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O čem se mluví...

… o situaci válečných uprchlíků z Ukrajiny v Pardubicích s primátorem Martinem Charvátem

Již déle než měsíc trvá brutální a nelidská agrese Ruska na Ukrajině. Válečný
konflikt bude mít následky minimálně pro
celou Evropu, ať jde o krizi ekonomickou,
či migrační. Ta se již dnes dotýká měst
a obcí v celé České republice. O tom, jak
to zvládají Pardubice, budeme mluvit
s primátorem Martinem Charvátem.
Jak podle vás zareagovaly Pardubice
na válečný konflikt na Ukrajině?
Naprosto úžasně. Všem bych chtěl poděkovat za to obrovské množství pomoci, za příliv solidarity. Již v první den konfliktu vznikly
v Pardubicích humanitární sbírky. K nim se
přidala sbírka městská v areálu společnosti
Vodovody a kanalizace s přístupem z Milheimovy ulice. Na provozu se podíleli dobrovolní
hasiči a v Pardubicích již žijící lidé z Ukrajiny.
Sedm dodávek s vleky jsme odvezli do krajského skladu humanitární pomoci v České
Třebové, deset jsme jich vezli přímo na Ukrajinu. Pardubickému Krajskému asistenčnímu
centru pomoci Ukrajině jsme předali 60 dek,
dvacet ukrajinských uprchlíků jsme vybavili
potřebnými věcmi přímo ve sběrném centru.
Ještě jednou všem, kteří se zapojili a do sbírky
přispěli, mnohokrát děkuji.
Toto sbírkové místo již nyní nefunguje, kam mohou lidé případně materiál
nosit?
Ve městě existuje množství sbírkových
míst, město ve spolupráci s pardubickou

charitou otevře nové sbírkové místo v budově úřadu městského obvodu Pardubice
I u divadla, vchod z ulice Jindřišská (bývalý
obchod s volnočasovým oblečením). Toto
sbírkové místo bude otevřeno od 12. dubna
vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne mezi 13.
a 16. hodinou. Sbírka bude určena pro nejpotřebnější případy ukrajinských migrantů, kteří
zůstanou na území našeho města. Uvítáme
trvanlivé potraviny, drobné sladkosti pro děti,
hodí se hygienické potřeby a drogerie obecně
stejně jako jarní oblečení pro ženy a děti.
Nebojíte se, že vlna solidarity bude
slábnout?
Snad ne, ale ta první vlna pomoci byla
ohromující. Zatímco v první vlně byl potřeba
materiál, který se distribuoval na Ukrajinu,
nyní budou potřeba věci pro lidi, kteří přišli
s jedním kufrem, minimální výbavou a měli by
tady normálně žít. Důstojně žít. Chtěl bych
všechny upřímně poprosit nejen o solidaritu,
ale i toleranci. Podle posledních údajů na území Pardubic žije nově více než 2 400 válečných
migrantů. To samozřejmě musí být vidět. Je
potřeba být tolerantní. Oni sem nepřišli proto,
že se jim doma nelíbí. Je vyhnala válka. Uvědomujme si to. A my, kteří máme děti, jim to
tak musíme vysvětlit. Alespoň za samosprávu
Pardubic můžu slíbit, že komfort všeho, na co
jsou obyvatelé Pardubic zvyklí, se nebude snižovat. Mám na mysli například kapacity školek
a škol, startovací bydlení atd.

Ubytovací kapacity jsou největším
problémem?
V tuto chvíli ano. Na základě usnesení
vlády město začalo pracovat na několika projektech, které umožní zajistit ubytování ukrajinských uprchlíků. Jedná se o objekt v ulici
Husova. Dvanáct bytů, které byly k dispozici,
svoje obyvatele již má. Další budeme postupně rekonstruovat – počítám, že bychom
na podzim mohli mít k dispozici dalších 50. To
se ale nebavíme o okamžitém vyřešení nouzového ubytování či nouzového přístřešku.
Byty v Husově ulici bychom měli mít k dispozici v režimu klasického nájemního vztahu pro
ty migranty, kteří budou chtít v Pardubicích
zůstat natrvalo, protože se prostě nebudou
mít kam vrátit, i kdyby chtěli. Musíme počítat s tím, že takové případy budou. Nicméně
do běžně využívaného bytového fondu sahat
nechci, aby dál fungoval pro „Pardubáky“.
Okamžité nouzové ubytování se nám daří
řešit díky spolupráci s Univerzitou Pardubice,
která poskytne nevyužitý objekt na Stavařově označený jako koleje F. Třináctipatrová budova s pěti garsonkami na patře tak v režimu
nouzového ubytování může pojmout až cca
250 lidí. Ubytovnu včetně potřebných služeb
bude provozovat město. Doufám, že až budete tyto řádky číst, bude „efko“ již v provozu
nebo těsně před otevřením. Statutární město
Pardubice také zajistilo, po dohodě s Hasičským záchranným sborem Pardubického
kraje, dočasné nouzové přístřeší v jednom ze
stálých úkrytů civilní ochrany v majetku města, kde je připraveno okamžité ubytování pro
50 osob. Tento typ ubytování bude v případě
krajní potřeby využit nárazově pro ubytování
uprchlíků na jednu noc, než pro ně bude nalezeno vhodnější ubytování.
Také jsme dostali úkol vytipovat vhodné
místo pro případné zřízení stanového městečka prostřednictvím složek IZS. Věřím, že to
nebude potřeba, pokud ale ano, pak byl vybrán
jako nejvhodnější areál Masarykových kasáren.
Druhým velkým problémem je kapacita školek a škol.
Problémem je hlavně jazyková bariéra.
K 28. březnu je s uděleným pobytovým

oprávněním v Pardubicích evidováno 178
dětí od tří do šesti let a 533 dětí od 6 do 15
let. Na oddělení školství probíhá ve spolupráci s ředitelkami a s řediteli mateřských
a základních škol rozmisťování dětí do škol.
Do základních škol jsou děti umisťovány
podle volné kapacity a spádového obvodu.
Do mateřských škol se děti umisťují podle
věku a spádovosti.
Ale jak jsem již uvedl, kapacity pro pardubické děti budou zachovány. Děti zasažené válkou na Ukrajině, u kterých je naší
lidskou povinností jim v rámci možností
pomoci, půjdou k zápisu až ve druhém
samostatném termínu 15. června, to znamená v době, když již budou mít ředitelé
rozhodnuto o přijetí dětí z prvního kola. To
v praxi znamená, že toto druhé kolo nebude mít vliv na kapacity pro pardubické děti,
stejně jako na to nemají vliv ty děti, které
umistíme a integrujeme do jednotlivých
ročníků do konce letošního školního roku.
Jako přechodné řešení pro ukrajinské děti,
které se nevejdou do kapacit našich škol,
je předběžně připraveno 220 míst v tzv.
adaptačních skupinách (skupiny pouze pro
ukrajinské děti). Cílem vzniku adaptačních
skupin je umožnit rodičům ukrajinských
dětí, aby mohli začít pracovat a materiálně
zajistit rodinu. Skupiny jsou řešením přechodným řádově na dobu měsíců.
Co vy osobně v této situaci považujete za nejdůležitější?
Aby ten nesmyslný a brutální útok
na Ukrajinu přestal. Kéž by. Nicméně tady
pro nás i migranty samotné je opravdu
důležité, aby tu žili pokud možno běžný
život, aby normálně fungovali, pracovali
a třeba se jednou opět dokázali bavit.
Když si představím, že by moje žena s dětmi vystoupila z vlaku v cizí zemi, v cizím
městě a zůstala bez pomoci, padá na mě
tíha a zoufalství. Najděme v sobě tu sílu
a odvahu podívat se na aktuální životní situaci uprchlíků opačně, tedy z pohledu migrantů. Jsou to naši noví sousedé a chtějí
tady s námi žít. Někdy to nebude lehké, ale
společně to určitě zvládneme.

Radniční zpravodaj periodický tisk územního samosprávného celku Statutárního města Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO 274046,
a VLTAVA LABE MEDIA a.s., region východní Čechy, Kladská 17, 500 03 Hradec Králové, IČ 01440578. Evidenční číslo MK ČR E 11512.
Redakce: Nataša Hradní, Iveta Koubková, Alexandra Tušlová. Fotografie: Tomáš Kubelka, Iveta Koubková, archivy autorů článků. Adresa: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic,
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. Elektronická adresa: alexandra.tuslova@mmp.cz, tel. 466 859 407. Internet: www.pardubice.eu.
V Pardubicích 3. dubna 2022. Výtisk doručila Česká distribuční a.s. Redakce si vyhrazuje právo redigovat jednotlivé příspěvky, resp. vybírat z obdržených materiálů. Otiskovány
nebudou anonymní příspěvky ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Texty v Diskuzním fóru obsahují osobní názory a postoje jejich autorů.
Uzávěrka RZ 5/2022: 19. května 2022.
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Pomáháme sobě i pardubické komunitě, nechceme zklamat
Váš život se tedy koncem února zcela změnil.

Řeckokatolický farář Marian
Kurylo pochází z ukrajinského
Lvova. V České republice žije již
od roku 2010, kdy začal studovat
na olomoucké teologické fakultě. V roce 2017 se přestěhoval
do Pardubic, kde se usadil na první
ze svých tří farností. Založil zde
rodinu a potkával se s ukrajinskou
komunitou, která se do kostela
dostavovala v řádu několika málo
desítek.
To vše se změnilo 24. února, kdy
na Ukrajině začala válka. Z klidného „Kostelíčka“ se stal patrně nejnavštěvovanější církevní objekt
ve městě, kam si váleční uprchlíci
chodí pro materiální i duchovní
podporu. Na nedělní bohoslužbě je
v kostele plno a další desítky lidí
poslouchají modlitby venku.
Východní Ukrajina je ve válce
od roku 2014, jen se o ní už v průběhu
následujících let tolik nehovořilo. Když
však letos 24. února Rusko napadlo
celou naši zemi, nebyl jsem schopný
slova. Začal jsem telefonovat se svou
rodinou a přáteli a zjišťoval, co můžeme dělat, jak pomoci. Hned druhý
den se u divadla sešly stovky lidí,
jejich emoce byly stejně silné jako

moje. Střídal se v nich strach, hněv,
smutek, zoufalství. V sobotu ráno
jsem u Kostelíčka (kostelík Panny Marie Sedmibolestné ve Štrossově ulici)
vyhlásil sbírku pomoci. Byl jsem velmi
překvapen, jak rychle se informace
o sbírce šířily městem, kolik lidí nosilo oblečení, léky, potraviny a drogerii,
abychom pak mohli věci sbalit do dodávky a odvézt na Ukrajinu. Pomáhali
našinci i Češi a v té hrůze nám všem
pomáhalo cítit tu jednotu, podporu.
Tu sílu pomoci cítíme jako národ už
pátý týden a děkuji z celého srdce
za celý náš národ.
Kolik dodávek
na Ukrajinu?

jste

odvezli

Od začátku války kolem osmdesáti. Kromě jídla, drogerie a oblečení
jsme na Ukrajinu poslali také léky
a další zdravotnický materiál našim
vojákům a těm, kteří nemohli uprchnout. Lidé nám nosili také spacáky,
karimatky, ale i helmy a neprůstřelné
vesty. Ještě jednou všem děkujeme.
I když jsme sbírku ukončili nebo omezili, stále u nás některé věci zůstávají.
Jde o věci běžné potřeby a chodí si
pro ně naši krajané, kteří uprchli před
válkou a zůstali v Pardubicích.

Ano, život můj i celé mojí rodiny.
Pomáhali jsme celé dny a snažili se
pružně reagovat na potřeby lidí, kteří
se na nás obraceli. Stále jich přibývalo a my neměli tolik možností, proto
jsme moc rádi za podporu města
a místních organizací. Moje manželka
začala učit ukrajinské děti ve škole
a zároveň ji na sociálním odboru zaměstnal pardubický magistrát, takže
má v lecčems snazší cestu našincům
pomoci. Se spoustou problémů se
může obrátit na kolegyně z radnice,
může využít skladu města a v závažných případech i místní charity.
Pomáhají jí dobrovolnice z řad Ukrajinek, naši dobrovolníci zase pomáhají
s přípravou vybavení prostor pro další
přicházející uprchlíky.
Chceme tím dát najevo, že nečekáme s rukama nataženýma pro
pomoc. Věřte, že lidé, kteří utíkají
před válkou, se chtějí vrátit domů,
na Ukrajinu. Většina i v případě, že
už nemá kam nebo za kým. Nechceme českou půdu, ani české majetky,
jen nyní nemáme jinou možnost, abychom přežili. Všude však žijí vděční,
i méně vděční lidé, a proto prosím,
potkáte-li někoho, kdo vás zklame,
nezatvrďte svá srdce.
Ukrajinská komunita v Pardubicích se několikanásobně rozrostla. Potkáváte se v kostele, ale jistě ne všichni. Jak se s vámi mohou
nově příchozí propojit, získávat
informace?
Je to náročné, většina z nich neumí jiný jazyk než ukrajinštinu. Touto
cestou bych všechny Ukrajince, kteří si zpravodaj přečtou, nebo jejich
hostitelské rodiny rád nasměroval
na facebookovou skupinu: „Naši

v Pardubice“ /pozn. psáno napůl azbukou/. Zde si lidé vyměňují zkušenosti, sdílí poptávky a nabídky práce
a služeb, uveřejňují možnosti komunitních setkání atd. A také se tam
objevují nabídky jazykových kurzů –
tímto bych rád na všechny Ukrajince
apeloval, aby se učili česky. Alespoň
základy českého jazyka. Pomůže
jim to ve snazší orientaci ve městě
i v pracovním zapojení.
Město na svých webových
stránkách sjednotilo nabídku volnočasových aktivit pro naše lidi,
takže je vybízím také ke sledování
odkazu na www.pardubice.eu. Já
nabízím všem věřícím i nevěřícím
mši v kostele, která se koná každý
všední den od 18 hodin u Kostelíčka, hlavní mše se pak koná v neděli
v 10 hodin dopoledne a po jejím
skončení řešíme spoustu dalších
situací našinců.
Po dohodě s vedením města
naše farnost založila transparentní
účet. Aktuálně jsme darem obdrželi
100 000 korun od soukromého dárce,
jsme vděčni a děkujeme. Je to pro nás
velká důvěra a věřte, že každá koruna
bude použita s nejčistším úmyslem.
Před svým svědomím ani před Bohem
bych si nedovolil s takovým darem
naložit nerozvážně. Chtěli bychom
z účtu platit například psychology
pro děti a dospělé, kteří už nyní hodně
pomáhají uprchlíkům v rodném jazyce. Dále plánujeme za naše ukrajinské
děti platit v potřebných případech
školní obědy.
Na závěr bych si dovolil ještě
jednou všem moc poděkovat za vaši
podporu a veškerou pomoc! Věřím, že
každý, kdo otevírá své srdce pro své
bližní, jednou dostane velkou odplatu!
Dělejme dobro a zvítězíme. Modlím se
za všechny a všem žehnám.
Sláva Ukrajině!

Číslo transparentního účtu pro pomoc Ukrajincům v Pardubicích zřízený pod Řeckokatolickou
farností je 306212014/0300. Pomůžete nám tak hradit školní obědy pro děti, akutní pomoc
pro další příchozí dětské i dospělé válečné uprchlíky, psychologickou péči aj. Děkujeme!
Informace v dubnovém zpravodaji jsou aktuální k 3. 4. 2022.
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SBÍRKA PRO UKRAJINU
Statutární město Pardubice
ve spolupráci s Oblastní
charitou Pardubice vyhlašuje
potravinovou sbírku určenou
pro následnou pomoc lidem
prchajícím před válkou na Ukrajině.
Od 12. dubna 2022 v budově
Městského obvodu 1 u divadla
– vchod z Jindřišské ulice (bývalá
prodejna oblečení) vždy
v ÚTERÝ a ve ČTVRTEK
od 13 do 16 hodin.

DĚKUJEME!

