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Slovo starosty
Vážení přátelé, milí sousedé a drazí spoluobčané,

dovolte, abych Vás přivítal u prvního čísla našeho zpravodaje v roce 2021.

Bohužel se epidemická situace vyvíjí opravdu velmi špatně a nepřeje nám. Opět jsme přišli o další  

tradiční akce našeho městského obvodu.

Rok 2021 je pro nás rokem velkých investic a také rokem velkých omezení. Již 1. března byla zahájena 

rozsáhlá rekonstrukce ulice Na Spravedlnosti a podrobnosti o jejím průběhu naleznete v samostatném 

článku uvnitř zpravodaje. Další omezení se dotknou dopravy, a to z důvodu rekonstrukce nadjezdu  

Kyjevská. A ani náš obvod nezahálí. Čeká nás největší investice, kterou je rekonstrukce takzvané-

ho „Háčka“. Oprava okolí, parkovacích míst a dopravního napojení daného objektu po dlouhé době  

zkvalitní nejen bydlení, ale i přístup žáků do školy.



Slovo starosty

Čekají nás opravy a rekonstrukce dětských 
hřišť a během jara i vybudování nového hřiště 
Pod Vinicí.

Z dalších investičních akcí budou opět probíhat 
opravy po zimě, nové výsadby zeleně, průběž-
né ořezy stávajících stromů apod.

O veškerém aktuálním dění Vás budeme po-
drobněji informovat na FB a webových strán-
kách našeho městského obvodu. Stejně tak 
tam naleznete informace o zrušených či pláno-
vaných akcích.

V této době mi dovolte Vám popřát hlavně 
zdraví, trpělivost a pevné nervy. Přeji Vám také 
v rámci možností krásné Velikonoce a těším se 
na setkání s Vámi v klidnějších časech. Prosím, 
vytrvejme. Buďme k sobě ohleduplní, dodržuj-
me základní pravidlo roušek, hygieny a rozestu-
pů. Jen spolu to dokážeme.

Ulice Na Spravedlnosti –
osmiměsíční rekonstrukce
Osm měsíců potrvají opravy ulice Na Spravedlnosti a s ní spojená dopravní 
omezení. Investiční akce, jejímž cílem je zlepšení dopravní situace v této 
lokalitě, bude prováděna na etapy tak, aby po celou dobu výstavby zůstaly 
dopravně dostupné jak zdravotnické, tak i ostatní služby poskytované v této 
oblasti. Od 1. března ale nebude možný průjezd z ulice 17. listopadu do ulice 
S. K. Neumanna.
„V souvislosti s výstavbou objektů občanské vy-
bavenosti i bytů je doprava v této oblasti silně 
frekventovaná, navíc zde soukromý investor při-
pravuje další výstavbu. Ulici Na Spravedlnosti je 
po letech třeba zrekonstruovat a dopravu zde, 
vzhledem k narůstajícímu zatížení, optimalizo-
vat,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát 
s tím, že rekonstrukce ulice Na Spravedlnosti  
a s ní související úpravy dvou křižovatek vyjdou 
město na téměř 50 milionů korun.

Po rekonstrukci bude mít zhruba 600 metrů 
dlouhá ulice Na Spravedlnosti, v níž bude platit 
omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km 
v hodině, nejen novou vozovku se zpoma-
lovacími prvky, chodníky a veřejné osvětle-
ní, ale také 90 parkovacích míst a nedaleko 
polikliniky Vektor i zastávku MHD. Autobusy 

tudy budou projíždět od ulice 17. listopadu do  
ulice S. K. Neumanna. Součástí rekonstrukce  
„Spravedlnosti“ jsou také sadové úpravy, 
při nichž zde bude vysázeno devět javorů, a osa-
zení prostoru novým mobiliářem.

Stavební práce potrvají od začátku března do 
konce října. Jsou rozděleny do šesti etap, při-
čemž ulice Na Spravedlnosti se bezprostředně 
týkají čtyři, zmíněných křižovatek na S. K. Neu-
manna pak další dvě. Po dobu výstavby bude 
vždy průjezdná pouze část ulice, dopravní ob-
služnost a příjezd pro rezidenty bude zajištěn 
objízdnými trasami. Bez přerušení tak mohou 
fungovat zdravotnická zařízení i tamní super-
market.

Tiskový úsek MmP
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dokončení ze strany 1.

Jiří Rejda
starosta MO Pardubice V

Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, 
Pichlova, S. K. Neumanna
Objízdné trasy

I. ETAPA úsek ul. Rokycanova – Boženy Vikové – Kunětické (období: 1. 3. – 10. 4. 2021)
Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Po celou dobu realizace stavby úseku ul. Rokycanova – Boženy Vikové-Kunětické bude zajiš-
těn přístup do areálu AutoForum po objízdné trase z ulice S. K. Neumanna. V ul. Na Spravedlnosti (v úseku mezi ul. Boženy Vikové-Kunětické  
a S. K. Neumanna) bude obousměrný provoz pro rezidenty a dopravní obsluhu. Při realizaci stavebních prací bude prostor staveniště oplocen  
a provizorní chodník řádně vyznačen.

Do areálu AutoForum zajištěn příjezd
z ulice S. K. Neumanna – obousměrný provoz.

uzavřený úsek
objízdná trasa pro nákladní a osobní vozidla v případě uzavírky vjezdu do ul. 
Na Spravedlnosti z ul. Jana Palacha
pro osobní vozidla a vozidla do 3,5 t, bude zvoleno dle aktuální uzavírky mezikřižovatkového úseku



3

II. ETAPA úsek ul. Boženy Vikové – Kunětické – S. K. Neumanna 
(období: 11. 4. – 7. 6. 2021)
Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Po celou dobu realizace stav-
by úseku ul. Boženy Vikové – Kunětické – S. K. Neumanna bude zajištěn přístup 
do areálu AutoForum po objízdné trase. Pro rezidenty a dopravní obsluhu je 
řešen příjezd z ul. Boženy Vikové-Kunětické. Při realizaci stavebních prací bude 
prostor staveniště oplocen a provizorní chodník řádně vyznačen. 

III. ETAPA křížení ulic Na Spravedlnosti a S. K. Neumanna 
(období: 11. 4. – 7. 7. 2021)
Stavební práce budou prováděny za částečného omezení provozu  
a snížené rychlosti na 30 km/hod.

V. ETAPA úsek ul. Železničního pluku – Rokycanova
 (období: 15. 8. – 30. 9. 2021)
Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Po celou dobu realizace 
stavby této etapy bude zajištěn příjezd pro rezidenty a dopravní obsluhu z ul. 
Rokycanova a ul. Železničního pluku. Při realizaci stavebních prací bude prostor 
staveniště oplocen a provizorní chodník řádně vyznačen. Při rekonstrukci křižo-
vatky ul. Rokycanova a ul. Na Spravedlnosti bude zachován stávající přístup do 
přilehlých objektů a zdravotnických zařízení.

VI. ETAPA křížení ulic Pichlova a S. K. Neumanna (období: 8. 7. –  30. 10. 2021)
Stavební práce budou prováděny za částečného omezení provozu a snížené 
rychlosti na 30 km/hod.

IV. ETAPA úsek ul. Jana Palacha – Železničního pluku (období: 8. 7. – 14. 8. 2021)
Při realizaci této etapy bude umožněn běžný provoz (včetně dodávky služeb, přístupu zákazníků, možnosti zásobování) prodejny BILLA. Přístup zákazníků 
do prodejny BILLA bude zajištěn provizorním způsobem. Po celou dobu realizace stavby této etapy bude zajištěn příjezd pro rezidenty a dopravní obsluhu 
po objízdné trase z ul. Železničního pluku. Při realizaci stavebních prací bude prostor staveniště oplocen a provizorní chodník řádně vyznačen.

Po dobu realizace stavby „Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna“ (tj. dle harmonogramu 8 měsíců) bude omezení 
silničního provozu v celé délce ulice Na Spravedlnosti. Vjezd bude povolen pouze rezidentům a dopravní obsluze, a to po dohodě se stavbou a dle  
rozpracovanosti v jednotlivých etapách. K poliklinice Vektor a parkovišti nového obytného komplexu bude příjezd umožněn ulicí Rokycanova. 
Pro zásobování a návštěvníky prodejny BILLA bude přístup zajištěn po celou dobu výstavby. Pro bezpečný pohyb chodců bude pracovní místo 
odděleno oplocením.

Stavební úpravy vnitrobloku
Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova 
Jak jsme již dříve na stránkách Pardubické 5 avizovali, bude v letošním roce reali-
zována revitalizace vnitrobloku v okolí „Háčka“. Jedná se o největší investiční akci 
městského obvodu Pardubice V za několik posledních let, jejíž náklady se pohy-
bují okolo 20 milionů korun a jsou plně hrazeny z rozpočtu městského obvodu.

Cílem revitalizace je vybudování nové obslužné 
komunikace, kontejnerových stání, veřejného 
osvětlení, ale hlavně rozšíření možnosti parková-
ní, a to vytvořením 135 parkovacích míst. 

Ale nezapomnělo se ani na ekologii. Součástí této 
akce je i vybudování 2 podzemních retenčních 
nádrží, do nichž bude sváděna dešťová voda, 
která bude posléze používána na zálivku v oblasti 
městského obvodu.

