
Těm, kteří oslaví osmdesát let  
a další kulatá jubilea,  
budou zástupci  
Městského obvodu  
Pardubice III  
gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem  
pana starosty i celého městského obvodu.

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

Slovo StaroSty

Vyhotovena je projektová dokumentace k vybudování nových parkova-
cích míst v ulici Na Okrouhlíku před čp. 1247. Akce by se mohla realizovat 
ke konci letošního roku. Pokračuje jednání s Magistrátem města Pardu-
bic o změně povrchu na parkoviště před obchodním domem Galanta. 
Je zpracovaná projektová dokumentace, která řeší úpravy komunikací,  
veřejného osvětlení, sadových a terénních úprav za domem čp. 1561–
1563  a ve vnitrobloku  domů čp.  1561–1563  a  čp.  1558–1560.  Reali-
zace  stavby  je  plánovaná  po dokončení  zateplení  bytového  domu čp.  
1558–1560. 
V plánu je oprava chodníků v ulici Na Okrouhlíku v úseku od ulice Dašická 
po místní komunikaci vedoucí ke garážím. V současné době je v místě 
zcela  nevyhovující  povrch  z  betonových  dlaždic,  který  bude  nahrazen  
zámkovou dlažbou.
Sleduji  také  velmi  pečlivě  hlášení  podaná  prostřednictvím  aplikace  
DejTip.  Veškerá  upozornění  na nešvary  na území  našeho  obvodu  jsou  
průběžně  vyřizována,  bohužel  hlášení  v  kompetenci  Městské  policie  
nejsou dosud řešena.
S  přicházejícím  jarem  se  můžeme  také  těšit  na  řadu  kulturních  akcí.  
Na sobotních farmářských trzích se s vámi často potkávám a věřím, že 
ani dubnová Dopravní soutěž pro děti nebo Slet čarodějnic nezůstanou 
bez povšimnutí. Promenádní koncerty i opékání buřtů na Dubině a Dráž-
ce budou pokračovat i v  letošním roce. Za zmínku také stojí  množství 
akcí  pořádaných  Knihovnou  na  Dubině.  Sledujte  Facebook  nebo  naše  
webové stránky, ať Vám nic neuteče. 
Přeji Vám krásné jaro, hodně zdraví, sluníčka a radostí

Váš starosta  
Vítězslav Štěpánek
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vážení spoluobčané,
rád  se  s  Vámi  opět  zdravím  v  prv-
ním čísle našeho Zpravodaje. Jaro je 
definitivně  tady.  Nejen  posunutím  
hodinových  ručiček  se  přibližujeme  
očekávanému  slunečnému  počasí.  
Rád bych se s vámi podělil o nejno-
vější  informace  o  činnosti  našeho  
obvodu. Musím začít zimou, ukázala 
všechny  své  tváře,  zažili  jsme  sně-
hobílé  dny,  deštivé  plískanice,  ale  
i více než týdenní intenzivní mrazy, 
které zanechaly své stopy zejména 

na  stavu  našich  komunikací.  Prvotní  posouzení  poškození  komunikací  
bylo  již  provedeno,  neblahé  důsledky  zimy  byly  zmonitorovány,  a  tak  
oprava povrchu komunikací bude postupně probíhat bez větších problé-
mů do konce měsíce května. 
V  současné  době  mnozí  z  vás  zaznamenali  práce  na  rekonstrukci  cy-
klostezky  na  Dubině.  Úpravy,  které  zajišťuje  firma  MIROS  majetková  
a.s.,  začínají  napojením  na  komunikaci  v  ulici  Blahoutova  a  končí  na-
pojením na komunikaci mezi ulicemi Erno Košťála a Dubinská. Součástí 
rekonstrukce cyklostezky je i úprava některých přístupových chodníků 
napojených  na  cyklostezku.  Probíhá  rekonstrukce  veřejného  osvětle-
ní,  obnova dopravního značení  a  rekonstrukce chodníku a cyklostezky 
po  jednotlivých úsecích.  Termín dokončení  stavby je stanoven na čer-
venec letošního roku. 
Kromě pravidelných údržbových prací a úklidů veřejného prostranství plá-
nujeme nové investiční akce, které jsou součástí našeho Programu rozvo-
je městského obvodu v tomto volebním období. Jedná se o úpravy řešící 
zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do a ze Základní školy Studánka formou 
vybudování čtyř vyvýšených míst pro přecházení na křižovatce ulic Luční 
a Věry Junkové, křižovatce ulic Pod Lipami a Pod Zahradami, křižovatce ulic 
Ve Stezkách a Luční a na křižovatce ulic Spojilská a Raabova. 
O  dalších  větších  investičních  akcí  bude  jednat  zastupitelstvo  obvodu.  
Proběhlo jednání se zástupci dotčených samospráv o zahájení akce „Re-
generace  panelového  sídliště  Dubina  –  lokalita  3A-K5,  3A-K8,  3A-O2“.  
Zpracovaný  projekt  řeší  nedostatek  parkovacích  míst  v  ulici  Bartoňova  
mezi  bytovými  domy  čp.  821  a  čp.  833.  Na  stávajícím  nevyužívaném  
antukovém hřišti  je  navrženo  vybudování  nového  parkoviště.  Vedle  vý-
měníku jsou navrženy 2 kontejnerové přístřešky, každý s kapacitou 9 ks 
kontejnerů, do nichž se přemístí kontejnery, které jsou nyní podél místní 
komunikace vedle bytového domu čp. 845. Dále je navržena oprava ko-
munikace k bytovému domu čp. 849. Součástí stavby je i veřejné osvět-
lení v dané lokalitě a sadové úpravy. Plocha nevyužívaného antukového 
hřiště nyní slouží jako dočasné parkoviště do doby zahájení stavby. 

Vítězslav Štěpánek
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Jak to viDím Já

Kupovat nemovitost na území jiné obce,  za cenu,  která je podle mno-
hých vysoká/35 mil/, kumuluje mnoho otázek. Zároveň je třeba vysvětlit 
občanům, proč není do odkupu zapojen Pardubický kraj, jako další důleži-
tý partner. Nejsou známa aktuální stanoviska Pardubického kraje.
Proč  již  několik  roků  nepracuje  odborná  komise  složená  ze  zástupců  
kraje, měst a obcí za účelem vyřešení celé věci?  To je další důvod, proč 
říkám, že nepovažuji problém za řádně odpracovaný.
Vážení čtenáři, jsem jeden z těch občanů, který chce mít vyřešen pro-
blém se spalovnou a věřím, že současná situace dokáže aktivovat do-
tčené strany. Rovněž věřím, že vyřešení bude i právně kvalitní a nebude 
finančně hrazeno pouze občany Pardubic. 

Václav Shejbal 
zastupitel Pardubic 

místostarosta MO Pardubice III

Jen  v  uplynulém  roce  prošlo  knihovnou  1598  účastníků  vzdělávacích  
a kulturních akcí. Co se plánuje v nejbližších měsících, můžete sledovat 
na Facebooku knihovny i na webových stránkách. Mohu již také prozra-
dit, že letošní letní sezona bude v knihovně opět příznivější – prostory 
budou plně klimatizované. Místo pro setkávání i odpočinek tedy nabude 
další významné kvality.
Přeji nám, občanům třetího městského obvodu, aby nabídka kulturního 
vyžití neztratila na pestrosti a dál se rozvíjela, a to i díky lidem, kterým 
není nejen kulturní život kolem lhostejný.

Mgr. Jiřina Klírová 
členka Rady MO Pardubice III  

a Humanitní komise RMO Pce III

vážení občané Pardubic,
v minulých dnech jsem si přečetl v médiích informace o dění ve věci spa-
lovny v Rybitví.  Zaznělo více názorů i stanovisek,  mimo jiné i výsledek 
hlasování  zastupitelů  města  v Pardubicích,  k  čemuž  bych  se  také  rád  
vyjádřil.
Otázkou spalovny se zabývám více roků, byl jsem osobně přítomen i jed-
nání na zimním stadionu v prosinci 2009. Po tehdejším jednání, kterého 
se  zúčastnil  i  tehdejší  hejtman  kraje  Radko  Martínek  a vedení  města,  
jsme všichni žili  v očekávání brzkého vyřešení problému se spalovnou. 
Mezitím uběhlo mnoho roků, ale problém vyřešen není. Důvodů je více, 
ale ten základní je asi ten, že bylo potřeba na problému pracovat a od-
pracovat celou související problematiku, což se bohužel nenaplnilo. 
Od majitele spalovny firmy AVE CZ byla získána jeho nabídka ceny, ale 
nebyla  zajištěna  finanční  spoluúčast  okolních  měst  Přelouče  a  Lázní  
Bohdaneč,  velmi  blízkého souseda.  Podobně i  rada městské části  Par-
dubice II –Polabiny, dalšího blízkého souseda, v roce 2017 nevyjádřila 
požadovanou podporu pro odkup. 
Mnoho občanů se potom zajímá o důvody těchto stanovisek, což bylo 
zatím  podle  mínění  některých  občanů  zodpovězeno,  ale  podle  dalších  
dostatečně nezodpovězeno.
Jsou názory, že na aktuální cenovou nabídku chyběla reakce více se si-
tuací zabývat a odpracovat danou problematiku daleko více a podrobně, 
nabízené řešení lépe zdůvodnit. 
Osobně  mám  názor,  že  nebylo  problematice  spalovny  věnováno  tolik  
času, kolik by bylo potřeba, důsledkem tedy je výsledek hlasování o fi-
nancích zastupitelstvem města.

milí spoluobčané, 
jako členka rady a humanitní komise řeším mimo jiné problematiku kul-
turního a sportovního vyžití na území našeho obvodu. Kulturní akce ob-
vodu na rok 2018 byly schváleny, bohužel však na počátku roku nemoh-
la být uspořádána tradiční Masopustní tancovačka. Důvodem je převod 
Kulturního domu Dubina pod školské zařízení Dům dětí a mládeže BETA. 
Školská  zařízení  jsou  vázána  celou  řadou  přísných  právních  předpisů,  
které  neumožňují  za  současného  stavu  pokračovat  v  realizaci  aktivit  
v celém rozsahu. Týká se to právě znemožnění pořádat oblíbenou Ma-
sopustní tancovačku nebo taneční večery s občerstvením v prostorách 
velkého sálu KD Dubina. Doufejme, že se situace brzy vyřeší a oblíbené 
kulturní akce budou opět obnoveny.  
Obecně  lze  říci,  že  kulturní  aktivity  městského  obvodu,  na  které  jste  
zvyklí, se postupem času ustálily a našly si své příznivce. Nejbližší rodin-
nou akcí je Slet čarodějnic 30. dubna, který zahájí starosta městského 
obvodu zapálením ohně.
Velice sledované a hojně navštěvované jsou i akce pořádané naší knihov-
nou, která sídlí v 1. patře zdravotnického střediska. Průběžné a včasné 
doplňování fondu novinkami, obměna nabídky časopisů nebo rozšiřování 
nabídky audioknih si obyvatelé našeho městského obvodu zvykli vnímat 
jako standard. Ale to není zdaleka všechno. V době, kdy je knihovna pro 
veřejnost  uzavřena,  jsou  pořádány  besedy  pro  školáky  i  předškoláky  
ze  všech  mateřských  a  dvou  základních  škol  na  území  našeho  obvo-
du. Navíc vzrůstá obliba tvořivých dílen pro všechny věkové kategorie. 

SLET ČARODĚJNIC
30. dubna 2018

od 17 hod centrální park Dubina
pálení ohně, hudební vystoupení,

ohňová show, opékání buřtů,
zábavné hry pro děti

soutěž o nejhezčí masku a další soutěže
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autovraky NoviNka!

PoPlatek Za komuNálNí oDPaD a PoPlatek Ze PSŮ v roce 2018

Odbor  dopravy  a  životního  prostředí  pravi-
delně  monitoruje  výskyt  odstavených  vozi-
del  na  území  našeho  obvodu.  Problematika  
autovraků  je  však  poměrně  složitá.  Jedná  se  

o problémem napříč celou republikou. V podstatě dle platné legislativy 
můžeme řešit  odstranění  vozidla  z komunikace v případě,  že  se jedná 
o  vrak,  nikoliv  obecně  o  odstavené  vozidlo.  Zda  je  vozidlo  vrakem  lze  
s jistotou určit odborným posudkem autorizované osoby. 
Skutečnost,  zda  dané  vozidlo  je  vrakem  nezávisí  jen  na  skutečnosti,  
zda  je  vybaveno státní  poznávací  značkou či  nikoliv.  Pokud  je  vozidlo  
znalcem označeno vrakem,  je  věc řešena dle  zákona o pozemních ko-
munikacích.  Vlastník  komunikace  podá  návrh  silničnímu  správnímu  
úřadu  k uložení  povinnosti  odstranění  vraku  z dané  zpevněné  plochy.  
Následuje složité správní řízení. Může se stát, že bude vedeno správní 
řízení s neznámými osobami a těm bude nucen správní orgán ustanovit 
opatrovníka.
Odbor  dopravy  a  životního  prostředí  se  problematikou  vraků  zabývá.  
I díky vašim podnětům je v letošním roce v řešení jedenáct vozidel, kte-
ré jsou v různých stupních řízení. Nachází se v ulici Na Drážce, Husova, 
Bartoňova a také na Hůrkách. Pokud je ve vašem okolí vozidlo, které je 
zjevně technicky nezpůsobilé k provozu, obraťte se na nás a nahlašte 
tuto skutečnost na tel. 466 799 143. Na základě zjištěných skutečnsotí 
učiníme nezbytné kroky. 

Sazba poplatku za TKO pro rok 2018 zůstává stejná jako v předchozích 
letech, a to ve výši 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Splatnost poplatku 
je do 30. dubna 2018.
Poplatek ze psů pro rok 2018 zůstává též ve stejné výši jako v letech 
předešlých,  tedy 1 200 Kč za  rok  a psa (jehož držitel  má trvalý  pobyt  
či  sídlo  v panelovém či  bytovém domě)  či  200  Kč  za  rok  a psa  (jehož  
držitel  má trvalý pobyt či  sídlo v rodinném domě nebo je poživatelem 
sirotčího, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a tento dů-
chod je jeho jediným příjmem). Poplatek je splatný do 15. března 2018. 
Pokud  sazba  poplatku  činí  za  jednoho  psa  více  jak  400  Kč,  je  možno  
poplatek hradit ve dvou stejných dohodnutých splátkách se splatností 
k 15. březnu a 15. srpnu roku, nebo ve čtyřech dohodnutých splátkách 
k 15. březnu, 15. květnu, 15. srpnu a k 15. listopadu. 
Úřad  městského  obvodu  distribuoval  složenky  k  placení  místního  po-
platků v průběhu měsíce března. Pokud nebyla vaše schránka správně 
označena, mohlo se stát, že nebylo možné složenku doručit. Neobdržení 
složenky ovšem poplatníka nezbavuje povinnosti místní poplatek hradit. 
Ke splnění  poplatkové povinnosti  není  ani  nutné čekat až na obdržení  
složenky.
V této souvislosti žádáme občany o překontrolování a dooznačení 
své schránky tak, aby na schránce byly uvedeny všechny osoby, 
které mají v konkrétní nemovitosti nahlášen trvalý pobyt, zejmé-
na pokud mají jiné příjmení. Tento problém vzniká např. v případech, kdy 
rodiče přihlašují své děti k trvalému pobytu k prarodičům, apod.
Poplatky lze hradit v hotovosti na pokladně Úřadu městského obvodu 
Pardubice  III,  Jana Zajíce  983 (nelze  platit  platební  kartou)  v provoz-
ních hodinách, a to v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek 

Nádoby na použitý jedlý olej  
na území mo Pardubice iii

Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množ-
ství použitých rostlinných olejů a tuků. Doposud mohli občané rostlinné 
oleje a tuky odevzdat pouze na sběrných dvorech. Na základě poža-
davku starosty našeho obvodu p. Štěpánka rozmístila společnost 
Služby města Pardubic a.s. na zkoušku nádoby na oddělený sběr 
olejů v oblasti sídlištní zástavby Městského obvodu Pardubice III.
Použité rostlinné oleje a tuky v původních obalech nebo v jiných PET 
lahvích budete moci odložit do oranžových plastových nádob ke sběru 
určených.  
V rámci zkušebního provozu bylo vytipováno pět níže uvedených stano-
višť. Po určitém časovém období bude tento pilotní projekt vyhodnocen 
a případně rozšířen do dalších lokalit.

Stanoviště nádob na uložení  
rostlinných olejů a tuků: 
• Erno Košťála 997
• Bartoňova mezi 839 a 841
• Jana Zajíce vedle 953
• Na Drážce před čp. 1549–1551
• Na Drážce 1555.

od 8:00 do 15:30 hodin a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. Pro rychlejší 
vyřízení je vhodné složenku přinést s sebou.  
Další  možností  pro  zaplacení  je  složenkou  nebo  bankovním převodem 
dle dispozic na složence. Při placení převodem dbejte prosím zvýšenou 
pozornost  na  správné  uvedení  čísla  účtu  a  variabilního  symbolu  pro  
správné přiřazení platby.
V případě hromadné platby za více poplatníků využívejte formulář pro 
hromadné platby, který je k dispozici u správkyně poplatku nebo ke sta-
žení na webových stránkách Městského obvodu Pardubice III.
Do 30. 4. 2018 je možno k placení místního poplatku za TKO využít po-
kladny úřadů městských obvodů I – VIII, nebo centrální pokladnu Ma-
gistrátu města Pardubic na nám. Republiky 12. Po tomto termínu platbu 
v hotovosti je možné učinit jen na pokladně místně příslušného úřadu 
městského obvodu.

Další informace o poplatcích je možné získat u správkyň poplatků:
Iveta Škodová, tel. č.: 466 799 135, mobil: 731 198 164;
Petra Lemberková, tel. č.: 466 799 138, mobil: 602 172 160.

nebo na webových stránkách:
www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody



Č. umístění pískoviště
1. Erno Košťála čp. 1002
2. Erno Košťála čp. 1000
3. Erno Košťála čp. 996
4. Erno Košťála kryt CO mezi  

čp. 972 a čp. 989
5. Erno Košťála čp. 975
6. Dubinská čp. 741
7. Dubinská čp. 738
8. Dubinská čp. 722
9. Jana Zajíce u DH Opavia (mezi 

ZŠ Dubina a cyklostezkou)
10. Jana Zajíce u DH Opavia (mezi 

ZŠ Dubina a cyklostezkou)
11. J. Zajíce čp. 961 u dětského 

hřiště
12. J. Zajíce čp. 984 u dětského 

hřiště
13. J. Zajíce čp. 866-869  

u DH Kuňka
14. L. Matury čp. 851
15. L. Matury z boku čp. 816 

(u kontejnerového stanoviště)  
– bude zrušeno – nevyužívané

16. Blahoutova čp. 621–623 
v oploceném DH

17. Lidmily Malé – hřiště  
čp. 601-602

18. L. Malé z boku čp. 822 – bude 
zrušeno – nevyužívané

Č. umístění pískoviště
19. Bartoňova čp. 849 z boku 

bytového domu
20. Bartoňova čp. 833
21. Bartoňova čp. 831
22. Bartoňova čp. 839  

(u dětského hřiště)
23. Na Drážce čp. 1493
24. Bezdíčkova čp. 1502 – bude 

zrušeno v rámci stavby
25. Na Drážce před čp. 1550
26. Na Drážce z boku čp. 1549 

odpočinková zóna vnitroblok 
s dětskými hřišti

27. Na Drážce před čp. 1553
28. Studánecká za čp. 1568
29. Sezemická čp. 1353
30. Na Drážce čp. 418 – bude 

zrušeno – nevyužívané
31. Na Drážce čp. 345
32. Na Drážce čp. 351
33. Na Drážce čp. 1538
34. Na Drážce čp. 1559
35. Na Drážce čp. 1562 – bude 

zrušeno v rámci stavby
36. Na Drážce čp. 1564 – v oplo-

ceném DH Zelená brána
37. Spojilská v oploceném dět-

ském hřišti z boku bytového 
domu čp. 1779

PíSkoviŠtĚ

Městský obvod Pardubice III připravuje v letošním roce provést výmě-
nu písku v pískovištích ve své správě. Na území našeho obvodu je 
celkem 37 pískovišť, v nichž provádíme pravidelně po 2 letech výměnu 
písku z hygienických důvodů a z důvodu snížení rizika kontaminace pís-
ku cizorodými látkami. 
Na území městského obvodu jsou pískoviště umístěná buď jako samo-
statná nebo jako součást dětského hřiště. Při pravidelných kontrolách 
herních prvků včetně pískovišť jsme zjistili, že některá pískoviště nejsou 
využívaná  z důvodu blízkosti  dětských  hřišť,  jejichž  součástí  je  písko-
viště  spolu  s dalšími  herními  prvky.  Proto  plánujeme zrušit  pískoviště  
označená červeně v níže uvedené tabulce.  Další  dvě pískoviště budou 
zrušena v rámci investičních akcí.
Prosíme o vaše podněty a náměty na nevyužívaná pískoviště, pří-
padně na doplnění herních prvků na stávajících dětských hřištích.  Vaše 
náměty můžete sdělit na odboru dopravy a ŽP ÚMO Pardubice III (dveře 
č. 2) nebo zaslat e-mailem na adresu: lenka.vacinova@umo3.mmp.cz

Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody

výchoDoČeSké DivaDlo Již láká 
Na PřeDStaveNí Na kuNĚtické hoře

Při  pohledu  z  okna  mnohé  
z nás pravděpodobně ještě ne-
napadne  shánět  místa  na  di-
vadelní  představení  pod  širým 
nebem, jenže až přijdou slunné 
dny  s  teplými  nocemi,  může  
být  na  koupi  vstupenek  už  
pozdě, divadlo totiž již spustilo 
předprodej vstupenek.
Letos se do magického prostoru pod hradem navrátí  veleúspěšná po-
hádková inscenace pro celou rodinu Kráska a zvíře s Veronikou Čermák 
Mackovou  a  Josefem  Láskou  v  titulních  rolích.  Režisér  Petr  Novotný  
si  k  inscenování  Hrubínova  básnického  zpracování  starofrancouzské  
pohádky přizval  také Michala  Hrůzu,  jenž do hry složil  scénickou hud-
bu  a napsal  písně,  které  sám i nazpíval  a  které  divadlo  při  příležitosti  
premiéry vydalo na CD. O úspěchu Krásky a zvířete svědčí dvojnásobné 
vítězství  v  divácké  anketě  o  nejoblíbenější  inscenaci  Východočeského  
divadla za předloňský i loňský rok, vloni se navíc stala i nejnavštěvova-
nějším titulem pardubické scény, během roku ji  zhlédlo 13 752 diváků! 
Kunětická hora ji v létě nabídne 24., 25., 26. a 31. května a 1. a 2. června 
tradičně od 20.30 hodin.
V pohádkovém duchu se ponese i letošní novinka na Kunětické hoře. Re-
žisér Marián Pecko zde na konci sezóny nastuduje bláznivou veselohru 
Král jelenem slavného barokního komediografa Carla Gozziho, mladšího 
souputníka  Carla  Goldoniho.  Těšit  se  můžete  na  komedii  o důvěřivém 
a naivním králi, jeho zlotřilém ministrovi, ale také o velikém mágovi a as-
trologovi, jenž se promění v papouška… Zárukou skvělé zábavy je nejen 
jméno režiséra, mimořádně humorné situace a exotický námět, ale v ne-
poslední řadě i obsazení hlavních rolí, které ztvární Milan Němec a Ladi-
slav Špiner. Premiéry jsou naplánovány na 16. a 17. června, reprízy pak 
na 22., 23., 24., 29. a 30. června a 1. července rovněž od 20.30 hodin.
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oDDlužeNí – ŠaNce Pro řeŠeNí tíživých DluhŮ

Snad každý se v životě setká s nutností řešit otázky s významným do-
padem na finanční prostředky – zajištění bydlení, nákup automobilu, ale 
výběr vzdělání pro své děti či běžný provoz domácnosti. Nezřídka se při-
tom stane, že osoba po určitém čase přestane být schopna své závazky 
plnit.  Na  vině  může  být  shoda  nešťastných  náhod  (např.  dlouhodobá  
nemoc,  ztráta  zaměstnání),  ale  i  vlastní  zavinění  (typicky  neopatrné  
nakládání  s penězi).  Naštěstí  i v těchto situacích existují  způsoby,  jak 
vzniklým dluhům čelit. Patrně nejznámější z nich představuje tzv. oddlu-
žení podle insolvenčního zákona.
Oddlužení  patří  mezi  sanační  způsoby  řešení  úpadku.  To  znamená,  že  
jeho cílem není paralyzovat dlužníka při nakládání s jeho majetkem, nýbrž 
umožnit mu žít relativně volně a vytvořit předpoklady pro to, aby se dluž-
ník svých dluhů zcela zbavil. Kouzlo oddlužení spočívá ve skutečnosti, že 
soud dlužníka při  splnění všech jeho povinností  osvobodí od placení té 
části dluhů, která nebyla v předchozím řízení dlužníkem uhrazena.
Podmínkou  pro  schválení  oddlužení  nicméně  je,  aby  byl  dlužník  scho-
pen uhradit alespoň 30 % z částky, kterou dluží nezajištěným věřitelům, 
tedy těm, jejichž pohledávky nejsou zajištěny např. zástavním právem 
nebo ručením třetí osoby. Méně postačí pouze tehdy, pokud s tím tito 

věřitelé souhlasí. Dlužník rovněž oddlužením nesmí sledovat nepoctivý 
záměr. O nepoctivý záměr půjde zejména v situaci, kdy dlužník záměrně 
neuvede některého ze svých věřitelů nebo pokud zamlčí existenci části 
svého majetku.
Oddlužení  lze  provést  v zásadě  dvěma způsoby  –  jednorázovým zpe-
něžením (prodejem) dlužníkova majetku, nebo plněním splátkového ka-
lendáře. Splátkový kalendář trvá 5 let, během nichž je dlužník povinen 
platit splátky stanovené zákonem. Přípustná je rovněž kombinace obou 
způsobů, kterou dlužníci využívají především tehdy, pokud by ani jedním 
z uvedených způsobů nebyli schopni uhradit požadovaných 30 % z cel-
kové výše pohledávek nezajištěných věřitelů.
Závěrem je vhodné rovněž dodat, že se v  legislativním procesu již ob-
jevily  snahy na zmírnění  podmínek  oddlužení.  Podle  jednoho z návrhů 
by nebylo nutno naplnit podmínku minimální úhrady pohledávek neza-
jištěných věřitelů v případě,  že bude dlužník  po dobu 7 let  vynakládat 
veškeré úsilí k tomu, aby své dluhy splatil. Zda tento záměr legislativním 
procesem projde, však zatím není jisté.  

