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Radnice spustila unikátní projekt „Na počátku záleží“

O čem se mluví...

… o jedničkovém roce s primátorem města Pardubic Martinem Charvátem

Pane primátore, pomalu končí rok 2021,
kterému mnozí říkají „jedničkový“. Byl podle vás pro Pardubice na jedničku?
Bohužel chod města a život takřka každého z nás, stejně jako v loňském roce, ovlivnil
koronavirus. Nemohu to nezmínit, protože
kromě zdraví má pandemie rozsáhlý ekonomický dopad jak na velké podniky, tak na malé
podnikatele a živnostníky, mnozí přišli o výdělek. Takže z tohoto pohledu na jedničku
určitě nebyl. Na druhou stranu se mnoho věcí
povedlo a můžeme z nich mít radost. To platí
jak pro město, tak pro jeho obyvatele. Doufám
totiž, že každému z vás přinesl rok 2021 alespoň jednu malou radost či dobrou zprávu.
Co se tedy v roce 2021 městu podařilo?
Například se podařilo odstartovat řadu
investičních akcí, které se dlouho připravovaly. Tou první, a vlastně již ukončenou, byla
rekonstrukce ulice Na Spravedlnosti. Díky
tomu, že v této lokalitě v posledních letech
vyrostlo množství bytů i infrastruktury především zdravotnického charakteru, je ulice
velmi frekventovaná a její kvalita zatížení
neodpovídala. Došlo nejen k opravě povrchů
komunikací, vznikla nová parkovací místa
a především se ulice od křižovatky s S. K.
Neumanna stala obousměrnou. To přispěje
k lepšímu zprůjezdnění oblasti stejně jako to,
že napojení ulice Na Spravedlnosti a Pichlova
na S. K. Neumanna nově řídí semafory. Nejen
k této rekonstrukci, ale i k některým dalším

musíme přikročit proto, že se město vyvíjí,
roste a přitom zvláště dopravní infrastruktura
tomu nestačí, neodpovídá. Naší snahou proto
je, abychom uměli přimět soukromé investory
a developery, aby se podíleli také na dobudování potřebných komunikací, ale třeba i škol,
školek a služeb. Protože je logické, že když
někde postavíte bytové domy pro sto a více
rodin, musí ti lidé někam chodit nakupovat,
někam k lékaři, jejich děti musí mít školky
a školy. A je trochu nefér, že soukromý developer investuje do nemovitostí, které mu generují zisk, a ostatní neziskové objekty nechá
ne městu.
Jednou z největších letošních investic
je rekonstrukce nadjezdu Kyjevská, který je
hlavní spojkou města s nemocnicí.
Tato akce se velmi dlouho připravovala,
vždyť nadjezd sloužil motoristům bez výraznějšího zásahu téměř šedesát let. I když se
přípravné práce včetně průzkumných prací
rozhodně nepodcenily, ukázalo se až během
rekonstrukce, když se odkrývaly jednotlivé
vrstvy, že most je v daleko horším stavu,
než dosavadní průzkumy ukázaly. Skutečný
technický stav mostu, po němž denně projížděly tisíce vozidel, nákladní automobily
a MHD nevyjímaje, odhalil až diagnostický
průzkum ložisek a úložných prahů, který bylo
možno provést až po zvednutí mostních polí.
Ložiska, uložená pod deskami mostních polí,
byla natolik zkorodovaná, že je nebylo možno

repasovat, ale musí se nahradit ložisky novými. Další průzkum ukázal, že stávající sanace
pilířů a jejich hlavic není dostatečně soudržná
a nelze ji tedy jen očistit, ale je třeba vrstvu
celoplošně odstranit a provést novou sanaci. Další práce si vyžádá i odstranění příčin
a důsledků dlouhodobého zatékání vody s obsahem posypové soli do stativ pilířů, jehož
důsledkem je koroze betonářské a předpínací
výztuže. Největší zdržení stavby ale způsobila
degradace materiálu pilíře stojícího mezi železničním koridorem Praha – Česká Třebová
a jižní spojovací kolejí. Tady průzkum prokázal,
že působením bludných proudů v blízkosti
trakce a slané vody došlo k padesátiprocentnímu úbytku třmínkové výztuže a značnému
narušení statiky pilíře. Poškozený pilíř se musel odbourat a nahradit pilířem novým. Stavba
logicky nabrala zpoždění, v současné době se
předpokládá ukončení rekonstrukce během
dubna 2022. Částka se ze 240 milionů navýší
o cca 20, což v rozsahu víceprací není moc.
Navíc město uhradí většinu nákladů z dotace.
Vím, že prodloužení termínu rekonstrukce je
nepříjemné jak pro návštěvníky nemocnice,
vozidla IZS, tak pro řidiče MHD a dalších spojů. Radost nemají ani na objízdné trase, ale
nedá se nic dělat. Prosím všechny o trpělivost
a pochopení.
Nejočekávanější a největší investiční
akcí posledních několika let je rekonstrukce „letního“ fotbalového stadionu v centru
města.
Je to tak, po dlouhých úvahách, dohadování a rozhodování, jestli rekonstruovat, jak
a za kolik, se nakonec dospělo k jasnému rozhodnutí: opravit stadion prostřednictvím soutěže „design and built“, tedy v rámci zastropované finanční částky měli uchazeči navrhnout
stavbu a stanovit její cenu. Stavbu si firma
převzala letos na jaře. Některým se zdá, že se
toho na stadionu zatím děje málo, ale zástupci firmy PORR ujistili město, že revitalizace
letního stadionu bude hotova ve smluveném
termínu, tedy v lednu 2023. Ani cena, za niž
se PORR zavázal stadion přestavět, se nemění. Hotovo bude v lednu 2023. V současné
době jsou u konce bourací práce na historické

západní tribuně a vyztužení jejích nosných
konstrukcí, na začátku zimy budou zakládány piloty nových tribun, jejichž stavba začne
začátkem příštího roku. Už se těším na první
domácí zápas našich fotbalistů.
A co Pardubice investičně čeká v příštích letech?
Budu mluvit o plánech, protože záleží
na rozpočtu města pro další roky. Máme
projekt pro generální opravu letního koupaliště na Cihelně. Bazénové technologie, areál
i jeho vybavení dosluhuje. Obyvatelé Pardubic
si zaslouží moderní, bezpečný areál pro letní
radovánky. Ve výhledu je i oprava Zelené brány. Obyvatelé Pardubic v referendu rozhodli,
že se při opravě brána nebude omítat a ponechá se kamenný vzhled zdiva. Těší mě, že
se referenda zúčastnilo takové množství lidí,
kteří chtěli vyjádřit svůj názor. My jej samozřejmě budeme respektovat. Budoucí investicí
s největší prioritou je výstavba autobusového
nádraží pro regionální a dálkovou dopravu
– terminál B, s následným napojením lávky
přes železniční koridor. Tady je vše připraveno, jedním z posledních kroků je to, aby se ze
dvou bytů v domě na Pernerově náměstí vystěhovali poslední nájemníci. Ti bohužel zatím
naše výzvy a nabídky neakceptují. Mrzí nás
to, protože při tom nejčernějším scénáři se
může stát, že vinou tohoto rozmaru zbylých
obyvatel domu bude zmařena celá investice,
přijdeme o dotaci a krajské město bude bez
autobusového nádraží. Bohužel byť je město
vlastníkem domu a bytů, zákon upřednostňuje
nájemníky před oprávněným zájmem majitele
domu. Ale jsem optimista, věřím, že nakonec
vše dobře dopadne.
Za pár dnů vstoupíme do roku 2022.
Jaký bude?
Takový, jak se o něj zasloužíme, a takový,
jaký si jej uděláme. Záleží na každém z nás.
Nicméně k tomu, aby se dobře žilo a pracovalo, je zapotřebí zdraví. A není to pouhá fráze.
Proto vám všem přeji pevné zdraví, hodně síly
a optimismu. A také štěstí, úspěch a aspoň
trochu dobré nálady. Přeji nám všem, aby se
nám i nadále společně v Pardubicích dobře žilo
a dařilo. Krásné Vánoce a úspěšný nový rok!
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www.napocatkuzalezi.cz
Vzbudit zájem dětí o problematiku
vztahů v rodinách a ukázat „zdravý“
pohled dětí na vztahy v rodině je cílem
pilotního projektu pardubické radnice,
který připravila pro žáky základních škol

v Pardubicích v úzké spolupráci s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje
a Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice. Tým psychologů by měl
v rámci debat ozřejmit žákům ve věku 11
až 12 let, kam až nezdravé rodinné vztahy mohou dojít a jak zásadně mohou
dítě a jeho další vývoj ovlivnit a narušit.
„Pardubické základní školy budou letos věnovat část své výuky v pátých třídách tématu rodiny a důležitosti vztahů
na počátku lidského života. V našich pátých třídách je v letošním školním roce
988 žáků a my bychom jim všem chtěli
dát možnost probrat důležitost vztahových vazeb v rodině s odborníky, neboť
na počátku života skutečně záleží ze
zažitých vzorců v rodině se těžko vystupuje a ovlivňují celý náš život. Otevřené
debaty na toto citlivé téma se konají postupně v každé z našich škol v třídních
kolektivech volnou a dětem srozumitelnou podobou, seriál debat jsme odstartovali koncem října a zpětná vazba
naznačuje, že je to správný preventivní
krok,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za školství a sociální politiku
města Jakub Rychtecký s tím, že diskuzí
projekt nekončí, neboť v rámci projektu
vznikly také webové stránky www.napocatkuzalezi.cz, které poskytují komwww.napocatkuzalezi.cz
plexní informace o problematice
a další
důležité odkazy na dané téma, kam se
mohou dotyční v případě potřeby obrátit pro pomoc.
„Dětství bez traumat a nadlimitních psychických zátěží je základem
optimálního vývoje každého dítěte.
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Pod vedením zkušených lektorů budou
probíhat v každé pardubické páté třídě
základní školy besedy, kdy po zhlédnutí
několika tematických videí budou dětem citlivě kladeny otázky k zamyšlení.
Besedy moderují naši lektoři tak, aby
dítě, které případné trauma či nadlimitní zátěž samo zažilo, nesdělovalo tuto
zkušenost před třídním kolektivem, ale
mohlo ji ventilovat a zpracovat následně se školním psychologem,“ uvedl ředitel Poradny pro rodinu Pardubického
kraje Roman Miletín. „Záměrně jsme cílili na věkovou skupinu 11 až 12 let, tedy
na děti, které si již plně uvědomují dopad případných negativních rodinných
vztahů na sebe, ale zároveň je zde čas
a prostor zažitá myšlenková schémata,
názory a postoje žádoucím způsobem
měnit,“ doplnil svého kolegu ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice Jiří Knoll.
Myšlenka upozornit na důležitost
správného navázání vztahové vazby
pomocí videí vznikla v rámci Komunitního plánování v pracovní skupině Rodina
s dětmi a mládež. „Oslovili jsme s myšlenkou natočit osvětová videa naše
herce z Východočeského divadla, kteří
na spolupráci okamžitě kývli. Vzniklo
tak šest zhruba minutových videí, která věrně simulují nejrůznější situace,
v nichž se bezbranné děti často ocitají.
Jsou natočena očima malého dítěte,
které nemá možnost do děje zasáhnout
a ovlivnit ho jinak než pláčem či snahou
o navázání komunikace s rodiči. Právě
takové situace mohou ovlivnit další
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vývoj dítěte, aniž si to uvědomujeme,“
nastínila vedoucí odboru sociálních věcí
pardubické radnice Iva Bartošová.
Na besedy uskutečněné v pátých třídách ve školním roce 2021/2022 naváže práce se šestými ročníky ve školním
roce 2022/2023, kdy např. v hodinách
českého jazyka budou žáci psát na téma
vztahů v rodině slohovou práci. Akci
se rozhodli v rámci společenské odpovědnosti finančně podpořit i významní
zaměstnavatelé v regionu společnosti
Foxconn a Elektrárny Opatovice.
„Projekt komunikuje silné a důležité
téma, má odborné garanty a je kvalitně zpracován velmi zajímavou formou.
Jako rodič jsem byl ihned od představení záměru městem Pardubice
přesvědčen, že naše společnost bude
tento projekt podporovat od samého
počátku a pomůže upozornit na problematiku důležitosti navázání dobrého citového vztahu mezi rodičem a dítětem.
Společnost Foxconn podporuje různé
edukativní, sportovní i kulturní projekty, které pečlivě vybírá, a zde u Na počátku záleží nebylo o spolupráci pochyb,” uvedl manažer PR a komunikace
společnosti Foxconn Česká republika.
„Fakt, že na počátku opravdu záleží, je
hlavním důvodem podpory tohoto projektu naší společností. Věříme, že tento
zcela unikátní počin pardubické radnice
bude pomáhat a časem splní svůj účel
třeba i za hranicemi města Pardubic,“
potvrdila slova Pavla Koženého Hana
Počtová, mluvčí společnosti Elektrárny
Opatovice.

Pardubice mají nové Dopravní informační centrum
Aktuální situace na křižovatkách,
informace o parkování či zpoždění
spojů městské hromadné dopravy
nebo data z městského kamerového
systému. To vše bude mít radnice
nově k dispozici na jednom místě,
v novém Dopravním informačním centru, které bylo v listopadu slavnostně
otevřeno v prostorách Dopravního
podniku města Pardubic.
Nový objekt se nachází v místě,
kde měl dopravní podnik původní
dispečink, který však nebyl schopen prostorově nové technologie
pojmout. Proto byly prostory roz-

šířeny o celé nové patro a vybaveny potřebnou moderní technikou
a servery, na nichž budou všechna
získaná data ukládána.
„Spuštění tohoto centra je vlastně
jakýmsi vyústěním základní etapy telematických projektů ve městě. Jeho
vybudování jsme plánovali od roku
2015, tedy od počátku příprav všech
těchto projektů, ať už se jedná
o smart parking, inteligentní řízení
dopravy, nové digitální radiové sítě
či zavedení nového odbavovacího
systému v MHD. Všechna data budou nyní shromažďována na jednom

místě, což umožní získané informace
snáze propojovat, analyzovat a případně reagovat na aktuální dopravní
situaci,“ informuje náměstek primátora Petr Kvaš, do jehož gesce spadá
oblast dopravy.
V České republice již funguje Národní dopravní informační centrum
v Ostravě, z něhož je možné čerpat
různé informace o dopravě, ať už
od Policie ČR, dopravních podniků
či samotných občanů. „Pardubice
budou nyní fungovat jako podpůrné
centrum, které bude schopné poskytnout relevantní informace o do-

pravní situaci v našem městě právě do národního centra v Ostravě.
Rádi bychom také vzhledem k velké
dopravní návaznosti přebírali data
z Hradce Králové, kde o vybudování
podobného centra již také uvažují.
Do budoucna navíc zvažujeme, zda
by součástí informací, které bude
možné z centra čerpat, nebyly také
údaje o počasí. Důležité ale je, že
nyní máme dokončeno jádro, na kterém můžeme stavět a které nabízí
nové možnosti rozvoje systému
a spolupráce s dalšími subjekty,“ doplňuje náměstek Kvaš.

Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.
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Pardubické vánoční trhy se letos konat nebudou

Pardubická radnice spolu s pořadatelem trhů dělala vše pro to, aby Pardubické vánoční trhy proběhly
(i když ve zredukované podobě bez kulturního a jiného doprovodného programu), nicméně aktuální vládní
opatření situaci změnila a vánoční trhy letos v Pardubicích nebudou.

Pardubice si důstojně připomněly státní svátek 17. listopadu

Pardubice mají svoji kuchařku

Novou kuchařku s názvem „Pardubice na talíři“ ve spolupráci s Turistickým
informačním centrem připravila Svatava
Vašková, známá foodbloggerka vystupující

pod pseudonymem Coolinářka, která má
za sebou vydání už čtyř kuchařek a tisíce
fanoušků na svém internetovém profilu.
Hlavními aktéry receptů jsou nejen
Pernštejnský kapr a Dolanská husa, ale
i perník, pivo Porter z Pardubického pivovaru nebo třeba luštěniny z Kávovin
a.s. Zkrátka, v kuchařce najdete inspiraci
na vaření z místních surovin, tradičních
lokálních výrobků a produktů od místních pěstitelů. Ostatně město Pardubice a jeho blízké okolí se může pyšnit
značkou certifikovaných regionálních
produktů Kraj Pernštejnů regionální produkt ®. Turistické informační centrum
Pardubice se proto rozhodlo místní producenty podpořit a na jejich usilovnou
práci touto formou upozornit.
Slavnostní křest knihy proběhne dne
9. 12. 2021 od 17.00 hodin ve výstavním
prostoru Mázhauz na Pernštýnském

náměstí, kde během prosince a ledna
bude k vidění výstava fotografií otištěných v kuchařce. Jejich autorkou je
sama Coolinářka, která se svým stylem
focení gastronomie vyhrála fotosoutěž
Tisíc barev, chutí a vůní světa. Kuchařka „Pardubice na talíři“ je k zakoupení
v Turistickém informačním centru Pardubice vedle Zelené brány a ve výstavním prostoru Mázhaus na Pernštýnském
náměstí. Ti z vás, kteří se rádi nechají
inspirovat, tak mohou zahrnout místní
produkty do svého jídelníčku. Neváhejte
a vyzkoušejte recepty z tradičních surovin z Pardubic a okolí! Pochutnáte si.
Advent na Zelené bráně
Zelená brána se jako správná dáma
v adventním čase oblékla do vánočního. A nejen to. Pro malé návštěvníky si
v letošním roce připravila pestrý vánoční

program. Hlavní výzvou je vytvoření co
nejdelšího vánočního papírového řetězu.
Každý návštěvník na něj může přidat jedno papírové kolečko, kam na památku zapíše svoje jméno, vzkaz či věnování. Kolik
koleček bude řetěz celkem mít a jak dlouhý
nakonec bude? Dozvíte se na Tři krále!
Tím ale vánočně laděné aktivity na bráně
nekončí. Děti si zde také mohou vytvořit
vlastní vánoční přání a dle svého vkusu
nazdobit papírové vánoční ozdoby, které
si samozřejmě s sebou vezmou domů.
Během návštěvy Zelené brány nevynechte ani výstup na vyhlídku, odkud se vám
naskytne unikátní výhled na osvětlené
Pardubice ve vánoční náladě.
Otevírací doba v prosinci je ve středy a čtvrtky od 15:00 do 18:00 hodin
a od pátku do neděle od 10:00 do 12:00
a od 13:00 do 18:00 hodin.
Více na www.zelenabrana.eu.

Státní hymnou, jež 17. listopadu
v Den boje za svobodu a demokracii
zazněla z divadelního balkónu, který
během revolučních listopadových dní
roku 1989 sehrál v Pardubicích velmi

významnou roli, jsme oslavili 32. výročí
sametové revoluce.
Hymnu zahrálo hudební uskupení
Žesťová harmonie Pardubice složené
z posluchačů ZUŠ Pardubice, Havlíč-

kova. Divadlo bylo během večera také
slavnostně nasvíceno v barvách trikolory. Radnice pak symbolicky v 17:11
hodin pustila z městského rozhlasu
ikonickou píseň symbolizující události

roku 1968 – Modlitbu pro Martu zpěvačky Marty Kubišové. Východočeské
divadlo i statutární město Pardubice
se tak připojilo k celorepublikové iniciativě Díky, že můžem!

Východočeské divadlo uvede oficiální premiéru Žítkovských bohyní
Kartami osudu inscenace Žítkovských bohyní vloni pořádně zamíchal koronavirus, hra byla nazkoušena během
celospolečenského lockdownu, poslední
generální zkoušku zhlédlo jen několik zaměstnanců divadla a premiéra, původně
naplánovaná na 16. ledna, byla odsunuta až na stávající sezónu. Premiéroví
diváci tak novou dramatizaci veleúspěšného románu o ženách, které byly obdařeny darem nadpřirozených schopností,
uvidí až s téměř ročním zpožděním, a to
4. prosince v Městském divadle. (Tedy
alespoň tomu v době psaní textu pro
Radniční zpravodaj vše nasvědčovalo,
ani dnes uprostřed další vlny epidemie
totiž nelze nic předem tvrdit s určitostí.)

Oblíbený titul Kateřiny Tučkové,
ověnčený řadou cen např. Magnesia Litera 2013, Kosmas cena čtenářů či Cena
Josefa Škvoreckého 2012, do divadelní
podoby převedli Jiří Janků a Kateřina
Dušková, která následně text také inscenovala. Strhující příběh Dory Idesové
nás zavádí do obce Žítková, kde se hlavní
hrdinka narodila, vyrostla a kde má kořeny. „Zde rozplétá osudy žen svého rodu,
který sahá až do 17. století k procesům
s čarodějnicemi a končí v současnosti.
Dora se jejich umění věštění, léčení a zaříkávání tzv. bohování nenaučila, ale
rozhodla se o něm napsat vědeckou práci. Pátrání po pravdě o bohyních se pak
prolíná s napínavým osobním příběhem

a hledáním vlastní identity,“ říká dramaturgyně Jana Uherová.
V hlavních rolích hrají Petra Janečková a Jindra Janoušková, jako host ve hře
vystupuje členka Divadla na Vinohradech Antonie Talacková. A spolu s nimi
i téměř celý herecký soubor Východočeského divadla a řada externistů.
„Když jsem Žítkovské bohyně poprvé
četla, bylo mi úzko ze systému, který ničí
výjimečné jedince. Bylo mi úzko z toho,
jak se společnost lidí vybočujících z průměru bojí a jakou má tendenci vytlačovat je ze svého středu. Současně s tím
se ale přede mnou rozprostírala Kateřinou Tučkovou úchvatně popsaná krajina
Moravských Kopanic, kde jsem nikdy

nebyla a kterou jsem si představovala
v barvité nádheře. Několik dní jsem Žítkovské bohyně nemohla pustit z hlavy,“
vzpomíná režisérka Kateřina Dušková.
V čem tkví síla předlohy, však pouze odhaduje: „Nejspíš nás vzrušuje blízkost
čehosi, co nás přesahuje. Jako bychom
četli dokument o dávno zaniklém fenoménu a přitom sledujeme intimní příběh
ženy hledající své kořeny. Ženy, co se
pokouší srovnat s minulostí svých předků, ženy, co hledá sama sebe. A to přece
známe my všechny… Navíc, vždy mě
stále znovu a znovu udivuje, jak dokáže být člověk silný v limitních situacích.
A to se hrdinkám Kateřiny Tučkové děje.“
Radek Smetana, mluvčí VČD

Bubeníka, okresního hejtmana Hynka
Boukala, zakladatele známé Prokopky Josefa Prokopa nebo spisovatele Jaromíra
Johna. Nyní k nim nově přibudou hroby
Václava Durycha a PhDr. Karla V. Seydlera
na městských hřbitovech a válečný hrob
Jiřího Hoška v Pardubičkách.
Václav Durych (1863–1897) se narodil v Turnově, během života působil mj.
v Pardubicích. Po celý život se věnoval
spisovatelské a novinářské činnosti,
v Pardubicích byl vydavatelem a redak-

torem časopisu Pernštýn. PhDr. Karel V.
Seydler (1847–1883) pocházel ze Žamberka a po promoci působil jako profesor
dějepisu na vyšší městské reálné škole
v Pardubicích. Stál u zrodu Literárního
spolku a pardubického muzea, podílel se
na činnosti pěveckého spolku Ludmila.
Radiotechnik Jiří Hošek (1914–1945) byl
pardubickým rodákem, padl 8. května
1945 při obraně vysílače v Liblicích. Jeho
památku připomíná i pomník obětem 2.
světové války nedaleko místa tragédie.

Pardubický Slavín se rozrůstá
Pardubický Slavín, tedy soubor hrobů
významných osobností, o které pečuje
město, se rozroste. Zastupitelé Pardubic
schválili zařazení dalších tří pietních míst
mezi hroby v péči města. Pardubice zřídily institut hrobů v péči města před pěti
lety. S nyní schválenými tak bude město
pečovat již o jedenáct pietních míst, připomínajících památku významných pardubických občanů. „Ukazuje se, že zřízení
institutu hrobů v péči města bylo velmi
prozíravé. Mnohé z nich by dnes již zřejmě

neexistovaly nebo by zanikly postupem
let, neboť se o ně nemá kdo starat. Přitom
jde o připomínku osobností významných
leckdy nejen pro Pardubice, ale pro celou
republiku. Toto je to nejmenší, co můžeme
udělat pro to, aby nebyli zapomenuti,“ řekl
primátor Pardubic Martin Charvát.
Hroby v péči města lze najít na Novém
i Starém městském hřbitově i na hřbitově
v Pardubičkách. Město již zajišťuje běžnou péči například o hroby svých bývalých
starostů Leopolda Wernera či Václava

Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.
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Na radnici se předávaly medaile města a čestné občanství

Město ocenilo další své nejvýznamnější osobnosti, které se zasloužily
o rozvoj města a šíření jeho dobrého
jména napříč republikou. Vzhledem
k tomu, že slavnostní akt, který je

v Pardubicích již tradicí, byl v minulém
roce kvůli pandemické situaci odložen,
předali zástupci města medaile a čestné občanství nejen za rok 2019, ale
také za rok 2020.

„Při předávání ocenění města si
vždy uvědomím, kolik významných
osobností přispělo k tomu, aby Pardubicím pomohly, aby je posunuly o kousek dál, aby se v nich lépe žilo. Loňské
slavnostní předávání těchto ocenění
jsme byli nuceni vzhledem k pandemické situaci bohužel zrušit, o to větší
mám radost, že jsme se tu letos mohli
sejít a oceněným za jejich přínos městu
osobně poděkovat,“ podotýká primátor
Pardubic Martin Charvát.
Čestné občanství za rok 2020 si
ve společenském sále převzal Evžen Erban, bývalý plochodrážní jezdec a dlouholetý manažer závodu Zlatá přilba,
která je známá i za hranicemi České republiky. Medailí za rok 2019 město ocenilo celoživotní práci bývalé primátorky
Pardubic Hany Demlové, práci bývalé
ředitelky Komorní filharmonie Pardubice Jarmily Zbořilové a Václava Ráliše,
podkováře jezdeckých a dostihových

koní, jehož rukama prošlo přes 20 vítězů Velké pardubické. Za rok 2020 si
pak medaili města převzali pilot a jeden
ze zakladatelů a organizátorů Aviatické pouti Josef Hadinec a mezi medailí
oceněnými nechyběli ani vydavatel knih
o Pardubicích a bývalý náměstek pardubického primátora Jiří Razskazov či
novinář a hlasatel František Nerad. Dodatečně si medaili města ještě převezme Karel Hřebačka, další ze zakladatelů
a organizátorů Aviatické pouti.
Ocenění města Pardubic jsou udělována každoročně na základě návrhů
občanů. Čestné občanství je nejvyšším
oceněním, které může město udělit,
a patří skutečně výjimečným osobnostem. Pardubice jej udělují od roku
1861. Medaili města, která je druhým
nejvyšším oceněním, udělují Pardubice
od roku 1994. Oceněny bývají osobnosti působící v nejrůznějších sférách.