V rámci revitalizace proběhne také ve spoluprá-
ci s VAK Pardubice výměna kanalizačních řadů  
v uvedené lokalitě.

Momentálně probíhá výběr dodavatele stavby  
a zahájení prací předpokládáme ve 2. čtvrtletí le-
tošního roku. Doba realizace je 6 měsíců.

Chceme Vás touto cestou požádat o jistou sho-
vívavost a trpělivost v době, kdy bude stavba 
probíhat, neboť hluk, zvýšený provoz nákladních 
vozidel, ale i dočasné problémy s parkováním za-
sáhnou nemalou část obyvatel obvodu. Věříme 
ale, že tento dočasný diskomfort bude po dokon-
čení vynahrazen zvýšením pohodlí a kvality byd-
lení v rekonstruované části našeho obvodu.

Děkujeme.
     Odbor investiční a správní



Na radnici se opět množí stížnosti na parkování, psí exkrementy a nepořádek. 
Také na pohazování odpadků i ničení majetku. 
Vážení spoluobčané, poslední dobou se nám na 
radnici opět množí Vaše stížnosti. Rád bych Vás 
tímto vyzval k zodpovědnému přístupu při řeše-
ní problémů vyskytujících se okolo nás. Každý, 
kdo má doma čtyřnohého kamaráda, by si měl 
uvědomit svou odpovědnost za něj a ohnutí se 
pro exkrement jím vytvořený by mělo být sa-
mozřejmostí. Spousta pejskařů si myslela, že psí 
exkrement se ve sněhu ztratí, ale oteplení nám 
je všechny krásně odhalilo a věřte, že někde to 
byl pohled opravdu velmi děsivý.

V současné době se nám čím dál více množí 
také skládky u kontejnerových stání. Chápu, že 
se v době, kdy stále dost lidí pracuje z domu, 
zvýší i množství domácnostmi vyprodukované-
ho odpadu, ale to, jakým stylem jej někteří z nás 
umisťují do kontejnerových stání, je dechberoucí.

Je to velmi smutné, ale prostředí, ve kterém ži-
jeme, si ničíme sami. Prosím, pojďme se všichni 
chovat zodpovědně ke svému okolí a nebojme 
se upozornit ostatní, kteří tak nečiní, že dělají 
něco špatně.

Přiložené fotografie mluví samy za sebe.

Jiří Rejda, 
starosta MO Pardubice V

Foto: Jiří Rejda
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Dalším velkým nešvarem je odhazování nedo-
palků, papírků a jiného odpadu, i když je odpad-
kový koš třeba jen metr vedle.

Parkování v křižovatkách, na žlutých čarách 
nebo na chodnících je k vidění skoro na každém 
kroku. Hlavně zaparkovat co nejblíže svému cíli! 
O tři metry dále sice volné parkovací místo je, 
ale to je už pro mnohé z nás velká námaha a 
vzdálenost. To samé platí o parkování u chodní-
ků, kam někteří řidiči „nastrčí“ předek či zadek 
svého vozidla tak, že lidé sotva projdou, a to ne-
mluvím o vozíčkářích či maminkách s kočárkem.

Stavební bytové družstvo Družba Pardu-
bice nabízí všem společenstvím vlastníků 
možnost správy bytového domu a také 
výkon funkce statutárního orgánu, tedy 
předsedy společenství. Jedná se o taková 
společenství, kde se při vzniku SVJ nebo 
po skončení funkčního období výboru  
nenajde nikdo, kdo by byl ochoten  
vykonávat funkci člena výboru, případ-
ně členové výboru odstoupí v průběhu 
funkčního období a do výboru není nikdo 
zvolen. Pokud ve Vašem SVJ taková  
situace nastane, neváhejte kontaktovat  
pracovníky družstva – Ing. Milan Žák,  
tel. 724 227 848, e-mail: milan.zak@sbdpce.cz; 
Dana Koláčková, tel. 724 083 489, e-mail: 
dana.kolackova@sbdpce.cz. Pověřený 
pracovník družstva s Vámi dohodne ter-
mín schůzky, na které podá členům SVJ 
informace týkající se statutárního orgánu 
a volby SBD Družba Pardubice předsedou 
společenství. 

Dne 8. 2. 2021 byl 
nalezen iPhone.

Nyní je stále uložen na 
úřadě MO Pardubice V 
u pana tajemníka, 
tel.: 736 504 301. 
Nalezen byl v leso-
parku na Dukle. Vrá-
cen bude proti ode-
mčení. PS: Zřejmě se 
jedná o majetek něja-
ké studentky.

Inzerce

Pořádek v našem obvodu? 
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Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2021
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů na území města Pardubic je stanoven na základě zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, příslušnou obecně závaznou vyhláškou statutárního města Pardubice č. 6/2019,  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2020. 

Poplatek platí fyzická osoba, která má 
trvalý pobyt v MO Pardubice V, vč. dětí, 
které v daném roce dovršily 6 let. Popla-
tek dále platí i fyzické osoby, které mají ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházejí-
cí se na území MO Pardubice V, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 
a pokud žádný z vlastníků nemá trvalý po-
byt v Pardubicích, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li  
k této stavbě, bytu nebo domu vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit popla-
tek společně a nerozdílně.

Sazba poplatku pro rok 2021 činí 
650,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově  
do 30. června 2021, v případě změny trva-
lého pobytu se poměrně krátí podle počtu 
celých měsíců, ve kterých měl poplatník 
trvalý pobyt na území městského obvo-
du. Výše uvedená obecně závazná vyhláš-
ka umožňuje ve stanovených případech 
osvobození od poplatku (např. pro občany 
v domovech důchodců, na třetí a další ne-
zaopatřené dítě atd.). Osvobození je nutno 
každoročně dokládat.

V průběhu února – dubna 2021 budou 
jednotlivým poplatníkům doručovány slo-
ženky na platbu místního poplatku z titulu 
trvalého pobytu, v průběhu dubna – červ-
na 2021 pak složenky z titulu vlastnictví 

stavby, bytu nebo domu. Úřad městského 
obvodu zasílá tyto složenky z vlastní inicia-
tivy, protože to zjednodušuje správu míst-
ního poplatku. Povinnost zaplatit tento po-
platek tedy nevyplývá z obdržení složenky, 
ale je stanovena výše uvedenými právními 
předpisy, při vzniku nedoplatku se tedy ne-
lze odvolávat na to, že poplatník neobdržel 
složenku a proto nezaplatil místní poplatek.

Chtěli bychom občany upozornit na to, že 
stejně jako v předchozích letech budou  
v r. 2021 zasílány složenky s částkou, kte-
rá bude zahrnovat jak místní poplatek na 
r. 2021, tak i případné nedoplatky z před-
chozích let vč. případných předepsaných 
zvýšení za nezaplacený místní poplatek  
za předchozí roky.

Poplatek lze zaplatit převodem na účet 
(č. účtu je 181570036/0300), složenkou,  
v hotovosti nebo bezhotovostně prostřed-
nictvím karty na pokladně úřadu MO Par-
dubice V, případně na ostatních obvodech 
(do 30. 6. 2021). Při platbě v hotovosti 
využijte přednostně pokladnu našeho úřa-
du a pro zjednodušení identifikace platby 
s sebou vezměte příslušnou poštovní po-
ukázku. Při platbě převodem na účet je 
nutno uvést variabilní symbol poplatníka
(je uveden na složence nebo ho lze zjistit 
telefonicky u příslušné pracovnice úřadu). 
V případě převodu na účet za několik rodin-

ných příslušníků je nutno buď poslat platby 
jednotlivě s příslušnými variabilními sym-
boly, nebo provést jednu celkovou platbu, 
ale uvést variabilní symboly poplatníků, 
za které se platba provádí, do poznám-
ky pro příjemce na bankovním příkazu. 
V případě, že vlastník domu provádí hro-
madnou platbu za nájemníky převodem 
na účet, je nutné zaslat na úřad městského 
obvodu rozpis plateb s uvedením jména, 
příjmení, adresy, data narození a částky 
za jednotlivé osoby. Pokud nebude u přija-
té platby možno zjistit variabilní symbol, 
nelze správně přiřadit platbu na příslušné-
ho poplatníka.

V případě nezaplacení tohoto poplatku 
se postupuje v souladu s výše uvedeným 
zákonem o místních poplatcích a záko-
nem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn. že nezaplacené  
poplatky se vyměřují a následně dochází 
k jejich exekuci.

Další informace o poplatku můžete získat 
přímo na ekonomickém odboru Úřadu 
městského obvodu Pardubice V, Češkova 22 
u p. Aleny Nadrchalové, 
e-mail: alena.nadrchalova@umo5.mmp.cz, 
tel. č.: 466 301 267 
nebo p. Libuše Luskové,
e-mail: libuse.luskova@umo5.mmp.cz, 
tel. č.: 466 301 269.

Informace k místnímu poplatku ze psů 
Místní poplatek ze psů na území města Pardubic je stanoven na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, příslušnou obecně závaznou vyhláškou č. 7/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 (text vyhlášky lze nalézt na http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-
-narizeni/, rovněž je k dispozici v písemné podobě na úřadě městského obvodu).

