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Slovo 
starosty

nájemce se stejným účelem využití ob-
jektu. 
Hasičské vozidlo Jednotky SDH obvo-
du, parkující v Doubravicích je k dispo-
zici pro využití všemi sbory v MO. Nyní 
slouží mimo jiné pro přepravu materiálu 
i osob v rámci humanitární pomoci.
Zastupitelstvo rozhodlo o zahájení jed-
nání s vlastníkem objektu restaurace 
U Skalů, se záměrem možnosti odkupu 
této nemovitosti.
V Trnové poblíž lesoparku vzniklo 
nové veřejné ohniště pro vaše využití. 
V Ohrazenicích vydržte s návštěvou 
herního hradu pro děti až se uchytí trav-
ní porost. Ukazatele rychlosti budou po 
dlouhých jednáních opět osazeny v ul. 
Hradišťská, Jiřího Potůčka a v Doubra-
vicích. Vodorovné dopravní značení 
v Ohrazenicích a v ul. Chelčického 
v Rosicích je objednané.
Co se chystá pro letošní rok. Opravy 
chodníků v ulicích Pr. Holého, Písková, 
Danihelkova, M. Pujmanové a Trnov-
ská. V ul. J. K. Tyla musíme po nesou-
hlasu vlastníka pozemku upravit projekt 
a dílo tak rozdělit. Dále vybudování 
přístřešku na Březince a poblíž instala-
ce venkovní posilovny. Konečně s vyu-
žitím dotačního titulu oprava rybníčku 
u Ohrádky. Výsprava dalších nezpevně-
ných cest v Ohrazenicích a část povrchu 
cesty v lese mezi Doubravicemi a Semtí-
nem. Investovat musíme do obecních 
domů, především střechy v Doubravi-
cích. Snad se povede i obnova dopr. zna-
čení na Krétě, oprava Bazény, úpravy 
před novou Poliklinikou v ul. J Potůčka, 

každoročně si u po-
mníku Jiřího Potůč- 
ka v Trnové připomí-
náme utrpení dru- 

hé světové války. V proslovech řečníků 
je vyzdvihováno přání, aby se podobná 
zvěrstva v dnešní vyspělé společnosti 
neopakovala a zaznívá, že už to přeci 
není možné. Jak vidíme, opak je prav-
dou a tahání za nitky dějin ve snaze 
zmocnit se nadvlády nad ostatními stále 
ohrožuje životy obyčejných lidí, kteří 
mají i tak dost starostí a problémů s ne-
předvídatelnými skutečnostmi, jako na-
příklad s celosvětovou pandemií, která 
snad již pomíjí. Přichází jaro, čas, kdy 
alespoň příroda navzdory lidské mali-
chernosti opět nabývá svěžesti a síly pro 
bujný život následujícího období.
Vraťme se však k nám, na naše území. 
Dostávají se ke mně „zaručeně pravdi-
vé“ informace, které jsou mezi lidmi 
rozšířené, a tak bych chtěl některé uvést 
na pravou míru. Lesní pozemek v Trno-
vé za společností SBD Družba a AAA 
Auto je, a nadále i v novém územním 
plánu zůstává, pozemkem lesním. To 
znamená, že zde není a nemůže být žád-
ná výstavba. Vlastník pozemku pouze 
zažádal na OŽP MmP o povolení těžby 
sto let starého porostu. 
Ze samoobsluhy v Rosicích nevzniknou 
byty, jak se říká. Nájemce pouze po-
dal výpověď a majitelka shání nového  

