odbavování prostřednictvím stanovena na 5 let ode dne vydání a tento 
bezkontaktních čipových karet = Pardubic- údaj byl zaznamená do paměti čipové karty.
kých karet. Pardubická karta je moderní Od vydání prvních karet Dopravního podni-
elektronický doklad, s nímž můžete zapo- ku města Pardubic a.s. skončí platnost  
menout na papírové jízdenky. Je určena v říjnu 2011 a postupně skončí u dalších 
všem cestujícím, kteří používají pardu- vydaných karet. Pokud tento okamžik nas-
bickou MHD, ať už k pravidelným cestám tane, cestující s ní už nebude moci zaplatiti 
nebo jen občasným jízdám. Slouží buď jako jízdné z elektronické peněženky a ani na ní 
předplatní časová jízdenka („lítačka“) nebo nebude možné nahrát časovou jízdenku. 
elektronická peněženka pro platby jednotli- Toto se týká karet, kterým končí platnost 
vého jízdného, kterou si předem „nabijete“ v říjnu 2011 a cestující si kupují roční a po-
určitou částkou, podobně jako třeba před- loletní časové jízdenky.
placenou kartu do mobilu. Lze ji pořídit ve Není však nutné čekat až karta přestane 
dvou základních variantách: fungovat. Každý cestující si už nyní může 
- Personalizovaná karta pro konkrétního zkontrolovat, do kdy má jeho karta platnost. 
uživatele obsahuje jeho jméno a fotografii Na žlutém odbavovacím zařízení ve vozid-
a je nepřenosná. lech MHD po přiložení čipové karty a volbě 
- Nepersonalizovaná karta je přenosná INFO se zobrazí stav karty, včetně doby 
a můžete si ji tedy pořídit do vaší rodiny platnosti karty. Pokud zjistíte, že vaší kartě 
nebo společnosti. končí platnost, můžete si ji nechat zdarma 
O Pardubickou kartu může požádat každý prodloužit na našich předprodejních stře-
občan bez rozdílu bydliště nebo organizace, discích. Prodloužit tuto platnost lze pouze 
bez rozdílu sídla firmy. Pro každý typ karty po fyzickém předložení karty na předpro-
jsou stanoveny poněkud odlišné podmínky deji. Přes internet tato služba není možná.

Upozornění pro cestující s Pardubickou kartou





Lucie Malátová
finalistka celostátního kola

Dívka roku 2010

DDM Delta Pardubice

 
Možná hledáme právě Tebe !

Dne 12. února 2011
se v Domě dětí a mládeže DELTA Pardubice

uskuteční základní kolo soutěže

určené pro dívky od 13 do 15 let
Co musíš udělat hned?
  - vyzvednout si přihlášku
    (jsou připraveny v DDM DELTA Pardubice, Gorkého 2658,
    Pardubice, 530 02 nebo na www.divkaroku.cz)
  - vyplnit ji a zaslat na uvedenou adresu do 7.ledna 2011
  - čekat na podrobné informace a propozice   

Zajímá Tě ještě něco?
Vše najdeš na

www.divkaroku.cz
Poradit Ti můžou

také na tel.: 604 215 510
p. Klára Jelinková



HLEDÁME
KOCOURKA

ZTRATIL SE
23.11.2010

JE REZAVOBÍLÝ,
STARÝ 1 ROK

Informace vítáme
na tel.: 466 330 077

739 210 128
Odměna

za nalezení - 2 000,- Kč
Děkujeme za pomoc

DŮM KULTURY DUKLA PARDUBICE - program na leden 2011

3.-7.1.  BISMARCK - presentační akce 17.1. Zvítězit  IT-FR  NFA
   29.1. VE STÍNU HIMALÁJE - diaprojekce 24.1. Argippo znovuzrozený ČR Alpha Plus 

Pro
31.1. Na cestě BAH-RAK-SRN-CHOR Aero-LOUTKOVÁ SCÉNA RADOST

filmsZačínáme opět v březnu 2011
Rezervujte si včas termíny na své plánované 

PLESOVÁ SEZONA akce, plesy, semináře, školení, zasedání apod. 
7.1. Ples mladých v novém interiéru našeho kulturního domu.
8.1. Ples vodáků a turistů Telefon: 605 922 794.
15.1. Ples Integrovaného záchranného Změna programu vyhrazena.

systému Informace na telefonu 466 303 521 nebo na 
22.1. Erotický ples www.dkdukla.cz .
29.1. Zemědělský ples

NOVÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
KINO DUKLA INFO NA TEL.. 774 690 703
Každý první čtvrtek v měsíci od 9,15 hodin.
   3.2.  Velké krtkovo dobrodružství

FILMOVÝ KLUB
- každé pondělí v 18,30 hod.
  3.1. Strýček Búnmí THAJ-GB-FR-SRN-ŠP-

NIZ  Artcam
10.1. Bibliotheque Pascal SRN-MAĎ-GB-

RUM AČFK
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Povoleno MK ČR pod č.j. E 15080

Ing. Jiří Hájek
starosta MO Pardubice V 

Mgr. Jiří Šmaha
tajemník úřadu

Ing. Marcela Kotyková
vedoucí

Jana Kubíková

Iveta Vašíčková, Lic

podatelna, ústředna, archiv

účetní, mzdová účetní

probíhá výběrové řízení
sekretariát starosty, ověřování
Ilona Varečková

Libuše Lusková

Andrea Kloučková

Jan Vlček

Renata Jansová, DiS.

Monika Klátilová

Mgr. Renata Šafářová

poslíček, uklizečka

daně, poplatky, vymáhání

daně, poplatky, vymáhání

pokladna

sociální věci

sociální věci

sociální věci

Tel.: 466 301 270, 736 504 300
jiri.hajek@umo5.mmp.cz

Tel.: 466 301 271; 736 504 301
jiri.smaha@umo5.mmp.cz

Tel.: 466 301 263; 736 504 318
marcela.kotykova@umo5.mmp.cz

Tel.: 466 510 769; 
jana.kubikova@umo5.mmp.cz

736 504 314

Tel.: 466 301 273
iveta.vasickova@umo5.mmp.cz

Tel.: 466 301 270; 736 504 315

Tel.: 466 301 260; 736 504 316

Tel.: 466 301 269; 736 504 312
libuse.luskova@umo5.mmp.cz
Tel.: 466 301 267; 736 504 308
andrea.klouckova@umo5.mmp.cz
Tel.: 466 301 277; 736 504 309
jan.vlcek@umo5.mmp.cz
Tel.: 466 301 278; 736 504 310
renata.jansova@umo5.mmp.cz
Tel.: 466 301 264; 736 504 311
monika.klatilova@umo5.mmp.cz
Tel.: 466 301 255; 736 504 307
renata.safarova@umo5.mmp.cz

Ing. Petr Hrubant
vedoucí
- agenda životního prostředí

Tel.: 466 301 275; 736 504 305
petr.hrubant@umo5.mmp.cz

Jana Jeníková

Alena Chuchlíková

Petr Hezina

dopravní agenda
Tel.: 466 301 265; 736 504 306
jana.jenikova@umo5.mmp.cz

Tel.: 466 301 274; 736 504 304
alena.chuchlikova@umo5.mmp.cz

Tel.: 466 301 276; 736 504 317
petr.hezina@umo5.mmp.cz

sekretariát starosty

odbor ekonomický a sociálních věcí

odbor dopravy a životního prostředí

stavební úřad

skupina drobné údržby

Radmila Růžičková
knihovnice

Tel.: 466 304 261, 736 504 315
knihovna.delta@centrum.cz

knihovna

Starosta blahopřál
stoletému obyvateli Dukly

První prosincový den letošního roku se rovné stovky let dožil 
občan pardubické Dukly Alois Mrvík. K významnému jubileu 
mu přišel popřát starosta pátého městského obvodu Jiří Hájek. 
Starosta společně se svou asistentkou donesl kytici a velký 
dárkový koš, pracovnice správy sociální zabezpečení pak kromě 
dárkového koše také potvrzení o zvýšení důchodu o dva tisíce 
korun měsíčně. 
Jak na návštěvě jubilanta prozradila jeho dcera, která se o něj 
společně se sestrou a bratrem stará, pan Mrvík je původem 
z Plzně. V produktivním věku pracoval jako voják, pohraničník 
a pak dlouhá léta jako velitel hasičů v Pardubicích. Aktivní 
nepřestal být ani v penzi, společně s manželkou vedl deset let 
chatu na horách. Od smrti manželky na tom bohužel není příliš  
dobře zdravotně, ačkoliv fyzickou kondici má na svůj věk velmi 
dobrou.