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsí-
ců. Poplatek platí držitel psa. Držitelem je 
pro účely tohoto poplatku osoba, která je 
přihlášená nebo má sídlo na území České 
republiky. Přiznání k vyměření poplatku je 
povinen podat každý, komu vznikla poplat-
ková povinnost dle výše uvedené obecně 
závazné vyhlášky.

Sazba poplatku:
• držitel je přihlášen nebo má sídlo v ro-
dinném domě i v dvougeneračním domě, 
mající charakter rodinného domu, v Draž-
kovicích
100,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok

150,- Kč za druhého a každého dalšího psa/
kalendářní rok

• držitel je přihlášen nebo má sídlo 
v ostatních budovách v Dražkovicích (byto-
vý objekt s více byty, který nemá povahu 
rodinného domu)
600,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok
800,- Kč za druhého a každého dalšího psa/
kalendářní rok 

• držitel je přihlášen nebo má sídlo v ro-
dinném domě i ve dvougeneračním domě, 
mající charakter rodinného domu, ve měs-
tě, kromě k. ú. Dražkovice 

200,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok
300,- Kč za druhého a každého dalšího psa/
kalendářní rok

• držitel je přihlášen nebo má sídlo 
v ostatních budovách na území města
1200,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok
1500,- Kč za druhého a každého dalšího psa
/kalendářní rok

• držitel je osoba starší 65 let 
200,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok
300,- Kč za druhého a každého dalšího psa/
kalendářní rok

Ekonomický odbor
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• držitel psa je osoba mladší 65 let, která je 
poživatelem invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, jenž je 
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo dvou 
z těchto důchodů současně, přičemž jsou 
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo oso-
ba, která je poživatelem sirotčího důchodu
200,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok
300,- Kč za druhého a každého dalšího psa/
kalendářní rok

Splatnost poplatku:
•  poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 
2021
•  činí-li sazba za jednoho psa více než 
800,- Kč, je poplatek splatný ve čtyřech 
stejných splátkách nejpozději v termínech 
do 15. 3. 2021, 15. 5. 2021, 15. 8. 2021, 
15. 11. 2021

V případě držení psa po dobu kratší než je-
den rok se platí poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu i započatých kalen-
dářních měsíců. Za jednotlivé měsíce do 
konce kalendářního roku se platí 1/12 sta-
novené sazby. Při změně místa trvalého po-
bytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné 
výše poplatku stejný způsob výpočtu.

Prokáže-li držitel psa jeho získání převzetím 
z útulku, na jehož náklady přispívá statu-
tární město Pardubice, bude od poplatku 
osvobozen na dobu od vzniku poplatkové 
povinnosti do konce následujícího kalen-
dářního roku.

V obecně závazné vyhlášce č. 7/2019, 
o místním poplatku ze psů, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 3/2020, jsou uvedeny 
ještě další případy osvobození od poplatku.
V průběhu února – března 2021 budou jed-
notlivým poplatníkům doručovány složen-
ky k platbě místního poplatku. Tyto složen-
ky z vlastní iniciativy zasílá Úřad městského 
obvodu Pardubice V. Povinnost zaplatit 
tento poplatek tedy nevyplývá z obdržení 

složenky, ale je stanovena výše uvedenými 
právními předpisy. Složenky budou zasílány 
s částkou, která bude zahrnovat jak místní 
poplatek za rok 2021, tak i případné ne-
doplatky z předchozích let vč. případných 
zvýšení za nezaplacený místní poplatek za 
předchozí roky.

Poplatek lze zaplatit převodem na účet, na 
poště, v hotovosti či kartou na pokladně 
Úřadu městského obvodu Pardubice V. Pro 
zjednodušení identifikace platby na po-
kladně úřadu s sebou vezměte příslušnou 
poštovní poukázku. Při platbě převodem 
na účet je nutno uvést variabilní symbol 
poplatníka a specifický symbol. Pokud ne-
bude u přijaté platby možno zjistit varia-
bilní symbol, nelze správně přiřadit platbu  
k příslušnému poplatníkovi.

V případě nezaplacení tohoto poplat-
ku se postupuje v souladu se zákonem 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn. že nezaplacené 
poplatky se vyměřují a následně dochází 
k jejich exekuci.

Další informace o poplatku můžete získat 
přímo na ekonomickém odboru Úřadu 
městského obvodu Pardubice V, Češkova 22 
u Bc. Renaty Šlosárové, přízemí, č. dveří 105
e-mail: renata.slosarova@umo5.mmp.cz, 
tel. č.: 466 301 277.

Informace k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území města Pardubic je stanoven na základě zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou statutárního města Pardubic 
č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2020 (text  
vyhlášky lze nalézt na http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-narizeni/, rovněž je k dispozici v písemné  
podobě na úřadě městského obvodu).
Poplatek za užívání veřejného prostranství 
se vybírá za zvláštní užívání veřejného pro-
stranství, kterým se rozumí provádění vý-
kopových prací, umístění dočasných staveb 
a zařízení sloužících k poskytování prodeje  
a služeb, za umístění stavebních nebo re-
klamních zařízení, zařízení cirkusů, luna-
parků a jiných obdobných atrakcí, umístění 
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího 
místa a užívání tohoto prostranství pro kul-
turní, sportovní a reklamní akce nebo potře-
by tvorby filmových a televizních děl. Místa, 
která jsou z hlediska této vyhlášky veřejným 
prostranstvím, jsou vymezena v obecně zá-
vazné vyhlášce.

Ohlášení k vyměření poplatku je povinen 
podat každý, komu vzniká poplatková po-
vinnost dle výše uvedené obecně závazné 
vyhlášky (dále jen „poplatník“) vč. poplatní-

ků, na které se vztahuje osvobození. Nárok 
na osvobození/úlevu od tohoto místního 
poplatku dle čl. 8 výše jmenované vyhlášky 
lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od ukončení 
užívání veřejného prostranství, jinak nárok 
na osvobození zaniká.

Od poplatku jsou osvobozeny akce pořá-
dané na veřejném prostranství, jejichž celý 
výtěžek je odveden na charitativní a veřej-
ně prospěšné účely; kulturní a sportovní 
akce atd. Ve výše uvedené obecně závazné 
vyhlášce jsou uvedeny ještě další případy 
osvobození od poplatku.

Poplatek se platí na účet správce poplatku 
poštovní poukázkou, převodním příkazem 
nebo hotově či kartou na pokladně Úřadu 
městského obvodu Pardubice V. Splatný je 
do 30 dnů od ukončení užívání veřejného 

prostranství. Při platbě převodem na účet 
je nutno uvést variabilní symbol poplatníka  
a specifický symbol.

V případě nezaplacení tohoto poplat-
ku se postupuje v souladu se zákonem 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn. že nezaplacené 
poplatky se vyměřují a následně dochází  
k jejich exekuci.
   
Další informace o poplatku můžete získat 
přímo na ekonomickém odboru Úřadu 
městského obvodu Pardubice V, Češkova 22 
u Bc. Renaty Šlosárové, přízemí, č. dveří 105
e-mail: renata.slosarova@umo5.mmp.cz, 
tel. č.: 466 301 277.

Ekonomický odbor

Ekonomický odbor



OZNÁMENÍ

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České 
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).
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Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
www.scitani.cz

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc 
z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. břez-
na 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je 
povinna poskytnout zákonem požadované 
údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími 
osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhod-
ný okamžik na území České republiky trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, 
nebo které byl na území České republiky 
udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana, 
b) každá další fyzická osoba, která je na úze-
mí České republiky v rozhodný okamžik pří-
tomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt 
(i neobydlený). Povinnost sečíst se se ne-
vztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České 
republice na dobu kratší než 90 dnů (napří-
klad turisté), a na cizince požívající diploma-
tické výsady a imunity.

Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho 
přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění 
výsledků zabezpečuje Český statistický úřad 
(dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání 
přebírá údaje z informačních systémů veřej-
né správy podle paragrafu 7 zákona. Na pří-
pravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje 
s dodavatelem terénních prací a ústředními 
správními úřady uvedenými v zákoně.

Obecní úřad zveřejní způsobem v místě ob-
vyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před 
rozhodným okamžikem tento dokument, 
seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, pří-
jmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, 
kteří budou v jednotlivých sčítacích obvo-
dech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčí-
tání a oficiální internetové adresy sčítání.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů 
jejich zápisem do sčítacího formuláře povin-
nou osobou. Tou je každá plně svéprávná 
fyzická osoba podléhající sčítání.

Za fyzickou osobu, která není plně svépráv-
ná, poskytne údaje její zákonný zástup-

ce nebo opatrovník, případně jiná osoba 
oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se pro-
vádí vyplněním sčítacího formuláře pro do-
mácnost. Údaje o domu a bytu poskytne 
jeho uživatel, v případě neobydleného bytu 
vlastník domu nebo správce.

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápi-
sem do sčítacího formuláře buď v elektro-
nické podobě při online sčítání od 27. břez-
na 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

Terénní došetření provádějí v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítací komisaři jmeno-
vaní podle zákona. Sčítací komisař se při vý-
konu své funkce prokazuje průkazem sčítací-
ho komisaře, případně na požádání povinné 
osoby též svým občanským průkazem nebo 
cestovním dokladem.

Při terénním došetření sčítací komisař pře-
dá členu domácnosti, osobě žijící mimo do-
mácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které 
netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací 
formulář v listinné podobě v předem ozná-
meném termínu nejpozději do 26. dubna 
2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu 
prodloužit.

