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Vážení spoluobčané,

právě  vychází  první  číslo  naše-
ho  zpravodaje  v  letošním  roce  
a  já  se  mohu  jeho  prostřed-
nictvím s  vámi opět pozdravit         
a  zprostředkovat  vám  informa-
ce o naší činnosti a dalším dění. 
Zima  nebyla  nijak  zvlášť  tuhá,  
ale  s  velkou  absencí  sluníč-
ka,    a to je určitě znát nejen na 
naší náladě, ale i zdraví. Doufej-
me,  že  krásné  jaro  vše  napraví.  

Tento rok bude nejspíš pro městské obvody přelomový.  Měs-
to  Pardubice,  jak  jste  již  byli  informováni,  již  delší  dobu  uva-
žuje o zrušení, či redukci počtu městských obvodů. Vzhledem 
k tomu, že politické kluby se nedokázaly shodnout na způsobu 
řešení,  budete zřejmě dotázáni  vy,  občané tohoto města,  zda 
si  přejete,  aby  Pardubice  byly  členěny  na  městské  obvody  či  
nikoliv,  a  to  formou celoměstského referenda.  Myšlenka je  to 
určitě  správná,  protože  správu  tohoto  města  vykonávají  po-
litici  a  úředníci  pro  vás  občany.  Referendum  by  se  mělo  ko-
nat  nejpozději  do  června  tohoto  roku.  Jen  je  otázka,  zda  po  
dvojích  volbách  do  zastupitelstev  krajů  a  prezidentských  se  
k hlasovacím urnám dostaví  potřebný počet  občanů,  tj.  35 % 
a  hlavně,  zda  budou  mít  dostatek  objektivních  informací  pro 
své  rozhodnutí.  Nemyslím  si  totiž,  že  tato  věc  je  pro  občany  
nějak klíčová. Jako všichni, chceme mít pěkné životní prostředí, 
spravené  a  čisté  chodníky,  ulice  a  veřejná  prostranství,  upra-
vené  trávníky,  potřebnou  infrastrukturu,  zkrátka  vše  co  život   
obohacuje  a  dělá  jej  příjemnějším,  a  je  nám  celkem  jedno,  
zda  nám  to  zajistí  samo  město  nebo  městské  obvody.  Nejen 
já jsem toho názoru,  že zrušení  městských obvodů bude kro-
kem zpět a okrajová území města budou opět chátrat.  Bohu-
žel, výhrady proti existenci městských obvodů se zúžily pouze 
na finanční důvody a v té souvislosti město argumentuje částkou 
50 mil. Kč, která však není pravdivá a slouží jen k ovlivnění ná-
zoru  občanů.  Ano  městské  obvody  stojí  více  peněz,  ale  proti  
tomu lze postavit  větší  možnost občanů podílet se na správě 
věcí  veřejných v rámci vlastní  městské části,  lepší  dostupnost 
služeb  pro  občany,  znalost  místních  podmínek,  individuální  
přístup ke klientům a občanům, kratší čekací lhůty a doby vyří-
zení požadavků občanů a v neposlední řadě jistota každoročně 
proinvestovaných  finančních  prostředků  na  území  a  ve  pro-
spěch městského obvodu. Zrušení obvodů bude ve všech zmí-
něných bodech představovat opak. Myslím, že zejména pro se-
niory je dostupnost a blízkost úřadu zvláště důležitá. Za vzor je 
nám často připomínán sousední Hradec Králové, který městské 
obvody nemá. Jen už se nehovoří o tom, že např. místní části 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

Březhrad, Plotiště a Kukleny nejsou spokojeny a uvažují  o od-
tržení od města. Pokud budou městské obvody v Pardubicích 
zrušeny, jedná se o nevratný proces, jehož důsledky se projeví 
v dlouhodobém horizontu. Nakonec, pokud důvodem k rušení 
jsou finance,  je  zřejmé,  na  kom a na čem chce město ušetřit.  
Bez ohledu na to, jaký bude průběh věcí příštích, bychom rádi 
v  letošním  roce  proinvestovali  finanční  prostředky  letošního  
roku,  ale  i  ty  ušetřené  z  minulosti  na  stavební  akce  většího  
rozsahu.  I  v  letošním  roce  jsme  požádali  prostřednictvím  
města o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na pokračová-
ní  regenerace sídliště v ulici  Jana Zajíce proti  Penny Marketu. 
Pokud ji  obdržíme, vynaložíme na tuto akci  dalších 12 mil.  Kč 
z  vlastního  rozpočtu.  Pokud  ne,  s  největší  pravděpodobností  
bychom  se  pustili  do  rekonstrukce  centrálního  prostranství  
na Dubině, a to od Pergoly až po cyklostezku u ZŠ Dubina. Po-
drobnější  informace  k  připravovaným  i  uskutečněným  inves-
tičním akcím najdete uvnitř zpravodaje.

V  letošním  roce  opět  pokračujeme  v  organizaci  kulturních,  
společenských a dalších akcí, které jste si oblíbili. Poslední so-
botu  v březnu před velikonocemi  zahajujeme Farmářské  trhy 
na  tržnici  v  centru  Dubiny,  které  budou  rozmístěním  stánků  
organizovány  trochu jinak,  a  to  v ulici  podél  tržnice  tak,  aby-
chom prostranství obchodního centra ušetřili vjezdu automo-
bilů.  S  jarním počasím doporučujeme vaší  pozornosti  a aktiv-
nímu  pohybu  Fitpark  pro  všechny  u  Základní  školy  Dubina,  
kde je osazeno 12 strojů pro protažení a zpevnění těla. Znovu 
připomínám rodičům, že tento park pro změnu není určen pro 
děti do 15 let. Z akcí, které městský obvod v nejbližší době po-
řádá,  bych  vás  rád  pozval  poslední  dubnový  den  na  Slet  ča-
rodějnic,  kde  v  bohatém  doprovodném  programu  si  přijdou  
na své všechny věkové kategorie. 

Přeji  vám,  vážení  spoluobčané,  krásné  jaro  a  hodně  pozitivní  
energie a sil do dalších dní.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

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

1

všem občanům, 
kteří v jarních měsících oslaví svá životní jubilea.

Těm, kteří oslaví osmdesát let a další kulatá jubilea, 
budou pracovnice úřadu za městský obvod gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem pana starosty 
i celého městského obvodu.

Blahopřejeme 



PokuS o zmenŠení demokracie 
občanŮ mĚSta Pardubice

❑

Vážení spoluobčané, 
srdečně Vás zdravím v těchto dnech, 
kdy se všichni těší na jaro a na spor-
tování, zahrádkaření a třeba i na ces-
tování. Nebo třeba jenom proto, aby 
již skončila topná sezóna.
Vedení  města  připravuje  svým  ob-
čanům  referendum  o  tom,  zda  si  
přejí  městské  obvody  nebo  ne.  Je  
to  jistě  demokratický  způsob,  jak  
přijmout  rozhodnutí  o  závažném  
problému.  Ať  si  rozhodnou  občané  

města.  Městské  obvody  byly  zřízeny  proto,  aby  samospráva  byla  
blíže občanům, aby se řešily problémy dané lokality města, aby ne-
byly  zanedbávány  periferie  –  okraje  města.  Vytvořením  městských  
obvodů měla být blíže i státní správa, která je dnes již okleštěná. Chci 
na  tomto  místě  zdůraznit,  že  pokud  dojde  ke  zrušení  městských  
obvodů v současné podobě, nebude se tento demokratický výdo-
bytek přinášející prospěch občanům již nikdy opakovat. Za různého 
zdůvodňování  větších  či  menších  úspor  je  snaha  demokratickým  
způsobem – referendem,  zmenšit  demokracii  občanům,  zrušit  ten 
blízký  kontakt  se  starosty  obvodů,  kteří  pozorně  naslouchají  všem  
skupinám obyvatelů a přenášejí jejich připomínky, názory, stížnosti 
do rady městského obvodu či zastupitelstva.
V současné době je již vypracována zpráva o činnosti městského ob-
vodu Pardubice  III,  kde je  detailně  popsána činnost  za  minulý  rok.  
Stojí za to se s tou zprávou seznámit. Zpráva nejen na číslech doka-
zuje, že městský obvod není zbytečný.
Občan může namítnout, že na úřad městského obvodu nepotřebuje 
chodit, že tam nechodí. Ale co třeba okolí jeho bydliště, čistota, bez-
pečnost, doprava, zeleň, hřiště pro děti, různé akce pro děti, aktivní 
obyvatele, seniory, investiční akce – regenerace sídlišť atd. To je také 
náplň městského obvodu!
Třeba každotýdenní mytí vozovek Dašická, Na Drážce, kdy je snaha 
alespoň trochu vylepšit prostředí tak zatížené dopravou. Snížit praš-
nost  vznikající  činností   dieselových motorů,  obrusem brzd,  pneu-
matik. Od dubna se zase uvedené vozovky budou mýt. Kde ve městě 
kropí vozovky? Důležitým úkolem teď po zimě bude oprava výtluků 
a dalších poškození komunikací. Budu tlačit na rychlé opravy, záleží 
jen na rozjezdu obaloven drti. Podle mne pomalu pokračuje řešení 
problematiky zřízení přechodu pro chodce na Hůrkách včetně noč-
ního nasvícení (v těsné blízkosti točny autobusu č. 9). Přes veškerou 
snahu odpovědných pracovníků se tento úkol posouvá jen pomalu 
kupředu. Viníkem je složitost naší legislativy v oboru dopravy, různé 
vlastnictví dotčených komunikací. 
Zmínil jsem, že se určitě řada občanů těší na jaro. I z důvodu, že skon-
čí topná sezóna. Topení je čím dál dražší. Před 14 dny jsem se setkal 
na jednání představenstva Krajského hospodářské komory s premi-
érem Petrem Nečasem. Položil jsem mu otázku, kdy skončí to hrozné 
zdražování energií, tj. plynu, tepla, elektrické energie. A argumento-
val jsem mu čísly své domácnosti. Zdražování energií vyhání občany 
z obchodů, které potom zejí  prázdnotou, lidi  nekupují,  obchodníci 
neobjednávají, výrobci krachují. Odpověď pana premiéra mne neu-
spokojila. Že prý na tom ještě v České republice nejsme s maloob-
chodním obratem tak špatně. Tak nevím.
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Na závěr část textu z Lidových novin ze dne 9. 3. 2013: „Když pení-
ze  raději  uložíme,  než  abychom šli  do  obchodu,  kavárny  nebo jeli  
na víkend, někomu tím sebereme příležitost vydělat a časem ho při-
pravíme o práci“. Já jen dodávám, kolik našich spoluobčanů ukládá 
peníze, když se všechno tak zdražuje.
Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, aby se Vám dařilo dobře.  

 Ing. Jaroslav Cihlo
místostarosta MO Pardubice III , e-mail: cihlo@centrum.cz
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❑ Jednání zaStuPitelStva mo 
Pardubice iii 

V  letošním  roce  jsou  plánovaná  jednání  Zastupitelstva  městské-
ho obvodu Pardubice III  v  těchto dnech:  18. dubna, 27. června,         
26.  září  a  19.  prosince.  Jednání  se  konají  v  zasedací  místnos-
ti  Úřadu  MO  Pardubice  III  od  17:00  hod.  a  jsou  veřejná.  Na  těchto  
jednáních  můžete  uplatnit  své  připomínky  a  náměty  k  rozvoji  na-
šeho obvodu a využít tak možnosti podílet se na správě věcí veřej-
ných.  Zprávy z  jednání  zastupitelstva můžete pak nalézt  na našich 
webových stránkách.

JUDr. Ludmila Knotková
tajemník úřadu

zklidnĚní doPravy ve 
Studánce a na Slovanech

Technická komise rady městského obvodu se zabývala otázkou 
usměrnění  dopravy  v  oblasti  Studánky  a  na  Slovanech,  ohra-
ničené  ulicemi  Staročernská,  Dašická,  Na  Drážce,  Blahoutova  
a lesem. Hlavním cílem diskutovaných opatření je celkové zklid-
nění  dopravy,  zvýšení  bezpečnosti  pro  volný  pohyb  v  ulicích,  
umožnění  protisměrného  provozu  cyklistů  v  jednosměrkách  
a v neposlední řadě také navýšení počtu parkovacích míst. Jed-
nou z možností je zřízení zóny s povolenou rychlostí 30 km/hod. 
doprovázené použitím „přednosti zprava“ na křižovatkách uvnitř 
zóny.  Speciální  pozornost  by  měla  být  věnována  okolí  základ-
ní  školy  Studánka  a  mateřské  školy  Korálek,  ale  také  páteřním 
komunikacím  Věry  Junkové,  Spojilské,  přeplněné  Rumunské  
nebo  možnosti  jednosměrného  provozu  v  některých  ulicích.  
Problematika byla konzultována s odborem hlavního architekta 
Magistrátu, který nakonec objednal zpracování studie dopravní 
koncepce  u  Dopravní  fakulty  Jana  Pernera  Univerzity  Pardubi-
ce.  Základní  dopravní  průzkumy  a  posouzení  situace  zpracují  
studenti v rámci svých diplomových či bakalářských prací. Stu-
denti již uspořádali anketu mezi rodiči školy a chystají se oslovit 
všechny obyvatele v řešené oblasti. 

Chceme  vás  touto  cestou  požádat  o  vstřícnost,  abyste  krátké  
dotazníky, které dostanete do svých schránek nebo najdete na 
veřejných  vývěskách,  vyplnili  a  odevzdali  na  úřadu  městského 
obvodu či odeslali na v dotazníku uvedenou e-mailovou adresu, 
bude možné využít také internetové verze ankety.   

                         Ing. Luboš Tušl 
 vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

❑
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Zatím  pravděpodobně  ještě  nepomýšlíte  na  večerní  posezení  ven-
ku pod hvězdami,  ale  čas  plyne velmi  rychle,  jaro je  tu a  po něm si  
už  budeme  moci  opět  vychutnávat  příjemné  letní  noci…  A  s  nimi  
samozřejmě i oblíbená víkendová představení pardubického divadla 
na Kunětické hoře.
Letos bude mít na vyhlídce hradu premiéru legendární Balada pro 
banditu  –  muzikálové  zpracování  příběhu  zbojníka  Nikoly  Šuhaje  
v režii Michaela Taranta. 
„Muzikál,  jehož mnohé písně již  zlidověly,  napsal Milan Uhde na motivy 
románu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj  loupežník.  Společně s  hudebním 
skladatelem  Milošem  Štědroněm  vytvořili  dílo  trvalé  hodnoty,  které  po-
prvé spatřilo světlo světa v brněnském Divadle na provázku v roce 1975. 
Jen o tři  roky později  natočil  režisér Vladimír Sís jeho fi lmovou verzi,  kte-
rá je stylizovaným záznamem divadelního představení v hlavních rolích 
s  Miroslavem  Donutilem  a  Ivou  Bittovou.  Od  svého  vzniku  Balada  pro  
banditu zaznamenala nebývalý úspěch a byla nesčetněkrát inscenována 
v mnoha divadlech, neboť neustále vábí a přitahuje další a další inscenátory 
a diváky. Naši inscenaci jsme se rozhodli umístit do exteriérového prostře-
dí letní scény na Kunětické hoře, kde může tento lidový příběh z koločav-
ských polonin vhodně korespondovat s přírodní scenérií. Zároveň připra-
vujeme i  její  pozměněnou podobu pro uvedení  v  Městském divadle,  kde 
ji budeme uvádět od září 2013,“ říká dramaturg Zdeněk Janál.
Na  dva  víkendy  se  do  magického  prostoru  pod  hradem  navrátí  
i  oblíbená  komedie  Sen  noci  svatojánské,  kterou  v  loňském  roce  
nazkoušel slovenský režisér Marián Pecko. Úspěch inscenace dokládá 
Cena novinářů pro nejlepší inscenaci VČD roku 2012! A lákadlem pro 
diváky jistě bude i ústřední dvojice Titánie a Oberona, kterou ztvárňují 
nejoblíbenější herci roku 2012 Petra Janečková a Ladislav Špiner.
Pokud  tedy  máte  rádi  plenérová  představení,  neváhejte  a  zastavte  
se  v  předprodeji  divadla,  protože  vstupenky  na  jeviště  na  rondelu  
Kunětické hory jsou již měsíc v prodeji…

Radek Smetana, tiskový mluvčí VČD

Termíny představení na Kunětické hoře
25., 26. a 31. května W. Shakespeare / Sen noci svatojánské
1. a 2. června W. Shakespeare / Sen noci svatojánské 
14.  června  M.  Uhde  –  M.  Štědroň  /  Balada  pro  banditu
  (Veřejná generální zkouška)
15. a 16. června – M. Uhde – M. Štědroň / Balada pro banditu (Premiéry)
21., 22. a 23. června M. Uhde – M. Štědroň / Balada pro banditu
28., 29. a 30. června M. Uhde – M. Štědroň / Balada pro banditu

vÝchodočeSkÉ divadlo 
začalo Prodávat 
vStuPenky na PředStavení 
na kunĚtickÉ hoře!

❑Slet čarodĚJnic

Poslední  dubnový  den  každoročně  probíhá  na  prostranství  cent-
rálního parku Dubina Slet čarodějnic. Stejně tomu bude i letos. Slet 
čarodějnic začíná v 17:00 hod. tradičním průvodem masek, který 
vyjde v 17:15 hod. od Kulturního domu Dubina. 

Nejen  pro  čarodějnice,  čaroděje  a  další  strašidla,  ale  pro  všechny  
děti  i  rodiče  je  připraven  program  se  spoustou  atrakcí  a  soutěží  
o  zajímavé  ceny.  Nebude  chybět  soutěž  o  nejhezčí  čarodějnici  
a  čaroděje,  trampolína,  taneční  vystoupení  mažoretek  Berušek  
či  ohňivá  a  žonglérská  show Kvartet.  Při  vystoupení  kouzelníka  si  
budou moci děti vyzkoušet kouzlení. 
K opékání vuřtů,  občerstvení,  k tanci a zpěvu bude hrát oblíbená 
skupina Elixír.

„Filipojakubskou noc“ zahájí v 19:45 hod. zapálením ohně starosta 
městského obvodu Pardubice III  pan Ing.  Mgr.  Vítězslav Štěpánek 
a ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová. 

Akci pořádá Městský obvod Pardubice III ve spolupráci s Kultur-
ním centrem Pardubice.
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ŠŤaStná třináctka
vyhodnocení SoutĚŽe

V  Knihovně  městského  obvodu  Pardubice  III  se  ve  středu  13.  března  
rozdávaly ceny. 

V  loňském  roce  probíhala  Tipovací  soutěž  určená  pro  registrované  
čtenáře dubinské knihovny. Otázka zněla: Kolik čtenářů navštíví knihov-
nu městského obvodu Pardubice III  během roku 2012? Návštěvníků 
za  rok  2012  bylo  podle  pečlivé  agendy  knihovnic  12  157.  Nejblíže  
tipovaly  a  cenu  v  podobě  knižní  novinky  obdržely  z  rukou  starosty  
obvodu Vítězslava Štěpánka 13. března 2013: L. Dvořáčková, K. Valterová 
a L. Boarová.

Prvním  březnem  byla  ukončena  také  soutěž  pro  amatérské  fotogra-
fy,  kteří  do  soutěže  mohli  vstupovat  se  snímky  na  téma  Pardubice  
v zimě.  Na facebookové stránce Městského obvodu Pardubice III bylo 
publikováno 24 snímků z našeho města. 

Vítěznou  fotografi i,  která  získala  400  bodů  (palců),  zaslala  Zlatka  Chý-
lová.  Na  druhém  a  třetím  místě  se  díky  hodnocení  veřejnosti  umístili  
Kristýna  Žohová  a  Viktor  Hundža.  Starosta  obvodu  Vítězslav  Štěpá-
nek  předal  vítězům  diplom  a  poukázky  na  služby  a  zboží  v  prodejně  
Interfoto v celkové výši 10 tisíc korun.

Nevěděli jste o soutěži nebo jste se nestihli zúčastnit? Sledujte aktivity 
knihovny, chystají se další zajímavé akce a soutěže.

      Bc. Petra Gadlenová 
                  vedoucí knihovny MO Pardubice III

❑

Slet čarodĚJnic

Poslední  dubnový  den  každoročně  probíhá  na  prostranství  cent-

úterý 30. dubna 2013 (od 17:00 hod.),
prostranství centrálního parku Dubina
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Poplatek TKO 
Obecně  závaznou  vyhláškou  města  č.  9/2012  „O  místním  poplatku  
za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů je v letošním roce ponechán tento poplatek 
ve stávající výši 500 Kč/rok/osoba.     
Místní  poplatek  za  TKO  je  splatný  jednorázově  do  30.  dubna  
2013.  Novelou  zákona  o  místních  poplatcích  došlo  k  rozšíření  
okruhu poplatníků místního poplatku za TKO. 

Poplatníkem je:
• fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území statutárního města  

 Pardubic;       
nově:
•  fyzická  osoba,  které  byl  podle  zákona  upravujícího  pobyt  cizinců  

na území České republiky povolen trvalý pobyt na území statutár-
ního města Pardubic;

•  fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců                            
na území České republiky povolen přechodný pobyt na území sta-
tutárního města Pardubic na dobu delší než 90 dnů;

•  fyzická  osoba,  která  podle  zákona  upravujícího  pobyt  cizinců  
na  území  České  republiky  pobývá  na  území  statutárního  města  
Pardubic přechodně po dobu delší 3 měsíců;

•  fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle záko-
na upravující  azyl  nebo dočasná ochrana podle zákona upravující  
dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území statutárního města 
Pardubic.     

dále:
• fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu nacházející se na úze - 
 mí statutárního města Pardubic určenou k individuální rekreaci, byt  
 nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická  

 osoba.  

Obecně  závaznou  vyhláškou  města  je  upravena  řada  osvobo-
zení od placení místního poplatku za TKO. Od placení místního 
poplatku za TKO jsou osvobozeny:
•  fyzické osoby, které v kalendářním roce nedovršily věku 6ti let; třetí 

a další  nezaopatřené dítě,  žijící  ve společné domácnosti,  pokud je 
tato skutečnost prokazatelně doložena. U dětí,  které dosáhly věku 
15 let, jsou poplatníci povinni prokazatelně doložit, že se dítě připra-
vuje na budoucí povolání (např. potvrzení o studiu);

•  fyzické osoby, které se po dobu 6 a více po sobě jdoucích měsíců 
v kalendářním roce zdržují v zahraničí (tj. mimo území České repub-
liky), pokud tuto skutečnost doloží dokladem ze země pobytu (např. 
pracovní  smlouvou),  a  to  nejpozději  do konce kalendářního roku,  
kterého se osvobození týká;

•  fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby, po-
kud tuto skutečnost prokazatelně doloží;

•  fyzické osoby žijící v domovech důchodců, ústavech sociální péče   
a  obdobných  zařízeních,  pokud  tuto  skutečnost  prokazatelně  
doloží;

•  fyzická  osoba-cizinec,  jestliže  má  přechodný  pobyt  na  území  sta-
tutárního  města  Pardubice  po  dobu  kratší  než  12  měsíců  nebo  
pobývá na území statutárního města Pardubice po dobu kratší než 
12 měsíců;

•  fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se na úze-
mí statutárního města Pardubic, určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba,  a zároveň všichni vlastníci  této stavby mají  trvalý pobyt ve 
městě Pardubice.

Vznik  nároku  na  osvobození  je  poplatník  povinen  ohlásit  ve  lhůtě  
do 15 dnů písemně správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost 
zakládající  nárok  na  osvobození.  Nárok  na  osvobození  jsou  fyzické  
osoby povinny doložit příslušným potvrzením.   

Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů je zaveden a jeho výše upravena obecně závaz-
nou vyhláškou města č.13/2011 „O místním poplatku ze psů“.

Poplatek je splatný nejpozději do 15. března 2013, nečiní-li sazba 
za jednoho psa více než 400 Kč.  Činí-li  sazba za jednoho psa více než 
400 Kč, je možno poplatek hradit jednorázově, ve dvou stejných dohod-
nutých splátkách, a to nejpozději do 15. března a do 15. listopadu, či ve 
čtyřech stejných dohodnutých splátkách, a to nejpozději do 15. března, 
15.  května, 15. srpna a 15. listopadu. 

Poplatníkem  místního  poplatku  ze  psů  je  fyzická  osoba,  která  je  drži-
telem  psa  a  má  trvalý  pobyt  v  územním  obvodu  statutárního  města  
Pardubice. Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost nejdéle do
15 dnů ode dne, kdy pes dovrší stáří 3 měsíců, anebo ode dne, kdy po-
platník začne držet psa staršího. 

Výše poplatku ze psů pro rok 2013 je ve stejné výši jako v loňském roce. 
Poplatek ve výši 1 200 Kč/pes/rok platí držitel psa, který má trvalé by-
dliště nebo sídlo v ostatních domech, které nemají povahu rodinného 
domu  (v  panelovém  či  bytovém  domě)  a  nemá  nárok  na  sníženou  
sazbu na tomto poplatku. Za každého dalšího psa drženého současně 
je  poplatek  stanoven  ve  výši  1  500   Kč/rok.  Poplatek  ve  výši  200  Kč/
pes/rok platí držitel psa, který má trvalé bydliště nebo sídlo v rodinném 
domě. Poplatek ve výši 200 Kč/psa/rok platí též držitel psa, který má ná-
rok na sníženou sazbu tohoto místního poplatku. Tedy v těchto přípa-
dech – pobírá-li držitel psa invalidní, starobní, vdovský či vdovecký důchod, 
který je jediným zdrojem jeho příjmů, anebo pobírá dva z těchto důchodů 
současně, přičemž jsou jeho jediným zdrojem příjmů, anebo pobírá-li sirotčí 
důchod. Za každého dalšího psa drženého současně je poplatek ve výši 
300 Kč/rok.