POTRAVINY: těstoviny | rýže | luštěniny | mouka | olej | cukr
| sůl | konzervy | kojenecké mléko | výživy | potraviny k okamžité
spotřebě | a další
DROGERIE: dětské pleny | vlhčené ubrousky | dětská kosmetika
| hygienické vložky | mýdlo, šampony | zubní kartáčky, pasty
| prostředky na mytí nádobí, úklid, praní | a další
ČISTÉ OBLEČENÍ PRO DĚTI VŠEHO VĚKU A PRO ŽENY
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Pomoc Úřadu práce občanům Ukrajiny v Pardubicích
Úřad práce ČR otevřel ve středu 23.
března na třídě Míru v Pardubicích specializované pracoviště, na kterém poskytuje
humanitární pomoc občanům Ukrajiny.
Občané Ukrajiny, kteří se zdržují v Pardubicích, si tak mohou vyřídit humanitární

dávku přímo v centru krajského města,
na adrese tř. Míru 60 (u vstupu do Machoňovy pasáže). Humanitární dávku lze
vyřídit i bez návštěvy ÚP ČR přímo v mobilní aplikaci MPSV (davkyuk.mpsv.cz),
podmínkou však je, že občané Ukrajiny

mají v ČR zřízen bankovní účet s bankovní identitou, jejichž prostřednictvím
se dálkově ztotožní. Občané Ukrajiny bez
bankovní identity si mohou o humanitární dávku požádat v úředních hodinách ÚP
ČR na tř. Míru 60.

Úřední hodiny:
PO 8.00–12.00 a 13.00–17.00
ÚT 8.00–11.00
ST 8.00–12.00 a 13.00–17.00
ČT 8.00–11.00
PÁ 8.00–11.00

Kraj tvoří pro Ukrajince jednoduchý vyhledavač pracovních příležitostí
Pardubický kraj ve spolupráci s krajskou pobočkou Úřadu práce a Krajskou
hospodářskou komorou Pardubického kraje připravuje přehledné a jednoduché rozhraní pro uprchlíky před válkou z Ukrajiny,
kteří chtějí pracovat v Pardubickém kraji.

„Vzhledem k tomu, že jednotlivé nabídky vhodné pro ukrajinské uprchlíky
jsou na stránkách Úřadu práce v češtině,
domluvili jsme se na tom, že bychom jim
usnadnili přístup k pracovním pozicím
vytvořením jednoduchého webového roz-

hraní, které bude plně v ukrajinštině. Zde
budeme z centrální databáze vkládat pracovní pozice vhodné právě i pro Ukrajince,
kteří se následně budou moci obrátit přímo
na zaměstnavatele nebo na Úřad práce,“
uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že

databáze by měla být k dispozici na počátku dubna na webu kraje. Informační leták
bude distribuován přímo v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, ale také
prostřednictvím Úřadu práce, Krajské hospodářské komory či starostů měst a obcí.

Mapa volnočasových aktivit pro ukrajinské rodiny v infocentru
Turistické informační centrum Pardubice ve spolupráci s pardubickou radnicí
připravilo přehlednou mapu v ukrajinštině „Kam s dětmi“, na které jsou přehledně vyznačená místa, kam je možné
s dětmi jít ve volném čase. Místa jsou

rozdělena do dvou hlavních kategorií:
na vnitřní a venkovní aktivity. U každého z míst je uvedena adresa a stručný
popisek, včetně poznámky o vstupném
či zda je aktivita zdarma. Mapy jsou dostupné na místech, kde je největší kon-

centrace ukrajinských maminek s dětmi.
Dostane ji každý, kdo přijde do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině
na Komenského náměstí. K dostání bude
také v Turistickém informačním centru Pardubice, ve farním kostele Panny

Marie Sedmibolestné „U Kostelíčka“,
na Úřadu práce Pardubice, Machoňově
pasáži v místě výdeje dávek.
Věříme, že mapa všem nově příchozím
ulehčí orientaci ve městě a usnadní rozhodování, co dělat s dětmi ve volném čase.

Bývalé univerzitní koleje se stanou útočištěm pro válečné uprchlíky
Bývalé koleje Univerzity Pardubice
začnou sloužit jako bytové jednotky
pro ukrajinské občany prchající před
válkou. Budova poskytne zázemí více
než 200 lidem.
Dvanáctipatrovou budovu ve Studentské ulici, která dříve sloužila jako
koleje a následně také jako administrativní budova, nabídlo vedení Univerzity
Pardubice městu jako možné ubytování
pro válečné uprchlíky, kteří do Pardubic
přicházejí. Bývalé vysokoškolské koleje univerzita využívá jako náhradní
prostory v případě, že se některá jiná

budova rekonstruuje. „Nyní univerzita
využívá spodní tři patra, která uvolníme
během května. Jinak bude budova volná pro ubytování minimálně do konce
kalendářního roku. Dokážeme v ní ubytovat více než 200 lidí,“ upřesnil kvestor Univerzity Pardubice Petr Gabriel.
Na každém patře výškové budovy
je pět bytových jednotek, které disponují vlastní kuchyní a koupelnou se
sprchovým koutem a toaletou. „Jsou
to bytové jednotky s vlastním sociálním zařízením, takže věřím, že je tato
budova vhodným místem pro trvalejší

pobyt a poskytne potřebným důstojné
ubytování,“ řekl rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek. V přízemí se nachází prostor recepce, kde bude neustále
přítomna ostraha, a také další volné
pokoje, v nichž univerzita plánuje zřídit
dětskou hernu.
Univerzita Pardubice zajistila vyklizení a úklid budovy a poskytla také drobný
nábytek, jako jsou stoly, komody nebo
skříně. O dovybavení bytů se postaralo
město. Prostřednictvím Správy státních
hmotných rezerv město zajistilo potřebné množství nafukovacích postelí a sklá-

dacích lůžek se spacáky. „Pro nás je to
obrovská pomoc. Neumím si představit,
že bychom jinde sehnali kapacitu 200
lůžek takto rychle. Chtěli bychom sem
během dubna a května nastěhovat naše
nové občany, kteří nyní bydlí v různých
provizorních řešeních a jsou například
ubytovaní v rodinách. Budou moci zůstat tady a některé rodiny s dětmi bychom mohli později přestěhovat do Husovy ulice, kde pro ně připravujeme
městské byty,“ přiblížil primátor Města
Pardubic Martin Charvát.
Lada Součková, Univerzita Pardubice

Krajská hospodářská komora pomáhá běžencům z Ukrajiny
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (KHK) ihned po propuknutí
konfliktu na Ukrajině oslovila starostky
a starosty všech měst a obcí v Pardubickém kraji s nabídkou pomoci při rekonstrukci, úpravách či vyklizení jejich
objektů vhodných pro ubytování ukrajinských uprchlíků. KHK zároveň požádala
všechny své členy, aby nabídli své volné

ubytovací kapacity a jejich seznam pak
spolu s nabídkou dalších služeb a materiální pomoci předala pracovníkům krajského úřadu (např. společnost VESNA
a.s. věnovala krajskému asistenčnímu
centru 30 kusů dek).
Veškeré aktivity, které KHK podniká pro
pomoc běžencům z Ukrajiny, jsou koordinovány s Pardubickým krajem i s krajskou

pobočkou úřadu práce. KHK pravidelně
informuje své členy o aktuální situaci, zejména s ohledem na možnosti zaměstnání ukrajinských obyvatel. Webové stránky
úřadu práce https://www.uradprace.cz/
web/cz jsou aktualizovány dvakrát týdně
a od 1. 4. je nabídka volných pracovních
míst i v ukrajinském jazyce. Speciální web
trhu práce pro Ukrajince v našem regionu

Informace v dubnovém zpravodaji jsou aktuální k 3. 4. 2022.

připravuje také Pardubický kraj. KHK nabízí svým členským firmám možnost využít
pro své ukrajinské zaměstnance jazykové
kurzy včetně češtiny pro cizince. Tyto
kurzy jsou plně hrazeny z projektu Další
vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pardubického kraje. Více na webu KHK www.
khkpce.cz.
Eva Malinová, ředitelka úřadu
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Ми допомагаємо собі та Пардубіцькій громаді,
не хочемо розчаровувати
Греко-католицький священик Мар’ян Курило родом з українського Львова. У Чехії проживає від 2010р.,
коли почав навчатися в Оломоуцькому теологічному факультеті. З 2017 року переїхав до Пардубіце, де оселився
на першій із трьох своїх парафій. Тут створив сім’ю, зустрічався з українською громадою, яких приходило
до церкви по кілька десятків. Це все змінилося 24 лютого, коли в Україні почалася війна. З тихого «Костелічка»
сталась, мабуть, найвідвідуваніша церковна будівля міста, куди біженці з війни приходять за матеріальною
та душевною і молитовною підтримкою. На недільних богослужіннях церква заповнена, і десятки інших людей
слухають молитви надворі.
«На Сході України війна з 2014 року, але
на протязі наступних років про неї не так
багато говорили. 24 лютого відбулося
російське вторгнення на всю нашу країну,
я не міг говорити. Я почав телефонувати
рідним і друзям і дізнавався, що ми можемо
зробити, чим ми можемо допомогти. Вже
наступного дня біля театру зібралися сотні
людей, їхні емоції були такі ж сильні, як і
мої. У них чергувалися страх, гнів, смуток,
розпач. У суботу вранці я оголосив збір
коштів і матеріальної допомоги у Костелічку
(церква Богородиці Семистрільної на вулиці
Штросова). Мене дуже здивувало, як швидко
по місту поширилася інформація про збір
допомоги, скільки людей приносило одяг,
ліки, продукти та засоби гігієни, щоб ми потім
могли запакувати ці речі у машини і відвести
в Україну. Допомагали наші люди і чехи, в
цьому страху це відчуття єдності, підтримки,
нам всім дуже допомагало. Ми відчуваємо
велику підтримку цю силу допомоги уже п’ятий
тиждень поспіль. Я від усього серця дякую Вам
від імені усіх українців.»
Скільки машин (бусів) ви відвезли в Україну?
Близько вісімдесяти від початку війни. Окрім їжі,
засобів гігієни та одягу, ми також надіслали ліки
та інші медичні засоби нашим бійцям та тим, хто
не міг втекти. Люди також носили спальні мішки,
килимки, шоломи та бронежилети. Ще раз дякуємо
всім. Незважаючи на те, що ми закрили збір або
обмежили його, деякі речі все ще залишилися в нас.
Це речі загальної потреби, і за ними приїжджають
наші земляки, які втекли перед війною та
залишилися в Пардубіце.
Тож наприкінці лютого ваше життя повністю
змінилося?
Так, моє життя і всієї моєї родини змінилося.
Ми цілими днями допомагали і намагалися
максимально реагувати на потреби людей, які до
нас зверталися. Їх ставало все більше і в нас не
було стільки можливостей, тому ми дуже радіємо
за підтримку міста та місцевих організацій. Моя
дружина почала навчати українських дітей у школі,
а водночас почала працювати в Пардубіцькому
муніципалітеті в соціальному відділі, тож їй легше
допомагати нашим людям. З великою кількістю
проблем вона може звернутися до колег, може
скористатися складом допомоги в найнеобхідніших

випадках. Їй допомагають волонтери з числа
українців, а чеські волонтери допомагають
підготувати приміщення для інших прибулих
біженців. Ми хочемо показати цим, що ми не
чекаємо допомоги, простягнувши руки, але і самі
працюємо. Вірте, що люди, які тікають від війни,
хочуть повернутися додому. Більшість, навіть якщо
вони більше не мають куди чи до кого повернутися.
Ми не хочемо чеської землі чи чеського маєтку,
тільки тепер у нас немає іншого вибору, окрім як
виживати. Проте скрізь є вдячні й менш вдячні люди,
тому, будь ласка, якщо ви зустрінете когось, хто Вас
розчарує, не закривайте свої серця.
Українська громада в м. Пардубіцях зросла у
декілька разів. Ви зустрічаєтеся в церкві, але
точно не всі. Як нові приїзжі можуть зв’язатися з
Вами чи отримати інформацію?
Це складно, більшість з них не знає іншої мови,
окрім української. Таким чином хотів би направити
всіх українців, які читають цю газету, або їх
приймаючій сім’ї, до групи у Facebook «Наші в
Пардубіце». Тут люди обмінюються досвідом,
запитуються і діляться пропозиціями роботи
та послуг, публікують можливості для зустрічей
громади тощо. А ще є пропозиції мовних курсів,
цим я хотів би закликати всіх вивчати чеську мову.
Це допоможе всім легше орієнтуватися в місті та
залучитись до роботи. Місто також уніфікувало
на своїх сторінках пропозицію щодо дозвілля
для наших людей, тому я закликаю українців
переходити за посиланням на www.pardubice.eu .

Усіх людей закликаю брати участь
у Богослужіннях, які відбувається кожного буднього
дня з 18.00 у Костелічку, а недільна Літургія о 10.00,
а після неї ми вирішуємо багато інших ситуацій
кожного з нас.
Зі згоди керівництва міста, наша парафія створила
прозорий рахунок. Наразі ми отримали 100 000
крон у подарунок, ми вдячні і дякуємо. Це велика
довіра для нас. Кожна коруна буде використана
залежно від потреб людей. Хотілося б заплатити з
цього рахунку, наприклад, психологам для дітей
і дорослих, які вже зараз багато допомагають
біженцям рідною мовою. Також ми плануємо
оплатити шкільні обіди для наших українських дітей
у разі потреби.

Номер рахунку: 306212014/0300
На завершення хочу ще раз всім подякувати за
Вашу допомогу і підтримку. Вірю, що кожний
хто відкриває своє серце для допомоги своєму
ближньому, отримає велику нагороду. Чиньмо
добро, бо за добром завжди перемога. Молюсь за
Всіх і випрошую для Вас Божого благословення.
o. Мар’ян Курило
СЛАВА УКРАЇНІ!
Номер рахунку для допомоги українцям в
Пардубіцях,
заложений греко-католицькою парафією:
306212014/0300. Так допоможете нам оплатити
дітям обіди і багато інших потреб. Дякуємо!

Крайовий центр допомоги Україні в Пардубицькому краї
Основна інформація та реєстраційний пункт для громадян України, які приїжджають
до Чеської Республіки
Які послуги ми надаємо?
• Перший реєстраційний пункт для громадян України,
які прибувають до Чехії
• Вирішення всього необхідного з документами
• Надання альтернативного житла
• Координація роботи всіх установ в одному місці

• Відділ з питань надання політичного притулку і
міграційної політики Міністерства внутрішніх справ ЧР
• Державна служба зайнятості ЧР
• Управління закладів для біженців
• Пожежно-рятувальна служба ЧР
• Співпрацюємо з перекладачами, психологами тощо.