Mís tn í  čás t i  Doubrav ice ,  Ohrazenice ,  Ros ice ,  Trnová,  Semt ín

vyřešit chceme odvodnění vozovky v ul. 
Poláčkova a opravit stanoviště kontejne-
rů v ul. J. Jabůrkové.
Počítat musíme s omezeními pro chodce 
a cyklisty na CS pod stavbou železnič-
ního mostu přes Labe, v podchodu na 
Krétě a s dočasným uzavřením chodní-
ku u SBD směr sídliště.
Jak jistě víte, můžete se připojit k petici 
proti znovuobnovení provozu Spalovny 
nebezpečného odpadu v Rybitví svým 
podpisem na archy v budově ÚMO 
v Rosicích, nebo v knihovně v Ohraze-
nicích. Podepsat se můžete i elektronic-
ky na odkazu https://obcan.portal.gov.
cz/podani/epetice/seznam/petice/40
Chtěl bych požádat dobrovolníky z řad 
rosických rodičů, nebo spíše prarodičů, 
kteří by byli ochotni v rámci BESIPU 
dozorovat za úplatu přechody pro chod-
ce v ul. Gen. Svobody, aby se přihlásili 
u mne, nebo v kanceláři úřadu. Násle-
dovalo by krátké proškolení u městské 
policie a mezi 7. a 8. hodinou ranní by 
dohlédli na bezpečnost našich nejmen-
ších u zastávek MHD.
Přeji vám pevné zdraví a příjemné jarní 
období.

Vítězslav Čapek
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JAK JEDNALY ORGÁNY MO PARDUBICE VII
Dne 8. 12. 2021 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva Měst-
ského obvodu Pardubice VII. Zastupitelstvo schválilo – návrh 
činnosti výborů ZMO na rok 2022, návrh 4. změny rozpočtu 
MO Pardubice VII na rok 2021, návrh rozpočtu MO Pardu-
bice VII na rok 2022, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
MO Pardubice VII do roku 2024, návrh aktualizace Pravidel 
hospodaření sociálního fondu MO Pardubice VII a informativ-
ní zprávu o investičních akcích realizovaných v rámci rozpoč-
tu MO Pardubice VII v roce 2021. Dne 12. 1. 2022 proběhlo  
41. zasedání Rady MO Pardubice VII. Rada mimo jiné pro-
jednala a schválila – přidělení dotací schválených Zastupi-
telstvem MO Pardubice VII, kontrolu plnění usnesení Rady 
MO Pardubice VII za 4. čtvrtletí 2021, plán činnosti Komisí 
Rady MO Pardubice VII na rok 2022 a vyhodnocení činnos-
ti za rok 2021, návrhy zadávací dokumentace na VZ rekon-
strukce chodníků v ul. Prokopa Holého, PD odvodnění vozov-
ky v ul. Poláčkova a zahradnickou péči a údržbu vybraných 
ploch záhonů na území MO Pardubice VII na rok 2022 a 2023.  
42. zasedání Rady Městského obvodu se konalo 9. 2. 2022 
a rada schvalovala – návrh darů členům Komisí Rady MO 
Pardubice VII za 2. pololetí roku 2021, vyhodnocení činnosti 

JSDH MO Pardubice VII v roce 2021 a projednání plánu čin-
nosti JSDH na rok 2022 včetně harmonogramu výplaty darů 
pro členy JSDH, žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro 
Tibet“, žádost římskokatolické farnosti o financování obnovy 
střechy kostela v Rosicích a rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu 
MO Pardubice VII. Další, v pořadí 43. zasedání RMO proběhlo  
2. 3. 2022. Z jednání vybíráme – návrh první změny rozpočtu 
MO Pardubice VII na rok 2022, vyhodnocení činnosti Výbo-
rů ZMO Pardubice VII za rok 2021, odpisový plán majetku 
nebo stav dětských hřišť a sportovišť v rámci MO. Další, v po-
řadí již 17. zasedání zastupitelstva se konalo ve středu 9. 3. 
2022. Zastupitelé schvalovali 1. změnu rozpočtu v roce 2022, 
vyhodnocení činnosti výborů zastupitelstva v roce minulém 
a investiční akce konané v roce 2022. Neschválili poskytnutí 
daru římskokatolické farnosti na obnovu kostela v Rosicích. 
Projednali také petici občanů proti stavbě Lávky v Rosicích. 
Důležitým bodem byl návrh na koupi restaurace U Skalů v Ro-
sicích. Zastupitelé pověřili starostu p. Čapka, aby zajistil odhad 
nemovitosti, stavebně technický stav budovy a zahájil jednání 
s vedením města Pardubice a současným vlastníkem objektu. 
Bližší informace naleznete na webových stránkách MO.
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V sobotu 2. dubna 2022, se bude opět Městský 
obvod Pardubice VII podílet na připravované ce-
lonárodní akci „Ukliďme  Česko  2022“.  Námi 
pořádaná akce, která má identifikační číslo 32631, 

je pro tento rok primárně spojená s úklidem odpadků a drob-
ných černých skládek na březích drobných vodních toků na 
území našeho obvodu. Místem  setkání  bude pro  tento  rok 
konec  ulice  J.  Jabůrkové  v Trnové,  u  cesty  lesem na OD 
Globus, v čase od 9.00 hodin. Cílem bude Brozanský potok 
v Trnové směrem na Rosice a na Ohrazenice. Uvítáme, když 
se do akce zapojí opět naši hasiči z jednotlivých místních částí 
a můžeme tak připojit ještě další lokality. 