Radnice chystá revitalizaci bytových domů v Husově ulici
Pardubice se chtějí pustit do kompletní přestavby bytových domů v ulici
Husova a vybudovat zde bytové jednotky vhodné nejen pro startovací bydlení,
ale také pro osoby se zdravotním postižením i sociálně znevýhodněné obyvatele. Celková revitalizace se týká domů
č.p. 1116-1119, jejich rekonstrukcí by zde
mělo vzniknout celkem 88 nových bytů.
„Jednotlivé byty budou nejen opraveny, ale upraveny také dispozičně,
některé z nich budou navíc osazeny
balkony. Zároveň počítáme s energetickými úsporami, jelikož návrh stavby zahrnuje změnu vytápění domů
včetně vylepšení tepelně-technických
parametrů konstrukcí, zateplení domů
a kompletní výměnu oken. Díky realizaci projektu tak dojde ke zhodnocení
majetku ve vlastnictví města s potenciálem zhodnotit ceny pozemků
a nemovitostí v této lokalitě. Celková
rekonstrukce, která je na základě přijatého návrhu stavby od společnosti AIR
atelier a současných cen ve stavebnictví odhadována na zhruba 190 milionů
korun včetně DPH, je přitom plánovaná
s ohledem na budoucí rozvoj okolního
území zahrnujícího pozemky za těmi-
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to bytovými domy, které by měly být
po změně územního plánu vhodné pro
bytovou výstavbu,“ informuje primátor
Pardubic Martin Charvát.
Město chce projektem revitalizace
bytových domů č.p. 1116-1119 v ulici
Husova reagovat na celospolečenskou
situaci v oblasti bydlení, které se pro
mnoho lidí stává stále více nedostupným. Tím, že zde budou instalovány
výtahy, budou byty dostupné i pro hendikepované. „V rozpočtu města jsme
již zajistili peníze na všechny stupně
projektové dokumentace včetně výkazu výměr na realizaci. Nic nám tedy
nebrání ve vyhlášení výběrového řízení. Nedaleko centra tak vznikne pěkná
a důstojná lokalita pro bydlení s cenově
dostupným nájemním bydlením. Rekonstrukcí dosáhneme 88 bytů ve struktuře 25 startovacích bytů pro mladé, 16
sociálních bytů primárně pro osoby se
zdravotním postižením včetně chráněného bydlení, 35 finančně dostupných
a zaměstnaneckých bytů a 12 podkrovních bytů komerčních. Mám velkou
radost, že jsme se postavili za investici
do bydlení s garantovaným nájmem
a jednoznačně odmítli snahu některých

o faktickou privatizaci významné části
bytů těchto bytových domů v majetku
města. Náklady na bydlení v posledních
letech raketově rostou, bydlení se stává pro lidi nedostupným a neviditelná
ruka trhu to rozhodně sama nevyřeší,“
objasňuje náměstek primátora Jakub
Rychtecký pro sociální politiku s tím, že
vybranou škálou bytů vyčleněných pro
různé účely zde vznikne vhodná a zároveň pestrá skladba obyvatel a předejde se tak nežádoucím jevům, které
se v této lokalitě dříve vyskytovaly.
Projekt Husova je navíc jedním ze stěžejních opatření Strategie bydlení pro
Pardubice, kterou Zastupitelstvo města
Pardubic přijalo v loňském roce. V akčním plánu pro rok 2021 je již schváleno
pokračování v přípravě projektu, radnice bude nyní hledat cesty, jak projekt
zafinancovat také z externích zdrojů
nebo prostřednictvím dotace. Dotační
možnosti pro tento typ projektu jsou
bohužel velmi omezené, jelikož dotace
se často soustřeďují pouze na sociální
byty, kterých může být v takto velkém
objektu omezený počet, v případě bytových domů v ulici Husova se jedná
o maximálně 20 bytů z celkového počtu

88. „Spolu s rekonstrukcí domů návrh
počítá také s revitalizací okolí včetně
vnitrobloku, čímž zhodnotíme celou
lokalitu a vytvoříme potenciál i na dalších pozemcích za bytovými domy, kdy
se spolu se změnou územního plánu
budou mít pozemky města za bytovými
domy několikanásobnou hodnotu v desítkách milionů korun. Navíc připouštíme i zapojení úvěrových zdrojů, neboť
výnosy z nájmů na Husovce pomohou
pokrýt velkou část nákladů spojených
s případným úvěrem a neporušujeme
tím rozpočtovou odpovědnost v souladu s externí analýzou CityFinance.
Dalším zdrojem financování může být
od roku 2023 schválený nový Program
rozvoje bydlení města, kde budeme
vracet 100 procent z výnosů nájmů
v městských bytech zpět do bydlení,“
uzavírá náměstek Rychtecký.
Podle naplánovaného harmonogramu chce mít radnice projektovou
dokumentaci zpracovanou ke konci
roku 2022. Poté bude následovat přestěhování stávajících nájemníků do vyčleněných a předem připravených bytů,
přičemž na revitalizaci by mělo dojít
v letech 2023 a 2024.

Informace v prosincovém zpravodaji jsou aktuální k 2. 12. 2021.

Byty u nádraží musí opustit poslední nájemníci

Město Pardubice potřebuje před zahájením výstavby autobusového terminálu
zcela vyklidit dům na Pernerově náměstí
u pardubického nádraží. Zůstávají v něm
nájemci dvou městských bytů, ti však dohodu o dočasném přestěhování opakovaně odmítají. Město jim v nejbližších dnech
zašle výzvu k dočasnému vyklizení bytů.
Výstavba autobusového terminálu B,
při níž bude část domu odbourána, má

začít příští rok. Administrativní budova
se dvěma byty ale musí být po dobu
veškerých prací prázdná, s odpojenými
zdroji veškerých energií. Stěhovat se
z ní tak bude i služebna městské policie.
„S nájemníky jsme se opakovaně pokoušeli na přechodném opuštění bytů
domluvit. Nabízeli jsme jim vhodné byty,
stěhování na náklady města tam i zpět,
zálohu ve výši 50.000 korun na poten-

ciální náklady, které by jim se stěhováním vznikly, a vzhledem k tomu, že jde
o starší lidi, také odpovídající sociální pomoc. Bohužel jsme k dohodě nedospěli,
proto jsme v radě města schválili výzvu
k dočasnému vyklizení bytu,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Dál se už
budou domlouvat naši právníci s jejich
právním zástupcem,“ dodal s tím, že
předpokládaný termín zahájení prací,
kterým musí nájemníci ustoupit, je 21.
únor příštího roku. Byť je město vlastníkem objektu a dotčených bytů, má
zákonem, který jednostranně ochraňuje
nájemníky, svázané ruce. Pokud nájemníci odmítnou byty vyklidit, přijde ke slovu soud. Jen na základě jeho rozhodnutí
může totiž město nájemníky z bytu bez
jejich souhlasu vystěhovat.
Část domu, navazujícího na nádražní budovu a uzavírající Pernerovo
náměstí na západní straně, bude podle projektu výstavby terminálu pro
regionální autobusy odbourána, čímž
se uvolní průjezd mezi přednádražím
a novým terminálem. Bourání dvou ze

tří vchodů i statické zajištění zbývající části domu může být, s ohledem
na bezpečnost, prováděno pouze při
naprostém vyklizení objektu a jeho
odpojení od médií. Dům v minulých
letech opustili nájemníci 27 bytových
jednotek, kterým město poskytlo byty
náhradní. Do dvou bytů, jejichž obyvatelé stěhování opakovaně odmítli, by se
nájemníci měli vrátit po 12 měsících.
Projekt na stavbu terminálu B, z něhož byla z úsporných důvodů v průběhu
roku vyjmuta stavba provozní budovy,
má již platné stavební povolení. Město
připravuje výběrové řízení na dodavatele, práce by měly začít na jaře příštího roku. Terminál B nahradí stávající
autobusové nádraží, které chce majitel
pozemku využít pro bytovou zástavbu.
Náklady na výstavbu terminálu jsou zatím odhadovány na zhruba 130 milionů
korun, téměř 100 milionů korun by mělo
město Pardubice získat z evropských
fondů, z alokace ITI Hradecko-pardubické aglomerace, jejíž programovací
období končí.

Sociální služby vymění stará auta za elektromobily
Sociální služby města Pardubic obmění
svůj vozový park. V příštím roce nakoupí
14 elektromobilů pro potřeby pečovatelské
služby a denního stacionáře. Malá, čistě
elektrická vozidla nahradí nejstarší ze stávajících automobilů, které jsou v provozu
v průměru zhruba 10 let.
Město získalo na nákup nových vozů
prostřednictvím Ministerstva pro místní
rozvoj evropskou dotaci ve výši zhruba
12,8 milionu korun. Ta by měla pokrýt 90
procent ceny, zbývajících 10 procent uhradí sociální služby.
„Některá naše vozidla jsou provozně již
za hranicí rentability. V každodenním hustém městském provozu vykazují vysoké

provozní náklady a vzhledem k jejich stáří
rostou i nároky na pravidelný servis i mimořádné opravy. Malé elektromobily, které
chceme nakoupit, budou kromě úsporného
provozu mnohem šetrnější k životnímu prostředí a budou rovněž daleko snadněji ovladatelné pro jejich řidičky,“ zdůraznil ředitel
Sociálních služeb města Pardubic Petr Krejčí s tím, že služby vybudují pro nový vozový
park také vlastní nabíjecí stanice.
Pardubické sociální služby v dohledné
době vypíší na nákup elektromobilů pro
své terénní a ambulantní služby otevřené
výběrové řízení. Malé elektromobily by podle jejich představ měly začít sloužit v první polovině příštího roku. Náklady na tento

projet jsou zatím odhadnuty na více než
14 milionů korun.
„V rozpočtu města máme připravené
prostředky pro předfinancování projektu,
neboť dotace podle pravidel obdrží Sociální služby města Pardubic až po dodání
automobilů. Vozy bychom chtěli pořídit
co nejdříve. Jejich provoz přinese nemalou
úsporu na provozních nákladech organizace. V době, kdy jsme žádost o dotaci podávali, jsme odhadovali úspory kolem 400 tisíc korun ročně. Dnes jsou pohonné hmoty
o téměř 40 procent vyšší a stále rostou,“
konstatoval náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku města Jakub
Rychtecký, který byl v pracovní skupině,

jež za Svaz měst a obcí České republiky vyjednávala možné podmínky dotace v rámci
REACT EU i pro poskytovatele sociálních
služeb. „Těší mě, že se našla cesta, jak podpořit nejen oblast zdravotnictví, ale také
sociální služby, neboť vytváříme mimo jiné
podmínky pro obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb
tak, aby mohly lépe reagovat na dopady
krize související s pandemií covid-19. Řada
poskytovatelů terénních služeb, kteří
jsou nejen pro naše město velmi důležití,
je ráda, že finančně zajistí provoz, natož
aby si sami o sobě mohli dovolit takovou
potřebnou a rozsáhlou investici,“ dodal
Rychtecký.

Pardubice přijmou vedoucí/ho stavebního úřadu
Statutární město Pardubice, magistrát města v současné době obsazuje volné pracovní místo vedoucí/ho oddělení stavebního úřadu
Náplň práce: koordinace a usměrňování
výkonu stavebního úřadu v působnosti
magistrátu územně členěného statu-

tárního města, vedení a řízení oddělení
po stránce odborné a personální, výkon
státní správy na úseku stavebního řádu,
umisťování a povolování staveb.
Na pozici nabízíme: stabilní zázemí
úřadu územní samosprávy, motivační
finanční ohodnocení (po zapracování až

přes cca 40 000,-Kč hrubého/měsíc),
mimořádné odměny, pružnou pracovní
dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní placeného
zdravotního volna, podporu profesního
i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, příspěvek na penzijní pojištění,
stravenky.

Podrobnosti k pozicím včetně kontaktních údajů naleznete na stránkách města
www.pardubice.eu/urad/radnice/volna-mista
nebo na telefonním čísle 466 859 497.
Lhůta pro doručení přihlášek je 17. prosince 2021.

Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.
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10

11

12

Galerie Café
Cukrárna v Pernštýnské
perník na plech s višněmi, perníkové
semifredo, perníkový cupcake

13

1

2

3

kávový dezert a káva s perníkem

klasický perník z plechu, Gin-gin bread
(signature kávový drink s ginem
a perníkovým kořením)

Epifany patisserie

16

perníkové cappuccino

5

perníkové latte se šlehačkou, balíček
perníčků

Můj šálek

káva s vůní perníku, dezerty s perníkem
dle denní nabídky

19

perníčkový cheesecake, perníčkové latte
se šlehačkou, čokoláda s perníkovým
posypem

7

17

perníkové minidezerty

15

Trdelníkárna

perníkový trdelník, perníkové cappuccino
a perníkové latté

18

6

Doppie Coffee

Kafíčko Polabiny

perníkové máslové sušenky, káva
s vůní perníku, perníkový svařáček,
domácí perník

JaJa Pardubice

perníkové kakao, perníková makronka,
perníkový cheesecake, perníkové choux
se švestkami

Pierre coffee

4

14

Chillis Café
Pardubický perník Janoš

Bakla café

perníkový dort s tvarohovým krémem
a povidly, perníková panna cotta
s voňavými švestkami, perníkové
makronky, perníkové cappuccino
se šlehačkou a perníčkem

Kafe, víno, kokino
perníčkové cappuccino

20

Kavárna Slunečnice
malý perníček ke kávě

21

Optimista
žitný perník

8

9

Nanukárna otevírá 12. 12.
perníkový nanuk (nanuk z perníkové
zmrzliny v křupavé čokoládě), káva
podávaná s mini perníkovým mraženým
dezertem na dřívku

Kopviště Pardubice
perníkové pivo

Bílej Kocouř

perníkový Porter dort s perníkovým
kořením

Akci
Akcipořádá
pořádáTuristické
Turistickéinformační
informačnícentrum
centrumPardubice
Pardubicevevespolupráci
spoluprácis sMagistrátem
Magistrátemměsta
městaPardubic
Pardubicv vsouladu
souladus saktuálními
aktuálnímivládními
vládnímiopatřeními.
opatřeními.

Café Bajer
perníková káva

Čokoláda Bajer
perníková káva

Cukrárna Milano

perníkový muffin a káva s příchutí perníku

www.adventsvuniperniku.cz

Advent s vůní perníku
událost
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divadelní představení

koncerty

akce pro děti

festivaly, slavnosti

tanec, plesy

sport, aktivní vyžití

film, promítání

výstavy, přednášky

ostatní

14.12. - 31.12. Peníze si do hrobu nevezmeš,
Zámek Pardubice – VČM, výstava

16.12. 19:00 Drahá Mathilda, Východočeské
divadlo – Malá scéna ve dvoře, divadlo

21.12. 19:00 Žítkovské bohyně, Východočeské divadlo, divadlo

14.12. 10:00 Kámen a bolest, Východočeské
divadlo – Malá scéna ve dvoře, divadlo

16.12. 19:00 Elixír a Hrnek, Doli Klub, koncert

22.12. 19:00 Zahradní slavnost, Východočeské divadlo, divadlo

14.12. 16:00 Vánoční představení – Staročeští Pardálové, Kulturní dům Hronovická – Velký
sál, akce pro seniory
14.12. 16:30 Výtvarné dílny pro dospělé:
Vosková batika, Tvůrčí ateliér Východočeské
galerie

17.12. 19:00 Muzikanti sobě, Doli Klub, koncert

24.12. 00:00 Štědronoční zpívání, Východočeské divadlo, koncert

18.12. 13:00 Po stopách Pernštejnů v Pardubicích, Zámek Pardubice – VČM, prohlídka

26.12. 17:00 Svatoštěpánský koncert, Dům
hudby – Sukova síň

do 31.12. Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea, Zámek Pardubice - VČM, výstava

do 29.1. Robert Skála – Vybrat moře kávovou
lžičkou, NOV art space, výstava

10.12.–27.2. Proluky, Galerie města Pardubic,
výstava kurátorky Kateřiny Štroblové

14.12. 16:45 Vánoční jazz tancování pro
všechny, Dům hudby, tanec

28.12. 17:30 BK JIP Pardubice – Královští sokoli, Sportovní hala Dašická, basketbal

do 31.12. Expozice: Reflexe krajiny a přírody,
Východočeská galerie v Pardubicích – zámek,
výstava

18.12. 13:00–15:00 Workshop pro děti od 12
let: Vánoční tvoření, tvůrčí ateliér Východočeské galerie

7.12. 18:00 Dynamo Pardubice – Plzeň, enteria arena – Velká hala, hokej

10.12. 10:00–18:00 Den otevřených dveří
na Univerzitě Pardubice, Univerzita Pardubice