Nárok  na  sníženou  sazbu  je  zapotřebí  doložit  příslušným  potvrzením,  
tzn.  např.  důchodový  výměr,  výměr  invalidního  důchodu  či  v  přípa-
dě nároku na důchod sirotčí,  výměr sirotčího důchodu plus potvrzení 
o studiu.

Také  u  místního  poplatku  ze  psů  je  obecně  závaznou  vyhláš-
kou  města  upravena  řada  osvobození  od  placení  poplatku.  
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

•  osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postiže-
ním, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvlášt-
ního právního předpisu;

• osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob;
•  osoba provozující útulek zřízení obcí pro ztracené nebo opuštěné 

psy;
•  osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní práv-

ní předpis (např. zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozděj-
ších předpisů);

• Městská policie Pardubice nebo Policie ČR;
•  člen  Svazu  záchranných  brigád  kynologů,  jestli  požádá  a  prokáže  

členství do 15. 2. příslušného roku, popř. do 15. 7., jde-li o osvobo-
zení na II. pololetí;  

• člen jednotky psovodů dobrovolných hasičů;

• osoba/organizace provádějící canisterapii.

Prokáže-li držitel psa jeho získání převzetím z útulku, na jehož náklady 
a provoz přispívá statutární město Pardubice, bude od poplatku osvo-
bozen na dobu od vzniku poplatkové povinnosti do konce následující-
ho kalendářního roku.



obnova zelenĚ ve Školních 
zahradách

V  současné  době  probíhá  na  území  našeho  obvodu  akce  dle  
projektu „Revitalizace zahrad u škol na území MO Pardubice III“. 
Jedná se o zahrady základních škol Dubina a Studánka a mateř-
ských  škol  v  ulici  E.  Košťála,  Srdíčko  v  ulici  L.  Matury  a  Korálek 
v  Rumunské.  Projekt  vznikl  na  základě  iniciativy  vedení  měst-
ského  obvodu,  které  se  chopilo  příležitosti  získat  prostředky  
z operačního programu životní prostředí Ministerstva pro místní 
rozvoj.

V poměrně husté bytové zástavbě jsou zahrady škol často jedi-
ným  větším  územím  zeleně  mezi  domy  a  komunikacemi.  Pro-
jekt řeší ošetření a doplnění zeleně s preferencí druhové skladby 
u škol se zaměřením na ekologickou výchovu a výuku přírodo-
vědných  předmětů.  Umožňuje  vytvářet  a  prohlubovat  vztah  
dětí  a  mládeže  k  přírodě,  napomáhá  ke  zlepšení  kvality  života 
nejmladší generace v urbanizované krajině. V rámci této revitali-
zace bude provedeno vykácení přestárlých a nevhodných stro-
mů a keřů,  úpravy stávajících stromů řezem a výsadba nových 
stromů a keřů. Vysázeno bude 209 stromů a 4 200 keřů, ošetřeno 
bude 450 ks  dřevin  a  pokáceno bude 63 stromů.  Celková plo-
cha regenerované zeleně je 7,46 ha. Projekty jednotlivých škol-
ních zahrad jsou k nahlédnutí ve školách. Z celkových nákladů 
3 385 tis.  Kč je  ze státní  dotace hrazeno 2 540 tis.  Kč.  Realizaci 
projektu  zajišťuje  investiční  oddělení  Magistrátu  města.  Káce-
ní  dřevin  bylo  povoleno  úřadem  našeho  obvodu,  v  průběhu  
správního  řízení  byl  prohlédnut  a  posouzen  každý  jednotlivý  
strom navrhovaný ke  kácení.  Veškeré  práce  budou dokončeny 
do konce listopadu tohoto roku.
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Platba místních poplatků
V průběhu měsíce března proběhla distribuce složenek k place-
ní místních poplatků za TKO a ze psů pro rok 2013 do domovních 
schránek poplatníkům našeho městského obvodu. 

Zákon neukládá povinnost tisknout a rozesílat složenky. Jejich 
distribuce  je  nadstandardní  služba  ze  strany  městského  obvo-
du,  která slouží  k připomenutí  poplatkové povinnosti.  Pro  bez-
problémové  doručování  složenek  do  domácností  je  nutné,  aby  byla  
řádně označena domovní schránka jmény všech osob s trvalým poby-
tem  na  uvedené  adrese.  Případné  nedoručení  či  ztráta  složenky  
nezbavuje občana poplatkové povinnosti.

NEZAPOMEŃTE!        
Místní  poplatek  za  TKO  je  splatný  jednorázově  ve  výši  500  Kč  
do 30. dubna 2013 a poplatek ze psů při jednorázové platbě do 
15. března 2013 nebo dle splátkového rozpisu.

Poplatky  lze  hradit  hotově  na  pokladně  Úřadu  městského  obvodu  
Pardubice III, Jana Zajíce 983. Pokladna úřadu bude v období od 1. 3. 2013 
do 5. 5. 2013 otevřena i přes poledne. 

Pokladní hodiny od 1. 3. 2013 do 5. 5. 2013    
Po + St 8.00 – 17.00, Út + Čt 8.00 – 15.30 , Pá 8.00 – 14.00

Na pokladně Úřadu městského obvodu nelze platit platební kartou. 

Pro  lepší  a  rychlejší  vyřízení  je  dobré  přinést  složenku/y  
s sebou. 

Dále je možno hradit poplatky složenkou na poště či bankovním převo-
dem dle dispozic na složence (číslo účtu a VS). 

Při platbě bankovním převodem je nutné pro řádné a bezchyb-
né přiřazení platby uvést VS ve správném tvaru tak, jak je uve-
den na složence, aby došlo ke správnému přiřazení platby. 

Při  hromadných platbách (t.j.  za  více osob najednou) je  nutné vyplnit  
formulář  pro  hromadné  platby,  který  je  k  dispozici  u  správce  poplat-
ku  nebo  ke  stažení  v  elektronické  podobě  na  webových  stránkách  
Městského obvodu Pardubice III. 

Obdrženou složenku lze považovat za bezpředmětnou v případě, že již 
byla úhrada místních poplatků již provedena. 

Bližší informace k poplatkové povinnosti rády podají referentky odboru 
ekonomického a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Pardubice III:
•  místní poplatek za TKO paní Monika Novotná – tel. č. 466 799 135
•  místní poplatek ze psů paní Petra Lemberková – tel. č. 466 799 138

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí

Dne 13. prosince 2012 byl Zastupitelstvem městského obvodu  
Pardubice III schválen rozpočet na rok 2013. 

Pro informaci uvádíme zjednodušenou verzi, a to včetně první roz-
počtové  změny  schválené  dne  21.  2.  2013.  Částky  jsou  uvedeny  
v  tisících Kč. 

Kompletní rozpočet najdete na stránkách: www.pardubice.eu 
(úřad – městské obvody – MO III – informace).

rozPočet na rok 2013❑
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 Finanční zdroje celkem (v tis. Kč) 37 988

 1. Běžné příjmy 23 088

 z toho             podíl na daních 14 325
                        poplatky 7 852
                        ostatní příjmy 911
 2. Zůstatek na účtech k 31.12.2012 14 400
 3. Finanční vypořádání  800
 4. Tvorba soc. fondu  -300

 Výdaje celkem (v tis. Kč) 37 988

 1. Běžné výdaje 22 008

 z toho              provoz úřadu Mo 10 438
                        oblast životního prostředí 5 422
                        oblast dopravy 3 170
                        středisko úklidových prací 1 085
                        knihovna 1 219
                        oblast aktivit obvodu, podpor y 674
 2. Investice v oblasti životního prostředí a dopravy 15 137
 3. Rezer va 843

❑
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oSvĚtlení PříJezdu 
od Sezemic

Stále  častěji  dostáváme  dotazy,  zda  by  bylo  možné  osvětlit  
přechody  pro  chodce  na  hlavní  silnici  vedoucí  podél  Dubiny,  
u Pergoly a Služeb města. Navíc se uvažuje se zřízením dalšího 
přechodu na křižovatce s ulicí Pod Studánkou, u točny MHD č. 9 
na Hůrkách. Celá silnice I/36 dosud nemá veřejné osvětlení, tak-
že nasvícení samotných přechodů je problematické. Jde hlavně 
o  to,  že  se  musí  osvětlit  silnice  do  určité  vzdálenosti  před  
přechodem  z  obou  stran.  Pokud  bychom  uvažovali  tři  pře-
chody,  vznikly  by  rychle  se  střídající  osvětlené  a  neosvětlené  
úseky.  

Proto vedení městského obvodu projednalo stav na této komu-
nikaci,  která  je  zřejmě  posledním  frekventovaným  příjezdem  
do města  bez veřejného osvětlení,  s odborem dopravy Magis-
trátu.  Výsledkem  je  příslib,  že  odbor  dopravy  objedná  zpraco-
vání  projektové  dokumentace  veřejného osvětlení  silnice  I/36,  
v rámci projektu pak bude řešena i  otázka nasvícení přechodů 
pro chodce.  Následně bude možné zajistit  finanční  prostředky 
a realizaci akce.

Ing. Luboš Tušl
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

StráŽník očima dĚtí 
dubinSkÉ Školy

Se  strážníky  MP  se  žáci  ZŠ  Dubina  setkávají  nejen  na  sídlišti,  ale  
také při besedách ve škole, kde se dozvídají o jejich náročné práci. 
Proto také někteří žáci neváhali a zapojili se do literární a výtvarné 
soutěže vyhlášené k 20.  výročí  vzniku MP v Pardubicích.  Vymýšle-
li  básničky,  příběhy,  výtvarné  práce  na  téma  Strážník  očima  dětí.  
Jejich  práce  pak  posoudila  nezávislá  porota  sestavená  z  pracov-
níků  MP a  vybrala  nejzdařilejší.  Ve  výtvarné soutěži  1.  místo  získal  
ze  IV.  A  žák  Jakub Zeman  se  svým papírovým modelem policej-
ního  auta.  Místo  1.  v  literární  soutěži  svým  příběhem  vybojovala   
Natálka Halbrštátová z VI. A. V literární soutěži  ještě uspěla i Dana 
Kápičková ze VII. A, která obsadila 5. místo. Naši výherci z rukou ře-
ditele MP přebrali hodnotné ceny a zakusili být na chvilku mediální-
mi hvězdami, neboť jejich fotografi e byly zveřejněny v regionálním 
tisku, byl s nimi i natočen rozhovor do Českého rozhlasu Pardubice. 
Výhercům blahopřejeme a ceníme si jejich příkladné reprezentace 

školy.                Mgr. Magda Hlobilová 

❑

 
Děti  se  zábavnou  formou  seznamují  s  abstraktivními  pojmy  jako  je  
m2, kolmice, rovnoběžky, sítě těles. Spolupracují s p. Googlem, hleda-
jí informace a zároveň si rozvíjí fi nanční gramotnost. Když pracujeme 
opravdu s chutí, je pro nás matematika zábavou.                 
                   Mgr. Edita Kárychová

❑ matematika S chutí 
na základní Škole dubina 

❑

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III
JANA ZAJÍCE 983, 530 12 PARDUBICE

PO a ST 8 – 17:00 hod, ÚT a ČT 8 – 15:30 hod, PÁ 8 – 14:00 hod.

STAROSTA  ING. MGR. VÍTĚZSLAV ŠTĚPÁNEK                     466 799 130
TA JEMNÍK   JUDR. LUDMILA KNOTKOVÁ                              466 799 132
SEKRETARIÁT BC. PETR A GADLENOVÁ                                    466 799 131

ODBOR EKONOMICKÝ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
VEDOUCÍ ODBORU, ROZPOČET ING. IRENA ŠTĚPÁNKOVÁ              466 799 136
ÚČETNICT VÍ, POKLADNA MILENA R AJNETOVÁ                      466 799 137
E VIDENCE POPLATKŮ TKO MONIKA NOVOTNÁ SRKALOVÁ      466 799 135
E VIDENCE POPLATKŮ PSI PETR A LEMBERKOVÁ                 466 799 138
PŘESTUPKY   BC. KAREL FARSKÝ                 466 799 133
CZECHPOINT, OVĚŘOVÁNÍ Z INA MEJZLÍKOVÁ                 466 799 149
PODATELNA  JANA HEŘMANOVÁ                 466 799 147

ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VEDOUCÍ ODBORU, INVESTICE          ING. LUBOŠ TUŠL                           466 799 141
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  MILUŠE PĚTIOKÁ                 466 799 144
DOPR AVA, VEŘ. PROSTR ANST VÍ ING. MONIKA ŠIMŮNKOVÁ            466 799 143

E-MAIL: JMENO.PRIJMENI@UMO3.MMP.CZ         FAX  466 799 150
ELEKTRONICKÁ PODATELNA: PODATELNA@UMO3.MMP.CZ

KNIHOVNA , L IDMILY MALÉ 656
MARCELA ŠPAČKOVÁ, PAVLÍNA KULHÁNKOVÁ              466 264 313, 731 198 161
E-MAIL: KNIHOVNA.DUBINA@SEZNAM.CZ

10 let jsme tu pro Vás …
Městský obvod Pardubice III 

V rámci programu rozvoje pořádáme spolu se ZŠ Dubina/ZŠ Studánka

„POČÍTAČE PRO SENIORY“
Kurz pro seniory o celkové délce 10 lekcí se uskuteční  

v měsících březen až červen roku 2013
V tomto kurzu se senioři naučí základy práce  PC,

rozšíří si své dovednosti při práci na PC  a na internetu.
Kurzem Vás provede zkušený lektor  

Mgr. Jakub Kvaček  v učebně výpočetní techniky, pavilon A , 
přízemí ZŠ Dubina

Mgr. Jiří Mandys  v učebně informatiky,  ZŠ Studánka
Termín bude upřesněn podle Vašeho zájmu 

pro ZŠ Dubina více informací  na tel. čísle: 466 262 878, 602 280 707
 kontaktní osoba  Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy 

pro ZŠ Studánka více informací  na tel. čísle: 466 651 602
 kontaktní osoba  Mgr. Ivana Nejedlá – ředitelka školy 

kurz „Počítače Pro Seniory“ ❑

Celorepublikový projekt Matema-
tika s chutí podporuje vzdělávání 
mate  matiky  na  základních  ško-
lách. Do tohoto projektu se zapo-
jili žáci 4. A se svým projektem Ar-
chitekti.  Cílem celého projektu je 
učit se matematiku trochu jinak.
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V letošním roce opět Městský obvod Pardubice III připravuje pro 
své občany kulturní a společenské akce, které mají již několika-
letou tradici.

Již za sebou máme veselení s tancem „Masopustní tancovačka“, kte-
ré se uskutečnilo 16. února v Kulturním domě na Dubině s tradičním 
staročeským pohoštěním, hudbou,  doprovodným programem a tom-
bolou,  kdy  nikdo  neodešel  s  prázdnou.  Jsme  moc  rádi,  že  o  letošní  
Masopustní  tancovačku byl  takový velký  zájem.  Přijďte  zase  příští  rok.  
Po  úspěšném konání  Farmářských trhů  v předchozích  dvou letech,  
počínaje poslední sobotou v březnu před velikonocemi přivítáme opět 
prodejce  se  zeleninou,  ovocem,  sadbou  či  pekařskými  a  cukrářskými  
výrobky. Farmářské trhy se budou konat tradičně každou sobotu, a to 
počínaje poslední sobotou v březnu až do prosince 2013, vždy od 6 do 
12 hodin.

Dále bychom Vás rádi pozvali na 30. dubna, kdy bude přichystán tra-
diční  „Slet  čarodějnic“  s  průvodem  čarodějných  masek,  opékáním  
vuřtů a dalším bohatým zábavným hudebním a kulturním programem. 
K poslechu či k tanci bude hrát živá hudba.

Pro poslední čtvrtky v   měsících dubnu, květnu, červnu a v měsíci září 
chystáme opět „Promenádní koncerty“.  V předchozích letech si  tyto 
koncerty  našly  velkou  řadu  posluchačů.  Přijďte  si  i  letos  poslechnout   
a zanotovat si Vaše oblíbené písničky a třeba si i zatančit.

 „Dětský den“ nás pak čeká 31. května.  Pro děti budou tradičně při-
praveny  soutěže  a  atrakce  a  další  bohatý  kulturní  program,  pro  školy  
a školky již dopoledne a pro širokou veřejnou pak po celé odpoledne. 
Stánky,  atrakce  a  soutěže  budou  umístěny  v  prostranství  centrálního  
parku Dubina. Zajisté i dospělí si přijdou na své. 

V  průběhu  letních  měsíců  pak  počítáme  s  přípravou  „Prázdninové-
ho  opékání  vuřtů“  v  předpokládaných  termínech  12.  července,   
2.  srpna a  23.  srpna.  Prázdninové  setkání  spojené  s opékáním špe-
káčků v doprovodu pardubických kapel si v loňském roce našlo mnoho 
příznivců, zbývá si jen přát přízeň počasí. 

„Studánecké   posvícení“  v  letošním  roce  připravujeme  na  neděli   
1. září. Tím především dětem chceme zpříjemnit konec prázdnin a vstup 
do nového školního roku.

Na  podzimní  měsíce  jsou  již  tradičně  připravovány  dvě  akce  ve  spo-
lupráci s místními základními školami.  „Vítání podzimu“  se uskuteční 
v průběhu září a bude zaměřeno na oslavu sv. Václava a konat se bude 
před ZŠ Dubina.

V listopadu se uskuteční „Strašidelná stezka“, která bude tradičně s ha-
lloweenskou tematikou a konat se bude, stejně jako v letech předcho-
zích, ve spolupráci a v prostorách ZŠ Studánka.

Těsně před Štědrým dnem se pak sejdeme 23. prosince při společném 
„Vánočním zpívání“ v centru Dubiny pod krásně ozdobeným vánoč-
ním  stromkem  a  navodíme  tu  správou  vánoční  náladu.  Zazpíváme  si  
krásné vánoční  koledy a budeme se společně s našimi dětmi těšit  na 
ten nejkrásnější den v roce.

Nově v letošním roce v rámci programu rozvoje pořádá Městský obvod 
Pardubice III ve spolupráci se základní školou Dubina a základní školou 
Studánka kurz  „Počítače pro seniory“. Kurz v celkové délce 10 lekcí se 
uskuteční v měsících březen až červen. Předmětem kurzu je naučit se 
základům práce  s počítačem,  rozšíření  znalostí  a  dovedností  při  práci  
na pc a na internetu. Kurzy budou probíhat v počítačových učebnách  
ZŠ Dubina a ZŠ Studánka pod vedením zkušených lektorů. 

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise

kam za kulturou a zábavou  
v roce 2013

Před třemi lety začal  
v Pardubicích fungovat 
zvířecí hřbitov 

Pardubice se tak zařadily mezi několik málo míst v republice, kde tuto 
ojedinělou službu nabízejí.
Většina domácích zvířat se svými majiteli léta sdílí společnou domác-
nost a stává se tak plnohodnotnými členy rodiny. V případě uhynutí 
takového domácího mazlíčka má jejich majitel možnost se s ním dů-
stojně rozloučit uložením na zvířecí hřbitov.
Akciová společnost Služby města Pardubic, která animální pohřebiš-
tě provozuje, zajišťuje uložení ostatků domácích zvířat, jako jsou psy, 
kočky, morčata a mnohé další, nejvýše však do hmotnosti 50 kg.
„Službu v hojné míře využívají ti, kteří nemají možnost uložit uhynu-
lého psa nebo kočku na vlastním pozemku, což zákon nezakazuje. Na 
české poměry ne úplně běžnou službu využilo za dobu provozování 
hřbitova téměř 40 chovatelů a další projevují vážný zájem.
S pohřbením uhynulého zvířete plynou jeho majiteli povinnosti, které 
jsou poměrně striktní. Majitel musí doložit veterinární osvědčení, kte-
ré nesmí být starší než tři dny a také čestné prohlášení, které obsahuje 
informace,  že  zvíře  v posledním týdnu nikoho nepokousalo  ani  ne-
zranilo. Bez doložení těchto dokumentů nemůže být zvíře pohřbeno. 
Veškeré úkony spojené s uložením zvířete do hrobu jsou prováděny 
v  souladu  s  veterinárními  podmínkami  pro  tento  druh  pohřebiště   
a Provozním řádem animálního pohřebiště. Pohřbení domácího zvíře-
te přijde jeho majitele zhruba na tři tisíce korun.
Pohřebiště  se  nachází  za  spalovnou  pardubického  krematoria,  kon-
krétně v lokalitě mezi starým hřbitovem a zahrádkářskou kolonií. Více 
se mohou zájemci dozvědět na www.smp-pce.cz a telefonním čísle 
466 768 243. Při návštěvě tohoto specifického pietního místa je vidět, 
že majitelé na domácí mazlíčky, kteří navždy odešli do zvířecího nebe, 
nezapomínají.  Vypovídají  o  tom  pečlivě  upravené  pamětní  desky,   
fotografie i čerstvé květiny, které sem lidé často přinášejí.  

Světlana Pozníková
         tisková mluvčí SmP 
 

❑ ❑
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STANOVIŠTĚ
DEN

PŘISTAVENÍ
PŘISTAVENÍ 
V TÝDNECH

NA DR ÁŽCE – PARKOVIŠTĚ PONDĚLÍ 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51

DUBINA – U LESA ÚTERÝ
11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35;  37; 
39;  41; 43; 45; 47; 49; 51

DUBINA – ERNO KOŠŤÁLA ÚTERÝ 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50

LUČNÍ – HŘIŠTĚ STŘEDA
11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 
39; 41; 43; 45; 47; 49; 51

LUČNÍ – STADION PONDĚLÍ
12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 
40; 42; 44; 46; 48; 50

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

JANA Z AJÍCE – CENTRUM ČT VRTEK 15; 20; 25; 36; 47

DAŠICKÁ 1755 – 1769 
VNITROBLOK

ČT VRTEK 14; 26; 38; 47

LUĎKA MATURY 856 STŘEDA 18; 23; 33; 41

NA DR ÁŽCE U Č.P. 1564 ČT VRTEK 15; 25; 37; 51

LIDMILY MALÉ X 
BARTOŇOVA

STŘEDA 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50

Stanoviště Dubina – u lesa: u podtržených termínů bude kontejner přivezen na stanoviště v době 
nejpozději do 10 hodin, u nepodtržených nejdříve ve 13 hodin.

termíny PřiStavování vekoobJemovÝch 
konteJnerŮ na Území mo Pardubice iii 
v roce 2013

V posledním loňském vydání Zpravodaje jsme podali  zevrubný 
přehled  o  činnosti  odboru  s  vyčíslením  souvisejících  nákladů.  
Nyní přicházíme se stručnou informací především o připravova-
ných akcích. 

Ze  souboru  staveb  „Regenerace  panelového  sídliště  Dubina“  
byla  znovu  podána  žádost  o  dotaci  z  programu  Ministerstva  
pro  místní  rozvoj  na  úpravu  veřejného  prostoru  v  lokalitě  5A  
(od čp. 952 po čp. 984, proti Penny Marketu). Stavba je připrave-
na projekčně a bylo vydáno stavební povolení.  V květnu bude-
me vědět, zda dotaci dostaneme a budeme tak moci stavbu za-
hájit. Pro další dvě lokality označené jako 3 a 6 byla zpracována 
dokumentace a podána žádost o územní rozhodnutí.

Na  sídlišti  Dubina  je  také  připravena  akce  „Centrální  osa  sídliš-
tě  severozápad –  jihovýchod“,  jejímž  cílem je  rekonstrukce  po-
vrchu  komunikací  a  veřejného  osvětlení  spolu  s  úpravami  ve-
řejné  zeleně  v  prostoru  obchodního  centra  mezi  cyklostezkou  
u  ZŠ  Dubina  a  ulicí  Jana  Zajíce  u  pergoly.  V  plánu  je  realizace  
části od tržnice po pergolu, kde bude upraven prostor zastávek 
MHD Dubina -  centrum, především zřízením nového přechodu 
pro pěší navazujícího na chodník od tržnice, s dělicím ostrůvkem 
pro zvýšení bezpečnosti chodců.

Z oprav chodníků ve Spojilské ulici se v uplynulém roce podařilo 
provést dvě části,  byť u druhé z nich díky nepříznivému počasí 
ve druhé půli prosince zbyly nedodělky, které bude možné od-
stranit až na jaře. Teprve po té bude zhotoviteli doplacena částka 
odpovídající 20 % ceny díla. Pro tento rok je v rozpočtu vyhraze-
na částka na další etapu. 

V oblasti  přípravy investičních akcí lze uvést,  že „Stavební úpra-
vy  prostoru u  bytového domu čp.  1565 –  1567 v ulici  Dašická“ 
jsou již ve fázi stavebního řízení, z drobných akcí byla zpracová-
na  dokumentace  veřejného  osvětlení  chodníku  ve  vnitrobloku 
Na Drážce od čp. 1549 k ulici Na Okrouhlíku a oprava krytu vo-
zovky Erno Košťála, podél penzionu k ul. V Zátiší.

Nezapomínáme  ani  na  dětská  hřiště.  Připravujeme  nákup  a  in-
stalaci  lanového  prvku  pro  starší  děti,  který  bude  umístěn  do  
prostoru  centrálního  parku,  vedle  stávajícího  hřiště  pro  malé  
děti. Současně zde chceme vytvořit větší prostor pro hry a také 
pro  trávení  volného  času  tím,  že  připravujeme  návrh  na  oplo-
cení  celé  velké  plochy  tak,  aby  bylo  zabráněno  pobíhání  psů  
a vymezený prostor bylo možné využívat pro hry dětí a volný čas 
občanů, např. pořádání pikniků, hraní petangu apod. 