Slovo starosty městského obvodu Pardubice V

Datum vydání: 8. října 2010   •   Počet výtisků: 8.000 ks

1/2010

Vážení sousedé,
  dostáváte do 
rukou poslední 
číslo zpravodaje 
Městského ob-
vodu Pardubice 
V v tomto čtyřle-
tém volebním 
období.
Zpravodaj  by  

měl být tak trochu bilancující, ale i kri-
tický k nesplněným slibům. Začal bych 
spíše kritikou a sám sebe bych se zeptal, 
co se nepodařilo a co nás ještě čeká. Tak 
převážně mne velmi mrzí, že přišla vniveč 
naše osmiletá snaha postavit na území 
městského obvodu penzion pro přestárlé 
spoluobčany, který by citlivou formou 
zajišťoval poklidné stáří právě obyvate-
lům Dukly, Višňovky, Skřivánku, Jesničá-
nek a Dražkovic. Bohužel jsme narazili na 
územní limity a financování, neboť přeci 
jenom je to trochu nákladnější záležitost. 
Nicméně se možná začne blýskat na lepší 
časy, neboť jsme v poslední době vedli 
velmi intenzivní jednání se zástupci Soci-
álních služeb města Pardubic, kteří o řeše-
ní tohoto problému mají eminentní zájem 
a takovouto službu podporují.
Jsem také trochu nespokojen s prozatímní 
nerealizací ještě větších a radikálnějších 
rekonstrukcí vnitrobloků a komunikací. 
Jsem možná netrpělivý, ale zdá se mi, že 
právě tyto věci by měly dostat větší prio-
ritu a v rozpočtu města a městského obvo-
du by se finance najít měly. Ještě toho totiž 
mnoho v této oblasti občanům dlužíme.
Neustále se také potýkáme s pořádkem, 
který by měla zajišťovat městská policie. 
Je pravdou, že se situace i díky novému 
veliteli velmi zlepšila, ale pořád je to 
málo, což kladu za vinu malému počtu 
strážníků. 
Se zimní údržbou jsme se letos poprali 
velmi statečně a v rámci našich možností, 
ale nutno podotknout, že hlavní gró práce 
leží na službách města a městě Pardubice.

Musím konstatovat, že mi také hodně A co se nám podařilo? Možná budete 
vadí, že se prozatím nepodařilo prosadit čekat souhrn úspěchů, ale mám pocit, že 
rekonstrukci náměstí Dukelských hrdinů, by to bylo zbytečné v této chvíli něco 
přesto že jsme na ni připraveni. Je to upřednostňovat. Navíc si myslím, že Vy, 
ovšem vysoká investice (dle projektu cca naši spoluobčané si těch pozitivních věcí 
500 - 600 mil. Kč) a budou na ni asi všímáte a dokážete sami posoudit, co je 
potřeba i evropské dotace. dobré a co ne.
Pořád je zde také málo parkovacích míst A na závěr bych rád zdůraznil, že úspěchy 
a tak doufám, že připravené a realizované naší práce ve prospěch obyvatelů 
projekty nám alespoň zajistí do budoucna městského obvodu jsou kolektivní prací 
plánované 1 parkovací místo na jeden byt. zastupitelů všech účastněných subjektů 

a v neposlední řadě jsem i rád, že si V oblasti zeleně není takřka co vytknout. 
zkrášlování míst kde žijeme, vzali za své O zeleň pečujeme velmi nadstandardně a 
i naši úředníci. Všem bych velmi rád za do obnovy investujeme nemalé prostřed-
vykonanou práci během čtyř let poděko-ky. Trochu nás mrzí, že se prozatím odklá-
val a popřál ještě mnoho sil do budoucna. dá obnova zeleně v lesoparku, ale je to 
Zároveň bych velmi rád poděkoval i Vám, věcí vlastníka Lesů ČR. Do budoucna nás 
občanům v místě žijících, za vstřícný pří-ale čeká velmi závažné rozhodnutí, jak 
stup, za náměty a podněty ke zlepšování s lesoparkem dále, neboť stromy jsou již 
prostředí a nakonec i za dobře míněné přestárlé a každá větší sněhová kalamita 
rady a oprávněnou a zdravou kritikuči větší vítr hrozí spadem stromů, což 

může být i velmi nebezpečné. Jaroslav Kňava

Vyčistit město představuje každodenní zahájení prací je též  vyznačena na 
úklid vozovek, chodníků, cyklistických dodatkových tabulkách přechodného 
stezek a veřejných prostranství formou dopravního značení.
ručního a strojního čištění. Úklid se Omezení stání po dobu nezbytně nutnou 
celoročně provádí na základě schválené- je pro nás podmínkou k účinnému úklidu. 
ho harmonogramu. Rozmístění dopravních značek s dodatko-
S ohledem na problémy s parkováním v vou tabulí bude v ulicích provedeno sedm 
našem městě je strojní úklid komunikací dní před samotným čištěním. Žádáme 
čím dál složitější, a proto každoročně řidiče, kteří budou parkovat svá vozidla 
rozšiřujeme takzvané blokové čištění, na těchto uzavřených komunikacích, aby 
které letos již začalo 23. března. Seznam včas přeparkovali a umožnit tak napláno-
s rozpisem čištěných komunikací formou vané strojní čištění vozovek provést. 
blokového čištění nebo strojního čištění Často se stává, že řidič nerespektuje do-
s odtahem a dopravním značením nalez- pravní značení a jeho vozidlo je pak 
nete na stránkách Služeb města Pardubic odtaženo.
www.smp-pce.cz., kde si do vyhledávače Žádáme tedy řidiče, aby pozorně sledo-
můžete snadno zadat Vaši ulici, datum vali dopravní značení a umožnili nám 
nebo aktuální týden čištění. kvalitně a rychle provést práci, kterou 
Čištění v uvedených ulicích a dnech bude nakonec všichni oceníme.
prováděno od 6,00 hodin, avšak přípravné 
práce (odtahy vozidel apod.) od 5,00 
hodin ráno, do ukončení prací. Hodina 

Chceme čisté město

Služby města Pardubic a.s.
Děkujeme za pochopení.



Vážení spoluobčané, vážení voliči, členové KV po celé období vykonávali systematickou a poctivou 
pomalu končí druhé volební období Zastupitelstva MO Pardubice práci, kdy stranická příslušnost nebyla překážkou v tvůrčí a řádné 
V. Bývá dobrým zvykem vždy, když něco končí, rekapitulovat činnosti KV, nejen ve prospěch zastupitelstva, ale především ve 
celé pracovní období. Tak tomu je i v případě práce Kontrolního prospěch občanů žijících v našem městském obvodu.
výboru ZMO Pardubice V. Kontrolní výbor se po celé své volební období scházel pravidelně 
Členové kontrolního výboru byli, dle zákona o obcích, zvoleni  na svých schůzích a zároveň i dle potřeb zastupitelstva. Z každého 
Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice V na prvním jednání byl pořízen zápis, který je uložen u tajemníka úřadu. KV 
zasedání po komunálních volbách, které se konaly v roce 2006. vždy stanovil plán své práce, který byl předmětem jednání zastu-
V úvodní fázi hodnocení práce Kontrolního výboru ZMO Pardu- pitelstva, které plán práce kontrolního výboru odsouhlasilo a mě-
bice V je potřeba konstatovat, že po celé volební období pracoval lo tak k dispozici. Na jednotlivých zasedáních KV plnil své, 
stále ve stejném složení: zákonem stanovené povinnosti, a to především kontrolu plnění 
předseda - PaedDr. Miloslav Valenta (NEZ), termínů usnesení, které zastupitelstvo na svých jednáních přijalo. 

Pokud byly úkoly stanovené zastupitelstvem splněny, kontrolní členové - Zdeněk Mikule (ODS) , Ing. Karel Kočí (ODS), Jiří 
výbor navrhl tyto úkoly vyřadit z kontroly, u úkolů dlouhodobých Kalousek (ČSSD), Ing. Jan Jedlička (bez. pol. příslušnosti - 
pak KV navrhl tyto úkoly ponechat v evidenci. Následně na KSČM ). 
zasedání zastupitelstva pak zastupitelé vyřadili, či ponechali dané Rok 2006 byl prvním rokem činnosti v rozšířeném složení, oproti 
úkoly z kontroly. Kromě této činnosti kontrolní výbor dále pro-předcházejícímu volebnímu období. Tento časový úsek lze ozna-
váděl kontrolu přijatých stížností a podnětů občanů městského čit, jako doba získávání zkušeností v nových rozměrech pracov-
obvodu, kde zejména sledoval dodržování termínů při vyřizování ního nasazení. Brzy si však KV zvykl na nové pojetí a rozměry 
takovéto dokumentace, opodstatněnost, či neopodstatněnost stíž-své práce. Lze tedy konstatovat, že toto úvodní období velmi 
nosti, reakci a postup ÚMO Pardubice V. Závěry těchto kontrol dobře zvládl a nadále pracoval zcela konstruktivně, harmonicky 
byly pro úřad příznivé. Termíny vyřízení stížností byly vždy a bez jakýchkoli problémů. V činnosti KV se pozitivně odrazily 
dodržovány a Úřad Městského obvodu Pardubice V postupoval i získané zkušenosti z práce Kontrolního výboru Zastupitelstva 
vždy při vyřizování stížnosti v souladu se zákonem. Do práce města Pardubice. 
kontrolního výboru dále patřila kontrola plnění úkolů stano-Ve velmi dobré činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice V se 
vených Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice V pra-zúročila úzká a zároveň i plodná spolupráce s tajemníkem Úřadu 
covníky Úřadu Městského obvodu Pardubice V na úseku samo-městského obvodu Pardubice V - Mgr. Jiřím Šmahou. Bezesporu 
statné působnosti obce. I zde neshledal KV ZMO Pardubice V si kontrolní výbor může rovněž pochvalovat vstřícnou spolupráci 
žádné nesrovnalosti, takže termíny stanovené zastupitelstvem se starostou Městského obvodu Pardubice V - p. Lic. Jaroslavem 
byly řádně dodržovány.Kňavou a zároveň i se všemi členy zastupitelstva a rady. Samotni 

Kontejnery jsou odváženy  až po naplnění.
Upozorňujeme, že kontejnery slouží pouze občanům, nikoliv firmám a žádáme občany, aby 
odpad dávali pouze do kontejnerů, nikoliv na místo ještě před přistavením kontejnerů!