14.12. 19:00 Zahradní slavnost, Východočeské divadlo, divadlo

18.12. 13:00–15:00 Workshop pro děti od 6
let: Vánoční tvoření, VČG – Dům U Jonáše

28.12. 18:00 Jako břitva, Východočeské divadlo, divadlo

do 31.12. Museum virtualis, Zámek Pardubice
– VČM, výstava

7.12. 20:00 Timothée Quost (F) – Szabó /
Hanousek, Drnek (CZ/SK), Divadlo 29, koncert

14.12. 20:00 Spolk S dovolením! – Barbora
Ptáčková, Spára: průniky, Divadlo 29, divadlo

18.12. 17:00 Showtime (studio Laik), Východočeské divadlo, divadlo

29.12. 18:00 Noc na Karlštejně, Východočeské divadlo, divadlo

do 25.4. Radek Kalhous: Nížina, Zámek Pardubice – VČM, výstava

8.12. 17:00 Írán, země málo známá, Kavárna
a knihkupectví, přednáška

10.12. 10:00–15:00 Kurz manipulace s kojenci a předporodní laktační příprava, Rodinné
centrum Kulihrášek
10.12. 17:00 Příběhy měsíční duhy, Ekocentrum Paleta, Muzikoterapeutické pohádky
Markéty Havlové

15.12. 10:00 Žítkovské bohyně, Východočeské divadlo, divadlo

18.12. 19:00 Vánoční upanišády – Špičková
kultura křest CD, Doli Klub, koncert

30.12. 10:00 Loučení s rokem 2021 na Kunětické hoře, Hrad Kunětická hora, sport

do 3.4. Život ve věčné tmě aneb Po stopách
slepých brouků, Zámek Pardubice – VČM, výstava

8.12. 17:30 BK JIP Pardubice – BC Geosan Kolín, Sportovní hala Dašická, basketbal

10.12. 19:00 Pitralon a Nuba, Doli Klub, koncert

15.12. 14:00–17:00 Výtvarná dílna: Ozdobičky, Krajská knihovna v Pardubicích

30.12. 14:00 Předsilvestr s Josefem Sochorem, Kulturní dům Hronovická, koncert

do 30.5. Gizela Šabóková – Jaromír Rybák, Zámek Pardubice – VČM, výstava

8.12. 17:30 Křest knih Cesta k integrálu, Divadlo 29 – Kavárna

11.12. 10:00 Vánoční pohádka, Dům dětí
a mládeže Beta – pracoviště Dubina, divadlo

15.12. 18:00 Otokar Březina: V horečném větru slast a smrt, Knihovní centrum u Vokolků
na Příhrádku, přednáška

19.12. 13:00 Vilém 500: Pardubice za pánů
z Pernštejna, Zámek Pardubice – VČM, prohlídka
19.12. 14:00 Pravý Louskáček – pohádkový
muzikál na ledě, enteria arena

30.12. 18:00 Z postele do postele, Východočeské divadlo, divadlo

do 31.12. Petr Hora: Sklo, Zámek Pardubice -–
VČM, výstava

8.12. 19:00 Moje slunce Mad, Divadlo 29, promítání

11.12. 13:00 Vánoční blešírek 2021, Divadlo
29

15.12. 18:00 Vánoční večírek klavírní třídy,
Galerie Chodba, koncert

19.12. 17:00 Vánočníček 2021, Východočeské
divadlo, divadlo

31.12. 16:00 Silvestr s filharmonií, Dům hudby, koncert

do 22.12. Workshop: Tisknu, tiskneš, tiskneme,
Tvůrčí ateliér Východočeské galerie

8.12. 19:00 Mozart & Chopin, Dům hudby,
koncert

11.12. 16:00 Smejko a Tanculienka – Tancuj,
tancuj!, Dům kultury Dukla – Velký sál, divadlo

15.12. 19:00 Petr Kotvald – Vánoce hrajou
glórijá, Kulturní dům Hronovická, koncert

19.12. 19:00 Vánoční koncert, Dům hudby

31.12. 18:00 Sherlock v nesnázích, Východočeské divadlo, divadlo

do 31.12. S plynutím – obrazy Ivany Bachové,
Zelená brána, výstava

8.12. 19:00 Tomáš Matonoha Trio, Doli Klub,
koncert

11.12. 17:30 BK JIP Pardubice – BK Redstone
Olomoucko, Sportovní hala Dašická, basketbal

15.12. 20:00 Bílé Vánoce Lucie Bílé, Výstavní,
kongresové a kulturní centrum Ideon, koncert

19.12. 19:00 Vánoční koncert – JK Band 30
let, Kulturní dům Hronovická

5. a 6.1. 18:00 Večerní pozorování: Krajinou zimních souhvězdí, Hvězdárna barona Artura Krause

do 31.12. Jedno místo prázdné – České umění
2. poloviny 20. století, VČG – Dům U Jonáše,
výstava

8.12. 19:00 Vražda krále Gonzaga, Východočeské divadlo, divadlo

11.12. 18:00 Sherlock v nesnázích, Východočeské divadlo, divadlo

16.12. 17:30 Mikve, Východočeské divadlo,
divadlo

20.12. 10:00 Showtime (studio Laik), Východočeské divadlo, divadlo

11.12. 18:30 Martin Jech: Rok nula – vernisáž,
Divadlo 29

16.12. 18:00 Post-inaugurační koncert nového ředitele (covidem o rok odložený), Galerie
Chodba, koncert

20.12. 19:00 Vánoční koncert orchestru Karla
Vlacha, Východočeské divadlo

12.12. 30.1. Martin Jech: Rok nula, Divadlo 29,
výstava

16.12. 18:00 Tomáš Hájek: Finsko – nejšťastnější země světa, Zámek Pardubice – VČM,
přednáška

21.12. 9:30 Vánoční výroba a dekorování svíček, Dům dětí a mládeže Beta

do 6.2. Výstava: Libor Krejcar. Skelety paměti,
VČG – Dům U Jonáše, výstava

9.12. 17:00 Hezky česky – Metafory, kterými
(nás) řídí: expresivita v projevech současných
českých politiků, Krajská knihovna v Pardubicích, přednáška
9.12. 18:00 Proluky & Passepartout Duo, Galerie města Pardubic, vernisáž výstavy

do 6.2. Výstava: Zdenek Seydl: Abeceda, VČG
– Dům U Jonáše, výstava

9.12. 18:00 Tomáš Grim: Všude dobře? Tak
co doma!, Zámek Pardubice – VČM, přednáška

12.12. 11:00 Tajný kryt, Zámek Pardubice –
VČM, dětská prohlídka krytu civilní obrany

do 31.12. České tradice v Mázhauzu, Výstavní
prostor Mázhaus, výstava

9.12. 18:00 Žákovský koncert, Galerie Chodba, koncert

12.12. 13:00 Kryt civilní obrany, Zámek Pardubice – VČM, prohlídka

do 6.3. Akvizice Jedné Galerie. Vybraná díla
z depozitářů Alšovy jihočeské galerie, VČG –
zámek, výstava
do 27.3. Šťastný bezdomovec – Evropan
a světoobčan Jiří Gruša, Knihovní centrum
u Vokolků na Příhrádku, výstava

9.12. 19:00 Barocco sempre giovane, Michal
Chmelař, Jiří Pohnán – trubky, Hudební sál
Radnice, koncert

12.12. 15:00 Vánoce tří sněhuláků, Východočeské divadlo, divadlo

9.12. 19:00 Pirate Swing band gala 2020 –
2021, Dům hudby, koncert

13.12. 16:00 Vánoční večírek akordeonové
třídy, Galerie Chodba, koncert

do 23.12. Advent s vůní perníku, perníkové
laskominy v kavárnách v Pardubicích, více
na straně 8 a 9, www.adventsvuniperniku.cz

9.12. 19:00 Pouta – vánoční koncert, Doli
Klub, koncert

13.12. 16:30 a 19:00 Coppélia – ZUŠ Pardubice, Havlíčkova, Východočeské divadlo, divadlo

do 17.12. Andělé na Dubině, Dům dětí a mládeže Beta – pracoviště Dubina, výstava

9.12. 19:00 Radůza s kapelou, Galerie Univerzity Pardubice, koncert

13.12. 19:00 Kámen a bolest, Východočeské
divadlo – Malá scéna ve dvoře, divadlo

do 6.2. Výstava: 10 let RurArtMap, VČG – Dům
U Jonáše, výstava
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6.1. 19:00 Koncert Barocco sempre giovane, Helena Hozová – soprán, Ondřej Holub
– tenor, Roman Hoza – bas, Vojtěch Spurný
– cembalo, Zámek Pardubice – VČM
7.1. 18:00 a 20:00 Večerní pozorování: Krajinou zimních souhvězdí, Hvězdárna barona
Artura Krause
7.1. 19:00 Až ustane déšť, Východočeské divadlo, divadlo

Příběhy anti-hrdinů všedního dne i taneční ztvárnění témat generace dvacátníků
Pražská dvojice post-hudba úspěšně kombinuje písničkové postupy se
zlámanou elektronikou. Její poslední
album Svět na konci roku nula přináší
příběhy anti-hrdinů všedního dne a odráží schizofrenní paletu nálad třicátníků přežívajících v uzavřeném a vylidněném hlavním městě během pandemie.
Na koncertě v sobotu 4. prosince doplní
post-hudbu vůdčí osobnost tuzemského ženského experimentálního rapu
Arleta.

Francouzský hudebník a skladatel
Timothée Quost patří k nejvýraznějším
trumpetistům na současné evropské
improvizační scéně. Ve svých sólových
vystoupeních originálně používá rozšířené techniky hry na trubku a její zvuk
upravuje mixpultem, který používá jako
další hudební nástroj. V Pardubicích se
představí v úterý 7. prosince společně
s triem Szabó/Hanousek/Drnek, výraznými osobnostmi česko-slovenské scény kreativní hudby.

Moje slunce Mad je nový film režisérky Michaely Pavlátové, který vznikl
na motivy knihy novinářky Petry Procházkové. Snímek vypráví příběh Češky
Herry, která se během svého studia zamiluje do afghánského spolužáka Nazira a spolu s ním se vydá do Kábulu, aby
se stala součástí jeho islámské rodiny.
Film, jenž získal na nejprestižnějším
festivalu animovaných filmů v Annecy
Cenu poroty v hlavní soutěži, promítneme ve středu 8. prosince.

V úterý 14. prosince se představí
pardubickému publiku tuzemské naděje současného tanečního divadla.
Během večera uvedeme dvě taneční
představení: inscenace S dovolením! je
pomyslným zrcadlem, v němž se odráží
jedna z podob dnešní uspěchané doby;
performance SPÁRA: průniky nechává
nahlédnout do současných témat generace dvacátníků.
Více na www.divadlo29.cz.
Jaroslav Tarnovski, Divadlo 29

Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.
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Covid plní nemocnice, intenzivní péči potřebují hlavně neočkovaní
Počty hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19 v Nemocnici Pardubického kraje v posledním období rapidně rostou a vzhledem
k neustále narůstajícímu procentu pozitivity vyšetřených PCR testů je velmi reálné, že budou růst i nadále. Situace je dokonce tak složitá, že
naše nemocnice už teď přistoupily k dočasnému omezení plánované péče. Na úkor běžných oddělení vznikají covidové stanice a pacienti, kteří
dlouhé měsíce čekají na péči, musí čekat dál. Mezi těmi, kteří po hospitalizaci na standardním covidovém oddělení potřebují intenzivní péči, je
80–90 % neočkovaných. V boji s covidem se přitom počítá každá očkovaná osoba!

Pocitové fotografie Radka Kalhouse vyjdou v prosinci knižně
Před Vánocemi vychází knižní prvotina pardubického fotografa Radka
Kalhouse s názvem Okraje. Poslední
čtyři roky intenzivně fotografuje své
rodné Pardubice. Zaměřuje se zejména
na předměstí a periferie, které výrazně a rychle mění svoji urbanistickou
podobu.
„Změny, jež vidím za poslední čtyři
roky, mě intenzivně nutí zaznamenat
atmosféru, která je ojedinělá. Nejedná
se tedy o fotografie, které dokumentují urbanismus nebo developerský růst
popisně a v prvním plánu. Jde o soubor
fotografií založených na atmosféře
místa. Výrazně pracuji se světelnou
atmosférou a náladou. Na místa se

Nemocnice obměnila lůžka za nová a moderní
Jeden ze základních aspektů péče
o pacienta představují nemocniční lůžka. Ta jsou nyní v zařízeních Nemocnice Pardubického kraje bezesporu pohodlnější a bezpečnější. V Pardubické,
ale také Litomyšlské a Orlickoústecké
nemocnici došlo k výměně 836 lůžek
za nová a moderní.

Dosavadní lůžka už volala po výměně – některá z nich měla za sebou již
desítky let provozu a ve většině případů
se jednalo o lůžka mechanická. Manipulace s nimi tak byla pro zdravotnický
personál fyzicky náročná a pro pacienty nepříliš komfortní. Oproti tomu jsou
nová lůžka elektronicky polohovatelná,

technicky lépe řešená a samozřejmě
bezpečnější.
„Celkem došlo k výměně 836 lůžek,
což je téměř polovina lůžkové kapacity Nemocnice Pardubického kraje,“
říká k projektu obnovy lůžek ředitel pro
provozně-ekonomický segment a místopředseda představenstva Nemocnice

Pardubického kraje Hynek Rais. Lůžka nemocnice pořídila díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,
konkrétně z výzvy Zvýšení kvality návazné péče. „Náklady na lůžka činily přes 40
milionů korun, z toho zhruba šest milionů
financovala nemocnice z vlastních zdrojů,“ doplňuje Hynek Rais.

Dostali jste se do finanční tísně kvůli krachu vašeho dodavatele energií?
Každý, komu dodávala plyn a elektřinu
zkrachovalá energetická společnost, se
automaticky dostal do režimu tzv. dodavatele poslední instance (DPI). U dodavatele poslední instance můžete sice být až
půl roku, určitě však přejděte k běžnému
dodavateli energií (plyn, elektřina) co nejdříve! Ve chvíli, kdy přejdete k běžnému
dodavateli energií, bude vám zasláno vyúčtování.