Хто у нас працює?
• Працівник державної адміністрації краю
• Поліція ЧР у справах іноземців

Де нас знайти?
• Крайова адміністрація Пардубицького краю
адреса: Komenského náměstí 120, Pardubice

Як до нас дістатися?
• Міський громадський транспорт
• Маршрути № 2, 12, 13 від центрального залізничного
вокзалу м. Пардубице
• Зупинка «Крайова адміністрація» (Krajský úřad)
Коли ми працюємо?
• Щодня з 7 ранку до 7 вечора

Детальна інформація:
Державна адміністрація
Пардубицького краю

Міністерство внутрішніх
справ ЧР

Міністерство охорони
здоров’я ЧР

www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine

www.mvcr.cz/ukrajina

www.mzcr.cz

Гаряча лінія
Міністерства внутрішніх
справ ЧР

атракції у вільний час

Допомога в Пардубіцях

pardubice.eu

pardubice.eu/pomoc-ukrajine

Державна служба зайнятості ЧР
www.uradprace.cz

Сторінка Посольства України
в Чехії
czechia.mfa.gov.ua

www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine

+420 974 801 802

Загальна інформаційна сторінка
про проживання в Чехії

Дата база лікарів для
українців в Чехії

www.nasiukrajinci.cz

lekariproukrajinu.cz

Телефонна інформація
в українській мові
www.volaniproukrajince.cz

Карта для Українців в Чехії
umapa.eu

Навчіться початкову
чеську мову
www.movapp.cz

Допомога Біржі праці громадянам України в Пардубіце
Біржа праці ЧР відкрила в середу 23. 3. 2022 на вулиці třída Míru в Пардубіце спеціалізоване
робоче місце, де надає гуманітарну допомогу громадянам України. Громадяни України,
які перебувають у Пардубіце, можуть таким чином отримати гуманітарну допомогу
прямо в центрі обласного міста, за адресою Tř. Míru 60 (біля входу в пасаж Machoňova).
Гуманітрану пільгу можна оформити також без візити Біржі праці ЧР, прямо в мобільному
додатку MPSV (Міністерства праці та соціальних справ) (davkyuk.mpsv.cz), однак умовою
є наявність у громадян Ураїни банківського рахунку з банківською ідентифікацією,
за допомогою якого вони можуть дистанційно ідентифікувати себе. Громадяни Укрїни
без банківської ідентифікації можуть подати заяву на отримання гуманітарної допомоги
в робочий час офісу Біржі праці ЧР на Tř. Míru 60:

Пн 8:00 – 12.00 та 13.00 – 17.00 год.
Вт 8:00 – 11.00
Ср 8:00 – 12.00 та 13.00 – 17.00 год.
Чт 8:00 – 11.00 год.
Пт 8:00 – 11.00 год.
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Pardubické školy se těší na budoucí prvňáčky k tradičnímu zápisu
Po dvou letech, kdy byly zápisy omezeny jen na zasílání žádostí, se letos všechny
pardubické školy opět otevřou, aby 20.
a 21. dubna od 13 do 18 hodin přivítaly
budoucí prvňáčky k zápisu tradičním způsobem. Povinná školní docházka začne letos dětem narozeným do 31. srpna 2016.
Radnice očekává, že k zápisům do 18 škol
zřizovaných městem přijde přibližně tisícovka dětí.
Žádost o přijetí či odklad si mohou už
tradičně rodiče připravit předem v aplikaci
zapisyzs.pardubice.eu, která celý proces
zápisů dělá ještě transparentnější. Aplikace pro vytváření žádostí je již otevřena.
Rodiče v ní najdou veškeré potřebné informace, pak stačí vyplněnou žádost vytisk-

nout a přinést během zápisu do vybrané
školy. Znovu k zápisu musí dojít i děti,
které měly loni odloženou školní docházku
(odklad). „Ubezpečuji a garantuji rodičům
pardubických dětí, které v Pardubicích trvale a skutečně bydlí, že v dubnu je pro
jejich děti nachystán v rámci spádových
obvodů potřebný počet míst, tedy přibližně 1100 míst,“ informuje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.
Rodičovská veřejnost určitě zaznamenala, že Pardubice mají podle lex Ukrajina
povinnost zajistit školní docházku kromě
dětí s trvalým pobytem ve městě také příchozím dětem s pobytem na území Pardubic z Ukrajiny, které utekly z domova před
válkou. „Děti zasažené válkou na Ukrajině,

u kterých je naší lidskou povinností jim
v rámci možností pomoci, půjdou k zápisu
až ve druhém samostatném termínu 15.
června 2022, to znamená v době, když již
budou mít ředitelé rozhodnuto o přijetí dětí
z prvního kola. To v praxi znamená, že toto
druhé kolo nebude mít vliv na kapacity pro
pardubické děti, stejně jako na to nemají vliv děti, které umístíme a integrujeme
do jednotlivých ročníků do konce letošního
školního roku,“ vysvětluje náměstek Rychtecký. Město má navíc pro ukrajinské děti
v rámci prostor ZUŠ a DDM v dopoledních
hodinách, kdy nejsou využívány, připraveno
220 míst v adaptačních skupinách včetně
zaměstnání pro Ukrajinky s pedagogickým
vzděláním. Radnice oslovila také Univerzi-

tu Pardubice a soukromé školy a prověřuje
další nebytové prostory města pro případné
další kapacity pro ukrajinské děti.
Největší poptávku v 1. kole zápisů ze
strany pardubických rodičů radnice tradičně očekává na Dukle, Višňovce a ve Svítkově, hodně dětí je také na Dubině a Studánce. „V těchto lokalitách jsme v posledních
dvou letech vybudovali dalších 290 míst.
V rámci daných školských obvodů je míst
pro pardubické prvňáčky skutečně dostatek,“ připomíná Rychtecký. V případě převisu poptávky nad nabídkou míst v konkrétní
škole a v případě rovnosti bodů u žáků budou ředitelé jejich další pořadí určovat podle
nejkratší (vzdušnou čarou) vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy.

Město novelizuje vyhlášku o spádových obvodech a dál bude požadovat i dokládání skutečného pobytu
Město z pozice zřizovatele pro ředitele
škol, kteří v rámci správního řízení rozhodují o přijetí, či nepřijetí dítěte, připravilo
několik metodických doporučení, aby předešlo přehlašování trvalých pobytů za účelem zápisu do škol. Radnice tím chrání děti,
které v Pardubicích skutečně bydlí. „Ředitelé škol budou po rodičích vyžadovat doložení skutečného bydliště ve spádovém
obvodu školy, v případě mimopardubických
doloží rodiče na ZŠ Štefánikova, ZŠ Erno
Košťála a ZŠ Družstevní skutečné bydliště
v obci, která uzavřela dohodu o společném školském obvodu včetně finančního

příspěvku na žáky, který jde konkrétně
do provozu škol,“ uvedl Jakub Rychtecký
s tím, že ke stávajícím dohodám města
s 12 obcemi přibyly ještě dohody s obcemi
Dřenice a Starý Mateřov.
Radnice si mohla tento krok dovolit díky uvolněné kapacitě v Polabinách
přesunem montessori tříd do nové školy.
Město tak může spádovost pro obce lépe
rozmístit mezi pardubické školy. Zastupitelstvo města schválilo novelu vyhlášky,
ve které pro obce Barchov, Čepí, Dubany,
Ostřešany, Srnojedy, Staré Jesenčany
zůstává spádovou školou ZŠ Štefánikova

a nově přibere ještě Dřenice a Starý Mateřov. Němčice, Ráby, Srch, Staré Hradiště a Stéblová budou mít nově spádovou
školu ZŠ Družstevní. Spojil zůstává dále
spádově k ZŠ Dubina. Pro pardubické děti
se úpravou vyhlášky nic nemění, spádové
školy pro ně zůstávají stejné.
Zajištění podmínek pro plnění povinné
školní docházky dětí s místem trvalého
pobytu na jejím území je povinností každé obce. „Děkuji všem čtrnácti starostům za odpovědný přístup ke vzdělávání.
Opravdu se může se stát, že místo pro
další děti z jiných obcí mít nebudeme.

Chápeme ale, že pro malou obec je nereálné zřídit vlastní školu, a tak chceme jít
do budoucna dál cestou smluv s obcemi.
Připravujeme výstavbu nové základní
školy v areálu Masarykových kasáren,
na kterou budeme chtít získat dotaci od státu a která by měla s ohledem
na další předpokládaný demografický vývoj a zástavbu zajistit dostatek kapacit
pro pardubické děti ve spádovém školském obvodě, ale mohla by eventuelně
nabídnout místa právě i dětem z okolních
obcí, jež budou mít o spolupráci zájem,“
uzavírá náměstek Rychtecký.

Nová informační linka města poradí, jak pomoci Ukrajině
Radnice spustila novou informační linku
určenou těm, kteří by rádi pomohli Ukrajině
a ukrajinským uprchlíkům, ale nevědí jak.
Informace o způsobech pomoci zájemci
získají na telefonním čísle 603 200 500,
na které mohou volat každý pracovní den
v době od 8:00 do 17:00 hodin.
Linku obsluhují pracovnice odboru
sociálních věcí pardubického magist-

rátu, které jsou připraveny domluvit
s volajícími podrobnosti pomoci. „Tato
speciální linka slouží zejména těm, kteří
chtějí nějakým způsobem pomoci ukrajinským uprchlíkům. Pracovnice budou
od volajících přebírat nabídky pomoci,
případně jim poskytnou obecné informace o tom, jak se mohou aktivně
do pomoci zapojit. V případě, že se vola-

jící z důvodu obsazenosti linky nedovolá, budou pracovnice na dané telefonní
číslo obratem volat zpět. Veřejnost
může přispět trvanlivými potravinami,
čistícími prostředky, hygienickými potřebami, kojeneckou a dětskou výživou,
přikrývkami a spacáky, oblečením či
různým textilem. Konkrétní poptávka
bude vždy předem zveřejněna na webu

města v sekci Důležité a na městském
facebookovém profilu, aby se nám nehromadily nepotřebné věci,“ informuje
vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic Iva Bartošová.
Speciální linka radnice bude
v provozu každý všední den v době
od 8:00 do 17:00 hodin až do odvolání.

Pardubice končí spolupráci s ruskou Kalugou
Rada města navrhne zastupitelstvu, aby Pardubice okamžitě odstoupily od memoranda o spolupráci
s ruským městem Kaluga. Důvodem
jednomyslného rozhodnutí radních je
jednoznačný nesouhlas s agresí Ruska
vůči Ukrajině.
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„Pardubice spolupracují s městy
v mnoha evropských zemích, ale nechceme mít nic společného se zemí,
která napadla svého souseda, která nerespektuje mezinárodní konvence, která je nebezpečná každé
demokracii. Na tom jsme se v radě

shodli jednomyslně, stejně jako se
shodujeme v tom, že jako celé Česko musíme i v Pardubicích pomáhat
těm, kteří před válkou na Ukrajině
utíkají,“ řekl primátor statutárního
města Pardubic Martin Charvát.
Představitelé Pardubic a Kalugy po-

Informace v dubnovém zpravodaji jsou aktuální k 3. 4. 2022.

depsali memorandum o spolupráci
svých měst již v roce 2019. Jedním
z prvních konkrétních počinů mělo
tehdy být zřízení pravidelného leteckého spojení mezi oběma městy.
K zprovoznění této linky ale nikdy
nedošlo.
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Pardubice ocenily další nej pedagogy

Východočeské divadlo opět hostilo ty nejlepší pedagogy roku 2021 při
příležitosti Dne učitelů. Pro certifikát
si došlo celkem 27 učitelů a 3 ředitelé
z pardubických mateřinek, základních
škol, základních uměleckých škol, domů
dětí a mládeže či jiných školských zařízení. A jelikož se slavnostní oceňování
konalo v prostorách divadla, mohli si
přítomní jako zpestření večera vychutnat hru Normální debil 2.
„Snažili jsme se letošní ocenění pojmout co nejzábavnější formou a s humorem, jelikož uplynulé dva roky byly

pro pedagogy opravdu náročné. Proto
jsme z repertoáru našeho divadla vybrali zábavnou, ale přitom velmi chytrou komedii. Učitelé velmi dobře zvládají nové a bezprecedentní výzvy. Nejen
že se potýkají s důsledky covidu, nyní
musí řešit výuku pro ukrajinské děti,
které sem přišly v důsledku války. Mám
radost, že i přes tuto náročnou dobu se
pedagogům daří pracovat na zvyšování
kvality vzdělávání a zapojují do výuky inovativní přístupy. Za to si všichni
zaslouží obrovské poděkování,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný

Cena pro nejlepší ředitele
Janecká, Renata (ZŠ Pardubice Štefánikova)
Mňuková, Miloslava (MŠ Pardubice K Polabinám)
Seidl, Zdeněk (ZUŠ Pardubice Havlíčkova)

Vebrová, Milada (DDM Beta Pardubice, Štolbova)
Vlčková, Alena (ZŠ Pardubice-Polabiny, npor.
Eliáše)

Nej pedagogové 2021
Ficková, Kateřina (ZŠ Pardubice, J. Ressla)
Klokočníková, Pavlína (ZUŠ Pardubice, Havlíčkova)
Machalová, Magda (MŠ Kamínek, Pardubice,
Ke Kamenci)
Nováková, Lucie (Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum)
Švecová, Šárka (ZŠ Pardubice, Štefánikova)

Cena náměstka Rychteckého
Petr Komárek (Hvězdárna barona Artura
Krause)
Nominovaní pedagogové za rok 2021
Doubravová, Michaela (ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí)
Drahokoupilová, Milena (ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru)
Holasová, Šárka (MŠ Pardubice, Erno Košťála)

za oblast školství Jakub Rychtecký,
který se spolu s náměstky Janem Nadrchalem a Janem Mazuchem zhostil role
osobně několik ocenění předat. Východočeské divadlo praskalo ve švech a to
svědčí o tom, že se tradice oceňování
spojeného s divadelním představením
těší čím dál většímu zájmu.
Za svou snahu a píli bylo za loňský
rok na ocenění nominováno celkem 27
pedagogů, kteří si z pátečního večera odnesli pamětní certifikát a kytici.
Na sedm vybraných pak čekala ještě
finanční odměna, kterou obdrželi také
tři nejlepší ředitelé. Ani v letošním roce
nechyběla kategorie Cena náměstka,
již si převzal vedoucí oddělení vědy
a techniky DDM ALFA a Hvězdárny
barona Artura Krause Petr Komárek.
„Petr Komárek je významnou osobností celého týmu DDM Alfa, oceňuji jeho
spolehlivost a mimořádnou pracovitost
i to, že se věnuje výchově mládeže v astronomických, technických a dalších
kroužcích. Veškerý svůj pracovní i volný
čas věnuje hvězdárně a pravidelně se
účastní aktivit organizovaných městem Pardubice a DDM ALFA, vzdělávací
akce na hvězdárně ročně navštíví 3500

dětí a dospělých. Připravuje exkurze
na hvězdárnu a odborně zaměřené
výukové programy pro děti ze základních škol z oblasti astronomie, fyziky
a chemie, nezapomíná však ani na děti
z mateřských škol, které hravou formou
seznamuje se základními znalostmi
o naší sluneční soustavě. V rámci své
odbornosti již mnoho let spolupracuje
na několika zajímavých vědeckých projektech včetně projektů na potřebnou
modernizaci samotné hvězdárny, kde
máme schváleno 450 tisíc na projekt
pro kompletní rekonstrukci kopule observatoře, nové technologie včetně
dalekohledu, výměny elektroinstalací
a souvisejících prací,“ komentuje výběr
na Cenu náměstka Rychtecký s odkazem na třicetileté výročí observatoře.
Na ocenění nejlepší pedagog nominují ředitelé učitele z pardubických
základních škol, mateřinek, základních
uměleckých škol a domů dětí a mládeže. Tyto návrhy pak posuzuje Komise
pro výchovu a vzdělávání při Radě města Pardubic. Udělení ocenění pro nejlepší ředitele posuzuje odbor školství, kultury a sportu. Návrhy pak ještě finálně
projednává Rada města Pardubic.