Mgr. Petr Tomášek
katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

klub DŮchoDcŮ StuDáNka – SlovaNy bilaNcuJe

Scházeli  jsme  se  kromě  letních  prázdnin  a  vánočních  svátků  každé  úterý  
od 14 hodin v klubovně bývalé hasičárny v Krátké ulici při šálku kávy nebo čaje. 
Na schůzky nás chodilo kolem padesáti a klubovna nám už někdy nestačila.
Na  schůzkách  probíráme  věci,  které  seniory  převážně  zajímají,  tj.  péči  
o zdraví nebo bezpečnost seniorů. Zkraje roku proběhly přednášky o rodině 
Straussů, o trojhvězdí bývalých hereček Gollové, Mandlové a Baarové, nebo 
o Napoleonovi. Zajímavé bylo i cvičení paměti,  shlédli  jsme početná videa, 
například o Adršpašských skalách, o Řecku a před naším výletem o Dlouhých 
stráních.  Na delší  výlety jsme se vypravili  do Polska a do Drážďan.  Velké-
mu zájmu se těšila plavba lodí Arnošt z Pardubic. Zábavnou formou jsme si 
zopakovali základy němčiny. Zúčastnili  jsme se také Buchtyády a různých 

zábavných pořadů či Sportovních her seniorů v parku Na špici. 
Jednou za měsíc jsme uspořádali zábavu s tancem u Kosteleckých v Černé 
za Bory, který bývá hojně navštěvován příslušníky střední a starší generace.
Velmi si vážíme účasti paní Liedermanové a Smetákové z magistrátu města 
Pardubice a pana starosty našeho obvodu Štěpánka, který na nás nezapo-
míná a inspiruje naše členy ke vznesení dotazů či přání ke zlepšení různých 
nedostatků v našem obvodě.
Myslíme  si,  že  nás  klub  důchodců  č.  11  patří  mezi  aktivní  kluby  v  našem  
městě  a  vynasnažíme  se,  aby  naše  činnost  pokračovala  v  tomto  duchu  
i  v  nastupujícím  roce  2018.  K  tomu  je  zapotřebí  zdraví  a  zapojení  všech  
členů do činnosti.

ZaháJeNí ProvoZu hřiŠtĚ DubiNSké Školy

od 1.  dubna 2018  bude zahájen sezónní  provoz školního hřiště  pro  
veřejnost. Kompletně zrekonstruované hřiště bude využíváno do 16.00 
h pro školní vyučování a volnočasové aktivity školy. Po 16.00 h, o víken-
dech  a  o  prázdninách  bude  zpřístupněno  pro  širokou  veřejnost.  Bez-
pečnost  a pořádek  v areálu  sledují  správci  hřiště  a kamerový systém 
napojený na Městskou policii Pardubice.  

Provozní doba školního hřiště: 
Školní rok: duben – červen po–pá   16.00 h – 20.00 h 
  září – říjen so–ne    12.00 h – 20.00 h 
Prázdniny: červenec – srpen             po–ne      9.00 h – 20.00 h  
Prosíme návštěvníky sportovišť, aby respektovali otevírací dobu a dodr-
žovali provozní řád školního hřiště. Děkujeme

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
                                                                         ředitelka školy

Český statistický úřad bude na území městského obvodu Pardubice 
III, konkrétně v ulicích Hraniční, Pod Lipami, Pod Zahradami, Spojilská 
a V Zahrádkách, v období od 3. února 2018 do 27. května 2018 

provádět statistické šetření s názvem životní podmínky 2018. 
Jedná se o šetření, které získává informace o bydlení, pracovní ak-
tivitě  a  názorech  na  životní  podmínky  domácností.  Šetření  probí-
há každoročně a týká se území celé České republiky. Zjišťování se 
stejným obsahem se koná v dalších 33 evropských zemích a  jeho 
smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální situaci 

jejich obyvatel.
Tazatel  Českého statistického úřadu se  při  návštěvě náhodně vy-
braných  domácností  prokáže  průkazem  tazatele  ČSÚ  a  svým  ob-
čanským průkazem. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno ově-
řit na internetových stránkách ČSÚ v odkaze Ověření tazatele, dále 
na pracovišti KS ČSÚ v Pardubicích na telefonním čísle 466 743 445.
Více  informací  k  šetření  lze  získat  v  odkaze:  https://www.czso.
cz/csu/vykazy/vyberove_setreni_prijmu_a_zivotnich_pod-

minek_domacnosti.



PéČe o DřeviNy Na úZemí  
mĚStSkého obvoDu ParDubice iii

kurZy Pro roDiNNé PeČovatele – 
ZDarma

V  loňském roce jsme hledali  vhodná místa na výsadbu nových dřevin,  
a  i  přes  to,  že  jsme  omezeni  podzemními  inženýrskými  sítěmi  a  je-
jich  ochrannými  pásmy,  jsme  našli  vhodná  místa  a  provedli  výsadbu  
3 827 keřů a 58 stromů. 
V letošním roce připravujeme další výsadby např. ve stávajících půlkru-
hových ostrůvcích u výjezdů z parkoviště v ulici  Jana Zajíce mezi Per-
golou a tržnicí, v refýži u vjezdu do Mateřské školy Erno Košťála za by-
tovým  domem  čp.  950-952,  v  odpočinkové  zóně  ve  vnitrobloku  ulic  
a U Háje, Bezdíčkova a Na Drážce a v rámci investiční akce „Cyklostezka 
v centrální ose sídliště Dubina – severovýchod – jihozápad“.
V zimním období byly pokáceny dřeviny se špatným zdravotním stavem 
a sníženou provozní bezpečností. Součástí péče o dřeviny je nejen káce-
ní, jak by se mnohým zdálo. Ale především kroky, které vedou ke zvýšení 
stability  stromů  a  jejich  provozní  bezpečnosti.  Provádíme  stabilizační  
řezy,  redukční  a  bezpečnostní  řezy.  Dále  se  snažíme  činit,  co  nejvíce  
kroků,  které by vedly ke zdárnému vývoji  dřevin v budoucnu,  jedná se 
především  o  výchovné  řezy.  Realizaci  jednotlivých  prací  musíme  zva-
žovat vzhledem k omezeným rozpočtovým prostředkům na tuto oblast 
a vybírat takové, které jsou v této oblasti prioritní. 

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Společnost JHS – Centre o.p.s. získala dotaci ESF na konání kurzů za-
měřených na pečování o blízké osoby. Jedná se o bezplatné semináře 
doplněné ukázkami z praxe a odbornými stážemi. 
v seminářích se naučíte: jak předejít proleženinám, jak zvedat a po-
lohovat Vašeho blízkého, abyste si neublížili, jak pracovat s pomůckami, 
jak připravit a podávat stravu, jak komunikovat s osobami s onemocně-
ním demence, jak fungují sociální služby, jaké jsou možnosti dávek apod. 

témata a termíny jednotlivých seminářů:
•  Polohování, zvedání. Předcházení proleženin  

26. 4. 2018 od 15:30 do 18:00
•  Komunikace s osobami s demencí. Krizové stavy 

3. 5. 2018 od 15:30 do 18:00
•  Inkontinence a hygiena: 10.5. 2018 od 15:30 do 18:00
•  Příprava a podávání stravy. Páce s pomůckami  

24. 5. 2018 od 15:30 do 18:00
•  Jak fungují sociální služby. Možnosti dávek.  

31. 5. 2018 od 15:30 do 18:00
Je možné se přihlásit do celého kurzu tj. 5 seminářů nebo si vybrat jen 
jednotlivá témata.
kurzy se budou konat v Pardubicích v integračním centru kosatec
(Česká abilympijská asociace), Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice I.

kontakt pro více informací a přihlášení do seminářů: 
Pavlína Valentová, valentova@jhs-centre.cz, tel. 775 500 622.

❑ ❑ 
❑ ❑

1
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ahoj kluci a holky!

Já už do školy chodím. A co vy? Přijďte se podívat!
co vás na naší škole čeká?
ü  Máte rádi sport a hry? Pak přijďte určitě. 
ü  Otevíráme třídu se zaměřením na florbal pod záštitou Florbalové 

akademie. 
ü  Výuka angličtiny od první třídy.
ü  Moderně vybavená škola v klidné části blízko lesa.
ü  Bohatá nabídka kroužků ve škole i v družině.
ü  Pěkná oddělení školní družiny a zajímavý odpolední program.
ü  Zrekonstruovaná školní jídelna nabízející zdravé stravování 

a salátový bar.
                       Těší se na Vás Dubiňáček

                                                                                 

Den otevřených dveří 21. 3. 2018
www.zsdubina.cz

telefon: 46 62 62 878



PoČítaČe  
Pro SeNiory
Kurz pro seniory v rozsahu 10 lekcí  
se uskuteční  v měsících březen až červen roku 2018.

V tomto kurzu se senioři naučí základním dovednostem s PC, 
rozšíří si své dovednosti při práci na PC a na internetu. 

Kurzem Vás provede zkušený lektor.

•  Základní škola Dubina  
informace na tel.:  466 262 878 a 466 260 694 
Mgr. Bc. Ludmila Kozáková  
učebna výpočetní techniky, pavilon A, přízemí ZŠ Dubina

 •  Základní škola Studánka   
informace na tel.: 466 651 602,   
Mgr. Filip Patlevič

Termín bude upřesněn podle Vašeho zájmu.

O zahájení kurzu budete  
informování prostřednictvím SMS.
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StaNoviŠtĚ vok 2018

Stanoviště Den
přistavení Přistavení v týdnech

Na Drážce – parkoviště • parkoviště na křižovatce ulic Na Drážce 
a Věry Junkové

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

Dubina – u lesa • u kontejnerového stanoviště před lesem – 
na křižovatce ulic K Lesu a V Zahrádkách 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 • Erno Košťála na chodníku z boku čp. 973 Úterý 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50

Luční – hřiště • Luční – u zahradnictví
Středa

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

Luční – stadion • Luční - před stadionem
Pondělí

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

Skrbkova – Lesní • u kontejnerového stanoviště před lesem – 
na křižovatce ulic Skrbkova a Lesní

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

Jana Zajíce – centrum • Jana Zajíce z boku 946 na ostrůvku 
u parkoviště

Čtvrtek 15; 20; 25; 36; 47

Raabova x Spojilská – parkoviště • u kontejnerového stanoviště 
na parkovišti – na křižovatce ulic Raabova a Spojilská 

Čtvrtek 14; 26; 38; 47

L. Matury čp. 856 • Luďka Matury 856  vedle kontejnerového 
přístřešku na trávník – směrem ke křižovatce

Středa 18; 23; 33; 41

Na Drážce u čp. 1564 • Na Drážce 1564 – vlevo u kontejnerové-
ho přístřešku směrem ke světelné křižovatce

Čtvrtek 15; 25; 37; 51

L. Malé x Bartoňova • Bartoňova – za točnou MHD busu č. 8 
na zpevněné ploše u kontejnerů na posyp (proti čp. 881)

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.

mŮJ NeJmileJŠí Dárek

Po celý měsíc leden 2018 měly děti do deseti let z Městského obvodu 
Pardubice  III  možnost  zúčastnit  se  výtvarné  soutěže  Můj  nejmilejší  
vánoční dárek. Soutěžních děl se sešla velká hromada, a tak bylo velmi 
těžké vybírat z velmi podařených kreseb.

Porota  složená  ze  zástupců  MO  
Pardubice  III  po  dlouhé  debatě  
nakonec stanovila dvě věkové ka-
tegorie  soutěžících  a  za  nejlepší  
výtvarná díla určila tyto vítěze:

•  v kategorii předškoláků zvítězila 
adélka košťálová,  
antonín kloboučník  
a klára včelišová,

•  v kategorii školáků  
kateřina Čiháková,  
Jan benda  
a vanessa žáková. 

Všechny šikovné děti získaly milý knižní dárek a diplom.

Bc. Petra Gadlenová 
vedoucí knihovny 
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PoZváNka Do kNihovNy

28.3. Velikonoce v knihovně

DUBEN Křížovka nejen pro náctileté

11.4. Zvířátka divočí v knihovně

19.4. Deskohraní s Herní ligou

9.5. Květinová maminka

17.5. Deskohraní s Herní ligou

13.6. Těšíme se na prázdniny

18.6. Rande s knihou

29.6. Čtenářem za vysvědčení

Nové knihy, časopisy i hry stále přibývají. Sledujte novinky na webu nebo 
Facebooku, není jich málo. Rezervovat tituly můžete po telefonu nebo 
ve svém čtenářském kontu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

vedoucí knihovny Bc. Petra Gadlenová

akce roDiNNého ceNtra kulihráŠek

kurZ PrvNí Pomoci DĚtem • 22. 3., 29. 3. 2018, Zajíčkova 1575, 
17:00–19:00 • Prakticky a prožitkově pojatý kurz, trénink dovedností 
postupů při ošetřování nejčastějších úrazových i neúrazových život-
-ohrožujících stavů u dětí (včetně laryngitidy atd.)
Přihlášky předem nutné na www.rckulihrasek.cz

burZa DĚtSkého obleČeNí, hraČek a Potřeb Na DubiNĚ
• Sobota 24. 3. 2018: 8:30–11:30, KD Dubina

vĚDomá PloDNoSt,  aNtikoNcePce a PláNováNí  roDiČov-
Ství beZ hormoNŮ • 25. 3. 2018, Zajíčkova 1575, 9:00–16:30 • Kurz 
pro  ženy  na  cestě  k  sobě.  Znáte  své  tělo?  Dovolte  si  být  přirozenou  
ženou. Bližší info a přihlášky na www.rckulihrasek.cz

cyklická PromĚNlivoSt žeNy • seminář, 4. 4. 2018, Dašická 169, 
9:00–11:00 • Chcete se lépe poznat? Střídají se Vám nálady, jste občas 
nesnesitelná, jak střídání přílivu energie lze využít? Hlídání dětí po doho-
dě možné. Informace a přihlášky na www.rckulihrasek.cz

Pomožme DĚtem SPrávNĚ léZt • 11. 4. 2018, Dašická 169, 10:00–
11:30 • Seminář pro zvídavé rodiče dětí ve věku 0,5–1 rok. Jak dítě k le-
zení motivovat, co by mělo zvládnout před tím než začne zkoušet lézt 
a  další  praktické  tipy  uslyšíte  od  lektorky  psychomotorického  vývoje  
kojenců. Informace a přihlášky najdete na www.rckulihrasek.cz

ČaroDĚJNý leS • konec dubna/začátek května – sledujte web RC Ku-
lihrášek • Zábavně-naučná stezka studáneckýcm lesem za čarodějkou.

PSychomotorický  vývoJ  koJeNcŮ od narození  do  1  roku  věku  
• 9. 5. 2018, 10:00-11:30, Dašická 169, Pardubice • Seminář osvětlují-
cí  vývojové  fáze  kojenců,  postupné  získávání  motorických  dovedností  
a jejich souvislost s psychickým a celkovým rozvojem dítěte. Přihlášky 
na www.rckulihrasek.cz

miNiŠkolka kuliklubíČko, věnující se péči a harmonickému roz-
voji dětí ve věku 1-6 let v kolektivu maximálně 8 dětí a zázemím rodin-
ného domku se zahradou přijímá přihlášky na letní prázdniny a na školní 
rok 2018/2019. V případě volné kapacity se zájemci mohou hlásit i bě-
hem roku.

kroužky v miNiŠkolce kuliklubíČko
Adresa: Zajíčkova 1575, Pardubice
PRO DĚTI • Angličtina s rodilou mluvčí pro děti ve věku 2,5 – 4 roky, úterý 
9:00 – 9:30
• Angličtina  s  rodilou  mluvčí  pro  děti  ve  věku  4-8  let,  úterý  od  16:15  
do 17.00. 
DOSPĚLÍ • Lekce kraniosakrální jógy (středa: 17:00-18:30, 18:30-20:00). 
Zájemci hlaste se přímo cvičitelce Lídě Teplé tel. 739620810 

Do kroužků se lze hlásit i během roku. Zájemci hlaste se na email: tana.
kulihrasek@seznam.cz

ParkováNí

milí spoluobčané. 
Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o několik postřehů nasbíraných při 
svých procházkách naším obvodem. Tyto postřehy se týkají především 
parkování.
Trávím značnou část života za volantem, a tak mě už nepřekvapí nějaký 
ten prohřešek proti pravidlům silničního provozu. Ale kde není úcta k zá-
konům, měl by fungovat alespoň zdravý lidský rozum.
Chápu, že většina občanů vlastní nějaký ten automobil, a tudíž ho nutně 
potřebuje někde zaparkovat. Ale proč to musí být stylem „padni komu 
padni“.
Poslední dobou je velká móda parkovat v protisměru a přímo naproti již 
stojícímu vozidlu. Vzniklá mezera je něco kolem dvou metrů. Uvědomují 
si  tito „talenti“,  že tudy bude projíždět třeba sanitka nebo nedej bože 
hasiči s cisternou?
A na sídlišti  je  situace někdy mnohem horší.  K některým domům není  
možno projet vůbec. Parkování v křižovatkách, v zatáčkách, v místech 
se zakázaným stáním a  jiné  lahůdky znepříjemňují  průjezd nejen Vám 
a ostatním řidičům, ale zejména již zmiňovaným složkám IZS.
Chtěl bych Vám popřát spoustu kilometrů bez nehod, a hlavně jasnou 
mysl při parkování.

 Martin Vlasák
zastupitel MO Pardubice III 



Slovo StaroSty

V červnu proběhlo jednání  zástupců Městského obvodu Pardubice III  a zá-

stupců  společenství  bytových  domů  dotčených  plánovanou  akcí  „regene-
race panelového sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B“.  Předmětem 

jednání byly úpravy veřejného prostranství v ulici Erno Košťála před a za čp. 

1008 – 1011, před a za čp. 1006 – 1007, před a za čp. 1000 – 1004, z boku 

čp.  979  a  za  ZŠ  Dubina  (za  čp.  977  –  979).   Návrh  řeší  úpravy  komunikací  

(chodníků), rozšíření parkovacích míst, kontejnerová stání, veřejné osvětlení, 

sadové a terénní úpravy.

Mohli jste si všimnout, že ve Studánce jsou vytýčeny inženýrské sítě (barevné 

čáry na komunikacích), bohužel se budou opět bourat některé nově opravené 

chodníky  z  důvodu  rekonstrukce  plynovodního  vedení  včetně  plynovodních  

přípojek k rodinným domům. Proto počkáme s opravami dotčených i dalších 

chodníků ve Studánce až po rekonstrukci  sítí.  Stavbu koordinujeme s  jejich 

správci.

Připravujeme výběrové řízení na stavbu „Stavební úpravy v ulici Bezdíčko-
va u čp. 1502 – 1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499 – 1501“. Předpoklá-

daný termín zahájení stavby je září 2018.

Městský obvod denně pečuje o veřejná prostranství, mobiliář, zeleň, komuni-

kace.  Zároveň  ale  chci  poděkovat  předsedům bytových  domů za  jejich  
nelehkou práci při správě a údržbě objektů, které nemalou měrou přispí-

vají ke zlepšování kvality bydlení na našem obvodě.

Na jaře proběhla řada námi organizovaných úspěšných akcí, zejména Slet ča-

rodějnic  a Dětský den.  Průběžně pokračují  Promenádní  koncerty  v centru 

Dubiny v červnu a v září a opékání buřtů,  rovněž v červnu až září střídavě 

na Dubině  a Drážce.  Pro  letošní  rok  připravil  obvod  nový  letní  kulturní  pro-

gram – Filmové léto na Dubině. Jedná se o devět promítacích dní – čtvrtků 

v  průběhu  letních  prázdnin.  Promítací  večery  se  uskuteční  na  prostranství  

před ZŠ Dubina pod širým nebem. Ke sledování pestré nabídky filmů si můžete 

na místě zakoupit občerstvení. Promítání začíná vždy ve 21:30 hodin a je pro 

všechny zdarma.  Neposledně bych Vás rád srdečně pozval  na naši  největší  

akci Studánecké  posvícení,  která  se  uskuteční  v neděli  2.  září  opět  s bo-

hatým doprovodným programem. Doufám, že i tady nám bude počasí přát.  