Stanoviště Den přistavení Přistavení v týdnech Čas přistavení
Češkova - Kašparova 

u školy
Dražkovice - u pošty

Pod Břízkami - roh
s ulicí Dražkovická
Dukla - náměstí

Dukelských hrdinů
Raisova - u mateřské

školy
V Ráji - roh s ulicí 
Boženy Němcové
Višňovka - ulice
K Blahobytu

pondělí

středa

pondělí

středa

pondělí

úterý

úterý

46; 52
43; 49
45; 49
43; 47; 52

42; 45; 48; 51

44; 47; 50

44; 47; 50

43; 45; 47; 49; 51

42; 46; 50
44; 48; 52

6,00 - 8,00 hod.
13,00 - 14,30 hod.
9,00 - 11,00 hod.
13,00 -14,30 hod.

7,00 - 9,00 hod.
13,00 -14,30 hod.

7,00 - 9,00 hod.

10,00 -12,00 hod.

7,00 - 9,00 hod.

 7,00 - 9,00 hod.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů
na území MO Pardubice V do konce roku 2010

Městský obvod vypisuje poptávky na veškeré větší výdaje. Jako jedni z mála ve městě jsme 
vypsali i výběrové řízení na přistavování velkoobjemových kontejnerů, výsypy košů 
a opravy vozovek po zimě. Náš  městský obvod je jediným ve městě, který neodebírá 
přistavování velkoobjemových kontejnerů od Služeb města Pardubic, a to z důvodu 
finanční nevýhodnosti. Zakázky získala firma SK EKO, která nabídla přistavování 
velkoobjemových kontejnerů při stejném počtu přistavení a odvozů laciněji. Naše termíny 
proto chybí v soupisu termínů přistavování, který vyšel v celoměstském radničním 
zpravodaji. Termíny přistavení uveřejňujeme nyní ve zpravodaji našeho městského 
obvodu, budeme se snažit nechat je uveřejnit i v celoměstském zpravodaji.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva MO Pardubice V
za volební období 2006 - 2010

Úzká spolupráce kontrolního výboru 
byla potřebná i v oblasti vazby s finan-
čním výborem a komisemi rady. Ty-
pickým příkladem je spolupráce KV 
s Komisí pro strategický rozvoj 
městského obvodu Pardubice V. Tato 
komise vytvořila velmi důležitý doku-
ment, týkající se rozvoje našeho ob-
vodu, který zastupitelstvo schválilo. 
V tomto materiálu je mnoho dílčích 
úkolů a termínů, které jsou mnohdy 
trvalého a dlouhodobého charakteru, 
je pak na kontrolním výboru, aby 
bedlivě a pečlivě sledoval plnění výše 
jmenovaných stanovených termínů.
I v letošním roce, kdy, jak již bylo 
konstatováno výše, se v říjnu uzavírá 
další etapa nově vzniklého zastupitel-
stva a zároveň i kontrolního výboru. 
Mohu, jako předseda KV ZMO Par-
dubice V, ubezpečit občany našeho 
obvodu, že všichni členové KV pra-
covali stejně pečlivě, svědomitě a zod-
povědně.
Na závěr chci poděkovat všem členům 
kontrolního výboru za jejich poctivou 
a tvůrčí práci a popřát KV, který vzejde 
z nových komunálních voleb, mnoho 
zdaru v jeho nelehké práci.
Kromě toho bych rád poděkoval 
i Vám, všem voličům, že jste mi 
umožnili pracovat v tomto vynika-
jícím kolektivu.

PaedDr. Miloslav Valenta
předseda kontrolního výboru



akce městského obvodu

akce města

výsadby městského
obvodu

Městský obvod při svém vzniku převzal zanedbané chodníky a vozovky na 
hranici životnosti. A to na celém území. Výjimkou byla ulice Milheimova, 
část S. K. Neumanna a část jednoho vnitrobloku. Nechceme se pouštět do 
debaty o smysluplnosti městských obvodů ani o jejich ceně. Považujeme za 
dobré ukázat, co se podařilo udělat za za opravy a rekonstrukce komunikací 
za dobu, co obvod vznikl. Pro přehlednost přikládáme mapku.
Obvod by měl dle kompetencí a přidělovaných prostředků z rozpočtu města 
opravovat jen výtluky a rozbité uliční vpusti. Proto muselo být zavedeno 
pečlivé hospodaření. Jsou vypisována výběrová řízení na všechny větší 
zakázky. I na to, co jiné obvody automaticky odebírají od Služeb města Pardubic 
(opravy vozovek po zimě nebo oblast odpadů). Z prostředků, které dříve stačily 
městu akorát na údržbu zeleně, začaly vybývat miliony na komunikace. Při tom 
zeleni nechceme nic dlužit. Posledních pět let se v obvodu více sází, než kácí.
Dalším nezbytným mechanismem při obnově obvodu je příprava akcí. Obvod 
hned na začátku své činnosti nechal zpracovat studii na sídliště Dukla a Višňovka. 
Nové studie se chystají. Díky tomu dostalo město desítky milionů z EU na opravu 
vnitrobloků. Úřad průběžně zadává nové projekty a to včetně stavebního povolení. 
I ke stavbám, na něž mu nestačí síly. To byl případ Benešova náměstí, které podle 
převzatého projektu udělalo město. 
Dále je důležitá spolupráce s obyvateli obvodu a s městem. Snažíme se vyjít vstříc 
všem a starat se o celé území. Obvod nasadil standard, který nebyl u města zvykem. Se 
zástupci domů projednává jak akce obvodu, tak akce města. U jednodušších akcí 
alespoň záměr oznámí občanům dopisem. 
Máme před sebou ještě dlouhou cestu, než se podaří dát do pořádku prostředí, ve 
kterém žijeme. Věřme, že se bude obvodu dařit i dále.

Obnova obvodu

Komise pro strategii rady městského obvodu Pardubice V pracu-
je již dvě volební období, tj. od r. 2002. Jejími členy jsou zástupci 
všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu MO. 
Komise si stanovila na začátku své existence dva cíle  iniciativně 
přispívat co nejvíce ke zvelebení našeho městského obvodu 
a aktivně spolupracovat na jeho dalším rozvoji.
To vše s vnímavostí k požadavkům všech generací zde bydlících 
občanů. 
Je úsloví, že připravenému štěstí přeje. Stamilionové částky, 

obvod v dalším období. které dnes proudí z prostředků Evropské unie do našeho obvodu 
Bylo by tomu také tak, kdyby takto cíleně nepracovaly volené na rekonstrukci veřejných prostranství a bytových domů, jsou 
orgány obvodu a s iniciativou by měla přijít a všechny kroky však důsledkem „štěstí“ jen z pranepatrné části. Naopak, jsou 
zajišťovat jen velká radnice?  Možná ne, možná ano.   výsledkem prozíravosti a připravenosti obvodu, který nechal na 
Nelze to však říci bez skutečně hluboké analýzy všech činností základě rozsáhlých diskusí s občany zpracovat urbanistické 
na městě i na obvodech. studie sídlišť Dukla a Višňovka, následně podrobné projekty 
Co ale i pak zůstane, protože ta se zanalyzovat nedá, bude jistá a když se objevila možnost čerpat na revitalizaci sídlišť finanční 
pochybnost, jestli by město bylo ve prospěch obvodů stejně prostředky státu a Evropské unie, „byl plně připraven“. 
aktivní, jak to umí obvody samy.Na zpracování studií dalších částí obvodu Dražkovic, Jesničánek 

a dalších se ve spolupráci s jejich obyvateli a městem chystá 

Příspěvek k diskusi
o potřebnosti městských obvodů

a o jejich budoucnosti

Ing. Petr Hrubant, vedoucí ODŽP

Ing. Hana Demlová 
předsedkyně komise pro strategii

Každý rok se podaří udělat na území 
Městského obvodu Pardubice V nová 
parkovací místa. Přesto obvod trpí jejich 
nedostatkem. Situaci ztěžují vraky, roze-
seté po parkovištích a trávnících.
Nové vraky městský obvod označuje vel-
kou žlutou nálepkou a požaduje jejich 
odstranění. Většina majitelů je slušná 
a nechá vozy zlikvidovat. Někteří majitelé 
však „vyřeší“ problém přetažením auta na 

Autovraky
jiné místo a další se tím nezabývají vůbec. 
Samotný Městský obvod Pardubice V má 
snahu o dohodu s majiteli. Vysloužilá auta 
lze bezplatně zlikvidovat třeba u Služeb 
města Pardubic nebo firmy Ruml Sezemi-
ce. Počet vraků je přesto vysoký. Každý 
z nich znepříjemňuje život lidem v okolí. 
Městskému obvodu došla trpělivost. 
Zrychlili postup při jsme likvidaci vraků - 
zahájili jsme spolupráci se soudním znal-

cem a s firmou, která vraky odstraňuje. 
Následně z majitelů náklady vymáháme. 
Týká se to majitelů, kteří ignorují naši 
výzvu, nebo dosloužilá auta přetahují 
z místa na místo. Neukázněným řidičům, 
kteří zaparkovali v rozporu s předpisy sil-
ničního provozu - například pokud stojí 
na úzké vozovce, v odbočovacích pruzích 
nebo na trávníku - se záležitost prodraží 
o pokutu od policie.
Věříme, že majitelé vraků budou mít pro 
náš  postup pochopení.