Zálohy od dodavatele poslední instance jsou často mnohem vyšší než
zálohy, které jste byli zvyklí platit u běžného dodavatele. Může se tedy stát,
že se vinou vysokých záloh dostanete
do finanční tísně. Pokud je tohle váš případ, vezměte výše zmíněné vyúčtování
od dodavatele poslední instance a obraťte se na vaši pobočku Úřadu práce,
který nabízí Mimořádnou okamžitou

pomoc. Konkrétně se jedná o program
„MOP vyúčtování DPI“.
Žádosti můžete podat osobně, zaslat poštou či datovou schránkou. Může
o ni požádat ten, komu chybí peníze
na zaplacení nedoplatku po vyúčtování
od DPI, anebo ten, kdo už zaplatil vysoké zálohy a nezbyly mu peníze na životně důležité potřeby (např. nájem).
Při vyřizování MOP vyúčtování DPI jsou

mírnější podmínky než u běžné Mimořádné okamžité pomoci.
MOP vyúčtování DPI je jednorázová
pomoc, která pomůže s nedoplatkem
na vyúčtování od dodavatele poslední instance. Tato pomoc je časově limitována.
Do konce roku 2021 je třeba přejít k běžnému dodavateli energií.
Pro více informací se obraťte na Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo na Úřad práce.

Projekt Rozjeď to podpoří studenty i kulturu
Lidé z Pardubic se mohou v roce 2022
těšit na nové studentsky laděné akce.
Aktivity, které doplní kulturní program
ve městě, podpoří právě startující projekt

Rozjeď to. Projekt je výsledkem spolupráce pardubické radnice a Univerzity Pardubice a tyto akce budou pořádat právě
vysokoškoláci. Nové aktivity ambasadorů

univerzity finančně podpoří město i univerzita. I v pilotním roce projektu věří
obě instituce v neotřelé nápady a přístup
studentů. Ti ale nejprve musí připravit dů-

kladný plán akce i její rozpočet a uspět se
svým nápadem. Přihlášky mohou podávat
do 10. ledna 2022.

26 příspěvků z MŠ a 12 příspěvků ze
ZŠ. Porota složená ze tří odborníků
polytechnického vzdělání to neměla
při vyhodnocení soutěže vůbec jednoduché, protože všechny příspěvky byly
velmi povedené. „Velice nás potěšily
hravé a originální nápady, ze kterých
vyzařovala nejen radost, ale i pozitivní
nálada,“ uvedla manažerka projektu
MAP rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice Petra Luňáková. Porota však mohla
udělit ceny za prvních pět míst v kategorii mateřských škol a za první tři místa v kategorii základních škol.
V kategorii mateřských škol získaly
umístění tyto školy: 1. místo MŠ Kytička

Pardubice, Gebauerova 1691, 2. místo
MŠ Pardubice-Jesničánky, Raisova 226,
3. místo MŠ Koníček Pardubice, Bulharská 119, 4. místo MŠ Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 991, 5. místo MŠ Pardubice,
Pospíšilovo náměstí 1692.
V kategorii základních škol získaly
umístění tyto školy: 1. místo ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258, 2. místo ZŠ Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287, 3. místo
ZŠ Speciální mateřská škola, základní
škola a praktická škola Pardubice.
Fotky všech výherních příspěvků si
lze prohlédnout na facebookové stránce: MAP ORP Pardubice II.

Martina Macková, Univerzita Pardubice

Autorita ve výchově dětí
Chcete při výchově využívat autoritu, ale máte strach, že by pro vaše děti
mohla být škodlivá? MAP rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II pořádá besedu
pro rodiče na téma Autorita ve výchově
dětí, která se bude konat 18. 1. 2022
na pardubické radnici.
Společně si ukážeme různé výchovné
styly, budeme hovořit o potřebách dětí
a rodičů. Porovnáme výhody i nevýhody vyplývající z jednotlivých přístupů
a mnoho dalšího. Besedu povede oblíbená lektorka Milena Mikulková. Informace
k přihlášení a další podrobnosti naleznete na facebookových stránkách MAP
ORP Pardubice II.
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Soutěž o nejkrásnější podzimní výzdobu z přírodnin lesa má své vítěze
Školy z ORP (obec s rozšířenou
působností) Pardubice měly možnost
zapojit se do soutěže o nejkrásnější
podzimní výzdobu, která probíhala letos na podzim. Pro výzdobu musely
využít co nejvíce přírodního materiálu,
jejž našly v lese. Cílem soutěže bylo
inspirovat děti trávit více času na čerstvém vzduchu, podpořit jejich kreativitu a zároveň se něco nového přiučit.
Při tvorbě výzdoby se děti seznámily
s různými druhy přírodnin a obohatily
tím své znalosti. Celkem bylo zasláno

Informace v prosincovém zpravodaji jsou aktuální k 2. 12. 2021.

Monika Ježková, oddělení školství

vracím stále dokola, abych našel ten
jedinečný okamžik, jenž vystihuje genia loci. Jedná se více o subjektivní
dokument, založený na mých pocitech.
Hodně míst, která jsem fotografoval,
se změnilo a fotografie, které jsem
vytvořil, jsou tak jediným historickým
dokumentem,“ uvedl autor knihy fotografií Radek Kalhous.
Posledních 21 let pracoval Radek
Kalhous jako fotoreportér společnosti MAFRA. Jeho fotografické projekty
získaly celkem devět ocenění v nejprestižnější tuzemské fotosoutěži
Czech Press Photo. Mnohé z těchto
projektů byly spojeny s Pardubicemi.
Jeho soubor fotografií z dostihového

závodiště získal kromě ceny Czech
Press Photo i finálovou nominaci
v soutěži Sony World Photography
Award. Jde o celosvětově nejobsáhlejší soutěž, kde porota každý rok vybírá
vítězné snímky z více než 250 000
fotografií. Pardubice reprezentoval
ve výtvarném projektu partnerských
měst CreArt ve Španělsku, Itálii a Rumunsku. Jeho dokumentární soubor
o komunitě pardubických otužilců,
na němž fotograf pracoval tři roky,
otiskl ve dvoumiliónovém nákladu celosvětově na osmi stranách americký
Time Magazine.
Knihu bude možné zakoupit v pardubických knihkupectvích.

Dva roky emocí mapuje unikátní kniha Zpátky do sedla
Za poslední dva roky toho fanoušek
hokejového Dynama prožil opravdu
hodně. Až při rekapitulaci posledních
čtyřiadvaceti měsíců ale leckomu dojde, co všechno se do tak krátkého
časového úseku jednoho hokejového
klubu dokázalo vejít. Všechno to nyní
mapuje unikátní kniha Zpátky do sedla.
Publikace, kterou vydává hokejový
klub, začíná vzpomínkou na období,
kdy se o koupi klubu začal zajímat

jeho nový majoritní vlastník Petr Dědek. Ve třinácti kapitolách je detailně
popsána evoluce z beznaděje v naději, často s odhalením nových faktů,
na které dosud nepřišla řeč. K tomu
na období od zimy 2019 do léta 2021
vzpomíná v patnácti rozhovorech celkem sedmnáct respondentů, kteří nabízejí zpětně svůj pohled na jednotlivé etapy této dvouletky, ale i na celé
období.

Pod knihu se autorsky podepsala
čtveřice Dominik Dubovči, Honza Fait,
Honza Homolka a Martin Kavka. O většinu luxusních fotografií se pak postaral aktuálně dvorní fotograf Dynama
Ladislav Adámek a unikátnost knihy
podtrhl netradičními komiksy a ilustracemi Pavel Kučera. Na 240 stránkách si
tak budou moci nejen fanoušci Dynama
připomenout, jaké to bylo třeba v roce
2019 po prosincové domácí prohře 2:4

s Vítkovicemi nebo o dva měsíce později po vítězném utkání na Kometě.
Na přetřes přijdou mimo jiné také celý
prodej klubu, rebranding na nové logo,
budování nového týmu nebo třeba památná vítězná série z prosince 2020.
Kniha je k dostání ve fanshopech
klubu, nabízí ji také vybraná pardubická
knihkupectví a k dostání bude samozřejmě také na internetu.
Honza Fait, spoluautor knihy

Pardubické sociální služby obdržely zásoby ochranných prostředků
Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb obdrželi zásoby respirátorů
a nanoroušek, které jim mají pomoci
v prevenci proti koronaviru. Ochranné
prostředky v celkovém počtu 296 300
kusů, které subjektům darovala společnost Scimed Biotechnologies, jež
zajišťovala testování na některých
pardubických školách, přitom putovaly
do městem vytipovaných organizací,
které je potřebují nejvíce.

Tisíce respirátorů a nanoroušek byly
na základě požadavků jednotlivých organizací rozděleny mezi Oblastní charitu
Pardubice, společnost Včelka, SKP-Centrum, Komunitní centrum Petrklíč a Sociální služby města Pardubic. „Jedná se
především o ty organizace, jejichž náplní
je poskytování terénních sociálních služeb či pečovatelské a ošetřovatelské
péče. Pracovníci těchto organizací neustále přicházejí do kontaktu se svými

klienty, především se seniory a lidmi
s hendikepem, kteří nadále patří mezi tu
nejrizikovější skupinu. Spotřeba ochranných pomůcek a náklady s tím spojené
jsou v těchto organizacích opravdu
vysoké. Jsem rád, že jsme byli osloveni
s prosbou o spolupráci a mohli pomoci
s organizací, aby šla pomoc cíleně tam,
kde je potřeba,“ podotýká náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce
spadá mimo jiné právě sociální politika.

„Děkujeme městu za spolupráci při
oslovení a vytipování subjektů z oblasti nejpotřebnějších sociálních služeb
na území města, kde náš dar skutečně
pomůže. Zároveň jsme se v rámci společenské odpovědnosti naší firmy rozhodli věnovat nanoroušky a respirátory
menší velikosti dětem v pardubickém
dětském domově,“ doplňuje provozní
ředitelka společnosti Scimed Biotechnologies Lucie Horáková.

30. 12. 14.00
Předsilvestr s Josefem Sochorem, KD Hronovická

Od 22. 12. 2021 do 3. 1. 2022 je Seniorcentrum zavřené.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí
v roce 2022.

Program Seniorcentra
6. 12.
13.00
„Hravá kavárnička“, káva zdarma
8. 12.
14.00
Hudební odpoledne se Zuzanou Grohovou
14. 12. 16.00
Staropražští Pardálové, KD Hronovická

15. 12. 14.00
Videoprojekce –
„Řecký ostrov Santorini 2011“
16. 12. 10.00
Promítání pro seniory: „Karel“, Cinestar
17. 12.
14.00
Posezení s harmonikou		

Pokud není uvedeno místo konání, pak akce probíhají v Seniorcentru
na Pospíšilově náměstí.

Michaela Smetáková, oddělení kultury

Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.
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Automobilový žebřík ušitý přímo pro krajské město Pardubice

Automobilový žebřík AZ 42 Scania
L360 6x2 si na podzim převzali přímo
u výrobce, společnosti Magirus, v německém Ulmu ředitel HZS Pardubického
kraje Aleš Černohorský a zástupce Statutárního města Pardubice, náměstek
primátora Jan Nadrchal. Automobilový
žebřík je opravdu doslova ušitý na míru
městu Pardubice.

Vozidlo je unikátní zejména svoji
sníženou výškou 3330 mm, čímž bude
při cestě k zásahu umožněno využívat
i podjezd na ulici 17. listopadu a tím
pádem znatelně zkrátit dojezdové časy
přes centrum města. Snížený podvozek přináší pardubickým hasičům ještě
jednu nespornou výhodu. Zadní náprava vozidla je samořiditelná, což zlepší

pohyblivost i na přeplněných pardubických sídlištích. Přitom dostupná výška nového žebříku je 42 metrů, což je
o 3 metry výše než u dnes používané
techniky. Další vylepšení oproti stávající technice přináší samotná žebříková
sada, kdy žebřík za pomocí zalamovacího ramene zvyšuje operativní parametry techniky a umožňuje lepší manipulaci
v místě zásahu.
Technické řešení stabilizačních
podpěr umožňuje ustavit podpěry
i pod běžným zábradlím, svodidly, případně pod některými nákladními vozidly. Automobilový žebřík je vybaven
dálkově ovládanou lafetovou proudnicí
a na koši integrovanou barevnou kamerou se zoomem. Nosnost záchranného koše je až půl tuny, což je zhruba
o 100 kilogramů více než u současného žebříku.
Nový automobilový žebřík byl pořízen za bezmála 23,5 milionů korun
z rozpočtu hasičského záchranného
sboru a z příspěvku Statutárního města Pardubice. „Letošní příspěvek města
na výškovou techniku nám umožnil

nákup automobilového žebříku se
speciální úpravou vhodnou speciálně
pro Pardubice. Tím se zabezpečení požární ochrany ve městě opět posouvá
na vyšší úroveň. Jsem rád nejen za hasiče, ale i za občany krajského města,“
uvedl ředitel Hasičského záchranného
sboru Pardubického kraje Aleš Černohorský po návratu z Německa.
S automobilovým žebříkem se
nejprve všichni hasiči seznámí.
Po technickém zaškolení, výcviku
a jistotě ovládání bude od 1. ledna
2022 sloužit zejména občanům města Pardubic.
„Po finančním daru ve výši 10 milionů korun Hasičskému záchrannému
sboru Pardubického kraje na pořízení cisternové automobilové stříkačky, který Magistrát města Pardubic
schválil na červnovém zasedání zastupitelstva, je finanční příspěvek
na výškovou techniku dalším potvrzením toho, že si hasičů jako partnerů
ve městě opravdu vážíme,“ dodal náměstek primátora Statutárního města
Pardubice Jan Nadrchal.

Čas vánoční v Turistickém informačním centru Pardubice
Turistické informační centrum Pardubice v tomto roce připravilo bohatý vánoční
program. Každý adventní víkend v hale infocentra probíhají tvůrčí dílny. A to každou
sobotu a neděli od 14 do 16 hodin.
O třetím adventním víkendu, 11. a 12.
prosince, budeme zdobit vánoční perníčky.
Poslední víkend před Štědrým dnem, 18.
a 19. prosince, vás pak zveme na dekorativní drátkování.

V hale infocentra se můžete těšit
na vánoční strom ozdobený pardubickým
perníkem, na vánoční suvenýry s motivem
města či výrobky od lokálních producentů.
Více na www.ipardubice.cz.
České tradice od podzimu do zimy
…i na čerty dojde!
Stejnojmennou výstavu najdete
v Šatlavě pod výstavním prostorem Máz-

haus až do konce prosince. Jak už název
napovídá, malí i velcí návštěvníci si připomenou české podzimní a zimní tradice.
Pomyslné putování zvyky a pranostikami
začíná pouštěním draků, následuje svátek Dušiček, podzimní posvícení, nakládání
kyselého zelí a dalších pochutin. Příchod
zimních tradic předznamenává příjezd sv.
Martina, pokračuje sv. Mikuláš s čerty a nezapomněli jsme ani na zimní radovánky

a štědrovečerní večeři. Na závěr je připraveno peklo s listinou hříchů. Dvouměsíční
výstava je určena nejen rodinám s dětmi,
ale i školním kolektivům. Výstava je zpřístupněna bez průvodce a komentovaných
prohlídek, prohlídky jsou individuální.
Výstavní prostor Mázhaus je pro širokou veřejnost otevřen od úterý do neděle
od 10 do 18 hodin. Zavítejte a připomeňte
si české tradice!