Rád  bych  zmínil  také  nabitý  prázdninový  program  připravený  Knihovou 
na Dubině. Na své si přijdou děti při herních dnech u deskových her nebo při 

tvořivých dílnách. Je vyhlášena výtvarná soutěž Můj nejoblíbenější knižní 
hrdina pro děti do 15 let, celé rodiny se mohou zúčastnit fotosoutěže S kni-
hou  na  cestách  a  nechybí  ani  překvapení  pro  všechny  čtenáře  s  názvem  

rande s knihou. 

Nezbývá než Vám všem popřát krásné léto s příjemně strávenou dovolenou 

a zaslouženým odpočinkem a dětem zábavné bezstarostné prázdniny. Těším 

se na Vás v příštím čísle Zpravodaje a na viděnou na našich akcích.

Váš starosta  

Vítězslav Štěpánek
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vážení spoluobčané,
zdravím  Vás  ve  druhém  čísle  našeho  

Zpravodaje.  Nebývale  teplé  jaro  si   

podalo ruku s létem, nadprůměrné tep-

loty a velký podíl slunečných dnů přetr-

vávají. Současné sucho ovlivňuje nejen 

plánování sečí travnatých ploch na na-

šem obvodě, ale také zavlažování rost-

lin, zejména nových výsadeb. Na území 

obvodu letos přibyla desítka nových 
stromů a nové výsadby keřů. 

Práce  na  akci  „cyklostezka  v  cen-
trální  ose  sídliště  Dubina  Sv–JZ,  

Pardubice“ jsou v plném proudu. První etapa je téměř dokončena, nyní pro-

bíhají výsadby keřů a na podzim bude dokončena výsadba stromů. Ve druhé 

etapě  došlo  v  rámci  stavby  k  několika  změnám.  Cyklistická  stezka  zůstane  

v černém provedení z důvodu nestálosti červené barvy na povrchu, jak je vidět 

na cyklostezce před ZŠ Dubina. Dále byl zrekonstruován záhon před Zdravot-

ním střediskem a podél cyklostezky byla odstraněna betonová zeď, a tím do-

šlo k scelení prostoru. Stávající stromy postupně usychají, a proto požádáme 

o vydání povolení k  jejich pokácení a místo nich plánujeme výsadbu nových 

vhodnějších  druhů  stromů.  Dokončení  prací  se  blíží,  uprášené  nebo  blátivé  

provizorní cesty brzy zmizí a do školy již půjdeme či pojedeme po novém 
povrchu. Děkuji všem za trpělivost se stavbou, budu rád, když se stavba do-

končí bez komplikací.

Současně probíhá akce „regenerace panelového sídliště Dubina – lokali-
ta 3a–K5, 3a–K8, 3a–o2“. Stavba řeší nedostatek parkovacích míst v ulici 

Bartoňova mezi bytovými domy čp. 821 a čp. 833. Ze stávajícího nevyužíva-

ného antukového hřiště vzniká nové parkoviště, nové přístupové komunikace, 

chodníky, dva nové kontejnerové přístřešky, každý s kapacitou 9 ks kontejne-

rů, do nichž se přemístí kontejnery, které jsou nyní podél místní komunikace 

vedle bytového domu čp. 845. Dále probíhá oprava komunikace k bytovému 

domu čp. 849. Součástí stavby je i veřejné osvětlení v dané lokalitě a sadové 

úpravy. V ostrůvcích mezi parkovacími místy budou vysázeny stromy a keře.

Dokončena  je  oprava  chodníků  v  ulici  Na  okrouhlíku  v  úseku  od  ulice  

Dašická po místní  komunikaci  vedoucí ke garážím. Rozbité betonové dlaždi-

ce byly nahrazeny zámkovou dlažbou. Dále byl opraven asfaltový chodník 
v ulici Josefa Janáčka. 

V dubnu proběhlo jednání zástupců Městského obvodu Pardubice III a zástup-

ců  společenství  bytových  domů  ohledně  úpravy  veřejného  prostranství  
před bytovými domy: čp. 601 – 606 v ulici Bartoňova, čp. 607  – 612 
v ulici  Blahoutova,  čp.  616  –  618  v ulici  lidmily  Malé,  čp.  619  –  620 
v ulici lidmily Malé, čp. 621 – 623 v ulici Blahoutova, čp. 624 – 628 v uli-
ci Blahoutova a čp. 629 – 632 v ulici Jana Zajíce. Následně bylo zadáno 

zpracování studií s ohledem na požadavky občanů.

Vítězslav Štěpánek
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KaM Dále Za ZáBavoU

V minulém čísle jsme přinesli připomínku společenských akcí pro prv-
ní pololetí tohoto roku, nyní přicházíme s pozvánkou na další kultur-
ní  a  společenské  akce  pořádané  Městským  obvodem  Pardubice  III,  
na které se můžete těšit v druhé polovině letošního roku.

oPÉKáNÍ BUŘtŮ • V měsících červen až září po 5 pátečních podvečerů 
střídavě na prostranství centrálního parku na Dubině a Na Drážce u re-
staurace Galanta budeme opět opékat buřty v doprovodu country kapel. 
Na Dubině  – 27. 7. s kapelou coUNtry colaPS
 24. 8. s kapelou eliXÍr 
Na Drážce –  13. 7. a 10. 8.  s kapelou aPalUcHa
Vždy od 19 do 22 hod. 
Dobrou náladu a vlastní buřty s sebou.

StUDáNecKÉ PoSvÍceNÍ
• Určitě největší a nejnavštěvovanější naší akcí je Studánecké po-
svícení, které se uskuteční v neděli 2. 9. 2018 od 13 hod. Tradičně 
bude připraven bohatý kulturní program, soutěže a atrakce pro děti 
a občerstvení pro všechny. Doufejme, že vyjde počasí a rozloučíme se 
tak s létem a prázdninami. 

Hry Pro SeNiory • Naladěni úspěchem této akce v předchozích 
letech, pořádáme i letos nejen pro dříve narozené, ve středu 12. září 
od 14 do 18 hod.,  další  ročník  této sportovní  a zábavné akce.  Spor-
tovní klání se opět uskuteční na hřišti pro pétanque v centru Dubiny, 
na ploše před základní školou Dubina a jejím sportovním hřišti.

vÍtáNÍ PoDZiMU • V úterý 25. září ve spolupráci se Základní ško-
lou Dubina přivítáme nejen podzim, ale oslavíme i svátek svatého Vác-
lava.  Dubinou  projde  průvod  v podzimních  barvách,  připraveny  jsou  
soutěže a dílničky pro děti. Děti se může těšit na pečení brambor. 

DraKiáDa • Akce spojená s pouštěním draků se uskuteční v neděli 
14. října.  V rámci akce proběhne řada doprovodných soutěží,  mimo 
jiné soutěž o nejlepšího vlastnoručně vyrobeného draka. Přejme si už 
jen krásné počasí a příznivý vítr. 

StraŠiDelNá SteZKa • Ve spolupráci se Základní školou Studánka 
oslavíme v pátek 2. listopadu  duchařský svátek Halloween. V pro-
storách školy budou pro všechny malé i větší děti připravené straši-
delné soutěže. 

váNoČNÍ ZPÍváNÍ • V podvečer den před Štědrým dnem se sejde-
me u ozdobeného a rozzářeného vánočního stromu v centru Dubiny 
při  společném notování  vánočních  koled  v očekávání  nejkrásnějšího 
dne v roce.  Těšte se na Ježíškovu poštu, vánoční punč a další dob-
roty.

Dále  připomínáme,  že  pro  starší  občany  našeho  městského  obvodu  
budou  otevřeny  ve  spolupráci  se  základními  školami  Dubina  a  Stu-
dánka další,  a to  podzimní  kurzy „Počítače pro seniory“.  Kurzy opět 
povedou  zkušení  lektoři.  Předmětem  kurzů  je  naučit  starší  občany  
základům práce s PC a  internetem, získání  nových poznatků při  po-
užívání  výpočetní  techniky  a  rozšíření  si  svých  dovedností  při  práci  
s počítačem. 

Každou sobotu stále probíhají Farmářské trhy na prostranství tržiště 
na Dubině a  jeho přilehlém okolí.  V nabídce je  nepřeberné množství  
ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, pečiva a cukrářský výrobků, med, 
ale i třeba čerstvé žampiony a hlíva ústřičná nebo mořské a sladko-
vodní ryby.
O dalších aktivitách a plánovaných akcích a jejich přesných termínech 
konání Vás budeme průběžně informovat na internetových stánkách 
a vývěskách našeho městského obvodu, nebo prostřednictvím Zpra-
vodaje MO III, který naleznete ve svých domovních schránkách.

PoZváNKa Do KNiHovNy

20. 6. – 31. 8. RANDE NASLEPO – Překvapení 
s mašlí

2. 7. – 31. 8. Výtvarná soutěž – Můj 
nejoblíbenější knižní hrdina

2. 7. – 31. 8. Fotosoutěž –  
S KNIHOU NA CESTÁCH

 
2. 7. Prázdninové deskohraní  –

Dům snů

4. 7. Sluníčkování

 
9., 11. – 13. 7. Prázdninové deskohraní –  

Pix Box

 
16., 19. – 20. 7. Prázdninové deskohraní – 

Splendor

18. 7. Vodní svět

 
23., 25. – 27. 7. Prázdninové deskohraní – 

Cacao

 
30.7., 2. - 3.8. Prázdninové deskohraní – 

Zajíc a želva

1. 8. Letní ovoce a zelenina

 
6., 8. – 10. 8. Prázdninové deskohraní – 

Twister

 
13., 16. – 17. 8. Prázdninové deskohraní – 

Česko

15. 8. Vystřihovánky

 
20. 8., 22. – 24. 

8.
Prázdninové deskohraní – 
Krycí jména

 
27. 8., 30. 8., 

1. 9.
Prázdninové deskohraní – 
Kouzelné čtení

29. 8. Malování kamínků



tržiŠtě v NaŠeM MěStSKÉHo oBvoDU
Městský obvod spravuje dvě tržiště: Na Drážce u obchodního domu Galanta a v centru Dubiny. Obě tržiště jsou k dispozici prodejcům po celý týden. 
Na těchto vymezených místech mohou prodávat produkty, výrobky ale i výpěstky jak podnikatelé, tak zemědělci nebo zahrádkáři. Podmínky pro prodej 
zboží a poskytování služeb na tržištích včetně stanovených poplatků najdete v Provozním řádu tržiště, který je k nahlédnutí na Úřadě MO III nebo 
na webových stránkách obvodu v sekci Životní prostředí a doprava.
Každou sobotu se pak v centru Dubiny na tržnici a jejím přilehlém okolí konají Farmářské trhy, kde jsou vítáni všichni prodejci. 

roDiNNÉ ceNtrUM  
KUliHráŠeK, Z.S.

volBy

•  Přijímá přihlášky do zábavně vzdělávacích programů pro ro-
diče s dětmi, které začínají v září. Pro rodiče s nejmenšími dětmi 
od 3 měsíců jsou připraveny kurzy podpory psychomotorického vý-
voje doplněné jemnou masáží miminek. Rodiče se staršími dětmi se 
mohou hlásit do programů pro rozvoj psychomotoriky a hudebního 
cítění dětí či výtvarnými hrami. 

•  vás zve na pravidelná setkávání podpůrné skupiny KoJeNÍ – 
s laktační poradkyní

•  Mikrojesle a Miniškolka Kuliklubíčko (nově ve formě dětské sku-
piny od 9. 7. 2018) přijímají přihlášky na péči o děti ve školním roce 
2018/2019

•  Přijímá přihlášky na anglličtinu s rodilým mluvčím (v provozovně 
Zajíčkova  1575,  Pardubice)  ve školním roce  2018/2019 –  pro  děti  
od 2,5 let (dopoledne), pro děti od 4 let (v odpoledních hodinách)

Bližší informace a přihlášky naleznete na www.rckulihrasek.cz

volby do Zastupitelstva městského  
obvodu Pardubice iii

Blíží se podzimní komunální volby. Termín byl prezidentem republiky vy-
hlášen  na 5.  a  6.  října  2018.  Probíhají  přípravy  dle  propracovaného  
harmonogramu. V současné době je před námi důležitý aktuální termín, 
a to pro registraci kandidátních listin. Kandidátní listinu lze podat nej-
později do úterý 31. července 2018 do 16:00 hod. u Úřadu měst-
ského  obvodu  Pardubice  iii  prostřednictvím  zmocněnce,  případně  
osobně nezávislým kandidátem. Listiny přijímá a  informace k  podá-
vání kandidátních listin poskytuje Ing.  Lenka Vacinová, kancelář č. 2,  
tel.: 466 799 141, 737 266 764.
Podrobné  informace  o  kandidatuře,  oprávnění  podávat  kandidátní  lis-
tiny,  maximálním počtu kandidátů pro MO Pardubice III,  náležitostech 
a povinných přílohách nebo o počtu potřebných podpisů pro nezávislé  
kandidátky najdou zájemci na stránkách obvodu v sekci Komunální volby. 

www.pardubice.eu – Mo Pardubice iii – Komunální volby 2018

POČÍTAČE  
PRO SENIORY
Pro druhou polovinu roku se připravuje otevření 
dalších kursů. Již nyní se kapacita kurzu pomalu 
plní, proto se neváhejte přihlásit.

V kurzu se senioři naučí základy práce PC, rozšíří si své 
dovednosti při práci na PC a na internetu.

Kurzem Vás provedou zkušení lektoři 

•  pro ZŠ Dubina více informací na tel. čísle 466 262 878, 
466 260 694 – kontaktní osoba: Mgr. Bc. Ludmila 
Kozáková – ředitelka školy,

•  pro ZŠ Studánka více informací na tel. čísle 
466 651 602 – kontaktní osoba Mgr. Filip Patlevič – 
ředitel školy.

Letní opékání  
buřtů

Pohodové s rodinou strávené letní podvečery s opékáním buřtů  
a country hudbou pořádá Městský obvod Pardubice III.  

centrální park na Dubině –  pátek 
27. července 2018 – s kapelou coUNtry colaPS 
24. srpna 2018 –  s kapelou eliXÍr
od 19 – 22.00 hod.

prostranství u restaurace Galanta – pátek 
13. července a 10. srpna 2018 –  s kapelou aPalUcHa
od 19 – 22.00 hod.

Přijďte s rodinou, přáteli... a hlavně s dobrou náladou! 

         Vlastní buřty s sebou!

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | červenec 2018
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iNForMace Z oDBorU DoPravy a životNÍHo ProStŘeDÍ

Co vše jsme zvládli v letošním roce skoro za půl roku… Po zimním ob-
dobí jsme začali s opravami komunikací. V březnu byl opraven asfaltový 
chodník  v ulici  Josefa Janáčka od zastávky MHD Dubina,  sever  (směr 
město) k přechodu pro chodce přes silnici č. I/36, v dubnu byl opraven 
chodník v ulici Na Okrouhlíku v úseku od ulice Dašická před čp. 620, 616, 
617, 618, 619 po místní komunikaci (vjezd ke garážím). Stávající poško-
zená dlažba byla odstraněna a nahrazena zámkovou dlažbou. 
Nevyužívaný  kontejnerový  přístřešek  a  betonový  panel  po  klepači  
na  koberce  v  ulici  Erno  Košťála  za  čp.  989  byly  odstraněny,  vzniklá  
plocha byla doplněna zeminou a oseta. V rozšiřování travnatých ploch 
jsme pokračovali i na dalších místech – v ulici Lidmily Malé za čp. 616 

u betonové kulturní památky, v ulici Blahoutova před domem čp. 607–
612, v ulici Blahoutova před domem čp. 626–629 byla odstraněna beto-
nová dlažba a plochy byly doplněny zeminou a osety. Dalšími místy, kde 
byly odstraněny betony a nahrazeny zelení, jsou 2 půlkruhové ostrůvky 
u výjezdu z parkoviště v ulici Jana Zajíce mezi Pergolou a tržnicí. V ost-
růvcích byly vysázeny nízké keře. 
Zeleně není nikdy dost, a tak jsme provedli výsadbu dalších dřevin, a to 
jedné  třešně  pilovité  „Kanzan“  v ulici  Jana  Zajíce  mezi  domy čp.  959  a 960,  tří  javorů  mléčných  „Emerald  Queen“  u mateřské  školy  v ulici  

Erno  Košťála  (za  bytovým  domem  čp.  948  –  952),  tří  slivoní  myro-
balán  „Nigra“  v ulici  Jana  Zajíce  za čp.  953 – 954.  V ulici  Na Drážce  
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vÝBěr a SPlatNoSt a vÝBěr MÍStNÍcH PoPlatKŮ Za tKo a Ze PSŮ v roce 2018
Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a odstraňování  komunálních  
odpadů (tKo) pro rok 2018 uplynula dne 30. dubna 2018. 
Splatnost  místního  poplatku  ze  psů  pro  rok  2018  uplynula  již  
15.  března 2018.  tato splatnost byla závazná pro ty poplatní-
ky  místního  poplatku  ze  psů,  kteří  hradí  poplatek  jednorázově   
a nemají sjednány pololetní či čtvrtletní splátky. 
Na přelomu měsíce února a března proběhla distribuce složenek 
k  placení  místních  poplatků  za  TKO  a  ze  psů  poplatníkům  
do  jejich  domovních  schránek.  Případná  ztráta  či  nedo-
ručení  složenek  nezbavuje  občany/poplatníky  jejich  po-
platkové povinnosti.  Tisk  a distribuce složenek je  nad-
standardní služba ze strany správce místního poplatku 
a  slouží  občanům k připomenutí  jejich  poplatkové  po-
vinnosti. 
Je  stále  velký  počet  těch  poplatníků,  kteří  svou  zá-
konnou  povinnost  platit  místní  poplatky  nedodržují  
v  termínu,  či  ji  zcela  ignorují.  Neplatící  poplatníci  se  
vystavují vymáhání nedoplatků formou exekuce a vy-
naložení  dalších  nemalých  finančních  prostředků  
za exekuční náklady. 
Upozorňujeme proto poplatníky, kteří své závazky 
ještě nesplnili, nechť tak učiní neprodleně, vyhnou se 

tak nepříjemnostem spojených s dalším vymáháním. Správkyně poplat-
ků  v současnosti  činí  kroky  směřující  k    vymáhání  nedoplatků  formou 
exekuce ze mzdy či jiného příjmu dlužníka nebo formou exekuce na pe-
něžité prostředky z účtu. 

Platby lze učinit bezhotovostním bankovním převodem na účet Měst-
ského obvodu Pardubice III č. 181632479/0300, VS ve tvaru uvedeném 

na složence či ve zprávě pro příjemce uvést příjmení, jméno a datum 
narození poplatníka, aby bylo možno řádně a bezchybně přiřa-

dit platbu. Dále je možno platby učinit v hotovosti na po-
kladně  Úřadu  městského  obvodu  Pardubice  III,  Jana  

Zajíce 983 (vedle kanceláře č. 4) v těchto časech:

 Po a St 8:00 – 17:00 hod.
 Út a Čt 8:00 – 15:30 hod.
 Pá 8:00 – 14:00 hod.

Bližší informace k poplatkové povinnosti, placení poplat-
ků či další informace k výběru místních poplatků podají re-

ferentky odboru ekonomického a vnitřních věcí paní Ive-
ta Škodová na tel.  č. 466 799 135, mob. 731 198 164 
a  paní Petra Lemberková na  tel. č. 466  799  138,  
mob. 602 172 160.

iNForMace Z oDBorU DoPravy a životNÍHo ProStŘeDÍ

za bytovým domem čp. 1548 byly vysázeny tři borovice blatka a v ulici 
Na  Drážce  za  bytovým  domem  čp.  1549  –  1550  byly  vysázeny  dvě  
třešně převislé. U bytového domu čp. 1008 – 1011 v ulici Erno Košťála 
probíhá výsadba ibišků syrských,  šeříků  čínských,  jalovců poléhavých,  
trojpuků něžných a pokryvných růží. 
Stále probíhají opravy komunikací nejen po zimním období, ale i opravy 
dešťové kanalizace.Na území Městského obvodu Pardubice III probíhá 
postřik plevele na místních a veřejně přístupných účelových komunika-
cích prostředkem na hubení plevele. 
V  současné  době  na  našem  obvodu  probíhají  dvě  velké  stavby,  a  to  
stavba „Cyklostezky v centrální ose sídliště Dubina – severovýchod – 

jihozápad, Pardubice“ a stavba „Regenerace panelového sídliště Dubina 
– lokalita 3A (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2), Pardubice“. 
Děkujeme  za  Vaši  shovívavost  při  provádění  prací,  a  že  respektujete  
omezení způsobená stavbou. Chápeme, že hluk ze stavby je nepříjem-
ný, ale odměnou nám všem bude upravené veřejné prostranství.
V letošním roce budeme určitě realizovat ještě další stavby, nyní připra-
vujeme podklady k realizaci stavby na sídlišti Drážka. Jedná se o stavbu 
s názvem „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 – 1503 a v ul. 
Na Drážce u čp. 1499 – 1501 Pardubice“. 

Ing. Lenka Vacinová
za odbor dopravy a ŽP 
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JaK KráČel ČaS…
Vedení Městského obvodu Pardubice III připravuje společenský večer 
(resp.  podvečer)  ke  100.  výročí  vyhlášení  Československé  republiky.  
O  této  kulturní  akci  budete  včas  informováni,  mj.  i  v  příštím  vydání  
našeho  Radničního  zpravodaje.  Naše  představa  je,  aby  součástí  byla  
výstava dobových fotografií  Pardubic,  zvláště pak našeho městského 
obvodu.  Máte-li  doma  zajímavé  fotografie  zachycující  život  v  našich  
sídelních  částech  Drážka,  Dubina,  Hůrka,  Slovany  nebo  Studánka,  ať  
již  jsou  staré  20,  30  či  více  let,  prosíme,  podělte  se  o ně.  Fotografie  
můžete zaslat elektronicky na adresu posta@umo3.mmp.cz, nebo se 
s nimi zastavit osobně na Úřadu městského obvodu Pardubice III (paní 
Ing. Štěpánková), kde vám budou po oskenování ihned v pořádku vrá-
ceny. Prosíme, aby vaše materiály byly pokud možno označeny místem 
a rokem pořízení. 
Děkujeme všem, kteří nám pomohou zrealizovat tuto akci.