Úklid drobných vodních toků a vybraných lokalit  
na území MO Pardubice VII v rámci „Ukliďme Česko 2022“

Svoz odpadu zajistí pracovní skupina městského obvodu. Ma-
teriálně je akce podpořena v rámci celonárodní akce „Ukliďme 
Česko 2022“ a z části rozpočtem MO Pardubice VII. O ekolo-
gickou likvidaci sebraného odpadu se postarají Služby města 
Pardubic a.s. 
Pro děti a ostatní zájemce, když se nám vydaří počasí, připra-
víme opět opékání buřtů.                 

Máme ještě volnou kapacitu pro dobrovolníky, přihlásit se 
v případě zájmu můžete: 
https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/

T. Vencl, odbor ŽPOD

AKCE MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE VII
Městský obvod Pardubice VII připravuje pro letošní rok celou řadu akcí:

Červen
•  Pietní shromáždění k uctění památky padlých spoluobčanů 

v lesoparku v Trnové.
•  Odpolední zábava pro děti Rozloučení se školou v lesoparku 

v Trnové
Září
•  Zábavné odpoledne pro děti a dospělé v parku Ohrádka 

v Ohrazenicích
Říjen
•  Počítačový kurz pro seniory. V případě zájmu se můžete hlásit 

u Petry Žďárské pracovnice úřadu na tel. čísle 466 798 346, 
605 312 879.

Prosinec
•  Slavnostní rozsvícení stromu v Rosicích

Přesné termíny a bližší informace naleznete v dalších vydá-
ních zpravodaje, ve vývěsních skříňkách a na webových strán-
kách obvodu.



DOTACE NA PODPORU SPORTOVNÍCH A DALŠÍCH AKTIVIT

OTEVÍRACÍ DOBA SEPARAČNÍCH DVORŮ

Opět, již tradičně, byly přiděleny dotace městského obvodu 
pro podporu akcí sportovního a kulturního charakteru a akcí 
organizujících volný čas dětí a mládeže
V rozpočtu pro rok 2022 je počítáno na dotace s částkou ve 
výši 250tisíc Kč. Podporují se zejména akce sportovního, kul-
turního charakteru a akce na podporu organizování volného 
času dětí a mládeže. Finanční prostředky byly přiděleny, prav-
děpodobnost jejich konání je v současné době větší než byla 
v minulých letech vzhledem k vývoji epidemiologické situa-
ce. Všichni bychom si přáli, aby se uvedené akce uskutečnily.

•  TJ Sokol Rosice ..................................................... 32 000 Kč 
(3 oddíly – kopaná, tenis, stolní tenis)

•  Klub sportu pro všechny ........................................ 15 000 Kč
•  SDH Rosice n/L ..................................................... 34 000 Kč 

(5 akcí – rosická studna, prakiáda, dětský den,  
karneval, autom. závod)

OTEVÍRACÍ DOBA SEPARAČNÍCH DVORŮ A DRUHY MATERIÁLŮ, KTERÝ SE ODEVZDÁVÁ
Separační dvory (SD) na území města Pardubic provozují Služby města Pardubic a. s. ve spolupráci  

s Magistrátem města Pardubic a městskými obvody. Podmínky pro ukládání odpadů na SD jsou následující:
•  Občan je povinen prokázat platbu komunálního odpadu 

v Pardubicích, a to buď předložením dokladu o zaplacení, 
nebo platného občanského průkazu s místem trvalého byd-
liště v Pardubicích.

•  Každý občan, který splní výše uvedené podmínky má nárok 
na odložení odpadu zdarma v množství 200 kg od občana za 
týden; u stavební suti je toto množství 300 kg od občana za 
měsíc.

O Velikonočním pondělí dne 18. 4. 2022 budou separační dvo-
ry UZAVŘENY. 
Dne 15. 4. 2022, na který připadá v letošním roce Velký pátek, 
bude separační dvůr v Dražkovicích OTEVŘEN dle standard-
ní provozní doby. 