Rekonstrukce chod-
níků a vozovek by 
mě lo  za j išťova t  
město, ale městské 
obvody samozřejmě 
nečinně nepřihlížejí, 
že nejsou peníze. 
Resty v dosluhují-
cích a zanedbaných 
vozovkách na mno-
ha místech obvodu 
jsou velké. Není v si-
lách města předělat 
je. Městskému ob-
vodu daný stav vadí. 
Proto i letos přiložil 
ruku k dílu a vyšetřil 
v roce 2010 miliony 
korun na další opra-
vy chodníků a vo-
zovek. 
Podařilo se opravit 

chodník v Dražkovicích a v ulici Obětí 24. srpna. Nejnákladnější 
rekonstrukce se teprve chystá. Městský obvod má připraveno 
5 milionů korun na novou vozovku a chodníky na části ulic 
Železničního pluku a K Višňovce. Oprava závisí i na podílu 
města, který je menšinový. 
Druhou akcí, kde se předpokládal podíl města, je hřiště pro 
míčové hry u základní školy Staňkova. Nové hřiště odlehčí 
náporu na hřišti ve vnitrobloku Lexova - Kpt. Nálepky. Bohužel 
město nenašlo prostředky. Městský obvod uskuteční alespoň 
polovinu projektu ze svých ušetřených peněz.
V letošním roce pokročily také vnitrobloky na Dukle a Višňovce. 
Jejich rekonstrukci platí město z dotací, které zajistil Městský 
obvod Pardubice V, a to především zásluhou starosty městského 
obvodu, který před 7 lety přišel s vizí urbanistických studií na obě 
sídliště. Díky tomu se náš obvod stal ve své kategorii nejlépe 
připraveným v republice při přidělování dotace z fondů Evropské 
unie.
Úřad městského obvodu Pardubice V ví o mnoha místech, kde je 
potřeba dát ulice a vnitrobloky do pořádku. Věříme, že se 
městský obvod i město osvědčí jako dobrý hospodář také po 
nadcházejících volbách.

Opravy chodníků a vozovek
na území obvodu v roce 2010

Ing. Petr Hrubant, vedoucí ODŽP

Náš  městský obvod prochází generační obměnou, a tak v něm 
přibývá i mnoho malých dětí. Přesto, že obvod není zřizovatelem 

mateřských a základních škol, 
přispívá každoročně na jejich čin-
nost. Školky pořádají závody i výlety, 
školy využívají dotace na zlepšení 
své práce. Jako jediný v Pardubicích 
náš městský obvod také odměňuje 
žáky základních škol, které navrhnou 
sami učitelé. Ocenění tak nezískávají 
jenom jedničkáři, ale i děti, které jsou 
dobrými kamarády a umějí ostatním 
pomáhat nebo vynikají pouze v ně-
které vědní oblasti. Své „Reprezen-
tanty školy“ tak obvod vyhlásil letos 

Příjemné místo pro děti

Mgr. Bc. Jana Smetanová - ředitelka školy

již posedmé. Dotovány jsou i soutěže, mimoškolní akce a další 
zájmová činnost. A protože svůj volný čas děti tráví i v mnoha 
zájmových organizacích, které v obvodě pracují, dostávají i ony 
přípěvek na svoji celoroční činnost i jednorázové akce. 
Podmínky se významně zlepšily i pro rodiče s dětmi. Ve 
vnitroblocích vyrostla nová dětská hřiště i lavičky k posezení. 
Svoji činnost zahájilo Rodinné centrum Kašpárek, které nabízí 
maminkám a tatínkům s malými dětmi prostor k setkávání, ale i 
společenské vyžití. Jeho nabídka je více než pestrá  zpívánky, 
angličtina, cvičení, poradny i přednášky a mnohé další. 
Úpravami prošel i lesopark, který využívají k procházkám nejen 
rodiče s dětmi, ale i paní učitelky z mateřských škol. V hezkých 
dnech bývá plná i relaxační loučka, kde si rodiče s dětmi mohou 
posedět i hrát a mohou společně trávit volný čas.  A protože se 
práci s dětmi věnuji již více než 28 let, oceňuji péči, kterou jim 
představitelé obvodu v minulých letech věnovali.



• Ulice Na Spravedlnosti je přetížená, využít ulici Pichlovu a zvýšit tak dopravní projednání v potřebných komisích. Samo-
rozbitá a potřebuje rozsáhlou rekon- zátěž frekventované Teplého ulice těsně zřejmě, bez investic do úpravy ulice se 
strukci. před světelnou křižovatkou. Otevření obousměrný provoz neobejde. Bude 

• Oboustranně parkující vozidla zužují polikliniky v Rokycanově ulici přivedlo nutné řešit napojení ulice ke Sv. Anně a k 
profil komunikace a snižují její prů- na nedostačující komunikaci další supermarketu BILLA, bude nutné inves-
jezdnost. vozidla, protože pacienti odkládají svá tovat do technického zhodnocení komuni-

• Hustota dopravy v ulici Na Sprave- auta samozřejmě podél ulice. Plošné kace. Zato by zde mohla po dokončení 
dlnosti přitom často dosahuje úrovně zpoplatnění parkovacích stání v centru úprav zastavovat městská hromadná do-
výrazně zatížených úseků v centru města navíc způsobilo, že lidé pracující, prava, třeba u úřadu práce nebo u poli-
města. nakupující a vyřizující ve městě, parkují kliniky. Dopravní podnik se tomu ne-

Proč je ulice Na Spravedlnosti tak hojně raději zdarma Na Spravedlnosti, než za brání. Ostatně zde autobus č. 8 před třiceti 
využívána? Především sem pardubičtí peníze v centru. K ráně z milosti pro lety jezdíval.
i mimopardubičtí občané přijíždějí na průjezdnost ulice Na Spravedlnosti dojde Ano, ekonomická krize škrtí veřejné roz-
úřad práce. Budově úřadu schází dosta- zřejmě po dokončení výstavby multifunk- počty. Neustálé odkládání řešení problé-
tečně kapacitní parkoviště, proto návštěv- čního domu Babylon na rohu ulic B. V. mů ovšem vede k jejich dalšímu prohlu-
níci odstavují svá vozidla rovněž podél Kunětické a Na Spravedlnosti se stovkou bování. Je lépe dnes vyměnit zatékající 
okraje ulice. Často pak dochází k zabloko- bytů a po zastavění volného pozemku tašku než zítra celou střechu. Doprava v 
vání komunikace nákladními automobily naproti Policii ČR. Zeptal se někdo z těch, Pardubicích se skládá z dopravy v 
jedoucími do spediční firmy v areálu kdo odkládají svá vozidla v ulici Na Spra- jednotlivých ulicích. Dosud marné čekání 
Autoforum, protože nemohou projet vedlnosti, kde asi parkují místní občané? na obchvat je nutné vyplnit rozumnými 
zúženým profilem mezi parkujícími osob- Chtěl by někdo bydlet v ulici, kde své auto investičními zásahy uvnitř města. Ulici 
ními vozy. V ulici Na Spravedlnosti dále nejen nezaparkuje, ale často ji ani nepro- Na Spravedlnosti je stejně potřeba 
sídlí okolo dvaceti firem, ke kterým při- jede, aniž by se mu zároveň nezvýšila opravit. Když se k tomu postavíme 
jíždějí nejen vozidla majitelů, ale samo- hladina adrenalinu? koncepčně v širším zájmu přilehlé části 
zřejmě také vozy zákazníků. K výrazné- Průjezdnost ulice na Spravedlnosti je Višňovky již dnes, pořídíme toho více a 
mu zvýšení hustoty provozu přispělo potřeba urychleně řešit. Je to naše zodpo- levněji, než za pět let - a splníme své 
otevření supermarketu BILLA. Ten sice vědnost jako volených zástupců občanů. poslání volených zástupců občanů, kteří v 
nabízí záchytné parkoviště, ovšem opustit Zastupitelstvu městského obvodu jsem našem obvodu žijí.
je zákazník smí jen směrem vlevo a cestou navrhnul zřízení obousměrného provozu 
zpět na hlavní ulici Jana Palacha musí v ulici Na Spravedlnosti a zajistil jsem 