Jebavá, Eva (ZUŠ Pardubice-Polabiny, Lonkova)
Jiřišťová, Iva (ZŠ a MŠ Pardubice, Artura
Krause)
Joštová, Ivana (MŠ Pardubice-Rosice nad
Labem)
Králová, Jana (MŠ Pardubice, Pospíšilovo
náměstí)
Lörincová, Andrea (MŠ Stonožka, Pardubice,
Odborářů
Novotná, Šárka (ZŠ Pardubice-Polabiny,
Družstevní)
Palmeová, Jana (MŠ Pardubice, Na Třísle)
Rybecká, Petra (ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových)

Rybičková, Michaela (MŠ Korálek, Pardubice,
Rumunská)
Rybová, Lucie (ZŠ Pardubice, Staňkova)
Sedláčková, Kateřina (ZŠ Waldorfská, Pardubice, Gorkého)
Svatoňová, Eva (MŠ Pardubice, Benešovo
náměstí)
Šmídlová, Nina (ZŠ Pardubice-Spořilov, Kotkova)
Štefková, Alena (ZŠ Pardubice-Studánka)
Štosková, Daniela (MŠ Motýlek, Pardubice,
J. Ressla)
Veverková, Andrea (MŠ Pardubice, nábřeží
Závodu míru)
Vlasáková, Kateřina (ZŠ Pardubice-Svítkov)

Vzhledem k narůstajícímu počtu volnočasových aktivit a jazykových kurzů pro válečné uprchlíky z Ukrajiny v našem městě jsme se rozhodli vytvořit na stránkách města www.pardubice.eu prostor, kam bychom tyto rozličné nabídky hromadně umisťovali. Nebudeme měnit jejich obsah ani zajišťovat překlad do ukrajinštiny, jen bychom odteď rádi ukrajinskou
komunitu směřovali k nám na web, kde bude vše pohromadě. Rozdělili jsme stránku na čtyři sekce – volnočasové aktivity
pro matky s dětmi, kulturní nabídka, sportovní nabídka a nabídka kurzů, tedy tak, jak se k nám ze všech možných adres
a jiných zdrojů dostávají.
V souvislosti s tím bychom chtěli poprosit všechny, kteří nějaké aktivity pro ukrajinskou komunitu pořádají, zašlete nám
leták nebo odkaz s informacemi v češtině a ukrajinštině na pardubiceukrajincum@mmp.cz.
Děkujeme, že pomáháte!
Informace v dubnovém zpravodaji jsou aktuální k 3. 4. 2022.
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Docent Havlíček je Rytířem českého lékařského stavu
Nestor
pardubické
chirurgie
doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. byl v polovině března pasován na Rytíře českého lékařského stavu. Je teprve 28. lékařem, kterému se tohoto ocenění dostalo. „Nejcennější
je pro mě skutečnost, že původní návrh
podali moji bývalí nejbližší spolupracovníci.
A to jsem k nim nebýval moc laskavý,“ uvedl
doc. Havlíček.
Docent Havlíček je znám nejen mezi
odbornou veřejností, ale na jeho lékařskou
péči i lidský přístup vzpomínají tisíce pacientů pardubické nemocnice. Na chirurgickém
oddělení a posléze klinice v Pardubicích
strávil nepřetržitě 56 let a je bez pochyby

jednou z nejvýraznějších osobností historie
Pardubické nemocnice. V Pardubicích v podstatě založil obor hrudní chirurgie. Následně
posunul výrazně kupředu dětskou chirurgii.
Podílel se na založení traumacentra a oddělení neurochirurgie v Pardubicích a jím vedené chirurgické oddělení v Pardubicích v roce
2002 získalo i statut chirurgické kliniky.
Čtvrt století také spolupořádal celostátní
a mezinárodní chirurgické kongresy.
Během své profesní dráhy získal docent
Havlíček mnoho ocenění a medailí, stal se
členem vědeckých rad řady významných
institucí a více než 50 let se věnuje pedagogické činnosti. Dvacet let například vedl

výuku mediků na Lékařské fakultě v Hradci Králové, dodnes přednáší na Univerzitě
Pardubice a píše výukové materiály pro
studenty.
Česká lékařská komora oceňuje rytířským titulem pravidelně své nejvýznamnější členy již od roku 1996. Titul je každoročně
udělován jedné z osobností, která výkonem
své lékařské praxe či vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny a která se svým morálním jednáním
stala zároveň příkladem a vzorem pro své
kolegy. O udělení titulu „Rytíř lékařského
stavu“ rozhodují samotní lékaři – členové
lékařské komory.

Ryanair opět létá z Pardubic do španělského Alicante
Letecká společnost Ryanair zahájila 28. března 2022 svůj pravidelný
provoz mezi Pardubicemi a španělským Alicante. Na palubě bylo 180
cestujících z celkové kapacity letadla
189 míst.
Linka bude i letos provozována 2x
týdně jako součást letního letového
řádu. Spoje z Pardubic na španělské
pobřeží budou létat vždy v pondělí
a pátek.

„Alicante je pro letiště Pardubice
velkým potěšením, stejně jako je skvělou zprávou pro všechny naše současné i budoucí klienty. Mám z naší rozvíjející se spolupráce s Ryanairem velkou
radost,“ uvedl ředitel společnosti Ivan
Čech. Společnost EBA a.s. podepsala smlouvu se společnosti Ryanair
na další tři roky. „Linka je každoročně
plně vytížená. Průměrná obsazenost
je 95 %. Snažíme se jednat o možnos-

ti celoročního provozu,“ sdělila Mária
Ministrová, manažerka rozvoje a marketingu.
Pardubické letiště nabízí svým cestujícím parkování zdarma. Na všechny
přílety a odlety navazují autobusová
spojení přímo z terminálu na hlavní
nádraží. Díky velké poptávce po letech
do slunečného Alicante společnost
Ryanair v roce 2021 přidala třetí rotaci. Zájem lidí cestovat se potvrdil,

protože lety byly plně vytíženy. I díky
této pravidelné lince se v loni povedlo
přepravit 80 796 cestujících. „Letiště
Pardubice má eminentní zájem na pokračování spolupráce se společností Ryanair a v současné době hledá
cestu, jak navázat na marketingovou
strategii Pardubického kraje a zvýšit
počet zahraničních cestujících do Pardubic a podpořit cestovní ruch,“ doplnila Mária Ministrová.

Východočeské divadlo nabídne pohled do zákulisí vysoké politiky
Dubnovou novinkou Východočeského divadla bude nekorektní černá
komedie Mimo záznam, kterou přímo
pro pardubický soubor napsal Petr Abraham. Není již tajemstvím, že za tímto pseudonymem se skrývá kmenový
režisér divadla Petr Novotný, jenž svůj
text z prostředí vysoké politiky také sám
inscenuje. V hlavních rolích diváci uvidí
Petru Janečkovou, Ladislava Špinera
a Jindru Janouškovou. Slavnostní premiéry se uskuteční o víkendu 23. a 24.
dubna v Městském divadle.

„Politická situační komedie čerpá
z předvolebních tahanic a čachrů nejen
v českých zemích. Děj má dvě souběžné
linie ve dvou prostředích, která má divák
stále před očima – v hodinovém hotelu pro V. I. P. hosty kdesi v Krkonoších
a v salonku jiného hotelu v Hradci Králové. V prvním prostoru tráví ilegální líbánky
ženatý předseda vlivné politické strany
s šéfkou svých poradců. Ve druhém kují
předvolební pikle jejich protivníci a bujaře
se k tomu posilňují alkoholem. Neochvějné postavení předsedy strany tak získává

stále větší trhliny,“ přibližuje výchozí zápletku dramaturgyně Jana Uherová.
Prvotním impulzem pro napsání hry
ze zákulisí vysoké politiky bylo pro autora
rozhořčení z toho, co denně četl v novinách a slyšel ve zprávách. „Narodilo se to
z čistého naštvání, vzteku. Postupně ale
ve mně narůstala chuť se tomu chechtat,
protože jinak jsem byl bezmocný človíček,
který nadává doma v obýváku a neví, co
s tím. Když jsem začal psát dialogy a těm
lidem, co jsou v politice nahoře, jsem se
mohl smát, uvolňoval jsem se a cítil se

svobodnější,“ říká režisér Petr Novotný
a dále prozrazuje: „Hra pojednává o smyšlené politické straně, pohybující se ale
v konkrétních reáliích. Mluví se o českých
politicích, o situacích, které z české politické scény dobře známe. Postavy hry
jsou jakýmsi souhrnem toho, co si z politiky vybavuji, co mě bavilo, co mě zlobilo.
Neměl jsem ambici popsat konkrétní lidi,
byť některé podobnosti budou v hledišti
určitě rezonovat.“
Sobotní premiéru doprovodí vernisáž výstavy obrazů výtvarnice Venduly Henclové.

Na přelomu dubna a května bude divadlo hostit GRAND Festival smíchu
Východočeské divadlo vzhledem k lednovému dramatickému nárůstu nákaz
omikronem a následným karanténám
a izolacím v zúčastněných souborech přesunulo původní zimní termín GRAND Festivalu smíchu na jaro. 22. ročník přehlídky
nejlepších divadelních komedií se tak
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uskuteční v náhradním termínu 22. dubna
– 4. května. „Z organizačních a provozních
důvodů tentokrát nepůjde o týden smíchu,
ale téměř o čtrnáct dní, během nichž odehrajeme nejen původně nabízené soutěžní
komedie a většinu avízovaného doprovodného programu, ale i běžná představení

pro abonenty,“ upřesňuje dramaturgyně
festivalu Jana Uherová.
Program festivalu je uveřejněn na festivalovém webu www.festivalsmichu.cz
nebo také na internetových stránkách
divadla www.vcd.cz. Již zakoupené vstupenky na soutěžní komedie i doprovod-

Informace v dubnovém zpravodaji jsou aktuální k 3. 4. 2022.

né veseloherní tituly
zůstávají v platnosti.
„Upozorňujeme,
že
u většiny nabízených
titulů jsou stále ještě volná místa k doprodeji,“ doplňuje Uherová.
Radek Smetana, PR manažer VČD
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Radnice představuje nový web města
Nový přístup, orientace na potřeby
návštěvníka, nové uspořádání a grafika. Město vstoupilo do měsíce března
se zbrusu novým webem, jehož moderní podoba nabídne návštěvníkům
nejen přehlednější uspořádání informací. Díky rozšíření obsahu o Turistické infomační centrum a Městskou
policii Pardubice se navíc již nejedná
pouze o web pardubického magistrátu a městských obvodů, ale obecně
o web města.
„Po několika odkladech o zprovoznění nového webu je od začátku března spuštěn zcela nový web, který spl-

ňuje standardy moderních webových
stránek, oproti původní verzi je co se
jednotlivých sekcí týče přehlednější
a navíc plně responzivní, což byl právě
jeden z velkých nedostatků předchozí verze, web je tak nyní uzpůsobený
i k prohlížení na mobilních telefonech,“
informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast informačních technologií Petr Kvaš s tím, že novou podobu
webovek pro město zpracovala firma,
která má řadu zkušeností nejen s tvorbou webových stránek pro různé společnosti, podílela se také na přípravě
webů pro oblast samosprávy.

Návštěvník hned na úvodní stránce uvidí přehledný rozcestník vytvořený na základě potřeb těch, kteří
na web vstupují. „Jednotlivé informace jsou tak rozděleny do sekcí Občan, Turista, Podnikatel, Média, Město a samozřejmě nechybí ani menu
a možnost vyhledávání. V tomto
případě mám velkou radost, že fulltextové vyhledávání funguje o poznání lépe, než jak jsme byli v případě starého webu zvyklí. Samozřejmě
očekáváme i negativní reakce, jelikož
zvyk je železná košile a nová grafická podoba stránek je opravdu velmi

odlišná. Věřím však, že lidé si k nové
podobě webu cestu najdou,“ dodává
náměstek Kvaš.
Spuštění nového městského webu
s sebou nese také sjednocení podoby
webovek jednotlivých městských obvodů, Turistického informačního centra Pardubice a Městské policie Pardubice, které budou přesunuty pod
městský web. Stávající internetové
adresy infocentra a strážníků tak
již budou pouze odkazovat na nové
webové stránky města, které jsou
i nadále přístupné na známé adrese
www.pardubice.eu.

PHJ 2022 – koncert v synagoze i 4tet na letišti
Tradiční hudební festival je v plném
proudu a během dubna se přehoupne
do své druhé poloviny. Stále je na co se
těšit – rozmanitý je jak program festivalu, tak místa, kde se koncerty konají.
Jedním z nezvyklých koncertních míst
bude například Židovská synagoga
v Heřmanově Městci, v jejíchž nádherných prostorách vystoupí 22. dubna

špičkový komorní soubor Bennewitzovo kvarteto a zazní díla autorů židovského původu. Koncert má i historický
kontext, neboť připomíná 80. výročí
odsunu židovského obyvatelstva z tohoto města. Při této příležitosti bude
na koncert navazovat krátká přednáška paní Zuzany Pavlovské z Židovského muzea v Praze. Dalším zpestřením

letošního ročníku je Koncert vítězů 24.
dubna v Sukově síni Domu hudby, který láká na vystoupení mladých talentů,
vítězů hudebních soutěží, s Václavem
Hudečkem v roli jejich podporovatele, moderátora večera a interpreta.
Mimořádnou událostí, navíc v netradičním prostředí, bude Závěrečný koncert festivalu, který se uskuteční 11.

května v odletové
hale terminálu Jana
Kašpara a vystoupí
zde vokální seskupení 4TET s Jiřím Kornem. Kompletní přehled dalších festivalových koncertů naleznete na webu
www.pardubickehudebnijaro.cz, kde
lze také pořídit vstupenky.
Více na kfpar.cz.

bicích se koná ve spolupráci s festivalem
Melodramfest 2022.
V květnu mají filharmonici na programu Saxofonové variace s Bohemia Saxophone Quartet a klasické koncerty zvané
Osudová, při kterých zazní Beethovenova

„Osudová“ symfonie a také se představí
klavírista Jan Bartoš při provedení Mozartova Koncertu pro klavír a orchestr č. 20
d moll. Koncerty bude řídit tchajwanský
dirigent Yu-An Chang.
Andrea Žeravíková, mluvčí filharmonie

Filharmonie zve na melodram
Dubnové koncerty budou jistě zpestřením jinak čistě klasické sezóny. Připravena je premiéra díla soudobého skladatele Tomáše Illeho a Bendův Koncert pro
cembalo a orchestr F dur s přední českou
cembalistkou Editou Keglerovou. Druhá

polovina večera pak bude patřit koncertnímu provedení Bendova melodramu
Ariadna na Naxu. Recitačním partům propůjčí svůj hlas známí herci Ivana Jirešová,
Apolena Veldová a Petr Stach. Koncertní
provedení známého melodramu v Pardu-

Gočárova galerie v Automatických mlýnech
V areálu bývalých Automatických mlýnů
v Pardubicích se rodí nový kulturní a společenský ostrov města. Jeho vlajkovou lodí
bude krajská galerie umístěná do národní
kulturní památky, hlavní budovy mlýnů,
navržené architektem Josefem Gočárem.
Do nového sídla by se měla galerie přestěhovat už pod novým názvem a s novou
vizuální identitou, jako Gočárova galerie.
„Uvědomili jsme si, že tak velká změna přináší galerii po 70 letech činnosti i možnost
nového nadechnutí. Generačně se vyměnilo vedení galerie a přichází i možnost nové
vizuální tváře této instituce. Galerie bude

sídlit ve stavbě, která nese výrazný rukopis
Josefa Gočára, slavného architekta, rodáka
z nedalekého Semína, který strávil mládí
v Pardubicích a zde také našel svou manželku. Po domluvě s rodinou potomků Josefa
Gočára jsme se rozhodli pro název Gočárova galerie,“ sdělil hejtmana Pardubického
kraje Roman Línek.
Dne 31. prosince 2022 oslaví Východočeská galerie v Pardubicích 70. výročí
své existence a jako narozeninový dárek
získá nové sídlo a od 1. ledna 2023 s ním
spojený nový název – Gočárova galerie.
„Plánované změny s sebou nesou pro ga-

lerii nové výzvy a náročné úkoly. Jedním
z hlavních úkolů, které bude galerie v této
souvislosti řešit, je změna vizuálního stylu,“ uvedla ředitelka galerie Klára Zářecká
a pokračovala: „Ten by měl být soutěžen
s podporou profesionálů – prostřednictvím Czechdesignu. Nezůstane však jen
u této proměny. Velkou výzvou je příprava
a následná realizace nového výstavního
konceptu nejen pro budovu Automatických mlýnů, ale i prostory Domu U Jonáše.“ Ruku v ruce s novými výstavami dojde na přípravu nové nabídky edukačních
aktivit. Zásadním a logisticky náročným

Informace v dubnovém zpravodaji jsou aktuální k 3. 4. 2022.