Výstava „Bulharští Češi“ v Pardubicích
Do 31. 12. 2021 bude hala Turistického informačního centra v Pardubicích hostit panelovou dokumentární
výstavu „Bulharští Češi“. Díky bohatému textovému a fotografickému

materiálu budou moci návštěvníci nahlédnout do života českých osobností,
které přispěly k rozvoji samostatného
bulharského státu po r. 1878. Najdeme mezi nimi inženýry, architekty, his-

toriky, malíře, hudebníky, učitele i mistry řemesel. Zanechali v Bulharsku
významnou stopu a přispívali k vřelým
vztahům mezi Čechy a Bulhary. „Zahrnuté materiály pocházejí např. ze sbí-

rek Centrálního státního archivu či ze
státních archivů v Sofii, Plovdivu, Varně, Slivenu, Šumenu a Blagoevgradu,“
upozorňuje Andrea Pavlíková z Europe
Direct Pardubice.

Pirate swing band s Danem Bártou v Domě hudby
Kvůli pandemii o rok přesunutý
tradiční koncert Pirate swing band
Gala, tentokrát se speciálním hostem
Danem Bártou, se uskuteční ve čtvr-
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tek 9. prosince od 19:00 v Sukově síni
Domu hudby. Vstupenky na tento koncert zakoupené v loňském roce zůstávají v platnosti. „Připravili jsme zbrusu

nový program a to, co předvedeme
společně s Danem, od něj posluchači
ještě neslyšeli a nejspíš jindy už ani
neuslyší. Moc se na naše příznivce tě-

šíme, bude to jízda,“ vzkázal frontman
kapely Pirate swing band, známé aranžemi rocku či spoluprací s kapelou
Queen, Jiří Ševčík.

Informace v prosincovém zpravodaji jsou aktuální k 2. 12. 2021.

Vánoce na zámku – historické pohlednice i stromek k dozdobení
Vánoční atmosféra na Zámku Pardubice zavoněla poprvé o první adventní neděli. Na velkém nádvoří se rozzářil vánoční
strom a na návštěvníky čekaly fotokoutky
v podobě historických vánočních pohlednic.
Pro děti přichystalo Východočeské muzeum
v Pardubicích Ježíškovu cestu – putování
s úkoly, při kterých účastníci poznají, jak slaví

vánoční svátky lidé jinde na světě. Vánoční
koutek s ukázkou tradic a výzdoby v 19. století rozšíří výstavu Věci vyprávějí – 140 let
pardubického muzea. Výstava, která potrvá
do konce roku, bude hostit také vánoční dílny pro děti a jejich rodiče. Konají se 11. a 15.
prosince od 14 do 17 hodin.

O adventních nedělích muzeum rozšíří
otevírací dobu zámeckých valů. Pokud nebude námraza, zůstanou otevřené až do šesti
hodin večer. Na Štědrý večer se brány muzea tradičně otevřou úderem půl deváté
a nechají návštěvníky zdarma nahlédnout
do kaple Tří králů, historické expozice Pardubice – příběh města, výstav Věci vyprávějí

a Život ve věčné tmě i vystoupat na zámeckou věž. Otevřeno bude do půlnoci.

nových systémů v českých zemích. A protože v českém Jáchymově ražené mince
– tolary – stály také na počátku dějin všech
současných dolarových měn, bude i této
podivuhodné cestě věnována další část
expozice. Soubor platidel tolarových a dolarových měn už vzbudil ohromný úspěch
jako putovní výstava Od stříbrného českého tolaru k světovému dolaru, a to nejen
v České republice, ale také na několika místech v USA, v Mexiku a naposledy ve Francii.
Vazba na Pardubice
Kolekce mapující vývoj mincí i bankovek tolarových a dolarových měn od 16.

století do současnosti má přitom přímou
vazbu na Pardubice. Jan z Pernštejna, bohatý český velmož, jehož hlavní rezidencí
byl pardubický zámek, razil počátkem 40.
let 16. století vlastní stříbrné tolarové
mince, které jednoznačně náležejí k umělecky nejzdařilejším tolarovým ražbám 16.
století v celoevropském kontextu.
Součástí nové expozice bude i Kabinet
mincí a medailí Zdeňka Kolářského, významného českého sochaře a medailéra. Expozice
Peníze si do hrobu nevezmeš je přístupná
každý den kromě pondělí, od 10 do 18 hodin.
Kateřina Procházková, mluvčí VČM

Otevírací doba muzea o svátcích:
25. 12. 2021 – otevřeno od 13 do 18 hodin
26. 12. 2021 – otevřeno od 10 do 18 hodin
31. 12. 2021 – otevřeno od 10 do 15 hodin
1. 1. 2021 – otevřeno od 13 do 18 hodin

Peníze si do hrobu nevezmeš
Hluboké sklepení pardubického zámku láká od 14. prosince dospělé i dětské
návštěvníky na výpravu do světa peněz,
pokladů a podivuhodných příběhů. V nové
numismatické expozici nazvané Peníze si
do hrobu nevezmeš se nejen dozví, jak se
kníže Svatý Václav zapsal do dějin českých mincí a proč už neplatíme zlatem.
Spolu s českým stříbrným tolarem se
vydají na dalekou pouť za Atlantik a nahlédnou do tajů medailérského umění. Ti
šikovnější si zkusí vlastnoručně vyrazit
svou minci podle tisíc let starého českého
denáru knížete Boleslava II.

Ukrývá „poklad století“
Jádro expozice tvoří trezorová místnost, ve které zazáří početný depot
stříbrných denárů z počátků české státnosti, nalezený u Chýště na Pardubicku.
Od svého objevení v roce 2015 stále přitahuje pozornost odborníků i veřejnosti
a konečně se zde dočká stálého vystavení. „Poklad století“ se ukrývá za trezorovými dveřmi, které lze otevřít jen pomocí
speciálního kódu.
Dějiny české měny i dolaru
V části nazvané Tisíciletá tradice české
měny se návštěvníci seznámí s historií mě-

Na Příhrádku se usídlí Šťastný bezdomovec
Do 27. března 2022 bude možné
v Literárním muzeu Knihovního centra
U Vokolků na Příhrádku zdarma navštívit
výstavu Šťastný bezdomovec – Evropan
a světoobčan Jiří Gruša. Výstava, kterou
zapůjčilo Krajské knihovně v Pardubicích
Moravské zemské muzeum, zprostředkuje
návštěvníkům život a dílo tohoto pardubického rodáka. „Literát z Čech, narozený

v Křišťálové noci jako já, si může svůj život promítnout jako přehlídku ztraceného
času.“ Touto první větou z autorova svazku Šťastný bezdomovec přijměte pozvání
a přijďte poznat onen ztracený čas.
Výstavu o této mnohostranné osobnosti připravili Eleanora Jeřábková a Demeter Malaťák z materiálů, které jsou
součástí fondu Jiřího Gruši ve sbírkách

Moravského zemského muzea. Krajská
knihovna pro ni ráda poskytla své reprezentativní výstavní prostory. Nejen proto,
že se Jiří Gruša narodil v Pardubicích, ale
zejména proto, že byl výraznou literární
osobností, která zároveň zastávala myšlenky lidské svobody a sdílení základních
společenských hodnot a jako taková
do knihovny patří.

Život Jiřího Gruši se rozpínal mezi jeho
literární tvorbou – byl brilantním esejistou, básníkem, spisovatelem a literárním
kritikem, ale i politikou, kdy působil jako
velvyslanec České republiky v Německu
a Rakousku a byl ministrem školství, mládeže a sportu. V roce 2002 obdržel Cenu
Jaroslava Seiferta a Magnesia Litera.
Tereza Jarošová, Krajská knihovna

Milostivé léto a s ním i šance na život bez dluhů je tu!
Pardubičtí zastupitelé se připojili
k celorepublikové akci Milostivé léto
a prostřednictvím městských a příspěvkových organizací aktivně vyzývají
k uhrazení původního dluhu bez navýšené částky o poplatky a úroky. Jedná
se o velkou šanci pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli dluhům
u státních institucí, mají jedinečnou
šanci se z toho vymanit v období od 28.
října 2021 do 28. ledna 2022 a znovu
začít normální život. Pokud v této lhůtě
dlužník zaplatí celou jistinu dluhu tedy
původní dluh a 908 korun exekutorovi
za zastavení exekuce, čeká ho nový

životní restart. Úroky, penále a další
příslušenství stát odpouští, exekuce se
zastaví.
„Milostivé léto vnímáme jako příležitost pro mnoho lidí, jak se vymanit
z dluhové pasti. Máme mnoho klientů,
kteří se potýkají s dluhy, kdy jim z původní pohledávky, např. za nezaplacení
jízdného v MHD nebo poplatku za popelnice v řádu stokorun, vyšplhá dluh
na desítky tisíc korun,“ uvedla vedoucí
odboru sociálních věcí pardubického
magistrátu Iva Bartošová. „Problémem
ale může být, že tito lidé nebudou mít
ani na zaplacení jistiny a poplatku exekutorovi a mají navíc i další dluhy, které

Milostivé léto neřeší. I tak se budeme
snažit našim klientům pomoct minimálně v tom, že je budeme vést k aktivnímu přístupu v řešení svých dluhů
a využití této příležitosti,“ dodala Bartošová a uvádí jeden z posledních případů, který má na stole, kdy dlužník dostal pokutu za jízdu „na černo“ ve výši
800 korun. Pokud dluh uhradí spolu
s poplatkem 908 korun za zastavení
exekuce, bude mu odpuštěna celková
exekuce ve výši 18 000 korun.
Milostivé léto se vztahuje na ty, co
mají dluh u veřejnoprávních institucí,
třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u dopravního podniku nebo třeba

za nájem u obce. Toto tříměsíční období může být výhodné pro obě strany.
Jak pro zodpovědné dlužníky, kteří mají
reálný zájem na tom své dluhy splatit
a exekuce se zbavit, ale drahým problémem je pro ně často právě příslušenství, které mnohdy činí až několikanásobek původního dluhu, tak pro města
a obce a další věřitele. Ti mají navíc
šanci na to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své dlužné peníze,
což by se u řady dlužníků za standardní
situace nikdy nestalo.
Pokud bude mít dlužník zájem tuto
šanci využít, nechť se obrátí na svého
exekutora.

Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.
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Pět set let renesance ve východních Čechách
8. dubna 2021 uplynulo 500 let
od smrti Viléma z Pernštejna. Zároveň
v tomto roce otevřelo Východočeské
muzeum rekonstruovanou část pardubického zámku a v něm novou expozici s ná-

zvem Zámek Pardubice – první renesance
v Čechách. To všechno stálo na Pardubickém kraji u zrodu myšlenky spojit síly
s více aktéry a připomenout nejen půl
tisíce let staré osudy Pernštejnů a jejich

přínos pro celý region, ale všechny významné stopy renesance ve východních
Čechách. V současné době je na území
Pardubického kraje 462 renesančních památek, některé jsou ovšem v pozdějších

Křížovka o ceny
stoletích upravené v jiném stylu. V Radničním zpravodaji jsme si významné panovníky připomínali pravidelně celý rok,
v prosincovém díle seriál o Pernštejnech
uzavřeme.

Jan z Pernštejna a jeho syn aneb
poslední mužští potomci Viléma
Jan z Pernštejna (1561–1597),
jediný syn Vratislava z Pernštejna,
který se dožil dospělého věku. Jeho
mladší bratr Maxmilián (1575–1393)
byl předurčen k církevní dráze, ale ze-

mřel předčasně. Jan z Pernštejna byl
vychováván k vojenské kariéře, která se mu stala osudnou. V jeho době
procházel rod Pernštejnů majetkovou
krizí a zbývající panství byla postupně
rozprodávána. Hlavním venkovským
sídlem zůstával zámek v Litomyšli,

ale rodina žila hlavně v Praze v paláci
na Pražském hradě. Janův syn Vratislav Eusebius (1594–1631) následoval
otce ve vojenské kariéře i v předčasné
smrti na bojišti.
Tímto Vratislavem Eusebiem vymřel
rod Pernštejnů roku 1631 po meči.

Polyxena Lobkovická z Pernštejna,
dcera Vratislava z Pernštejna
Symbolickou dědičkou pernštejnské
slávy a moci se stala Polyxena z Pernštejna (1566–1642), jedna z Vratislavových
dcer. Vdávala se na svou dobu pozdě (v 21
letech), ale jako jediná ze svých početných
sester se vdala za domácího šlechtice. Tím

nebyl nikdo jiný než tehdejší nejvýznamnější a velmi bohatý předák české stavovské
obce a katolický magnát Vilém z Rožmberka. Po pětiletém bezdětném manželství Polyxena ovdověla, ale v 37 letech se
vdala podruhé za Zdeňka Vojtěcha Popela
z Lobkovic, hlavního českého politika „španělské“ strany u pražského dvora. Z tohoto

manželství vzešel sice jen jediný syn, ten je
však prapředkem všech dnešních příslušníků rozvětveného rodu Lobkoviců. Polyxena
Lobkovická z Pernštejna vynikala krásou,
intelektem, politickou rozvahou i smyslem
pro ekonomiku. Kromě své vlastní rodiny se
jako poručnice pečlivě starala i o děti svého
předčasně zemřelého bratra Jana.

Frebonie z Pernštejna
Frebonie z Pernštejna (1596–1646)
byla poslední žijící příslušnice starobylého rodu pánů z Penštejna. Nikdy se
nevdala. Ve složitých dobách třicetileté
války se jí však podařilo ve svém sídelním venkovském městě Litomyšl zřídit
a financovat nově založenou kolej řádu

piaristů, která se stala základem pozdějšího věhlasu litomyšlského školství. Zemřela jako relativně bohatá žena, která
mimo jiné vlastnila i východočeské panství Litomyšl (jedno z největších v Čechách) a výstavný palác na Malé Straně
v Praze. Její smrtí vymřel rod Pernštejnů
i „po přeslici“.

Prosinec ve filharmonii – klasika, Rybovka i canzonetty
MOZART & CHOPIN
6. a 8. 12. v 19 hodin, Sukova síň
Díla dvou hudebních velikánů nabízí
program prosincových „abonentních“
koncertů. Pod taktovkou šéfdirigenta
Stanislava Vavřínka bude uvedena nejprve Mozartova Symfonie č. 25 g moll
a poté Chopinův Koncert pro klavír a orchestr č. 1 e moll, při kterém se jako sólista představí klavírista Martin Kasík, který
patří k nejvýraznějším osobnostem české
hudební scény. Upozorňujeme, že původně plánovaný úterní termín koncertu
7.12. byl zrušen.