                                     Ing. Luboš Tušl 
  vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

❑ informace z odboru doPravy a Životního ProStředí

❑

V  úterý  20.  11.  2012  se  na  Základní  ško-
le  Pardubice-Dubina  uskutečnila  beseda  
s  handicapovanými  sportovci.  Pozvání  při-
jali  mistryně  republiky  v  plávání,  medai-
listka  ze  světového  šampionátu,  vítězka  
světového poháru a stříbrná cyklistka z pa-
ralympiády v Londýně 2012 pardubická ro-
dačkaTereza Diepoldová a několikanásobný 
mistr světa a paralympijský vítěz v cyklistice 
Jiří  Ježek.  Sportovci  odpovídali  na  otázky  
žáků  1.  i  2.  stupně,  fotografovali  se  s  nimi  
a  proběhla  i  autogramiáda.  Při  besedě  pa-
novala výborná nálada. Na závěr žáci podě-
kovali sportovcům velikým potleskem.                              
                  Mgr. David Pravec

beSeda S ParalymPiky 
na zŠ dubina

❑

Nabízíme Vám individuální přístup v malé skupině dětí ( maximálně dvanáct dětí 
v jednom dni). Inspirujte se alternativními pedagogickými směry, a to především 
konceptem  Respektovat  a  být  respeltován,  Montessori  či  Waldorfskou  pedagogikou  
a ekologickou výchovou.

Jsme zde pro děti předškolního věku, a to již od dvou let, přičemž jediným důležitým 
požadavkem je schopnost ujít kus cesty a alespoň částeně samoobslužnost při hygieně 
a oblékání.

Srdečně Vás zveme na

ČARODĚJNICE
dne 30. 4. 2013 od 15 do 17 hodin, na zahradě u naší základny – v areálu ZŠ Dubina

Více informací naleznete na našich webových stránkách.

Provozní doba Perníčku je od 7:50 do 15:30. Naše zázemí je v ZŠ Dubina a volný čas 
trávíme v přilehlých Dubinských lesích.

http://pernicek-lesni-klub.webnode.cz
www.facebook.com/pernicek.os

Mobil: 776 131 010
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Vážení spoluobčané,

dostáváte do schránek Zpravo-
daj  našeho  městského  obvo-
du  v  dřívějším  termínu,  než  je  
zvykem.  Důvodem  je  zejména  
městem  Pardubice  chystané  
místní  referendum,  ve  kterém  
by  se  občané  města  měli  vy-
jádřit  k otázce,  zda  si  přejí,  aby 
město  Pardubice  bylo  členěno  
na  městské  obvody  či  nikoliv.  
Druhým  důvodem  je  chystaná  
akce  našeho  městského  ob-
vodu,  ve  které  bychom  vám  
rádi  nabídli,  po  vzoru  několika  

měst  a  obcí,  možnost  zprostředkování  dosažení  příznivějších  
cen,  které  vynakládáte  za  elektrickou  energii  a  plyn  ve  svých 
domácnostech nebo ve svém podnikání. K oběma připravova-
ným akcím naleznete ve Zpravodaji spoustu bližších informací.

V  minulém  čísle  Zpravodaje  jsem  vás  rámcově  informoval   
o připravovaném celoměstském referendu o zachování či zru-
šení městských obvodů. Dnes již víme, že toto referendum se 
uskuteční ve čtvrtek 13. června od 10 do 22 hodin, v našem ob-
vodě v místě stálých volebních okrsků v budovách základních 
škol Dubina, Studánka a Spořilov.  Zde budete vyplněním hla-
sovacího  lístku,  který  obdržíte  na  místě  odpovídat  na  otázku  
„ SOUHLASÍTE S ČLENĚNÍM STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE 
NA MĚSTSKÉ OBVODY?“ Za sebe bych vám rád doporučil, abys-
te se hlasování v referendu účastnili, ať již je váš názor na exis-
tenci obvodů jakýkoliv. Myslím si však, že občané stále nemají 
dostatek objektivních informací pro to, aby se rozhodli ku pro-
spěchu nejen města, ale zejména svého obvodu, ve kterém žijí. 
Město totiž nepředstavilo žádné vize o tom, jak by správa věcí 
veřejných vypadala po příp. zrušení městských obvodů. Během 
měsíce května a začátku června v rámci „předreferendové agi-
tace“ město připravuje besedy s občany, inzerci a výlep infor-
mací na různých místech a rovněž mimořádné zastupitelstvo. 
Chceme, aby se těchto akcí zúčastnili i představitelé městských 
obvodů, aby informace mohly být považovány za skutečně ob-
jektivní a z obou stran. Je přece jen zřejmé, že v tomto záměru 
město a městské obvody nejsou a ani nemohou být zajedno. 
Většina městských obvodů, jako např. náš, je v podstatě velkým 
městem, které si zaslouží, aby o rozvoji a údržbě svého území, 
potřebných  investičních  aktivitách  a  zpestření  života  občanů 
různými  sportovními  a  kulturními  akcemi  si  rozhodovalo  sa-
mostatně.  Aby mělo své volené zástupce,  kteří  zájmy občanů 
budou  v  samosprávných  orgánech  uplatňovat.  Aby  zejména  
mělo  jistotu  vlastních  finančních  prostředků,  které  nebudou  
moci být použity na něco jiného. Nakonec o tom, jak se městu 
nedostávají peníze a jak se zástupcům města nedaří realizovat 
vlastní investiční cíle, a to i za použití evropských peněz, čteme 
dnes a denně ve sdělovacích prostředcích. Vážení spoluobča-

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

né, je to na vás.  Chci jen upozornit,  že zrušení městských ob-
vodů je nevratný proces a riskujeme, že se sídliště časem vrátí 
do  podoby,  kterou  měla  před  zřízením  městských  obvodů.  
Druhou  akcí,  na  kterou  bych  rád  v  úvodním  slově  upozornil,  
je naše snaha nabídnout občanům i  jinou péči než tu,  kterou 
vyvíjíme dennodenně. Po vzoru dnes již řady měst jsme oslovi-
li společnost eCENTRE, která se zabývá organizací „výběrových 
řízení“  na dodavatele  energií  tím,  že  sdruží  poptávku občanů  
i organizací  na odběr elektřiny a zemního plynu a vysoutěže-
ním velkého počtu zájemců formou elektronické aukce dosáh-
ne  velmi  výrazných  úspor  v  cenách  těchto  komodit  pro  své  
klienty. Rád bych vás pozval v období od 3. do 24. června 2013 
každé pondělí a středu od 14 do 18 hodin na kontaktní místo, 
které jsme zřídili  na našem úřadě,  kde můžete získat podrob-
nější  informace  z  úst  kvalifikovaného  zástupce  společnosti  
eCENTRE  a  rozhodnout  se,  zda  si  také  snížíte  náklady  svých  
domácností  nebo  svého  podnikání.  Více  informací  naleznete  
v  letáku  založeném  ve  Zpravodaji.  Velkou  část  „svého  místa“  
jsem již vyčerpal, dovolte mi tedy se ještě stručně zmínit o nej-
důležitějších  připravovaných  akcích,  ať  již  investičních  nebo  
společenských.  Dnes  již  víme,  že  neobdržíme  dotaci  z  Minis-
terstva pro místní rozvoj na pokračování regenerace veřejných 
prostranství  a  ulici  Jana  Zajíce.  Otevírá  se  tak  možnost  reali-
zovat obě části  rekonstrukce centrálního prostoru na Dubině,  
a to od ZŠ Dubina až po zastávku MHD na Pergole. Akci bude 
zajišťovat město Pardubice, ale z našich finančních prostředků 
v  celkové  výši  15,5  mil.  Kč.  Rovněž  budeme  pokračovat  v  re-
konstrukci  chodníků  v  ulici  Spojilská  další  etapou,  která  spojí  
již dva hotové úseky. Také, zejména na žádost maminek s dět-
mi,  připravujeme oplocení  travnaté  plochy  u ZŠ  Dubina,  jejíž  
součástí  bude  stávající  dětské  hřiště  a  grilovací  zákoutí.  Her-
ní  prvek  pro  starší  děti  pořídíme  podle  finančních  možností.  
Na tomto místě si tedy budete moci hrát a odpočívat se svými 
dětmi  bez  obav  z  toho,  že  šlápnete  do  něčeho  nepříjemné-
ho. A jako vždy na závěr pozvání na akce pořádané městským 
obvodem  v  letním  období.  V  centrálním  prostoru  Dubiny  se  
opět budou konat další Promenádní koncerty, a to 23. 5., 27. 6.  
a 26. 9.  Připravujeme také další ročník Prázdninového opékání 
buřtů.  Ve dnech 12. 7., 2. 8. a 23. 8. budou v centrálním parku 
Dubina  připraveny  koše  na  opékání  včetně  paliva.  Na Vás  již  
bude  si  dobroty  opéct  a  samozřejmě  sníst  za  doprovodu  ka-
pely Elixír. Dobrá nálada a zábava určitě nebude chybět, buřty 
s sebou. A protože další číslo Zpravodaje vyjde až na konci září, 
nezapomeňte na nejhezčí a největší akci roku pro děti i dospě-
lé Studánecké posvícení, které se tentokrát uskuteční 1. 9. jako 
rozloučení s prázdninami. 

Na závěr Vám chci popřát krásné, sluníčkové léto a zasloužený 
odpočinek  o  prázdninách  a  dovolených,  a  pokud  jste  s  prací  
svého obvodu spokojeni, přijďte v referendu říci své ano.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

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

1



měStSký ObVOD PARDubice iii Je ZáRukOu lePší Péče O ObčAny

Když  začalo  toto  volební  období  
na podzim roku 2010, sešli se u jed-
noho stolu představitelé zvolených 
uskupení  a  vytvořili  z  volebních  
programů  Plán  rozvoje  Městského  
obvodu (dále jen MO) Pardubice III  
na  období  2010  –  2014.   Vycházeli  
přitom z rozpracovaných, nedokon-
čených a připravovaných akcí v mi-
nulém volebním období. 
Plán  rozvoje  MO  Pardubice  III  byl  
reálný a získal podporu zastupitelů.  

Jednotlivé body plánu rozvoje byly hned od počátku volebního ob-
dobí rozpracovávány do časového harmonogramu a jsou postupně 
plněny. Takový materiál velká radnice snad ani pro sebe nemá. Při pl-
nění bodů plánu rozvoje záleží na finančních možnostech MO III. Je 
snaha a často se spolupracuje s magistrátem, podle důležitosti akce 
apod. Zastupitelé na malé radnici nemají v žádném případě snahu 
vytvářet z městského obvodu město ve městě Pardubice. 
Při tom je uplatňováno hledisko, aby v každé místní části, ať už Du-
bina, Drážka, Slovany, Hůrka nebo Studánka byla zahájena a dokon-
čena akce, která by pozitivně ovlivnila život občanů. Aby se investo-
valo  rovnoměrně  do  všech  místních  částí.  Při  tom  se  nezapomíná  
na případné  havárie,  nutné  opravy.  Peníze  se  investují  jak  na akce  
pro děti, tak i seniory, na vzdělávání, kulturu, sport, komunikace, ze-
leň atd. Kolik peněz jde na co, určuje finanční rozpočet na příslušný 
rok. Rozpočet zahrnuje i náklady na správu MO Pce III.
Magistrát  města  Pardubice  vyhlásil  na13.  června  2013  referendum  
pro občany s otázkou, zda si přejí, aby město bylo členěno na měst-
ské obvody. A hned přitom uvádějí, že se ušetří tolik a tolik, přitom 
výše  úspory  v  jednom  sdělení  vedoucích  představitelů  radnice  se  
neshoduje s druhým. Úspora je jediný argument, žádné další důvody 
nechci vedení města podsouvat.
To  si  opravdu  představitelé  města  myslí,  že  na  malé  radnici  nikdo  
nic  nedělá?  Že  se  jen  tak  malá  radnice  zruší,  poslední  odcházející  
vypne proud a bude úspora? Vždyť tu ohromnou práci,  kterou na-
příklad vyčísluje každý rok Zpráva o činnosti MO Pardubice III, musí 
někdo dělat i na velké radnici, a to zase bude něco stát. Zase by se 
museli  přijímat  na  velkou  radnici  další  pracovníci,  zase  by  se  pro-
najímaly  další  prostory  pro  ně,  zase  by  se  musely  nakoupit  nové  
stoly,  počítače,  koberce  atd.  Žádná  velká  úspora  nehrozí,  to  je  jen  
mystifikace občanů. A pokud by k úspoře došlo, najdou se způsoby, 
jak  peníze  víceméně nesmyslně  utratit.  Referendum v Pardubicích   
za 1 až 1,5 mil Kč je toho příkladem. 
Přitom  činnost  městského  obvodu  není  jen  o  péči  o  veřejná  pro-
stranství,  zeleň,  úklid,  údržba,  opravy  chodníků  a  komunikací,  jde  
také o úřednickou práci, kterou by musela vykonávat velká radnice. 
Náš  úřad  MO  Pce  III  v  loňském  roce  obsloužil  cca  16.000  občanů,  
pokud jde o místní poplatek za TKO a cca 1.300 občanů, pokud jde 
o místní  poplatek  za psa,  od velkého počtu  občanů tyto  poplatky  
vymáhá,  pokud  je  neuhradí  včas.  Umíte  si  představit  soustředění  
všech pardubických občanů na velké radnici, to dojíždění, ty čekací 
lhůty? Když jsme tuto agendu přebírali  od velké radnice při vzniku 
MO, dluhy na poplatcích nebyly ošetřeny téměř vůbec. I tudy městu 
utíkaly velké peníze. 

❑ ❑ 
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   Náš úřad také cíleně vybírá poplatky za užívání veřejného prostran-
ství, vybírá poplatky a provádí kontrolu provozování výherních hra-
cích přístrojů, provádí ověřování listin a podpisů, občanům zajišťuje 
ověřené  výpisy  ze  systému  CzechPOINT,  šetří  a  vyřizuje  přestupky  
proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku. Úřad také 
uděluje souhlasy s výkopovými pracemi, vydává rozhodnutí a povo-
lení zvláštního užívání místních komunikací, uzavírek a sjezdů, vydá-
vá povolení a dává podněty ke kácení dřevin.
Zrušením MO by hlavně došlo ke snížení dohledu odpovědné a re-
spektované osoby,  kterou je  starosta MO nad částí  města,  čímž by 
byla ohrožena úroveň života, prostředí pro občany. V době, kdy po-
kračují problémy v souvislosti s vývojem ekonomiky v České repub-
lice vlivem nesmyslných, ale chytrých opatření proti občanům, jako 
jsou vyšší a vyšší platby za elektřinu vlivem solární energie. V době, 
kdy stále více občanů má problémy s příjmy, s prací, se zaměstnáním 
a  stávají  se  z  nich  občané  dělající  problémy  druhým.  V  době,  kdy  
úroveň  života  a  bydlení,  bezpečnosti  na  veřejnosti,  pořádku  by  se  
měla zvyšovat.
Doporučuji spoluobčanům, aby přišli dát svůj hlas podle svého ná-
zoru 13. 6. 2013 (čtvrtek) do obvyklých volebních místností. Já půjdu 
hlasovat také a na otázku, zda souhlasím s členěním města Pardubi-
ce na městské obvody, odpovím: ANO.
Vůbec  nezáleží  na  tom,  zda  občan za celý  rok  byl  na malé  radnici  
něco  vyřizovat  nebo  ne.  Záleží  hlavně  na  tom,  zda  se  malá  radni-
ce stará o okolí jeho bydliště, o čistotu, pořádek, noční klid, řeší při-
pomínky, pořádá akce pro občany. Žádám občany, aby se po svém 
městském obvodě i případně po jiných obvodech cestou do voleb-
ní místnosti porozhlédli.

         Ing. Jaroslav Cihlo
místostarosta MO Pardubice III
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náZOR k RefeRenDu

Jako náměstek primátora města Pardubic jsem byl u zrodu měst-
ských obvodů, původním důvodem členění města bylo zamezit 
snaze  o  odtržení  některých  okrajových  částí.  Část  města  byla  
členěna  na  městské  obvody  a  část  nečleněna.  V  nečleněných  
částech města byly zřízeny jakési místní komise, kde jsem byl i já 
členem. Komise měly formu diskusních kroužků bez jakýchkoli 
pravomocí  a  bez  možnosti  cokoliv  prosadit.  Po  těchto  zkuše-
nostech došlo město k názoru, že by město mělo být na obvo-
dy členěno celé. Důvodem byla lepší obsluha svěřeného území  
a  jistota,  že  vlastní  rozpočet  jednotlivých obvodů bude proin-
vestován v daném území a dle představ místní samosprávy.

Sám  jsem  byl  členem  jak  Zastupitelstva  města  Pardubic,  tak  
zastupitelem  městského  obvodu.  Mohu  říci,  že  práce  v  obou  
zastupitelstvech  byla  zcela  odlišná.  Na  malém  zastupitelstvu  
jsem  nezaznamenal  žádné  hádky,  politikaření  a  všechny  poli-
tické strany pracovaly vždy ve prospěch obyvatel. Toto se o prá-
ci  ve  velkém  zastupitelstvu  města  říci  nedá.  Proto  doporučuji  
svým spoluobčanům, aby k referendu přišli a řekli své ANO.

                                    d.t. Jaroslav Žítek, předseda Rady seniorů 
 bývalý náměstek primátora města Pardubice

❑
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Městský obvod již od svého počátku nejen, že sám pořádá někte-
ré společenské akce,  ale podporuje i činnost místních zájmových  
organizací, škol, školek a různých sdružení prostřednictvím finanční 
podpory ze svého rozpočtu na konkrétní akce.    
Pro rok 2013 posuzovala humanitní komise 33 žádostí na podporu 
jednotlivých  kulturních,  sportovních,  či  dalších  zájmových  aktivit.  
Jde  o  akce  především  pro  děti  pořádané  mateřskými  a  základní-
mi školami, podporováni jsou také talentovaní žáci základních škol  
a dále je udělováno ocenění fair play, vybraní žáci obdrží na konci 
školního roku jako odměnu dárkovou poukázku. 
Nezapomíná se ani na seniory a jejich činnost. V letošním roce byly 
rozděleny  dotace  v  celkové  výši  185  tis.  Kč.  Všechny  byly  řádně  
schváleny radou městského obvodu a jsou již vyplaceny.

❑

měStSký ObVOD PODPORuJe 
kultuRu, SPORt, mláDež 
A VOlný čAS

A) TRADIČNÍ SPORTOVNÍ AKCE NA ÚZEMÍ MO III 12 000 KČ

B) AKCE PřEDŠKOLNÍCH ZAřÍZENÍ 36 000 KČ

C) AKCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 49 000 KČ

D) SPOLKOVÁ ČINNOST SENIORů 8 000 KČ

E)
AKCE SPOLEČENSKÉHO CHARAKTERU 
OSTATNÍCH SUBJEKTů

26 500 KČ

f)
POřÍZENÍ DROBNýCH ZAřÍZENÍ A VYBAVENÍ 
PRO SPORTOVNÍ A HERNÍ ČINNOST

43 500 KČ

I)
PODPORA TALENTOVANýCH ŽÁKů ZŠ 
A CENY fAIR PLAY

10 000 KČ

Poskytnuté dotace v roce 2013:

Termíny představení na Kunětické hoře
25., 26. a 31. května W. Shakespeare / Sen noci svatojánské
1. a 2. června W. Shakespeare / Sen noci svatojánské 
14.  června  M.  Uhde  –  M.  Štědroň  /  Balada  pro  banditu 
  (Veřejná generální zkouška)
15. a 16. června – M. Uhde – M. Štědroň / Balada pro banditu (Premiéry)
21., 22. a 23. června M. Uhde – M. Štědroň / Balada pro banditu
28., 29. a 30. června M. Uhde – M. Štědroň / Balada pro banditu

VýchODOčeSké DiVADlO  
láká nA PřeDStAVení  
nA kunětické hOře

Od  minulého  vydání  Zpravodaje  uplynula  kratší  doba  než  ob-
vykle, proto změn v přípravě akcí není mnoho. Přesto u nejroz-
sáhlejších akcí několik zajímavých informací přinášíme.  
Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi zprávu, že dota-
ce z programu Podpora regenerace panelových sídlišť  nebude 
na úpravu  veřejného prostoru  v  lokalitě  5A  ze  souboru  staveb 
„Regenerace  panelového  sídliště  Dubina“  letos  přidělena.  Aby  
byly účelně vynaloženy finanční prostředky, které jsou v rozpoč-
tu  obvodu  vyčleněny  na  spolufinancování  této  akce,  navrhne-
me  jejich  přesun  na  stavbu  „Centrální  osa  sídliště  severozápad 
–  jihovýchod“.  V  minulém  Zpravodaji  jsme  uvedli,  že  se  jedná   
o rekonstrukci povrchu komunikací a veřejného osvětlení spolu 
s úpravami veřejné zeleně v prostoru obchodního centra mezi 
cyklostezkou u ZŠ Dubina a ulicí Jana Zajíce u Pergoly a že v plá-
nu je realizace části od tržnice po Pergolu. Po přesunu prostřed-
ků bude možné provést obě části stavby.

Ing. Luboš Tušl 
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

infORmAce Z ODbORu DOPRAVy  
A žiVOtníhO PROStřeDí

náZOR k RefeRenDu

❑

čtvrtky 27. 6. a 26. 9. 2013
16.30 – 18.30 hodin

prostor centrálního parku Dubina v Pardubicích
    27. 6. – Živaňanka, doprovodný program mažoretky PM Stars

26. 9. – Pardubická šestka, doprovodný program mažoretky Berušky

PROmenáDní kOnceRty Zubní  ordinace MUDr. Cihlová,  Zdravotnické středisko Dubina 
Provoz  zubní  ordinace  bude  pokračovat  od  poloviny  měsíce  června   
v jiném personálním složení.      
Již nyní se můžete objednávat na tel. 722 222 704.   
Přijímáme i nové pacienty. Těšíme se na Vás!

pátek 31. května 2013, 10:00 – 18:00 hodin 
prostor centrálního parku Dubina v Pardubicích

Městský obvod Pardubice III pořádá ve spolupráci s Kulturním centrem 
Pardubice 31. května 2013 mezi 10. a 18. hodinou Den dětí s podtitulem 
„Kdo si hraje, nezlobí“. Celá akce se bude odehrávat na prostoru centrál-
ního parku Dubina. 

Kromě  mnohých  soutěží  o  ceny,  her,  tvůrčích  dílniček  i  pouťových  
atrakcí budou moci děti i jejich rodiče vidět taneční vystoupení T-bass, 
vystoupení  mažoretek  Berušek,  hudební  program,  pohádky  pro  děti  
Hudebního divadla loutek, malování na obličej, tvůrčí dílničky rodičov-
ského centra Dubínek, atd. Pro děti z mateřských a základních škol za-
hraje dopoledne pohádku Loutkářský soubor Ahoj z Chrudimi.

Připraveno bude samozřejmě občerstvení a dobroty, limonáda, cukrová 
vata, zmrzlina a mnoho dalšího pro děti i dospělé, samozřejmě atrakce 
jako  je  nafukovací  skluzavka,  skákací  hrad,  trampolína,  dětský  koutek  
na  kolečkách  nebo  dětský  vláček.  Všichni  jsou  srdečně  zváni  na  den  
plný her, muziky, zábavy a pohody.              

  Den Dětí Aneb 
„kDO Si hRAJe neZlObí“

Z p r a v o d a j  M ě s t s k é h o  o b v o d u  Pa r d u b i c e  I I I ❑ ❑ 
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I v letošním roce proběhne na území našeho obvodu v době od března 
do listopadu blokové čištění komunikací. 
Při blokovém čištění parkovišť včetně komunikací se provádí komplet-
ní  vyčištění  dotčených ploch případně přilehlých chodníků od náno-
sů nečistot a travin u obrub včetně vyčištění kanálových vpustí. Sedm 
dnů před zahájením blokového čištění je rozmístěné dopravní značení, 
které upozorňuje řidiče, že musí svá vozidla zaparkovat na jiném místě.  
V případě, že tak neučiní, bude jim vozidlo odtaženo.  
Při čištění komunikací s odtahem vozidel se provádí strojní odstranění 
velkých nánosů nečistot u obrub a strojní dočištění vozovky zametacím 
vozem včetně umytí. Tento způsob čištění komunikací se provádí tam, 
kde nelze zajistit běžné strojní čištění vozovek zejména z důvodu trva-
lého parkování vozidel.
Přesný harmonogram čištění je uveden v tabulkách pod textem.
Ostatní  vozovky budou zametány strojně,  s vynecháním míst,  na kte-
rých budou zaparkované automobily. Dále bude prováděno strojní čiš-
tění chodníků, které jsou zařazeny do harmonogramu. 
Čištění  města  zajišťuje  dle  stanoveného  harmonogramu  čištění  měs-
ta  Magistrát  města  Pardubic,  odbor  dopravy,  který  si  vyhrazuje  mož-
nost  změny.  Při  projednávání  návrhu harmonogramu Městský  obvod 
Pardubice  III  žádal  o  posunutí  začátku  blokového  čištění  na  7  hodin,   
ale z technických důvodů toto bylo zamítnuto s tím, že pokud to bude 
v jednotlivých případech možné, bude požadavku vyhověno.