Mgr. Jiřina Klírová
členka Rady MO Pardubice III

nebo na webových stránkách:
www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody

ČerPáNÍ DovoleNÉ – NěKoliK aKtUálNÍcH PoZNáMeK

S příchodem slunečných dnů se blíží období čerpání dovolené. Ačkoli je 
právní  úprava  obsažená  v  zákoníku  práce  z  větší  části  srozumitelná,  
v praxi se stále objevuje řada nepřesných a zavádějících informací. Není 
proto na škodu shrnout, co zaměstnance čeká a co je nemine.
Předně,  zákoník  práce  jasně  stanoví,  že  osobou,  která  určuje  čerpání  
dovolené,  je  zaměstnavatel,  který  má  za  úkol  oznámit  zaměstnanci  
nařízenou dovolenou nejméně 14  dnů  předem.  Taková  úprava  má své  
opodstatnění. Pokud by snad rozhodování o dovolené mělo být svěřeno 
výlučně do rukou zaměstnanců, stěží by zaměstnavatelé mohli plánovat 
svoji výrobní nebo obchodní činnost.
Na druhé straně však zákoník práce vztah mezi zaměstnavatelem a za-
městnanci vyvažuje i určitými omezeními. Zaměstnavatel je především 
povinen při určení dovolené přihlédnout k oprávněným zájmům zaměst-
nanců. Současně musí dobu čerpání určit tak, aby dovolená mohla být 
vyčerpána zpravidla  vcelku  a do konce  kalendářního  roku,  za který  se  
dovolená počítá. Důležité je slůvko „zpravidla“, neboť okolnosti konkrét-
ního případu mohou odůvodnit nesplnění jedné, anebo obou uvedených 
podmínek.
Typicky  může  jít  o  žádost  zaměstnance,  aby  směl  dovolenou  čerpat  
na vícekrát, např. v letním i zimním období a s ohledem na školní prázd-
niny svých dětí. Pokud přitom zaměstnavatel určí zaměstnanci čerpání 
dovolené ve více intervalech, vždy musí alespoň jeden úsek činit nejmé-

ně 2 týdny vcelku. Tím je zajištěno, aby se zaměstnanci v průběhu roku 
dostalo nejméně jednoho delšího a skutečně řádného odpočinku.
Stejně tak zákon předpokládá, že nikoliv za všech okolností bude možné 
nařídit  čerpání  dovolené  do  konce  kalendářního  roku,  za  který  se  do-
volená počítá. Půjde o výjimečné situace způsobené např.  naléhavými 
provozními důvody na straně zaměstnavatele nebo dočasnou pracovní 
neschopností zaměstnance. V takových případech se dovolená převádí 
a zaměstnavatel je povinen nařídit její čerpání v následujícím kalendář-
ním roce. Pokud by tak neučinil ani do 30. června, může si zaměstnanec 
následně stanovit konkrétní termín dovolené sám. Je však rovněž povi-
nen jej zaměstnavateli oznámit nejméně 14 dnů předem.
Dále  je  vhodné  podotknout,  že  zaměstnavatel  nesmí  nařídit  čerpání  
dovolené  po  dobu  dočasné  pracovní  neschopnosti  zaměstnance.  Zá-
konodárce vychází z přesvědčení, že dovolená je určena pro odpočinek 
zaměstnance, ne pro (mnohdy namáhavou) zdravotní léčbu.
Z podobných  důvodů  také  zákon  stanoví,  že  zaměstnanci  přísluší  ná-
hrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pra-
covního poměru. Jinými slovy není přípustné, aby se zaměstnanec práva 
na dovolenou vzdal výměnou za jakoukoli finanční náhradu.

Mgr. Petr Tomášek
asistent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

PÍtKa Pro Ptactvo

V posledním době nás sužuje suché poča-
sí, trpí nejen rostlinstvo ale i živočichové. 
Opeření  obyvatelé  našeho  obvodu  nedo-
statkem  vody  trpí  také.  Městský  obvod  
pro  ně  pořídil  venkovní  pítka.  Jedná  se  
o  závěsné  plastové  napáječky  s  velkým  
zásobníkem  o  objemu  1l.  Jsou  umístěny  
v  místech,  kde  ptáčci  nemají  přirozenou  
možnost přístupu ke zdroji vody.
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ProvoZ HŘiŠtě DUBiNSKÉ ŠKoly
Po celé letní prázdniny bude hřiště zpřístupněno pro širokou veřejnost 
po celý  den  sedm dní  v  týdnu.  Bezpečnost  a pořádek  v areálu  budou  
sledovat správci hřiště a kamerový systém napojený na Městskou policii 
Pardubice.  

Provozní doba školního hřiště: 
Prázdniny: červenec – srpen
Po – Ne  9.00 hod. – 20.00 hod. 

Zkrácením dne se zkracuje provozní doba. Prosíme návštěvníky sporto-
višť, aby respektovali otevírací dobu a dodržovali provozní řád školního 
hřiště. Děkujeme.

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková,
ředitelka školy



ČiŠtěNÍ MÍStNÍcH KoMUNiKacÍ Na ÚZeMÍ MěStSKÉHo oBvoDU ParDUBice iii. 
oBDoBÍ ČerveNec – ProSiNec 2018

12. 9. Lidmily Malé od točny MHD, včetně parkoviště za zdravotním 
střediskem – obě strany

17. 9. Na Okrouhlíku od ul. Dašická k ul. Štrossova – obě strany
19. 9. U Háje od ul. Na Okrouhlíku k ul. Bezdíčkova – obě strany
19. 9. Luďka Matury – parkoviště před čp. 810-816
20. 9. Na Okrouhlíku od ul. Sezemická k ul. U Háje – obě strany
20. 9. Bezdíčkova od ul. Na Drážce k ul. Sezemická  – obě strany
24. 9. 22. července od ul. Lesní k ul. Mandysova – obě strany
25. 9. Erno Košťála – parkoviště před čp. 987 – 989 a 994 – 995
26. 9. Dašická – parkoviště na křižovatce s ul. Luční
27. 9. Erno Košťála – parkoviště a komunikace před čp. 723 – 725 
27. 9. Erno Košťála – parkoviště před čp. 1000 – 1004
2. 10. Blahoutova od ul. Na Drážce k ul. K Lesu - obě strany
3. 10. U Zábran od ul. Luční po ul. Staročernská - obě strany
8. 10. K Pardubičkám od ul. Dašická po podchod pod tratí

8. 10. Dubinská komunikace ve tvaru U od čp. 728 – 737 vč. 
parkovišť

9. 10. Na Hrázi, celá od ul. K Lesu – obě strany
10. 10. Jana Zajíce parkoviště před čp. 860 – 864
19. 10. Luďka Matury parkoviště mezi čp. 857 – 859 a 853 – 856
24. 10. Úzká
24. 10. Lesní od ul. Spojilská k ul. Potěšilova – obě strany
30. 10. Rumunská

2. 11. Bartoňova od čp. 835 – 839
2. 11. U Háje – celá

20. 11. Bartoňova – parkoviště od čp. 845 – k čp. 846 – 849
23. 11. Luční – od čp. 238 do čp. 126 podél areálu školy
3. 12. Lesní – celá

10. 12. Pod Lipami – od ul. Pod Zahradami po ul. Na Kopci
13. 12. Okružní – před čp. 1539 – 1545

13. 12. Bartoňova – parkoviště od čp. 845 k čp. 841 – 840 a k čp. 
839

Čištění s odtahem

2. 8. J. Janáčka – obě strany
3. 8. U Háje – obě strany
8. 8. Bezdíčkova – od ul. Na Drážce po ul. Sakařova – obě strany

5. 10. spojovací. kom. mezi ul. E. Košťála a Dubinská vč. parkovišť
8. 10. J. Janáčka – obě strany
9. 10. V. Junkové – obě strany

19. 10. E. Košťála – obě strany

V průběhu měsíců března až prosince probíhá na území našeho obvo-
du blokové čištění a čištění s odtahem. Při blokovém čištění se provádí 
kompletní  vyčištění  dotčené  komunikace  případně  přilehlých  chodníků  
od nánosů nečistot a travin u obrub včetně vyčištění kanálových vpustí. 
Sedm dnů před zahájením blokového čištění je rozmístěné dopravní zna-
čení,  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 obou způsobů čištění  je  uveden v přehledu pod 
textem.
Ostatní  vozovky budou zametány strojně,  s vynecháním míst,  na kte-
rých budou zaparkované automobily. Dále bude prováděno strojní čiště-
ní chodníků, které jsou zařazeny do harmonogramu. 
Čištění města zajišťuje dle stanoveného harmonogramu čištění města 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, který si vyhrazuje možnost 
změny termínů čištění komunikací.  

Blokové čištění

4. 7. Pod Zahradami – obě strany
4. 7. V Zahrádkách vč. slepé části – obě strany
4. 7. E. Košťála parkoviště u čp. 720 – 722

12. 7. Dubové návrší od ul. Dubinská včt. parkovišť
13. 7. Tichá – obě strany

23. 7. Erno Košťála od Josefa Janáčka k čp. 1000, včetně parkovišť 
u čp. 957 – 958

27. 7. Jana Zajíce – parkoviště před čp. 966 – 969 až k čp. 714
2. 8. Dašická – parkoviště před čp. 1755 – 1771
3. 8. Spojilská – před čp. 1773 – 1779
8. 8. Mandysova od ul. U Zábran k ul. Spojilská - obě strany
8. 8. E. Košťála od J. Janáčka po čp. 1000

10. 8. Věry Junkové-Blahoutova – parkoviště + komunikace 499 – 
506 a u čp. 643

10. 8 Jana Zajíce – parkoviště před čp. 984 – 986 a vedle čp. 860 
– 864

10. 8 Luďka Matury – parkoviště před čp. 851 – 852
15. 8. Dašická – parkoviště za čp. 1564 a 1565 – 1567

21. 8. Na Drážce obslužná komununikace od ul. V. Junkové k ul. 
Dašická levá část vč. všech parkovišť

21. 8 Josefa Janáčka – parkoviště před č.p. 947 – 952
22. 8. Raabova od ul. Hraniční k ul. V Lipinách

24. 8. Erno Košťála od čp. 1005 (u výměník. stanice) kolem 
penzionu, vč. park. – obě strany

23. 8. Jana Zajíce – parkoviště mezi Pergolou a DK Dubina
24. 8. Luční – parkoviště před ZŠ Studánka
27. 8. Erno Košťála - parkoviště před čp. 974 – 979

29. 8.
Na Drážce obslužní komunikace od ul. V. Junkové k ul. 
Studánecká (pravá strana), včt. parkovišť po celé délce 
komunikace a točny MHD č. 5 – obě strany

30. 8. Luďka Matury parkoviště za čp. 851-852
11. 9. Krátká od ul. Rábova po ul. Dašická  - obě strany
12. 9. Radiomechaniků
12. 9. Skrbkova – obě strany   

Těm, kteří oslaví osmdesát let a další kulatá jubilea,  
budou zástupci Městského obvodu Pardubice III  
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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FILMOVÉ LÉTO 
NA DUBINĚ
každý čtvrtek,
Centrální park na Dubině

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ 
KINO NEPROMÍTÁ.

PO CELÉ LÉTO PROMÍTÁNÍ 

ZDARMA
od 21:30 hod.

5. 7. Žalman aneb  
naslouchám 
tichu Země

Inscenovaný dokument přináší uhrančivý příběh muže, který ve stovkách svých písniček 
dokázal  vybudovat  svět,  v  němž  je  spoustě  lidí  dobře.  Folkový  písničkář  Pavel  Žalman  
Lohonka je dnes už legendou. Díky několika filmově propojeným příběhům zjistíme, jak 
a proč se jí stal.

dokumentární/drama, 
Česko, 2018, 77 min, 
režie: Z. Gawlik

12. 7. Největší 
showman

Phineas Taylor  Barnum (Hugh Jackman) je  vizionář,  jehož upřímné nadšení  je  naprosto 
nakažlivé. A to i v časech, kdy jeho nezlomný optimismus a energie jsou jediným bohat-
stvím, které zrovna má k dispozici. Barnum začíná svou životní cestu vedoucí až k hvězd-
nému úspěchu s naprosto prázdnou kapsou, za to však s hlavou plnou fantastických ná-
padů. Díky nim vytvoří a postupně sestaví fascinující show zaplněnou úžasnými žongléry, 
tanečníky, akrobaty, vousatými zpěvačkami, nejsilnějšími, nejmenšími i nejvyššími muži.

muzikál/drama, 
USA, 2017, 105 min, 
režie: Michael Gracey, 
titulky

19. 7. Ferdinand Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak 
zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký býk. 
Narodil  se  sice jako malé,  rozpustilé  telátko,  ale  časem vyrostl  o pořádný kus  do výšky,  
do délky i do šířky. Neznalí lidé by jej mohli považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, 
jenže Ferdinand je naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě, který 
nade vše miluje kytičky a nikdy by neublížil ani mouše. Bohužel zároveň je taky nešikov-
ným popletou, který i díky svým rozměrům občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu

animovaný/rodinný, 
USA, 2017, 108 min,
režie: Carlos Saldanha, 
Cathy Malkasian, dabing

26. 7. Maxinožka Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého 
dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil,  že to není nikdo jiný než legendární Lesní 
muž!

animovaný, Francie/Belgie, 
2017, 91 min, 
režie: B. Stassen, J. Degru-
son, dabing

2. 8. Zahradnic-
tví: Rodinný 
přítel 

Filmová trilogie Zahradnictví  se  skládá ze tří  samostatných filmů odehrávajících se 
na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbené-
mu snímku Pelíšky (1999). Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafis-
ty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. Obsáhne 20 
let života postav, které musely v těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých 
životů. Rodinný přítel je melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé oku-
pace.

drama, Česko/Slovensko/
Polsko, 2017, 130 min,
režie: Jan Hřebejk

9. 8. Planeta 
Česko 

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah 
ruky – stačí  se jen dobře dívat!  První celovečerní  film o české přírodě ukazuje díky 
nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem 
nás zcela zblízka. Seznamte se s s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s ni-
miž na louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, 
s lososy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami v dramatickém 
zápase s rybí kořistí. Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky 
a desítkami dalších hrdinů. 

dokumentární, 
Česko, 2017, 81 min, 
režie: Marián Polák

16. 8. Loupež 
ve velkém 
stylu

V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blízkým se trojice kamarádů odhodlá 
riskovat všechno a přepadnout banku, která je připravila o jejich peníze. V titulních 
rolík Morgan Freeman, Michael Caine a Alan Arkin.

komedie/krimi, 
USA, 2017, 96 min, 
režie: Zach Braff, dabing

23. 8. My Little 
Pony

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec báj-
né Equestrie,  protože musí  zachránit  svůj  milovaný domov.  Na cestě  je  čeká  velké  
dobrodružství a spousta nových přátel.

animovaný/komedie/
rodinný, USA/Kanada, 
2017, 99 min,
režie: Jayson Thiessen, 
dabing

30. 8. Balerína Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomo-
cí  svého  nejlepšího  přítele  Victora  se  jí  podaří  uprchnout  ze  sirotčince  a  vydat  se  
na dlouhou cestu do Paříže,  kde na ni  čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých 
setkání. Zábavný a dojemný film o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech.

animovaný/muzikál/
rodinný, Francie/Kanada, 
2016, 89 min, 
režie: Eric Summer, 
Éric Warin, dabing
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Slovo StaroSty

účelových  komunikací,  včetně  nových  parkovacích  míst,  veřejného  osvětlení,  sado-

vých a terénních úprav. Součástí stavby bude i kácení dřevin. V průběhu měsíce října 

bude zahájena stavba „rozšíření parkovacích míst v ulici luční a prodloužení 

chodníku podél ZŠ Studánka do ulice ve Stezkách“.  Stavbou dojde ke zvýšení 

počtu parkovacích míst ze stávajících 16 stání na 35 stání v ulici Luční (před ZŠ Stu-

dánka) a prodloužení stávajícího chodníku v ulici Luční do ulice Ve Stezkách. Součástí 

stavby bude přeložka kabelu veřejného osvětlení a nové výsadby keřů a stromů jako 

náhradní výsadba za pokácené 3 stávající stromy. Stavba bude dokončena nejpozději 

v květnu 2019. Obě stavby si vyžádají uzavírky komunikací, o kterých budete včas in-

formováni. Prosíme občany, kterých se to bude týkat o respektování těchto omezení.

V termínu od 8. 10. 2018 do 6. 11. 2018 bude prováděna oprava chodníku v ulici 

Na  Drážce  u  čp.  418,  kdy  stávající  povrch  asfaltového  chodníku  bude  nahrazen  

zámkovou dlažbou.

V  příštím  roce  plánujeme  vybudovat  10  nových  parkovacích  míst  v  ulici   

Na okrouhlíku před čp. 1247, proti vstupu do domu, v místě, kde je v současnosti 

travnatá plocha. Poté by měla následovat oprava betonových komunikací před ob-

chodním centrem Galanta.

Po celkovém dokončení  rekonstrukce  plynovodních  přípojek  budeme konečně  moci  

realizovat  připravené  projekty  Regenerace  panelového  sídliště,  které  řeší  samot-

nou  regeneraci  prostředí,  veřejné  osvětlení,  sadové  a  terénní  úpravy,  kontejnerová  

stání a další související prvky. Podobná situace s rekonstrukcí plynových přípojek je 

v zástavbě rodinných domů na Slovanech, kde další akce obvodu budou realizovány 

po dokončení tak, abych nedocházelo k opakovaným překopům nově zrekonstruova-

ných  komunikací.  Některé  připravované  akce  jsme odložili  též  z důvodu probíhající  

revitalizace bytového domu, například v ulici Na Drážce u bytového domu čp. 1558-

1560.  V  letošním  roce  ještě  chceme  opravit  parkoviště  u  bytového  domu  čp.  643  

v ulici Blahoutova. 

Doufáme, že v brzké době budeme moci využívat prodejnu LIDL i u nás na obvodě. 

V  letošním roce bylo vydáno rozhodnutí  o změně původního územního rozhodnutí,  

jelikož vlivem doby došlo ke změně původního stavebního záměru. Ještě budou ná-

sledovat další povolení k realizaci stavby.    

Uvnitř zpravodaje najdete vyhodnocení uplynulého volebního období. Většinu pláno-

vaných akcí se podařilo realizovat, ale jsou některé akce, které nebylo možno splnit 

ať  už  díky  omezenému  rozpočtu  obvodu  nebo  díky  různým  procesním  překážkám.   

Na většinu území máme pak připravenou projektovou dokumentaci pro úpravu veřej-

ného prostranství. Chci tímto poděkovat členům zastupitelstva, úředníkům, občanům 

obvodu a zejména zástupcům samospráv za podporu a výbornou spolupráci.  Vaše 

připomínky a diskuse o budoucích akcích jsou podnětné a ve většině přispívají rozvoji.

Přeji  všem,  aby  v  těchto  podzimních  dnech  na nás  přece  jen  ještě  občas  zasvítilo  

sluníčko  a  abyste  si  udělali  čas  alespoň  na  malou  procházku  nejen  v  říjnu  cestou  

k volebním schránkám.

Váš starosta  

Vítězslav Štěpánek
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vážení spoluobčané,

letní parné měsíce utekly jako voda, prázd-

niny  jsme  nejen  dětem  zpříjemnili  letním  

kinem a pátečním opékáním vuřtů.  Konec 

prázdnin  tradičně  připomnělo  i  konání  

Studáneckého  posvícení.  V  očekávání  

jsou podzimní měsíce, které snad přinesou 

dlouho očekávané srážky. 

Městský  obvod  letos  péči  o  zeleň  přizpů-

sobil počasí, finanční prostředky na pláno-

vané seče trávy byly použity na zvýšenou 

zálivku  nejen  nových  výsadeb,  ale  trpěly  

i  vzrostlé  stromy.  Jsem  rád,  že  všichni  

dbali zvýšené opatrnosti v době extrémního sucha a vysokých teplot a nikdo nebyl 

ohrožen případným požárem. 

Na území našeho obvodu probíhají  v současné době kolaudační řízení na dvě velké 

stavby, a to na stavbu „Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina – severovýchod – 

jihozápad, Pardubice“ a na stavbu „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 

3A (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2), Pardubice“.

Stavbou s názvem „cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina – severovýchod 

– jihozápad,  Pardubice“  došlo  k  rekonstrukci  cyklostezky v centrální  ose sídliště  

severovýchod - jihozápad Dubina, která kříží  osu severozápad - jihovýchod. Úpravy 

začínají napojením na komunikaci v ulici Blahoutova a končí napojením na komunika-

ci vedoucí v parkovišti  mezi ulicemi Erno Košťála a Dubinská. V rámci rekonstrukce 

cyklostezky  byla  provedena  i  úprava  některých  přístupových  chodníků  napojených  

na cyklostezku. Povrch části cyklostezky je asfaltobetonový a plochy pro chodce jsou 

ze zámkové dlažby. Byly odstraněny betonové zdi za bytovým domem čp. 810 – 816, 

dále byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení,  obnova dopravního značení,  

osazen nový  mobiliář.  Sadové  a  terénní  úpravy  budou dokončeny  na podzim 2018 

v období vhodných klimatických podmínek. 

Stavbou „regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3a (3a-K5, 3a-K8, 

3a-o2), Pardubice“  bylo mezi bytovými domy čp. 821 a čp. 833 v ulici Bartoňova 

na nevyužívaném antukovém hřišti vybudováno nové parkoviště se 70 parkovacími 

místy, z nichž 5 parkovacích míst je určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace. Součástí stavby bylo i veřejné osvětlení. Vedle výměníku byly vybudová-

ny 2 kontejnerové přístřešky, každý pro 9 ks kontejnerů. Sadové úpravy budou dokon-

čeny na podzim 2018 v období vhodných klimatických podmínek.

V  ulici  Erno  Košťála  probíhá  od  14.  8.  2018  do  5.  10.  2018  rekonstrukce  plyno-

vodního vedení včetně přípojek k bytovým domům čp. 970–972, 994 – 995, 

987–989,  996–997 a 998–999.  V  rámci  stavby  dojde  k úplné  uzavírce  chodníků  

a  parkoviště  mezi  bytovými  domy  čp.  987–989  a  996–997,  k  částečné  uzavírce  

vozovky v úseku mezi  čp.  997 a čp.  998 a vjezdu na parkoviště před čp.  974–979.  

Uzavírky jsou označeny dopravním značením. Po dokončení stavby bude provedena 

oprava chodníků.

V září 2018 byla zahájena stavba „Stavební úpravy v ul. bezdíčkova u čp. 1502–

1503  a  v  ul.  Na  Drážce  u  čp.  1499–  1501  Pardubice“  řešící  stavební  úpravy  

Vítězslav Štěpánek
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taDy to žiJe!

Obyvatelé  Městského  obvodu  Pardubice  III  si  rozhodně  nemohou  stěžo-
vat  na  nedostatek  kulturních  akcí.  Jejich  přehled  nalezne  každý  zájemce  
na  webových  stránkách  městského  obvodu.  Humanitní  komise,  starosta  
i rada městského obvodu se kulturním vyžitím svých spoluobčanů opakovaně 
zabývají,  kromě  dnes  již  tradičních  akcí  se  snaží  připravovat  další  novinky.  
Inspiraci  hledáme v  jiných městech i městských obvodech,  snažíme se  při-
cházet  se  speciálními  programy  „šitými  na  míru“  dětem,  seniorům  či  jiným  
skupinám obyvatel. Zájem o nabízené akce a účast na nich kolísá, a to pře-
devším z důvodu nepříznivého počasí  u akcí  pořádaných pod širým nebem.  
Letošní nedostatek srážek v jarním a letním období byl sice z tohoto pohledu 
pozitivem, bohužel již několik let po sobě v den konání „Drakiády“ panuje na-
prosté bezvětří. V některých případech se zamýšlíme nad tím, zda nižší účast 
nezpůsobila „kulturní přesycenost“ našich občanů… 
Kromě již tradičních akcí se v poslední době s příznivým ohlasem setkala no-
vinka  v naší  kulturní  nabídce,  a  to  letní  kino  na Dubině.  Každý prázdninový 
čtvrtek  se  v  prostoru  před  základní  školou  Dubina  konalo  promítání  filmů  
doplněné stánky s občerstvením jak pro děti,  tak pro dospělé.  Akce musela 
být pouze jedinkrát za prázdniny zrušena vzhledem k nepřízni počasí. Většina 
čtvrtečních představení  měla vysokou návštěvnost,  největší  úspěch sklidila  
představení pro nejmenší diváky. 
Nedílnou  součástí  kulturního  života  v  našem  obvodě  je  knihovna,  do  které  
již našlo cestu velké množství dospělých i dětských čtenářů. Jejich počet se 
neustále zvyšuje a v současnosti je zaregistrováno přes 900 čtenářů. Kromě 
standardní  činnosti,  tj.  zapůjčování  knih a časopisů,  nabízí  řadu zajímavých 
programů, ať již pro děti, dospělé, či rodiče s dětmi. Imobilní občané mohou 
využít možnosti donášky vybraných knih domů, knihovnice také dochází číst 
seniorům do Domu pro seniory v Blahoutově ulici.  Velice úspěšnými akcemi 
v posledním období byly kreativní dílničky pro děti v období letních prázdnin. 
Do budoucna se chce knihovna zaměřit na podporu tvůrčího myšlení a konání. 
Prostory knihovny se částečně promění v malou galerii, nechte se překvapit.
Městský  obvod  každoročně  podpoří  řadu  sportovních  a  kulturních  akcí  po-
řádaných na území svého obvodu formou finančního příspěvku na zajištění  
dané akce. Pravidla pro poskytování dotací z „Programu pro poskytování do-
tací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III“ lze nalézt již nyní na webo-
vých stránkách městského obvodu, žádosti na předepsaném formuláři mohou 
zájemci  podávat  v  průběhu  měsíce  prosince.  Stejně  jako  mnozí  jiní  i  Kluby  
seniorů, které na našem území působí,  se již naučily těchto dotací využívat 
a díky nim mohly uspořádat pro své členy řadu zajímavých akcí.  