VÁNOČNÍ KONCERT
19. 12. v 19 hodin, Sukova síň
Málokterá skladba patří k českým Vánocům tak, jako slavná Rybova Česká mše
vánoční. Letos ji návštěvníci uslyší v provedení kvarteta sólistů, kterými jsou Eva
Esterková (soprán), Pavla Mlčáková (mezzosoprán), Vít Nosek (tenor) a Josef Kovačič (bas). Za svými zády budou mít početný pěvecký sbor, který při této příležitosti
vznikne spojením pardubického Continua
a Smíšeného sboru Jitro. Vánoční koncert
ale nabídne také předehru k Mozartově
opeře La clemenza di Tito, dále Händelův

Koncert pro varhany a orchestr F dur č. 4,
opus 4, s varhaníkem Jaroslavem Tůmou,
a zazní také Temlovo pásmo koled Splnilo
se písmo svaté, při kterém se představí
královéhradecký dětský sbor Jitro. Koncert
bude řídit Sébastien Bagnoud.
SILVESTR S FILHARMONIÍ
31.12. v 16 hodin, Sukova síň
Čekání na poslední půlnoc v roce si
lze zpříjemnit silvestrovským koncertem
pod taktovkou Jana Kučery. Program láká
na canzonetty v podání Daniela Matouška,
který je jedním z nejnadanějších tenoristů
nové generace. „Canzonetty jsou italské

písně, které zaranžoval na míru našemu
orchestru sám protagonista tohoto koncertu, tenorista Daniel Matoušek. Jedná
se o málo uváděné písně, které zazní premiérově právě v úpravě pro naše obsazení.
Jednotlivé písně budou proloženy orchestrálními vstupy ze známých italských
oper,“ přesňuje koncertní manažerka Vladislava Kopecká.
Vstupenky lze zakoupit online na www.
kfpar.cz a také v IC Pardubice, jejich prodej
bude spuštěn vždy 14 dní před koncertem.
Uskutečnění koncertů bude záviset na aktuálně platných vládních opatřeních.

Termíny zasedání Rady a Zastupitelstva města Pardubic v roce 2021
Zasedání Rady města Pardubic: 10. ledna, 24. ledna, 7. února, 21. února, 14. března, 28. března, 11. dubna, 25. dubna, 9. května, 23. května, 6. června, 20. června, 18.
července, 15. srpna, 5. září, 19. září, 3. října, 17. října, 31. října, 14. listopadu, 28. listopadu, 12. prosince.
Zasedání Zastupitelstva města Pardubic: 20. ledna, 24. února, 31. března, 28. dubna, 26. května, 23. června, 22. září, 20. října, 24. listopadu, 15. prosince.
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Východočeské muzeum v Pardubicích
ve spolupráci s Univerzitou Pardubice
připravilo putovní výstavu autorů Pavla
Marka a Tomáše Libánka Pernštejnské
ženy a Evropa. Z ní vybíráme zajímavé
momenty do naší křížovky. Aktuální informace o celém projektu 500 let renesance
ve východních Čechách najdete na webové stránce vilem500.cz.
Většina dcer Vratislava z Pernštejna
a Marie Manrique de Lara se provdala
do ciziny. Hlavním obhájcem pernštejnských TAJENKA na císařském dvoře se
pak stala Polyxena z Pernštejna.
Znění tajenky nám posílejte do data
příští uzávěrky poštou nebo elektronicky
na adresy uvedené v tiráži na straně 2.
Tajenka z minulého čísla: ČESKÉ GRANÁTY. Výherkyní se tentokrát stala paní
Bohumila Kramaříková. Cena je připravena k vyzvednutí po e-mailové / telefonické domluvě na Pernštýnském náměstí.
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Zrekonstruované hřiště v Jesničánkách je opět otevřeno

Upravené a s větší plochou ke sportování. Takové je nyní sportoviště
v městské čtvrti Jesničánky, které se
po zhruba dvouměsíční rekonstrukci
znovu otevřelo nejen dětem, ale také veřejnosti. Město se na nákladech spojených s úpravou areálu podílelo s pátým

městským obvodem, přičemž celkově
rekonstrukce hřiště vyšla na téměř 1,3
milionu korun.
Původní hřiště se po rekonstrukci
zvětšilo o přibližně jeden metr na každé straně, a aby se na jeho povrchu
nedržela voda, doplněno bylo také

o odtokové žlaby. „Kromě větší plochy
ke sportování čeká na návštěvníky také
nový asfaltový povrch s novými herními
prvky v podobě basketbalových košů či
sloupků na míčové sporty včetně sítě.
Rozhodli jsme se hřiště také nově nalajnovat, aby bylo maximálně uzpůsobeno
na sporty, jako jsou basketbal, nohejbal,
volejbal nebo tenis. Toto sportoviště
bude navíc sloužit nejen sportovnímu
klubu Jesničánky, ale také dětem z mateřské školy Raisova i široké veřejnosti v režimu otevřeného sportoviště.
Na tuto investici do majetku města
v celkové výši 1,3 milionu korun jsme
uvolnili peníze z Programu podpory
sportu ve výši 625 tisíc korun, druhou
polovinu pokryl městský obvod V,“ informuje náměstek primátora pro sport Jakub Rychtecký s tím, že se jedná o další
příklad koncepčního budování sportovišť radnice ve spolupráci s městskými

obvody. Toto sportoviště pro veřejnost
bude i nadále spravovat SK Jesničánky,
který na jeho provoz a údržbu ročně
dostává příspěvek od města přibližně
ve výši 50 tisíc korun.
Kromě sportovních aktivit bývá hřiště využíváno také k jiným účelům. „Jsme
rádi, že se projekt vydařil a že jsme se
s městem Pardubice domluvili na společném financování. Dané sportoviště si
to zaslouží, nejen že slouží sportovnímu
klubu Jesničánky, dětem z přilehlé mateřské školy či široké veřejnosti, přes rok
se tu navíc pořádá spousta sportovních
a společenských akcí. Městský obvod se
například účastní tradičních čarodějnic
nebo vánočních punčů. Pokud nám to
pandemická situace dovolí, sejdeme se
tu opět 21. prosince v 17:00 hodin, abychom si zde společně zazpívali vánoční
koledy,“ dodává starosta městského obvodu V Jiří Rejda.

cíl daří plnit i v době poznamenané covidem, kdy musíme řadu investic odkládat.
Naštěstí v tomto případě se nám podařilo
najít potřebné zdroje a zajistit žákům v ZŠ
Štefánikova kvalitní sportoviště. Rekonstrukce hřiště přitom vyšla městský rozpočet na zhruba 7 milionů korun včetně
DPH,“ informuje primátor Pardubic Martin
Charvát s tím, že během této rekonstrukce
byl v areálu školy novým povrchem vylepšen také prostor hřiště, které slouží potřebám především družinových dětí.

Původní asfaltový povrch hřiště
byl odstraněn a nahrazen novým, již
ozkoušeným materiálem. „Nově položený polyuretanový povrch je mnohem
kvalitnější, nesmeká se a je bezpečnější i z pohledu dopadů. Díky rekonstrukci se zároveň podařilo vyřešit sklon
hřiště a odvodňovací kanálky tak, aby
se zde nedržela voda. Na hřišti přibylo
kromě nového sportovního vybavení
také záchytné oplocení, doskočiště
pro skok daleký a instalovány zde byly

i koše na basketbal, branky na kopanou a házenou či nové sítě na volejbal
a nohejbal. Omezený prostor v rámci
areálu školy, jež je dán dispozicí a dvorem školy, se tedy podařilo využít maximálně a žáci si tak mohou užívat nové
moderní sportovní zázemí,“ doplňuje
náměstek pro oblast školství Jakub
Rychtecký s dovětkem, že radnice tak
úspěšně naplňuje koncepci rozvoje
školských sportovišť a Strategii školství Pardubic 2030.

Úspěšná sezona pardubických lukostřelců
Členové lukostřeleckého spolku Kentaur Pardubice byli v letošní venkovní
sezoně opět velmi úspěšní. Prvním úspěchem bylo při první účasti Pavla Cimpla
na mistrovství ČR holých luků první místo
a titul mistra České republiky v kategorii
holý luk – masters. Pavel prošel celou
soutěží bez zaváhání, kdy vyhrál kvalifikaci a poté suverénně ovládl i jednotlivé
eliminační souboje a právem získal zlatou
medaili.
V říjnu se Kentauři zúčastnili 30. mistrovství České republiky v terčové terénní
lukostřelbě v krásném prostředí zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Při
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účasti tří lukostřelců byl medailový zisk
velmi bohatý. V kategorii holý luk – muži
obsadil Pavel Švanda po kvalifikaci 15.
místo, ze kterého postoupil do osmifinále. Bohužel na další účast ve čtvrtfinále
Pavlovi chyběl jediný bod. V kategorii holý
luk – senioři vystřílel Pavel Cimpl v kvalifikaci první místo. Tím si zajistil postup
do semifinále, kde uspěl a postoupil tak
do finálového souboje a získal stříbrnou
medaili. V kategorii kladkový luk – masters postoupil z kvalifikace Pavel Šrut
do dalších soubojů z prvního místa. V semifinále také uspěl a ve finále získal zlatou medaili.

V říjnu se Pavel Cimpl zúčastnil jako
jediný zástupce Kentauru ještě 7. mistrovství České republiky ve 3D lukostřelbě
(ČLS) v Kostelci u Zlína. Pavel nejprve vyhrál kvalifikaci nejvyšším nástřelem. Rovněž ve finálových rozstřelech byl nejlepší,
a tak i v tomto klání získal zlatou medaili
a titul mistra České republiky.
Na mistrovství České republiky 3D
(IFFA) se René Mikulka umístil na 3. místě v kategorii Hunter Compound. Dalšími
úspěchy našich členů byla umístění v dlouhodobých soutěžích. Pavel Hošek se umístil v Českém poháru ve 3D lukostřelbě na 1.
místě v kategorii Full Unlimited. Pavel Cim-

V době vánočních svátků ve dnech 24.
12. až 26. 12. 2021, bude zachován standardní harmonogram svozu komunálního
odpadu i separovaných složek odpadu
pro občany města, firmy i obce. Všechny
separační dvory budou v době vánočních
svátků v tyto dny a na Nový rok naopak
uzavřeny. Od 1. kalendářního týdne roku
2022 bude již svoz odpadu i provoz se-

paračních dvorů probíhat dle běžné pracovní doby a obvyklých harmonogramů.
Dále připomínáme, že ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční stromeček přímo na separační dvůr, mají
možnost odložit živé odstrojené vánoční stromky ke stanovištím kontejnerů
na komunální nebo na tříděné odpady
(nikoliv do kontejnerů). Stromky odložené

k popelnicím u rodinných domků nebudou
svezeny. Žádáme občany, aby stromky
byly zbaveny veškerých ozdob, protože
jsou poté odvezeny na městskou kompostárnu do Dražkovic, kde se stávají
vstupní surovinou pro výrobu kompostu. Seznam separačních dvorů a jejich
otevírací doby naleznete na: www.smp-pce.cz. V případě potřeby jakýchkoliv

doplňujících informací či dalších dotazů
mohou občané kontaktovat pracovníky
společnosti Služby města Pardubic a.s.
na telefonních číslech 466 260 831-33.
Závěrem nám dovolte poděkovat
a popřát všem klidné a spokojené svátky
prožité ve zdraví a společnosti těch nejbližších.
Klára Sýkorová, mluvčí SmP, a.s.

bonusem hned 4 tituly mistrů ČR, které
si „hrošáci“ na soutěži vytančili. Zabodovali v dance artu dětí, disco dance
juniorů, dance artu dospělých a nakonec
i v seniorské kategorii. Mnohonásobným
mistrům ČR i Evropy tak přibyla další
cenná prvenství a tanečníkům i trenérům
motivace do další práce.

Pokud byste i vy měli zájem o taneční průpravu v Pohybovém studiu
Hroch nebo Tanečním centru Beta,
neváhejte kontaktovat vedoucí Hrochu Báru Komínkovou (telefonní číslo
606 648 342, barbora.kominkova@
ddmstolbova.com).
Iveta Zemanová, DDM BETA

Hroši sklízí tituly mistrů ČR
Dům dětí a mládeže BETA vyslal
na konci listopadu do soutěžního klání
Pohybové studio Hroch, které je jednou
z největších a nejdéle fungujících tanečních skupin v ČR. Nedobrovolná pauza
byla velmi dlouhá a na opravdovou soutěž, otevřené mistrovství ČR Czech dance tour, které se konalo v Chrudimi 20.

11. 2021, se všichni tanečníci velmi těšili.
Po dobu posledního roku a půl měli až
na výjimky možnost se účastnit vesměs
pouze on-line soutěží, takže nadšení bylo
veliké, tanečníci si soutěž užívali a zároveň napjatě očekávali výsledky. Vzhledem
k mnoha karanténám mezi tanečníky
byly nečekaným, ale o to příjemnějším

Lacrosse Club Pardubice opět zvítězil na turnaji ve francouzském Lille

V moderní sportoviště se proměnilo také hřiště u ZŠ Štefánikova
I malý prostor může projít velkou proměnou. Tak se by se dala popsat rekonstrukce sportoviště při ZŠ Štefánikova,
která vytvořila z původního hřiště moderní
multifunkční sportovní areál. Opotřebené
a nevyhovující asfaltové povrchy nahradily nové, v okolí hřiště byla položena nová
zámková dlažba a doplněn byl také mobiliář včetně sportovních pomůcek.
„Modernizace sportovních areálů při
základních školách stále patří mezi priority města. Jsem moc rád, že se nám tento

Svoz odpadu v období vánočních svátků a v novém roce

pl (holý luk – masters) a Pavel Šrut (compound – masters) se shodně umístili na 2.
místě v Českém poháru Českého lukostřeleckého svazu v terénní lukostřelbě. Pavel
Cimpl také získal 2. místo v Českém poháru ČLS v terčové lukostřelbě v kategorii
holý luk – masters. Celkem za letošní rok
pardubičtí lukostřelci získali celkem 3 zlaté medaile a tituly mistr České republiky,
1 stříbrnou medaili a 1 bronzovou medaili.
V dlouhodobých soutěžích získali 1× první
místo a 3× druhé místo. Nyní lukostřelce
čeká série halových soutěží zakončených
v únoru mistrovstvím ČR.
Pavel Šrut, předseda spolku

Informace v prosincovém zpravodaji jsou aktuální k 2. 12. 2021.