úkolem bude vlastní přestěhování galerie.
V první řadě dojde na stěhování sbírek
galerie do nových depozitářů. Přesun
čeká i galerijní knihovnu, která by měla
v budoucnosti sloužit nejen odborným zaměstnancům galerie, ale nově i zájemcům
o výtvarné umění z řad široké veřejnosti.
Jako poslední by měli budovu na zámku
opustit zaměstnanci galerie.
Rekonstrukce mlýnů začala v roce
2020, letos by měla být hotová. Následovat
budou práce v interiérech a v polovině roku
2023 do galerie zavítají první návštěvníci.
Zuzana Nováková, Pardubický kraj
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Pomocnou ruku Ukrajincům podala i knihovna
Krajská knihovna v Pardubicích se jako
jedna z kulturně vzdělávacích organizací
zapojila do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.
S ohledem na své možnosti a vybavení
nabízí od počátku nastalé situace všem
uprchlíkům možnost využití jejích služeb.
Jedná se o bezplatné využívání služeb

knihovny jednak jako bezpečného místa
k setkávání, možnost využití počítačů,
připojení na internet, dobíjení mobilních
zařízení, využití dětského oddělení pro
maminky s dětmi či školní děti, pomoc při
vyhledávání kontaktů a informací. V případě zájmu nabízíme literaturu, slovníky

a učební texty v ukrajinštině pro dospělé
i pro děti, elektronické knihy. Od dubna bychom rádi nabídli možnosti neformálních
kurzů českého jazyka jednak pro dospělé,
ale i pro maminky s dětmi. Dalším projektem bude akce pro školní děti „Přiveď
svého kamaráda do knihovny“, kde by byla

možnost neformálního setkávání našich
čtenářů s dětmi z Ukrajiny. Všechny tyto
aktivity bychom rádi podpořili přítomností
rodilých mluvčí.
V případě, že znáte někoho, komu by
mohly být naše služby prospěšné, můžete
jej informovat. Více na webu knihovny.

mi s velikonoční tématikou. V ateliéru
si tak budete moci nazdobit perníčky
nebo si uplést pomlázku. Zrelaxovat se
pak můžete u hraní venkovních her pod
naší terasou či u kávy a deskové hry
v kavárně. Tato akce se koná v rámci
projektu Vilém 500 (500 let renesance
ve východních Čechách).
Do našeho programu se také vrací
oblíbený pořad Setkání s osobností,

kterou tentokrát bude Klára Gočárová, spisovatelka a pravnučka slavného
architekta, s níž plánujeme besedu
ve středu 20. dubna od 17 hodin v univerzálním sále knihovny na Pernštýnském náměstí.
Na obě akce je vstupné zdarma.
Podrobnosti zveřejníme na webu
knihovny kkpce.cz.

Na Velikonoce obsadí Příhrádek živá zvířata
Se sílícím jarem sílí i kulturní dění
v Krajské knihovně v Pardubicích a Knihovním centru U Vokolků. Přijďte si
s námi užívat jaro v neděli 10. dubna
od 10 do 18 hodin, kdy se otevře Velikonoční jarmark v areálu na Příhrádku.
Budou zde na vás čekat domácí zvířata
z Apolenky, dvě vystoupení renesančních tanců v podání souboru Perchty
von Bladen a stejně tak dvě pohád-

ková představení loutkového divadla
pro děti. Po celý den si budete moci
u našich stánků zakoupit Jídlo s příběhem, medovinu či pekařské výrobky.
Seznámíte se s prací a výrobky dráteníků, včelařů či studentů Střední školy
služeb, obchodu a gastronomie Hradec
Králové, která si krom velikonoční výzdoby a pekařských pamlsků zároveň
připravila workshop pro rodiče s dět-

Radomíra Kodetová, Krajská knihovna

Oslavte s námi 20 let vysílání pardubického rozhlasu
Český rozhlas Pardubice si během
tohoto roku hned několikrát připomene kulaté výročí vysílání z Pardubic.
Již 14. května zve na Den otevřených

dveří do sídla rozhlasu v ulici sv. Anežky
České. Využijte jedinečné příležitosti
a přijďte si v čase od 10 do 16 hodin
prohlédnout prostory a rozhlasová stu-

dia! Ve stejný den se bude od 17 hodin
v Divadle 29 natáčet oblíbený pořad Zálety Aleny Zárybnické. Pozvání na tuto
veřejnou nahrávku přijala hlasatelka

Marie Tomsová. Na obě akce je nutné
zajistit si předem rezervaci na telefonním čísle 221 554 801.
Věra Přibylová, ČRo Pardubice

Interiér galerie proměňujeme v otevřený
archiv, deník či zázemí pro aktivity, které se dějí a budou dít mimo něj. Srdečně
vás všechny zveme na zahajující víkend
8.–10. dubna 2022, v rámci kterého se
budete moci setkat a seznámit s umělci
a umělkyněmi, kurátory a kurátorkami,
kteří a které se na našem letošním projektu podílí. Společně s polským umělcem
Michałem Salwińskim budete moci napří-

klad zažít imaginární výpravu pro jednoho diváka s telefonem, umělkyně Lucie
Králíková se stane průvodkyní zahajovací
hostinou. Andreas Gajdošík v sobotu 9. 4.
představí, co mohou být veřejně prospěšné umělecké práce. S umělkyní Nikolou
Brabcovou budou moci děti objevovat
přírodní pigmenty. Více informací o programu naleznete na našem webu.
Šárka Zahálková, GAMPA

GAMPA v Intermezzu
Pardubická městská galerie GAMPA letošním rokem uzavírá své působení v barokních prostorách bývalé sýpky na pardubickém Příhrádku. Další etapa našeho
fungování bude spjata již s novostavbou
v areálu Automatických mlýnů, kterou budeme spoluobývat společně s Centrálním
polytechnickými dílnami. Náš poslední rok
na Příhrádku proto programově pojímáme jako vědomou spojnici, prostor a čas

pro revizi. Pojem intermezzo, který se
nám stal letošním mottem, můžeme volně chápat jako plánovanou aktivitu nebo
pauzu úmyslně „vloženou“ do života nebo
tvorby a spojenou například s potřebou
odpočinku, s nezbytností transformace,
s chutí pomáhat, posunout se v životě
nebo se zapojit do něčeho nového. Místo
chronologicky řazených projektů proto
letos dáváme prostor průniku a prolínání.

Gamelanový orchestr i oceňovaný film v Divadle 29
První ročník Kuebiko Festu se odehraje v sobotu 9. dubna v Klubu 29. Festival,
na kterém se představí kapely Tribe-J,
Buňka, Massola, Ether kolektiv a v rámci
kterého tu bude zahájena výstava fotografky měsíčníku Fullmoon Anny Baštýřové, je věnován památce hudebníka
Jakuba Slováčka. Okupace, to je název
stylizované černé filmové komedie debutujícího režiséra Michala Nohejla. Snímek,
v jehož hlavních rolích excelují Martin
Pechlát, Ondřej Brousek nebo Antonie
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Formanová, získal tři České lvy a v D29 ho
promítneme ve středu 20. dubna.
TokDat, to je post-ironic jazz, recese,
humor a nadsázka ve spojení s originálním jazzovým minimalismem, hráčskou
virtuozitou a neuvěřitelně groovující
rytmikou. Energické čtyřčlenné hudební
těleso sdružené kolem skladatele, kytaristy a banjisty Tomáše Miky se představí v Pardubicích ve čtvrtek 21. dubna.
Mimořádná hudební událost letošní
sezóny nás čeká 1. května. Poprvé se

v ČR představí devítičlenný mezinárodní gamelanový orchestr vedený australským bubeníkem Willem Guthriem.
Gamelan představuje jeden nejúžasnějších zážitků na poli mimoevropské
hudby. V sestavě bandu převládají gongy a další perkuse z kovu, dřeva i kůže,
které vytvářejí rytmické i melodické
obrazce vymykající se běžné evropské
zkušenosti.
Pražská dvojice post-hudba úspěšně kombinuje písničkové postupy se

Informace v dubnovém zpravodaji jsou aktuální k 3. 4. 2022.

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
městě během pandemie. Na koncertě
v pátek 6. května doplní post-hudbu
vůdčí osobnost tuzemského ženského
rapu Arleta.
Podrobný program najdete na www.
divadlo29.cz.
Jaroslav Tarnovski, Divadlo 29
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Pardubice v otázce spalovny neztrácejí naději
Právě uběhl měsíc od doby, kdy Ministerstvo životního prostředí uspořádalo online veřejné projednání záměru
modernizace a obnovení provozu spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví,
o kterou usiluje společnost AVE CZ.
Množství námitek nejen z řad veřejnosti přivedlo ministerstvo k rozhodnutí
vrátit dokumentaci o spalovně k dalšímu přepracování.
„Vzhledem k množství námitek z řad
laické i odborné veřejnosti to byl ze
strany ministerstva logický krok. Je to
sice jen malé vítězství, které nám však
dává naději, že se podaří zprovoznění
spalovny zastavit. Vrácení dokumentace by navíc mělo znamenat, že dojde k novému veřejnému projednání.
V takovém případě věřím, že tentokrát
by projednání proběhlo již v souladu
se zákonem a konalo by se prezenční
formou. Město Pardubice je připraveno
poskytnout patřičnou součinnost a nabídnout adekvátní prostory tak, aby se
mohl zúčastnit co největší počet obyvatel Pardubicka,“ informuje náměs-

tek primátora zodpovědný za životní
prostředí Jan Nadrchal s tím, že nová,
přepracovaná dokumentace musí zohlednit a vypořádat veškeré relevantní požadavky uvedené ve vyjádřeních
a na veřejném projednání, které je třeba v rámci procesu EIA zohlednit.
Ministerstvo životního prostředí obdrželo přepracovanou dokumentaci vlivů
spalovny v listopadu 2021, v prosinci se
s dokumentací seznámily také dotčené
územní samosprávní celky a orgány,
které se k její podobě mohly následně
vyjádřit do 13. ledna 2022. „Na veřejné
projednání, které následovalo 8. února
2022 a trvalo téměř 11 hodin, se připojilo přibližně 450 osob. Diskuze byla dlouhá a věcná, zazněla řada objektivních
dotazů a připomínek, na jejichž základě
ministerstvo nyní rozhodlo, že bez přepracování dokumentace a odstranění
zjištěných nedostatků nelze provést
řádné posouzení vlivů záměru na životní prostředí,“ dodává náměstek Nadrchal, podle jehož slov by se na jednací
stůl mohla znovu vrátit debata o mož-

ném prodeji spalovny. „Společnost AVE
na jednání před veřejným projednáním
možnost prodeje zamítlo, vzhledem
k současnému vývoji, kdy záměr obnovit
provoz spalovny opět neprošel, je otázkou, jestli by se tato jednání nedala znovu otevřít,“ vysvětluje náměstek.
Podle vyjádření ministerstva je potřeba, aby možná zdravotní rizika byla
přepracována v souladu se směrnicí
WHO pro kvalitu ovzduší a aby předložené vlivy na veřejné zdraví nebyly hodnoceny pouze z hlediska přímé inhalační
expozice z ovzduší, ale také z hlediska
dlouhodobé zátěže prostředí. „Zároveň je nutné posoudit hluk dopravy
s ohledem na provoz spalovny a doplnit
návrhy na protihluková opatření, které
ve stávajícím podkladech chybí. Do zařízení budou navíc přijímány různé druhy nebezpečných odpadů, které mohou
při mísení vzájemně reagovat, proto by
měl být obsahem dokumentace také
přesný popis toho, jakým způsobem
budou prováděny testy slučitelnosti
odpadů a jaká bude spádová oblast

dovozu odpadů,“ podotýká náměstek.
Veřejnost má navíc stále možnost připojit svůj podpis k petici proti obnovení
provozu ve spalovně v Rybitví, za jejímž vznikem stojí občanské iniciativy
a představitelé obcí, které mohou být
dotčeny obnovením provozu. Petici je
možno podepsat elektronicky na webu
https://obcan.portal.gov.cz/podani/
epetice/seznam/petice/40, v listinné
podobě je k dispozici na podatelně
pardubického magistrátu, na městských obvodech, v informačním centru
a na radnicích v Rybitví, Lázních Bohdaneč a Srnojedech.
Informace o vrácení dokumentace
k přepracování je zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, české informační
agentury životního prostředí (http://
www.cenia.cz/eia), na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://
www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru MZP493, v sekci dokumentace
a na webových stránkách města https://www.pardubice.eu/uredni-deska.

Dukelský lesopark prochází jarním úklidem
Jarní práce v lesoparku na Dukle v Pardubicích jsou v plném proudu. V dražkovické kompostárně skončily zbytky dřeva
po nahodilé těžbě, na prořídlých místech
jsou dosazeny mladé stromy a v nejbližší době čeká jarní úklid i běžeckou dráhu
a mlatové cesty v lesoparku.
„Od loňského podzimu doznal lesopark
Dukla řadu změn. V průběhu podzimu byly
z porostu odstraněny souše, na začátku

letošního roku podrost v jižní části lesoparku, tedy směrem k ulici Sokolovská.
Podrost podél výpadovky na Chrudim zůstal zachován jako zelená clona. Pak přišly
letošní únorové vichry a z lesa musely být
odtěženy další polomy a vývraty,“ popsal
dění v dukelském lesoparku náměstek primátora Jan Nadrchal.
V únoru lesní dělníci v lesním porostu odfrézovali 83 pařezů a zlikvi-

dovali 16 vývratů. Nejenže je dnes les
i díky tomu prosvětlený, ale je v něm
zajištěna i snadnější celoroční údržba,
včetně sekání trávy. V lesoparku bylo
během března vysázeno 50 javorů
a 50 ptačích třešní, které vhodně doplní prořídlá místa i druhovou skladbu
stromů. „I když se jednalo o kontejnerovou sadbu poloodrostlých stromků,
musíme pro ně v přetrvávajícím suchu

zajišťovat zálivku,“ doplnil náměstek
Nadrchal.
Správci městských lesů nezapomínají
ani na lesní cesty. Na duben plánují úklid
běžecké dráhy procházející lesoparkem,
později pak s ekologickou likvidací plevelů (vodní parou) na mlatových cestách.
V nejbližších dnech přibydou v lesoparku
také nové ptačí budky, které usnadní zahnízdění zpěvným ptákům.

Pardubice chtějí do okolí Dražkovic dostat více zeleně
Město pracuje na přípravě projektu,
díky němuž by se mělo okolí Dražkovic
více zazelenat. V rámci navržených
krajinářských úprav by mělo dojít nejen
k rozšíření ploch zeleně a dosadbě alejí,
ale i dalšímu prověření možností, jak posílit místní biodiverzitu a odolnost vůči
klimatickým změnám.
„V rámci tohoto pilotního projektu se sice zaměřujeme na úpravy okolí
Dražkovic, ale rádi bychom na něj dále
navázali také obnovou krajinných struktur v ostatních okolních katastrech
obce, například kolem Nemošic či Hos-

tovic, jelikož i zde je potřeba provést
revitalizaci krajiny. Při zpracování zadání
k těmto úpravám přitom budeme vycházet z analýz a návrhových doporučení
z Územní studie krajiny ORP Pardubice
a Územní studie sídelní zeleně pro Pardubice, rádi bychom do příprav navíc
také zapojili dotčené městské obvody,“
informuje náměstek primátora pro životní prostředí Jan Nadrchal s tím, že
město již tento záměr konzultovalo
s městským obvodem Pardubice V, který ve svém rozpočtu vyčlenil 100 tisíc
korun na projektovou přípravu projektu

Návrh doplnění funkční krajinné struktury Dražkovice. „Dražkovice si zaslouží
naši pozornost a tento pilotní program
je jasnou volbou pro náš městský obvod,“ doplňuje starosta městského obvodu Pardubice V Jiří Rejda.
Město a městské obvody by však
na financování projektu nemusely být
samy. „Velkou příležitostí pro financování nápravy krajinné struktury je nové
programové období OPŽP 2021–2027,
jelikož právě podpora adaptačních
opatření a biodiverzity je jedním z hlavních cílů programu péče o krajinu. Jed-

Informace v dubnovém zpravodaji jsou aktuální k 3. 4. 2022.

notlivá opatření jsou zaměřena na obnovu tůní a přírodě blízkých vodních
prvků v krajině, tvorbu nových a obnovu stávajících prvků a struktur, včetně
opatření proti vodní a větrné erozi.
Výzvy se dle informací z MŽP připravují
na 3. kvartál letošního roku s tím, že
naší ambicí je získat podporu ve výši až
100 procent nákladů, které by zpětně
pokryly výdaje jednotlivých městských
obvodů,“ informuje o možnostech financování plánovaných úprav náměstek Nadrchal, jenž je zodpovědný také
za dotační politiku.
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HEYDRICHIÁDA
DUBEN