Čištění komunikací s odtahem

čištění míStních kOmunikAcí nA úZemí měStSkéhO ObVODu  
PARDubice iii

 19.3. Blahoutova - parkoviště před čp. 607 - 612

19.3. duBové návrší - od ul. duBinská po čp. 750  
včt. parkovišť

21.3. Boční

27.3. Musílkova - od ul. Mandysova k ul. lesní

28.3. ruMunská - o strany

3.4. Bartoňova od čp. 903 - 939 včt. slepé části k čp. 1024

8.4. Bartoňova - parkoviště před čp. 898 - 939

17.4. l. Matury - od ul. J. ZaJíce k čp. 810

18.4. studánecká - parkoviště před oc Galanta

19.4. na okrouhlíku - od ul. dašická k ul. seZeMická  
- p strana

19.4. dašická - parkoviště před čp. 1755 - 1771

23.4. dašická - parkoviště Za čp. 1755 - 1771

2.5. růženy voJtěchové

13.5. studánecká - oBě strany

27.5. divišova - o strany

28.5. Bartoňova 
- od konečné dp - okruh k ul. l. Malé - l strana

28.5. lesní - od ul. spoJilská k ul. staročernská

28.5. potěšilova od ul. lesní po ul. staročernská

4.6. Bartoňova - od konečné dp - okruh k ul. l. Malé  
- p strana

4.6. v. Junkové - od ul. na drážce k ul. husova,  
včt. točny Mhd - o strany

4.6. v. Junkové - od ul. na drážce k ul. ruMunská,  
o strany

5.6. spoJilská - před čp. 1773 - 1779

10.6. hraniční od ul. raaBova po ul. pod lipaMi o strany

10.6. lánská od ul. v lipinách včt. slepé části k čp. 590, 
o strany

11.6. Jana ZaJíce - koMunikace včt. parkoviště před  
č.p. 959 - 961

14.6. spoJilská - od ul. lesní po ul. dašická

19.6. okružní od ul. studánecká po ul. dašická - oBě stra-
ny

21.6.
pod lipaMi - od ul. spoJilská k ul. v. Junkové - oBě 

strany

26.6. pod studánkou včt. parkovišť

28.6.
Jana ZaJíce - koMunikace včt. parkoviště před  

č.p. 633 - 637

1.7. ZaJíčkova - oBě strany

2.7.
Blahoutova - koMunikace včt. parkoviště před čp. 

624 - 632

2.7. na kopci - od ul. pod lipaMi po ul. spoJilská

18.7. duBové návrší - od ul. duBinská včt. parkovišť

19.7. tichá - o strany

8.8. Boční - oBě strany

13.8. l. Matury - od ul. J. ZaJíce k čp. 810

Blokové čištění parkovišť včetně komunikací

25.3. J.Janáčka - o strany

29.3. e. košťála - o strany

24.4. v.Junkové - o strany

9.5. Bartoňova - 3 slepé koM. MeZi rd od čp. 677,881,897

10.5. spoJovací. koM. MeZi ul. e. košťála a duBinská  
vč. parkovišť

16.5. e. košťála - o strany

21.5. J.Janáčka - o strany

3.6. u háJe - o strany

11.6. BeZdíčkova - od ul. na drážce po ul. sakařova  
- o strany

22.7. studánecká - o strany

25.7. e. košťála - o strany

2.8. u háJe - o strany

7.8. BeZdíčkova - od ul. na drážce po ul. sakařova  
- o strany

19.8. J.Janáčka - o strany

7.10. J.Janáčka - o strany

8.10. v.Junkové - o strany

❑
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PRáZDninOVé OPékání buřtŮ

pátky 12. 7., 2. 8. a 23. 8. 2013
od 19.00 hodin

prostor centrálního parku Dubina v Pardubicích
Pohodový rodinný prázdninový podvečer s opékáním buřtů. 
Vlastní buřty s sebou! K poslechu hraje kapela Elixír. Akci pořádá 
Městský obvod Pardubice III – „10 let jsme tu pro Vás…“ ve spolu-
práci s Kulturním centrem Pardubice.
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14.8.
e. košťála - od J. Janáčka k čp. 1004, včetně parkovišť 

u čp. 952 - 958

14.8.
Mandysova - od ul. u ZáBran k ul. spoJilská  

- o strany

16.8. ruMunská - o strany

16.8. Jana ZaJíce - parkoviště před čp. 857 - 859 a čp. 984 - 986

16.8. l. Matury - parkovičtě před čp. 851 - 852

26.8. 22. července - od ul. lesní k ul. Mandysova - o strany

27.8.
na drážce - oBslužní koMunikace od ul. v. Junkové 

k ul. dašická (l část včt. parkovišť)

27.8. Josefa Janáčka - parkoviště před čp. 947 - 952

28.8.
e. košťála - od čp. 1005, koleM penZionu,  

včetně parkovišť oBě strany

29.8. J. ZaJíce - parkoviště MeZi perGolou a oc duBina

30.8. růženy voJtěchové - o strany

30.8. raaBova - od ul. hraniční po ul. v lipinách

2.9. e. košťála - parkoviště před čp. 974 - 979

4.9.
na drážce - oBslužní koMunikace od ul. v. Junkové  

k ul. dašická (p část včt. parkovišť a točny)

17.9. krátká - od ul. raaBova po ul. dačická - o strany

18.9.
l Malé - od točny Mhd, včt parkoviště Za ZdravotníM 

střediskeM

18.9. radioMechaniků

19.9. skrBkova - o strany

25.9.
u háJe - od ul. na okrouhlíku k ul. BeZdíčkova  

- o strany

26.9.
na okrouhlíku - od ul. seZeMická k ul. u háJe  

- o strany

26.9. BeZdíčkova - od ul. na drážce k ul. u háJe - o strany

30.9. ÚZká

30.9.
v lipinách - od ul. Mandysova po ul. staročernská  

- o strany

3.10. e. košťála - parkoviště před čp. 1000 - 1004

3.10. Boční - plošně

8.10. Blahoutova - od ul. na drážce k ul. k lesu - o strany

9.10.
u ZáBran - od ul. luční po ul. staročernská - o stra-

ny

15.10. na hráZi - oBě strany

16.10. Jana ZaJíce - parkoviště před čp. 860 - 864

25.10. Jana ZaJíce - parkoviště od čp. 860 k ul. l. Matury

1.11.
Bartoňova - parkoviště před čp. 841 - 849                                       

Úklid před ZiMníM oBdoBíM

4.11. lesní - od ul. spoJilská k ul. staročernská

5.11. seZeMická - o strany

6.11. ruMunská - o strany

13.11. u školy

21.11. Mandysova - od ul. spoJilská k ul. u ZáBran

26.11. BriGádníků včt. parkoviště před čp. 366

měStSká POlicie A mO iii  
PřiSPíVAJí k VAšemu beZPečí

Strážníci obvodu se opakovaně zaměřují  společně s Městským 
obvodem Pardubice III  na zlepšení  a posílení  obousměrné ko-
munikace  pardubické  městské  policie  s veřejností.  Strážníci  se 
snaží  nejenom  o  „zdravou“  komunikaci,  o  celkové  vylepšení  
vzájemných vztahů s občany, ale také chtějí přispět i ke zvýšení 
pocitu bezpečí. Všichni víme, že se v našem životě můžeme se-
tkat s nepoctivci, kteří se pod různými záminkami např. vrácení 
přeplatků  za  energie,  odečet  plynu  či  elektřiny,  nabízení  růz-
ných  velmi  „cenově  výhodných“  produktů,  snaží  vetřít  do  naší  
přízně, ale i do bytu. Hlavní zásadou, na kterou by nikdo neměl 
zapomínat je, že bychom někoho, koho neznáme, určitě neměli 
pouštět za práh svého obydlí. 
K  těmto  účelům  městská  policie  předává  zdarma  občanům 
za  určitých  pravidel  bezpečnostní  dveřní  řetízky.  Hlavním  
pravidlem  je,  že  se  jedná  o  osoby  osamělé  nebo  i  páry,  které  
pobírají jakýkoliv druh penze (invalidní, starobní…). Tyto řetízky 
jsou k vyzvednutí v úředních hodinách na služebně na Dubině 
(v prostorách Městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983). 
Zájemci dostanou k vyplnění jednoduchý dotazník, kde žadatel 
uvede:  jméno,  příjmení,  bydliště  a  podpis.  Doufáme,  že  tento  
krok Městské policie a Městského obvodu Pardubice III přispěje 
k Vašemu bezpečí a že s tímto „dárkem“ budete spokojeni.  
Městský obvod Pardubice III chce ale takovým jevům předchá-
zet  a  proto  se  starosta  obvodu  rozhodl  vyhlásit  anketu, 
ve které se mohou obyvatelé města vyjádřit k tomu, zda jim po-
domní prodej ve městě vadí. Na základě výsledků ankety by pak 
městu podal návrh na přijetí takové právní normy, která by po-
domní  prodej  zakázala  (a umožnila  viníky  sankcionovat),  nebo 
naopak ponechala na rozhodnutí každého z nás.

Studenti  Univerzity  Pardubi-
ce  v  rámci  zpracování  studie  
návrhu  dopravních  opatření  
připravili  anketu,  jejímž  cílem  
je  zjistit  vaše  názory  na  zá-
kladní  otázky  týkající  se  do-
pravy  v  oblasti  Studánky.  Do-
tazník  bude  v  těchto  dnech  
výběrově  rozdán  do  schránek   
a  bude  k  dispozici  na  úřadu  
městského  obvodu.  Odkaz  

na  tuto  anketu  naleznete  také  na  webových  stránkách  Měst-
ského obvodu Pardubice III v aktuálních informacích občanům. 
Pro  ty,  kteří  jsou  vybaveni  modernější  technikou,  připojujeme  
ještě  QR  kód  ankety.  Žadáme  vás  o  spolupráci  a  vyplnění  do-
tazníku  na  uvedené  internetové  adrese  nebo  v  papírové  po-
době,  který  můžete  odevzdat  na  úřadu  městského  obvodu  či  
odeslat na Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice.    

      

Ing. Luboš Tušl 
      vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

AnketA ke StuDii ZkliDnění  
DOPRAVy Ve StuDánce  
A nA SlOVAnech

Z p r a v o d a j  M ě s t s k é h o  o b v o d u  Pa r d u b i c e  I I I ❑ ❑ 
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infORmAce PRO ObčAny O hlASOVání V míStním RefeRenDu

Zastupitelstvo města Pardubice rozhodlo dne 4. dubna 2013 o konání 
místního referenda,  které se bude konat na celém území statutárního 
města Pardubice,  a občanům v místním referendu bude k rozhodnutí  
předložena jednotná otázka:

„Souhlasíte  s  členěním  statutárního  města  Pardubice   
na městské obvody?“

Současně bylo rozhodnuto o tom, že místní referendum se bude konat 
ve čtvrtek 13. června 2013 od 10:00 do 22:00 hodin.

Místní  referendum  je  organizováno  a  probíhá  obdobně  jako  volby.   
Je upraveno zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu. Místní refe-
rendum je ze zákona jednodenní.     
Právo hlasovat v místním referendu má občan statutárního města Par-
dubice za předpokladu, že jde o státního občana České republiky nebo 
státního občana jiného státu,  jemuž právo volit  přiznává mezinárodní  
úmluva,  který  alespoň  v  den  hlasování  dosáhl  věku  nejméně  18  let,   
a který je přihlášen k trvalému pobytu ve statutárním městě Pardubice, 
resp. v příslušném městském obvodu. Pro umožnění hlasování musí být 
občan cizího státu zapsán do dodatku stálého seznamu oprávněných 
osob, a to na základě žádosti u příslušného úřadu městského obvodu. 

Překážkou pro hlasování  v místním referendu je skutečnost,  že opráv-
něná osoba je zapsána ve zvláštním seznamu Ministerstva zahraničních 
věcí ČR pro volbu na některém ze zastupitelských úřadů v zahraničí.

Překážkami ve výkonu práva hlasovat v místním referendu jsou také:

a)  omezení  osobní  svobody  stanovené  na  základě  zákona  z  důvodu  
vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,

b) zbavení způsobilosti k právním úkonům,

c)  omezení  osobní  svobody  stanovené  na  základě  zákona  z  důvodu  
ochrany zdraví lidu nebo

d) výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast v místním re-
ferendu plnění povinností z této služby vyplývajících.

Hlasovací lístky nebudou občanům doručeny do schránek místa trvalé-
ho bydliště, ale budou k dispozici přímo v hlasovací místnosti.

Hlasovací  okrsky  jsou  shodné  s  volebními  okrsky,  ve  kterých  
se voliči zúčastňují voleb podle místa trvalého bydliště.  Územní 
vymezení jednotlivých hlasovacích okrsků bude zveřejněno na úřední 
desce  jednotlivých  městských  obvodů,  na  jejich  webových  stránkách   
a na území každého hlasovacího okrsku.    
Občané  mohou  hlasovat  v  hlasovacím  okrsku  v  místě  trvalého  bydli-
ště,  a  to  buď  přímo  v  hlasovací  místnosti  anebo  výjimečně  ze  závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů, na vyžádání do přenosné hlasovací 
schránky. V tom případě může občan požádat o návštěvu členů okrsko-
vé komise s přenosnou hlasovací schránkou. Pokud se však v takovém 
případě  občan  nenachází  v  rámci  hlasovacího  okrsku,  kde  má  trvalý  
pobyt, musí hlasovat na hlasovací průkaz.    
Občan, který se nebude zdržovat v době hlasování v místním referendu 
v  hlasovacím  okrsku  v  místě  svého  trvalého  pobytu,  může  hlasovat  
na hlasovací průkaz v jakémkoliv hlasovacím okrsku na území statu-
tárního města Pardubice. O vydání hlasovacího průkazu může požádat 
občan  s  trvalým  bydlištěm  na  území  příslušného  městského  obvodu  
na úřadu tohoto městského obvodu, a to písemně do 6. 6. 2013 nebo 
osobně až do 11. 6. 2013.     
Žádost o hlasovací průkaz v listinné podobě lze podat opatřenou úřed-
ně ověřeným podpisem občana (ověření podpisu na žádosti není osvo-
bozeno  od  správního  poplatku).  Vydávat  hlasovací  průkazy  je  možné  
neprodleně na adresy dle požadavků občanů nebo osobně.

Informace k hlasování

•	 	Občan	 po  příchodu	 do  hlasovací	 místnosti	 proká-
že  okrskové  komisi  svou  totožnost  a  státní  občanství   
České  republiky,  popř.  státní  občanství  jiného  státu  platným  ob-
čanským průkazem, jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu 
nebo platným cestovním,  diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. 

Občanu, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. 

•	 	Občan,	který	 se	dostavil	do hlasovací	místnosti	 s hlasovacím	prů-
kazem mimo místo svého trvalého bydliště, odevzdá tento průkaz 
okrskové komisi, bude zapsán do seznamu oprávněných osob (ob-
čanů) a bude mu umožněno hlasovat.

•	 	Občan	obdrží	od hlasovací	 komise	hlasovací	 lístek	a úřední	obálku	 
a v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem 
v  příslušném  rámečku  předtištěnou  odpověď  „ANO“  nebo“NE“,  pro  
kterou hlasuje a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. Pokud 
se občan neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků,  nebude  mu  hlasování  umožněno.  V  prostoru  určeném  pro  
úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo přítomen zároveň s opráv-
něnou osobou.  S oprávněnou osobou,  která  nemůže  sama upravit  
hlasovací  lístek  pro  tělesnou  vadu  anebo  nemůže  číst  nebo  psát,  
může být s jejím souhlasem v prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cího lístku přítomna jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové 
komise, a hlasovací lístek za ni upravit a vložit do úřední obálky.

•	 	Po opuštění	prostoru	určeného	pro	úpravu	hlasovacích	lístků	vhodí	
občan  úřední  obálku  s  hlasovacím  lístkem  do  hlasovací  schránky.  
Za  oprávněnou  osobu,  která  není  schopna  vložit  úřední  obálku  
s  hlasovacím  lístkem  do  hlasovací  schránky,  tak  může  učinit  jiná  
oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise.

K  platnosti  rozhodnutí  v  místním  referendu  je  třeba  účasti  alespoň   
35 % občanů. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro 
ně nadpoloviční většina občanů, kteří se místního referenda zúčastnili,  
a alespoň 25 % občanů zapsaných v seznamech oprávněných osob. 

 

❑

❑

V poslední době se opět hodně hovoří o problémech nezaměstnaných 
a v té souvislosti o možnosti zapojit tyto volné pracovní síly do veřejně 
prospěšných prací, v rámci kterých se podílí především na venkovních 
úklidových pracích. 
Přestože  máme  na  tyto  práce  vlastní  pracovní  skupinu  a  spolupra-
cujeme  i  s Věznicí  Pardubice,  rozhodli  jsme  opět  navázat  spolupráci  
s Úřadem práce v Pardubicích a vytvořit další pracovní místa pro ne-
zaměstnané.  I  přes  dílčí  problémy  s  organizací  veřejně  prospěšných  
prací,  je  nespornou  výhodou,  že  mzdy  na  vytvořená  pracovní  místa  
z velké části dotuje úřad práce.

Vyzýváme proto zájemce z řad nezaměstnaných, evidovaných na Úřa-
du  práce  v  Pardubicích,  kteří  by  měli  opravdový  zájem  pracovat  
na  údržbě  a  úklidu  území  Městského  obvodu  Pardubice  III,  aby  se  
hlásili  na  Úřadě  městského  obvodu  Pardubice  III  buď  osobně,  nebo  
na telefonu 466 799 144.

JUDr. Ludmila Knotková
tajemník Úřadu MO Pardubice III

VeřeJně PROSPěšné PRáce 
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❑ SPlAtnOSt A VýběR míStních 
POPlAtkŮ ZA tkO A Ze PSŮ

Bohužel musíme konstatovat, že je stále poměrně velký počet ob-
čanů,  kteří  ačkoliv  dobře  vědí,  že  mají  zákonnou  povinnost  platit  
místní  poplatky,  neplní  řádně  své  povinnosti  tak,  jak  mají.  S  pla-
cením otálejí  a platí  pozdě,  nebo jsou tací,  kteří  ignorují  jakákoliv  
upozornění  a  svou  poplatkovou  povinnost  zcela  ignorují  a  ne-
platí  vůbec.  Tito  občané  se  tímto  svým  jednáním  vystavují  tomu,   
že k řešení jejich platební morálky se přistoupí formou exekuce. 

Občany,  kteří  své  finanční  závazky  ještě  nesplnili,  vyzývá-
me, aby tak učinili neprodleně a vyhnuli se tak nepříjemnos-
tem a vynaložením dalších finančních nákladům spojených 
s exekučním řízením.

Platby  lze  učinit  bezhotovstním  bankovním  převodem  na  účet   
č.  181632479/0300,  SS  1337,  VS  ve  tvaru  uvedeném  na  složence   
či  ve  zprávě  pro  příjemce  uvést  příjmení  a  jméno  a  datum  naro-
zení poplatníka, aby bylo možno řádně a bezchybně přiřadit plat-
bu.  Dále  pak  hotovostně  na  pokladě  Úřadu  městského  obvodu   
Pardubice III, Jana Zajíce 983 a to v těchto časech:

Po + St 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod 
Út + Čt 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod 

Pá 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 hod

Splatnost  místního  poplatku  za  provoz  systému  shromaž-
ďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňová-
ní  komunálních  odpadů  (TKO)  pro  rok  2013  uplynula  dne   
30. dubna 2013.  Poplatníkem je každá fyzická osoba, která v letoš-
ním roce dovrší 6 let věku, a která má trvalý na území Statutárního 
města Pardubice – v Městském obvodě Pardubice III trvalý pobyt.

Splatnost  místního  poplatku  ze  psů  pro  rok  2013  uplynula  
již 15. března 2013.       
Tato splatnost byla závazná pro ty poplatníky/držitele psů, kteří hra-
dí  poplatek  jednorázově  a  nemají  sjednané  pololetní  či  čtvrtletní  
splátky.  Začátkem března  proběhla  poplatníkům distribuce  slože-
nek,  k  placení  místních  poplatků  za TKO  či  místních  poplatků  ze  
psů, do jejich domovních schránek. Zákon však neukládá správcům 
poplatků povinnost tisknout a rozesílat složenky. Jejich tisk a distri-
buce  je  nadstandardní  služba  ze  strany  městského  obvodu,  která  
slouží  občanům  k  připomenutí  jejich  poplatkové  povinnosti.  Pří-
padné nedoručení či ztráta složenky nezbavuje občana jeho 
poplatkové povinnosti. Bližší informace k poplatkové povinnosti, 
placení poplatků či další informace k výběru místních poplatků po-
dají referentky odboru ekonomického a vnitřních věcí:

místní  poplatek  za TKO  paní  Monika  Novotná  -  tel.:  466  799  135 
místní poplatek ze psů paní Petra Lemberková - tel.: 466 799 138.

 správkyně místních poplatků

Od vzniku obvodu byla nejrozsáhlejší akcí Regenerace panelového 
sídliště Dubina, na kterou bylo možné získávat dotaci z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj.  Dosud bylo realizováno sedm etap 
(poslední jen zčásti),  při  nichž bylo na rekonstrukci chodníků, par-
kovišť,  kontejnerových  stání,  veřejného osvětlení,  sadových  úprav   
a někde i dětských hřišť vynaloženo 73 628 tis. Kč. 

Dále  byly  v  prvních  třech  letech  po  vzniku  MO  Pardubice  III  pro-
vedeny  rozsáhlé  rekonstrukce  chodníků  v  ulicích  Na  Okrouhlíku,  
na sídlišti Dubina a na Drážce u obchodního centra Galanta. V ná-
sledujících třech letech bylo vybudováno nové dětské hřiště v Le-
soparku, při  vstupu z Bartoňovy ulice a celkově opraveno největší 
dětské hřiště v sídelní části Slovany v ulici Spojilská. Ve vnitrobloku 
Na Drážce pak bylo zřízeno dětské hřiště „Zelená brána“. Pokračovaly 
opravy chodníků, z větších akcí to byla úprava stávajícího povrchu 
chodníků  v  ulici  Dašická  v  úseku  od  ulice  Spojilské  po  Zajíčkovu,  
na pravé straně ve směru do centra a oprava přístupových chodníků  
u čp. 1552-1554 v ulici Na Drážce.   
V  letech  2009  –  2010  byla  zřízena  nová  parkovací  místa   
v ul. E. Košťála u čp. 967- 969 a rozšířeno parkoviště mezi čp. 974-979 
a ZŠ Dubina. V ulici Věry Junkové po pravé straně ve směru od kři-
žovatky  s ulicí  Na Drážce  byla  provedena  rekonstrukce  veřejného 
osvětlení  a následná  oprava  chodníku  a  taktéž  v ulici  Pod  Lipami  
po pravé straně od křižovatky s ulicí K Lesu, rekonstruován byl také 
chodník v ulici K Lesu, ve které byl také s ohledem na její šířku upraven  
provoz na jednosměrný.  

Na  sídlišti  Drážka  byla  dokončena  oprava  přístupových  chodníků  
u čp.  1549-1551 a chodníku  před čp.  1535-1538,  oprava  spojova-
cího chodníku od ulice Na Drážce mezi čp. 351 a 352 po ulici Ru-
munskou, včetně opravy přilehlé plochy u pískoviště. V Bezdíčkově 
ulici  byly  rekonstruovány  přístupové  chodníky  u  čp.  1546-1548,  
provedeny úpravy odpočinkové zóny ve vnitrobloku ulic Na Drážce,  
U  Háje  a  Bezdíčkova  a  realizována  akce  „Oplocení  a  úpra-
vy  stávajícího  dětského  hřiště  ve  vnitrobloku  za  čp.  1564   
a čp. 1561 – 1563 v ulici Na Drážce + oprava stávajícího chodníku“.  

V  centru  Dubiny  byla  realizována  stavba  relaxační  a  klidové  zóny  
v  prostoru  před  základní  školou.  Na  zastávkách  MHD  Slovany,  
točna  a  Dubina,  penzion  buly  osazeny  přístřešky  pro  cestující.  
V období  2011 –  2012 byla  rozšířena  parkoviště  v ulici  Na Drážce  
a  rekonstruovány  první  dva  úseky  chodníků  ve  Spojilské  včetně  
rekonstrukce  veřejného  osvětlení.  V  Bartoňově  ulici  byl  vyměněn  
stávající  betonový  kryt  vozovky  za  asfaltový,  došlo  k  předláždění  
propadlého  zálivu  na  zastávce  MHD  trolejbusu  č.  1  a  21  Dašická,   
U Přejezdu.  

Na sídlišti  Dubina byl  vybudován „fit  park  pro všechny“,  na tržnici  
Dubina  bylo  postaveno  7  tržních  stánků  s  dřevěnou  konstrukcí.  
Kromě uvedených akcí byly každoročně prováděny nesčetné další 
opravy vozovek místních komunikací a chodníků včetně odvodně-
ní, v oblasti životního prostředí seče trávníků, údržba ostatní zeleně, 
zajišťován výsyp odpadkových košů, přistavování velkoobjemových 
kontejnerů, likvidace černých skládek a také údržba dětských hřišť  
a  městského  mobiliáře,  zejména  laviček,  doplňování  nových  prv-
ků podle potřeby. Často se tak dělo na přání občanů, kteří si zvykli 
na  to,  že  své stížnosti  a náměty mohou uplatnit  v blízkosti  svého 
bydliště a že řada drobných připomínek je takřka okamžitě řešena.   

k činnOSti ODbORu DOPRAVy 
A žiVOtníhO PROStřeDí ZA DObu 
tRVání mO PARDubice iii

❑
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Těm, kteří  oslaví osmdesát let a další  kulatá 
jubilea, budou pracovnice úřadu za městský 
obvod gratulovat osobně.  
Blahopřejeme  všem  jménem  pana  starosty   
i celého městského obvodu. 

Blahopřejeme Všem občanům,     
kteří v letních měsících oslaví svá životní jubilea.
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neJlePší fOtOgRAfOVé 
Z DubinSké škOly

❑ ❑PROJektOVá VýukA  
Ve StuDánce  

❑

Výuka propojující různé oblas-
ti  vzdělávání  i  různé  skupiny  
žáků  z  obou  stupňů  škol  je  
ve Studánce již tradicí.
V  letošním  školním  roce  vyu-
čující  společně  se  svými  žáky  
připravili  opět  velké  množství  
různých  aktivit  a  projektů,  

z nichž jmenujme například: příběhy bezpráví v devátých třídách, pro-
jekt o ježcích, který připravili žáci sedmých tříd pro druháky, mikuláš-
skou školičku v prvních třídách, výrobu betlému ve druhých třídách, 
projekt s matematikou až do antického řecka v šestých třídách, pro-
jekt v sedmých třídách o tom, jak se žije ve Vietnamu, Mexiku a Indii, 
zaměřený na multikulturní výchovu, Easter Day, který připravili osmáci 
pro žáky prvních až třetích tříd,  společné předvánoční a předveliko-
noční pečení žáků 1. stupně s děvčaty z osmých tříd.
Vydařil  se rovněž Den Země. V rámci dne starší spolužáci ze šestých  
a sedmých tříd předávali informace žákům prvního stupně o národ-
ních parcích v České republice a různých ekosystémech, všichni žáci 
vyplňovali pracovní listy o rostlinách v areálu školy, učili se mikrosko-
povat,  vyslechli  přednášku  o  hiporehabilitaci  a  vytvářeli  bylinkovou  
zahrádku a skalku. 
Projektovou výuku doprovázely výukové exkurze, již tradičně i tři za-
hraniční, v letošním školním roce do Vídně, jihozápadní Anglie a Lu-
cemburska a Belgie.