Pardubičtí lakrosoví hráči opět vyrazili do francouzského města Lille na mezinárodní box-lakrosový turnaj pod
názvem BOXMANIA 2021. Turnaj vznikl
v roce 2009 a od té doby je i zásluhou
českého klubu navštěvován nejkvalitnějšími kluby z Evropy, ve kterých hraje
i nezanedbatelný počet hráčů ze zámoří. Uspět tak v tomto turnaji je čím dál
těžší.
Pardubický lakrosový klub v současnosti bojuje s existenčními problémy,
protože po rekonstrukci hřiště u základní
školy v Polabinách I přišel o své domovské hřiště, ostatní sportoviště s mantinely nemají volnou kapacitu a nemá tak
ve vlastním městě žádné zázemí. Vedení
klubu tento problém nyní aktuálně inten-

zivně řeší i ve spolupráci s radnicí a věří,
že v Pardubicích nakonec brzy vznikne
nové plnohodnotné box-lakrosové hřiště,
které povede k rozkvětu tohoto zajímavého a nově i olympijského a ve světě
velmi rychle se rozvíjejícího sportu. Byla
by jistě škoda, aby lakrosový klub, který
funguje v Pardubicích od 80. let 20. století, zanikl.
I přes tyto problémy se Pardubičtí
rozhodli do náročného turnaje přihlásit
a odcestovat na něj v počtu devíti hráčů do pole a jednoho brankaře. Velkou
motivací jistě byl i fakt, že se Východočechům podařilo v turnaji zvítězit již
v letech 2011–14, 2016 a 2018. Celkem
osm týmů bylo rozděleno do dvou skupin, ve kterých se utkaly každý s každým.

Druhý den čekalo týmy krátké play-off
a souboje o konečné umístění. Pardubičtí
se v první den turnaje utkali se skotským
Glasgow Clydesiders, německým Phantoms a národním týmem Belgie. Po dvou
vítězstvích a jedné těsné prohře, na samostatné nájezdy, obsadili první místo
ve skupině A. (Pardubice LC vs. Glasgow
Clydesiders (SCO) 4:3; Pardubice LC vs.
Phantoms (GER) 9:10 (OT); Pardubice LC
vs. Belgium National Team (BEL) 6:3).
Druhý den tedy čekalo Pardubice semifinále a případné finále, nebo nejhůře
boj o třetí místo. V semifinále se klub
utkal s týmem pořízků norských Grizzlies.
Ani ti však neobstáli proti rozjetým hráčům Pardubic a Češi vyhráli 9:4. Na cestě k vítězství v turnaji již zbýval jediný

krok, a to porazit velmi kvalitní anglický
tým Capitals, který ve skupině B neztratil
jediný bod a nezaváhal ani v semifinále.
Pardubice se ujaly vedení o několik branek ihned od začátku finále a zdálo se, že
to bude celkem jasná záležitost. Soupeř
se však nevzdával a po několika povedených akcích bylo skóre vyrovnané.
Pardubičtí ale posbírali zbytky sil, svého
soka nakonec přestříleli 7:5 a zaslouženě si odvezli v rukou kapitána Daniela
Žáka trofej pro vítěze. Je to již sedmé
vítězství týmu Pardubic v turnaji. Tento
úspěch korunovala i individuální ocenění
hráčů. Vojtěch Oulehla získal cenu za nejproduktivnějšího a Jan Skokan za nejužitečnějšího hráče celého turnaje.
Daniel Žák, LC Pardubice

Záchranář má před divadlem svou lavičku
Oblíbený pardubický záchranář Jan
Novotný má na náměstí Republiky svoji
lavičku. Pardubický záchranář, oblíbený
řidič sanitky, letos na jaře podlehl zdravotním komplikacím spojeným s covid-19 a jeho přátelé pro něj připravili
důstojnou vzpomínku.
„Honza byl náš nejlepší kamarád,
u záchranky pracoval přes 30 let a my
jsme přesvědčeni, že památka na něj

musí být důstojně přístupná všem, kteří ho znali. Rozhodli jsme se proto instalovat v Pardubicích „Honzovu lavičku“ připomínající tuto velmi smutnou
událost. Lavička s pamětní tabulkou
je umístěna na náměstí Republiky před
divadlem,“ uvedl autor myšlenky Petr
Švarc.
Uchovat vzpomínku na oběti pandemie může v rámci originálního pro-

jektu i široká veřejnost. „Honza byl
velmi skromný a velkorysý chlapík,
nabízíme proto i široké veřejnosti,
že na jejich přání zdarma umístíme
na Honzovu lavičku štítek se jménem,
datem narození a úmrtí jejich blízkých,
dalších pardubických obětí covid-19.
Štítek můžete objednat na emailu
obeti.covid-pce@seznam.cz,“ dodal
Petr Švarc.

Pokud budete chtít tento záměr finančně podpořit, je pro tento účel zřízen transparentní účet č.
4495500063/0800 vedený u České
spořitelny pod názvem Petr Švarc.
„Účet bude prozatím aktivní minimálně
do 31. 12. 2021. Případnou zbylou částku jsme dle její výše rozhodnuti poskytnout na pomoc potřebným,“ uvedl Petr
Švarc.

Prosíme, dodržujte vládní nařízení, která mají zpomalit a zamezit šíření coronaviru. Informace najdete na www.pardubice.eu/urad/koronavirus, nebo na www.mzcr.cz.
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Toulky historií Pardubic

... ptáme se pardubického historika Františka Šebka

Skupinová fotografie důstojnického sboru pardubické posádky z 9. husarského
pluku, snímek z r. 1865 (fotoarchiv autora).
V předminulých a minulých Toulkách jsme si vyprávěli o historické roli stálých
vojenských posádek v našem městě. Začalo to postavením jezdeckých kasáren
v roce 1776. Dnes si povíme o cestě vedoucí po 120 letech k vybudování nových
jezdeckých kasáren, které stávaly tam, co je dnes Atrium Palác, Tesco, hotel
Labe a poliklinika, a o nichž jsem se letmo zmiňovali v předminulých Toulkách.
Od roku 1776 stavěné koňské stáje kolem města, to jest tzv. jezdecká kasárna,
změnila obraz města a v mnohém i život
v něm. V přízemních barácích se kromě
koní usadily některé nezbytné provozy, jako
např. kovárna, a po dostavění všech objektů
(zhruba do roku 1788) se tu ubytovali i obyčejní vojáci, kteří sem přešli z původních provizorních „militárních světnic“, což byl jednopatrový dům, stojící v dnes již neexistující
Úzké ulici, kousek od dnešního Městského
divadla. Velitelský sbor bydlel po nějakou
dobu částečně v areálu zámku nebo v nájemních bytech ve městě. Zpočátku se jednalo o zhruba 20 osob, někteří zde ovšem
žili s rodinami a s případným služebným personálem. Jejich počet časem stoupal a neženatí důstojníci se mohli těšit pozornosti
zámožnějších měšťanských rodin, zvláště
těch s dospívajícími dcerami.
Stavěné budovy kasáren sdílel od roku
1780 též zvláštní oddíl nově založeného
„zemského hřebčince.“ Na jemu přidělených
vysoušených rybnících v širším okolí Pardubic
se pásla stáda hříbat skupovaná za slušné
ceny od okolních sedláků. Vybraným hospodářům erár dokonce přiděloval kvalitní chovné
hřebce a klisny. Koně se tu chovali především
pro potřeby armády. Těžiště svého působení
přenesl tento vojenský podnik po roce 1790
do Nemošic, kde se stavěl na vysušeném nemošickém rybníku nový hřebčín, mající ještě
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filiálku v rovněž nově postaveném hřebčíně
v Mněticích. Uvolněné prostory v Pardubicích
rychle zaplnil rozšiřující se stav jezdeckého
pluku, který tu sídlil v počtu jedné eskadrony,
tj. zhruba 165 mužů a 150 koní (celý jezdecký pluk měl 6 eskadron, plukovní štáb a pomocné technické čety).
Mimo areál kasáren se záhy (r. 1778) zřídily vojenské pekárny (Backhaus). Nacházely
se v místech, kde byla v letech 1906 až 1909
postavena budova Městského divadla. Vojenská nemocnice s lékárnou a skladištěm
stávaly za kostelíčkem P. Marie Sedmibolestné, směrem ke Štrossově ulici; byt tu měl
i plukovní ranhojič. Nedaleko odtud, na jižním
konci pozdějších Bubeníkových sadů, se
po dostavbě kasáren umístil i vojenský hřbitůvek. Ten se ale zanedlouho přestěhoval
jinam za město, do míst, kde později vyrostla
„donucovací pracovna“ (1891). Při její výstavbě tam ovšem už vojenský hřbitov nefungoval, protože se v roce 1851 přemístil k lesíku
u Pardubiček.
Na prostranství U Kostelíčka stávala
mimo jiné panská sýpka. Dne 20. října 1744
ji zcela zničil požár při bojové srážce pruských
a rakouských vojáků, jedné z drobných epizod války o dědictví rakouské. Když se potom
po roce 1776 v Pardubicích usadila natrvalo
jezdecká posádka, erár sýpku obnovil a užíval
ji jako „vojenskou zásobárnu.“ (Arnée Depot)
Sloužila ještě po polovině 19. stol. Na vzdále-

né zřícenině hradu na Kunětické hoře se potom našlo místo pro „prachárnu“.
Ke střídání jezdectva v Pardubicích docházelo s různou frekvencí, vesměs pod
vlivem zahraničněpolitické situace a během
válečných událostí, případně i mimořádných
událostí domácích. Střídali se tu husaři, kyrysníci, huláni i dragouni. Během času se měnila
výzbroj a výbava jednotlivých druhů vojska,
struktura armády a taktika bojových manévrů. To se dotýkalo i výcviku jednotek a požadavků na zázemí v posádkách.
Poměrně komplikovaně se v Pardubicích
řešila otázka cvičiště. Zpočátku se zřejmě
k danému účelu využívaly pozemky náležející
ke zrušenému panskému dvoru na Vystrkově
(býval v prostoru U Kostelíčka), táhnoucí se
ve směru k vysušeným rybníkům Studánce
a Spojilu. Na jejich místě povstaly ještě před
koncem 18. stol. nové vesnice téhož jména.
Nároky na výcvik vojska rostly s vyššími
požadavky na bojovou zdatnost, ale i s výraznější frekvencí nováčků, vyvolanou mimo
jiné i tím, že od roku 1802 se zrušila doživotní
vojenská služba. U jezdectva mohla skončit
po 12 letech. A tak pardubické vojenské cvičiště na začátku 19. stol. zaujalo vhodnější místo – na Olšinkách. Zde se také zřídila střelnice.
Zásadní význam pro další vývoj Pardubic
mělo postavení železniční tratě z Olomouce
do Prahy a s ní i spojení s Vídní, zprovozněné
roku 1845. Cena Pardubic díky tomu vzrostla
i pro armádu. Už v roce 1850 se na jednacím
stole objevilo doporučení podstatně rozšířit
zdejší posádku až na 3 jezdecké eskadrony.
Znamenalo to mj. postavit nová a kapacitně
větší kasárna. K nositelům této myšlenky
patřil nepochybně i plukovník Vopatrny ze
4. husarského pluku, jehož jednotka přišla
toho roku do Pardubic (zůstala tu 5 let); část
vojáků této jednotky byla zatím provizorně
usazena v Dražkovicích. Vopatrny v Pardubicích organizoval též ekvitační školu (1850),
která na konci roku konala před veřejností
slavnostní přehlídku. Šlo ale jenom o epizodu.
Vojenské jezdecké učiliště se v Pardubicích
uchytilo až za jiných poměrů po vzniku Československa. Pokud jde o postavení nových
a kapacitně větších kasáren, místo bylo podle
pokynu vyšších míst hledáno poblíž železnice,
na pozemcích západně od nádraží. Tam se
mělo přesunout i cvičiště. Po několika letech
ale tato iniciativa vyšuměla do ztracena.
Plukovníka Vopatrneho převeleli roku 1854
s jeho husary na Balkán, kde se Rakousko
nešťastně zapletlo do krymské války (1854–

1856) a poté válečného dobrodružství v Itálii
(1859–1860), z nichž vyšlo oslabené a s velikými ekonomickými problémy… Na takové
projekty, jako nová kasárna v Pardubicích,
se za této situace nedalo pomýšlet. Kromě
toho vybrané místo zabrala stavba nového
nádraží (1858) a s tím spojené vybudování
tratě z Pardubic do Hradce Králové a Liberce.
Myšlenka na rozšíření pardubické posádky a nová kasárna nicméně nezapadla a objevila se znovu roku 1862, kdy se vážně jednalo
o jejich stavbu v prostoru mezi vojenskou
pekárnou a někdejšími „militárními světnicemi“, tedy podél břehu vodního příkopu (dnes
v podstatě Smetanovo náměstí, respektive
jižní fronta náměstí Republiky). Město nabízelo armádě odkup pozemků za poloviční
cenu, přesto z toho nakonec nic nebylo. A tak
tomuto prostoru dodnes nevévodí (naštěstí)
komplex kasáren, ale budova divadla.
Po překonání strastiplných důsledků
prusko-rakouské války roku 1866 se o nových
kasárnách začalo přirozeně jednat znovu
(1869–1871). Hledalo se nové vhodné místo
a řešila otázka financí. Jediným trvalým výsledkem zatím bylo přemístění vojenského
cvičiště z Olšinek na rozlehlé pastviny na jihozápadním konci města a jižně od železniční
tratě. Tam cvičiště zůstalo až do první světové války a dnes tam stojí sídliště Dukla.
Jednání o nových kasárnách zintenzívněla po roce 1883. Rostlo přesvědčení, že starých kasárenských baráků kolem historického
centra je třeba se zbavit co nejdříve a za každou cenu. Jednak bránily přirozenému spojení
starého a nového města, vyrůstajícího směrem k nádraží, a blokovaly urbanisticky cenný
prostor. Jejich provoz stále více zatěžoval
život města a nevyhovoval ani armádě. Tak
například při veliké povodni zmíněného roku
1883 voda kasárna zaplavila a vojáci museli
v poslední chvíli evakuovat koně na náměstí.
O čtyři roky se při další povodni situace opakovala. A předtím, v únoru 1887, stáje poničil
velký požár.
Jednání o nových kasárnách se nicméně
vlekla 8 let. Licitovalo se o peníze: kolik z nákladů uhradí město a kolik stát atp. Od roku
1892 bylo odsouhlaseno, že kasárna budou
stát za hotelem Veselka, na začátku Palackého třídy, kde se podařilo získat dostatečně velké pozemky a nemovitosti. Stavba se
uskutečnila v letech 1894–1895 nákladem
obce. Náhradou za to získalo město budovy
starých kasáren. Objevil se poté další problém: „a co s nimi“?
František Šebek

Informace v prosincovém zpravodaji jsou aktuální k 2. 12. 2021.
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