24. 6. 2022 FILMOVÝ VEČER
NA PAMÁTNÍKU ZÁMEČEK

11. 4.–31. 5. 2022 PARDUBICEMI
PO STOPÁCH SILVER A

promítání filmů s tématikou 2. světové války
Místo konání: Památník Zámeček | od 21:00 |
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

venkovní výstava | Místo konání: tř. Míru
Pořadatel: město Pardubice, Univerzita
Pardubice | www.zamecek-memorial.cz

25. 6. 2022 HRDINOVÉ, NA KTERÉ SE
NEZAPOMÍNÁ – PIETNÍ AKT K 80. VÝROČÍ
ÚMRTÍ KPT. ALFRÉDA BARTOŠE

23. 4. 2022 PARDUBICEMI
PO STOPÁCH SILVER A – POSLEDNÍ
CESTA ALFRÉDA BARTOŠE
otevření rozšířené verze stezky komentované
autorem PhDr. Vojtěchem Kynclem, Ph.D.
Místo konání: Památník Zámeček → hl. nádraží
Pardubice | Pořadatel: město Pardubice,
Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

27. 4. 2022 HEYDRICHIÁDA
NA PARDUBICKU | přednáška | od 17:00 |
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. | Místo konání:
Památník Zámeček | Pořadatel: Památník
Zámeček | www.zamecek-memorial.cz

KVĚTEN
3. 5.–30. 6. 2022 HRDINOVÉ V POZADÍ
výstava o téměř zapomenutých osudech lidí
z Pardubic a okolí, kteří během 2. světové války
položili život za svobodu
Místo konání: Mázhaus Pardubice
Pořadatel: TIC Pardubice, město Pardubice,
Státní okresní archiv Pardubice
www.mazhauspardubice.cz

4. 5. 2022 VYROVNÁNÍ S VÁLKOU.
TRESTY, TRAUMATA, DŮSLEDKY
přednáška | od 17:00 | prof. PhDr. Michal
Stehlík, Ph.D. | Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

13.–15. 5. 2022 HEYDRICHIÁDA 80
dobový polní tábor Československé armády
ve Velké Británii z období roku 1940–1945,
prezentace operačního materiálu, prezentace
rádio vybavení, polní kuchyně, prezentace zbraní
a vybavení, výcvik, polní ambulance dynamické
ukázky a technika | Místo konání: Památník
Zámeček, Larischova vila | Pořadatel: město
Pardubice, Rota Nazdar z.s., ČSoL, Památník
Zámeček | www.zamecek-memorial.cz

14. 5. 2022 PARDUBICEMI PO STOPÁCH
SILVER A – POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA
BARTOŠE | komentovaná prohlídka | Místo
konání: ulice města | Pořadatel: TIC Pardubice,
město Pardubice | www.ipardubice.cz

18. 5. 2022 PAMÁTKY NA HEYDRICHIÁDU
VE SBÍRKÁCH VÝCHODOČESKÉHO MUZEA
V PARDUBICÍCH | přednáška | od 17:00 |
Mgr. Jan Tetřev | Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

PŘIPOMÍNKA TRAGICKÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 1942
24. 5. 2022 KONCERT VÝCHODOČESKÉHO
AKADEMICKÉHO ORCHESTRU | hudba

10. 6. 2022 FILMOVÝ VEČER
NA PAMÁTNÍKU ZÁMEČEK | promítání filmů

z filmu Schindlerův seznam, sólový part Martina
Bártová (Komorní filharmonie Pardubice). Dílo
bude prokládané audiovizuálními materiály,
které poskytne Památník Zámeček. Před
koncertem beseda na dané téma v režii historiků
z FF UPCE. | Místo konání: Univerzita Pardubice,
univerzitní aula | Pořadatel: Klasická hudba
mladým, z. s. | www.khmpce.cz

s tématikou 2. světové války | Místo konání:
Památník Zámeček | od 21:00 | Pořadatel:
Památník Zámeček | www.zamecek-memorial.cz

27. 5. 2022 SPITFIRE V PARDUBICÍCH
letadlo Spitfire, vojenská technika, výstava,
pietní akt u sochy Ing. Jana Kašpara | Místo
konání: tř. Míru | 9:00–18:00 | Pořadatel:
Sdružení Aviatické pouti, město Pardubice,
Památník Zámeček | www.aviatickapout.cz

28. 5. 2022 PARDUBICEMI PO STOPÁCH
SILVER A – POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA
BARTOŠE | komentovaná prohlídka | Místo
konání: ulice města | Pořadatel: TIC Pardubice,
město Pardubice | www.ipardubice.cz

28. 5.–29. 5. 2022 AVIATICKÁ POUŤ
– 30. ROČNÍK | mezinárodní letecká show,
bohatý celodenní program na zemi i ve vzduchu
Místo konání: letiště Pardubice | Pořadatel:
Sdružení Aviatické pouti | www.aviatickapout.cz

ČERVEN
3. 6. 2022 FILMOVÝ VEČER
NA PAMÁTNÍKU ZÁMEČEK | promítání filmů
s tématikou 2. světové války | Místo konání:
Památník Zámeček | 21:00 | Pořadatel: Památník
Zámeček | www.zamecek-memorial.cz

4. 6. 2022 PARDUBICEMI PO STOPÁCH
SILVER A – POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA
BARTOŠE | komentovaná prohlídka – cena:
130 Kč/os., děti do 15 let, senioři a ZTP, ZTP/P:
60 Kč/os. | Místo konání: ulice města
Pořadatel: TIC Pardubice | www.ipardubice.cz

8. 6. 2022 KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V DOBĚ
HEYDRICHIÁDY | přednáška | od 17:00 |
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc.
Místo konání: Památník Zámeček | Pořadatel:
Památník Zámeček | www.zamecek-memorial.cz

15. 6. 2022 POSLEDNÍ VYSÍLÁNÍ
J. POTŮČKA Z PARDUBICKA | přednáška
17:00 | Adolf Vondrka | Místo konání: Památník
Zámeček | Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

17. 6. 2022 FILMOVÝ VEČER
NA PAMÁTNÍKU ZÁMEČEK
promítání filmů s tématikou 2. světové války
Místo konání: Památník Zámeček | od 21:00 |
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

18. 6. 2022 ŽIVOT V DOBĚ PROTEKTORÁTU
dobový život v improvizovaných scénách,
prezentace historické techniky, výzbroje
a výstroje, módní přehlídka, vystoupení swingové hudební skupiny | Místo konání: tř. Míru,
Zelená brána, Machoňova pasáž | 12:00–18:00
Pořadatel: KVH Pardubice, město Pardubice
www.zamecek-memorial.cz

18. 6. 2022 PARDUBICEMI PO STOPÁCH
SILVER A – POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA
BARTOŠE | komentovaná prohlídka | Místo
konání: ulice města | Pořadatel: TIC Pardubice
www.ipardubice.cz

Ústřední hudba AČR, čestná stráž,
doprovodný program | Místo konání: prostory
před sezemickou radnicí | 14:00–17:00 |
Pořadatel: město Sezemice | www.sezemice.cz

ČERVENEC
16. 7. 2022 PARDUBICEMI PO STOPÁCH
SILVER A – POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA
BARTOŠE | komentovaná prohlídka – cena:
130 Kč/os., děti do 15 let, senioři a ZTP, ZTP/P:
60 Kč/os. | Místo konání: ulice města
Pořadatel: TIC Pardubice | www.ipardubice.cz

SRPEN
20. 8. 2022 PARDUBICEMI PO STOPÁCH
SILVER A – POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA
BARTOŠE | komentovaná prohlídka – cena:
130 Kč/os., děti do 15 let, senioři a ZTP, ZTP/P:
60 Kč/os. | Místo konání: ulice města
Pořadatel: TIC Pardubice | www.ipardubice.cz

ZÁŘÍ
10. 9. 2022 PARDUBICEMI PO STOPÁCH
SILVER A – POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA
BARTOŠE | komentovaná prohlídka – cena:
130 Kč/os., děti do 15 let, senioři a ZTP, ZTP/P:
60 Kč/os. | Místo konání: ulice města
Pořadatel: TIC Pardubice | www.ipardubice.cz

10.–11. 9. 2022 RETROMĚSTEČKO…
Retroměstečko (nejen) ČSLA, setkání hasičů
a bezpečnostních složek | Místo konání: Kasárna
T. G. Masaryka, Zborovské nám. | Pořadatel:
Retroměstečko, s.r.o. | www.retromestecko.cz

18. 6. 2022 PUTOVÁNÍ ZA LIBUŠÍ

ŘÍJEN

noční branný pochod z Památníku Zámeček
do Ležáků | Místo konání: Pardubice → Ležáky
cca 38 km | Pořadatel: Z.S. Patriot, Military
Klub Ostřešany, město Pardubice, Památník
Zámeček | www.zamecek-memorial.cz

8. 10. 2022 PARDUBICEMI PO STOPÁCH
SILVER A – POSLEDNÍ CESTA ALFRÉDA
BARTOŠE | komentovaná prohlídka – cena:

20. 6. 2022 PIETNÍ AKT J. POTŮČKA
Místo konání: lesopark J. Potůčka
Pořadatel: MOP VII. | www.pardubice7.cz

20. 6. 2022 PIETNÍ AKT ZÁMEČEK
Místo konání: Památník Zámeček
Pořadatel: Památník Zámeček
www.zamecek-memorial.cz

Z.S. PATRIOT
KLUB VOJÁKŮ V ZÁLOZE
PARDUBICKÉHO KRAJE

130 Kč/os., děti do 15 let, senioři a ZTP, ZTP/P:
60 Kč/os. | Místo konání: ulice města
Pořadatel: TIC Pardubice | www.ipardubice.cz

www.pardubice.eu/heydrichiada-80
www.zamecek-memorial.cz
pamatnikzamecek
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V souvislosti s přechodem na nové webové stránky došlo k technické chybě při generování kalendáře akcí ve městě.
Programátoři systém opravují a pravidelný kalendář akcí už v příštím zpravodaji chybět nebude. Redakce se tímto za výjimečnou absenci omlouvá. Informace o volnočasových možnostech v Pardubicích na měsíc duben najdete na stránkách
města www.pardubice.eu v sekci Turista.

Město si připomene květnové osvobození Československa
Den osvobození od fašismu či jako Den
vítězství je označován 8. květen, kdy si připomeneme 77. výročí od konce 2. světové
války, za který se z pohledu historických
pramenů považuje kapitulace německých
vojsk. Oslava Dne vítězství se uskuteční
v neděli 8. května 2022 v 11:00 u pomníku
Obětem 1. a 2. světové války na Zborovském náměstí v Pardubicích. Slavnostní

akt je pořádán Statutárním městem Pardubice.
„Letošní připomenutí konce druhé
světové války bude jiné. Bude ovlivněno
zločinnou a krvavou agresí Ruska proti Ukrajině. Do teď jsme o válce mluvili
a připomínali si válečné utrpení. Dnes ho
bohužel sledujeme v přímém přenosu.
Je neuvěřitelné, jaká zvěrstva se mohou

dít jen kousek od naší vlasti. Letošní Den
vítězství bude bohužel aktuálně zbarven
krví. O to větší bude mít význam,“ uvedl
k chystanému pietnímu aktu primátor Pardubic Martin Charvát.

Program:
11.00 – zahájení oslavy
11.00 – 11.20 kladení věnců
a květinových darů
11.20 – 11.45 proslovy
11.45 – 11.55 státní hymny
11.55 – 12.00 ukončení oslavy

Památník Zámeček a významné akademické instituce spojují síly
Památník Zámeček potvrzuje spolupráci s významnými institucemi, která povede
ke vzájemné účasti odborných pracovníků
na činnostech institucí i k popularizaci
a zpřístupnění nových vědeckých poznatků. Ředitel příspěvkové organizace
Památník Zámeček Pardubice Viktor Janák
se sešel k podpisu Memoranda o spolupráci se statutárním zástupcem ředitele
Historického ústavu Akademie věd České
republiky doc. PhDr. Janem Němečkem,
DrSc. Následovalo setkání s děkanem
Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
doc. Mgr. Jiřím Kubešem, Ph.D., při kterém
byla podepsána Smlouva o spolupráci.

Partnerství Památníku Zámeček s těmito
institucemi přispěje k rozvoji praktického
výzkumu.
Zástupce ředitele Historického ústavu AV ČR Jan Němeček uvádí: „Věřím, že
spolupráce Historického ústavu AV ČR,
založeného na systematickém výzkumu
moderních československých dějin, a Památníku Zámeček, uchovávajícího památku
na nejtragičtější období, kterým náš národ
za druhé světové války prošel, přinese
prostřednictvím různých forem, ať už publikacemi, přednáškami, či výstavami přenos nových vědeckých poznatků do praxe
široké veřejnosti. Památka obětí nacistické

perzekuce a odporu a odboje proti okupaci
nesmí být zapomenuta.“ Obohacující přínos
lze očekávat i od spolupráce s Univerzitou
Pardubice. „Fakulta filozofická Univerzity
Pardubice si velmi cení možnosti všestranně spolupracovat s Památníkem Zámeček,
na jehož vzniku nesou významný podíl i naši
studenti a absolventi doktorského studijního programu. Vyvíjí vědeckou a popularizační činnost, kterou je blízký především
našemu Ústavu historických věd. Velmi rádi
tedy budeme spolupracovat na výzkumu
i na jejich programu a budeme jej sdílet
s našimi studenty. Věřím, že si mnoho akademiků i studentů do Památníku Zámeček

najde cestu,“ dodává Jiří Kubeš, děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
Ředitel Památníku Zámeček Viktor Janák k výhledům budoucí společné činnosti
dodává: „Velmi mě těší, že se nám podařilo
dosáhnout nemalého úspěchu. Už po několika měsících fungování byla uzavřena
odborná spolupráce s Historickým ústavem
Akademie věd ČR, který patří mezi hlavní výzkumná pracoviště v oboru historie
v republice, a zároveň s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice, která je centrem vzdělávání, vědy a výzkumu v našem
městě. Jsem si jist, že spolupráce s oběma
významnými institucemi bude přínosná.“

Čin, který vstoupil do dějin (seriál o událostech roku 1942)
V dubnu 1942 se odbojové aktivity
skupin Silver A a Anthropoid rozšířily
o zajištění zázemí dalších parašutistických výsadků. Dne 28. března 1942 seskočily výsadky Out Distance u Ořechova,
Zinc u Gbelů na Slovensku. Out Distance
měl plnit úkoly kurýrní a sabotážní, zatímco Zinc byl výsadkem zpravodajským.
Z obou tříčlenných skupin válku přežili
pouze Karel Čurda a Viliam Gerik – oba
muži nedostáli své vojenské přísaze
a zvláště pozdější spolupráce K. Čurdy
s gestapem se stala přímou příčinou
tragických události v Pardubicích a Ležákách, neboť východočeská síť odboje mu
poskytla krátkodobé útočiště. I přes smrt
Václava Morávka 21. března 1942 u Prašného mostu v Praze a definitivní zničení

klíčové zpravodajské skupiny Tři králové,
A. Bartoš důsledně informoval o situaci
v protektorátu. Přestože měla Libuše
krátkodobou poruchu, dokázal J. Potůček
odvysílat během dvanácti dubnových
dnů 166 depeší a 100 jich přijmout (13
stran textu). Znamenalo to vysílání 45
hodin z lomu Františka Vaška v Dachově
u Ležáků. Informoval o nedůvěře dělnictva ve schopnosti Anglie vést úspěšný
boj s Německem a také o obavách voličů
agrárníků z nabývající politické síly sovětského Ruska. Stěžoval si na astronomickou drahotu života mimo přídělový systém, kterému byli všichni tři parašutisté
vystaveni, a na zničení domácích vojenských odbojových struktur. Do Anglie
odešly také informace o nových typech

zbraní vyvíjených v německé armádě.
Parašutisté napnuli síly k plánovanému
leteckému útoku na jedny z největších
říšských strojíren Škodových závodů
v Plzni. Ve spolupráci s britským Oddělením zvláštních operací (SOE), Královským
letectvem (RAF), zahraničním a domácím
odbojem bylo naplánováno bombardování tohoto strategického podniku. Přes
vysílací stanici Libuše proudilo podrobné
plánování akce, které se zúčastnili členové Silver A, Anthropoid a Out Distance.
Britské bombardéry sice přiletěly nad
Plzeň krátce po půlnoci 26. dubna 1942
a parašutisté zapálili dva výrazné ohně,
mezi nimiž se nacházel průmyslový areál,
ale ani jeden z pěti bombardérů nezasáhl
cíl. Zklamání z neúspěšné akce bylo ob-