Na Spravedlnosti by měl být obousměrný provoz

Ing. Jiří Hájek
Sdružení pro Pardubice

www.miros-pce.cz



Je pouze málo míst v Pardubicích, které 
nám mohou závidět nejen jiná česká 
města, ale doslova celý svět. Mezi takové 
chlouby se zcela jistě řadí Dostihové 
závodiště Pardubice, které se nachází 
právě na kraji našeho městského obvodu. 
Z Dostihového závodiště se stal od jeho 
vzniku jeden z nejvýznamnějších skvostů 
města. Proslavila ho zejména Velká pardu-
bická, díky níž se staly Pardubice známé 
daleko za hranicemi České republiky. Je to 
obrovský fenomén a jedna z nejprestiž-
nějších sportovních i společenských udá-

lostí roku. Navíc letos slaví jubileum, poběží se už její 120. ročník.
Dostihové závodiště však není jen Velká pardubická. Slavný pře-
kážkový dostih je „pouze“ vrcholem pestrého programu v areálu 
u Taxisova příkopu, který během roku zahrnuje deset dostihových 
mítinků a zhruba třicet dalších akcí. Areál závodiště také dva roky po 
sobě slouží i v zimě, kdy ho pardubická veřejnost hojně využívá 
k běžeckému lyžování.
Dostihové závodiště je tak místem, k němuž díky jeho historii 
vzhlížíme s úctou a s respektem. A obyvatelé Pardubic by na něj měli 
být pyšní. 
Areál, v němž se za více než 150 let jeho existence zrodilo mnoho 
velkých koňských a lidských příběhů a v němž se z obyčejných 
smrtelníků staly světoznámé legendy, musíme s pomocí nás všech 
zachovat pro budoucí generace a pracovat na jeho neustálém 
vylepšování.

Dlouholetou tradicí jsou na naší škole ekologické aktivity 
a zaměření na výtvarnou výchovu. V rámci těchto aktivit se 
zajímáme o prostředí kolem nás, kreslíme, malujeme a vy-
užíváme i netradiční výtvarné techniky. Duha je i v logu 
školy a symbolizuje naši pestrou nabídku ve vzdělávání. 
Z toho se zrodil zajímavý nápad. 
V jeden den malovala celá škola bez štětců a bez palet. 
15. září 2010 jsme na atletickém stadionu SKP Hvězda 
Pardubice vytvořili krásnou barevnou duhu. Na svěžím 
zeleném trávníku se vyjímala bílá, žlutá, oranžová, zelená, 
červená a modrá trička dětí, která jsme dostali jako 
sponzorský dar. O zajištění sponzorského daru se postaral 
pan Jaroslav Kňava - starosta MO Pardubice V.                   
Duhu vytvořily všechny děti navštěvující naši školu. 
O půl desáté dopoledne se nad stadion vznesla radiem 
řízená helikoptéra, která z výšky nasnímala ten krásný 
obraz. Výsledek si budete moci brzy prohlédnout na we-
bových stránkách naší školy. Doufáme, že se všem bude 
naše duha líbit, neboť dokazuje, že na společném díle 
dokáží pracovat děti od prvňáčků až po žáky devátých 
ročníků. A tato schopnost spolupráce je pro nás všechny 
důležitá.
Na závěr bychom rádi poděkovali panům P. Horynovi 
a D. Pékovi za technické zajištění celého projektu.
Byl to pro nás nevšední zážitek.

městský obvod není jen místem, kde si občané vyřizují určité Řadu minulých měsíců bylo hlavním 
ž žš zále itosti, ale e městský obvod zahrnuje i skupinu volených tématem vět iny jednání Místní ko-

č č čč š ob anů  starostu, místostarostu, leny rady, zastupitele a i leny mise Jesni ánky ře ení dopravní situ-
č různých komisí, kteří převážně svoje funkce vykonávají ace v Jesni ánkách, zejména v ulici 

odpovědně. Tito motivovaní Na Záboří. Městský obvod zadal od-
čš lidé představují ur itou hybnou borné firmě zpracování studie ře ení 

č páku pro rozvoj obvodu  vyhle-dopravní situace v Jesni ánkách. 
dávají možnosti zlepšení pod-Studie byla, po zahrnutí připomínek, 
mínek života na území obvodu, schválena zastupitelstvem MO Par-
iniciují realizaci potřebných dubice V. Realizace 1. etapy s náklady 

č opatření, přípravu příslušných okolo 350 tis. K  má za cíl zklidnit 
ž studií a projektů a mnohdy se provoz v ulici Na Záboří. K dodr o-

ž podílejí na získávání prostřed-vání sní ení rychlosti na 30 km/hod. 
č ků pro jejich realizaci z různých bude přispívat parkování vozidel na místech ur ených svislým i 

čč dota ních titulů. Realizované vodorovným dopravním zna ením. Parkující vozidla střídavě po 
projekty v našem obvodu za mi-obou stranách ulice tak vytvoří, podle odborníků, i psychickou 

č žž nulé období dokazují, e toto podporu pro dodr ování omezené rychlosti  řidi  před sebou ne-
č nejsou jen prázdná slova, nýbrž uvidí rovný a volný úsek komunikace. Stoupne i po et parkova-

ž žž ž fakta. Není tedy a  tak důle ité, cích míst v ulici Na Záboří na 157, co  je o 30 více, ne  autory 
čš č zda ob an zná „svého“ starostu, studie zji těný max. po et parkujících vozidel. Zastupitelstvo 

š ž ale jaké jsou výsledky.města v ak 25.6.2010 prostředky neschválilo. Domnívám se, e 
č č žž š Nevěřím, e bez těchto lidí by situace v této ásti Jesni ánek naléhavě vy aduje ře ení a je 

č č č náš obvod vypadal jako dnes. nutno s provedením zna ení po ítat při tvorbě rozpo tu MO 
Ostatně ještě před osmi lety to Pardubice V na rok 2011. V minulosti se v rámci obvodu podařilo 

š ž bylo zcela zřetelné.realizovat řadu akcí i vět ího rozsahu a proto pova uji usku-
tečnění akce na jaře 2011 za reálné. 
Nejen v této souvislosti bych rád uvedl několik poznámek k 
městským obvodům v Pardubicích. Je třeba si uvědomit, že 

Dostihové závodiště v Pardubicích

Ing. Vítězslav Novák Pedagogové ZŠ  Pardubice, Staňkova  128
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Ing. Miroslav Baťa - člen rady
a předseda MK Jesničánky



Nedá mi to, abych se skutečně v případě 
skoro neuvěřitelného příběhu postupu 
absolutních amatérek basketbalového 
klubu Studánka do nejvyšší republikové 
soutěže nezeptal, jestli sním, či bdím. Je to 
počin skutečně obdivuhodný a realita je 
pravdou. Děvčata pod obětavým vedením 
trenéra Romana Chocholouše a asistentky 
trenéra Kateřiny Kulichové, mimocho-
dem sestry basketbalové reprezentantky 
Petry, dokázaly prostě nemožné. Klub 
založený v roce 2004 se postupně vyvíjel 
a dnes v klubu působí 20 kvalifikovaných 
trenérů, jeden s licencí A, sedm s licencí B 
a dvanáct s licencí C. Trenéři se věnují 
dětem 3x až 4x týdně na trénincích a o ví-
kendech na zápasech. Všichni vykonávají 
tuto činnost zdarma. Klub má také 300 
členů (cca 180 hráček) a je pravidelným 
účastníkem celorepublikových i oblast-
ních soutěží. Pro klub je velmi důležitá 
velká členská základna, věková návaz-
nost a obsazení všech basketbalových 
soutěží. Od sezóny 2010/11 budou hráčky 
BK Studánka startovat ve 20 soutěžích. 

Fantasie nebo realita?

Mezi nimi je nejvyšší soutěž žen ŽBL, 2. 
liga žen a obě extraligové dorostenecké 
soutěže. Nejmladší hráčky hrají oblastní 
soutěže a turnaje. Celkem bylo do soutěží 
přihlášeno 10 mládežnických družstev. Je 
nutné i dodat, že o celý tým se ještě starají 
i manažer Aleš  Černohorský a organi-
zační pracovník Pavlína Chocholoušová. 
A bez koho by to ještě nešlo? Přeci bez 
rodičů dětí, kteří v klubu hrají. Ti velmi 
nezištně a obětavě pomohou právě tam, 
kde je třeba!
Mne velmi těší, že od této sezóny budou 

hráčky k vidění na pravidelných zápasech 
v našem městském obvodu, v basketbalo-
vé hale na Dukle. Proto Vás jejich jmé-
nem i svým zvu na zápasy, které jistě ne-
budou postrádat velmi bouřlivou atmosfé-
ru a které Vás jako sportovní diváky jistě 
potěší. Děvčata se totiž i kvůli Vám chtějí 
o každý výsledek náležitě poprat a ukázat 
všem, že i ve velmi amatérských pod-
mínkách se dá hrát kvalitní basketbal.

Jaroslav Kňava, starosta MO Pardubice V
Děvčata  HODNĚ ŠTĚSTÍ!