Mgr. Iva Papežová,  
zástupkyně ředitelky školy

V  uplynulých  měsících  
pořádal  fotografický  
kroužek  při  ZŠ  Dubina  
pro  všechny  žáky  ško-
ly  zabývající  se  digitál-
ní  i  klasickou  fotografií  
soutěž.  V  soutěži  byla  
vyhlášena  čtyři  témata,  
z  nichž  dvě  byla  volena  

s ohledem k místu bydliště a životu ve škole.  Ke dni  uzávěrky 
se sešlo 19 kvalitních fotografií, z kterých členové fotokroužku 
připravili vernisáž před školní jídelnou. Nastalo měsíční období 
prohlížení a hlavně hodnocení vystavených děl. Porotou se sta-
li všichni žáci školy, kteří hlasovali pro nejlepší fotografii v jed-
notlivých kategoriích. V kategorii „Jak to vidím já“ zvítězila Dana 
Kápičková ze 7.  A,  téma „Život ve škole“  ovládl  Vojtěch Kame-
nický z 5. A, ale celkově nejúspěšnější fotografkou se stala Nela 
Kořínková z 5. A, která si podmanila zbývající dvě témata:„Staré 
a nové“ a „(Ne)daleko od domova“. Akci podpořil i Městský ob-
vod Pardubice III, a tak vítězové získali od vedení školy hodnot-
né ceny. Všem účastníkům děkujeme a přejeme dobré světlo.

Ing. Petr Hrnčíř

V  dubnu  letošního  roku  byla  
zahájena  dlouho  očekávaná  
rekonstrukce  školního  hřiště  
dubinské  školy.  Tato  investiční  
akce  je  v  kompetenci  Magistrá-
tu  města  Pardubic,  a  to  včetně  
výběrových  řízení  na  dodavate-
le  stavby.  Vítězem se stala  firma  

                                       VYSSPA Sports  Technology  s.r.o.  
Rekonstrukce  hřiště  je  rozdělena  do  dvou  etap.  První  etapa  
zahrnuje  rekonstrukci  atletických  sportovišť,  běžecké  dráhy   
a centrální hrací plochy s umělou trávou. Druhá etapa se bude 
týkat sportovišť pro míčové a kolektivní sporty.   
Při  přípravě  projektu  Městský  obvod  Pardubice  III  navrho-
val  zapracovat  do  projektu  navíc  zajímavý  prvek  in-line  drá-
hu  zvláště  vzhledem  k  tomu,  že  je  hřiště  hojně  navštěvová-
no  širokou  veřejností.   V  současné  době  jedná  vedení  školy  
s  představiteli  městského  obvodu  o  vyčlenění  částky  zhruba   
500 tis Kč potřebných k vybudování dráhy.   
Dlouho očekávanou rekonstrukcí hřiště, které je využíváno jak 
školou  pro  výuku,  tak  i  veřejností,  se  změní  nejen  funkčnost   
a bezpečnost sportovišť, ale i celkový pohled na areál školy pro 
obyvatele dubinského sídliště.

Po dobu rekonstrukce  je  a bude školní  hřiště  pro  výuku i pro 
veřejnost uzavřeno.

 Mgr. Bc. Ludmila Kozáková 
ředitelka školy

RekOnStRukce hřiště  
DubinSké škOly ZAháJenA



Slovo StaroSty ❑
Vážení spoluobčané,

čas  je  neúprosný  a  tak  i  letošní  
krásné  letní  měsíce  jsou  již  mi-
nulostí,  ale  já  věřím,  že  jste  si  je  
opravdu užili a nabrali síly do dal-
ších  pracovních  i  jiných  aktivit.  
Jako vždy v našem Zpravodaji se 
s  vámi  chci  podělit  o  nejnovější  
informace z činnosti našeho ob-
vodu a úřadu.

Základním  posláním  obce,  tedy  
i  městského  obvodu  je,  slovy  
zákona, nejen péče o všestranný 

rozvoj  svého území,  ale i o potřeby svých občanů.  V duchu tohoto 
kréda  jsme  uspořádali  v  Pardubicích  historicky  první  elektronickou  
aukci  energií,  tedy  elektřiny  a  zemního  plynu,  ve  spolupráci  s  fir-
mou eCENTRE a udělali  jsme dobře.  Účast  občanů našeho obvodu 
sice  nebyla  příliš  vysoká,  bohužel  v  naší  společnosti  přistupujeme  
k takovým novinkám velmi opatrně,  ale přičtením zájemců o aukci  
z dalších měst a obcí se červencové e-aukce zúčastnilo 4888 občanů 
a dosažená úspora byla 27,31 % na zemní plyn a 34,55 % na elektric-
kou energii.  A tady už lze říci slovy klasika: A to se vyplatí. Proto jsme 
začali organizovat již druhý sběr dat, který probíhá na našem úřadě 
každou středu od 14 do 18 hodin až do 16. října. Více informací najde-
te v letáku, který je přiložen k zářijovému Zpravodaji. 

Další  novinkou,  kterou  chceme  zvýšit  spolupráci  občanů  s  naším  
městským obvodem na zlepšování našeho území, je zavedení aplika-
ce „Dej tip“, která využívá možností moderních technologií a umožní 
majitelům chytrých telefonů vyfotit závadu, na kterou chtějí upozor-
nit a odeslat.  Aplikace sama zajistí,  aby podnět došel tam, kam má. 
Podrobnosti „jak na to“ najdete uvnitř Zpravodaje.

A teď již  k  investičním akcím. V  letošním roce se nám konečně po-
dařilo „nastřádat“ dostatek finančních prostředků, abychom se mohli 
pustit  do  pokračování  rekonstrukce  centrální  osy  sídliště  Dubina  
od ZŠ Dubina až po zastávku MHD na Pergole. Toto veřejné prostran-
ství tak dostane nový kabát a bude důstojnějším prostředím pro ná-
kupy a procházky  občanů,  ale  i pro  konání  různých kulturních  akcí  
v tomto prostoru. Výběr zhotovitele byl již proveden a rekonstrukce 
započne  v  podzimních  měsících.  Pokračujeme  také  v  rekonstrukci  
chodníků v ulici Spojilská další etapou, která spojí již dva zrekonstruo-
vané úseky chodníků v této ulici. Jistě jste si všimli, že travnatá plocha 
u ZŠ Dubina je již oplocena, jak jsem avizoval v minulém Zpravodaji. 
Toto prostranství  jsme podle účelu budoucího využití  nazvali  „Cen-
trum volného času Dubina“  a postupně bude naplňováno vybave-
ním, které by mělo lákat občany, zejména rodiny s dětmi k občasné-
mu trávení volného času zde bez rizika psích exkrementů. V nejbližší 
době to bude osazení otevřeného ohniště pro opékání buřtů nebo 
grilování  s posezením. Nezapomínáme ani  na sídliště Drážka.  Proto 
organizujeme oblíbené opékání buřtů i v této lokalitě, a to před re-
staurací Galanta ve dnech 20. září a další 11. října vždy od 17 hodin 

i s hudebním doprovodem. Ve Francii je nejoblíbenější činností, ze-
jména pánů všech věkových kategorií,  hraní pétanque. Sice se tato 
činnost dá provozovat téměř na jakémkoliv povrchu, ale my jsme se 
rozhodli  podpořit  rozvoj  této  sportovní  discipliny  v našem obvodě 
vybudováním pétanquového hřiště opět za restaurací Galanta, vedle 
stávajícího sportovního hřiště. Příslušné vybavení na tuto hru je pro 
každého lehce dostupné, nebo si ho budete moci vypůjčit u provo-
zovatele této restaurace a zde se při  sportovním zápolení i náležitě 
občerstvit. Na příští rok plánujeme stavební úpravy prostoru u byto-
vého domu čp.  1565–1567 v  ulici  Dašická  za předpokladu příznivé  
finanční situace.

Nadále vedeme v patrnosti náš další úkol,  který jsme si předsevzali,  
a  to  dohled nad dodržováním veřejného pořádku a nočního klidu.  
Dne  14.  6.  2013  proběhla  za  spolupráce  PČR  obvodního  oddělení  
Pardubice  III,  Městské  policie  Pardubice  a  orgánu  sociálně  právní  
ochrany  dětí  Magistrátu  města  Pardubice,  kontrolně-bezpečnostní  
akce se zaměřením nejen na veřejný pořádek a noční klid, ale i na po-
dávání  alkoholu  nezletilým.  V  té  souvislosti  pro  vás  mám příznivou 
zprávu  –  personální  posílení  strážníků  Městské  policie  ve  městě  se  
projevilo i na Dubině. Od září na našem oddělení MP pracuje navíc 
jedna  strážnice,  jejímž  úkolem  bude  zejména  pochůzková  činnost  
v rámci našeho obvodu. Snad tak budou alespoň částečně vyslyšeny 
vaše připomínky, aby strážníky MP bylo „více vidět v ulicích“.

Vážení spoluobčané, vždy nás zajímaly vaše názory a náměty na čin-
nost a fungování městského obvodu a jeho úřadu. Již dvakrát jsme 
v minulosti uspořádali anketu, v rámci které jste mohli tyto vaše názo-
ry a připomínky uplatnit. Teď po výsledcích místního referenda, kdy 
i  v našem obvodě je  většina  z vás  pro  zachování  územního  členě-
ní Pardubic,  bychom se vás chtěli  zeptat opět.  Součástí  Zpravodaje 
je  dotazník,  ve  kterém  vám  pokládáme  několik  otázek  směřujících  
k tomu, aby naše práce a činnost byla založena na znalostech vašich 
názorů na veřejný život v našem městském obvodě.  Má-li  být naše 
práce skutečně správně směrována, prosím, vyplňte tento dotazník 
a ať již anonymně nebo ne, poskytněte nám zpětnou vazbu. Za váš 
čas předem mnohokrát děkuji.

Prázdniny jsou tedy za námi. Svědčí o tom nejen pohled do kalendá-
ře,  ale i naše Studánecké posvícení,  které se konalo první  zářijovou 
neděli  a bylo,  myslím si,  velmi milé,  příjemné, přátelské a slunečné.  
Přál  bych nám,  aby se  podobnými slovy dalo hodnotit  i nastávající  
období,  ať již jde o počasí,  práci nebo volný čas,  ale i pocity našich 
nových prvňáčků, kteří  začínají  dostávat do vínku vzdělávání na zá-
kladních  školách.  Já  se  na  vás,  občany  našeho  obvodu,  budu  těšit  
i  na  dalších  akcích  městského  obvodu  připravovaných  s  Kulturním  
centrem Dubina nebo základními školami. 

Mějte krásné dny 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 
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výSleDky referenDa uPřeDnoStňuJí členění měSta na obvoDy
návrhy na ZlePšení DubinSkého leSa

ParDubické SlouPy veřeJného oSvětlení buDou Sloužit 
integrovanému Záchrannému SyStému

❑

❑

Vážení  spoluobčané,  srdečně  Vás  
zdravím v období, kdy končí krás-
né léto a začíná podzim. 

Na začátku svého článku se ještě 
vrátím  k  prvnímu  pardubickému  
referendu,  ve  kterém  se  občané  
měli  rozhodnout,  zda si  přejí  čle-
nit  město  Pardubice  na  městské  
obvody.  Referenda  se  zúčastnilo  
celkem 14 782 občanů, tj.  20,9 % 
oprávněných  voličů.  Pro  členění  
města na městské obvody se vy-
slovilo  60,2  %,  proti  38,8  %.  Je  to 
jasný  signál,  že  občané,  kteří  se  

zúčastnili a hlasovali, dávají přednost členění města na městské ob-
vody. Jak hlasování dopadlo, to uvádí podrobněji článek na internetu 
www.referendumpardubice.cz.  Doporučuji  se  s  rozborem  a  ko-
mentáři výsledků referenda seznámit. Zda bude město uspořádáno 
po příštích volbách do městského zastupitelstva jinak, bude záležet 
na rozhodování městských zastupitelů. Zatím nemáme žádné infor-
mace o tom, zda se vůbec současné zastupitelstvo k této otázce zno-
vu vrátí. Já jsem pro nejlevnější variantu, a to zachování současného 
stavu. Vždyť vytvoření městských obvodů něco stálo a tyto náklady 
by neměly přijít vniveč.

Jsem  stále  zastáncem  městských  obvodů  a  pozorného  dohledu  
starostů, rady, zastupitelstva i úřadů nad částí území města Pardubi-
ce. Vede mně k tomu řada problémů v jiných městech, které každý 
občan mohl vidět v televizi. Z malé jiskry muže vzniknout velký po-
žár (nepokoje části  obyvatelstva),  jako jsme tomu svědky v Ostravě 
(přednádraží), Českých Budějovicích, a dalších městech České repub-
liky. Nechci něco podobného zažít v Pardubicích.

V městském obvodu Pardubice III (Dubina, Hůrka, Studánka, Slovany, 
Drážka)  se vedení  malé radnice i ostatní  úředníci  starají  o všechno,  
co  je  v  jejich  silách,  aby  se  občanům  žilo  dobře.  Aby  byl  pořádek  

Každý z  téměř  jedenácti  tisíc  sloupů veřejného osvětlení  ve městě,  
získává v těchto dnech svoje nové unikátní číslo. „Nové značení veřej-
ného osvětlení, které realizujeme, bude sloužit jako pomoc složkám inte-
grovaného záchranného systému v rámci orientace při dopravní nehodě, 
záchraně lidských životů a dalších nepředvídatelných situacích, které se 
mohou v ulicích města stát“, informuje vedoucí divize veřejného osvět-
lení Milan Ryšán.

„Projekt se za spoluúčasti hasičů, záchranářů, policistů a odborné geode-
tické firmy připravuje téměř rok,“ dodává Ryšán.  

V průběhu příprav provedli geodeti zápis čísel stožárů do digitálních 
map a připravenou databázi  předali  integrovanému záchrannému 
systému. 

Štítky, kterými budou sloupy veřejného osvětlení označeny, mají pomo-
ci zlepšit orientaci lidí v místě vzniklých kritických situací. Štítky mají vý-
raznou zelenou barvu, obsahují logo Služeb města Pardubic a šestimíst-
né identifikační číslo. První trojčíslí označuje ulici a druhé trojčíslí,  číslo 
sloupu veřejného osvětlení a každé číslo je vázané na souřadnice GPS. 

ve veřejných prostorách, aby byly opravovány komunikace, aby po-
kračovala revitalizace panelového sídliště, aby byly řešeny připomín-
ky občanů ke všemu, s čím přijdou za starostou. I když jsou finanční 
prostředky omezené, vždy je snaha řešení připomínky občanů hledat 
a dojít k smysluplnému závěru.

Jedním z takových problémů našeho okolí je i stav dubinského lesa, 
který  sousedí  se  sídlištěm  Dubina  z  jedné  strany  a  městskou  částí  
Slovany z druhé strany. Lesa, který má plnit nejen hospodářskou, ale 
i rekreační úlohu. Současný stav lesa, a to hlavně kraje lesa ze strany 
dubinského sídliště je čím dále méně okulibý. Rozmáhá se ostružiní, 
černý bez, někdy se zde najdou předměty, které určitě patří do sběr-
ného dvora na Hůrkách (staré televizory, vysavače, záchodové mísy, 
větve ze zahrad rodinných domů) atd.

Les  je  však  taky  předmětem  sporu  dvou  skupin  občanů.  Jedni  ne-
chtějí v lese naprosto žádné zásahy, druzí by chtěli lesopark. Nechce-
me rozzlobit nikoho z občanů. Proto přicházíme s návrhem udržovat 
průchozí cesty, které občané vyšlapali, v současné šířce. Odstraňovat 
sběrem větve, případně upozorňovat na nutnost odstranění suchých 
či vyvrácených stromů. Navrhujeme označit cesty i cestičky pohád-
kovými názvy pro zábavu dětí, vytvořit a na krajích lesa zveřejnit plán 
cest  v  lese,  jejich  délky.  Případně  změřit  i  určité  okruhy  vytvořené  
z cest a uvést je na plánech pro orientaci rekreačních běžců, chodců, 
zkrátka těch, kteří dělají něco pro své zdraví a v lese se pohybují. Taky 
bychom rádi uvedli na informačních tabulích názvy rostlin, živočichů, 
které se na daném území vyskytují.  A  třeba něco i z historie  území 
lesa, protože ne vždy zde býval les. Každá připomínka občanů je vítá-
na, třeba se setkáme i s dalším návrhem. Nechceme žádné betono-
vání v lese, žádné stavby v lese. Chceme, aby občané nemuseli jezdit 
s dětmi do přírody nebo za sportem do hezkého lesa ve Slatiňanech 
na Podhůru, ale aby využili možností v blízkosti bydliště.  

Přeji  Vám všem, vážení  spoluobčané,  hezké dny a úspěch ve všem, 
co každý z Vás dělá.   

Ing. Jaroslav Cihlo
                                                                            místostarosta MO Pardubice III

V okamžiku 
vzniku kritické 
situace zavolá 
občan z pevné 
nebo mobilní 
telefonní linky 
na linku tísňo-
vého volání 112, 
jejímž prostřed-
nictvím se lze
dovolat  pomoci  hasičů,  policie  či  zdravotnické  záchranné  služby.  
Operátor občana navede na číslo sloupu a podle digitální mapy přes-
ně určí polohu místa. 

V Pardubicích probíhá v současnosti intenzivní značení sloupů těmi-
to „chytrými“ štítky. Po dokončení všech potřebných prací bude sys-
tém funkční v průběhu měsíce října. O dalším vývoji tohoto projektu 
bude akciová společnost Služby města Pardubic, pardubickou veřej-
nost včas informovat.
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❑ informace o volbách Do PoSlanecké Sněmovny Parlamentu 
čeSké rePubliky konaných ve Dnech 25. a 26. říJna 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil 
prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbír-
ce zákonů pod č. 266/2013 Sb.

Volby  se  na  území  České  republiky  konají  ve  dvou  dnech,  kte-
rými jsou pátek 25. a sobota 26. října; hlasování probíhá v pá-
tek  od  14.00  hodin  do  22.00  hodin  a  v  sobotu  od  8.00  hodin  
do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který ales-
poň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Nejpozději 3 dny před volbami budou občanům doručeny do schrá-
nek  místa  trvalého  bydliště  hlasovací  lístky.  Hlasovací  lístky  budou  
navíc k dispozici ve dny voleb ve všech volebních místnostech.

Občané mohou volit  ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště,  
a to buď přímo ve volební místnosti anebo výjimečně ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, na vyžádání do přenosné urny. V tom 
případě může volič požádat o návštěvu členů volební komise s pře-
nosnou volební schránkou (ale pouze v případě, že se volič nachází 
v  rámci  volebního  okrsku,  kde  má  trvalý  pobyt).  Okrsková  volební  
komise vyšle k voliči  dva své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Číslo volebního okrsku je uvedeno na obálce s hlasovacími líst-
ky, které budou voličům doručeny.

Volič,  který  se  nebude  zdržovat  v  době  voleb  do  Poslanecké  sně-
movny  ve  volebním  okrsku  v  místě  svého  trvalého  pobytu,  může  
hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku 
na  území  České  republiky  nebo  v  jakémkoliv  zvláštním  volebním  
okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřa-
dě České republiky. 

O  vydání  voličského  průkazu  může  požádat  občan  s  trvalým  byd-
lištěm na území  MO Pardubice  III  na našem úřadě,  a  to  písemně 
do 18. 10. 2013 nebo osobně až do 23. 10. 2013 do 16 hodin.

Žádost v listinné podobě lze podat opatřenou úředně ověřeným pod-
pisem voliče (ověření podpisu na žádosti je osvobozeno od správní-
ho poplatku), nebo v elektronické podobě podepsanou uznávaným 
elektronickým  podpisem,  nebo  prostřednictvím  datové  schránky.  
Vydávat voličské průkazy je možné od 10. 10. 2013 do 23. 10. 2013 
do 16 hodin na adresy dle požadavků voličů nebo osobně.

Hlasování
Volič  po  příchodu  do  volební  místnosti  prokáže  okrskové  volební  
komisi  svou  totožnost  a  státní  občanství  České  republiky  platným  
občanským  průkazem,  nebo  platným  cestovním,  diplomatickým  
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
Voliči,  který  tak  neučiní,  nebude  hlasování  umožněno.  Je  tedy  
nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží 
k výpisu  ze  zvláštního  seznamu voličů.  Voličský  průkaz  opravňu-
je  k  zápisu  do  výpisu  ze  zvláštního  seznamu  voličů  ve  dnech  
voleb v  jakémkoli  volebním okrsku na území České republiky,  
popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupi-
telském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Po  záznamu  ve  výpisu  ze  stálého  nebo  zvláštního  seznamu  voličů  
obdrží  volič  od  okrskové  volební  komise  prázdnou  úřední  obálku.  
Volič,  který  hlasuje s voličským průkazem,  obdrží  zároveň hlasovací  
lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič 
dostavil.
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Těm, kteří oslaví osmdesát let a další kulatá jubilea,  
budou pracovnice úřadu za městský obvod  
gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem  
jménem pana starosty  
i celého městského obvodu.

Naší nejstarší občance,  
která v září oslavila  
své 104. narozeniny,  
přejeme hlavně  
hodně zdraví.
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Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení  úřední obálky,  případně hlasovacích lístků,  vstoupí vo-
lič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že 
se  volič  neodebere do tohoto prostoru,  nebude mu hlasování  
umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřed-
ní obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí 
či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch 
vybrané  politické  strany,  politického  hnutí  nebo  koalice.  Zároveň  
může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického 
hnutí,  koalice  zakroužkováním  pořadového  čísla  nejvýš  u  4  kan-
didátů  uvedených  na  témže  hlasovacím  lístku  vyznačit,  kterému  
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Pokud volič dal na hla-
sovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se ta-
kový hlasovací lístek ve prospěch politické strany,  politického hnutí  
nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Způsob hlasování
Po  opuštění  prostoru  určeného  pro  úpravu  hlasovacích  lístků  vloží  
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek 
pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prosto-
ru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv 
však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, 
vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební 
schránky.

Přijďte prosím k volbám. Účast ve volbách je vyjádřením zájmu od-
povědného občana  o dění  okolo  nás  a  jedna  z mála  možností,  jak  
toto dění ovlivnit. 

JUDr. Ludmila Knotková
tajemník Úřadu městského obvodu

Blahopřejeme 
všem občanům, 
kteří v podzimních měsících 
oslaví svá životní jubilea.
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informace Z oDboru DoPravy a životního ProStřeDí

rekonStrukce horkovoDu  
na Dubině

❑

❑

Přinášíme  zprávu  o  větších  akcích  zajišťovaných  naším  obvodem  
v oblasti investic a rekonstrukcí.

Již druhý rok se nepodařilo získat dotaci z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj na úpravu prostranství u domů čp. 952 po čp. 984 v uli-
cích Josefa Janáčka a Jana Zajíce v rámci akce „Regenerace panelo-
vého sídliště Dubina“. Projevuje se vysoký nárůst podávaných žádostí, 
zájem projevuje stále větší počet měst.

Naší prioritou se tak stala stavba „Centrální osa sídliště severozápad – 
jihovýchod“, na níž byly v rozpočtu přesunuty další prostředky vázané 
původně pro stavbu Regenerace. Bude tak možné provést celou akci 
a ne jen jednu část,  jak  jsme slibovali  na počátku roku.  Akce navá-
že na již zrekonstruovanou část od ZŠ Dubina k cyklostezce a bude 
pokračovat  přes  obchodní  centrum,  kolem  tržnice  až  po  pergolu  
v  ulici  Jana  Zajíce.  Dočkáme  se  nových  povrchů  chodníků  a  vozo-
vek, pro zvýšení bezpečnosti bude na vozovce u tržnice zvýšený pás 
s přechodem pro chodce a přes ulici  Jana Zajíce bude zřízen nový 
přechod,  který  bude navazovat  na chodník  mezi  parkovišti  a bude 
rozdělen ochranným ostrůvkem. Kvůli tomu dojde k posunutí zastá-
vek MHD, aby nezasahovaly do nového přechodu, a úpravě jízdních 
pruhů.  Tato  opatření  také  přispějí  ke  zklidnění  dopravy.  Současně  
bude  rekonstruováno  veřejné  osvětlení,  upravena  zeleň  a  osazen  
nový mobiliář, lavičky a odpadkové koše. Blíže se s projektem můžete 
seznámit na webových stránkách našeho obvodu v odkazu investič-
ní akce. V těchto dnech se dokončuje zadávací řízení na zhotovitele 

stavby, zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky a běží lhůta, 
ve které mohou uchazeči podat námitky. Pokud se tak nestane, bude 
uzavřena  smlouva  o  dílo  a  v  říjnu  by  mohly  být  zahájeny  stavební  
práce. Dokončení pak je dle zadání nejpozději do 6 měsíců. 

Začátkem září  byla  zahájena další  část  oprav chodníků ve Spojilské 
ulici,  po pravé straně od Raabovy ulice po Mandysovu.  Bude polo-
žena betonová dlažba a obnoveno veřejné osvětlení. Po dokončení 
koncem října tak budeme mít nový povrch chodníků po jedné straně 
celé Spojilské ulice. 