Na sběrné dvory je zakázáno odkládat odpad z podnikatelské 
činnosti. Tento odpad je možno po dohodě odložit za poplatek 
na překladišti odpadů Dražkovice Po – Pá: 6.30 – 15.00 hod.

Zároveň jsou všechny sběrné dvory současně místem zpětného 
odběru elektrozařízení. 
Pro poslední prodejce je místem zpětného odběru elektrozaří-
zení pouze separační dvůr Dražkovice.

Bližší informace o provozu separačních dvorů Vám poskytneme 
na adrese:
Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice
Tel.: 466 260 832 - 33, mobil.: 777 612 403, 777 783 223
e-mail: info@smp-pce.cz

•  SDH Trnová  .......................................................... 27 000 Kč 
(4 akce – 2xnohejbal, požární sport, dětský den)

•  SDH Ohrazenice (požární sport, dětský den) ........ 15 000 Kč
•  SDH Doubravice ................................................... 18 000 Kč 

(stolní tenis, karneval, dětský den, sportovní den)
•  Doležal Tomáš  ...................................................... 12 000 Kč 

(výstava historických traktorů, strojů a stabilních 
motorů Doubravice)

•  S.A.O.Atleti Ohio .................................................. 10 000 Kč
•  Klimáček Aleš ....................................................... 11 000 Kč
•  ZŠ Ohrazenice ......................................................... 9 000 Kč
•  TAJV, z. s. ................................................................ 7 000 Kč
•  Pardubický spolek historie železniční dopravy ....... 9 000 Kč
•  Svaz důchodců ČR Ohrazenice ............................... 5 000 Kč
•  Hazuka Lukáš  ......................................................... 7 000 Kč 

(beach tenis Doubravice)
Ing. M. Kroutilová, KÚ
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Druhy přijímaných odpadů na separačních dvorech:
ODPAD Příjem SD:
papír, sklo, plasty (včt. tetrapakových obalů), kovy všechny SD
stavební suť, keramika všechny SD
velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina, matrace…) všechny SD
vyřazená elektronika (lednice, televizory, PC, zářivky, monočlánky... všechny SD
pneumatiky (osobní, bez disků) všechny SD
jedlé oleje, tuky (v uzavřených nevratných nádobách) všechny SD
zeleň, větve všechny SD mimo Polabiny
nebezpečné odpady (barvy, kyseliny, hydroxidy, pesticidy, lepidla, pryskyřice, oleje, ředidla, 
olejové filtry, autobaterie...) všechny SD mimo Polabiny

eternit, lepenka pouze Dražkovice *)
*) eternit a lepenka jsou přijímány (souhrnně) pouze do množství 200 kg na číslo popisné a rok!

Umístění separačních dvorů Provozní doba
den od do

Rosice nad Labem,  
ul. J. K. Tyla

po, st 
so

13.00 
8.00

17.00 
12.00

Ohrazenice,  
ul. Pohránovská

po, st 
so

13.00 
8.00

17.00 
12.00

Dražkovice,  
areál překladiště odpadu

po, út, čt, pá 
st

6.30 
6.30

15.00 
17.00
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UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOSTI MÍSTNÍCH POPLATKŮ

SBĚR BIOODPADU

Dovolujeme si upozornit občany, že splatnosti místních po-
platků za obecní systém odpadového hospodářství a ze psů je 
do 30. června 2022.

Na základě novely zákona o místních poplatcích došlo od 
1. 1. 2022 ke změně názvu místního poplatku za provoz systé-
mu, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů na název místní poplatek za 
obecní systém odpadového hospodářství.  

Žádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platby míst-
ních poplatků. Veškeré informace k tomuto způsobu úhrady 
naleznou poplatníci na složence (výše poplatku, číslo účtu, va-
riabilní a specifický symbol platby). Složenky budou postupně 
roznášeny pracovníky úřadu během měsíce dubna a května. 
Podmínkou správného doručení složenek je řádné označení 
poštovní schránky jmény všech osob zdržujících se na uve-
dené adrese, a to především v bytových domech. Upozorňuje-
me občany, že při bezhotovostní platbě je nutné pro správnou 
identifikaci platby uvádět vždy jak variabilní, tak specifický 
symbol. V případě, že platba je prováděna jednou částkou za 
více poplatníků, je třeba uvést všechny variabilní  symboly 
jednotlivých poplatníků. 