Mgr. Jiřina Klírová
členka Rady MO Pardubice III a Humanitní komise RMO

Dubiňáčkův  
příměstský tábor

Ve dnech 20. – 24. srpna 2018 proběhl historicky první Dubiňáčkův pří-

městský tábor. Děti prožily týden plný zábavy, sportu, tvoření a tance. 

Počasí  nám  celý  týden  přálo,  a  tak  jsme  navštívili  koupaliště  Cihelna,  

farmu Apolenka nebo jsme se prošli na zmrzlinu do Zmrzlinárny. Tábor 

jsme  zakončili  opékáním  v  parku  Na  Špici.  Poděkovaní  patří  zejména  

paní  ředitelce  Mgr.  Bc.  Ludmile  Kozákové,  která  celou  akci  podpořila  

a zaštítila poskytnutím prostorů ZŠ Pardubice-Dubina. Děkujeme a tě-

šíme se na další skvělé ročníky Dubiňáčkova tábora. 

Mgr. Tereza Zdražilová, Mgr. Monika Drahokoupilová

Těm, kteří oslaví osmdesát let
a další kulatá jubilea, budou zástupci 
městského obvodu gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem pana starosty
i celého městského obvodu.

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

    

vJížDěNí voZiDel Na choDNíKy

Chodníky  dle  zákona  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích  jsou  
komunikacemi IV. třídy. Vjetím vozidla na chodník se řidič dopouští dle 
§ 53, odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích, porušení zákona. V případě, že občan potřebuje vjet vozidlem 
na  chodník  (např.  z  důvodu  stěhování),  potom  musí  v  dostatečném  
časovém předstihu navštívit  příslušný silniční  správní  úřad (na území  
Městského obvodu Pardubice III to je odbor dopravy a životního pro-
středí Úřadu městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, dveře 
č. 2) a podat žádost o zvláštní užívání místní komunikace - chodníku. 
V případě dotazů se prosím obraťte na Ing. Moniku Šimůnkovou – tel.. 
466 799 143.

Odbor dopravy a životního prostředí 
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měStSKý obvoD PoDPoruJe Kulturu, 
SPort, mláDež a volNý čaS

Stejně tak, jak tomu je od počátku svého vzniku, podporuje Městský ob-
vod Pardubice III i v roce 2018 činnost místních mateřských a základ-
ních škol, místních zájmových organizací a dalších občanských sdružení 
prostřednictvím finanční podpory na konkrétní akce ze svého rozpočtu.

Pro  letošní  rok  posuzovala  Humanitní  komise  Rady  městského  obvo-
du Pardubice III 23 žádostí na podporu jednotlivých kulturních, spole-
čenských, sportovních a dalších zájmových aktivit. Jedná se především 
o  akce  pořádané  pro  děti  místními  mateřskými  a  základními  školami,  
podporováni jsou též talentovaní žáci základních škol, či je jim udělová-
no ocenění fair play. Vybraní žáci obdrží na konci školního roku odměnou 
za své počiny dárkovou poukázku. 

V letošním roce byly rozděleny dotace v celkové výši 180 000 Kč. Všech-
ny byly schváleny Radou městského obvodu Pardubice III a v součas-
nosti jsou již vyplaceny.

Poskytnuté dotace v roce 2018:
A) Tradiční sportovní akce na území MO III   2 000 Kč
B) Akce předškolních zařízení 54 000 Kč
C) Akce základních škol 63 000 Kč
D) Akce společenského charakteru ostatních subjektů 27 000 Kč

E)
Pořízení drobných zařízení a vybavení 
pro sportovní a herní činnost

24 000 Kč

H) Podpora talentovaných žáku ZŠ a ocenění fairplay 10 000 Kč

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | září 2018

iNformace Pro voliče

ského obvodu pouze ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště, a to buď 
přímo ve volební místnosti  anebo na vyžádání do přenosné urny. Ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat o návštěvu členů vo-
lební komise s přenosnou volební schránkou (ale pouze v případě, že se volič 
nachází v rámci volebního okrsku, kde má trvalý pobyt). Číslo volebního okrsku 
je uvedeno na obálce s hlasovacími lístky, které jsou voličům doručeny. 
hlasování na voličský průkaz není v těchto volbách možné.

Jak vyplnit hlasovací lístek:
•	 	Volič	může	volit	nejvýše	tolik	kandidátů,	kolik	členů	zastupitelstva	obce	

má být zvoleno (do Zastupitelstva města Pardubic je to 39 členů, do Za-
stupitelstva městského obvodu Pardubice III 15 členů).

•	 	Volič	může	na hlasovacím	 lístku	označit	v  rámečku	před	 jménem	toho	
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců jednotlivých 
volebních stran.

•	 	Volič	může	na hlasovacím	lístku	označit	křížkem	ve čtverečku	v záhlaví	
sloupce nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku 
před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to 
v  libovolných  samostatných  sloupcích,  ve kterých  jsou  uvedeny  ostat-
ní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále 
tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů za-
stupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, 
a  to  v  pořadí,  v  němž  jsou  kandidáti  označené  volební  strany  uvedeni  
v jejím sloupci. 

•	 	Ve volebních	místnostech	bude	vyvěšen	vzor	možností	vyplnění	hlasova-
cího lístku.

hlasování:
•	 	Volič	po příchodu	do volební	místnosti	prokáže	svou	totožnost	a státní	

občanství  České  republiky,  popřípadě  státní  občanství  státu,  jehož  ob-
čané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní 
občanství  prokáže  volič  občanským  průkazem  nebo  cestovním  pasem  
České  republiky,  jde-li  o  cizince,  průkazem o povolení  k pobytu.  Po zá-
znamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední 
obálku.  Neprokáže-li  volič  svou totožnost  a státní  občanství  České  re-
publiky,  popřípadě státní  občanství  státu,  jehož občané jsou oprávněni 
volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

•	 	Poté	 volič	 vstoupí	 do  prostoru	 určeného	 k  úpravě	 hlasovacích	 lístků.	
Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků,  nebude  mu  hlasování  umožněno.  V  tomto  prostoru  volič  vloží  
do úřední obálky, kterou obdržel, vyplněný hlasovací lístek.

•	 P	o opuštění	prostoru	určeného	pro	úpravu	hlasovacích	lístků	vloží	volič	
úřední obálkus hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
S  voličem,  který  nemůže  pro  tělesnou  vadu  vybrat  zvolený  hlasovací  
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise.

Prosíme občany o kontrolu označení svých domovních schránek, aby obdrželi 
své hlasovací lístky včetně informací o způsobu hlasování řádně a včas, a pře-
jeme šťastnou ruku ve volbě příštích zastupitelů města i našeho městského 
obvodu.

JUDr. Ludmila Knotková
tajemník MO Pardubice III

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve všech obcích, městech, městech se 
zvláštním  postavením,  hlavním  městě  Praze,  městských  obvodech  a měst-
ských částech. volby se konají ve dvou dnech 5. a 6. října 2018 (pátek 
od 14:00 – 22:00 hodin, sobota 8:00 – 14:00 hodin). 
Právo  volit  do  zastupitelstva  obce  má  občan  obce  za  předpokladu,  že  jde  
o státního občana ČR,  který alespoň druhý den voleb dosáhl  věku nejméně 
18  let,  je  v  den  voleb  v  této  obci  přihlášen  k  trvalému  pobytu,  dále  státní  
občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána. 
Do zastupitelstva městského obvodu má právo volit ten volič, který je v den 
voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu.  
Nemůže volit zejména ten, kdo je výslovně zbaven způsobilosti k těmto práv-
ním úkonům nebo vykonává trest odnětí svobody.
Nejpozději 3 dny před volbami budou občanům doručeny do schránek místa 
trvalého bydliště hlasovací lístky jak pro volby do Zastupitelstva města Par-
dubice, tak pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. Hla-
sovací lístky budou navíc k dispozici na podatelnách všech úřadů městských 
obvodů a na podatelně magistrátu města a ve dny voleb ve všech volebních 
místnostech.
Občané mohou volit jak do zastupitelstva města, tak do zastupitelstva měst-
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vyhoDNoceNí Programu roZvoJe Za volebNí obDobí 2014 – 2018

Pro volební období 2014 až 2018 schválilo zastupitelstvo 
Program rozvoje Městského obvodu Pardubice III o jehož 
plnění Vás chceme informovat.

DoPrava
V  oblasti  komunikací  jsou  nejviditelnějším  problémem  
povrchy chodníků a vozovek, i přes řadu přetrvávajících 
problémů se  nám daří  postupně  tyto  problémy odstra-
ňovat. 
Pokračovali  jsme  v  opravách  chodníků  na  Slovanech  
(v ulicích  Spojilská,  Na Kopci,  Hraniční,  Raabova,  V Lipi-
nách). Byla provedena oprava chodníku tvořená vnitřním 
trojúhelníkem ulic Spojilská, Pod Lipami a Na Kopci a úsek 
v ulici Spojilská (od ulice Lesní pravá část) a v ulici Pod Li-
pami (pravá část po restauraci U Vojtěchů).  Nepodařilo 
se dosud realizovat poslední část v ulici Hraniční (pravá 
strana od zvoničky) a v ulici Raabova (od křižovatky s ul. 
Hraniční  po  křižovatku  s  ul.  Spojilská),  jejíž  součástí  je  
i rekonstrukce veřejného osvětlení. 
Byla dokončena stavba „Stavební úpravy prostoru u by-
tového domu čp. 1565–1567 v ulici Dašická a u bytové-
ho domu čp. 1564 v ulici Na Drážce, Pardubice“, v rámci 
které byla provedena úprava a oprava zpevněných ploch 
v okolí bytových domů čp. 1565–1567 a čp. 1564 včet-
ně  výstavby  nových  parkovacích  míst.  Na  tuto  stavbu  
navazovala oprava podélného chodníku v ulici Na Drážce 
od čp. 1564 po čp. 1538, včetně 3 chodníkových příjezdů 
k bytovým domům, které slouží pro integrovaný záchran-
ný systém. V následujícím roce jsme pokračovali opravou 
podélného  chodníku  v  ulici  Na  Drážce,  která  začínala  
v ulici Ve Stezkách u čp. 358 a končila u čp. 345.
V ulici U Háje byla provedena oprava chodníků před byto-
vým domem čp. 1504–1509.
Byly  opraveny  i další  chodníky:  chodník  v ulici  Ve Stez-
kách, v ulici Potěšilova, chodník v ulici Na Drážce z boku 
čp. 1564; přístupový chodník k bytovému domu čp. 973 
v ulici  Erno  Košťála;  chodník  u  čp.  832  v ulici  Bartoňo-
va;  chodník  u  parkoviště  v  ulici  Lidmily  Malé  před  čp.   
613–618;  chodník  ve  vnitrobloku  ulic  Na  Drážce  za  čp.  
345–349  a  Rumunská;  chodník  v  ul.  Dašická  v  úseku  
od křižovatky s ul. K Pardubičkám po konec zálivu zastáv-
ky MHD; chodník v ulici v ulici Josefa Janáčka od zastávky 
MHD Dubina, sever (směr město) k přechodu pro chodce 
přes silnici č. I/36; chodník v ulici Na Okrouhlíku (v úseku 
od ulice Dašická před čp. 620, 616, 617, 618, 619 po míst-
ní komunikaci (vjezd ke garážím)) a mnoho dalších.
Je  stavebně  připravena  stavba  „Oprava  chodníků  v uli-
ci  Sezemická  před  čp.  1374–1375,  čp.  1376–1377  a čp.  
1397“,  která  však  musí  být  koordinována  s  připravova-
nou stavbou rekonstrukce kanalizace v ulici  Sezemická,  
jejímž investorem bude společnost Vodovody a kanaliza-

ce  Pardubice,  a.s.  Dále  je  připravena  k  realizaci  stavba  
s názvem „Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi bytový-
mi domy čp. 1558–1560 a čp. 1561–1563“ řešící úpravy 
komunikací,  veřejného  osvětlení,  sadových  a  terénních  
úprav za domem čp. 1561–1563 a ve vnitrobloku domů 
čp. 1561–1563 a čp. 1558–1560. 
Z  větších  staveb  byla  realizována  stavba  s  názvem  
„Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina– severový-
chod–jihozápad,  Pardubice“ při  níž  došlo k rekonstrukci  
cyklostezky  v  centrální  ose  sídliště  SV-JZ.  V oblasti  ře-
šení dopravy v klidu jsme realizovali již zmíněné stavební 
úpravy u bytového domu čp. 1565–1567 v ulici Dašická 
u bytového domu čp. 1564 v ulici  Na Drážce. Dále byla 
vybudována parkovací místa a nové sjezdy před Domo-
vem  pro  seniory  Dubina  Pardubice  v  ulici  Blahoutova.  
Stavebně je připravena stavba nových 10 ti parkovacích 
stání u bytového domu čp. 1247 v ulici Na Okrouhlíku.
Do  konce  letošního  roku  bude  dokončena  stavba  „Sta-
vební  úpravy v ul.  Bezdíčkova u čp.  1502–1503 a v ul.  
Na  Drážce  u  čp.  1499–1501“,  řešící  stavební  úpravy  
účelových komunikací, včetně nových parkovacích míst, 
veřejného osvětlení, součástí stavby bude i kácení dřevin 
a výsadba nových stromů a keřů. 
V průběhu měsíce října bude zahájena stavba „Rozšíření 
parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku po-
dél ZŠ Studánka do ulice Ve Stezkách“. 
Byla provedena oprava povrchu komunikace v ulici Erno 
Košťála před čp. 1014–1015 u Penzionu pro seniory a po-
vrchu parkoviště před Zdravotním střediskem v ulici Lid-
mily Malé. Vlastníci garáží v ulici Věry Junkové se dočkali 
úpravy povrchu účelových komunikací v areálu garáží.
V oblasti  zvýšení  bezpečnosti  dětí  při  cestě do ZŠ Stu-
dánka  je  připravená  dokumentace  na  vybudování  čtyř  
vyvýšených míst pro přecházení. Na území Slovan a Stu-
dánky byla zpracována dopravní koncepce zóny 30, kte-
rou plánujeme v následujícím volebním období projednat 
s občany. 
Jedním  z  palčivých  problémů  obvodu  je  stav  chodníků  
v ulici Dašická., kde je zpracovaná projektová dokumen-
tace, ale dosud nedošlo k dohodě s majiteli pozemků pod 
touto komunikací. Na obvodě je ještě hodně komunikací, 
které  plánujeme  opravit,  např.  chodníky  na  Slovanech,  
které však budeme opravovat až po rekonstrukci plyno-
vodního potrubí. 

životNí ProStŘeDí 
Realizovali  jsme řadu úprav veřejných prostranství,  kde 
došlo k rekonstrukci povrchů komunikací – vozovek, par-
kovišť, chodníků, zpevněných ploch, k opravě či doplnění 
veřejného osvětlení,  k nové výsadbě stromů a keřů,  vý-
měně či doplnění mobiliáře. 



Z programu Regenerace panelového sídliště Dubina, byly 
rekonstruovány chodníky před čp. 984–986 a za čp. 947 
v ulici  Jana  Zajíce  a před  bytovým domem čp.  948–952 
v ulici  Josefa  Janáčka,  dále  veřejné  osvětlení,  byly  vybu-
dovány  tři  nové  kontejnerové  přístřešky,  nová  parkovací  
místa a místní komunikace přilehlá k parkovacím místům. 
V místě stávajícího přechodu pro chodce směrem k Penny 
marketu byl vybudován středový ostrůvek. Součástí stav-
by byly i sadové úpravy. V letošním roce byla dokončena 
stavba „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 
3A Pardubice“, v rámci které bylo mezi bytovými domy čp. 
821 a čp. 833 v ulici Bartoňova vybudováno nové parkovi-
ště se 70 parkovacími místy. Sadové úpravy budou dokon-
čeny na podzim 2018.
Nyní  se  zpracovává  projektová  dokumentace  na  další  
etapu s názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina 
– Etapa U – lokalita 6B“. Jedná se o úpravu části sídliště 
Dubina,  konkrétně části  u domů čp. 1006–1011 a za čp.  
1000–1004.
Dále se připravují studie na „Regeneraci prostoru před čp. 
621–623 v ulici Blahoutova, před čp. 624–628 v ulici Bla-
houtova a před čp. 629–632 v ulici Jana Zajíce“ a studie 
na „Regeneraci prostoru před čp. 601–606 v ulici  Barto-
ňova, před čp. 607–612 v ulici  Blahoutova, před a za čp. 
613–620 v ulici Lidmily Malé“.
Rozšiřujeme odpočinkové a klidové zóny na území našeho 
městského  obvodu.  Každoročně  jsou  vysazovány  nové  
dřeviny  -  keře  a  stromy,  a  to  buď  samostatně,  anebo  
v rámci investičních akcí. 
Stávající  plocha  pro  volné  pobíhání  psů  o  výměře  cca  
2 000 m2 u křižovatky silnice č. I/36 Na Drážce a místní 
komunikace v ulici Blahoutova byla oplocena, byly prove-
deny terénní úpravy, osazeny lavičky a koše na psí exkre-
menty. 
Na  základě  zpracované  studie  úprav  Studáneckého  lesa  
byly v lese vyznačeny trasy pro orientační běh, umístěny 
informační  tabule,  rozcestníky,  lavičky,  stoly,  odpadkové  
koše a altán. V lese vznikly tři přírodní stezky kryté štěr-
kem a šotolinou. V dalších letech budou vznikat další pří-
rodní stezky.
Dále  pokračujeme  v  rekonstrukci  kontejnerových  stání  
a přístřešků. 
Součástí zvelebování území našeho obvodu je i jeho pravi-
delná údržba a péče o čistotu veřejných prostranství. O to 
se  každodenně  stará  naše  šestičlenná  pracovní  skupina,  
posílená o zaměstnance evidované na Úřadu práce v rám-
ci  státem  dotovaného  programu  veřejně  prospěšných  
prací.  Stále  pokračuje  naše  spolupráce  s  Věznicí  Pardu-
bice, která nám umožňuje zaměstnávat odsouzené muže 
ve výkonu trestu. 

volNočaSovÉ aKtivity Dětí a DoSPělých
Pokračujeme  v  opravách  dětských  hřišť  a  sportovišť,  

průběžně  jsou  prováděny  pravidelné  kontroly  dětských  
hřišť  a  sportovišť  dle  příslušné  ČSN.  Nezapomínáme ani  
na starší děti. Pro ně bylo před Základní školou Dubina vy-
budováno parkourové hřiště. Stávající dětské hřiště v ulici 
Lidmily Malé před čp. 601–602 bylo rozšířeno o nový herní 
prvek –  lanovou pyramidu. Na dětských hřištích ve vnit-
robloku ulic Na Drážce, U Háje a Bezdíčkova a v lesoparku 
byla provedena výměna skluzavek. Sportovní hřiště mezi 
čp. 960 a čp. 961 v ulici Josefa Janáčka získalo zcela nový 
povrch. 
U dětí  oblíbené dřevěné sochy pohádkových postav byly 
po  10  letech  od  svého  osazení  kompletně  zrenovovány.  
Z  ostatního  městského  mobiliáře  je  věnována  největší  
pozornost doplňování laviček a jejich údržbě. Lavičky jsou 
pravidelně natírány a dochází k postupné výměně dřevě-
ných prken za umělohmotná, a to z důvodu snížení budou-
cích nákladů a jejich delší životnosti. 
V průběhu celého roku pořádáme řadu kulturních,  spole-
čenských a sportovních akcí pro širokou veřejnost. 
Naší chloubou je Knihovna městského obvodu, která síd-
lí  v  1.  patře  budovy  Zdravotnického  střediska.  Množství  
pořádaných  akcí  pro  děti  i  dospělé  láká  i  skalní  nečte-
náře  ke  změně.  Jen  za  první  pololetí  tohoto  roku  přišlo  
do Knihovně na Dubině přes šest set návštěvníků kultur-
ních akcí a k sedmi stovkám žáků MŠ i ZŠ. Velmi oblíbená 
je služba Kniha do domu. Myslíme i na čtenáře Drážky – 
v září byla instalována nová knihobudka s volnou nabídkou 
knih. Nastávající podzim je nakloněn seniorům. V první říj-
nový týden mohou senioři našeho obvodu využít výjimeč-
né akce a registrovat se na rok zdarma.  

beZPečNoSt
Pravidelně spolupracujeme jak s Policií ČR, tak s Městskou 
policií  na Dubině,  průběžně řešíme dlouhodobé i aktuální  
problémy. MP, která má však stále podstav, vykonává pre-
ventivní  pochůzkovou činnost zaměřenou na dodržování  
veřejného  pořádku,  odhalování  různých  negativních  jevů  
včetně  plnění  povinností  držitelů  pejsků.  Dvakrát  ročně  
ve  večerních  a  nočních  hodinách  vykonáváme  ve  spolu-
práci  s PČR,  MP a orgánem sociálně právní  ochrany dětí  
města Pardubice kontrolně bezpečnostní akci zaměřenou 
na dodržování  nočního  klidu  a zákazu  nalévání  a konzu-
mace alkoholu mladistvým. Byla upravena obecně závaz-
ná vyhláška města o veřejném pořádku. V našem obvodě 
se  zvýšil  počet  kamer  dohlížejících  na  veřejný  pořádek,  
jedna je instalovaná na objektu městského obvodu a dru-
há na Pergole. Další tři kamery jsou instalovány zejména 
z  důvodu  dodržování  pravidel  v  silničním  provozu  v  ul.  
Dašická x Staročenská (u přejezdu) a dvě kamery v ul. Da-
šická x Na Drážce.