Podle námi zajištěné projektové dokumentace provádí město opra-
vu vozovky v ulici Erno Košťála, podél penzionu pro seniory po ulici 
V  Zátiší.  Kromě  nového  asfaltového  krytu  zde  bude  vyčleněn  pruh  
pro pěší na úkor šíře stávající vozovky. 

V oblasti  volného času jsme připravili  dvě akce.  V centru Dubiny je  
oplocena  plocha,  která  bude  sloužit  pro  trávení  volného  času  dětí  
i  dospělých.  Je  zde  stávající  dětské  hřiště,  které  bude  zřejmě  příští  
rok  doplněno herním prvkem pro  starší  děti,  budou osazeny  lavič-
ky,  k  dispozici  bude  plocha  pro  piknik,  vznikne  i  grilovací  zákoutí.  
Na Drážce, vedle stávajícího hřiště poblíž centra Galanta zřídíme drá-
hu pro pétanque. Tuto společenskou hru pro dvě 1-3 členná družstva 
může hrát opravdu každý, muži, ženy, mladí, staří. Vybavení pro hru 
bude možné zapůjčit v restauraci Galanta.

Ing. Luboš Tušl
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Od června probíhala na Dubině rozsáhlá oprava horkovodů společ-
nosti Elektrárny Opatovice a.s. Jednalo se o rozsáhlý zásah do veřej-
ného prostranství v Blahoutově ulici a podél cyklostezky ke zdravot-
nímu středisku a další úsek k dětskému hřišti u čp. 973. Stavba je již 
prakticky dokončena a většina povrchů je navrácena do původního 
stavu. Zbývá osetí trávy, které nebylo účelné provádět v letním poča-
sí, ale právě v době vydání Zpravodaje na ně jistě dojde. Co bohužel 
do původního stavu navráceno nebude, jsou pokácené stromy, které 
rostly  nad  horkovodem  nebo  v  jeho  bezprostřední  blízkosti  a „za-
platily“  za chyby při  výsadbě.  Pro  zmírnění  této ztráty  byla  uložena 
náhradní výsadba, která bude realizována výsadbou keřů u již zmíně-
ného dětského hřiště, které tak bude odděleno pásem zeleně od cy-
klostezky. Kromě toho také nebude finálně upraven povrch zpevně-
ných ploch u cyklostezky tam, kde bude zahájena stavba Centrální  
osa sídliště severozápad – jihovýchod, o které informujeme na jiném 
místě Zpravodaje.  Rekonstrukce horkovodu a navazujících teplovo-
dů budou po etapách pokračovat i v následujících letech, příští rok 
v oblasti ulice Bartoňovy a Lidmily Malé. 

Ing. Luboš Tušl
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
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žák Zš Dubina Slaví  
meZinároDní úSPěch

❑

V  minulém  školním  roce  vyhlásil  
Evropský patentový úřad se sídlem 
Rijswijk  (Nizozemsko)  u  příležitos-
ti  40.  výročí  Evropské  patentové  
úmluvy výtvarnou soutěž „Vynále-
zy a Evropa“. Soutěže se zúčastni-
ly děti navštěvující školy členských 
států  Evropské  patentové  orga-
nizace.  Do  soutěže  bylo  posláno  
3000  prací  ve  dvou  věkových  
kategoriích  z  25  evropských  
zemí. JaKub  ZEmaN,  žák  třídy  
5.  A  dubinské  školy,  se  umístil  se  

svou prací na druhém místě. Je to velký úspěch nejen pro něj, školu, 
město Pardubice, ale reprezentoval výborně i Českou republiku. Práce 
Jakuba Zemana bude vytištěna v katalogu děl ze soutěže. Tento kata-
log bude doprovázet výstavu děl otevřenou od 16. 10. 2013 v hlavní 
budově Evropského patentového úřadu v Mnichově.                                    

Mgr. Edita Kárychová, třídní učitelka

DeJ tiP 
nová mobilní Služba

❑

městský  obvod  Pardubice  III  se  zapojil  do  celorepublikového  
programu  DEJ TIP,  který  umožňuje  občanům  na  území  třetího  
obvodu zaslat tip neboli fotografii s komentářem, která upozor-
ňuje na závady v ulicích obvodu – výtluky na silnici, poškozené 
dopravní značení, nefunkční veřejné osvětlení a podobně. apli-
kace je určená pro tzv. chytré mobilní telefony, jejichž prostřed-
nictvím mohou lidé snadno a rychle nahlásit zjištěné závady. 

Získání  aplikace  DEJ TIP  je  velmi  jednoduché.  Pro  mobilní  zařízení  
iPhone najdete aplikaci  Dej Tip zdarma na iTunes,  pro mobilní  zaří-
zení s operačním systémem android stáhnete aplikaci v Obchod Play. 

Rychlý odkaz pro hračičky:

pro Android pro iPhone
Tip  obci  mohou  zájemci  zasílat  tak,  že  ve  svém  smartphonu  spus-
tí aplikaci DEJ TIP, vyfotí závadu, na kterou chtějí upozornit, přiřadí ji 
k příslušné kategorii a případně připojí komentář a kliknou na „ode-
slat“. Tip bude doručen pracovníkům Úřadu městského obvodu Par-
dubice III, kteří jej neprodleně budou řešit.

POZOR!  Pokud  očekáváte  zpětnou  vazbu,  napište  na  sebe  do  Ko-
mentáře kontakt. 

Jak postupovat, když nemám chytrý telefon? 
V  tom  případě  můžete  využít  formulář  na  našich  webových  strán-
kách.

Těšíme se na spolupráci. Rozhlédněte se a posílejte.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, starosta MO Pardubice III

munice na ZahraDě  
na Slovanech

❑

V sobotu 4. května 2013 v podvečerních hodinách jsem byl zavolán 
k podezřelému nálezu.  V Tiché ulici  na Slovanech byla nalezena při  
úpravě zahrady dělostřelecká střela ráže 75 mm (váha cca 7 – 9 kg). 
Přivolaná Policie ČR zajistila místo nálezu a k odstranění povolala py-
rotechnika z Prahy. Tento specialista munici vyzvedl a odvezl k zne-
škodnění nebo podle jeho vyjádření do sbírky. Podle slov pyrotech-
nika  se  jednalo  o  dělostřeleckou  střelu  vyrobenou  v  období  mezi  
první  a  druhou  světovou  válkou.  Při  další  prohlídce  terénu  detek-
torem kovů nebyla další  munice objevena. Jak se střela na zahradu 
dostala, není známo.

                                                                                 Ing. Jaroslav Cihlo
                                                                           místostarosta MO Pardubice III

10 let jsme tu pro Vás … 
městský obvod Pardubice III 

V rámci programu rozvoje pořádáme  
spolu se ZŠ Dubina a ZŠ Studánka

POČÍTaČE  
PRO SENIORY
Kurz pro seniory o celkové délce 10 lekcí  
se uskuteční  v měsících říjen až prosinec roku 2013.
V tomto kurzu se senioři naučí základy práce PC,  
rozšíří si své dovednosti při práci na PC a na internetu.
Kurzem Vás provedou zkušení lektoři   
Mgr. Jakub Kvaček a Mgr. Jiří Mandys.

Termín bude upřesněn podle Vašeho zájmu.
• pro ZŠ Dubina více informací na tel. čísle: 466 262 878, 602 280 707 
kontaktní osoba Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy
• pro ZŠ Studánka více informací na tel. čísle 466 651 602 
kontaktní osoba Mgr. Ivana Nejedlá – ředitelka školy



informace k výběru a vymáhání míStního PoPlatku Za tko

Z činnoSti měStSké Policie

❑

❑

upozorňujeme všechny občany-poplatníky, kteří doposud neu-
hradili místní poplatek za komunální odpad stanovený pro rok 
2012, že u správce místního poplatku v budově Úřadu městské-
ho obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, Pardubice, kancelář č. 4 
je k nahlédnutí od 22. 8. 2013 do 24. 9. 2013 hromadný předpis-
ný seznam, kterým se vyměřuje nedoplatek na místním poplat-
ku za TKO za rok 2012, který byl splatný k 30. 4. 2012.

Úřad městského obvodu Pardubice III, jako věcně a místně příslušný 
správce místního poplatku za TKO, využil zákonného práva a přistou-
pil k vyměření nedoplatku na místním poplatku za TKO hromadným 
předpisným seznamem. 

Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi 
zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovenému poplatku (dle 
§ 50 odst. 3 daňového řádu).  Vyměřený poplatek je splatný do 15 dnů 

Vážení spoluobčané, úvodem bych Vás chtěl informovat, že je mož-
né nás kontaktovat osobně každou středu v úředních hodinách od 
15.00 do 17.00 hod., a to na obvodní služebně v prostorách MO Par-
dubice III.  Zde se na nás můžete obracet se svými žádostmi, připo-
mínkami a dotazy.

V prázdninových měsících se strážníci obvodu zaměřili, mimo jiné, na 
kontroly dětských hřišť a sportovišť, zejména však na rušení nočního 
klidu. Tento požadavek byl vznesen Vaším zastupitelstvem, kdy kont-
roly byly rozšířeny nově i na dodržování zákazu kouření na vybraných 
dětských hřištích, vyznačených v příloze č. 5, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku.

Během července obešli strážníci všechny herny na území MO Pardu-
bice III a seznámili provozovatele heren s obsahem obecně závazné 
vyhlášky města č. 3/2013 o omezení propagace některých sázkových 
her, loterií a jiných podobných her. Vyhláška bude upřesněna nove-
lou schvalovanou zastupitelstvem města dne 17. září 2013. Upozorní 
na stanovená pravidla úpravy vnějšího vzhledu provozoven, a to pro-
ti  podpisu přítomných zaměstnanců nebo provozovatelů. Účinnost 
vyhlášky je  stanovena od 29.  8.  2013 a  následně,  po dohodě s  MO 
Pardubice III,  dojde ke kontrole splnění povinností uložených touto 
vyhláškou provozovatelům dotčených provozoven. Cílem vyhlášky je 
ochrana sociálně slabých,  mladistvých,  snadno ovlivnitelných nebo 
duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucími z účasti na ně-
kterých sázkových hrách, loteriích a jiných podobných hrách a před-
cházení  záporným jevům spojených s  hraním některých sázkových 
her, loterií a jiných podobných her, které ve svých důsledcích mohou 
vést k narušování veřejného pořádku.

strážník Leoš Dorazil
velitel obvodu č. 3 Dubina MP

ode dne nabytí právní moci hromadného předpisného seznamu. Proti 
takto stanovenému poplatku mohou poplatníci uvedení v hromadném 
předpisném  seznamu  podat  odvolání  do  30  dnů  ode  dne  doručení.  
Za den doručení se považuje 30. den po jeho zpřístupnění. 

Pravomocný  hromadný  předpisný  seznam  je  exekučním  titulem  
a slouží jako podklad při vymáhání nedoplatku formou exekuce.

Splatnost  místního poplatku za TKO stanoveného pro letošní rok 
již uplynula 30. 4. 2013. Je stále velké množství těch, kteří do dneš-
ního dne svou poplatkovou povinnost nesplnili a poplatek stále ještě 
neuhradili. V současnosti jsou postupně těmto poplatníkům zasílány 
výzvy k zaplacení. Následně pak bude, v případě trvání nedoplatku, 
přikročeno k vyměření a následnému vymáhání formou exekuce. 

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
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akce konané v ProStorách 
kD Dubina a venkovní akce

❑

•  VÝSTaVa mORČaT 
sobota 5. 10., 9.00 –17.00

•  PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH ORCHESTRŮ 
sobota 12. 10. od 13.00 • KPDP pořádá v rámci Podzimních měst-
ských slavností tradiční setkání dechových orchestrů z Pardubic 
a okolí. Vstup zdarma. • K poslechu zahrají: Harmonie Pardubice, 
DO J. Kvíčaly, DO KD Holice a Živaňanka.

•  VÝCHOVA DĚTÍ VE VĚKU 3-6 LET 
úterý 15. 10. v 17.00 • Přednáška doktorky Lidmily Pekařové.

•  VEČER S DECHOVKOU 
pátek 18. 10. od 19.00 • K tanci a poslechu hraje Pernštejnka.

•  VEČER S DECHOVKOU 
pátek 15. 11. od 19.00 • K tanci a poslechu hraje DO Vladimíra 
Kosiny Přelouč.

•  VEČER S DECHOVKOU 
pátek 13. 12. od 19.00 • K tanci a poslechu hraje Barevná muzika.

•  DOPOLEDNÍ POHÁDKY 
Sobota KD Dubina od 10.00 
19. 10. 2013 O chytré kmotře lišce 
16. 11. 2013 Šípková Růženka 
14. 12. 2013 Putování za Ježíškem 
11. 1. 2014 Sněhurka a sedm trpaslíků 
1. 2. 2014 Jak se Janek neuměl rozhodnout 
8. 3. 2014 Pohádka ze staré knihy 
5. 4. 2014 Velikonoční pohádka

•  Sobotní pohádky 2013–2014 (7 pohádek): 
Předplatné na celý rok 1 osoba   250 Kč 
Vstupné na sobotní pohádky         50 Kč
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kulturní akce  
aneb co náS čeká

roZšíření ProvoZu SeParač-
ních Dvorů Se oSvěDčilo

❑ ❑

První zářijovou neděli jsme se společně s našimi dětmi při již sedmém 
ročníku „Studáneckého posvícení“ rozloučili s letošními prázdnina-
mi. Počasí přálo a všichni si při soutěžích, loutkových pohádkách a di-
vadélku, kouzelnickém vystoupení, projížďkách na ponících a s kape-
lou Black bell užili krásné nedělní odpoledne. A teď hurá do nového 
školního roku krásně odpočatí a těšící se na školu i své spolužáky.

Po úspěšném konání akce „Prázdninové opékání buřtů“ na Dubi-
ně bychom rádi pokračovali v této akci i v podzimních měsících, ale 
na jiném prostranství. Další „opékací“ páteční večery s country hud-
bou se budou konat u restaurace Galanta v ulici Na Drážce. Termí-
ny jsou zvoleny na 20. září a 11. října 2013 od 17:00 hodin.

V  měsíci  září,  konkrétně  26.  9.  2013,  se  uskuteční  poslední  letošní  
„Promenádní  koncert“.  Tentokrát  k  poslechu,  zanotování  a  třeba  
i  tanci  zahraje  dechový  orchestr  Pardubická  šestka.  Přestávky  vypl-
ní  vystoupení  Mažoretek  Berušky.  Začínáme  opět  od  16:30  hodin  
na prostranství u nákupního centra Dubina.

Na podzimní měsíce jsou připraveny již tradičně ve spolupráci s míst-
ními základními školami dvě akce pro širokou veřejnost. 

Ve  spolupráci  se  základní  školou  Dubina  se  dne  24.  září  2013  
od  10  do  18  hodin  uskuteční  před  ZŠ  Dubina  „Vítání  podzimu“ 
zaměřené na oslavu  Sv.  Václava.  Oslavu  zahájí  průvod žáků  a  jejich  
učitelů v kostýmech a maskách v barvách podzimu. 

A ve spolupráci se základní školou Studánka se dne 1. listopadu 2013 
od  17  hodin  uskuteční  „Strašidelná  stezka“  ve  stylu  halloween  
a konat se bude tradičně v prostorách ZŠ Studánka. Děti si zasoutěží 
v čarovných disciplínách a možná se boudou i trochu bát.

V listopadu se letos poprvé můžeme těšit na „Drakiádu“, tedy pouště-
ní draků, které se uskuteční na nově rekonstruovaném hřišti u ZŠ Du-
bina  o  víkendu  9.  nebo  10.  11.  Konkrétní  termín  bude  upřesněn  
letáčky a na naší webové stránce. Doufejme, že bude pěkné počasí 
a hlavně silný a příznivý vítr.

Velmi  nás  těší  velký  zájem ze  strany  starších  občanů našeho měst-
ského obvodu o kurz „Počítače pro seniory“. Vhledem ke kladným 
ohlasům a velkému zájmu našich starších občanů se městský obvod 
rozhodl i v měsících říjen až prosinec t.r.  uspořádat dalších 10 lekcí.  
Stejně jako v první polovině roku, se i tyto kurzy budou konat v učeb-
nách informačních technologií ZŠ Dubina a Studánka.

„Farmářské trhy“ na prostranství tržnice na Dubině a jejího přileh-
lého okolí  se  stále  konají  každou sobotu od 6  do 12  hodin  a  to  až  
do prosince 2013. 

Těsně před Štědrým dnem se pak sejdeme 23. prosince při společném 
„Vánočním zpívání“ v centru Dubiny pod krásně vyzdobeným rozzá-
řeným vánočním stromem. Společně s našimi nejmenšími si  navodí-
me tu správnou vánoční atmosféru, zazpíváme si krásné vánoční kole-
dy a písně a budeme se těšit na ten nejkrásnější a kouzelný den v roce.

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise

Služby města Pardubic provozují ve spolupráci s Magistrátem města 
Pardubic osm separačních dvorů na území města.

Jsou to městem určená místa, která splňují  všechny technické a le-
gislativní  požadavky  pro  krátkodobé  skladování  a  shromažďování  
jednotlivých  složek  komunálního  odpadu.  Občan  města  zde  může  
při  zachování  stanovených  pravidel  (množstevní  omezení  odpadů)  
odložit zcela zdarma následující druhy odpadů: objemný odpad, sta-
vební suť,  separované složky komunálního odpadu (tj.  papír,  plasty,  
sklo),  kompostovatelný  odpad  (větve,  zeleň),  pneumatiky,  lepenku,  
eternit, ale i vysloužilé elektrospotřebiče a nebezpečné odpady. Uklá-
dání  komunálního odpadu na separačních  dvorech podléhá  pravi-
dlům provozního řádu pro separační dvory.

V minulých letech byly separační dvory v době všech svátků uzavře-
ny. V letošním roce přicházejí Služby města Pardubic s novinkou, kte-
rou chtějí vyhovět občanům města. Předpokládají,  že v době svátků 
je  většina  obyvatel  doma  a  může  volno  využít  k  úklidu  svých  bytů  
a domů. Proto přistupují na požadavek obyvatel a letos poprvé v květ-
nu zabezpečily otevření separačních dvorů i o svátcích (otevřeny jsou 
pouze ty dvory, kde připadá na den svátku provozní doba dvora). 

Protože se tato novinka osvědčila a otevřené dvory zaznamenaly vy-
sokou návštěvnost, budou Služby města v tomto nastaveném trendu 
otevření dvorů i o svátcích pokračovat.

I  nadále  budou  dvory  uzavřeny  pouze  během  velikonočních  a  vá-
nočních svátků. 

Světlana Pozníková, tisková mluvčí SmP

Služby měSta ParDubic  
PřicháZeJí S novinkou  
v oblaSti Pohřebních Služeb

❑

Před několika dny spustila akciová společnost Služby města Pardubic 
na svých webových stránkách e-pohřeb, novou službu v oblasti po-
hřebních služeb.  Ta umožňuje pozůstalým ulehčit  náročnou životní  
situaci  a  objednat  kompletní  smuteční  obřad  z  prostředí  vlastního  
domova, bez nutnosti sjednávat obřad v pohřební službě. Tuto mož-
nost  jistě  uvítají  například lidé,  kteří  nežijí  v blízkém okolí  Pardubic,  
ale mají zájem uskutečnit smuteční obřad v místě bydliště zesnulého. 

Myšlence k vytvoření e-pohřbu předcházela pozitivní zkušenost po-
hřební služby s elektronickým objednáním konkrétního data a času 
ke sjednání smutečního obřadu pozůstalých.

E-pohřeb nabízí zájemcům možnost objednat si konkrétní druh smu-
tečního rozloučení, ať už pouze zpopelnění bez obřadu, nebo rozlou-
čení v malé i velké obřadní síni, včetně typu rakve, květinové výzdoby, 
druhu  hudební  produkce  a  ostatních  služeb,  které  splní  představy  
důstojného  rozloučení  pozůstalých  se  svými  blízkými.  U  nabídek  
smutečních obřadů jsou uvedeny ceny za kompletní soubor služeb. 
Nechybí  ani  virtuální  prohlídka  obou  obřadních  síní  pardubického  
krematoria.

Již první dny provozu nové služby ukázaly, že zájem ze strany veřej-
nosti je značný. 

Více informací je možno získat na webových stránkách www.smp-pce.cz, 
v kanceláři pohřebních služby Pod Břízkami 990 v Pardubicích nebo 
na telefonním čísle 466 768 245.

Světlana Pozníková, tisková mluvčí SmP



září 2013Dubina ❑ Drážka ❑ Hůrka ❑ Studánka ❑ Slovany ❑ ❑ 
❑ ❑

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

8

akce rc Dubínek❑
ŘÍJEN
•  2. 10.  Pohádky jsou nejen pro děti 

10:00   RC Dubínek 
seminář s PhDr. Ditou Fürychovou

•  7. 10. Šátkování a baby nosítka 
10:00   RC Dubínek, přednáška s ukázkou  

vázání šátků a použití baby nosítek

•  9. 10. masáže kojenců  
10:00   KD Dubina, kouzlo baby masáží a něžných doteků pro 

miminka již od 6ti týdnů

•  12. 10.  Dubínkova výtvarná dílna na MĚSTSKÝCH SLAVNOS 
14:00   TECH • Pernštýnské náměstí, tvoření pro děti na téma 

„Podzim“

•  16. 10.   Tři prasátka  
10:00  RC Dubínek, pohádka

•  21. 10.   Detoxikace dle muDr. Jonáše 
10:00   RC Dubínek, seminář o metodě řízené a kontrolované 

detoxikace těla, tajemství 5ti toxinů

•  31. 10.  Lampionový průvod 
   sraz v 17:00 před KD Dubina, tradiční lampionový průvod 

pro děti i dospělé

LISTOPAD
•  7. 11.   Ekopaleta 

10:00   sraz před ekocentrem Paleta, exkurze za ekologickou 
výchovou nejen dětí

•  13. 11.   Pohádka o veliké řepě 
10:00  RC Dubínek, pohádka

•  18. 11.   Stomatologická poradna 
10:00  KD Dubina, přednáška s dětskou zubní lékařkou

•  23. 11.  Výroba adventních věnců 
10:00  RC Dubínek

PROSINEC
•  3. 12.   mikulášská nadílka pro děti z odpoledních kurzů 

16:30  KD Dubina

•  4. 12.   mikulášská nadílka pro děti z Dubínku a dopoledních 
10:00  kurzů – KD Dubina

•  9. 12.   máme doma předškoláka 
10:00   RC Dubínek, seminář pro rodiče předškoláků, příprava 

k zápisu do ZŠ

•  18. 12.  Dva sněhuláci 
10:00   KD Dubina, pohádka s vánoční nadílkou pro všechny děti 

z RC Dubínek a dopoledních kurzů.

týDen knihoven  
v knihovně na Dubině

❑

• 30. září 2013 – 6. října 2013
• Knihovna MO Pardubice III má svoji Regular Cache

Knihovna  MO  Pardubice  III  se  zapojila  se  celosvětové  internetové  
a současně turistické hry Geocaching, která využívá navigačního sys-
tému GPS při hledání skryté schránky – cache. 

Po celém světě je ukryto více než 2,2 milionu pokladů!

Hra spočívá v tom, že někde na neznámém místě je ukryta schránka (an-
glicky cache, česky keš) a na internetové stránce www.geocaching.com 
jsou zveřejněny souřadnice a různé doplňující informace, které hledače 
mají  nasměrovat  ke  správnému  cíli.  Mají-li  štěstí  a  schránku  naleznou,  
podepíší  se  do notýsku  –  logbooku,  který  je  v ní  ukryt.  Obsahem naší  
výjimečné schránky jsou záložky do knih a vůbec všechny předměty tý-
kající se čtení, čtenářství… Účastníci mají možnost si některý z předmětů 
vzít a výměnou zanechat svůj vlastní. Do logbooku mohou zapsat vzkaz 
pro ostatní „kačery“.

Zdravíme všechny geokačerky, geokačery a geokáčata, země je ještě 
stále kulatá!

městský obvod Pardubice III  podporuje tradičně v rámci Týdne 
knihoven seniory a invalidní důchodce, kteří mají možnost se za-
registrovat na rok zdarma, a to v termínu od 30. 9. 2013 – 6. 10. 
2013 v Knihovně městského obvodu Pardubice III, Lidmily Malé 
656, Pardubice.

Bc. Petra Gadlenová
vedoucí Knihovny MO Pardubice III

PoZvánka  
na traDiční vítání PoDZimu

❑

V úterý 24. září 2013 se ZŠ Dubina opět zahalí do barev nadcházející-
ho ročního období. Již počtvrté se na prostranství před školou bude 
konat akce Vítání podzimu. Všechny žáky a návštěvníky pozdraví svatá 
Ludmila a svatý Václav s družinou. Poté se celá škola v barevném prů-
vodu projde sídlištěm. Žáci,  malé děti  z mateřských škol  i  široká ve-
řejnost si  budou moci užít den plný her,  tvoření a úkolů. Připraveno 
bude  např.  zdobení  perníčků,  keramická  dílna,  ukázka  práce  dráte-
níka,  výtvarná dílna,  tvoření  pavoučků pro štěstí,  cvrnkání  oříšků do 
jamek, házení šišek na cíl. Pro návštěvníky budou připraveny i některé 
typicky podzimní aktivity jako výlov kapříků. Atmosféru akce zpříjem-
ní  reprodukovaná  hudba.  S  organizací  pomohou  učitelé,  starší  žáci  
druhého stupně i ostatní zaměstnanci školy.  Doufáme, že se všichni 
příjemně naladíme na přicházející roční období. Tato akce se uskuteč-
ní již tradičně ve spolupráci s Městským obvodem Pardubice III. 