Občané mohou poplatky hradit přímo na pokladně úřadu v ho-
tovosti nebo kartou v Rosicích nad Labem, a to v pracovních 
dnech dle otevírací doby úřadu. 
Pro urychlení platby vezměte obdrženou složenku s sebou. 
Občané, kteří se zapojili do projektu zelený odpad ze zahrad 

Magistrát města Pardubic ve spolupráci se Službami měs-
ta Pardubic a.s., dlouhodobě (od roku 2007) zajišťuje pro-
jekt  odděleného  sběru bioodpadů ve městě Pardubicích. 
Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený od-
pad (tráva, listí, ovoce, zelenina apod.) odděleně od komu-
nálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na 
skládky. Sebraný bioodpad je odvážen k využití na kom-
postárnu  v Dražkovicích,  kde  se  zpracovává na kvalitní 
kompost. 
Do projektu odděleného sběru bioodpadu, se mohou v prů-
běhu  celého  kalendářního  roku  zapojovat  občané  ze  zá-
stavby rodinných domů, dále bytových domů, které mají 
k dispozici zahradu (zde prostřednictvím jednoho vybra-
ného zástupce). Všem účastníkům projektu je prostřednictvím 
svozové firmy Služby města Pardubic a.s. bezplatně zapůjčena 
nádoba na zelený odpad (compostainer).
Aktuální  harmonogramu  svozu: http://www.pardubice.eu/
bioodpad
Účastníci  projektu  přispívají  na  projekt  částkou  –  na 
účastníka a jednu nádobu nově od 1. 1. 2022 – 400 Kč/rok. 

Datum 
výběru Dopoledne Odpoledne

OHRAZENICE 27. 4. 2022 8.00 – 12.00 ---------------
DOUBRAVICE 11. 5. 2022 ---------------- 14.00 – 16.00

(BIOODPAD) a obdrželi složenku, mohou ji zaplatit na po-
kladně úřadu v úředních dnech.  

Na základě zlepšené pandemické situace budou částečně ob-
noveny výběry místních poplatků v obecních domech:

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY MP ZE PSŮ
Nového psa je třeba písemně přihlásit nejpozději do 15 dnů 
ode dne, kdy pes dovrší stáří 3 měsíců, anebo do 15 dnů ode 
dne, kdy poplatník začne držet psa staršího. Odhlášení psa je 
rovněž nutné provést písemně nejpozději do 15 dnů, od kdy 
poplatník psa nemá, případně od doby, kdy se poplatník odstě-
huje z MO Pardubice VII. Formuláře jsou k dispozici na eko-
nomickém odboru nebo na webových stránkách úřadu www.
pardubice7.cz. 

KONTAKTNÍ OSOBY:

•  MP pes: Bc. Sylva Hájková, tel.: 605 312 858, e-mail: 
hajkova@pardubice7.cz

•  MP komunální odpad: Ing. Helena Pavelková,  
tel.: 603 549 433, e-mail: pavelkova@pardubice7.cz

•  Vedoucí odboru: Ing. Radka Hančová, tel.: 605 312 765, 
e-mail: hancova@pardubice7.cz

U stávajících účastníků je poplatek splatný v termínu do 
30. 4. kalendářního roku.
Noví účastníci – na základě přihlášky obdrží složenku s nezamě-
nitelným variabilním symbolem, která je splatná do 30 dnů od 
zaevidování (zašle Magistrát města Pardubic, odbor životního 
prostředí). Informaci o termínu dodání nádoby – compostaineru 
poskytne telefonicky svozová firma Služby města Pardubic a. s.
Úhradu poplatku můžete provést zaplacením složenky na pře-
pážkách České pošty, dále bezhotovostním převodem z účtu 
nebo v hotovosti na pokladnách Magistrátu města Pardubic 
a příslušných městských obvodů. Při platbě je nutné vždy uvá-
dět variabilní symbol, který Vám byl pro danou službu přidělen.
Každý účastník, zapojený do projektu má možnost odběru 
50 kg kvalitního kompostu zdarma. Volně ložený kompost je 
možné vyzvednout na kompostárně v Dražkovicích (Po–Pá 
6.30 – 15.00 hod., tel.: 777 783 145). V případě nevyzvednu-
tí kompostu do 31. 12. daného kalendářního roku, se nárok 
do dalšího roku nepřevádí. Pokud se tedy chcete i Vy do pro-
jektu odděleného svozu bioodpadu zapojit, využijte přihlašo-
vací formulář na výše uvedené webové stránce.