Pokud se někdo z Vás zajímá o vývoj naší 
společnosti, pak jistě ví, že naše populace 
stárne. Demografický vývoj obyvatelstva 
zřetelně ukazuje, že v ČR roste počet seni-
orů. Ne jinak je tomu i v městském obvodě 
Dukla, kde služby pro seniory doposud 
chyběly. Rodinám, které se starají o své ro-
diče a prarodiče, bychom chtěli být v nároč-
né péči nápomocni. Jakým způsobem? 
Od 1.1.2011 Denní stacionář Slunečnice v 
ulici A.Krause  otevře své prostory nově i 
pro seniory,  kteří budou mít zájem o pomoc 
a odbornou péči  pracovníků sociálních 
služeb. 
Cílem denního stacionáře, který bude své 
služby poskytovat v době od 6.00 do 16.30 
hodin, je zajištění péče v oblasti osobní hy-
gieny, oblékání, stravování. Jaký program 
bude pro seniory připraven? 
- Ruční práce (šití, vyšívání, drhání, tkaní, 
apod.)

- Biblioterapie (předčítání literatury a tis-
ku)

- Čítárna denního tisku
- Seznamování s obsluhou počítače, uvolněných prostor doposud využívaných internetová kavárna jinými organizacemi bude přemístěn okrsek - Canisterapie (přímý kontakt se cviče- pečovatelské služby, který uvedené služby nými psy) dále rozšíří o péči o osobní hygienu a další - Společenský klub (tanec, zpěv, spole- úkony. čenské aktivity, „odpolední čaje“) Pokud Vás naše nabídka zaujala, obraťte se  - Návštěvy kulturních akcí přímo na pracovníky Denního stacionáře - Společenské akce (výstavy, besedy, Slunečnice na tel.: 466 304 924. přednášky)
- Videotéka a poslech audio nahrávek

Do budoucna (od roku 2012) předpoklá-
dáme další rozšíření služeb pro seniory.  Do 

Denní stacionář Slunečnice nově i pro seniory

Za Sociální služby města Pardubic
Mgr. Eva Holečková

vedoucí Denního stacionáře Slunečnice

20.10. 2010
BK Pliska Studánka
ZVVZ USK Praha (středa 18:00)

24.10. 2010
BK Pliska Studánka
Valosun Brno

07.11. 2010
BK Pliska Studánka
BK Lokomotiva Karlovy Vary

21.11. 2010
BK Pliska Studánka
Czech Coal Aldast Strakonice

05.12. 2010
BK Pliska Studánka
Sokol Hradec Králové

09.01. 2011
BK Pliska Studánka
Kara Trutnov

23.01. 2011
BK Pliska Studánka
VŠ Praha

30.01. 2011
BK Pliska Studánka
Frisco Sika Brno

16.02. 2011
BK Pliska Studánka
Slovanka MB (středa 18:00)

Domácí zápasy
ŽBL - BK

Pliska Studánka
základní část

Ostatní zápasy v neděli v 16:00 hod.



Vážení spoluobčané!
Myslím, že nikdo z nás nezpochyb-
ňuje to, že se za posledních osm let se 
v Městském obvodu Pardubice V 
mnoho změnilo. Přes počáteční po-
chybnosti, zda obvody mají smysl 
a jestli to není jen rozrůstání byro-
kracie, se potvrdilo, že bližší kontakt 
s občany a větší znalost místních 
poměrů se projevuje v efektivnější 
činnosti státní správy a zcela jiném 
přístupu k problémům v obvodu. 
Markantně jiný přístup úředníků 

Městského úřadu Pardubice V ve srovnání s dobou, kdy toto 
území spravoval pouze Magistrát města Pardubice, potvrzuje 
správnost rozhodnutí obvody vytvořit. 
Nesouhlasím s tím, že je potřeba obvody zrušit nebo jejich 
činnost omezit, naopak se domnívám, že by se jejich pravomoc 
měla rozšířit, a to hlavně v oblasti investic do infrastruktury 
obvodu. Ujišťuji Vás, že v péči o chodníky, a to mám na mysli 
hlavně zimní období, by obvody dokázaly mnohem efektivněji 
a kvalitněji řešit tyto někdy až kalamitní situace. Bohužel tato 
možnost je jim stále upírána. Nepopiratelně kvalitněji je 
prováděna i péče o veřejnou zeleň, koncepčnost nových výsadeb 

Štěstí přeje připraveným
na základě dobré znalosti místních poměrů a možnost zpětných 
vazeb na občany obvodu postupně dělají ze sídlišť v obvodu 
místa, ve kterých je radost žít. 
Chci touto cestou poděkovat i Vám, vlastníkům bytových 
jednotek, že jste pochopili, že péče o vaše domy musíte vzít do 
vlastních rukou a množstvím zrekonstruovaných domů 
dokreslujete změny, které se udály na našich sídlištích. Kdo by si 
pomyslel v roce 1989, kolik se dá udělat práce za dvacet let. 
Zrekonstruované budovy s novými střechami i fasádami, s 
novými rozvody, okny a dveřmi se po vzniku obvodu podařilo 
doprovodit mnohými rekonstrukcemi komunikací, chodníků a 
vnitrobloků provedenými současně s rekonstrukcí páteřní 
kanalizace. 
Já jsem obyvatelem sídliště Dukla a jsem hrdý na to, co se v tomto 
sídlišti za poslední roky dokázalo. Jako zastupitel městského 
obvodu jsem sledoval činnost úřadu a vedení Městského obvodu 
Pardubice V, a mohu potvrdit, že z hlediska projektové připra-
venosti na investice v obvodu se jim dá jen málo vytknout. 
Bohužel v některých případech zájmy obvodu ustupují zájmům 
města, a tak stále zůstávají některé zcela připravené investice 
nerealizovány. Protože se traduje, že štěstí přeje připraveným a já 
tomu pevně věřím, jsem přesvědčen, že následující roky se 
obvod, který je rozhodně připraven na příliv investic, bude dále 
rozvíjet a krásnět. Přeji nám všem, aby se to splnilo. Hezký den!

Ing. Jiří Janoš
zastupitel Městského obvodu Pardubice V

Pardubice mají osmým rokem zřízené - výsyp odpadkových košů a přistavová- - plynárny, které odstraňují závady na 
městské obvody na celém území města. ní velkoobjemových kontejnerů, plynovém potrubí.
Pro úřad městského obvodu jsou prvořadí - péči o dětská hřiště. Do výčtu patří také vlastníci domů, za 
obyvatelé. Na samém začátku své činnosti nimiž jdou opravy propadlých ulic a tráv-Nad rámec svých povinností městský ob-
nechal úřad zpracovat studii na sídliště š čč níků v důsledku vadných kanaliza ních vod z u etřených finan ních prostředků: 
Dukla i Višňovka. Lidé měli možnost přípojek.- opravuje a rekonstruuje chodníky a vo-
ovlivnit jejich tvorbu. Jsme jediným Úřad je bezmocný v záležitostech, které zovky, 

mu nebyly svěřeny. Pokud nemá úřad - přispívá městu na drahé (pro obvod obvodem, kde se lidé mohli podílet na 
žč mo nost rozhodovat v pravomocech měs-finan ně nedostupné) opravy ulic,uspořádání svého okolí. Studie na Jesni-

ta, prosazuje zájmy obyvatel a úřadu sta-- zadává projekty u nákladných oprav, čánky a Dražkovice zatím chybí. Před zá-
žž rosta obvodu. Věříme, e stručný výčet jejich  realizace poté přechází na město. sadními opravami znovu starosta a pra-

Magistrát města Pardubic zajišťuje:covníci úřadu seznamují zástupce domů pomůže k rychlejšímu vyřízení potíží 
- čištění vozovek a chodníků, s rozsahem a termínem opravy. Úřad i k posouzení na kolik si úřad, město 
- umísťování a opravy dopravních značek,oznamuje lidem také kácení, dosadby a další plní své povinnosti.
- kompletní zimní údržbu komunikací zeleně nebo změny dopravního značení 
a chodníků,v celých ulicích. Nejde o povinnost, ale 
- celkové opravy komunikací, úřad v rám-považujeme to za slušné a užitečné.
ci koordinace jedná s obyvateli i o těchto Přes veškerou snahu ale nejsme schopni 
akcích,  zařídit vše. Jde o to, že odbor dopravy, 
- svoz popelnic a kontejnerů na běžný odbor životního prostředí a jiné odbory 
i tříděný odpadmá jak magistrát města, tak i městský 
Další instituce, které se podílí na chodu obvod. Město rozdělilo pravomoci mezi 
města, jsou:odbory magistrátu a obvodních úřadů 
- krajský úřad, který kontroluje znečiš-„Statutem města Pardubic“. 
tění ovzduší,Městský obvod tak na základě svěřených 
- správa a údržba silnic, která se stará kompetencí zajišťuje:
o vozovky kraje na území obvodu (uve-- opravy výtluků ve vozovkách a chodní-
deny výše), cích, s výjimkou vozovek kraje (správy 
- Policie České republiky a městská poli-údržby silnic): Teplého, Jana Palacha, 
cie, Chrudimské, Nemošické a hlavního tahu 
- dopravní podnik vlastnící autobusové skrz Dražkovice, 
zastávky,- čištění dešťových vpustí ve vozovkách,
-Vodovody a kanalizace Pardubice, které - vydávání povolení na zábor veřejného 
vlastní kanalizaci a vodovodní řád, právě prostranství,
jim patří leckteré propady ve vozovkách,- správu tržnic,
- elektrárna Opatovice, která se stará - péči o veřejnou zeleň ve vlastnictví 
o teplovody,města,