Člen domácnosti, osoba žijící mimo domác-
nost nebo vlastník zařízení, které netvoří sa-
mostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný 
sčítací formulář v odpovědní obálce na poš-
tě nebo jej vhozením do poštovní schránky 
odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, 
nebo jej doručí na kontaktní místo sčítání, 
nejpozději do 11. května 2021. Úřad je po-
dle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny záko-
nem, nařízením o evropské statistice, GDPR 
a dalšími právními předpisy. Tyto údaje 
nesmějí být použity pro jiné než statistické 
účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny 
osoby, které se v souvislosti se zpracová-
ním výsledků seznámí s individuálními nebo 
osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat 
mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časo-
vě neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny obča-
ny, aby odpovědným vyplněním sčítacích 
formulářů přispěli k úspěšnému provedení 
sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D., předseda Českého 
statistického úřadu

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz

Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 
ve městě Pardubice
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou 
pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého 
statistického úřadu, určená pro veřejnost  
k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání  
vyplněných listinných sčítacích formulářů 
pro Sčítání 2021.

Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky Adresa pobočky (ulice 
a č. p. / č. or., část obce, PSČ, obec) Telefon
Pardubice 1, Na Hrádku 105, Zelené Před-
městí, 530 02, Pardubice, 954 253 001
Pardubice 2, Palackého třída 1233, Zelené 
Předměstí, 530 02, Pardubice, 954 253 002
Pardubice 3, Na Drážce 1585, Bílé Předměs-
tí, 530 03, Pardubice, 954 253 003
Pardubice 4, náměstí Dukelských hrdinů 
2233, Zelené Předměstí, 530 02, Pardubice, 
954 253 004
Pardubice 5, Jana Palacha 1552, Zelené 
Předměstí, 530 02, Pardubice, 954 253 005
Pardubice 6, Kostnická 870, Svítkov, 530 06, 
Pardubice, 954 253 006
Pardubice 9, Jiřího Tomana 275, Polabiny, 
530 09, Pardubice, 954 253 009
Pardubice 12, Jana Zajíce 983, Studánka, 
530 12, Pardubice, 954 253 012
Pardubice 19, Poděbradská 293, Trnová, 
530 09, Pardubice, 954 253 353

Název pracoviště Adresa pracoviště (ulice 
a č. p. / č. or., část obce, PSČ, obec) Telefon
ČSÚ Pardubice, V Ráji 872, Zelené Předměs-
tí, 531 53, Pardubice, 466 743 480

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p.  
a Českého statistického úřadu včetně  
aktuální otevírací doby a kontaktů lze od  
6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci 
České pošty na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz



Uzavření nadjezdu Kyjevská 
Rekonstrukce nadjezdu u nemocnice začíná. V březnu začne dlouho pláno-
vaná rekonstrukce a modernizace nadjezdu v Kyjevské ulici. Frekventovaný 
most, který převádí silniční dopravu mimo jiné přes železniční trať, vedoucí  
z Prahy na Českou Třebovou, a je jedinou spojnicí velké části Pardubic se zdejší 
nemocnicí, se konečně dočká opravy a v úseku u nemocnice také rozšíření, 
které umožní další rozvoj tohoto území. Kvůli stavebním pracím, které mají  
trvat 35 týdnů, bude nadjezd několik měsíců uzavřen.

„Nebudu zastírat, že tato uzávěra přinese měs-
tu a jeho obyvatelům značné komplikace. Není 
však jiné řešení, most se bez uzavírky opravit 
nedá a každý, kdo tudy jezdí, ví, že oprava je sku-
tečně nutná. Věřím, že to většina lidí pochopí, 
a prosím o trpělivost,“ uvedl primátor Pardu-
bic Martin Charvát. Nadjezd bude uzavřen od  
7. března, práce na něm by měly skončit v listo-
padu 2021.

Oprava a modernizace nadjezdu, který slouží 
nepřetržitě od roku 1964 a propojuje centrum 
Pardubic s městskou částí Pardubičky, bude 
stát více než 230 milionů korun, podstatnou 
část však uhradí dotace, kterou město získa-
lo ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
„Nejen, že během oprav bude most například 
osazen novými ložisky či dostane nový povrch 
vozovka a podobně, ale modernizace, zejména 
rozšíření severní části nadjezdu, pomůže zlepšit 
dopravní napojení nemocnice i areálu bývalé 
Tesly, který plánuje investor revitalizovat na  
Kyjevskou ulici,“ dodal náměstek primátora pro  
dopravu Petr Kvaš.

Po dobu uzavírky nadjezdu povede obousměr-
ná objízdná trasa pro automobily po Dašické  
a Staročernské ulici na Černou za Bory a odtud, 
po odbočení na kruhovém objezdu, po Průmy-
slové ulici až k její křižovatce s Kyjevskou ulicí.  
Z ní mohou motoristé pokračovat buď vlevo na 
Nemošice, nebo vpravo po Kyjevské k nemoc-
nici. U nemocniční brány bude ulice uzavřena 
a umožněn bude pouze vjezd ke spodní bráně 
nemocnice nebo do ulic přilehlých ke Kyjev-
ské. Motoristé také musejí počítat se změnami  
v parkování v okolí nemocnice – například část 
Východní ulice, přiléhající k nadjezdu, bude uza-
vřena. Zákaz zastavení i stání bude po dobu re-
konstrukce platit v ulici Ke Kamenci, kterou bu-
dou projíždět vozy městské hromadné dopravy.
Upraven bude také provoz městské hromad-
né dopravy. Přímé spojení s nemocnicí bude 
jako jediná zajišťovat linka 2, ale pouze každým 
druhým spojem. „Dvojka“ bude střídavě končit 
buď před areálem krajské nemocnice, kam do-
jede po objízdné trase přes nadjezd v Černé za 
Bory, nebo ve Štrossově ulici, odkud pojede ulicí 
Ke Kamenci zpět do centra. Cestující si mohou 
vybrat, zda je pro ně výhodnější dojít ze zastáv-
ky Štrossova podchodem pod železniční tratí  
k nemocnici pěšky, nebo cestovat objížďkou pří-
mo před hlavní vchod nemocnice. Ze zastávek 
Nemocnice i Štrossova bude „dvojka“ ve špičce 
pracovního dne odjíždět v intervalu 20 minut,  
o 10 minut delší interval bude mít mimo špičku 
a interval 40 minut pak během víkendů. Zastáv-
ku Štrossova obslouží rovněž linka 28. Ostatní 
linky, které dnes jezdí kolem nemocnice, budou 
po dobu opravy nadjezdu vedeny po objížďce 
ulicemi Dašická a Staročernská, linka 22 bude 
po dobu rekonstrukce zrušena, linka nočního 
provozu 99 se po obsluze Černé za Bory bude 
vracet zpět do města přes Slovany a taktéž i lin-
ka 910, účelový svoz pro potřeby školy Svítání, 
bude vedena objízdnou trasou přes Slovany.  
V návaznosti na nově vzniklou nabídku spojů na 
Slovany (linky 2, 12, 27, 28) bude zkrácena linka 
1, která bude po dobu výluky obsluhovat trasu 
Jesničánky – centrum.

Uzavírka nadjezdu bude mít dopad i na linkovou 
dopravu, neboť autobusy společnosti ARRIVA, 

8

u nemocnice
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zajišťující spojení Pardubic s okolními obcemi, 
nebudou v době uzavírky obsluhovat zastávku 
Pardubice, K nemocnici.

Zvláštní objízdná trasa je připravena pro vozy 
záchranné služby, které při výjezdu k pacientům 
bojují o každou minutu. Pro ně bude po dobu 
rekonstrukce povolen vjezd na lávku Pod Vinicí. 
Z domovské stanice budou vyjíždět Kyjevskou  

a Komenského ulicí na stezku pro pěší a cyklis-
ty, na lávku přes Chrudimku a dále ulicí K Vinici 
na S. K. Neumanna. Do nemocnice budou za-
jíždět v opačném směru, od lávky ale pojedou 
po Kyjevské ulici, vedoucí podél severní (dolní) 
části nemocnice, a vjíždět do areálu budou dolní 
nebo hlavní vrátnicí. „Městská policie instaluje  
u lávky Na Vinici kameru, která bude nepřetržitě 
monitorovat a dokumentovat provoz na lávce. 

Jde nám o to, aby tuto trasu, vyhrazenou pouze 
sanitám, motoristé nezneužívali. Je určena pou-
ze pro vozy záchranné služby,“ zdůraznil náměs-
tek Kvaš.

Podrobné informace o změnách v individuální 
i hromadné dopravě během uzavírky nadjez-
du Kyjevská město postupně zveřejní na svém 
webu. Tiskový úsek MmP

Inzerce

Benešovka slaví šedesátiny!
V letošním školním roce uplynulo 60 let od doby, kdy do naší školy přišli první žáci. Za 60 let své existence škola mnohokrát 
měnila název. 