Informace v dubnovém zpravodaji jsou aktuální k 3. 4. 2022.

rovské, ale touha pomoci v boji proti nacistických okupantům byla nezlomná, jak
dokládá Bartošova depeše z 29. dubna
1942: „Mimo dva vyhořelé statky, které
jsme zapálili my, zatčení několika lidí pro
podezření, že založili ohně, rozčarování
dělníků je výsledek náletu roven nule.
Škodovka neutrpěla nejmenší škody. Je
nutno akci opakovat. Rozsahem a výsledkem musí zahladit nepříznivý dojem prvé
akce. Semtín, Fantovka a hl. železnice by
byly dobrým společným cílem. Vytýčení je
možné i zde. Dělníci čekají na první bombu, která zasáhne cíl, aby dokončili dílo
zkázy. Nezklamte je opět.“ Další bombardování bylo také neúspěšné, ale jiná akce
o měsíc později se měla zapsat do světových dějin.
Vojtěch Kyncl, historik
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NEJLEPŠÍ AKCE V PARDUBICÍCH 2022
GRAND
Festival smíchu

1

Městské slavnosti
– Zrcadlo umění

6

22. ročník soutěžní přehlídky
nejlepších komedií českých
a moravských profesionálních
divadel
Místo konání:
Východočeské divadlo Pardubice
(Městské divadlo, Malá scéna)
Termín: jaro 2022
www.festivalsmichu.cz

21. ročník jarní části Městských
slavností, multižánrový festival
amatérské kultury regionu
Místo konání:
Pernštýnské náměstí,
ulice města
Termín: 15.–17. 6. 2022
www.zrcadloumeni.eu
www.pardubice.eu

Pardubické
hudební jaro

Czech Open

2

44. ročník mezinárodního
hudebního festivalu
Místo konání: Sukova síň
Domu hudby, Zámek Pardubice,
Radnice Pardubice, odletová hala
Letiště Jana Kašpara, Kostel
sv. Jana Křtitele
Termín: 31. 3.–11. 5. 2022
www.pardubickehudebnijaro.cz

Pardubický
vinařský
půlmaraton

3

16. ročník mezinárodního
běžeckého závodu
Místo konání: ulice města
Termín: 9. 4. 2022
www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz

Aviatická pouť
Pardubice

4

33. ročník mezinárodního
festivalu šachu a her
Místo konání: kongresové
centrum IDEON
Termín: 14.–31. 7. 2022
www.czechopen.net

Pardubická juniorka

7

8

95. ročník
mistrovství ČR v kategorii
staršího dorostu v tenise
Místo konání:
Kurty LTC Pardubice, Labská
Termín: 6.–12. 8. 2022
www.pardubickajuniorka.cz

Sportovní park
Pardubice

9

30. ročník mezinárodní
airshow s bohatým
doprovodným programem
Místo konání: Letiště Pardubice
Termín: 28.–29. 5. 2022
www.aviatickapout.cz

Unikátní sportovní festival
pro malé i velké návštěvníky –
9 dní plných sportu v Parku
na Špici
Místo konání: Park na Špici
Termín: 6.–14. 8. 2022
www.sportovnipark.cz

Folklórní festival
5
Pardubice –
Hradec Králové –
Pernštýnská noc 3. 6.

Pardubická vinařská
10
noc – Pardubický
festival vína

30. ročník folklorního festivalu
s jarmarkem v kulisách
historického centra města
Místo konání: Zámek Pardubice,
historické centrum města
Termín: 3.–5. 6. 2022
www.folklornifestival.cz

25. ročník oblíbeného festivalu
s prezentací vinařské produkce
z Čech, Moravy i celého světa
v kulisách pardubického zámku
Místo konání: Zámek Pardubice
Termín: 26.–27. 8. 2022
www.pardubickyfestivalvina.cz

Buď u toho!
Koně v akci

11

24. ročník mezinárodní
výstavy o koních a lidech
Místo konání:
Pardubické závodiště
Termín: 10.–11. 9. 2022
www.zavodistepardubice.cz

Zlatá přilba

12

74. ročník mezinárodních
motocyklových
plochodrážních závodů
Místo konání:
plochodrážní stadion Svítkov
Termín: 25. 9. 2022
www.zlataprilba.cz

Městské slavnosti
– podzimní část
s ohňostrojem

13

28. ročník multižánrového
festivalu s tradiční
ohňostrojovou show
Místo konání:
Pernštýnské náměstí,
historické centrum města
Termín: 7.–8. 10. 2022
www.pardubice.eu

Velká pardubická
se Slavia
pojišťovnou

14

132. ročník slavného
překážkového dostihu
Místo konání:
Pardubické závodiště
Termín: 9. 10. 2022
www.zavodistepardubice.cz

www.tahouni.eu
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Křížovka o ceny
Pardubice byly během 2. světové války dějištěm významných národních událostí spojených
s paravýsadkem Silver A a heydrichiádou. Hrdinství
českých odbojářů Němci pomstili popravami skoro
dvou set lidí na pardubickém Zámečku. Zásadní
události z válečného období se odehrály v roce
1942 a město si je bude v rámci 80. výročí připomínat po celý letošní rok.
Skupina desantu „Silver A“ byla vybavena
vysílačkou s krycím názvem „Libuše“. Po počátečních obtížích se výsadek „Silver A“ dostal
do Pardubic, kde měl velitel Bartoš (TAJENKA)
a bývalou snoubenku Věru Junkovou. Josefa
Valčíka zaměstnal na falešné doklady majitel
prvotřídního pardubického hotelu Veselka
Arnošt (Erno) Košťál jako pomocného číšníka.
Pardubice se tak staly sídlem odbojové zpravodajské služby, odkud byly akce Silver A řízeny.
Znění tajenky nám posílejte do data příští
uzávěrky poštou nebo elektronicky na adresy
uvedené v tiráži na straně 2. Tajenka z minulého čísla: KTERÝ TVOŘILI. Výherkyní se tentokrát stala paní Naďa Seidnerová. Cena je připravena k vyzvednutí po e-mailové/telefonické
domluvě na Pernštýnském náměstí.

AUTOR:
JIRKA
KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

DRUH
LEPENKY

KRUTÝ
ČLOVĚK

OSOBNÍ
ZÁJMENO

NEPOUŽÍVAT
ROHY (O KOZE)

VIOLKA
(KVĚTINA)

SLOVAN

NĚMECKÉ
KURENTNÍ
PÍSMO

ZNAČKA KUSU

ČISTIDLO
OKEN

ANEKDOTA
(LIDOVĚ)

KU-KLUX-KLAN

OSLOVENÍ
MUŽE

PRÁVO
(LATINSKY)
SRST NAD
KOPYTY

JMÉNO
JÜRGENSE

KUKLA

PEVNÉ ČÁSTI
TĚLA

MASA LIDÍ

SPZ RYCHNOVA
NAD KNĚŽNOU

LETOPIS

USAZENÁ
HORNINA
OTRAVNÝ
ČLOVĚK

MOŽNÁ
BÁSNICKY

NĚKDO

TERÉNNÍ ZÁVOD
KORÁLOVÝ
ÚTES

DRAVÝ PTÁK
(SLOV.)
VÝROBNÍ
PROSTOR

VĚZENÍ
TANTALOVA
DCERA

TAJENKA
EL. NABITÁ
ČÁSTICE
STŘEDOVĚKÁ
NEMOC

FRANCOUZSKÉ
PRŮMYSLOVÉ
MĚSTO

INICIÁLY
ROLLINS
PSÍ CITOSLOVCE

ŠATNÍ MOTÝLCI

ZNAČKA
ŠPANĚLSKÝCH
AUT

ZN. LANTHANU

CITOSLOVCE
ZVUKU
DOPADAJÍCÍCH
KAPEK

TENISOVÝ
PŘEHOZ

ŽABÍ CITOSLOVCE

POBÍDKA
K BĚHU

DRUH
PAPOUŠKA

ČISTIDLO AUTOMOBILNÍCH
MOTORŮ
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Volná místa na Magistrátu města Pardubic
Statutární město Pardubice, magistrát města v současné době obsazuje tato
volná pracovní místa:
• vedoucí odboru dopravy
- manažerské řízení činností odboru dopravy; podíl na tvorbě koncepčních řešení
rozvoje dopravy, vč. dopravní obslužnosti města
• referent ochrany přírody odboru životního prostředí
- komplexní výkon státní správy v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• ekonom oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy odboru dopravy
- zajišťování ekonomiky odboru dopravy – sestavování rozpočtu, změny, přesuny
a přehledy čerpání; provádění inventarizace majetku odboru dopravy a odpisů

U všech pozic nabízíme:
stabilní zázemí úřadu územní samosprávy, motivační finanční ohodnocení
(plat + osobní příplatek), mimořádné odměny, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů
dovolené, 5 dní placeného zdravotního volna, podporu profesního i osobního
rozvoje, systém dalšího vzdělávání, výhodné telefonní tarify, stravenky v hodnotě 130,- Kč/kus, příspěvek na penzijní připojištění 1 200,- Kč/měsíc, příspěvek
na kulturní a sportovní vyžití, příspěvek 2 000,- Kč/rok pro osoby se zdravotním
postižením
Podrobnosti k pozicím včetně kontaktních údajů naleznete na: https://pardubice.
eu/kariera nebo na tel. č. 466 859 497.

Velikonoce na zámku budou vítat jaro
Velikonoce na zámku se vrací! Zámecké nádvoří zaplní v neděli 10. dubna od 10
do 17 hodin netradiční jarmark, na kterém
ochutnáte mazance, jidáše, kynuté věnce
a další velikonoční dobroty. Děti se potěší
s kůzlátky a jehňátky, uvidí kuřátka, kachňátka, koně, prasátka a králíky. Potkáte
prodejce velikonočních dekorací i regionálních produktů a stánky kulturních institucí
a potravinářských, zemědělských nebo
stavebních středních škol. Vyzkoušíte si
velikonoční zvyk koulení vajec a slepičí velikonoční dráhu. Ve velikonočních dílnách si
vyrobíte vlastní dekorace, vyzkoušíte zdobení perníčků, filcování ovčí vlny, zdobení

vajíček a mnoho dalšího. S hudbou a tancem vystoupí soubory Formani Slatiňany,
slatiňanské Sejkory a pardubický Baldrián.
Vstup je zdarma.
Východočeské muzeum v Pardubicích
navíc připravilo b(B)oží velikonoční stezku,
která už od konce března provází děti velikonočním příběhem na zámeckých valech.
Každé z 11 zastavení, která jsou popsána
na cedulích ve tvaru velikonočního vajíčka,
se věnuje jednomu tématu z křesťanského
velikonočního příběhu a skrývá i úkol. Splnění všech úkolů dovede děti k velikonočnímu pokladu. I letos můžete sami přispět
k ozdobení kraslicového keře na druhém

rondelu valů – nejlépe vlastnoručně ozdobenými kraslicemi.
Zažijte Gočára na vlastní kůži Jaké
byly počátky tvorby slavného architekta Josefa Gočára a jakou roli sehrála rodina jeho
podporovatelů? Přijďte to objevit do nové
interaktivní výstavy nazvané Přivedli svět
domů. Binko–Gočár. Východočeské muzeum v Pardubicích ji otevírá 26. dubna
v nových výstavních sálech Zámku Pardubice. Půjde o „návrat na místo činu“: Josef
Gočár, sám z pivovarnické rodiny, si za ženu
vzal Marii Chladovou, dceru nájemce pardubického zámeckého pivovaru. Právě

v jeho bývalých prostorách výstavu najdete. Ukáže Gočára jako mladého studenta
a absolventa, který získává první pracovní
příležitosti díky přízni příbuzných z manželčiny strany. Interaktivní prvky zahrnují
oblast architektury a designu nábytku, ale
také fotografování a koželužství. Vlastnoručně si vyzkoušíte práci s usněmi, jejich
zpracování bylo totiž hlavní náplň podnikání
rodiny Binkových. Výstava odhalí unikátní
exponáty z dosud nepřístupných rodinných
archivů a nabídne vskutku ojedinělý zážitek
atmosféry fin de siécle na vlastní kůži!
Kateřina Procházková, mluvčí VČM

Počátkem května zveme na 11. Multikulturní týden
Po dvouleté odmlce se do Pardubic
vrací festival Multikulturní týden. Jeho jedenáctý ročník se bude konat na různých
místech v našem městě od 6. do 11. května. Cílem festivalu je nejen představování
rozličných kultur světa, ale také vytváření
prostoru pro přátelská setkávání, poznávání a zábavu. Organizátoři připravují bohatý program nabitý hudbou a tancem,
výtvarné dílny, projekce, diskuse, autorská
čtení i výstavy. Festival zahájí v pátek 6.
5. odpolední program na Příhrádku a zajímavá vystoupení, výtvarné dílny s tématikou Bavorska a Mexika, prodejní stánky
nabízející např. produkty z Mexika, kávu
z Kolumbie, výborný český cider od Par-

dubického lajfu, francouzské, ukrajinské
a mongolské pochutiny. Pro rodiny s dětmi
bude připraven program na louce a příznivcům fair trade nabídne program besedu
s Colores Mexico. Sobotní odpoledne a večer bude věnován především hudbě a tanci. Nedělní program ocení sportovci během
volejbalového turnaje, ale i děti, které baví
tvořit v rámci dílen v Galerii města Pardubic. Zájemce o romskou kulturu zase čeká
autorské čtení s romskými spisovatelkami
Věrou Kokyovou a Věrou Danišovou a projekce dokumentu „Jak jsem se stala partyzánkou“ s on-line debatou s režisérkou
filmu Věrou Lackovou. Pondělní program
obohatí studentská konference Katedry

sociální a kulturní antropologie Univerzity
Pardubice SOCIOCON nebo diskusní program s podnikateli z řad cizinců ve spolupráci s P-PINK. Úterní podvečer v Knihovním centru U Vokolků na Příhrádku osloví
diváky studentským dokumentem Ondřeje
Valchaře „Kde domov můj“ na téma odsunu Němců na Broumovsku, který v roce
2021 získal v Německu Cenu za kulturu
a publicistiku. A milovníci hudby budou
moci zavítat do Exilu na recitál mexické
sopranistky Naomi Villegas. Závěrečný
festivalový den nabídne výtvarný program
pro rodiny s dětmi v GAMPA, kuchařský
ateliér s Alliance Francaise v IC Kosatec
i hudební tečku!

Doprovodný program zahrnuje výstavu v infocentru „Světlo písma“ od Bulharského kulturního institutu, soutěžní
on-line kvíz na téma partnerství měst Pardubice a bavorského Selbu či výtvarnou
soutěž pro mládež ve spolupráci s AF. Pro
mateřské i základní školy připraví studenti
pardubické univerzity dopolední program
„Letem světem“ a učitelé mohou využít
nabídku interaktivních programů „Cizinci
v českých médiích“, případně Multikulturní
pracovní listy zpracované lektorkou Europe Direct Pardubice.
Více na www.multikulturnityden.cz
nebo na stejnojmenném FB profilu.
Andrea Pavlíková, Europe Direct

Velikonoce na Zelené bráně a filmové Toulky Pardubicemi
Letošní turistická sezóna na Zelené
bráně bude zahájena „Zeleným čtvrtkem“.
Od 14. do 18. dubna budou v předbraní pro
malé návštěvníky zdarma připraveny tvůrčí

Strana 18

dílničky, na kterých si každý může vybrat motiv, který si vybarví, nazdobí a odnese domů.
Patříte mezi ty, kteří každý měsíc
po mnoho let v Radničním zpravodaji pra-

videlně čtou příspěvky z historie Pardubic?
Pak pro vás máme novinku. Ústav historických věd Fakulty filozofické zdejší univerzity připravil desetidílnou sérii inspirovanou

Informace v dubnovém zpravodaji jsou aktuální k 3. 4. 2022.