                                                            Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy



Slovo StaroSty ❑
Vážení spoluobčané,

rok 2013 utekl jako voda a nejen 
my  dospělí,  ale  zejména  naše  
děti,  se  opět  těšíme  na  nejkrás-
nější  svátky  v  roce.  Toto  období  
je  ale  také  bilancováním  všeho  
co  uplynulý  rok  přinesl,  event.  
vzal  a  hodnotíme  plnění  našich  
osobních  i  pracovních  cílů.  Do-
volte mi, abych se s vámi podělil 
o zamyšlení nad tím, jak probíhal 
tento rok v našem městském ob-
vodě. 

Celý tento rok se nesl v duchu úvah městské politické reprezentace, 
zda  městské  obvody  mají  smysl,  či  nikoliv  a  snahy  o  jejich  zrušení  
vyústily v celoměstské referendum, z jehož výsledku město neobdr-
želo očekávaný mandát od občanů k jejich zrušení. I když tato situace 
komplikovala obvodům práci, a hlavně klid k práci, přesto si myslím, 
že jsme uspěli v mnoha ohledech a že městské obvody dokazují, že 
svůj smysl mají a že mohou svým občanům nabídnout to, co ve vel-
kém územním měřítku nabídnout a organizovat lze jen stěží. 

Předně  v  oblasti  investičních  akcí,  které  se  v  našem  obvodě  usku-
tečnily, hodnotím tento rok jako úspěšný. Konečně se nám podařilo 
naspořit dostatek finančních prostředků a mohli jsme v říjnu zahájit 
pokračování rekonstrukce centrálního prostranství na Dubině, které 
od zastávky MHD na Pergole bude postupně pokračovat i v příštím 
roce až k ZŠ Dubina a dokončí  tak rekonstrukci  centrální  osy sídliš-
tě severozápad – jihovýchod. Toto prostranství se tak konečně stane 
upraveným  a  moderním  koridorem  včetně  zeleně  a  mobiliáře  pro  
příjemné procházky i nákupy. Druhou významnou investiční akcí byla 
a  stále  je  pokračující  a  navazující  postupná  rekonstrukce  chodníků  
ve  Spojilské  ulici  a  dalších  přilehlých  ulic.  Bližší  informace  o  našich  
investičních aktivitách naleznete nejen v informacích našeho odboru 
dopravy a životního prostředí, ale i ve stručném přehledu, co a za ko-
lik se v letošním roce vybudovalo. K tomu však malou poznámku – 
často se setkávám s názorem občanů – ano městský obvod se snaží, 
ale konkrétně u nás jste ještě nic neudělali (v naší ulici, v okolí domu 
apod.). Jsem si toho vědom, ale jsme omezeni přiděleným rozpočtem 
a můžeme udělat jen to, co nám umožní, a to především v souladu 
s naší koncepcí rozvoje a prioritami. Již v příštím roce se můžete spo-
lečně s námi podílet na přípravě koncepce rozvoje našeho obvodu 
v letech 2015 – 2019, jsem otevřený k vašim námětům a připomín-
kám, to se týká větších investičních akcí. Samozřejmě prioritou vždy 
zůstanou havarijní a nutné opravy komunikací, chodníků, veřejných 
prostranství a zeleně. A k tomu směřuje i moje další informace.

Významnou  součástí  naší  práce  je,  jak  jsem  uvedl,  péče  o  údržbu  
veřejných prostranství. Ke zjednodušení naší práce a rychlejší výmě-
ně informací a spolupráce s vámi občany, jsme jako první ve městě 
začali používat aplikaci „Dej tip“, která umožní i od vás rychlou infor-
maci o tom, kde se co pokazilo a co je potřeba uklidit nebo opravit, 

samozřejmě v rámci možností našeho rozpočtu. Z našeho podnětu 
byla tato služba nyní  rozšířena na celé město Pardubice.  Informace 
o tom, jak se aktivně zapojit  do péče o město, naleznete na našich 
webových stránkách, i na stránkách města.

Smysl naší práce ale vidíme nejen v péči o rozvoj a údržbu našeho 
území, ale i v péči o potřeby našich občanů. Opět jako první ve městě 
jsme  zorganizovali  možnost  pro  naše  občany  uspořit  finanční  pro-
středky prostřednictvím elektronické aukce energií,  podobnou akci  
na sklonku roku uspořádalo i město Pardubice.  Rovněž jsme zarea-
govali na významnou změnu v našem občanském životě s blížící se 
účinností zcela nového občanského zákoníku, který přinese do života 
občanů, ale i organizací  významné změny. Jsme si  vědomi nelehké 
situace Sdružení  vlastníků bytových jednotek,  které  pro své obyva-
tele  spravují  bytové  domy,  a  proto  jsme  pro  ně  uspořádali  školení  
o nové úpravě postavení SVJ a jejich práv a povinností. Toto školení 
se setkalo s velkým ohlasem a akceptací. Přemýšlíme dále, jak pomoci 
zprostředkovat  důležité  informace dalším skupinám obyvatel,  např.  
řidičům, podnikatelům, seniorům apod. Pro seniory jsme na podzim 
zorganizovali ve spolupráci se ZŠ Dubina a Studánka počítačové kur-
zy ke zvýšení počítačové gramotnosti, rovněž o tyto kurzy je z jejich 
strany velký zájem, takže v nich budeme pokračovat i v letošním roce.

Rovněž společenské vyžití považujeme za důležitou součást každo-
denního života a integrity občanů, takže jsme měli možnost se po-
tkávat na různých akcích, které již tradičně v našem obvodě organi-
zujeme a jejichž stručný přehled na příští rok opět naleznete uvnitř 
Zpravodaje.

Děkuji  všem,  kteří  se  zúčastnili  naší  dotazníkové  akce,  která  byla  
součástí  minulého  Zpravodaje,  ať  již  anonymně  nebo  adresně.  Po-
dle našeho slibu jsme mezi adresnými účastníky na jednání rady MO 
vylosovali tři občany našeho obvodu a předali jim peněžní poukázky. 
Podrobné vyhodnocení vašich připomínek a námětů zpracováváme 
a bude zveřejněno na webových stránkách našeho městského ob-
vodu.

Ale úvodní sloupek není nekonečný, a proto se vraťme se zpět k pří-
jemnému  předvánočnímu  času.  Rád  bych  vás  pozval  na  Vánoční  
zpívání, které se uskuteční v pondělí 23. prosince od 17 hodin u vá-
nočního stromu na Dubině, kde je pro vás i vaše děti opět připraven 
příjemný kulturní program prodchnutý vánoční atmosférou. 

Chci  také  touto  cestou  poděkovat  všem  svým  spolupracovníkům  
na  úřadě  městského  obvodu  i  všem  členům  rady  a  zastupitelstva  
za celoroční práci.

Přeji vám krásné a šťastné vánoční svátky, hodně zdraví a vzájemné-
ho porozumění a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2014.

Váš starosta 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
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Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek



heZké Jako v rakouSku❑
Vážení spoluobčané, 

srdečně  Vás  zdravím.  Možná  že  
Vás udiví nadpis mého příspěvku. 
Byl  jsem  několikrát  v  Rakousku  
a  tak  jsem  měl  možnost  vidět,  
jak tato země vypadá. Ráz krajiny 
je  sice  trochu  odlišný,  ale  co  se  
mě  vždy  líbí,  je  úroveň  pořádku,  
čistoty,  výzdoby  obcí  květinami  
i víceméně drobnými zajímavost-
mi.  Abych  nepsal  dlouhou  stať  
o  tom,  co  možná  většina  z  vás  
viděla na vlastní  oči,  při  návštěvě 
Rakouska  si  vždy  připadám,  jako  

bych projížděl krásnou zahradou. Chtěl bych, aby takovou zahradou 
byly i Pardubice. Nejvíc však mohu s panem starostou a dalšími členy 
naší „malé rady a zastupitelstva“ ovlivnit pořádek v našem městském 
obvodu Pardubice III.

V létě tohoto roku jsme si s panem starostou říkali, co ještě udělat pro 
občany našeho obvodu. Již delší čas chceme, aby přilehlý les k sídli-
šti  Dubina a městské části  Slovany občané využívali  více k rekreaci,  
k sportu, k procházkám na čerstvém vzduchu. Území lesa sice nepatří 
k našemu obvodu Pardubice III,  je  to  městský  majetek,  ale  proč by 
našim spoluobčanům neměl sloužit? Náš návrh v lepším využití lesa 
spočíval v umístění několika informačních cedulí na krajích lesa, kde 
by byl plán lesních cest, informace o tom, jaké živočichy nebo rost-
liny je možno v lese potkat. Na plánku cest by byly vyznačeny délky 
jednotlivých lesních cest, aby případní sportovci si mohli změřit svoje 
výkony v chůzi nebo běhu atd. 

S tímto návrhem jsme se obrátili na odbor životního prostředí pardu-
bického Magistrátu a s překvapením jsme se dozvěděli, že ještě není 
dokončena likvidace sněhové kalamity, která před několika roky způ-
sobila škody na stromech.  Různě polámané větve a stromy a  jejich 
možný pád jsou značné riziko pro návštěvníky  lesa.  Dnes,  na konci  
roku, jak se zdá, je již nebezpečí pádů stromů a suchých větví zažeh-
náno, poškozené, polovyvrácené a přestárlé stromy odstraněny. Pev-
ně věřím, že se nám záměr většího využití lesa k rekreačně- sportov-
ním účelům podaří.  Les zůstane lesem, jak jsme zvyklí z jiných míst 
naší krásné vlasti.

Možná, že jste si všimli, že některé letité „pomníky“, které hyzdily náš 
městský obvod, byly odstraněny, např. na nátlak z našeho úřadu byl 
opraven  majitelem  společností  Shell  přístřešek  na  konečné  stanice  
MHD  Židov,  natřeno  rezavé  zábradlí  podél  komunikace  u  čerpací  
stanice Shell,  opraveny podle požadavků občanů některé propadlé 
chodníky nebo kanalizační vpusti atd. Je dobré, že se na vylepšování 
našeho okolí podílíte vy svými připomínkami a náměty. Užitečná je 
i práce technické komise.

Hodně  práce  na  zkrášlení  našeho  městského  obvodu  jste  udělali  
vy,  kteří  vlastníte  nemovitosti.  Jak?  No  přeci  opravami  panelových  
domů, kde máte byty, při jejich současném zateplení, opravami fasád 
vašich rodinných domů, garáží, vjezdů na vaše soukromé pozemky, 
úpravou  zahrad,  předzahrádek,  květinovou  výsadbou  záhonů  atd.  
Je to ohromný kus práce, který jste vykonali a financovali z vlastních 
zdrojů. Za to vám patří velké poděkování.

Na tomto místě bych též  chtěl  poděkovat  panu starostovi,  členům 
rady,  zastupitelstva  našeho  obvodu,  pracovníkům  našeho  úřadu  

i  knihovny,  pracovníkům  pracovní  čety  za  celoroční  dobrou  spolu-
práci.  Taky bych chtěl  poděkovat  vedení  pardubické radnice v čele 
s  primátorkou  MUDr.  Štěpánkou  Fraňkovou  a  jejím  spolupracovní-
kům, pracovníkům magistrátu za pomoc v některých situacích, které 
městský obvod sám nemá sil vyřešit. 

Vážení spoluobčané, rok utekl jako voda. Na začátku každého roku si 
říkám, že ten nadcházející rok bude třeba pomalejší. Nikdy se mi to 
však nesplnilo. Přeji našemu Městskému obvodu Pardubice III, které 
zahrnuje městskou část Studánka, Drážka, Slovany, Dubina a Hůrka, 
aby se nadále dobře rozvíjel, a snad zde bude brzy tak hezky jako v již 
zmíněném Rakousku.

Přeji  vám,  vašim  rodinám  klidné  vánoce  a  v  roce  2014  hodně  
úspěchů, splnění přání a hlavně pevné zdraví.

Ing. Jaroslav Cihlo 
 místostarosta MO Pardubice III                                 
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Ing. Jaroslav Cihlo

výchoDočeSké DivaDlo  
nabíZí výhoDné PřeDPlatné 
na rok 2014

❑

Pokud  chcete  zhlédnout  všech-
ny divácké hity Východočeského 
divadla, ale nemáte chuť ani čas 
čekat  ve  frontě  v  předprodeji  
na vybrané vstupenky, které jsou 
navíc často brzy vyprodány, vyu-
žijte  ROČNÍ  PŘEDPLATNÉ,  které  kromě zajímavé slevy na vstupném 
přináší i celou řadou dodatečných výhod. 

Vybrat si  můžete ze tří  druhů předplatného. Představení Klasického 
předplatitelského cyklu se hrají ve všední dny od 19.00 hodin, tituly 
Seniorského abonmá začínají v 18.00 hodin a hracími dny jsou středa 
a sobota. Speciální Dopolední předplatné pak láká na čtyři vybrané 
tituly uváděné ve všední dny od 10.00 hodin dopoledne. Seniorskou 
slevu divadlo poskytuje od 60 let.

Divadlo  již  tradičně  nabízí  možnost  zakoupení  permanentky  buď  
na všechna představení Východočeského divadla včetně titulů uvá-
děných na Malé scéně ve dvoře, nebo pouze na představení v Měst-
ském divadle. Termíny představení na Malé scéně jsou pevně stano-
veny  stejně  jako  v  Městském  divadle,  avšak  vzhledem  k  omezené  
kapacitě  sálu  jsou  skupiny  rozděleny  do menších  podskupin  (např.  
abonentní skupina H na H1 a H2, P1 na P1a a P1b a podobně). 

Při zakoupení kompletního předplatného, které obsahuje představe-
ní v Městském divadle i na Malé scéně ve dvoře, obdržíte jako bonus 
ZDARMA  jeden  výměnný  kupón.  Ten  pak  během  roku  můžete  vy-
měnit např. za vstupenky na představení VČD konaná na Malé scéně 
ve dvoře, na INprojekty (Malé inscenační projekty světových novinek) 
uváděné  rovněž  na  Malé  scéně  či  na  zvláštní  akce  vyhlášené  diva-
dlem.  Dále  můžete  kupón použít  při  nákupu jedné vstupenky,  kdy  
výměnou za kupón získáte  druhou zdarma.  Kupóny jsou přenosné 
a jsou vyměňovány za vstupenky na představení vždy pouze do vy-
čerpání kapacity sálu.

Více  informací  o  předplatném  a  využití  přidaných  kupónů  získá-
te  v  obchodním  oddělení  divadla  (předprodej  za  divadlem  –  tel.  
č. 466 616 432 nebo 466 616 402) nebo na internetových stránkách di-
vadla www.vcd.cz, ze kterých si předplatné můžete i online objednat.

Radek Smetana



❑ kulturní akce Pro rok 2014

Blíží  se konec roku 2013, a proto přinášíme ucelený přehled 
kulturních  a  společenských  akcí,  na  které  se  můžete  těšit  
v roce 2014.

Jako již tradičně první akcí, která se uskuteční 22. února v Kulturním 
domě  na  Dubině  je  Masopustní  tancovačka.  Opět  bude  připra-
veno staročeské  zabijačkové  pohoštění  v podobě voňavých  klobá-
sek, jitrnic a jelítek či domácí tlačenky a čerstvého chleba se sádlem 
a škvarky. K tanci a k poslechu tentokrát zahraje a zazpívá kapela Re-
genti – PA Band a potěší vás vystoupení folklorního souboru Lipka. 
Připravena bude bohatá tombola, nikdo určitě neodejde s prázdnou.  

První sobotu v dubnu opět přivítáme na již zrekonstruovaném pro-
stranství tržnice a jejím přilehlém okolí  prodejce se zeleninou, ovo-
cem, sadbou a pekařskými a cukrářskými výrobky na Farmářských 
trzích. Trhy se konají jako v předešlých třech letech každou sobotu 
od 6 do 12 hod, a to až do prosince. 

I  v  příštím  roce  počítáme  s  konáním  tradičního  Sletu  čarodějnic 
dne 30. dubna s průvodem čarodějných masek, opékáním buřtíků 
a  dalším  bohatým  doprovodným  kulturním  programem  pro  malé  
i velké. K poslechu a třeba i k tanci bude hrát živá hudba.

Další kulturní akcí budou Promenádní koncerty, které budou po-
řádány  vždy  v  předposledních  či  posledních  čtvrtcích  v  měsících  
dubnu,  květnu,  červnu a září  a společně se známými a oblíbenými 
dechovými orchestry si zanotovat krásné písničky a třeba si i zatančit.

Pro malé, ale i větší děti a jejich rodiče bude 30. května přichystán 
Dětský den. Připraveny budou soutěže o sladké ceny, atrakce a další 
bohatý kulturní program.

V  měsících  červen  až  září  se  střídavě  po  6  pátečních  podvečerů  
Na Drážce a Dubině sejdeme při  Opékání buřtů.  Setkání  spojené 
s opékáním buřtů v doprovodu pardubických kapel si našlo mnoho 
příznivců, proto jsme se rozhodli s pořádání opékání pokračovat ne-
jen na Dubině, ale i Na Drážce před restaurací Galanta.

Studánecké  posvícení  na  zakončení  léta  nás  v  příštím  roce  čeká  
poslední  prázdninový  den  31.  srpna.  Připraveny  budou  atrakce  
a soutěže pro děti a posezení a občerstvení pro všechny.

Novinkou letošního roku byla akce spojená s pouštěním draků Dra-
kiáda. Počasí přálo, děti si zasoutěžily např. o nejlepšího doma vyro-
beného draka, rodiče se vrátili do dětských let a všichni si užili krásné 
podzimní odpoledne. Pro příští  rok v říjnu se opět sejdeme na této 
akci a budeme si přát více příznivého větru, ať draci letí co nejvýše. 

Na podzimní měsíce jsou plánované opět dvě akce pořádané ve spo-
lupráci  s místními základními školami.  Se ZŠ Dubina Vítání podzi-
mu zaměřené na oslavu sv. Václava, které se uskuteční v září a se ZŠ 
Studánka Strašidelná stezka  s halloweenskou tématikou, která se 
bude konat začátkem listopadu.

A již tradičně se i v příštím roce těsně před Štědrým dnem 23. prosin-
ce sejdeme při Vánočním zpívání u svátečně ozdobeného a rozsví-
ceného vánočního stromu a zazpíváme si vánoční koledy a písničky. 

Pro starší občany v letošním roce Městský obvod Pardubice III přišel 
ve spolupráci se základními školami na Dubině a Studánce s novin-
kou Počítače pro seniory.  Po  jarních kurzech,  kdy  nebylo  možno 
z kapacitních důvodů vyhovět všem zájemcům ze strany našich seni-
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orů, se kurzy pro velký zájem otevřely i v měsících podzimních. Před-
mětem kurzu je naučit starší občany základům práce s PC a interne-
tem a získat nové poznatky při práci s výpočetní technikou. I v příštím 
roce počítá městský obvod s pokračování pořádání těchto kurzů. 

O dalších aktualitách, přesných termínech konání akcí budeme Vás, 
naše občany,  pravidelně informovat nejen prostřednictvím Zpravo-
daje, který naleznete ve svých domovních schránkách, ale i na webo-
vých stránkách Městského obvodu Pardubice III. 

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří  
v zimních měsících  
oslaví svá životní  
jubilea.

PoPlatek Za komunální  
oDPaD 2014

❑

Přinášíme informace k výběru místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů (dále jen TKO) v roce 2014.

Sazba poplatku pro rok 2014 zůstává stejná jako v letošním roce, 
a  to ve výši 500 Kč za osobu a kalendářní rok.  Splatnost po-
platku je do 30. dubna 2014. 

Úřad  městského  obvodu  bude  poplatníkům  distribuovat  složenky  
k placení místního poplatku za TKO do domovních stránek v měsíci 
únoru nebo březnu. Pro bezproblémové doručení složenky je zapo-
třebí, aby domovní schránky byly řádně označeny. 

Úřad městského obvodu, jako správce místního poplatku, není povi-
nen složenky tisknout a rozesílat, proto neobdržení složenky poplat-
níka nezbavuje povinnosti tento místní poplatek hradit. 

Petra Lemberková  
správce poplatku



co Se uDělalo a Za kolik v roce 2013❑
V  posledním  letošním  vydání  Zpravodaje  předkládáme  přehled  
o celkové činnosti městského obvodu Pardubice III v oblasti životní-
ho prostředí a v oblasti dopravy. Výčet neobsahuje veškeré položky 
rozpočtu, některé jsou kumulované a některé částky jsou odhadnuté, 
protože daná činnost ještě probíhá.
Vedle  investičních akcí,  které  jsou dobře  viditelné,  a zajišťování  ne-
zbytných  pravidelně  se  opakujících  činností,  které  vnímáme  jako  
samozřejmý standard, provádíme v každém roce celou řadu drobněj-
ších oprav  a úprav  na přímé žádosti  obyvatel,  zástupců samospráv  
nebo společenství vlastníků domů.   

SLUŽBY A INVESTICE KAPITOLY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dětská hřiště a zahradní mobiliář 
•  Centrum volného času na Dubině   395 548 Kč 

stavba oplocení, studie využití, projekt závlahového  
systému a piknikového zákoutí 

•  Opravy laviček a ostatního mobiliáře 35 097 Kč 
dodavatelsky i svépomocně zajišťované opravy a nátěry  
laviček, dřevěných soch

•  Opravy dětských hřišť 101 783 Kč 
opravy a údržba herních prvků, pískovišť a zajištění  
předepsaných prohlídek a revizí

•  Nákup a instalace 6 nových venkovních vitrín  
pro informace občanům  84 713 Kč 
na základě požadavku občanů

•  Ošetřování veřejné zeleně, zahradnické služby 982 883 Kč 
celoroční smlouva se SmP na péči o výsadbu květin,  
prořezy stromů a keřů, zálivka

 •  Seč trávníků a sběr listí 1 209 879 Kč 
provádí se 6 sečí trávnatých ploch na území obvodu,  
poslední je spojena se sběrem spadaného listí, zajišťují SmP

•  Údržba zeleně 89 280 Kč 
kácení stromů, výsadba a materiál na doplnění ploch  
(kompost, borka) 

•  Přistavování velkoobjemových kontejnerů  
na komunální odpad 623 500 Kč 
sběr, odvoz a likvidace odpadů z velkoobjemových  
kontejnerů přistavovaných na 11 stanovištích  
dle harmonogramu 

•  Obsluha a výsyp odpadkových košů 332 750 Kč 
výsyp 94 košů 3x týdně, v zimě 1x týdně dle smlouvy

•  Obsluha a výsyp košů na psí exkrementy 237 160 Kč 
výsyp 55 košů 2x týdně, v zimě 1x týdně, včetně  
doplňování sáčků při výsypu košů

•  Opravy kontejnerových stání a odpadkových košů 47 833 Kč 
oprava ohrazení kontejnerového stání u čp. 1564 Na Drážce,  
úprava stanoviště kontejnerů u točny MHD č. 1, opravy košů

•  Ostatní služby odpadového hospodářství 124 011 Kč 
likvidace černých skládek, opravy odpadkových košů,  
odpad z činnosti Úřadu MO a jeho pracovní čety apod.

•  Projektová dokumentace pro územní řízení  
a pro zadávací řízení programu  
Regenerace panelového sídliště Dubina 314 170 Kč

SLUŽBY A INVESTICE KAPITOLY DOPRAVA
•   Oprava chodníků v ulicích Spojilská a Hraniční 2 342 937 Kč 

rekonstrukce chodníku vč. veřejného osvětlení ve dvou úsecích
•  Projektová dokumentace stavby Centrální osa  

SZ-JV sídliště Dubina 133 100 Kč 
dokumentace pro zadávací řízení  

•  Projektová dokumentace akce Oprava krytu  
vozovky v ul. Erno Košťála 100 430 Kč 
dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby  

•  Projektová dokumentace Oprava ploch  
u garáží v ul. V. Junkové 52 030 Kč 
dokumentace řeší zpevnění a odvodnění komunikačních ploch

•  Projektová dokumentace akcí menšího rozsahu 30 250 Kč
• Rozšíření veřejného osvětlení u cesty do Spojila 59 561 Kč
• Oprava chodníku u čp. 1773 Spojilská 68 177 Kč 
• Oprava chodníku v Luční, u výměníku a čp. 1753 93 901 Kč 
•  Opravy chodníků 258 139 Kč 

opravy výtluků, propadů, trhlin a dalších závad v ul. V. Junkové, 
Na Kopci, Blahoutova, Bartoňova, J. Janáčka, J. Zajíce, U Háje,  
Bezdíčkova, Rumunská, Na Drážce, L. Matury 

•  Opravy komunikací 228 495 Kč 
opravy výtluků, propadů, trhlin a dalších závad v ul. Rumunská,  
Bartoňova, Dubinská,  J. Janáčka, L. Matury, Sezemická, Luční,  
Brigádníků, Na Okrouhlíku, Na Kopci, u garáží v ul. V. Junkové, Hůrka

•  Údržba a opravy odvodnění komunikací 161 365 Kč 
čištění silničních vpustí, opravy odvodňovacích roštů na chodnících 
a doplňování mříží a kalových košů kanalizačních vpustí 

•  Čištění komunikací  139 500 Kč 
čištění chodníků na základě smlouvy o zařazení  
odsouzených do práce, splachování vozovek a likvidace  
odpadu z čištění  komunikací

•  Dopravní značení  7 598 Kč 
(pro farmářské trhy, označení nebezpečných míst před opravou) 
 

Ing. Luboš Tušl
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
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Městský obvod Pardubice III a Kulturní centrum Pardubice

vás zvou na

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
• 23. 12. 2013 • od 17 hodin •

• centrální park Dubina •

Ježíškova pošta 
vánoční kolotoč 
vánoční pečivo 

teplý svařák 
pro děti mošt 
občerstvení 
svíčky, dárky

POUTA 
a 

pěvecký sbor SVĚTLUŠKY 
DPS při ZŠ Studánka
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❑ inFormace Z oDboru  
DoPravy a Životního  
ProStřeDí

Předkládáme přehled větších akcí zajišťovaných naším obvo-
dem v oblasti investic a rekonstrukcí.
•  Nejrozsáhlejší stavbou našeho obvodu je „Centrální osa sídliště se-

verozápad – jihovýchod“, která byla zahájena počátkem října. Funkci 
investora zajišťuje Magistrát města, kterému převedl obvod potřeb-
né  finanční  prostředky.  Ve  výběrovém  řízení  zvítězila  společnost  
Skanska,  a.s.,  hlavním  stavbyvedoucím  je  pan  Martin  Paťava,  Dis.,  
dozorem investora je pan Libor Jirout z odboru majetku a investic 
Magistrátu  města.  Jako  první  byl  předlážděn  chodník  od  tržnice  
k zastávce MHD spolu s osazením nových sloupů veřejného osvět-
lení. Tato část byla zprovozněna. Práce pokračují posunutím zastá-
vek MHD a dále vybudováním dělícího ostrůvku na přechodu pro 
chodce. Po té bude opraven kryt vozovky podél pergoly. V prostoru 
obchodního centra a dále k cyklostezce bude stavba pokračovat až 
po novém roce,  takže vánoční  nákupy nebudou narušeny.   V této 
části bude na vozovce u tržnice zhotoven přechod na vyvýšeném 
prahu a dále bude předlážděn chodník mezi  objekty obchodního 
centra až k cyklostezce. Rekonstrukce veřejného osvětlení bude za-
sahovat až ke vchodu do základní školy. Podrobněji se s rozsahem 
projektu  můžete  seznámit  na  webových  stránkách  našeho  obvo-
du.  V  souvislosti  s  přípravou  stavby  jsme  museli  přesunout  lavič-
ky  s  reklamou a  začali  jsme se  stěhováním betonových  váz,  které  
po rekonstrukci zde již nebudou. Změny se také dotknou umístění 
reklamních ploch. 