 Vítězslav Štěpánek
starosta
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i ZKažeNou DovoleNou lZe reKlamovat

V minulém příspěvku jsem se věnoval základním otázkám, které se týkají 
čerpání dovolené ze strany zaměstnanců. V ideálním případě dovolená 
proběhla skvěle a bez větších obtíží.  Mnozí však takové štěstí  neměli.  
Jednou  z  příčin  nesplněných  očekávání  bývají  lákavé  sliby  cestovních  
kanceláří,  které  se  následně  ukáží  jako  plané.  I  proti  nim  se  však  lze  
bránit.
V  prvé  řadě  platí,  že  cestovní  kancelář  je  povinna  uskutečnit  zájezd  
řádně, tedy v takové kvalitě, kterou svému zákazníkovi slíbila ať již pro-
střednictvím nabídky v cestovním katalogu nebo jakoukoli jinou cestou. 
Pro cestovní  kancelář  jsou tedy závazné i sliby týkající  se vzdálenosti  
hotelu od moře, vybavení pokojů (např. klimatizace, vlastní sociální zaří-
zení) i samotného hotelu (např. počty bazénů, sauna, vířivka).
Nemá-li zakoupený zájezd slíbené vlastnosti, může zákazník požadovat 
zjednání nápravy. To může být leckdy snadný úkol spočívající například 
v  pouhé  výměně  pokoje,  u  jiných  vad  ale  nemusí  být  náprava  vůbec  
možná. Právě zejména v případech, kdy se cestovní kanceláři nepodaří 
zajistit  okamžitou a vhodnou nápravu,  přichází  v úvahu,  aby zákazník  
vůči cestovní kanceláři  uplatnil  své právo na slevu z kupní ceny, které 
mu občanský zákoník garantuje.
Důležitou  podmínkou,  aby  snaha  zákazníka  byla  úspěšná,  je  uplatnit  
vytýkané  vady  bez  zbytečného  odkladu.  To  v  praxi  znamená  sepsat  
s delegátem cestovní kanceláře protokol o vadách zájezdu a po návratu 
z dovolené  se obrátit se svojí stížností na cestovní kancelář. Jako mezní 

zákon zmiňuje lhůtu 1 měsíce od skončení zájezdu, vzhledem k proble-
matické dikci § 2540 občanského zákoníku lze nicméně doporučit, aby 
k oznámní vad došlo co nejdříve.
Odhodlá-li  se  zákazník  k  reklamaci,  bude  povinen  prokázat,  že  zájezd  
neodpovídal smluveným podmínkám. K tomu je zapotřebí prokázat jak 
existenci těchto podmínek (např. prostřednictvím informací uvedených 
v katalogu či obsažených v emailové komunikaci s cestovní kanceláří),  
tak skutečný stav, který se od nich odchýlil. Nejprůkaznější bývají foto-
grafie konkrétního místa, užít je ale možné i svědecké výpovědi ostat-
ních cestujících.  Vzájemná výměna kontaktních údajů proto může přijít 
velice vhod.
Pokud  jde  o  výši  poskytovaných  slev,  pevná  metodika  jejich  výpočtu  
českými  soudy  stanovena  není.  Některé  však  v  rozhodovací  praxi  zo-
hledňují tzv. frankfurtskou tabulku slev. Ta slevou ve výši 5 až 10 % oce-
ňuje  např.  chybějící  balkon,  výhled  na moře  nebo nefunčkní  výtah.  Až  
20 % z ceny zájezdu je podle frankfurtské tabulky možné získat za delší 
výpadky elektřiny či špinavý bazén. Ještě vyšší slevy pak tabulka uvá-
dí v případě nočního hluku, poskytnutí zkaženého jídla nebo značného 
výskytu  pokojové  plísně.  Naopak  neúspěchem  pravděpodobně  skončí  
snaha reklamovat vady, které žádná ze stran nemohla rozumně ovlivnit, 
typicky špatné počasí či poštípání hmyzem. 

Mgr. Petr Tomášek
asistent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

babičKy ve ŠKolKách oD ZáŘí  
oPět vítáNy!

Často slýcháme o dobrovolnících,  kteří  pomáhají  seniorům. Jak to ale 
vypadá, když seniorům pomáhá naopak to, že se z nich stanou dobro-
volníci? 
Stačí se zeptat v některé z 13 pardubických škol, kde v loňském školním 
roce působilo celkem 16 dobrovolnických „babiček“. Ty si chodí za ma-
lými dětmi do školek hrát, číst jim pohádky nebo vypomoci při běžných 
činnostech jako je jídlo, oblékání a vycházky. Na základních školách se 
podílí na zájmových aktivitách žáků, působí hlavně v doučování či ve-
dení kroužků. Děti odměňují babičky za jejich obětavou, avšak smyslu-
plnou práci, velkou dávkou nadšení a náklonnosti, doslova rozzáří jejich 
den a naplní je pozitivní energií. 
Vzhledem k úspěchům, jaké tento jedinečný projekt statutárního města 
Pardubice zaznamenává, má o babičky zájem mnoho pardubických škol. 
Nyní zcela chybí také dědečkové, jež by dětem předávali zase třeba pro 
změnu technické  dovednosti.  Proto  hledáme další  aktivní  seniory,  
kteří by se po prázdninách chtěli zapojit do milé společnosti nej-
mladší generace a zpestřit si tak svůj volný čas novými zážitky. 
Zájemci  mohou kontaktovat  Dobrovolnické  centrum Koalice  nevládek  
Pardubicka na tel.: 775 551 412 nebo emailu: krivkova@konep.cz. Rádi 
Vám sdělíme k této činnosti další potřebné informace a se vším poradí-
me. Stačí třeba jen jedna až dvě hodiny týdně, kdy uděláte radost sobě 
i druhým!

Lucie Křivková
koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP, www.konep.cz
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choDNíKy Na DaŠicKÉ ulici  
Se DočKaJí moDerNiZace

Možná už víte, že odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic (OMI) 

připravuje zlepšení stavu chodníků na Dašické ulici. Počítáme s tím, že po celé 

délce Dašické ulice v našem obvodu, tedy od světelné křižovatky s rychlodrá-

hou až po železniční přejezd trati na Českou Třebovou vybudujeme zcela nové 

chodníky a také cyklostezku. Tento projekt je v plánu města již několik let, ale 

příprava nepokračovala ideálním tempem. Proto jsem se byl na začátku letošní-

ho června na OMI přesvědčit, jak přípravy modernizace probíhají. Skutečnost je 

taková, že v délce trasy je určité množství pozemků v soukromém vlastnictví. 

Proto jsme společně s OMI připravili dopis, kterým magistrát dotčené majitele 

pozemků informoval o přípravě investiční akce a zároveň je požádal o souhlas 

se stavbou a případným prodejem pozemků.

Dohoda je taková, že do v průběhu letošního září budeme znát reakce majitelů. 

A  v  tento  moment  přichází  úkol  pro  nás,  zastupitele.  Společně  s  kolegy  rádi  

nabídneme svou pomoc a zprostředkování  jednání  s úředníky.  Rád bych tou-

to cestou poprosil majitele pozemků o vstřícnost a pomoc. Pokud budete mít 

individuální požadavky, dejte nám, prosím, vědět. Vše je možné řešit dohodou 

tak, aby nic nebránilo realizaci tolik potřebné úpravy Dašické ulice. O stavu pří-

pravy nových chodníků a cyklostezky na Dašické Vás určitě budeme informovat 

v dalším čísle našeho zpravodaje a budeme doufat, že se dílo společnými silami 

podaří co nejdříve. 

Martin Kolovratník

Poslanec Parlamentu, zastupitel MO III
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PraviDelNÉ aKtivity v rc KulihráŠeK, Z.S 

•	 	Zábavné hudebně-pohybové programy pro rodiče s dětmi ve věku 
od 0,5 roku věku (přihlášky na www.rckulihrasek.cz)

•	 mikrojesle (zařízení péče o děti ve věku od 0,5 roku do 4 let) 
•	 	Dětská  skupina  Kuliklubíčko  (zařízení  péče  o  dítě  ve  věku   

1 – 7 let) – momentálně plné, přijímáme přihlášky i během školního roku

•	 	Kraniosakrální jóga pro mládež a dospělé: středa 17. hod, 18:30hod 

(přihlášky přímo u cvičitelky Lídy Teplé, tel.: 739 620 810)

•	 vzdělávací aktivity (blíže níže)

aKce rodinného centra Kulihrášek – podzim 2018
•	 	Setkání  podpůrné  skupinky  kojících  maminek,  19.  9.  2018,   

Dašická 169, Pardubice 10:00 – 11:30 hod. – setkání vedené lak-

tační poradkyní je určené pro všechny maminky, která podporují kojení 

dětí  i  pro  ty,  které  mají  blízko  k  nošení  dětí.  Přihlášky  předem  nutné  

na www.rckulihrasek.cz
•   Kurz  „Něžná  náruč  rodičů“,  26.  9.  2018,  Dašická  169,   

Pardubice 13:00 – 17:30 hod.
  Praktický  kurz  manipulace  s  kojencem  pro  budoucí  či  právě  „no-

vopečené  rodiče“  či  prarodiče.  Dozvíte  se  jak  u  kojence  nastar-

tovat  správný  psychomotorický  vývoj  a  vyhnout  se  bolesti  zad  

v dospěláckém věku. Trénink dovedností. Součástí je i předporodní lak-

tační příprava (lze absolvovat samostatně).  Přihlášky předem nutné na  

www.rckulihrasek.cz
•	 	Seminář „vývoj dětské nožičky“, 26. 9. 2018, Dašická 169, Pardu-

bice, 10:00 – 11:30 hod.
  Seminář  s  lektorkou  rozvoje  psychomotorických  dovedností  o  tom  

jakými  fázemi  probíhá  vývoj  dětské  nožičky,  jak  nožičku  tréno-

vat  a  jak  se  vyhnout  problémům.  Přihlášky  předem  nutné  na   

www.rckulihrasek.cz
•	 	Netopýří stezka – 4. 10. 2018, start v 17:30 hod. Zábavně vzdě-

lávací  akce  na  téma života  netopýrů  pro  děti  od 3  do 10  let.   Sraz  je  

u vstupu do Studáneckého lesa u křížení ulic Lesní a Divišova.

•	  Dopolední  výlet  na  Kočičí  Hrádek,  11.  10.  2018  sraz  na  Monaku  

v 9:30 hod. pouze pro členy RC Kulihrášku, z.s.

•	 	Setkání podpůrné skupinky kojících maminek, 17. 10. 2018, Da-
šická 169, Pardubice 10:00 – 11:30 hod. – setkání vedené laktační 

poradkyní  je určené pro všechny maminky,  která podporují  kojení  dětí  

i pro ty, které mají blízko k nošení dětí. Přihlášky předem nutné na www.
rckulihrasek.cz

•	 	Jak  se  domluvit  s  batolaty,  18.  10.  2018,  Zajíčkova  1575,   
Pardubice, 17:00 – 20:00 hod. Praktický seminář pro rodiče malých 

dětí o tom co je ve výchově nejpodstatnější. Jak na to, jaký typ komuni-

kace zvolit právě pro své dítě. Lektoruje speciální pedagog Mgr. Martina 

Petelíková. Přihlášky předem nutné na www.rckulihrasek.cz
•	 	výlet  do  Dýňového  ráje  s  cílem  zadlabat  si  do  dýní  a  zařádit  si  

ve slámě. Místo: Golčův Jeníkov, Pipkův statek – Dýňový a slámový ráj.  

25. 10. 2018 Odjezd autobusu ve 13 hod. od RC Kulihrášek pro děti 

i dospělé. Přihlášky nutné předem –viz www.rckulihrasek.cz
•	 	Dítko a zima aneb sv. martin jede a zimu a nám veze, 10. 11. 2018, 

tJ  Pardubičky  od  14:30  hod.  tvořivé  dílny,  stolní  hry,  pečení,  sou-

boj  dýňových  polévek,  zpívání,  kouzlení,  zvěřinec,  lampionový  průvod  

za Martinem. Pro děti i dospělé.

•	 	Poskytování první pomoci dětem, 29. 11. 2018, Zajíčkova 1575, 
Pardubice, 17:00 – 20:00 hod. Prakticky pojatý kurz, trénink doved-

ností postupů při ošetřování nejčastějších úrazových i neúrazových ži-

vot-ohrožujících stavů u dětí (včetně laryngitidy atd.) Přihlášky předem 

nutné na www.rckulihrasek.cz
•	 	vánoční dílna pro dospělé, 29. 11. 2018, 17:00 – 22.00 hod., Bližší 

informace na www.rckulihrasek.cz
•	 	mikulášská stezka s čertama ( přijďte v kostýmech čertíků, andílků), 

4. 12. 2018 v 17:00 hod. v RC Kulihrášek, Dašická 169, Pardubice. Pro 

děti  do 8  let  i dospělé.  (kvůli  hříchům a chvále  bude potřeba nahlásit  

účast, vše bude na www stránkách)

Venkovní akce jsou závislé na počasí,  aKtuálNí iNformace K aKcím 
buDou ZvěŘeJŇováNy Na Webových StráNKách. 

www.rckulihrasek.cz

100 let výročí vzniku republiky
Ve čtvrtek 25. října od 17:00 hodin se v Kulturním domě Dubina  

uskuteční vzpomínkový program k oslavám  
100 let výročí vzniku republiky.

Vystoupení pardubického historika PhDr. Františka Šebka  
bude doplněno vystoupeními dětí z místních základních škol  

a školy umění.

Všichni jsou srdečně zváni.
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PoZváNKa Do KNihovNy

1. 9. – 31. 10. Soutěžní křížovka  
100. výročí Československa

19. 9. Soví království – dílničky

1. 10. – 31. 10. Výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ

 📚 
1. 10. – 7. 10. Týden knihoven – registrace pro 

seniory ZDARMA

1. 10. – 7. 10. Soutěžní kvíz pro děti

 
2. 10. Podzimní dílničky pro seniory

 
29. 10. Prázdninové deskohraní  

– hra Activity

31. 10. Strašidelné dovádění 
– dílničky

 
27.11. Adventní dílničky pro seniory

 
28.11. Zdobení stromečku v knihovně  – 

dílničky

5. 12. Čert a Mikuláš – dílničky

12. 12. Zdobení stromečku v knihovně  – 
dílničky

 
19. 12. Dáreček pro své blízké  

– dílničky

27. 12. – 28. 12. Prázdninové deskohraní – hra 
Pátý přes Devátý

 
28. 12. Silvestrovská zábava – dílničky 

KNihovNa mo Pardubice iii, tel.: 466 264 313.
Počítače pro seniory – 
pouze na ZŠ Dubina
Pro druhou polovinu roku 2018  
se opět připravuje otevření dalších kurzů  
počítačů pro seniory. 

Kurzy v měsících říjen až prosinec se budou konat 
pouze na Základně škole Dubina!!!
V kurzu, kde Vás provedou zkušení lektoři, se naučíte 
základy práce PC, rozšíříte si své dovednosti při práci 
na PC a na internetu.

•  Více informací na tel. čísle 466 262 694 podá  
Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka ZŠ Dubina.

Termín bude upřesněn podle Vašeho zájmu.

Z důvodu rekonstrukce učebních pavilonů 
na Základní škole Studánka se letos podzimní kurzy 
konat nebudou.

raNDe NaSlePo S KNihou 2018
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Po celé letní prázdniny 2018 dostali naši čtenáři šanci randit naslepo s knihou. 

Na  literární  schůzku  knihovnice  vybraly  přes  čtyřicet  „dospělých  partnerů“,  

z nichž ani jeden nezůstal v koši.

Následně se do knihovny vrátily nejen všechny knihy, ale také čtrnáct anket-

ních lístků s hodnocením:

📖 Jednou se rande vůbec nevyvedlo.

📖 Pětkrát bylo rande zajímavé, ale do budoucna z toho nic nebude.

📖  třikrát bylo rande zajímavé a čtenářka tomu dává šanci na dlouhodo-
bější vztah.

📖 čtyřikrát si čtenářky pochvalovaly: „Super, padli jsme si do oka!“
📖  Jednou bylo rande zajímavé, ale do budoucna z toho nic nebude – velký 

věkový rozdíl.

Co nám čtenářky napsaly:

„Domů z knihovny jsem si přinesla krásně a vkusně zabalený dárek – knihu. A opět, 

jako při posledním Rande naslepo s knihou, jsem měla štěstí na spisovatele i titul. 

Děkuji!“

Z doručených anketních lístků jsme vylosovali  tři  výherkyně:  Slávku troja-
novou,  evu Jebavou a Petru benešovou.  Výherkyním blahopřejeme,  ran-

dícím děkujeme za účast a všem čtenářům přejeme příjemná literární setkání 

po celý rok.

za Knihovnu MO Pardubice III

Bc. Petra Gadlenová

Vyhodnocení

DRAKIÁDA
V neděli 14. 10. od 13:30 do 16:30 hod. 
se na prostranství centrálního 
parku Dubina uskuteční odpoledne plné 
zábavy, soutěží a her pro děti spojené 
s pouštěním draků.

Draka bude také 
možné zakoupit 

           na místě.

Nejen děti, ale i dospělí se mohou 
zapojit do výroby vlastního draka, 
pouštění draků
a užít si spoustu zábavy.



SLOVO STAROSTY

JIŽ ROK JSME TU S VÁMI

hodobě plánované investice byly  zahrnuty do dlouhodobého finančního 
plánu města Pardubice. 
Současně s přípravou tohoto dokumentu jsme zpracovali návrh rozpočtu 
městského obvodu na rok 2019, který je koncipován tak, aby především 
pokryl, kromě povinných výdajů, naše výdaje v oblasti údržby a péče o ve-
řejná  prostranství,  dětská  hřiště,  komunikace  a  veřejnou  zeleň  a  další  
drobné investiční akce. Na velké investiční akce směřující do revitalizace 
sídlištních  ploch,  které  jsou  již  připraveny  k  realizaci,  se  budeme snažit  
získat dotace. 
V minulém čísle zpravodaje jste se mohli  seznámit s plněním Programu 
rozvoje  městského  obvodu  za  minulé  volební  období.  Součástí  tohoto  
vydání  je  také  přehled  probíhajících  a připravovaných  investičních  akcí.  
Nebudu se proto více na tomto místě na toto téma rozepisovat a vrátím 
se k příjemným tématům tohoto období.
Předvánoční čas je určitě jedním z nich. Proto Vás chci jako obvykle po-
zvat na poslední naší akci tohoto roku, a to na Vánoční zpívání, které se 
uskuteční v neděli 23. prosince od 17 hodin u vánočního stromu na Du-
bině, kde je pro vás i vaše děti opět připraven příjemný kulturní program 
nasycený vánoční atmosférou. 
Také chci touto cestou vyjádřit své poděkování všem svým spolupracov-
níkům na úřadě městského obvodu i všem členům rady a zastupitelstva 
za celoroční práci a vlastně i za práci celého volebního období.
Přeji  vám krásné a šťastné vánoční  svátky,  hodně zdraví  a vzájemného 
porozumění a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2019.

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek
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Vážení spoluobčané,
otevíráte  Zpravodaj,  který  je  neje-
nom  posledním  v  letošním  roce,  ale  
současně i prvním v novém volebním 
období  let  2018–2022.  S  obměně-
ným složením orgánů našeho obvodu 
vzešlého z říjnových voleb do zastu-
pitelstev  obcí  se  budeme snažit  na-
vázat na dosavadní práci. Jsem velmi 
poctěn  tím,  že  jste  mi  svými  hlasy  
umožnili  vykonávat  i  nadále  funkci  
starosty městského obvodu a slibuji, 
že budu svoji  funkci  vykonávat svě-

domitě, v zájmu městského obvodu a jeho občanů. Přehled nových členů 
zastupitelstva  a  rady  městského  obvodu,  složení  výborů  a  komisí  nebo  
termíny jednání zastupitelstev na rok 2019 najdete na stránkách obvodu.
Se začátkem nového roku a zejména začátkem nového volebního obdo-
bí  je  před  námi  mnoho  úkolů.  V  současné  době  připravujeme  Program  
rozvoje  Městského obvodu Pardubice  III  na celé  volební  období.  Jedná 
se  o základní  programový dokument,  ve kterém jsou zahrnuty všechny 
důležité  plánované  aktivity  v  oblasti  dopravy,  životního  prostředí,  bez-
pečnosti občanů a volnočasových aktivit, které bychom chtěli postupně 
naplňovat.  Při  přípravě  tohoto  dokumentu  je  důležitá  nejen  naše  zna-
lost místního prostředí,  ale i zpětná vazba od Vás – občanů. V každém 
případě využijeme Vámi vyplněných dotazníků v  letošním roce,  kde jste 
tato témata rovněž hodnotili a poskytli nám řadu užitečných informací. 
S ohledem na plánovaný rozpočet našeho obvodu zahrnující  především 
transfery na údržbu a péči o veřejná prostranství a komunikace, a nikoliv 
velké investiční akce, se budeme snažit, aby některé naše zejména dlou-

Od 1. 1. 2018 začal bývalý Kulturní dům Dubina pracovat jako odloučené 
pracoviště Domu dětí a mládeže BETA Pardubice. Po náročnější rekon-
strukci budovy jsme po prázdninách začali naplňovat naši vizi moderní-
ho volnočasového centra pro děti i dospělé. 
Nabízíme  širokou  škálu  volnočasových  aktivit  pro  všechny  generace.  
Rozšířili jsme nabídku kroužků, a to nejen pohybových, ale i výtvarných, 
hudebních a společenských. Pořádáme výtvarné a rukodělné workshopy 
pro školky, školy i veřejnost. Nabízíme řadu tematických okruhů, které 
jsou vhodným doplňkem školního vyučování estetické výchovy. Pro ško-
ly dále pořádáme školní výchovná představení a preventivní programy. 
O letních prázdninách nabízíme příměstské tábory, které už našly oblibu 

Vítězslav Štěpánek

a své místo u řady dětí nejen ze sídliště Dubina. 
Velký  zájem veřejnosti  je  o Pohádkový  svět,  který  nabízí  každý  měsíc  
loutkové i hrané pohádky pro děti.  Veřejnosti se snažíme nabízet i další 
zajímavé akce, začátkem prosince například proběhla Mikulášská nadíl-
ka,  která  byla  obohacena  o  kouzelnické  vystoupení  a  čertovskou  me-
rendu. 
Dalším programem, na který se mohou děti těšit, bude 26. ledna 2019 
maškarní bál. Pokračovat bude i Pohádkový svět a určitě proběhnou dal-
ší rukodělné workshopy. 

Bc. Lenka Královcová
Dům dětí a mládeže BETA Pardubice
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

GRAND FESTIVAL SMÍCHU NABÍDNE NEJLEPŠÍ KOMEDIE ROKU 2018 

Pro to bych rád přispěl  svým dílem k zdárné realizaci  této investiční  akce 
města Pardubice. Jako podnikatel jsem se vždy řídil selským rozumem. Vždy 
jsem vynakládal peníze efektivně a zároveň jsem vyžadoval kvalitně odve-
denou práci a v politice bychom měli postupovat stejně.
V  rámci  projektu  cyklostezky  „Dašická-Černá  za  Bory“  dojde  k  mnohým  
stavebním úpravám. Změny se budou týkat například zastávek MHD, a to 
v obou směrech. Na stávající silnici bude potřeba vyznačit cyklistické pruhy 
a budeme muset upravit její povrch, včetně přilehlých chodníků. Celý projekt 
již má zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí a v současnosti se 
zpracovávají další stupně projektové dokumentace. 
Téměř jako u každé investiční akce i zde se potýkáme s výkupem pozem-
ků. Město Pardubice totiž nevlastní všechny potřebné pozemky, výkup po-
zemků začal v srpnu 2018. Je potěšující, že k dnešnímu dni vyslovila téměř 
třetina majitelů předběžný souhlas.  Zbývající  vlastníci  své pozemky zatím 
prodat nechtějí, anebo na nabídku neodpověděli. 
Celou  věc  chceme  co  nejdříve  vyřešit  ke  spokojenosti  všech.  V  dohledné  
době proto svoláme společně se starostou MO Pardubice III Vítězslavem 
Štěpánkem  společnou  schůzku  s  vlastníky  pozemků  a  zkusíme  překonat  
překážky, které výkupu brání.  Věřím, že za problémy stojí  vzájemné nepo-
chopení  a  jsem  přesvědčený,  že  pokud  vysvětlíme  občanům  přínosy  této  
cyklostezky,  pochopí  a uznají,  že  celý  projekt  je  ku  prospěchu  nás  všech.  
Držte nám palce. 
Závěrem bych rád využil příležitosti a chtěl bych Vám všem popřát krásné 
Vánoce, klidné svátky a šťastný nový rok 2019. 