Pravomoci úřadu MO a ostatních orgánů při správě věcí veřejných

Ing. Petr Hrubant
vedoucí odboru dopravy životního prostředí

Seniorcentrum

Gymnastika, protahovací a posilovací 
cvičení; Cvičení zdravotní a rehabili-
tační; Jóga pro začátečníky i pokročilé; 
Čínské tradiční cvičení; Paličkování; 
Trénink paměti; Pěvecký soubor Ná-
vrat; Taneční kroužek manželů Pazde-
rových; Kurz němčiny; Kurz angličti-
ny; Právní poradna; Plesy, výlety a jiné 
kulturní akce

Pospíšilovo nám. 1693
(bývalá mateřská školka, 1. patro)

Kontakt:
BcA. Michaela Smetáková

nám. Republiky 12, Pardubice 530 21
michaela.smetakova@mmp.cz

tel.:  466 859 747



říká Jiří Hájek, zachránce kaple...
Pátý pardubický obvod má spoustu zajímavých zákoutí. Patří mezi ně, na samé 
hranici obvodu, i Kaple svaté Anny, kterou najdete hned vedle po ní pojmeno-
vaného silničního podjezdu. Malá kaplička stojí jako svědek zašlých časů 
utlačovaná z jedné strany frekventovaným železničním koridorem, ze strany 
druhé hustým provozem Anenské ulice. Její neutěšený stav podtrhuje blátivá 
ulice K Vinici a zdevastovaná kaple už byla na cestě ke svému zániku. Ovšem, 
tak jako se v devatenáctém století našel pardubický měšťan, který kapli postavil, 
našel se i nyní místní patriot, který se rozhodl ji zachránit. Zachráncem kaple se 
stal Jiří Hájek, člen obvodního zastupitelstva a kandidát do zastupitelstva 
pátého obvodu.
Ke kapli, na jejímž místě stála od roku 1771 socha světice s Jezulátkem, získal 
Jiří Hájek vztah už v dětství, kdy si tu jako rodilý Pardubák hrával. Kolem kaple 
chodil a jezdil a bylo mu líto, jak oblíbené místo chátrá. „Jednoho dne jsem si 
řekl, že kapli zachráním,“ vzpomíná Hájek. „To bylo ještě v době totality, kdy 
tento sen nebylo možné uskutečnit. Po revoluci jsem se do toho ale pustil a po 
mnoha peripetiích se mi kapli podařilo koupit. Teď se ji snažím zachránit, ta 
kaplička je moje srdeční záležitost.“

KUPNÍ SMLOUVA OD PREMIÉRA
Získat kapli nebyla vůbec jednoduchá věc. Jenom vypátrat, komu vlastně 
zchátralý sakrální objekt patří, stálo mnoho času. Ani pak ale nebylo vyhráno, 
protože odkoupit kapli od státu, kterému patřila, musela schválit vláda. „Po 
všech žádostech a posudcích přišla vládní krize a žádost o odkup kapličky byla 
vyřazena z programu vlády,“ vzpomíná dnes už s úsměvem Jiří Hájek. Kýžený 
den ale nakonec přišel s ním i kupní smlouva podepsaná přímo premiérem. 
Tady je ale vlastně jen další začátek. Kaple svaté Anny, kterou měla v majetku 
Správa železniční dopravní cesty, se rozhodně nedá považovat za udržovanou. 
A tak se po jednom a půl století částečně zopakuje historie. Zatímco v polovině 
devatenáctého století jeden Pardubák postavil kapličku, aby věřící na poutním 
místě netrpěli rozmary počasí, o několik generací po něm přijde druhý, aby 
kapličku zachránil. Tím je právě Jiří Hájek. „Musím říct, že i tato historická 
reminiscence byla pro mne určitou motivací. Proč onen měšťan tehdy kapličku 
postavil? Měl k tomu přece nějaký důvod, chtěl postavit kapli a postarat se o to, 
aby lidé, kteří se přišli pomodlit, nestáli na dešti. Já o jeden a půl století později 
tam chci udělat hezké zákoutí, které tam teď není,“ vysvětluje. Přitom si 
uvědomuje, že ho čeká velká časová i finanční investice, jejíž návratnost 
spočívá jen a pouze v dobrém pocitu ze záchrany památného místa. Rekonstruk-
ce kaple svaté Anny spolkne nejméně milion korun, nutné je opravit prakticky 
všechno. Zakrátko začne rekonstrukce střechy a oprava věžičky neboli sanktus-
níku.  Poté kaplička musí dostat novou fasádu, vyměnit je nutné všechna okna, 
nové musí být vnitřní omítky, rozhodně laciné nebude ani restaurování tepané 
vstupní mříže a pochopitelně i samotné sochy svaté Anny. Každý detail přitom 
musí být konzultován s památkáři, neboť kaplička je na soupisu kulturních 
nemovitých památek.

KAPLE A PARFORSNÍ HONY
Jiří Hájek se ovšem nechce spokojit jen s opravou jeho oblíbené kaple. V plánu 
má i zkulturnění jejího okolí. To by mělo dostat dláždění a nasvícení kaple, 
kterou je zároveň nutné protihlukovými stěnami oddělit od nepříjemného ruchu 
blízké železniční i automobilové dopravy. Zlatým hřebem by na závěr rekon-
strukce kaple mělo být její znovuvysvěcení. To je nezbytné pro případné obřady. 
„Už nyní se u kaple konají pouti ve svátek svaté Anny, v budoucnu si tady 
dovedu představit křtiny, mezi mladými lidmi nyní oblíbené zásnuby nebo 
i menší svatbu,“ hledí několik let dopředu Jiří Hájek. 
Zpříjemnit a zkultivovat památné místo Kaple svaté Anny, případně ji využít pro 
obřady, to není jediným cílem Jiřího Hájka. Neodmyslitelným symbolem 
Pardubic je kůň a kaple má ke koním velmi blízko. „Velkým tématem pro 
kapličku jsou parforsní hony. V době před vznikem Velké pardubické právě 
u kapličky tyto hony startovaly a jezdci odtud vyráželi různými směry,“ 
objasňuje Hájek vztah Kaple svaté Anny ke koním. Po tomto vysvětlení se proto 
nelze divit plánu pořádat v termínu před slavným dostihem u kaple výstavy 
týkající se právě parforsních honů, které byly předchůdcem Velké pardubické. 
Věřme, že zachránci památného místa pátého pardubického obvodu Jiřímu 
Hájkovi všechny jeho plány vyjdou.

Kaple svaté Anny je moje srdeční záležitost



Ve volební místnosti bude vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem 
“vzor”. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky. Je 
nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Po 
záznamu ve výpisu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.  
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn 
oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden  název 
obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandi-
dáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku 
v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných 
sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran 
možné, pokračují sloupce v následující řadě, případně na druhé straně 
hlasovacího lístku. Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nej-
později tři dny přede dnem voleb (12. října 2010). V případě, že dojde 
k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební 
místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlaso-
vací lístek upravit  jedním ze tří uvedených způsobů: 
První způsob  - označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před 
názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, 
kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. 
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna  volební 
strana, byl by takový hlas neplatný. 
Druhý způsob  - označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem 
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, 
nejvýše  však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být 
zvoleno. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, 
než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. 
Třetí způsob  - oba způsoby, popsané v předchozích bodech, lze kom-
binovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu  volební stranu  a dále 
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, 
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 
ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě ozna-
čeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle 

Informace o způsobu hlasování  ve volbách do zastupitelstev obcí
ve dnech 15. a 16. října 2010

pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud 
by byla tímto způsobem označena více než jedna  volební 
strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by 
takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Po-
kud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, 
ani kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, 
hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky něko-
lik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas 
neplatný. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hla-
sovacího lístku hlasuje  volič tak, že úřední obálku vloží 
před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
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Tvář železnic netvoří jen velké dráhy, ale také vlečky. Vždyť Unipetrol Doprava, která nyní i dopravuje ucelené vlaky cisteren 
v roce 1907 jich měly Pardubice celkem 32.  Postupem času do Pardubic.
jednotlivé vlečky zanikaly tak, jak se měnila tvář Pardubického Vlečky Synthesia
uzlu. Zanikla vlečka do „karantény“ z roku 1915 v souvislosti Nejrozsáhlejší podniková síť v Pardubicích a okolí se nachází v 
s výstavbou sídliště Dukla, zanikly vápenné pece (po nich zbyl průmyslovém komplexu Synthesia. Kolejiště firmy je velmi 
jen název ulice K Vápence). Největší změny kolejiště proběhly  rozlehlé a je na něj připojeno několik menších firem, z nichž 
v letech 1956 až 1965. Vzhledem k komplexní přeměně průmys- nejdůležitější je betonárna. V prostoru mezi Semtínem a 
lové čtvrti před současným nádražím zmizely vlečky zbořeného Rybitvím vlečka úrovňově kříží silnici I/36 do Bohdanče a 
cukrovaru, odstraněna byla všeobecná nakládková a vykládková trolejbusovou trať. Vlečka je zajímavá i tím, že je téměř napojena 
kolej v místě dnešní pošty (kolej k ní vedla přes místo dnešní i ze stanice Stéblová. 
fontány před nádražní budovou). V sedmdesátých a osmdesátých Vlečka na letiště
letech zanikly další vlečkové provozy. Nejprve to byla vlečka do Přímo v zastávce Pardubice – závodiště odbočuje vlečka na míst-
podniku Staviva odbočující z koleje před starým nádražím ní letiště. Vlečka je zaústěna s odvratnou výhybkou na rosickém 
a kolem budovy výpočetního střediska ČSD křižující silnici na konci zastávky a přes celou její délku je zadlážděná. Vlečka je 
místě dnešní „rychlodráhy“. Následovalo zrušení vlečky do nevyužívaná, jezdí se po ní jen jednou za několik let (v roce 2009 
elektrárny, která bránila výstavbě rychlostní komunikace. Tím se tam jelo jen jednou).