Zprvu se do ní přemístila jedenáctiletá škola 
ze Smetanova náměstí, pak se změnil název 
na ZDŠ P. A. Sibirkina, později jsme byli škola 
Makarenkova a po sametové revoluci dosta-
la škola název podle Edvarda Beneše. Všichni 
dnes naši školu nazývají „Benešovka“. Od roku 
1972 se začala psát i sportovní historie školy. 
Byly zde založeny třídy zaměřené na atletiku  
a škole se začalo říkat také „Sportovka“. Ne na-

darmo, protože vychovala celou řadu úspěš-
ných sportovců.

Za posledních 20 let došlo ve škole postupně 
k rekonstrukci hřiště a jídelny, škola dostala 
novou střechu, nový kabát, okna a rekonstru-
ovala se i sociální zařízení. V loňském roce pro-
běhla výměna elektrorozvodů a byly moderni-

zovány odborné učebny.

Po loňské rozsáhlé rekonstrukci jsme se těšili 
na letošní školní rok, na který připadá význam-
né výročí školy a ve kterém budeme moci 
využít nových moderních učeben. Bohužel po-
kračuje „doba koronavirová“ a většina našich 
žáků se učí distančně ze svého domova.

Na oslavy, které jsme měli při 40. a 50. výročí, 
kdy žáci a učitelé nacvičovali muzikály, předvá-
děli akrobacie nebo tančili kankán, můžeme 
zapomenout. Doba není lehká. Proto alespoň 
touto cestou připomeňme kulaté výročí školy 
a popřejme jí vzdělané žáky, spokojené rodiče, 
učitele a hodně úspěchů do dalších let.

Mgr. Ema Jičínská, ředitelka školy
Foto: Vlastimil Raška
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Jak změnil COVID život
v naší MŠ v Jesničánkách
CO NÁM DAL: 
• poznání, že většina „našich“ rodičů 
 je vstřícná a chápající
• my, zaměstnanci školek, se umíme přizpů- 
 sobit novým a náročnějším situacím
• ověřili jsme si, že zvládneme i distanční 
 vzdělávání předškolních dětí
• více jsme mohli uplatnit individuální práci 
 (při menším počtu dětí)
• jsme schopni nahradit (i když ne plně) 
 profesionální kulturní a sportovní aktivity  
 pro děti

A CO VZAL:
• možnost pořádat v MŠ profesionální diva- 
 delní představení
• organizovat nadstandardní sportovní  
 aktivity (plavání, lyžování…)
• tradiční besídky a setkání s rodiči
• chybí nám úzká spolupráce se základní 
 školou a setkávání s dětmi
• chybějící personál při karanténě

„Covidové období“ trvá pro všechny již velmi 
dlouho. Nejdříve jsme si zvykali, že s námi žije 
nový virus a hned vzápětí jsme museli řešit 
různá opatření, omezení, pokyny, zákazy atd. 
To vše se odrazilo nejen v našich rodinách  
a domovech, ale i v zaměstnání.

Tyto věci se samozřejmě nevyhnuly ani ško-
lám a školkám. Jsme školka v okrajové části 
Pardubic – v Jesničánkách, do které chodí 
téměř 80 dětí. Na začátku celé situace jsme 
museli změnit organizaci běžných činností 
ve školce a vše udělat tak, aby byla dodržena 
nová hygienická opatření a aby přitom děti 
byly ve školce i nadále spokojené a potřebná 
nařízení je zbytečně neomezovala. Novinkou 
bylo předávání dětí u vstupu do mateřské ško-
ly – tady je potřeba pochválit nejen děti, že to 
zvládaly bez obtíží, ale i rodiče, kteří se nové 
situaci přizpůsobili a vycházeli nám vstříc. Děti 
musely mít ve školce k dispozici své roušky, 
kdyby se vyskytla nákaza přímo v zařízení.  

V nepřeberném množství různých typů a vzorů 
dětských roušek se odrazilo domácí šití a šikov-
nost maminek. Důležitým opatřením byla také 
soustavná průběžná dezinfekce veškerých pro-
stor, kde se pohybovali rodiče a děti – několikrát 
denně provozní pracovnice otíraly kliky, vypí-
nače, kohoutky, nábytek, podlahy atd. Patří jim 
velký dík, protože značně přispěly k tomu, že se 
v naší školce zatím neprojevila nákaza.

V jarním období, kdy byly na několik týdnů uza-
vřeny i mateřské školy, jsme si „nanečisto“ vy-
zkoušeli distanční výuku – byla to pro nás úplná 
novinka. Tehdy ještě nebylo distanční vzdělává-
ní povinné, ale přesto jsme každý týden posí-
lali náměty na různá témata pro všechny děti  
(i pro ty nejmenší), abychom ulehčili situaci 
rodičům, kteří chtěli své děti vzdělávat doma. 
Ohlasy rodičů nám dělaly skutečně radost  
a bylo velmi příjemné vědět, že naše netradič-
ní a v té době nadstandardní práce je dětem 
i rodičům prospěšná, že materiály využívají ke 
vzdělávání dětí, nebo alespoň pro inspiraci.

Děti se po znovuotevření školky na své vrstev-
níky, ale i na nás opravdu těšily. Po návratu byly 
většinou šťastné a spokojené a radostně dělaly 
všechny činnosti, které ve školce probíhají. Na-
šim předškoláčkům prostě chyběla nepostrada-
telná sociální interakce s ostatními dětmi. Tro-
chu jsme se obávali, jak děti zvládnou návrat do 
MŠ. Byli jsme ale velmi mile překvapeni – vše 
zvládly s úsměvem a velkou chutí do činností. 
Když se blížily letní prázdniny, všichni jsme dou-
fali, že to nejhorší máme již za sebou.

S podzimem ale přišla druhá vlna epidemie  
a kolotoč omezení, opatření a nových pokynů 
se opět rozběhl. Distanční výuka v mateřských 
školách se stala povinnou, a proto jsme museli 
zajišťovat i vzdělávání dětí doma. Mateřské ško-
ly zůstaly otevřené a tak u nás probíhala pre-
zenční výuka ve školce, ale zároveň i distanční 
výuka pro část dětí, které v té době MŠ navště-
vovaly. Byli jsme postaveni před novou a nároč-
nější situaci. Museli jsme se s tím „poprat“. Bc. Iva Štorková, MŠ Raisova, Jesničánky

Máme patřičné vzdělání, k tomu jsme nasbírali 
mnoho zkušeností, proto není problém zvlád-
nout výuku s 26 dětmi ve třídě. Práce s dětmi 
v MŠ je ale naprosto odlišná od té domácí. Při 
plánování distančního vzdělávání jsme museli 
zohlednit, jak a kde budou rodiče s dětmi pra-
covat. Nebylo jednoduché připravit dětem 
takové činnosti, které by byly realizovatelné  
v podmínkách domova a byly dostatečně sro-
zumitelně popsané. V tu chvíli nejsme s dětmi 
my, ale jejich rodiče, kteří s nimi nabízené čin-
nosti povinně realizovali a výstupy ze vzdělá-
vání zasílali zpět do MŠ. Někdy se objevovaly 
nečekané situace, které jsme se postupně učili 
řešit a adekvátně na ně reagovat. Pro rodiče 
bylo náročné i to, že často v rodině bývá ještě 
školák, který k práci do školy potřebuje počítač 
a kterému se rodiče při distanční výuce musí 
věnovat. Mnozí také museli stihnout ještě své 
pracovní povinnosti, takže naše snaha byla, 
aby vzdělávání probíhalo přirozenými pro-
středky s minimální nutností využití počítače 
a aby alespoň ty největší školkové děti mohly 
pracovat po zadání některých úkolů samostat-
ně, bez aktivní účasti rodičů.

Ale zpět k prezenčnímu, tedy „školkovému“, 
vzdělávání. Jelikož počet dětí, které v pod-
zimních měsících navštěvovaly MŠ, byl nižší 
(chodilo 15–18 dětí), naskytla se nám ojedi-
nělá možnost více se individuálně věnovat 
všem dětem. Měli jsme k sobě mnohem blíže  
a v MŠ vládla téměř rodinná atmosféra. Vzhle-
dem k nepříznivé epidemiologické situaci 
jsme se nemohli s dětmi účastnit divadelních 
představení, sportovních aktivit, neprobíhaly 
besídky, setkání s rodiči, kroužky atd. Velmi 
nám i našim dětem také chyběla a stále chybí 
spolupráce s dětmi ze ZŠ a setkávání s nimi.  
A tak jsme o to víc my, učitelky, hrály dětem 
třeba pohádky a užily si tak spolu s dětmi 
spoustu legrace. Rovněž tradiční rozloučení  
s dětmi před vstupem do ZŠ proběhlo tak, že 
se tentokrát nepředváděly děti, ale že jsme se 
opět my změnily ve Smolíčka, Budulínka, liš-
ku atd. Před Vánocemi jsme si ušily kostýmy  
a převlékly se za čerta a Mikuláše. Všichni jsme 
se snažili také trávit s dětmi co nejvíce času 
venku – uspořádali jsme si třeba svoji „za-
hradní“ zimní olympiádu.