Váš místostarosta
Pavel Kožíšek

pulaci  a svobodě Děkujeme,  že  zde  kouříte  ústeckého Činoherního  
studia, provokativní hra nejen o přiznání sexuální identity Sedmé nebe 
v podání pražského Divadla pod Palmovkou či situační komedie králo-
véhradeckého Klicperova divadla Klášterní ulice aneb To je vražda, 
hopsala! Dále  se  do  soutěže  zapojí  klasická  francouzská  veselohra  
o  lásce Falešné našeptávání  uherskohradišťského Slováckého diva-
dla, zlínské Upokojenkyně, jež s lehkostí a nenásilným humorem mluví 
o stáří, osamělosti a bezzubé senilitě, a Molièrův Lakomec z Městské-
ho divadla Brno. Pořádající soubor Východočeského divadla do souboje 
o festivalové ceny vysílá anglickou situační komedii Z postele do po-
stele. 
Soutěžní  komedie  bude  tradičně  hodnotit  odborná  a  studentská  po-
rota, své hlasy samozřejmě opět odevzdají i sami diváci. Hlavní cenou 
festivalu pak bude titul Komedie roku 2018, dále budou předány Ceny 
odborné a studentské poroty,  Cena diváků a Ceny za nejlepší  ženský 
a mužský  herecký  výkon  a nejlepší  režii.  Poosmé bude  udělena  Cena  
Genia smíchu, která je oceněním za mimořádný přínos v herectví, režii či 
jiné oblasti divadelnictví komediálního žánru v posledních letech. 
Výsledky  festivalu  budou  vyhlášeny  v  rámci  závěrečného  Galavečera  
smíchu, který v posunutém přímém přenosu opět odvysílá Česká televi-
ze. Večerem diváky provede herec a režisér Miroslav Hanuš.

Radek Smetana
PR manažer VČD Pardubice

Vážení  spoluobčané  Městského  
obvodu Pardubice III,
krásná  pouliční  výzdoba  napovídá,  
že  se  blíží  adventní  čas.  Jako  nový  
místostarosta  bych  Vás  rád  při  této  
příležitosti pozdravil a něco málo Vám 
na  sebe  prozradil.  Jmenuji  se  Pavel  
Kožíšek.  Možná  jste  už  o mně  slyše-
li. Jsem Váš soused ze Slovan a velký 
pardubický patriot. 
Vyrostl  jsem v Pardubicích  a po celý  
svůj  život  zde  mám  domov  i  rodinu.  

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Hradci Králové. Více 
než 20 let jsem podnikal v oblasti stavebnictví a rád bych proto své bohaté 
zkušenosti využil v rámci plánovaných investičních staveb ve prospěch na-
šeho obvodu. Třeba tak, jako se to podařilo vedení našeho obvodu společně 
s kolegou poslancem Martinem Kolovratníkem u Základní školy Studánka.
Právě zde chodí do školy a ze školy stovky dětí.  Jako táta dvou dětí  moc 
dobře vím,  že nebezpečí  může na děti  číhat opravdu všude.  Přestože zde 
zpravidla  nebývá  frekventovaná  doprava,  musely  se  děti  vyhýbat  autům,  
a to buď po silnici nebo po zeleni. To rozhodně nebylo ideální, obzvláště ne 
v deštivém nebo zimním počasí. Jsem proto rád, že se společnými silami po-
vedlo dotáhnout léta vyhlížený chodník od křižovatky Luční a Ve Stezkách 
po křižovatku Luční a Zahradní.
Jako vášnivý milovník sportu a občasný cyklista moc dobře vím, že podobně 
bychom potřebovali vybudovat cyklostezku z Dašické až do Černé za Bory. 

Východočeské divadlo  bude od 21.  do 28.  ledna 2019  hostit  již  19.  
ročník GRAND Festivalu  smíchu.  Program soutěžní  přehlídky,  která  
je svým zaměřením zcela unikátní, neboť se věnuje výhradně komedi-
álnímu žánru,  již  divadlo uveřejnilo na svých internetových stránkách 
www.vcd.cz i na samostatném webu festivalu www.festivalsmichu.cz. 
V soutěžní sekci diváky opět čeká sedm nejlepších komedií, které v roce 
2018 vznikly v českých divadlech, další vynikající komediální představe-
ní nabídne bohatý doprovodný program, prolog i epilog festivalu.
Mezi nejkvalitnější komediální inscenace, které se utkají o titul Kome-
die roku 2018,  byly  vybrány:  drsná komedie ze současnosti  o mani-

Pavel Kožíšek

Blahopřejeme Blahopřejeme

BlahopřejemeBlahopřejemeBlahopřejemeBlahopřejemeBlahopřejemeBlahopřejemeBlahopřejemeBlahopřejeme

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

oslaví svá životní jubilea.

Těm, kteří oslaví osmdesát let
a další kulatá jubilea, budou zástupci 
městského obvodu gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem pana starosty
i celého městského obvodu.
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ZŠ DUBINA CESTOVALA V ČASE PLÁNOVANÉ AKCE V RODINNÉM CENTRU 
KULIHRÁŠEK, Z.S. 

Poslední  den  před  podzimními  prázdninami  ovládla  naši  školu  prvore-
publiková atmosféra. Na chodbách, ve třídách i v odděleních školní dru-
žiny jste se mohli setkat se žáky i učiteli v dobovém oblečení, v rozhlase 
zněly písničky Jaroslava Ježka. I ve vyučovacích hodinách byly zařazeny 
aktivity spadající do doby první republiky. Žáci si připomínali historické 
události, osoby i místa, seznamovali se se slavnými filmovými hvězdami, 
měli hodinu přírodozpytu či latiny. V matematice porovnávali ceny vý-
robků, mohli si prohlédnout staré bankovky a dokumenty. Při hodinách 
si žáci zkrátka vyzkoušeli i výukové metody tehdejších pedagogů. I paní 
kuchařky se zapojily do našeho projektu a nabídly nám ve školní jídelně 
prvorepubliková jídla ve slušivých zástěrkách.
Tento projektový den se opravdu vydařil a všichni jsme ze školy odchá-
zeli obohaceni o netradiční zážitky a s úsměvem na rtech.

I. Rozinková

22. ledna 2019 17.00 – 20:00 hod.
Kritické momenty ve výchově dětí, „školní zralost“, „adaptace v ma-
teřské škole“, sourozenecká rivalita. Seminář s psycholožkou.

29. ledna 17:00 – 19:00 hod.
Pevné zdraví v rodině, vyjadřování emocí, potřeb, životospráva. Prak-
tický prožitkový seminář.

6. února 10:00 – 15:00 hod.
Něžná náruč rodičů – předporodní kurz a laktační příprava s laktační 
poradkyní a specialistkou na psychomotorický vývoj kojenců Mgr. Ivou 
Bolehovskou.

19. února 17:00 – 20:00 hod.
Opravdový táta, opravdová máma – workshop jako motivace k nale-
zení sebe samého, seberozvoji. 
Dále plánujeme Dětský karneval, oblíbenou burzu dětského oblečení. 

Bližší informace a přihlášky na www.rckulihrasek.cz
Sledujte náš web a facebookové stránky.

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | prosinec 2018

PODĚKOVÁNÍ

na výstavbu zimního stadionu v této lokalitě.  Uvědomujeme si,  že zejména 
po  transformaci  kulturního  domu na Dubině  na Dům dětí  a mládeže,  chybí  
dostatek kulturních programů zejména pro seniory městského obvodu. Záro-
veň si uvědomujeme, že jedním ze smyslů existence městských obvodů je být 
blíže  obyvatelům jednotlivých městských částí.  Proto bychom rádi  pořádali  
besedy s obyvateli, v jejichž rámci chceme naslouchat přáním i potřebám Vás 
obyvatel Dubiny, Drážky, Hůrek, Slovan a Studánky.“
Mým osobním programovým bodem je bezpečnost, která bezprostředně sou-
visí  s  množstvím  zahraničních  dělníků  bydlících  na  území  Dubiny  či  Hůrek.  
Z  tohoto  důvodu  budu  usilovat  o  posílení  hlídkové  služby  městské  policie  
v našem obvodu, popř. o případnou spolupráci s cizineckou policií.
V neposlední řadě bych náš obvod ráda udělala zelenější, svěžejší a rozkvetlej-
ší ve všech ročních obdobích, proto se budu snažit, aby se po rekonstrukcích 
našich ulic a chodníků více vody vsakovalo a tím naše zeleň zůstala déle svěží.
A  rozhodně  nezapomínám ani  na projekt  Nového  jezera,  díky  němuž  by  se  
sportovně rekreační potenciál Dubiny, Studánky a celého městského obvodu, 
podařilo významně zvýšit a tím zlepšit život zdejších obyvatel.  
Ještě jednou děkuji za důvěru a přeji klidné adventní období a šťastný vstup 
do dalšího roku. 

Ing. Simona Machačová
machacova@nasepardubice.cz

Vážení spoluobčané,
ráda  bych  využila  prostoru  v  tomto  Zpravodaji  a  poděkovala  Vám  všem  
za důvěru, kterou jste ve mě vložili v říjnových komunálních volbách. Pro mě 
osobně je Vaše volba velkým závazkem. Volební výsledek však není tak dobrý, 
abych mohla program, se kterým jsem do voleb šla, prosadit přímo, což však 
nic  nemění  na tom,  že  se  o  jeho naplnění  budu snažit  s maximálním úsilím 
za současné podpory celého týmu lidí volební strany, za kterou jsem kandido-
vala. Současně věřím, že ve většině programových bodů mě podpoří i zástupci 
ostatních stran a hnutí, jelikož se jedná o záměry, jejichž realizace bude pro-
spěšná pro občany obvodu a může zkvalitnit místo, kde všichni žijeme a kde 
se potkáváme.
Na další jednání zastupitelstva již připravuji body, které učiní náš obvod více 
transparentní a otevřený. Přeji si, aby byla zavedena jedna internetová strán-
ka, kde by bylo možné naprosto jednoduše nalézt vše, co se týká zastupitel-
stva našeho obvodu.
Vyvinu maximální úsilí pro udržení územního plánu v takové podobě, aby byl 
stávajícím obyvatelům ku prospěchu a nesloužil jen jako prostředek k dosaže-
ní zisku pro silné developerské firmy, jejichž projekty v mnoha místech zhoršu-
jí kvalitu života našich spoluobčanů. V této souvislosti si dovolím citovat Jana 
Řeháčka,  aktivního  člena  týmu  volební  strany,  za  kterou  jsem  kandidovala,  
s nímž v této oblasti  také spolupracuji.  „Vzhledem k tomu, že oblast Hůrek 
není  ideální  pro  bytovou  výstavbu,  budeme  podporovat  realizaci  záměru  
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INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Rádi bychom vás informovali o probíhajících a připravovaných investič-
ních akcích financovaných zejména z rozpočtu MO Pardubice III:
Stavby probíhající (realizované):
Stavební  úpravy  v  ul.  Bezdíčkova  u  čp.  1502  –  1503  a  v  ul.  
Na Drážce u čp. 1499 – 1501, Pardubice
V prosinci 2018 bude dokončena stavba: „Stavební úpravy v ul. Bezdíč-
kova u čp.  1502 – 1503 a v ul.  Na Drážce u čp.  1499 – 1501“,  řešící  
stavební úpravy účelových komunikací, včetně nových parkovacích míst, 
veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy. 
Oprava parkoviště a chodníku v ulici Blahoutova u čp. 643 
V  prosinci  2018  bude  dokončena  oprava  stávajícího  parkoviště  s  be-
tonovým povrchem a  stávajícího  chodníku  z  litého  asfaltu  od  kontej-
nerového stanoviště k cyklostezce, který bude vybudován ze zámkové 
dlažby.
Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení chodníku po-
dél ZŠ Studánka do ul. Ve Stezkách
V letošním roce byla zahájena stavba „Rozšíření parkovacích míst v ulici 
Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ Studánka do ulice Ve Stezkách“. 
Stavbou dojde ke zvýšení počtu parkovacích míst ze stávajících 16 stání 
na 35 stání  v ulici  Luční  (před ZŠ Studánka)  a prodloužení  stávajícího 
chodníku v ulici Luční do ulice Ve Stezkách. Součástí stavby bude pře-
ložka kabelu veřejného osvětlení a nové výsadby keřů a stromů jako ná-
hradní výsadba za pokácené 3 stávající stromy. Stavba bude dokončena 
nejpozději v květnu 2019. 
Stavby v projektové přípravě a v povolovacím řízení:
Regenerace panelového sídliště Dubina – Etapa U – lokalita 6B
Je zpracovaná projektová dokumentace s názvem „Regenerace panelo-
vého sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B“ řešící úpravy části sídliště 
Dubina, konkrétně části u domů čp. 1006 – 1011. Projektová dokumen-
tace řeší regeneraci prostředí, rekonstrukci veřejného osvětlení, sadové 
a terénní úpravy, kontejnerová stání a další související prvky. Při projed-
návání s občany vznikly požadavky na změnu PD oproti původní doku-
mentaci pro územní řízení, proto bylo nutné požádat o změnu územního 
rozhodnutí  (z  důvodu  změny  parkovacích  míst  z  kolmého  na  podélné  
a dále z důvodu rozšíření počtu parkovacích míst), po této změně bude-
me moci požádat o vydání stavebního povolení. 
„Regenerace prostoru před čp. 621 – 623 v ulici Blahoutova, před 
čp. 624 – 628 v ulici Blahoutova a před čp. 629 – 632 v ulici Jana 
Zajíce“ a „Regenerace prostoru před čp. 601 – 606 v ulici  Bar-
toňova, před čp. 607 – 612 v ulici Blahoutova, před a za čp. 613 
– 620 v ulici Lidmily Malé“
Jsou zpracovány studie na regeneraci prostoru před čp. 621 – 623 v ulici 
Blahoutova, před čp. 624 – 628 v ulici Blahoutova a před čp. 629 – 632 
v ulici Jana Zajíce“ a studie na regeneraci prostoru před čp. 601 – 606 
v ulici  Bartoňova, před čp. 607 – 612 v ulici  Blahoutova, před a za čp. 
613 – 620 v ulici Lidmily Malé“.
Stavby připravené k realizaci:
Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části 
ulic Raabova a Pod Lipami
Podle  projektové  dokumentace  z  roku  2011  s  názvem  „Oprava  chod-
níků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod 
Lipami“, zbývá dokončit opravu chodníků v ulici Hraniční (pravá strana 
od zvoničky)  a v ulici  Raabova (od křižovatky s ulicí  Hraniční  po křižo-
vatku  s  ulicí  Spojilská).  Součástí  opravy  chodníků  s  označením  větev  
D je i rekonstrukce veřejného osvětlení. Připravujeme změnu stavby – 

projektové dokumentace – větve D spočívající  v nahrazení  části  nově 
navrženého chodníku podélným parkovacím stáním v ul. Hraniční.
Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Jun-
kové po křižovatku s ul. Bezdíčkova (před BD čp. 1374 – 1375, čp. 
1376 – 1377 a čp. 1397)
Na  opravu  chodníku  od  křižovatky  s  ulicí  Věry  Junkové  po  křižovatku  
s ulicí Bezdíčkova (před bytovými domy čp. 1374 – 1375, čp. 1376 – 1377 
a čp. 1397) je zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stav-
by a vydané platné stavební povolení. Stavba opravy chodníku musí být 
koordinována  s  připravovanou  stavbou  rekonstrukce  kanalizace  v  ulici  
Sezemická,  jejímž  investorem  bude  společnost  Vodovody  a  kanalizace  
Pardubice, a.s. a splněn požadavek této společnosti,  že v rámci stavby 
musí být provedena výměna dotčených vodovodních a kanalizačních pří-
pojek pro přilehlé nemovitosti. V současné době pan starosta jedná se 
společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ulici Jana Zajíce, Pardubice
Je  zpracovaná projektová dokumentace na zvýšení  bezpečnosti  v ulici  
Jana Zajíce v úseku od křižovatky u Pergoly po křižovatku s ulicí Luďka 
Matury, a to drobnými stavebními úpravami a dopravním značením, čímž 
dojde ke zkrácení délky přechodů na normové hodnoty, zajištění rozhle-
dových poměrů na přechodech a ke zvýšení kapacity parkovacích míst. 
Na stavbu je vydané platné stavební povolení a zpracována dokumenta-
ce pro provádění stavby. 
Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka
Je zpracovaná projektová dokumentace řešící zvýšení bezpečnosti dětí 
při cestě do a ze Základní školy Studánka. Projekt řeší vybudování čtyř 
vyvýšených  míst  pro  přecházení,  a  to  na  křižovatce  ulic  Luční  a  Věry  
Junkové, na křižovatce ulic Pod Lipami a Pod Zahradami, na křižovatce 
ulic Ve Stezkách a Luční a na křižovatce ulic Spojilská a Raabova. Na SO 
102 Pod Zahradami x Pod Lipami, SO 103 Ve Stezkách x Luční a SO 104 
Spojilská x Raabova je vydáno stavební povolení. Na SO 101 Luční x Věry 
Junkové probíhá stavební řízení. 
Vybudování  nových  parkovacích  míst  v  ul.  Na  Okrouhlíku  před  
čp. 1247
Je zpracovaná projektová dokumentace s názvem „Vybudování nových 
parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247“, která řeší vybudová-
ní 10ti nových parkovacích stání z boční strany bytového domu čp. 1247, 
proti  vstupu  do  domu,  v  místě,  kde  je  v  současnosti  travnatá  plocha.  
Na stavbu bylo vydáno stavební povolení.
Kontejnerová stanoviště v ulici Erno Košťála před čp. 957 – 958
Je zpracovaná projektová dokumentace s názvem „KTS v ul. Erno Košťála 
před čp. 957-958“ řešící odstranění původních kontejnerových přístřeš-
ků v ul. Erno Košťála před čp. 957 – 958 a návrh 2 nových kontejnero-
vých přístřešků pro 9 kontejnerů s ohledem na stávající stromy. Je vydán 
územní souhlas.
Stavební úpravy ve vnitrobloku v ul. Na Drážce mezi čp. 1558 – 
1560 až k čp. 1561 – 1563
Je zpracovaná projektová dokumentace s názvem „Stavební úpravy v ul. 
Na Drážce u čp. 1561 – 1563“. Projektová dokumentace řeší úpravy ko-
munikací, veřejného osvětlení, sadových a terénních úprav za domem čp. 
1561 – 1563 a ve vnitrobloku domů čp. 1561 – 1563 a čp. 1558 – 1560 
a vydané platné stavební povolení.  Realizace stavby je plánovaná po do-
končení zateplení bytového domu čp. 1561 – 1563. 

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová
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POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z „PROGRAMU 
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU 

MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III“ 
V ROCE 2019

I  v následujícím  roce  2019  bude  městský  obvod  podporovat  jednotli-
vé kulturní a sportovní akce pořádané na území svého obvodu formou 
finančního  příspěvku  na zajištění  dané  akce.  Do konce  letošního  roku  
(do 31. 12. 2028 do 12:00 hod, v případě zaslání žádosti poštou rozho-
duje datum na podacím razítku) mohou zájemci podávat žádosti o do-
tace z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice  III“  pro  rok  2019.  Pravidla  pro  jejich  poskytování  i aktuální  
žádost pro rok 2019 najdete na našich webových stránkách 
www.pardubice.eu ⟶ úřad ⟶ městský obvod Pardubice III ⟶ rad-
nice ⟶ formuláře.

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise
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NOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 
A SPORTOVIŠŤ VE SPRÁVĚ NAŠEHO 

OBVODU 

Městský obvod Pardubice III vydal nový provozní řád dětských hřišť, který 
přináší  informace  o  povinnostech  městského  obvodu  jako  provozovate-
le  a  dále  uživatelů  těchto  zařízení.  Řád  vymezuje  plochy  těchto  zařízení,  
stanovuje systém kontrol, údržby, zajištění čistoty a bezpečného provozu. 
Městský obvod provádí pravidelné běžné a provozní kontroly. Jednou za rok 
je  prováděna  odborně  technická  kontrola.  Na  základě  výstupů  z  těchto  
kontrol  je  zajištěna  oprava  a  údržba  dětských  hřišť  a  sportovišť.  Jelikož  
součástí herních zařízení jsou i pískoviště, zabývá se provozní řád i pískem 
v nich umístěných. Výměna písku v pískovištích je prováděna jednou za dva 
kalendářní roky.
Provozní  řád  je  zveřejněn na úřední  desce Úřadu městského obvodu Par-
dubice III a na internetových stránkách Městského obvodu Pardubice III. 

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová

BYLI JSTE TAKÉ V KNIHOVNĚ?

Blíží se konec roku, je tedy čas trošičku bilancovat. Knihovna na Dubině za-
žila náročný, ale barevný rok. První půl rok patřil zejména našim nejmenším 
– probíhaly besedy s žáky mateřských a základních škol. Společně s dětmi 
z MŠ nás navštívili knihovní skřítci, prvňáčci se seznámili s Kocourem Jose-
fem, žáci třetích a pátých ročníků byli zasvěceni do tajů přírody. 
Proběhla řada kreativních dílniček pro naše děti, jejich rodiče nebo seniory. 
Pro děti byly uspořádány výtvarné i vzdělávací soutěže. Spolupráce s Herní 
ligou nám otevřela zábavný svět deskových her. Tradičně jsme se zúčastni-
li  celostátní akce SKIPu pod názvem Týden knihoven, tentokrát věnovaný 
především našim seniorům. 
Letošní  rok  měl  i  své  poprvé.  Poprvé  jsme  se  zapojili  do  projektu  České  
televize  a  Skautů,  naši  čtenáři  měli  možnost  přispět  do  celostátní  sbírky  
na  podporu  veteránů  a  nově  jsme  se  zapojili  do  celostátní  akce  Den  pro  
dětskou knihu. 
Důležité je zmínit prohloubení spolupráce s Krajskou knihovnou v rámci tzv. 
meziknihovní výpůjční služby. Díky této aktivitě jsme mohli našim čtenářům 
zprostředkovat knihy podle jejich přání. Jednalo se o úžasných více než 300 
knih z knihovního fondu Krajské knihovny. Krajské knihovně patří dík za je-
jich vstřícnost.
Konečná statistická data ještě nejsou známa, ale již nyní víme, že jsme přiví-
tali tisícího čtenáře. Děkujeme za Vaši podporu, vážíme si každého návštěv-
níka a snažíme se, aby čas strávený v knihovně byl osvěžením a přínosem.
Závěrem si Vám dovolujeme popřát všem krásné Vánoční svátky. Do nové-
ho roku 2019 ze srdce přejeme především zdraví,  štěstí,  lásku a dny plné 
radosti i pohody.

vedoucí knihovny 
Bc. Petra Gadlenová

Přípravy na „Masopustní tancovačku“ jsou v plném proudu. 
Rádi bychom Vás pozvali na první kulturní akci roku 2019, kterou bude oblíbená „Masopustní tancovačka“. Přípravy jsou již nyní v plném proudu! 
V sobotu 9. února 2019 do 19:00 hodin v sále Kulturního domu Dubina bude nachystáno voňavé masopustní pohoštění – čerstvé klobásky, jitrnice 
a jelítka, tlačenka a uzené. Občerstvení je součástí ceny vstupného. K tanci a poslechu zahraje skupina „Pohoda“. V bohaté tombole vyhraje každý.
Vstupenky bude možné  zakoupit POUZE na Úřadě městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983.
                                                                                                                                                                                    Všichni jste srdečně zváni!
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POZVÁNKA – KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU V ROCE 2019?