„toulkami“ pardubického historika Františka
Šebka. Pokud chcete vědět více z regionální
historie, zadejte si bit.ly/toulky!
Miloslava Christová, TIC Pardubice
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Krizové centrum pomáhá řešit řadu osobních problémů
Krizové centrum Pardubice má za sebou první čtvrt rok fungování a své klienty si našlo velmi rychle. Za dobu svého
provozu pomohlo již třem desítkám klientů s řešením jejich nepříznivé životní
situace. Konzultace jsou poskytovány

telefonicky i osobně. Službu využívají
v drtivé většině obyvatelé Pardubicka
po předchozí telefonické či e-mailové
domluvě.
Pracovníci v Krizovém centru nejčastěji řeší osobní problémy, rodinné či

vztahové problémy nebo sociálně právní
problematiku. S těmito problémy se někdy objevují i návazné právní problémy,
které mohou řešit klienti s právníkem
přímo v Krizovém centru. S těmito
a dalšími tíživými životními situacemi

(jako například ztráta blízké osoby, krize identity, životní změny, úraz, nemoc)
se na nás mohou zájemci obracet prostřednictvím telefonu 608 432 117 nebo
e-mailu kc.pardubice@skp-centrum.cz.
Zuzana Kolářová, SKP Centrum

Výměna karet na využívání Seniortaxi
V dubnu 2022 končí platnost některých karet, kterými se klienti služby Senior taxi ve vozidlech prokazují a na které
jsou jim jednotlivé jízdy zaznamenávány.
Již nyní je možné si karty nechat vyměnit, přičemž podmínky pro jejich výměnu

či vydávání nových zůstávají stejné.
K vyřízení žádosti postačí předložit občanský průkaz, pokud klient není schopen dostavit se na odbor sociálních věcí
osobně, může v takovém případě využít
plnou moc zveřejněnou na webu města

(www.pardubice.eu/senior-taxi), kde jsou
k dispozici i všechny potřebné formuláře.
Karty nemusí měnit klienti, kteří vlastní
nový typ průkazky SENIOR TAXI s žlutým
podbarvením a mají ji zcela prázdnou. Klienti s kartou bez barevného podbarvení

a klienti s již novou, ale vyplněnou průkazkou, si musí kartu vyměnit.
Nově lze využít službu k návštěvě nedávno otevřeného pietního místa, které
je věnováno obětem II. světové války –
Památník Zámeček.

Zápisy do mateřských škol

Dotace na letní tábory

Pro školní rok 2022/23 proběhne zápis v mateřských školách zřizovaných
statutárním městem Pardubice 9. května – 10. května. Přihlášky si rodiče vyplní
v termínu od 19. dubna do 9. května on-line na adrese zapisyms.pardubice.eu.

V termínu od 1. do 20. května mohou
pořadatelé letních táborů podávat žádosti
o poskytnutí dotací na pobytové a příměstské tábory a na příměstské tábory
pořádané při Sportovním parku Pardubice.
Žádosti o dotace budou přijímány v uve-

Vytištěnou přihlášku zanesou v termínu
od 9. května 2022 do 10. května 2022
na konkrétní mateřskou školu. Na stránkách zapisyms.pardubice.eu jsou uvedeny podrobné informace k zápisu, včetně
seznamu spádových mateřských škol.

deném termínu prostřednictvím aplikace
„Portál občana“ dostupné na webových
stránkách statutárního města Pardubice
www.pardubice.eu – Dotace. Informace
podá Petra Šnejdrová, tel. 466 859 438,
petra.snejdrova@mmp.cz.

Pardubický vinařský půlmaraton v tradiční podobě
Po dvou letech se v sobotu 9. dubna vrací tradiční Pardubický vinařský
půlmaraton do centra města Pardubic
a přilehlých městských obvodů, a to
za účasti několika tisíc sportovců od těch
nejmladších běžců až po ty nejlepší běž-

ce a běžkyně v rámci mistrovství České
republiky v půlmaratonu mužů a žen.
Akce bude zahájena v 9:00 u divadla,
kde bude také v 9:20 hodin odstartován
Lidový běh Vaňka Vaňhy, který je určen
především pro děti a běžecké kolektivy

základních škol. Následovat bude v 10:30
start handbike sportovců v rámci Českého poháru a v 11:30 za nimi na stejnou
půlmaratonskou trať vyrazí závodníci
na koloběžkách ve svém pohárovém závodě. Ve 13:00 hodin se uskuteční start

KIEKERT desítky, kde běžci absolvují jedno kolo na půlmaratonské trati. Hlavní
závod na trati 21,1km bude odstartován
ve 14:00! Všichni budete srdečně vítáni!
Více na pardubickyvinarskypulmaraton.cz.
Vlastimil Král, pořadatel

Historický titul v podání pardubických mužů
Koncem března se v jihočeské metropoli uskutečnilo finále MČR v plavání družstev. Do českobudějovického bazénu se

sjelo celkem 16 nejlepších mužských a 16
nejlepších ženských družstev. Muži poprvé
v historii pardubického plavání získali titul

mistrů ČR v lize družstev! Devítičlenná sestava ve složení Jan Čejka, Daniel Gracík,
Pavel Janeček, Albert Moc, Jiří Chalupník,

Pavel Drahorád, Vilém Mikula, Jan Teplý
a Maxim Havlena se postarala ziskem
19648 FINA bodů o zlato. Gratulujeme!

Českého poháru přivezla bronzové medaile
a pohár za 3. místo, na následujícím FINAL

4 evropského poháru Alpe Adria Cupu získala stříbrné medaile a trofej za 2. místo.

První medailové radosti Beksy
Pardubičtí basketbalisté se radují
z prvních medailových úspěchů v sezóně

2021/2022. V březnu se Beksa zúčastnila
dvou finálových turnajů, přičemž z FINAL 4

Tradiční Pardubická devítka slaví 20. narozeniny!
Už ve středu 27. dubna si nadšenci
do běhu budou znovu moct ozkoušet
svoji formu na devítikilometrové trati Pardubické devítky. Program závodu začíná
v odpoledních hodinách, samotný hlavní
závod odstartuje v 18 hodin, aby měli

šanci ho stihnout i pracující sportovci.
Startovat se bude opět přímo z historického centra – z Pernštýnského náměstí.
Krásu Pardubic si užijete i na trati. Ta se
totiž táhne i ulicemi v centru nebo třeba
kolem zámku.

Mimo hlavní závod si lze zaběhnout
i štafetu a běh na 1 míli od 16:00. Dále
je na programu dětská rovinka pro
malé sportovce v 16:40. Pokud si netroufnete na delší vzdálenosti, jistí to
lidový běh v 17:00. Mottem závodu

Informace v dubnovém zpravodaji jsou aktuální k 3. 4. 2022.

je proto „Běhá celá rodina“. Závod se
také charitativně angažuje ve sbírce
pro malou Mišku Hlaváčkovou z Dědku
u Přelouče a bude možnost u nás Mišce finančně přispět.
Milan Nývlt, pořadatel
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Toulky historií Pardubic

... ptáme se pardubického historika Františka Šebka

Pohled na novou radnici krátce před dokončením, zhruba v polovině roku 1894 (fotoarchiv VČM).
V minulých Toulkách jsme začali sledovat počátky myšlenky na zbourání staré
barokní radnice na náměstí a místo ní postavení té dnešní. Seznámili jsme se
s historií prvotní radnice i oné barokní a dostali se k roku 1888, kdy se nápad
zrodil. Skončili jsme rokem 1891, v němž se mělo rozhodnout, zda se ta nová skutečně postaví. Dnes budeme příběh pardubické radnice rozplétat dál.

Myšlenka na přestavbu staré barokní radnice na náměstí a dvou sousedních
městských domů na novou reprezentativní „úřední budovu“ se zrodila na přelomu
roku 1887 a 1888. Souvisela s představou
potřeby řady investic a odhodláním získat
na ně velkou finanční půjčku. Městské radě
se podařilo nakonec o tom zastupitelstvo
přesvědčit s tím, že v případě stavby
nové radnice (úřední budovy) se jednalo
o souhlas pro budoucnost, podmíněný
přestěhováním tam tří státních úřadů (c.
k. okresní hejtmanství, c. k. okresní soud
a berní úřad), sídlících dosud v nevhodných
prostorách na zámku v nájmu majitele
velkostatku barona Richarda Drasche von
Wartinberg. Jejich přesídlení na radnici
mělo generovat příjem z nájemného až
5 tisíc zlatých, což mělo vydatně pomoci
ke splácení půjčky. Vyjednat uvažovaný
přesun úřadů ze zámku se však městské
radě nepodařilo, přestože zpočátku (r.
1888) spoléhala na protekci u místodržitele Království českého, generála Alfréda
Krause, pardubického rodáka. Záměr stavby tak zůstal beznadějně ležet v šuplíku. Až
když pardubická občanská záložna postavila roku 1891 na protilehlé straně náměstí
svou novou budovu (dnes tzv. Spolkový
dům s restaurací Evropa) a nabízela volné
prostory k pronájmu, ministerstvo vnitra
schválilo na návrh tehdejšího okresní-
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ho hejtmana Ignáce Baukala přemístění
okresního hejtmanství ze zámku sem.
Záměr stavby nové radnice se rázem
ocitl v ohrožení. Městská rada reagovala
na informaci o záměru přesídlení okresního
hejtmanství jinam okamžitým obnovením
jednání s ministerstvy spravedlnosti a financí o přemístění aspoň okresního soudu
a berního úřadu ze zámku do uvažované
úřední budovy. Tentokrát to dopadlo dobře.
Technická kancelář města začala urychleně zpracovávat situační plánek přestavby
uvažovaných objektů: staré radnice (čp. 1),
dvou sousedních městských domů (čp. 118
a 119) a v zadním traktu radnice budovy
čp. 115 na Wernerově nábřeží, kde původně
stály městské pivovary, zrušené roku 1871
a přestavěné do roku 1879 na jednopatrový
objekt Měšťanské besedy. Ukázalo se, že
nový objekt úředního domu by měl ze strany
náměstí kratší průčelí oproti delšímu zadnímu průčelí na Wernerově nábřeží. Měl-li se
docílit ucelený obdélný půdorys, bylo třeba
ještě přikoupit s radnicí zprava sousedící
dům čp. 2 na náměstí. Předběžná jednání
s majitelkou Annou Nefkovou dopadla dobře. Do plánů zapracovala technická kancelář
prostorovou dislokaci budoucích uživatelů:
místnosti pro okresní soud a berní úřad
dle požadavků obou ministerstev; prostorové zázemí městského úřadu; nezbytné
úřadovny městské spořitelny; prostory pro

městské muzeum a pro aktivity Měšťanské
besedy, přibližně v rozsahu užívaném v budově čp. 115 na Wernerově nábřeží. Všechny požadavky se podařilo jakž takž do stavebních výkresů vtěsnat, ale odhadovaný
rozpočet vyšel oproti původním 105 tis.
zlatých na 140 tis. zlatých, nepočítaje koupi
domu čp. 2 (uvažováno 10 tis. zlatých).
S takovým návrhem předstoupila městská rada 24. února 1892 před obecní zastupitelstvo. Háklivou věcí se stal požadavek
na přesídlení tří státních úřadů do městské
úřední budovy. Nyní se měl týkat jenom
dvou, což městská rada hájila poukazem,
že předpokládané nájemné bude přibližně
stejné jako z původně uvažovaných prostor
tří úřadů. Po dlouhé diskusi se městské radě
podařilo celý návrh, včetně navýšení rozpočtu a koupě domu čp. 2, nakonec obhájit.
Jednání zastupitelstva bylo v únoru 1892
vůči tomuto záměru oproti jednáním v roce
1888 mnohem vstřícnější. Za uplynulých pět
let se Pardubice rozrostly po všech stránkách, pomalu začínaly aspirovat na největší
město východních Čech. Přestože se zastupitelé dál hrdlili o každou zlatku navíc a panovala rivalita mezi zastupiteli z nového a ze
starého města, přece jen převládlo vědomí,
že Pardubice potřebují skutečně reprezentativní sídlo městského úřadu, jaká měla nebo
stavěla obdobně významná města.
Zastupitelstvo zmocnilo městskou radu
k vyhlášení architektonické soutěže. Z došlých návrhů odborná komise vybrala návrh
pražského architekta Jana Vejrycha. Tehdy
pětatřicetiletý Vejrych měl nejlepší tvůrčí
léta ještě před sebou, začátkem roku 1892
jej nicméně již provázela pověst pracovitého a pečlivého architekta tvořícího v duchu
eklektické neorenesance, se smyslem pro
výtvarné detaily. Konečné projekty a rozpočet Vejrych vyhotovil do začátku léta 1892.
Potíž spočívala v tom, že náklady vycházely
při vší snaze o 8 300 zlatých víc než limit
schválený v únoru toho roku. Městská rada
tedy musela začátkem července znovu
předstoupit před zastupitelstvo a nechat
schválit projekt s navýšením limitu nákladů.
K tomu se opět rozpředla bohatá debata.
Situaci dobře charakterizuje usnesení, jímž
se předložený návrh schvaluje s tím, že by
za případné úspory měl být v budově zřízen
vodovod (!). Na ten se totiž architektovi
v rámci limitu nákladů už nedostávalo.
Nyní se mohl vypsat konkurs na dodavatele. V září 1892 byla stavba zadána

Informace v dubnovém zpravodaji jsou aktuální k 3. 4. 2022.

dvěma pardubickým stavitelům, Antonínu Manychovi a Václavu Kašparovi.
Na stavbě se potom podílelo celkem 17
subdodavatelů, větším dílem místní řemeslnické dílny. Na umělecké výzdobě se
podíleli malíři Mikoláš Aleš, Karel Raška
a Karel Klusáček, sochař a medailér Antonín Popp.
Jakmile byla stavba radnice v červenci 1892 schválena, začalo stěhování
stávajících provozů. Městský úřad našel
útočiště v budově městské opatrovny
(stávala v místech nynější Tylovy ulice,
než se tam postavilo divadlo). Provoz
opatrovny se prozatím přemístil do několika školních budov. Zasedání zastupitelstva se konávala v budově reálky.
Vystěhovala se též městská spořitelna
do pronajatých prostor v domě U Černého orla na náměstí. Náročné bylo
stěhování sbírek muzea ze staré radnice. Městská rada dojednala pro ně provizorní pronájem v několika místnostech
na zámku. Počítalo se totiž, že se muzeum do nové radnice vrátí.
Dne 4. října 1892 se začalo s bouráním
všech dotčených domů. Stavba měla být
hotova do 1. ledna 1894. To se však nepovedlo. Během stavby se leccos muselo
definitivně dořešit nebo měnit. Například
Musejní spolek už koncem roku 1892 dospěl
k závěru, že v radnici pro muzeum vyhrazené prostory jsou nevhodné: umístěním v budově i rozsahem, neboť sbírky se mezitím
výrazně rozrostly. Městská rada to v roce
1893 akceptovala (vcelku s povděkem) a vyjednala pro muzeum prodloužení a rozšíření
pronájmu prostor na zámku s vizí, že se pro
ně co nejdříve postaví samostatná budova,
k čemuž ale nikdy nedošlo. To je ale už jiná
historie. Potíže s dokončením stavby radnice
se vesměs týkaly vnitřního vybavení. Stěhování do budovy začalo tedy až 14. října 1894.
První slavnostní zasedání zastupitelstva se
v nové radnici konalo 23. března 1895.
Stavba tedy trvala dva roky a stála 159
tis. zlatých (bez koupě domu čp. 2). Rozpočet byl opět překročen (zmíněný vodovod
se tam nicméně zřídil). Revize účtů kvůli pochybnostem opozice o některých nákladech
probíhala ještě dva roky. Dodejme snad ještě, že ve dnech, kdy se slavnostně zahajoval
provoz nové radnice, začala se v Pardubicích
stavět novoměstská škola (dnes Štefánikova) a dokončovala se stavba komplexu jezFrantišek Šebek
deckých kasáren.