Vlečka fy Vitana / Kávovinydošlo k výstavbě stáčiště mazutu a LTO v místech za tratí u pod-
Minimálně používaná vlečka je zaústěná na jižní straně choceň-jezdu sv. Anny, kde se stáčejí topná média pro městskou teplárnu 
ského zhlaví žst. Pardubice hl. n.  Na vlečce jsou dvě koleje, jedna dodnes. V devadesátých letech ustal ruch na vlečkách do 
výhybka a kolej napříč s dvěma točnami. Za rok 2004 údajně vojenského zásobování v Milheimově ulici. Jedna kolej byla 
přijala vlečka 18 vozových zásilek a dvě odeslala. Dnes vypadá nejprve využívána formou Eso-kovošrot a od roku 2002 zrušena.
nepoužívaně, obrat vozů je zde naprosto minimální. Z důvodů Zaniklá vlečka u zastávky Semtín

Zhruba na konci padesátých let minulého století začala výstavba špatného stavu kolejí byla zkrácena jen na úsek cca 80  m za vrata.
DOM Pardubicetzv. finských domků v Ohrazenicích. Pro dodávky materiálu zde 
Areál byl v roce 2008 předán mimo ČD. Majetkoprávní vztahy byla vybudována vlečka. Odbočovala za přejezdem silnice na 
nám nejsou známy. V části areálu se usídlila firma CHT Bohdaneč do prostor mezi trať a dnešní silnici do Hradce 
Pardubice a vlečka je nyní nevyužívaná. Na vlečce již žádná Králové. Po dostavbě domků ještě nějaký čas fungovala ke 
vozidla nejsou. Pokračování vlečky na původní stáčiště Benziny skladištím, které později spadaly pod obchodní domy PRIOR. 
za vraty bývalé "DOMky" stále existuje, koleje však končí cca Vlečka byla zrušena kolem roku 1965. Podle výpovědí 
25 m za plotem ve vegetaci. Areál Benziny přestal být využíván pamětníků byla osazena krycími návěstidly. Jestli se jednalo o 
na přelomu 70. a 80. let min. století.návěstidla plnící zároveň funkci oddílových se nám nepodařilo 

zjistit. Do dnešních dnů je patrný naproti nástupišti zastávky 
Víme, že tento materiál není zdaleka vyčerpávající a není ani Semtín odvodňovací příkop, který sleduje původní směr 
úplný. Vycházeli jsme pouze z dostupných informací, vlastních vlečkové koleje.
vzpomínek a platných ročenek ČSD. Vlečka do bývalého železničního vojska (areál Inventa)

Těsně za vlečkou do Vitany odbočuje také tzv. Nová vlečka do 
areálu, v kterém do počátku devadesátých let sídlil železniční 
pluk (na stránkách o vojenských drahách najdete i informace o 
dodnes zachovalých pozůstatcích vlečky na technické cvičiště, 
která odbočovala z popisované vlečky hned na začátku areálu). 
Rozsáhlé kolejiště mezi sklady vedoucí i do dílen, lakovny či 
bývalé topírny bylo využíváno stále méně a v roce 2005 byla 
vlečka zrušena. Areál nyní zcela mění tvář - letos v něm byl na-
příklad otevřen nový obchodní dům Kaufland. 
Vlečky existující
Jako v každém průmyslovém městě je i v Pardubicích stále ještě 
dost podniků napojeno na síť ČD vlastními vlečkami. Nadále se 
ale ve městě rozvíjí spíše elektrotechnický průmysl, a tak nové 
velké podniky (Foxconn, Panasonic či Toyota) napojení na dráhu 
nemají. Obzvlášť u fy Foxconn je trochu nepochopitelné, protože 
komponenty se stejně dovážejí z Asie lodí a potom vlakem, ale 
překládají se ještě na kamiony a teprve ty díly vozí (v docela 
velkém počtu) do závodu ležícího v bezprostřední blízkosti 
vlečky. V době, kdy areál patřil n.p. Tesla byla vlečková kolej za 
areálem tzv. polygonu (tedy hned u plotu Foxconnu) v provozu.
Nyní v Pardubicích existují následující vlečky:
Vlečka do lihovaru
(úředně zrušená, ale existující)
Vlečka fy Paramo
Ropná rafinerie Paramo ležící u pražského zhlaví žst. Pardubice 
hl. n. je napojena na síť ČD úvratí přes předávací kolejiště. 
V areálu je hustá síť využívaných kolejí, rovněž obrat vozů je 
slušný. Mezi předávacím kolejištěm a areálem podniku kříží 
vlečku chodník a stezka pro cyklisty a tento přechod je vybaven 
blikači. Dopravu na vlečce obstarává svými lokomotivami firma 

Trocha historie - vlečky v Pardubicích a okolí

O. Čížek a J. Reitmayer (www.pshzd.cz)

Poděkování za pomoc při zpracování tohoto tématu patří
p. Martinu Navrátilovi.
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Město Pardubice ve spolupráci se Službami města Pardubic a.s. 
rozmístilo na svém území k měsíci dubnu 2010 celkem 937 ks 
separačních kontejnerů, z toho 176 ks kontejnerů na papír, 424 ks 
kontejnerů na plasty, 326 ks kontejnerů na barevné sklo a 11 ks 
kontejnerů na čiré sklo. Bohužel, tyto separační nádoby neplní 
zcela svůj účel tak, jak by měly. Díky některým nezodpovědným 
občanům se do těchto kontejnerů dostávají i věci, které tam 
nepatří a také běžný domovní odpad. 
Pro takto znečištěnou surovinu (papír, sklo, plast), kterou z těchto 
nádob získáváme, pak samozřejmě jen velice těžko nacházíme 
odbytiště, v horším případě musí být celý obsah kontejneru 
vyvezen na skládku. Separace tak zcela ztrácí svůj význam, maří 
se úsilí ostatních spoluobčanů a zbytečně se prodražuje  s čímž 
souvisí samozřejmě i výše poplatků za svoz a likvidaci odpadu, 
které všichni platíme.
Podobná situace je i v opačném případě  pokud je někdo líný 
vhodit např. plastové PET lahve do žlutého kontejneru a odloží je 
do běžného kontejneru s komunálním odpadem, nedojdou tyto 
plasty již nikdy dalšího využití, neboť komunální odpad nepro-
chází před uložením na skládku již žádným třídícím zařízením! Je 
tak značně zatěžováno životní prostředí množstvím prakticky 
nezničitelného odpadu ukládaného na skládky, který by jinak  při 
troše dobré vůle - mohl být úspěšně zrecyklován.
Obracíme se proto na Vás - občany města Pardubic - přistupujte 
prosím k separaci odpadu zodpovědně! Nezapomeňme, že správ-
ným tříděním odpadu nejen výrazně chráníme životní prostředí, 
ale jdeme příkladem i dalším generacím.
NYNÍ TŘÍDÍME I NÁPOJOVÉ KARTONY!
Nápojové kartony je možné dále zpracovat a využít za předpo-
kladu, že se nesmíchají s ostatním odpadem v popelnici. Proto je 
velmi důležitá spolupráce každého z nás při jejich tříděném 
sběru.
V městě Pardubice se již od r. 2007 objevují na žlutých kontejne-
rech na plasty také oranžové čtvercové nálepky vyzývající k od-
kládání nápojových kartonů do těchto nádob společně s plasty.
Nálepky jsou o rozměru 27x30 cm s nápisem „Nápojové karto-
ny“, obrázkem a popisem které obaly a jak správně třídit.
Základní pravidla pro správné třídění:
· Do kontejneru patří krabice od džusů, mléčných výrobků, vín 
apod.
Před odhozením nápojového kartonu do kontejneru vyplách-
něte prosím obal troškou vody a stlačte jej, abyste zmenšili jeho 
objem!

· Do každé, i té nejmenší kuchyně, se vejde taška, do které může-
te kartony společně s plasty shromažďovat, abyste nemuseli 
s každým chodit do kontejneru.

Co se dále s kartony děje?
· Kontejnery se smíchanými plasty a nápojovými kartony se 
pravidelně sváží na dotřiďovací linku odkud jsou pak jednot-
livé druhy odpadů (plasty a kartony) předávány k dalšímu 
využití.

· V papírnách nebo na speciálních linkách lze pak z nápojových 
kartonů oddělením jednotlivých vrstev nebo rozdrcením, zís-
kávat suroviny pro výrobu stavební izolace, palet, papíru apod.

Pro jakékoli další informace jsme Vám plně k dispozici.

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Služby města Pardubic a.s. 
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