V příštím roce opět Městský obvod Pardubice III připravuje pro své občany kul-

turní a společenské akce, které mají již několikaletou tradici.

Již tradiční první akcí je „Masopustní tancovačka“. V soboru 9. února od 19:00 

hod se uskuteční v sále Kulturního domu na Dubině.  Masopustní pohoštění je 

v ceně vstupenky. K tanci  a poslechu bude hrát skupina „Pohoda“.  Předprodej 

vstupenek se uskuteční pouze na Úřadě městského obvodu Pardubice III.

Po úspěšném konání Farmářských trhů v předchozích letech, v příštím roce opět 

přivítáme prodejce  se  zeleninou,  ovocem,  sadbou  či  pekařskými  a cukrářskými  

výrobky. Farmářské trhy se budou konat tradičně každou sobotu, a to počínaje 

první sobotou v lednu až do konce prosince 2019, vždy od 6 do 12 hodin. 

Ve spolupráci s Městskou policií - oddělení prevence se v měsíci dubnu uskuteční 

další ročník „Dopravní soutěže pro děti“. Je to měsíc bezpečnosti a proto i my po-

řádáme akci, která je zaměřená na osvětu a informovanost a otestování doprav-

ních znalosti dětí. Děti si budou moci vyzkoušet své dovednosti při jízdě na kole, 

znalosti pravidel silničního provozu, dopravních značek, ale odborně zkontrolovat 

svá kola, zda odpovídají pravidlům a bezpečnému provozu.

Dále bychom Vás rádi pozvali na 30. dubna, kdy bude přichystán tradiční „Slet 

čarodějnic“ s průvodem čarodějných masek, opékáním buřtů, soutěžemi a atrak-

cemi pro děti a s dalším bohatým zábavným hudebním a kulturním programem. 

V letních měsících chystáme opět „Promenádní koncerty“. V předchozích letech 

si tyto koncerty našly velkou řadu posluchačů. Přijďte si poslechnout a zanoto-

vat Vaše oblíbené písničky a třeba si i zatančit.

Oblíbené písně Josefa Sochora u příležitosti oslavy „Dne matek“ rozezní v květnu 

velký sál Kulturního domu Dubina. Vstupenky budou k dispozici v kanceláři č. 4 

Úřadu MO Pardubice III, v Informačním centru a hodinu před zahájením koncer-

tu přímo v KD Dubina.

„Dětský den“ nás pak čeká v měsíci červnu. Pro děti budou tradičně připraveny 

soutěže a atrakce a další bohatý kulturní program, pro školy a školky program již 

dopoledne a pro širokou veřejnou pak po celé odpoledne. Stánky, atrakce a sou-

těže budou umístěny v prostranství centrálního parku Dubina. Zajisté i dospělí 

si přijdou na své. 

V průběhu letních měsíců počítáme opět s přípravou prázdninových setkání spo-

jených  s opékáním buřtů.   „Opékání  buřtů“  se  bude  konat  střídavě  na Dubině  

a Na Drážce u restaurace Galanta. 

„Studánecké posvícení“  připravujeme na první  neděli  v měsíci  září.  Stejně jako 

v minulých letech bude připraven bohatý kulturní program, soutěže a atrakce pro 

děti a občerstvení pro všechny. Doufáme, že tím především dětem zpříjemníme 

konec prázdnin a vstup do nového školního roku.

Velmi nás potěšil zájem seniorů našeho obvodu a jejich nadšení pro soutěžení. 

I v příštím roce jsme se proto rozhodli k  pořádání akce pro starší občany. V mě-

síci září se uskuteční již další ročník sportovní akce pro dříve narozené „Hry pro 

seniory“. Sportovní klání se opět uskuteční na petanguovém hřišti v centru Dubi-

ny, na ploše před základní školou Dubina a na sportovním hřišti u základní školy.       

Na podzimní měsíce jsou již tradičně připravovány dvě akce ve spolupráci s míst-

ními  základními  školami.  „Vítání  podzimu“  se  uskuteční  v  koncem  září  a  bude  

opět zaměřeno na oslavu sv. Václava a konat se bude před ZŠ Dubina. Součástí 

bude průvod žáků v kostýmech v barvách podzimu, výtvarné a tvořivé dílny pro 

děti, pečení brambor.

V listopadu se pak uskuteční „Strašidelná stezka“ s tradiční halloweenskou te-

matikou a konat se bude, stejně jako v letech předchozích, ve spolupráci a v pro-

storách ZŠ Studánka. Nachystány budou opět stanoviště se soutěžemi ve stra-

šidelném prostředí.

Ještě předtím se v říjnu uskuteční akce spojená s pouštěním draků „Drakiáda“. 

V rámci akce proběhne řada doprovodných soutěží, mimo jiné právě soutěž o nej-

lepšího vlastnoručně vyrobeného draka. Nejen děti mohou soutěžit,  ale i  jejich 

rodiče jsou zváni a mohou se zapojit a vrátit se tak do dětských let. Příznivý vítr 

nám všem.

Těsně před Štědrým dnem se pak sejdeme 23. prosince při společném „Vánočním 

zpívání“ v centru Dubiny pod krásně ozdobeným vánočním stromkem a navodí-

me tu správou vánoční náladu. Zazpíváme si krásné vánoční koledy a budeme se 

společně s našimi dětmi těšit na ten nejkrásnější den v roce. 

Pro  starší  občany  našeho  městského  obvodu  budou  i  v příštím  roce  otevřeny  

ve spolupráci se základními školami Dubina a Studánka jak jarní, tak i podzimní 

kurzy  „Počítače  pro  seniory“.  Kurzy  opět  povedou  zkušení  lektoři.  Předmětem 

kurzů je naučit starší občany základům práce s PC a internetem, získání nových 

poznatků  při  používání  výpočetní  techniky  a  rozšíření  si  svých  dovedností  při  

práci s počítačem. 

Z finančních prostředků městského obvodu jsou  vybudována dvě hřiště na pe-

tanque. Jedno za restaurací Galanta na Drážce a druhé u hospody U Maxe na Du-

bině.  Nemáte-li  vlastní  vybavení  pro  hru,  můžete  si  herní  sadu zapůjčit  u per-

sonálu restaurací. Zasportovat a zasoutěžit si můžou všichni bez rozdílu věku.

Pro „Stolní tenis pro seniory“ jsou v pavilonu A základní školy Dubina (vstup přes 

hřiště) instalovány čtyři pinpongové stoly. Tato sportovní aktivita je určena pro 

dříve narozené, coby lékaři doložená prevence Alzheimerovy choroby. Možno si 

na místě zapůjčit pálky a míčky u správce hřiště ZŠ Dubina (tel. kontakt správce: 

723 068 612). Vybavení pro hru bylo opět pořízeno z finančních prostředků na-

šeho městského obvodu. 

Městský obvod je veden snahou při pořádání kulturních, společenských či spor-

tovních akcí potěšit všechny občany bez rozdílu věku.

O  plánovaných  akcích  a  dalších  aktivitách  a  jejich  přesných  termínech  konání  

Vás budeme průběžně informovat na internetových stánkách našeho městského 

obvodu nebo prostřednictvím Zpravodaje, který naleznete ve svých domovních 

schránkách. 

Na všechny akce Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.

Ing. Irena Štěpánková

tajemník humanitní komise
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Termín: 9. ledna 2019 od 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MO Pardubice III, Jana Zajíce 983
Vstupné: zdarma

Získejte informace o současných legislati vních podmínkách monito-
rování nejen společných prostor, o možných technických řešeních 
napojení se na bezpečností  složky. Informace předá Ing. Petr Kvaš 
z Městské Policie Pardubice.

Přijďte nám sdělit Vaše zkušenosti , jste vítáni.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Městský obvod Pardubice III
 zve zástupce SVJ a družstev na informační seminář
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POZOR NA PODOMNÍ PRODEJ ENERGIÍ

KNIHOVNA NA DUBINĚ SLAVILA

V poslední době se množí případy nejrůznějších prodejců, kteří se pod záminkou 

kontroly faktur za spotřebu elektřiny a plynu snaží získat pozornost především 

starších lidí a seniorů. Obvyklý scénář bývá zhruba následující.

Společensky  oblečený  muž  (či  žena)  s příjemným vystupováním požádá  o na-

hlédnutí do všech dokladů týkajících se spotřeby elektřiny a plynu, zejména pak 

do  jednotlivých  smluv  a  faktur.  Po  jejich  letmém  „prostudování“  prohlásí,  že  

smlouvy jsou nastaveny nevýhodně a že z faktur vyplývá, že by zákazník mohl 

na energiích ušetřit i několik tisíc měsíčně.

Samozřejmě  má  také  řešení.  Postačí,  pokud  zákazník  podepíše  několik  doku-

mentů,  zpravidla  plnou  moc  a  „přihlášku  k  výběrovému  řízení“,  a  prodejce  již  

vše ostatní  zařídí.  Jako samozřejmost dodá,  že  podepsané dokumenty nejsou 

závazné a že jakákoli případná změna dodavatele bude zákazníkovi předložena 

k předchozímu písemnému odsouhlasení, přičemž ji bude možné i bez jakýchkoli 

sankcí odmítnout.

Doslova zděšení ovšem nastává ve chvíli, kdy zákazníkovi začínají být doručová-

ny dopisy informující ho o tom, že bez jeho vědomí došlo ke změně dodavatele 

elektřiny či plynu, neboť podomní prodejce za zákazníka již novou smlouvu bez 

jeho vědomí uzavřel. Pokud se změnou dodavatele zákazník nesouhlasí a novou 

smlouvu  vypoví,  zpravidla  může  očekávat  druhou  vlnu  dopisů,  tentokrát  upo-

mínek požadujících zaplacení smluvní pokuty z důvodu „podstatného porušení 

smlouvy“.

V ten okamžik si mnozí vzpomenou na dokumenty, které před časem podepsali. 

Zpravidla psané malým a nečitelným písmem, o jejichž pravém obsahu podomní 

prodejce  zákazníka  v  lepším případě  neinformoval,  v horším případě  i  vědomě 

klamal. Z přihlášky k výběrovému řízení se najednou stává smlouva, a to společ-

ně s mnohými smluvními sankcemi.

Ani taková situace však nemusí být neřešitelná. Vždy závisí na okolnostech kon-

krétního případu, a proto paušální řešení neexistuje. Existují však obecné rady, 

kterých stojí za to se držet.

V prvé řadě není doporučeno podepisovat dokumenty bez předchozí možnosti 

jejich klidného prostudování. Nikdo nesmí být nucen uzavřít smlouvu ihned. Dny, 

ale i delší období na rozmyšlenou (např. na poradu s rodinnými příslušníky) jsou 

vhodnou prevencí. 

Zvláštní ostražitost si zaslouží ty dokumenty, které obsahují množství malého 

a špatně čitelného písma, popř. které odkazují na nejrůznější obchodní podmín-

ky. Není přitom radno spoléhat se na sdělení osoby, která dokument k podpisu 

předkládá. Její zájmy mohou být zcela odlišné, než jaké jsou zájmy zákazníka.

Vyvstane-li již s podepsanými dokumenty problém, nevyplácí se s řešením příliš 

otálet, nýbrž situaci aktivně řešit a případně vyhledat odbornou pomoc. Právní 

řád mimo jiné při splnění stanovených předpokladů umožňuje nově uzavřenou 

smlouvu vypovědět i bez sankcí. Při změně dodavatele elektřiny nebo plynu je 

zapotřebí novou smlouvu vypovědět nejpozději do 15 dnů po zahájení dodávek 

elektřiny nebo plynu novým dodavatelem.

Klíčové je ovšem taktéž ukončit veškeré další vztahy, které v souvislosti s dodáv-

kami elektřiny nebo plynu mohly vzniknout, zejména pak případný smluvní vztah 

mezi zákazníkem a podomním prodejcem. Nezbytná je také výpověď všech udě-

lených  plných  mocí.  Nemuselo  však  zůstat  u  jediné,  neboť  podomní  prodejce  

mnohdy plnou moc ze strany zákazníka dále udělil třetím osobám.

Závěrem lze doporučit i průběžný kontakt s dodavatelem elektřiny nebo plynu, 

u nějž si zákazník přeje setrvat. Takový kontakt úspěšnému řešení situace po-

může.

Mgr. Petr Tomášek, Ph.D.

odborný asistent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Knihovna Městského obvodu Pardubice III přivítala 
na konci října 2018 svého  

TISÍCÍHO ČTENÁŘE
Jubilejní dětská čtenářka Iva Nováková obdržela dárkový balíček 

a květinu z rukou starosty MO Pardubice III 
Ing. Mgr. Vítězslava Štěpánka.

Děkujeme tímto všem našim čtenářům za přízeň 
a těšíme se na setkávání s Vámi v roce 2019.
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DUBINSKÁ ŠKOLA SLAVÍ NAROZENINY

Letos si  na dubinské škole připomínáme 35.  výročí  jejího otevření. 
Oslavy začaly už 3. prosince, kdy proběhl Den otevřených dveří. Ro-
diče mohli sledovat výuku i činnost v odděleních školní družiny. 
Zájemci si v doprovodu vedení školy prohlédli školní budovu. Odpo-
ledne bylo vyhrazené pro setkání s bývalými zaměstnanci a dalšími 
hosty.  V podvečer  jsme  se  společně  sešli  na nádvoří  školy  u  slav-
nostního  rozsvícení  školního  vánočního  stromu  a  mohli  obdivovat  
i betlém.  Poslední  tóny  koled  dozněly  a otevřely  se  stánky  vánoč-
ního  jarmarku.  Děti  se  při  výrobě  prodávaných  vánočních  dekora-
cí  opravdu  snažily,  a  tak  snad  nebyl  nikdo,  kdo  by  dokázal  odolat  
nabídkám  a  dětským  rozzářeným  očím.  Maminky  i  tatínkové  pak  
společně s dětmi tvořili ve vánočních dílnách. Bylo to opravdu milé 
adventní setkání. Během školního roku nás čekají i další akce k výro-
čí vzniku školy. Uveďme např. výtvarnou i  literární soutěž a vydání 
výročního almanachu, v kterém zveřejníme nejlepší práce. Největší 
událostí, na kterou se už teď těšíme, bude školní akademie v míst-
ním kulturním domě.

I. Rozinková



POŠKOZOVÁNÍ MLADÝCH STROMŮ  
A KEŘŮ VÝKALY A EXKREMENTY 
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2019 
Sazba  poplatku  za  TKO  pro  rok  2019  zůstává  stejná  jako  v  předchozích  
letech, a to ve výši 500,-Kč za kalendářní rok.  Splatnost poplatku je do 30. 
dubna 2019. Poplatek za TKO je povinna hradit  fyzická osoba s trvalým 
pobytem  na  území  obvodu  a  dále  vlastník  nemovitostí  (bytu,  rodinného  
domu nebo stavby určené k individuální rekreaci), kde není hlášena žádná 
osoba k trvalému pobytu. Pokud je vlastníků nemovitosti více, platí popla-
tek společně a nerozdílně, a to ve výši  500,- Kč za nemovitost.  Od placení 
poplatku je osvobozena  nemovitost, pokud mají všichni její vlastníci trvalý 
pobyt na území města Pardubic. 
Poplatek  ze  psů  pro  rok  2019  zůstává  též  ve  stejné  výši  jako  v  letech  
předešlých, tedy 1.200,- Kč za rok a psa (jehož držitel má trvalý pobyt či 
sídlo v panelovém či bytovém domě) či 200,- Kč za rok a psa (jehož držitel 
má trvalý pobyt či sídlo v rodinném domě nebo je poživatelem sirotčího, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a tento důchod je jeho 
jediným příjmem).  Poplatek je splatný do 15. března 2019.  Pokud sazba 
poplatku činí  za jednoho psa více jak 400,- Kč,  je možno poplatek hradit 
ve dvou stejných dohodnutých splátkách se splatností k 15. březnu a 15. 
srpnu roku, nebo ve čtyřech dohodnutých splátkách k 15. březnu, 15. květ-
nu, 15. srpnu a k 15. listopadu. 
Úřad městského obvodu bude občanům složenky k placení  místních po-
platků distribuovat do jejich domovních schránek v měsíci únoru 2019. 
Pokud nebudou domovní schránky řádně označeny, mohlo by se stát,  že 
složenky  nebude možné doručit.  Neobdržení  složenky  ovšem poplatníka  
nezbavuje povinnosti místní poplatek hradit. Ke splnění poplatkové povin-
nosti není ani nutné čekat až na obdržení složenky.
V  této  souvislosti  žádáme  občany  o  překontrolování  a  dooznačení  své  
schrány  tak,  aby  na  schránce  byly  uvedeny  všechny  osoby,  které  mají  
v  konkrétní  nemovitosti  nahlášen  trvalý  pobyt,  zejména  pokud  mají  jiné  
příjmení. Tento problém vzniká např. v případech, kdy rodiče přihlašují své 
děti k trvalému pobytu k prarodičům, apod.
Poplatky  lze  hradit  v  hotovosti  na  pokladně  Úřadu  městského  obvodu  
Pardubice III, Jana Zajíce 983 (nelze platit platební kartou) v provozních 

hodinách, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 
od 8:00 do 15:30 hodin  a v pátek  od 8:00 do 14:00 hodin.  Pro  rychlejší  
vyřízení je vhodné složenku přinést s sebou.  
Další možností pro zaplacení je složenkou nebo bankovním převodem dle 
dispozic  na  složence.  Při  placení  převodem  dbejte  prosím  zvýšenou  po-
zornost na správné uvedení čísla účtu a variabilního symbolu pro správné 
přiřazení platby.
V případě hromadné platby za více poplatníků využívejte formulář pro hro-
madné platby, který je k dispozici u správkyně poplatku.
Do 30. 4. 2019 je možno k placení místního poplatku za TKO využít poklad-
ny úřadů městských obvodů I – VIII, nebo centrální pokladnu Magistrátu 
města Pardubic na nám. Republiky 12. Po tomto termínu platbu v hotovos-
ti  je  možné učinit  jen  na pokladně místně  příslušného úřadu městského 
obvodu.

Další informace o poplatcích je možné získat u správkyň poplatků:
Iveta Škodová, tel. č.: 466 799 135, mobil: 731 198 164;
Petra Lemberková, tel. č.: 466 799 138, mobil: 602 172 160.

Počasí v posledních letech znamená pro výsadby stromů a keřů extrémní 
zátěž.  Vlna  sucha,  tropická  vedra,  mírná  zima,  silné  větry  jsou  příčinou  
poškození a dokonce i úhynu dřevin nejen na našem obvodě. 
Městský obvod zvýšil množství zálivky nejen u nových výsadeb, ale zaléval 
i starší dřeviny. Přes veškerou snahu se nepodařilo zachránit všechny dře-
viny. Usychají, jak mladé výsadby, tak i stromy staré desítky let. Extrémní 
počasí dřevinám nepřeje. 
Bohužel  jsou  dřeviny  zatížené  městským  prostředím.  Ve  městech  jsou  
obecně  problémem zpevněné  plochy  (např.  z asfaltu  či  z betonu),  které  
nejsou schopny vázat vodu, ale naopak akumulují teplo. 
Dřeviny na tyto stresové faktory nejsou připravené a musí s nimi bojovat. 
Lidé bohužel více přispívají k jejich poškození tím, že nezabrání psím miláč-
kům venčení ke stromům a keřům. Ty životnost dřevin velmi omezují.  Ne-
jen, že exkrementy nevypadají dobře, ale ničí životní prostředí. Dřevinám 
však neškodí pouze exkrementy, negativní důsledky má i kyselá psí moč, 
která je pro dřeviny agresivní tekutinou. Psí moč má dopad nejen na nově 
vysazené dřeviny, ale i na zatravněné plochy nebo záhony. Pokud na okra-
jích záhonů uvidíte uschlé keře, je to oblíbené místo některých pejsků.

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová
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SVOZ ODPADU V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ 2018 A V NOVÉM ROCE

V  době  vánočních  svátků,  které  letos  připadají  na  pracovní  dny  pondělí   
24. 12., úterý 25. 12 a středu 26. 12. 2018, bude zachován standardní har-
monogram svozu komunálního odpadu i separovaných složek odpadu pro 
občany města, firmy i obce. Všechny separační dvory budou v době vánoč-
ních svátků v tyto dny a na Nový rok naopak uzavřeny. 
Za úterní svoz odpadu na Nový rok 1. 1. 2019 bude probíhat náhradní svoz 
ve  středu  2.  1.  2019,  stejně  tak  budou  o  1  den  svozu  posunuty  veškeré  
standardně plánované svozy nádob v průběhu 1. kalendářního týdne roku 
2019. Tzn., že nádoby, které by se standardně sypaly v úterý, budou svezeny 
ve středu, středeční svoz bude realizován ve čtvrtek, čtvrteční v pátek a ná-
doby, které se běžně sváží v pátek, budou na začátku ledna mimořádně sve-
zeny až v sobotu 5. 1. 2019. Tímto prosíme ty občany a zákazníky, kterých 
se tato změna dotkne, aby toto brali v potaz a nádoby připravili k výsypu 
v průběhu 1. kalendářního týdne roku 2019 o den později než obvykle.  
Od 2. kalendářního týdne roku 2019 bude již svoz probíhat beze změn a pra-
videlně tak, jak je nastaven standardní harmonogram svozů nádob.
Dále připomínáme, že Ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční stro-
meček přímo na separační  dvůr,  mají  možnost odložit  živé odstrojené vá-
noční  stromky ke stanovištím kontejnerů.  Stromky odložené k popelnicím 
u rodinných domků nebudou svezeny. Žádáme, aby stromky byly zbaveny 
veškerých ozdob,  protože jsou poté odvezeny na městskou kompostárnu 
do Dražkovic, kde se stávají vstupní surovinou pro výrobu kompostu. 

V souvislosti s výše uvedeným si také dovolujeme upozornit na další zkva-
litnění a zpřístupnění našich poskytovaných služeb, a to otevřením dalšího, 
již devátého sběrného dvora na území města Pardubic od 21.1.2019. Tento 
nový separační dvůr se nachází v ulici  Na Staré poště a bude poskytovat 
plný servis v možnosti ukládání odpadů i elektrozařízení. 

Závěrem nám dovolte poděkovat za spolupráci v roce 2018 a popřát všem 
klidné a spokojené svátky prožité ve zdraví a společnosti těch nejbližších.

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