V současné době (pokud je třeba) zvládají 
děti bez větších problémů používání roušek 
i organizační změny. Menším problémem je 
naučit děti, aby se neprojevovaly tak empa-
ticky fyzickým způsobem (objetím, pohlaze-
ním…), k čemuž jsme je doposavad vedli. Vše 
řešíme přiměřeným vysvětlováním současné 
situace. Na doporučení zřizovatele nyní po-
užívají všichni zaměstnanci mateřské školy 
respirátory, operativně řešíme nepřítomnost 
pedagogů při karanténě nebo onemocnění  
a snažíme se, aby děti náročnou situaci po-
cítily co nejméně. Většina rodičů vše chápe 
a řekla bych, že i my situaci zatím zvládáme 
a bereme ji jako nutnost pro ochranu zdraví 
nás všech.
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#PODCASTAŇKOVKA
Na ZŠ Pardubice, Staňkova 128 se začal rozjíždět nový 
projekt, který se věnuje nahrávání videí a zvukových 
záznamů. V režii ale stojí samotní žáci, nápomocni jsou 
samozřejmě učitelé. Na videa a podcasty se můžete  
těšit už na jaře.
Připravují se nejrůznější témata, 
od rozhovorů o škole a volném 
čase po rozhovory s hosty, in-
fluencery, bývalými žáky a za-
městnanci s nejrůznějšími po-
voláními. Žáci nám také budou 
vyprávět, jak to vidí oni – jejich 
pohled na věc a jejich názory.

Nabídka podcastů je pestrá  
a žáci i učitelé se moc těší, jak  
se to celé povede. Těšte se i Vy 
na školu očima žáků.

Simona Filipiová za tým pedagogů
ZŠ Pardubice, Staňkova 128

Waldorfská škola 
otevírá online výzvu 
pro náš obvod 
Pojďme v rámci obvodu spojit síly a vzájemně se inspi-
rovat. Díky finanční podpoře městského obvodu Pardu-
bice V jsme měli možnost odvysílat online přednášku 
„Klíč k pohádkám“ s Radomilem Hradilem a s pomocí 
Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky se podařilo 
uskutečnit online přednášku akademického architekta 
Oldřicha Hozmana o formujícím vlivu prostředí na zdra-
vou výchovu. 

Obě přednášky je možné zhléd-
nout ze záznamu (odkaz na 
www.waldorfpardubice.cz). 
Tímto bychom rádi vyzvali kaž-
dého ke sdílení a vzájemné in-
spiraci na různá témata. Znáte 
zajímavou osobnost z našeho 
obvodu? Doporučíte téma, 
které by mělo dostat prostor? 
Základní škola Waldorfská je 
ochotna poskytnout technické 
zázemí pro jeho uskutečnění. 
V březnu nabídne prostor školy 
online přednášku věnovanou 
waldorfské pedagogice. Před-
náška bude určena široké veřej-
nosti a také zájemcům o zápis 
do první třídy. Období, kterým 

nyní každá rodina prochází, ský-
tá různé těžkosti a úskalí. Chod 
většiny rodin se změnil a oteví-
rají se často nová témata, kte-
rým zkoušíme rozumět a ucho-
pit je. Na webu školy najdete 
informace např. o rodinných 
konferencích, denní cvičení s ha-
siči Pardubického kraje, diskusi  
o kreativním přístupu nebo další 
odkazy spojené se vzděláváním 
doma. V případě, že byste rádi 
využili nabízený prostor, kon-
taktujte paní Anetu Jelínkovou 
e-mail: a.aneta@seznam.cz

Aneta Jelínková, 
zástupce Spolku pro podporu

 waldorfské pedagogiky v Pardubicích
Foto ze studia

Inzerce
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Komenský 2020
U příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského se škola NOE zapojila do projektu Komenský 2020. 
V rámci projektu se žáci snažili pozitivním způsobem proměnit své okolí.

Pátá třída secvičila divadlo „O narození Je-
žíše“. To pak zahrála žákům školy Svítání,  
rodičům, ale i spolužákům z prvního stupně  
a dětem ze školky.

Žákům druhého stupně zase není jedno, 
jak vypadá jejich okolí. V září se proto vy-
dali uklidit okolí školy a lesopark na Dukle. 
Nasbírali celkem 55 kilogramů odpadků  
a byly mezi nimi i zajímavé kuriozity:  
záchodové prkénko, boty s hmyzím pře-
kvapením nebo baseballový míč. Kromě 
toho, že se jim povedlo uklidit okolí školy, 
proběhl po celé akci ještě krátký rozhovor 
do rádia.

Další aktivitou přispěli do projektu devá-
ťáci. Svěžím a vtipným způsobem natoči-
li videoreportáž o tom, jak se chovat na 
internetu, jak využívat média a kde hrozí 

nebezpečí. Všechno potřebné nachystali 
a natočili v listopadu a prosinci a během 
projektového dne svou reportáž pusti-
li celé škole. Žáci, kteří video vytvořili,  
předali vlastní zkušenosti mladším žákům. 
To bylo to nejdůležitější, co udělali pro 
druhé.

Všechny tři aktivity postoupily do veřejného 
hlasování o nejlepší projekt. Žákům gratulu-
jeme a přejeme jim vítězství. 

Více na www.komensky2020.cz

Za školu NOE Markéta Chmelová
propagace a fundraising

Nová mateřská škola Studánka v Pardubicích

Naše školka je založena na přístupu k dětem 
a dětským potřebám odpovídajícím jejich 
věku. Život dětí v naší školce není tetami  
a strejdou pouze žitý, ale společně s dětmi 
prožitý. Naším úkolem není vychovat kopii 
Vás nebo nás, ale originální lidskou bytost, 
která bude mít rozvinutou stejnou měrou 
jak tu část přirozené inteligence vědomostní 
a kombinační, tak i tu emociální či tvořivou, 
a to podle našeho hesla „Jsme kamarádi, 
máme se rádi a pomáháme si.“ Učíme děti 
život prožívat, o vše se zajímat a ptát se. Kaž-
dá naše činnost je prodchnuta tím, že každé 
dítě je originál a tak je k němu potřeba přistu-
povat. Školka je prvním vzdělávacím místem, 
do kterého Vaše dítě přijde, a pokud bude 
úspěšné (a my mu k tomu dáme ten nejlepší 
základ a víme, že úspěšné bude), vystoupí ze 
vzdělávacího procesu až po dosažení svého 
nejvyššího vzdělání. Je tedy potřeba, aby děti 
získaly ke školce a později ke škole, ke svým 

průvodcům v těchto časech, důvěru a lásku. 
A to je naším úkolem, úkolem tet a strejdy  
a celého kolektivu Studánky a Vlaštovky. 
Denní režim je podobný jiným školkám, pří-
chod dětí je do půl deváté a dopolední aktivi-
ty se zaměřují na činnosti podle tematických 
celků. Děti ve školce mohou také navštěvo-
vat mimoškolní kroužky, a i součástí školky 
samotné je výuka kroužků, například hry na 
hudební nástroj, tenisu apod.

Mohl bych o školce povídat dál a dál, ale nej-
lepší je a vždy bude přijít se na nás podívat. 

Více o školkovném a přijímacích pohovorech 
se dočtete na našich webových stránkách 
www.msstudankapce.cz, také nás nalez-
nete na Facebooku. V současné době jsou 
Studánka a Vlaštovka provozovány ještě jako 
dětské skupiny, takže můžete se svým dítě-
tem nastoupit kdykoliv, dle společné domlu-
vy. Děti, které k nám chodí a budou chodit  
do konce srpna, mají při nástupu do naší 
školky přednost.

Zdravím a vítám Vás. Budu Vám povídat o nově vznikající Mateřské škole Studánka Pardubice z. s. Nově máme 
schválené dvě třídy, Vlaštovku a Studánku, které sídlí na území městského obvodu Pardubice V. Obě třídy mají 
vlastní zahradu a každá kapacitu pro 24 dětí.

Stanislav Kopečný

Sportovní příměstské tábory 
Sport je v celé republice aktuálně pro širokou veřejnost zakázán.  
Můžeme se ale určitě těšit, že se sportování brzy opět vrátí k běž-
ným aktivitám všech lidí. Pohyb totiž člověku přináší spoustu radosti,  
utužuje zdraví a napomáhá k navazování sociálních vazeb.
Všichni si jistě uvědomujeme, že sport je klíčo-
vým faktorem pro rozvoj pohybových doved-
ností dětí. Děti si ale díky sportu také osvojují 
informace o tom, jak funguje kolektiv a jeho 
struktura. Jednou z velkých nadějí na vrácení 

dětí do aktivního života je pro nás doba let-
ních prázdnin a s ní spojené příměstské spor-
tovní tábory. Letos jich na území Pardubic 
bude hned několik. Oproti rokům minulým 
se na nich můžeme těšit součinnosti mnoha 

sportovních klubů. Například na sportovním 
táboře pořádaném DDM Alfa Pardubice jde 
o ukázkové tréninky Basketbalového klubu JIP 
Pardubice, plochodrážní Zlaté Přilby, pardubic-
ké házené v zastoupení 1. HC Pardubice nebo 
florbalového klubu HAGA Pardubice. Jiné tá-
bory zase nabídnou spolupráci s dalšími par-
dubickými kluby.
Děti tak na těchto táborech získají mož-
nost vyzkoušet si spoustu sportů, které se 
v Pardubicích hrají na vysoké úrovni, díky 
čemuž mohou objevit novou vášeň a ná-
plň svého času, skloubenou s utužováním 
zdraví. Určitě je to dobrý start cesty, která 
vrátí dětem úsměv na rty, zápal, nadšení  
a především zdraví a vitalitu do příštích let.