•  Ve Spojilské ulici byla dokončena oprava chodníku po pravé straně 
od Raabovy ulice po Mandysovu včetně obnovy veřejného osvětle-
ní. Zastupitelstvo městského obvodu také schválilo financování dal-
ší etapy, a tak byla v říjnu zahájena část E, zahrnující chodník na pra-
vé straně Hraniční ve směru od Spojilské k ulici Pod Lipami (tato část 
je již v podstatě dokončena) a dále pokračuje v ul. Na Kopci kolem 
prodejny  Jednoty  a  restaurace  Slovan  na  křižovatku  ulic  Spojilská  
a Raabova. Zde budou práce provedeny až na začátku příštího roku.

•  Dokončena a zkolaudována byla oprava vozovky v ulici Erno Košťá-
la, podél penzionu pro seniory po ulici V Zátiší.  Kromě nového as-
faltového krytu zde byl vyčleněn pruh pro pěší na úkor šíře stávající 
vozovky. 

•  Do rozpočtu města se nám podařilo prosadit zřízení chodníku v uli-
cích U Školy a Luční, investičnímu oddělení Magistrátu se však ne-
podařilo zahájit práce ještě letos, a tak je přislíbena realizace na po-
čátek příštího roku, po zimním období. 

Ing. Luboš Tušl
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

PoSkytnutí Dotací Z FonDu 
kultury, SPortu, mláDeŽe 
avolného čaSu v roce 2014

❑

I  v  následujícím  roce  2014  bude  městský  obvod  podporovat  jed-
notlivé kulturní a sportovní akce pořádané na území svého obvodu 
formou finančního příspěvku na zajištění dané akce. Do konce letoš-
ního roku mohou zájemci podávat žádosti o dotace z fondu kultury, 
sportu,  mládeže  a  volného  času  poskytované  Městským  obvodem  
Pardubice  III  v  roce  2014.  Pravidla  pro  jejich  poskytování  i  aktuální  
žádost pro rok 2014 najdete na našich webových stránkách v sekci 
formuláře.

Ing. Irena Štěpánková 
tajemník humanitní komise

knihovna není včereJší❑
Slyšeli  jste  už  o  e-čtečkách  a  chtěli  byste  si  jejich  používání  
vyzkoušet? Knihovna Městského obvodu Pardubice III splnila 
Vaše přání a od Vánoc si čtečku můžete vyzkoušet a dokonce 
vypůjčit domů. 
•  Čtečky si mohou domů vypůjčit registrovaní uživatelé knihovny 

od 15 let  s platnou registrací  nejméně rok a vyrovnanými závazky 
vůči Knihovně MO Pardubice III.

•  Výpůjčka je umožněna na základě smlouvy uzavřené mezi knihov-
nou a uživatelem, který je povinen prokázat svou totožnost platným 
občanským  průkazem.  Při  výpůjčce  skládá  uživatel  vratnou  kauci  
(jistinu) ve výši 1000 Kč.

• Výpůjční lhůta činí 14 dní a nelze ji dále prodlužovat.

Vypůjčit domů  
si u nás můžete  
tyto typy čteček: 

Čtečky  jsou  půjčovány  s  mnoha  nahranými  elektronickými  kniha-
mi, které jsou podle autorského zákona volnými díly. Jde především 
o klasická díla české literatury (Karel Čapek, Božena Němcová apod.) 
zejména  vhodné  pro  studenty  toužící  po  čtení  povinné  literatury.  
V každé čtečce je k dispozici podrobný uživatelský manuál, ale věřte, 
že ovládání čteček je intuitivní a komfortní a zcela si Vás získá.

Těšíme se na Vás Bc. Petra Gadlenová
vedoucí Knihovny MO Pardubice III

KINDLE PAPER WHITE KINDLE TOUCH

❑ FeStivalové PřeDPlatné Se 
Zaručeně vyPlatí!

❑

Velmi  rychle  se  blíží  
letošní  ročník  GRAND  
Festivalu  smíchu,  kte-
rý  ve  Východočeském 
divadle  v  týdnu  od 
27.  ledna  do  3.  února  
nabídne  sedm  nejlep-
ších komedií, jež v roce 
2013  vznikly  v  diva-
dlech  po  celé  České  
republice.  Kromě  sou-
těžních představení, která se utkají o titul Komedie roku 2013, festival 
nabídne  i  bohatý  doprovodný  program.  Zajímavé  komedie  uvidíte  
i  v  rámci  Prologu  a  Epilogu  festivalu.  Kompletní  program  oblíbené  
a respektované přehlídky naleznete na stránkách divadla www.vcd.cz. 
V rámci zkvalitňování služeb divákům divadlo letos připravilo jednu 
novinku  –  výhodné  Festivalové  předplatné,  které  obsahuje  všech  
sedm soutěžních komedií.  Festivalové abonmá zaručuje slevu 20 % 
oproti  jednotlivě  zakoupeným  vstupenkám,  pro  abonenty  jsou  re-
zervována místa ve IV., V. a VI. řadě v přízemí. Cena předplatného je 
1 960 Kč,  přičemž celková cena za  jednotlivě zakoupené vstupenky 
by byla 2 450 Kč! Festivalový abonent jako bonus k předplatnému na-
víc získá ZDARMA vstupenku na Galavečer smíchu, během kterého 
budou za přítomnosti kamer České televize předány festivalové ceny. 

Více se dozvíte v obchodním oddělení divadla (466 616 432 nebo 
466 616 402 – obchod@vcd.cz). 

Radek Smetana
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DubinSká škola má  
FinaliStu ve Zlatém oříšku

❑

Dubinská škola má zastoupení ve finále 15. ročníku soutěže Zlatý oří-
šek. Tento projekt podporuje aktivní, nadané a úspěšné děti z České 
republiky. Do finále postoupilo 30 dětí, mezi nimi, jako jediný z Par-
dubického kraje,  i  jedenáctiletý  Jakub Zeman ze ZŠ Pardubice -  
Dubina.
Do soutěže  o Zlatý  oříšek  Jakuba  přihlásila  ředitelka  a  třídní  učitel-
ka  dubinské  školy.  Hlavním  smyslem  tohoto  projektu  je  motivovat  
děti k rozvíjení nejrůznějších činností, ale také ukazovat veřejnosti, že 
i školní děti dosahují výjimečných úspěchů.
Na finále Zlatého oříšku Jakub poveze model obrázku, se kterým le-
tos  bodoval  v  evropské  umělecké  soutěži.  Koncem  minulého  škol-
ního roku totiž Jakub získal ocenění v umělecké soutěži Evropského 
patentového úřadu, kde v konkurenci tří  tisíc děl dětí z celé Evropy 
obsadil druhé místo s obrázkem na téma Vynálezy a Evropa. Jak jeho 
3D provedení zapůsobí na porotu Zlatého oříšku, se můžete dozvě-
dět 1. ledna 2014, když budete sledovat slavnostní vyhlášení soutěže 
na programu České televize v odpoledních hodinách. 
Na Jakubovy úspěchy jsme hrdí  a budeme mu určitě  všichni  držet  
palce.

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková , ředitelka školy

řeDitelé ZáklaDních škol v ParDubicích vyhlašuJí ZáPiS  
Do 1. tříD Pro školní rok 2014 – 2015

❑

•  ve  středu    5.  února  2014  od  13  do  18  hodin  
a ve čtvrtek 6. února 2014 od 13 do 18 hodin

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu 
do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění.
Povinná školní docházka ve školním roce 2014 – 2015 začíná pro děti 
narozené do 31. 8. 2008. Výjimečně mohou být zapsány i děti na-
rozené od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009.
Povinná  školní  docházka  začíná  počátkem  školního  roku,  který  
následuje  po  dni,  kdy  dítě  dosáhne  šestého  roku  věku,  pokud  mu  
není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době 
od září do konce června příslušného školního roku,  může být 
přijato  k  plnění  povinné  školní  docházky  již  v  tomto  školním  roce,  
je-li  přiměřeně  tělesně  i duševně  vyspělé  a požádá-li  o  to  jeho  zá-
konný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 
od září  do konce prosince k plnění povinné školní  docházky 
podle  věty  druhé  je  také  doporučující  vyjádření  školského  
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného 
od  ledna  do  konce  června  doporučující  vyjádření  školského  
poradenského  zařízení  a  odborného  lékaře,  která  k  žádosti  
přiloží zákonný zástupce.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží rodný 
list dítěte a doklad o trvalém bydlišti dítěte. Tyto dva doklady mohou 
být nahrazeny platným občanským průkazem jednoho z rodičů, po-
kud obsahuje data dítěte.
Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě 
k zápisu bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozho-
duje  ředitel.  Do  základních  škol  se  přednostně  zařazují  děti,  
které mají  trvalý  pobyt ve spádovém obvodu školy.  Spádové  
obvody  základních  škol  jsou  stanoveny  vyhláškou  města  č.  8/2005  
v platném znění.

Odklad povinné školní docházky

Není-li  dítě  po  dovršení  šestého  roku  věku  tělesně  nebo  duševně  
přiměřeně  vyspělé  a  požádá-li  o  to  písemně  zákonný  zástupce  dí-
těte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 
povinnou  školní  docházku,  odloží  ředitel  školy  začátek  povinné  
školní  docházky  o  jeden  školní  rok,  pokud  je  žádost  doložena  do-
poručujícím  posouzením  příslušného  školského  poradenského  
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol-
ního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

roZPočet měStSkého obvoDu 
ParDubice iii na rok 2014

❑

Městský obvod připravuje návrh svého rozpočtu na rok 2014, který 
je  schvalován  Zastupitelstvem  městského  obvodu  Pardubice  III  na  
svém  prosincovém  zasedání.  Jeho  příprava  vychází  ze  základních  
úkolů městských obvodů v rámci správy svého území a z koncepce 
rozvoje na toto volební období.
Uvádíme zjednodušenou verzi, přičemž částky jsou uváděny v tisících 
Kč. Kompletní rozpočet pak najdete na stránkách www.pardubice.eu 
(úřad » městského obvody » MO III » informace).

Finanční zdroje celkem  v tis. 29 835
1. Běžné příjmy 17 370
    z toho podíl na daních 8 096
  poplatky 7 692
  ostatní příjmy 1 582
2. Zůstatek na účtech k 31.12.2013 12 000
3. Finanční vypořádání 800
4. Tvorba soc. fondu -335
 
Výdaje celkem  v tis. 29 835
1. Běžné výdaje 23 174
    z toho provoz úřadu MO 11 463
  oblast životního prostředí 5 407
  oblast dopravy 3 070
  středisko úklidových prací 1 285
  knihovna 1 234
  kulturní a zájmové aktivity obvodu, podpory 715
2. Investice v oblasti životního prostředí a dopravy 5 295
3. Rezerva 1 366

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
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PoDZim ParDubických  
háZenkářek

❑

Do sezóny 2013 -2014 vstoupily pardubické házenkářky s novým ná-
zvem Dámský házenkářský klub Pardubice (DHK Pardubice)  včetně 
nového loga.  Lze konstatovat,  že podzimní část sezóny byla vcelku 
úspěšná.  DHK Pardubice i v  této sezóně obsadil  všechny dostupné 
kategorie.  Přípravka,  minižačky  zdárně  bojovaly  v  rámci  pražského  
přeboru.  Mladší  žačky  v  mistrovských  zápasech  nepoznaly  hořkost  
porážky  a na jaře si zahrají v soutěži s nejlepšími v rámci pražského 
přeboru,  kam  postoupily.  Starší  žačky  postoupily  a  kvalifikovaly  se  
do A turnaje pražského přeboru. Mnohým se zdá být podivné, že náš 
klub se zúčastňuje soutěží středočeského, pražského přeboru. Důvod 
je prostý – nedostatek finančních zdrojů a dojíždění do Prahy a okolí 
je levnější než cesty do jiných koutů České republiky a také skuteč-
nost, že jsme jediný oddíl Pardubického kraje.
Mladší  dorostenky (personálním obsazením starší  žačky)  nepostou-
pily do jarní části I. ligy mladších dorostenek a na jaře si zahrají „pou-
ze“  II.  ligu.  V  této  kategorii  zatím  nikdo  nepředpokládal,  výraznější  
úspěch z důvodu velké nezkušenosti mužstva. Ovšem některé výko-
ny mladších dorostenek dávají naději na lepší časy a to i proto, že toto 
mužstvo bude hrát tuto kategorii i další dvě sezóny.
Velkou radost příznivcům házené i trenérům však udělaly starší  do-
rostenky, které s přehledem postoupily mezi prvních osm celků Čes-
ké republiky. Po zaslouženém prosincovém volnu čeká holky perná 
práce v přípravě, aby se mezi první osmičkou na jaře neztratily!

V ženské  kategorii  se  družstvo  DHK Pardubice  dobře  prezentovalo,  
když před posledním podzimním zápasem sídlilo na druhém místě 
II. ligy. A díky náladě v kolektivu i předváděné hře tu je jasná ambice 
postupu do I. ligy žen ČR.

Půvabné  hráčky  všech  kategorií  uvítají,  když  je  přijdete  povzbudit  
do nafukovací haly v ulici V Ráji. O programu všech zápasů, novinek 
v klubu se dočtete na www.hazena-pardubice.cz.
Fungování klubu nejsou jen tréninky a mistrovské zápasy, o kterých 
tu byla již řeč, ale klub úspěšně zorganizoval i dva tradiční turnaje a to 
22. ročník turnaje O Perníkové srdce (kategorie starších žaček) a 16. 
ročník Pramínek Cup, který se poprvé hrál  o Putovní pohár Zdeňka 
Voženílka (kategorie přípravek 6 + 1 – ročník 2003 a mladší).

Na počátku příštího roku 11. ledna pořádá klub 4. házenkářský coun-
try bál, poslední vstupenky lze získat na telefonním čísle 777 126 412.

Vedení  klubu  přeje  všem  příznivcům  házené,  trenérům  i  hráčkám  pokojné  
prožití svátků vánočních a v novém roce pevné zdraví a hodně úspěchů!

StuDánka Partnerem StřeDních 
škol v ProJektu PoDPory 
technického vZDělávání

❑

Střední školy v Pardubickém kraji reagují na fakt, že trvale klesá zájem 
žáků a studentů o technické obory, realizací projektu Podpora příro-
dovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji.

Základní škola Studánka je v tomto projektu partnerem dvěma střed-
ním školám – Střední průmyslové škole chemické a Gymnáziu,  Par-
dubice, Dašická 1083.

Během podzimních měsíců se žáci osmého a devátého ročníku ško-
ly  opakovaně  zúčastnili  výuky  různých  přírodovědných  předmětů  
v těchto středních školách.

Během praktik z fyziky například pracovali s elektrickými obvody, zjiš-
ťovali, na jakém principu pracuje páka a další jednoduché stroje, v la-
boratoři chemie připravovali cementací měď, základy mikroskopování 
si osvojili a trvalý preparát vytvořili v biologii a nové poznatky z oblasti 
zbraní a vyšetřovacích metod získali při hodinách kriminalistiky. 

V  obou  středních  školách  se  postupně  praktické  výuky  zúčastní  
všichni žáci 2. stupně ze Studánky. Na jaře se žáci rovněž mohou těšit 
na tematické exkurze organizované v rámci projektu gymnáziem.

Cílem celého projektu je získávání zájmu žáků o přírodovědné a tech-
nické  vzdělávání  a  my  věříme,  že  toto  je  jedna  z  dobrých  cest,  jak  
žákům ukázat, že se technických oborů nemusí bát a že jejich výuka 
může být realizována smysluplně a zábavně.

     Ing. Petra Andrlová, vyučující 
chemie ZŠ Pardubice - Studánka

❑ ZáklaDní škola Dubina  
váS Zve na:

Den  otevřených  dveří  
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

• 15.1. a 16.1. 2014 • 8.00 h–12.30 h. na pavilonu B – 1. stupeň, 
• 12.30 h–16.00 h. na pavilonu B – školní družina, • v 8.00 h, 9.00 h, 
10.00 h, 11.00 h, 12.00 h, 13.00 h – prohlídka areálu školy s výkladem – 
sraz účastníků prohlídky ve výše uvedený čas ve vestibulu pavilonu B.

Budete mít možnost:
• prohlédnout si prostory nově opravené školy • vyzkoušet si práci 
s  interaktivní tabulí • nahlédnout do vyučovacích hodin • sledovat 
práci v družině, v kroužcích. 

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková,  ředitelka školy                                                                                                       

❑ ZáklaDní škola  
ParDubice – StuDánka

zve rodiče, budoucí prvňáčky, bývalé žáky a všechny další příznivce 
naší školy na 

Den otevřených dveří dne 15. a 22. ledna 2013.

• 15. ledna od 900 do 1200 hodin můžete zhlédnout práci ve vyučo-
vacích hodinách • 22. ledna od 1400 do 1630 hodin budou připrave-
ny výstavky prací žáků, prohlídka školy a práce zájmových kroužků.
Prohlídka školy začne vždy v celou hodinu: 15. ledna v 9, 10 a 11 ho-
din, 22. ledna ve 14, 15 a 16 hodin u vchodu do hlavní budovy.

Bližší  informace  o  škole  zjistíte  na  http://www.zs-studanka.cz/,  pří-
padně na telefonu 466 651 602.

Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy
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❑ PolabinSké GymnáZium  
na moZartově ul. otevře  
Příští rok oPět tři tříDy!

Nejen pro polabinské devá-
ťáky  a  jejich  rodiče  máme  
dobrou  zprávu.  Pro  školní  
rok  2014/2015  otevře  naše  
gymnázium  opět  tři  třídy,  
do  kterých  přijme  90  žáků.  
Přijímací zkoušky, které pro-
běhnou  22.  a  23.  4.  2014,  

budou složeny ze tří písemných testů připravených spol. SCIO (český 
jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady) s maximálním mož-
ným ziskem 130 bodů. Pro studium na kterémkoli gymnáziu zřizova-
ném Pardubickým krajem je nutné dosáhnout hranice minimálně 58 
bodů. Doplňujícím kritériem pro obě pardubická gymnázia bude vý-
sledek na vysvědčeních na konci 8. a v pololetí 9. třídy ZŠ. Body bude 
možné získat také za úspěchy v olympiádách a soutěžích a za aktivity 
žáků nad rámec standardních školních povinností.

Všechny zájemce o studium na našem gymnáziu, jehož hlavním cílem 
je poskytnout studentům všeobecné vzdělání a připravit je kvalitně 
ke studiu na vysokých školách v ČR i v zahraničí, zveme na Dny ote-
vřených dveří ve čtvrtek 31. 1. 2014 od 15:00 do 18:00 hodin. 
Přijďte  si  prohlédnout  budovu školy,  odborné učebny s moderním 
vybavením, novou moderní aulu či studentské respirium, setkat se se 
studenty i pedagogy školy. Rádi Vám poskytneme podrobnější infor-
mace jak o studiu, tak i o bohatých aktivitách školy, úspěších našich 
studentů i rozmanitých projektech, které naše gymnázium realizuje.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy
více najdete na www.gymozart.cz

DUBEN
•  2. 4. Zdravá svačinka • 10:00 RC 

Dubínek, seminář o zdravé výživě 
s MUDr Ivou Madejovou

•  7. 4. Laktační poradna •  10:00 
RC Dubínek, vše o kojení a výživě 
matky i miminka v prvních společ-
ných měsících.

•  9. 4. Oříšková chaloupka • 
10:00 RC Dubínek, pohádka pro 
nejmenší

•  12. 4.  Dubínkova velikonoční 
výtvarná dílna • 10:00 Příhrádek 
– v rámci programu Velikonoční-
ho veselení

•  14. 4. Dopolední setkání pro 
těhulky • 10:00 RC Dubínek. 

•  16. 4. Pentagram • 10:00 
RC Dubínek, magická a ochranná 
síla pentagramu s PhDr. Ditou 
Fürychovou

•  23. 4. Sociální poradna • 10:00  
RC Dubínek, seminář s Mgr. Iva-
nou Liedermannovou, vedoucí 
odboru školství MMP

•  28. 4. Masáže kojenců • 10:00  
RC Dubínek. 

KVĚTEN
•  14. 5. Pohádka pro nejmenší • 

10:00 RC Dubínek

•  17. 5. Olympiáda mateřských 
center • 10:00 zámek Pardubice, 
tradiční soutěžení o hodnotné 
ceny v rámci Pohádkového 
království

•  19. 5. Dopolední setkání pro 
těhulky • 10:00 RC Dubínek. 

•  21. 5. Návrat do práce po MD 
• 10:00 RC Dubínek, workshop 
na téma pracovní pohovory

•  26. 5. Kam s dětmi v Pardubicích 
• 10:00 RC Dubínek, prezentace 
Informačního centra Pardubice

•  28. 5. Cyklistický výlet • 10:00 RC 
Dubínek, společný výlet na kolách 
na Kunětickou horu

•  30. 5. Den dětí • 10:00 Dubínkova 
výtvarná dílna v rámci Dětského 
dne

ČERVEN
•  2. 6. Bezpečnost dětí nejen 

o prázdninách • 10:00 RC Dubí-
nek, seminář s Romanem Češkou 
o bezpečnosti dětí a předcházení 
úrazů

•  4. 6. Výlet za zvířátky • 10:00 RC 
Dubínek, společný výlet do centra 
Apolenka

•  12. 6. Dopolední setkání pro 
těhulky • 10:00 RC Dubínek. 

akce rc Dubínek❑
Rodičovské centrum Dubínek pro Vás na příští pololetí připravilo tyto akce: 

LEDEN
•  15.1. Pohádka pro nejmenší 

• 10:00 RC Dubínek
•  20. 1. Dopolední setkání pro 

těhulky • 10:00 RC Dubínek. 
•  23. 1. Kosmetika Triga • 10:00 RC 

Dubínek, prezentace kosmetic-
kých výrobků z kobylího mléka

•  27.1. Čajánky • 10:00 RC Dubínek, 
prezentace a seminář o přírodních 
čajích pro děti

•  29. 1. Naše kořeny, naše vnitřní 
dítě • 10:00 RC Dubínek, seminář 
s psycholožkou PhDr. Ditou 
Fürychovou

ÚNOR
•  3.2. Laktační poradna • 10:00 

RC Dubínek, vše o kojení a výživě 
matky i miminka v prvních společ-
ných měsících.

•  5. 2.  Co děti opravdu potřebu-
jí? • 10:00 RC Dubínek, seminář 
s psycholožkou PhDr. Ditou 
Fürychovou

•  17. 2. Dopolední setkání pro 
těhulky • 10:00 RC Dubínek

•  26. 2. Mašáže kojenců • 10:00 RC 
Dubínek. 

BŘEZEN
•  3.3. Kurz vázání šátků • 10:00 RC 

Dubínek. Kurz vázání šátků

 spojený s nácvikem správné 
manipulace 
•  5. 3. Brzy půjdu do školky • 10:00 

RC Dubínek, seminář s dětskou 
psycholožkou PhDr. Irenou Köhle-
rovou na téma příprava dítěte 
na vstup do MŠ

•  10. 3. Příkrmy • 10:00 RC Dubí-
nek, seminář o výživě kojenců 
s MUDr. Ivou Madejovou

•  12. 3. Pohádka pro nejmenší  • 
10:00 RC Dubínek

•  17. 3. Dopolední setkání pro 
těhulky • 10:00 RC Dubínek. 

•  19. 3. Zápis do MŠ • 10:00 RC 
Dubínek, seminář s Mgr. Ivanou 
Liedermannovou, vedoucí odboru 
školství MMP

•  22. 3. Burza dětských věcí •  
8:00 – 12:00 KD Dubina, burza dět-
ského oblečení, hraček a dalších 
potřeb pro děti

•  24.3. Látkové pleny • 10:00 RC 
Dubínek. Přednáška o látkových 
plenách, přebalování a péči o dět-
ský zadeček.

•  26. 3.  Výchova jinak • 10:00 RC 
Dubínek, seminář s psycholožkou 
PhDr. Ditou Fürychovou o intuitiv-
ní výchově dětí

•  31. 3. Stomatologická poradna 
• 10:00 RC Dubínek, seminář 
s dětskou zubní lékařkou

PF 2014
Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce 
a do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů.

Městský obvod Pardubice III