Tomáš Šimon

jako cesta k návratu zdravého pohybu dětí

Jana Kárníková
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Jak si vede pardubický softball 

„Minulý rok jsme pochopitelně museli z prv-
ní poloviny sezóny zcela vyškrtnout všechny 
soutěžní zápasy a turnaje. Za přísných hygie- 
nických podmínek jsme se tak soustředi-
li na tréninky a doufali v to, že odehrajeme 
alespoň pár víkendů. Nakonec jsme mohli  
v srpnu a v září odehrát velkou většinu našich 
soutěží. Bylo to velmi hektických a náročných 

12 týdnů, ale chtěli jsme našim hráčům vy-
nahradit začátek sezóny, “ okomentoval uply-
nulý rok předseda klubu Libor Matějka.

I v nelehké minulé sezóně si Pasos Pardubice 
vedl dobře. Na mistrovství ČR si v kategorii 
U9 získal bronzové medaile a v kategorii U13 
dokonce stříbrné. „V této kategorii nehledí-

me tolik na výsledky, ale na to, aby to děti 
bavilo. To je pro nás priorita, nicméně je pěk-
né vidět, když se děti radují a my společně  
s nimi, “ uvádí dále předseda klubu.

Pardubický klub Pasos nyní čeká, kdy a jestli 
se letos otevře jeho stadion na Dukle. „My 
věříme, že si letos určitě zahrajeme. Ať už 
tréninkově, nebo závodně – to je v tuto 
chvíli jedno. Naši trenéři se snaží být s dětmi  
v kontaktu i na dálku a motivují je k indivi- 
duálnímu cvičení doma. Vzhledem k současné 
situaci musíme být nyní jako ostatní trpěliví 
a zodpovědní. Věříme, že s nástupem jara se 
situace zlepší a brzy se opět všichni sportovci 
sejdou na svých stanovištích, “ vyhlíží předse-
da Libor Matějka novou sezónu 2021.

Kontakt: Libor Matějka
libor.matejka@pasos.cz, tel.: 606 273 677

Tak jako většina amatérských sportů se i pardubický softballový a baseballový klub Pasos Pardubice potýká v současné době 
s uzavřením svého sportoviště, a tím pádem i omezenou funkčností klubu. Jak se ale vedlo pálkařskému sportovnímu klubu  
v Pardubicích minulou sezónu?

Libor Matějka

v době koronakrize?

Trojskokan Jiří Vondráček 
kraloval na republikovém 
šampionátu
V Ostravě se uskutečnilo mistrovství České  
republiky v halové atletice. Vrchol domácí  
halové sezóny byl velmi ovlivněn koronaviro-
vou pandemií, dlouhou dobu nebylo vůbec 
jisté, zda šampionát proběhne a v jaké rozsahu. 
Nakonec se ale organizátorům podařilo zajistit výjimku  
a mistrovství tak mohlo proběhnout. Tomu je jistě velmi 
rád závodník Hvězdy Pardubice Jiří Vondráček, který si zde  
vybojoval již svůj pátý titul halového mistra České republiky  
v trojskoku. V sobotu se Jirka představil ve své hlavní disci-
plíně, trojskoku, a dostál tomu, že patří k nejlepším českým 
trojskokanům. Hned ve druhé sérii předvedl pěkný pokus 
dlouhý 15,86 metrů a jeho soupeři na to již nedokázali odpo-
vědět. Tímto výkonem si vybojoval svůj pátý titul halového 
mistra ČR. To mu ale nestačilo a v neděli se představil ještě  
v soutěži dálkařů, kde mohl také pomýšlet na přední příčky.  
O tom, že se mu podařilo na tento šampionát připravit oprav-
du dobře, svědčí fakt, že i v dálkařském sektoru získal medaili. 
V průběhu soutěže postupně zlepšoval svůj výkon až na ko-
nečných 7,26 metrů a tím si jasně řekl o třetí příčku.

Jana Kárníková

Jirkovi moc gratulujeme 
ke zlaté i bronzové me-
daili a přejeme mu, stejně 
jako všem ostatním spor-
tovcům, aby letní sezóna 
proběhla již bez výraz-
ných omezení.

Kompletní výsledky na-
jdete na www.atletika.cz



Jaroslav Petrouš přišel 
v Dubaji posledním 
pokusem soutěže o zlato! 

Druhý únorový týden roku 2021 zahájil světový pohár v atletice handicapo-
vaných v Dubaji. Tradičně se tohoto závodu zúčastnili i reprezentanti České 
republiky a mezi nimi i Atleti Bez Bariér Pardubice, diskař Jaroslav Petrouš  
a kuželkář Michal Enge.

My bydlíme v Sharjahu a je nám umožněno 
trénovat na místním stadionu, který je v sou-
časné době prázdný. Všechny sportovní akce 
v Sharjahu jsou zrušené. Každý stát Emirátů 
má různá omezení.“

Michal Enge po trochu komplikovaném pří-
jezdu do Dubaje a po 2 dnech aklimatizace 
nastoupil do svého prvního závodu v hodu 
diskem. V konkurenci 5 atletů ze dvou sku-
pin postižení (závod se hodnotil na přepočet 
výsledků podle předem daných koeficientů) 
skončil na 4. místě pěkným výkonem 9,04 m.  
O dva dny později ho čekala jeho silná disci-
plína – hod kuželkou. Začátek závodu byl již 
v 9:30 h (6:30 h našeho času). Michal před-
vedl pěkný výkon 26,43 m a skončil z celko-
vých 15 závodníků na 5. místě. Na přepočet 
měl stejný výkon jako 4. závodník (jeho ná-
rodní kolega František Serbus), o konečném 
pořadí tak rozhodoval druhý nejdelší pokus.

Velká očekávání směřovala k našemu diskaři 
– Jaroslavu Petroušovi, který se předem ne-
tajil tím, že si jede do Dubaje pro nový český 
rekord a že by rád ohrozil i ten světový. Tvrdý 
trénink před odletem si ale vybral svou daň 
a Jarda při změně klimatu bojoval s otoky 
končetin. To se podepsalo na výsledku závo-
du ve vrhu koulí, kde výkonem 9,99 m skon-
čil na 9. místě. Obdivuhodné je však už to, že 
do závodu nastoupil. To nejdůležitější, proč 
tam Jarda přijel, se ale konalo v sobotu. Vy-
hlášená soutěž v hodu diskem, 9 nejlepších 
světových diskařů včetně atletické legendy 
Alexeje Ashapatova z Ruska. To byla pro Jar-
du velká výzva. Nakonec předvedl skvělý vý-
kon 44,11 m a takto svůj závod shrnul:

„Po závodě jsem toho měl ‚plné kecky‘, ale 
adrenalin to byl až do samého závěru. Přes 
40 metrů se nakonec dostali čtyři diskaři, tak-
že závod to byl opravdu slušně obsazený. Já 
měl jít do závodu jako druhý. Jelikož ale diskař  
z Uzbekistánu nenastoupil, musel jsem v závodě 
začít. Nestihl jsem celou atletickou rozcvičku, ale 
cítil jsem nabuzení. I přes zdravotní trable, kte-
ré jsem tu od příletu měl, jsem si pořád v hlavě 
opakoval: Tohle je tvůj den, proto jsi tady!“

„Hned prvním pokusem jsem hodil koneč-
ných 44,11 m. Vedl jsem celý závod. Jako 
poslední házel Alexej Ashapatov z Ruska. Le-
genda hodu diskem a můj soupeř a kamarád 
už 14 sezón. Do jeho předposledního pokusu 
byla šance, že ho konečně porazím. Jenže zá-
vod končí až tím posledním a v něm Saša dal 
44,18 m a porazil mě o 7 cm. Byl to překrásný 
závod, hrozně jsem si ho užil a vůbec nevadí, 
že byl nakonec ‚stříbrný‘. Snad budu mít šanci 
mu to v březnu na Grand Prix Tunis oplatit…“

Všem atletům moc blahopřejeme! Většina 
české výpravy v Dubaji zůstává ještě týden  
a využije pěkného teplého počasí k přípra-
vě na další mezinárodní akce. Původně měl 
být tento týden vyplněn tradičním otevře-
ným mistrovstvím Emirátů v atletice handi-
capovaných. Bohužel, jak již uvedl Michal  
v textu výše, z důvodu špatného vývoje epi-
demiologické situace vedení emirátu Shar-
jah tento závod na poslední chvíli zrušilo, 
stejně jako všechny mezinárodní akce až do 
konce března.
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Eva Hrdinová

O pouhých 7 cm ho přehodila diskařská 
legenda Rus Alexej Ashapatov

Závod provázelo vzhledem k nepříznivému 
vývoji koronavirové situace ve světě opravdu 
masívní bezpečnostní opatření. Michal Enge 
se nám svěřil, co museli před každým vstu-
pem na stadion absolvovat a jak to na místě 
probíhalo:

„Je to tu pod velkou kontrolou. Při vstupu na 
stadion nám měří teplotu a musíme projít 
dezinfekční branou, musíme dodržovat roze-
stupy. Když se chvíli shlukujeme na jednom 
místě, už nás rozhání. Nesmíme se na sta-
dionu zdržovat déle, než je nutné. Po závodu 
hned odjet. Závody jsou bez diváků. Pokud 
ten den nemáme závod, neměli bychom být 
na stadionu, takže si nemůžeme ani vzájem-
ně fandit. Medailový ceremoniál je zrušen  
a výsledky závodu se dozvíme online. Medai-

le jsou k vyzvednutí na hotelu. Každý závod, 
který má více než 12 účastníků, je rozdělen na 
dvě skupiny.“

„Po příletu do Dubaje PCR test, po 5 dnech 
pobytu a před odletem další. Na stadionu se 
musíte prokázat negativním testem. Na spor-
tovišti všude rouška, jen v sektoru, kdo zrovna 
hází, ne. Na place musí být rozestupy i mezi 
závodníkem a asistentem, nesmíme spolu 
mluvit ani nikam chodit. Kdo má 37,5 stup-
ně, nebude vpuštěn do závodu, kdo má rýmu 
nebo se zdravotně necítí, měl by zvážit start. 
Na hotelu před vstupem do jídelny nám také 
měří teplotu. Ti, kteří bydlí v oficiálních hote-
lech, nabízených pořadateli, nikam nesmějí. 
Na tréninkový stadion je přesný rozpis a ome-
zený čas. Šance na pořádný trénink moc není. 



Inzerce

Mikulášský běh zapsal již 23. ročník

Myslím, že jsme měli velké štěstí, že se situace 
trochu zlepšila a my tak akci uspořádali v řád-
ném termínu v sobotu 5. prosince. Samozřej-
mě bylo nutné respektovat příslušná nařízení 
vlády a hygienická opatření, ale akci jsme  
přesunuli z lesoparku na Městský atletický  
stadion, kde bylo jednodušší stanovená 
pravidla dodržet, a vše jsme zvládli,“ uvádí ma-
nažerka Hvězdy Pardubice Jana Kárníková.

Na Městském atletickém stadionu se na trať, 
která byla vytyčena i na vedlejších plochách, 
postupně postavilo celkem 115 běžců. Trať 
v délce 900 m byla určena pro ty nejmlad-
ší závodníky, starší žactvo pak běželo trasu 
o délce 1 800 m, mládežnické kategorie, tedy 

dorost a junioři, běžely shodně jako dospělí 
trať o délce 2 700 m.

„Z celkových 115 sportovních nadšenců, kteří 
se představili při Mikulášském běhu, bylo 95  
z nejmladších kategorií a žactva. Mládežníků  
a dospělých se sešlo 20. Letošní závod proběhl 
v trochu komornější atmosféře, než jsme bývali 
zvyklí, ale i tak po celou dobu podporovali děti  
i dospělé v jejich snažení na trati čert s Mikulá-
šem. Všichni účastníci běhu obdrželi v cíli medaili  
a nadílku od Mikuláše. Letošní ročník se opět vy-
dařil, i když jsme ještě týden před akcí nevěděli, 
zda ho budeme moci uspořádat. Děkujeme nejen 
všem běžcům za účast, ale i našim partnerům, kte-
ří nám stále zachovávají přízeň,“ dodává Kárníková.

Vítězové jednotlivých kategorií:
Trať 900 m: Ročníky 2013 a mladší dívky: 
Šárka Menclová 3:47 min, chlapci: Ondřej 
Herzán 4:07 min. Ročníky 2011 a 2012 dívky: 
Adéla Macurová 3:51 min, chlapci: Michael 
Patzelt 3:44 min. Ročníky 2009 a 2010: Hana 
Fenclová 3:39 min, chlapci: Jan Herzán 3:22 
min. Žákyně ml.: Adéla Vajsarová 3:28 min, 
žáci ml.: Jaroslav Černík 3:25 min.
Trať 1 800 m: Žákyně: Štěpánka Melichová a 
Anna Peštálová shodně 8:21 min, žáci: Mar-
tin Zeman 6:34 min.
Trať 2 700 m: Ženy OPEN: Marta Fenclová 
9:53 min, muži: Michal Růžek 8:28 min.
Kompletní výsledky najdete na www.atleti-
ka-pardubice.cz nebo na našem FB profilu.

„Konání letošního ročníku Mikulášského běhu bylo do poslední chvíle nejisté 
vzhledem k situaci týkající se koronaviru. Dá se říci, že jsme vše nachystali a doufa-
li, že se situace zlepší natolik, abychom mohli 23. ročník tohoto běhu uspořádat. 

Jana Kárníková
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Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V
Tel.: 466 301 270; 730 840 495
e-mail: jiri.rejda@umo5.mmp.cz

Svoz odpadu v roce 2021
Češkova - Kašparova u školy pondělí 7:00 - 9:00 18; 26; 34; 42; 50
Češkova - Kašparova u školy pondělí 14:00 - 15:30 14; 22; 30; 38; 46; 52
Dražkovice - u pošty středa 9:00 - 11:00 19; 30; 39; 48
Dražkovice - u pošty středa 14:00 - 15:30 14; 25; 34; 44; 52
Pod Břízkami - Dražkovická pondělí 7:00 - 9:00  17; 25; 32; 40; 49
Pod Břízkami - Dražkovická pondělí 14:00 - 15:30 13; 21; 29; 36; 45; 52
Dukla - nám. Dukelských hrdinů středa 10:00 - 12:00 20; 30; 38; 46
Dukla - nám. Dukelských hrdinů středa 14:00 - 15:30 15; 25; 34; 42; 52
Čacké - proti č. p. 136
(bývalé Raisova x K Dolíčku) pondělí 7:00 - 9:00 19; 27; 35; 46
 pondělí 14:00 - 15:30 15; 23; 32; 51
V Ráji - roh s ulicí Boženy Němcové úterý 7:00 - 9.00 17; 24; 32; 39; 47  
 úterý 14:00 - 15:30 13; 20; 28; 36; 43; 51
Višňovka - K Blahobytu úterý 7:00 - 9:00  17; 24; 31; 39; 47
 úterý 14:00 - 15:30 13; 20; 27; 35; 43; 51

www.pardubice.eu
èÚřadè Městské obvody

Facebook:
www.facebook.com

/MOPardubiceV  
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Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V
Tel.: 466 301 270; 730 840 495
jiri.rejda@umo5.mmp.cz

Mgr. Jiří Šmaha
tajemník ÚMO Pardubice V
Tel.: 466 301 271; 736 504 301
jiri.smaha@umo5.mmp.cz

Ing. Iveta Vašíčková
vedoucí odboru sekretariátu staros-
ty, mzdová účetní
Tel: 466 301 276; 734 640 666
iveta.vasickova@umo5.mmp.cz

Zuzana Šimková
sekretariát starosty, CZECH POINT
Tel.: 466 301 270; 736 504 303
zuzana.simkova@umo5.mmp.cz

Radmila Růžičková
podatelna, ústředna, archiv
Tel.: 466 510 769; 736 504 315
radmila.ruzickova@umo5.mmp.cz

Ing. Marcela Kotyková
vedoucí odboru ekonomického, 
účetní, rozpočet
Tel.: 466 301 263; 736 504 318
marcela.kotykova@umo5.mmp.cz

Libuše Lusková
pokladna, správce poplatků
Tel.: 466 301 269; 736 504 312
libuse.luskova@umo5.mmp.cz

Bc. Renata Šlosárová
pokladna, správce poplatků
Tel.: 466 301 277; 736 504 302
renata.slosarova@umo5.mmp.cz

Alena Nadrchalová
správce poplatků
Tel.: 466 301 267; 736 504 308
alena.nadrchalova@umo5.mmp.cz

Bc. Monika Klátilová
vedoucí odboru investičního 
a správního
Tel.: 466 301 275; 736 504 311
monika.klatilova@umo5.mmp.cz

Mgr. Radka Plívová
životní prostředí
Tel.: 466 301 268; 730 840 556
radka.plivova@umo5.mmp.cz

Jan Brožek
investice
Tel.: 466 301 274; 736 504 304
jan.brozek@umo5.mmp.cz

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

Ivana Popilková
doprava, životní prostředí
Tel.: 466 301 278; 736 504 310
ivana.popilkova@umo5.mmp.cz

Bc. Karel Farský
přestupky
Tel.: 466 301 264; 736 504 305
karel.farsky@umo5.mmp.cz

Petr Hezina
vedoucí skupiny drobné údržby
Tel.: 736 504 317
petr.hezina@umo5.mmp.cz

Hana Bártlová
knihovna DDM Delta Gorkého
Tel.: 466 304 261; 736 504 314
knihovna.delta@seznam.cz

Renata Málková
poslíček, uklízečka
Tel: 466 301 260; 736 504 316 

Úřední hodiny:
Pondělí a středa:
8.00 - 11.30    12.30 - 17.00 
Úterý a čtvrtek:
8.00 - 11.30    12.30 - 15.00 
Pátek:
8.00 - 11.30    12.30 - 14.00     
Knihovna Gorkého:
Pondělí:                                 
8.00 - 12.00    13.00 - 18.00 
Úterý: 
13.00 - 17.00
Středa
8.00 - 12.00    13.00 - 18.00
Čtvrtek:
8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Pátek:
8.00 - 12.00    13.00 - 15.00   

Úřad MO Pardubice

Adresa:
Úřad MO Pardubice V
Češkova 22
530 02 Pardubice   
Kontakty:
Tel.: 466 510 769
urad@umo5.mmp.cz