KONTAKTY PRO DALŠÍ INFORMACE

Dotazy pro technickou oblast: Služby města Pardubic a. s., tel.: 466 260 833
Přihlášky do projektu, poplatky: Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, tel.: 466 859 196



 

POMOC UKRAJINĚ

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)
•  V Pardubicích je zřízeno Krajské asistenční centrum pomoci 

Ukrajině, které slouží jako základní informační a kontaktní 
místo pro ukrajinské občany přijízdějící do České republiky, 
respektive do Pardubického kraje. Jedná se o společné kon-
taktní místo pro Pardubický kraj, cizineckou policii, odbor 
azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Správu 
uprchlických zařízení, Úřad práce ČR, zdravotní pojišťovnu 
a humanitární pomoc. Centrum se nachází v Pardubicích, a to 
v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského 
náměstí 120 a je otřevřeno nepřetržitě, to znamená 24 hodin, 
7 dní v týdnu, tel. +420 974 801 802.

   https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine/115605/
krajske-asistencni-centrum-pomoci-ukrajine

•  Pro shromažďování nabídek ubytování, humanitární pomoci, 
dopravy materiálu a přepravy osob byla zřízena tato e-mai-
lová adresa: nabidka@pak.izscr.cz. Nabídky od firem, obcí 
i občanů jsou na uvedené e-mailové adrese přijímány Ha-
sičským záchranným sborem Pardubického kraje, který je 
následně zpřístupňuje všem ostatním spolupracujícím sub-
jektům.

Web „Naši Ukrajinci“ (nabídka pomoci, informace pro ob-
čany Ukrajiny)
•  Webové stránky Ministerstva vnitra ČR a Hasičského zá-

chranného sboru ČR „Naši Ukrajinci“ slouží jako webový 
rozcestník pomoci. Informace zde naleznou občané Ukra-
jiny, kteří přicházejí z důvodu válečného konfliktu do Čes-
ké republiky, a zároveň i ti, kteří v České republice již žijí 
a mají zde pobytové oprávnění (sekce – přicházím do ČR 
a potřebuji pomoci, končí mi vízum apod.). Mimo výše zmi-
ňované je zde i rozcestník pro ty, kteří se chtějí zapojit do 
humanitární pomoci Ukrajině. Pokud chcete pomoci rozsáh-
lejší respektive větší pomocí (ubytování většího počtu osob, 
hromadná přeprava apod.), budete skrze webové stránky na-
směrováni na KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci 
Ukrajině). Kontakty na tato centra jsou uvedena rovněž na 
webu. Webové rozhraní je tvořeno jak v českém jazyce, tak 
v ukrajinštině.

   https://www.nasiukrajinci.cz

Informace Ministerstva vnitra ČR pro občany Ukrajiny
•  Ministerstvo vnitra ČR na svých webových stránkách zve-

řejnilo důležité informace pro ukrajinské občany. Jsou zde 
i základní otázky a odpovědi, kontakty a další užitečné in-
formace. Text je psán nejen v českém jazyce, ale i v ukra-
jinštině. 

   https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-
-ukrajiny.aspx

Úřad práce ČR
•  Úřad práce ČR zpracoval souhrnné informace pro občany 

Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do 
České republiky, případně pro ty, kteří zde dlouhodobě žijí 

a pracují. Dále jsou zde informace pro zaměstnavatele, kteří 
občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají. Text je psán 
nejen v českém jazyce, ale i v ukrajinštině.

   https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-
-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele

Doporučení České vakcinologické  společnosti k očkování 
osob pobývajících na území České  republiky  v  důsledku 
krize na Ukrajině
•  https://www.vakcinace.eu/

Krajský sklad humanitární pomoci v České Třebové
•  https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine/115579/
krajsky-sklad-humanitarni-pomoci

Humanitární sbírky v Pardubickém kraji
•  https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine/115571/
sbirky-humanitarni-pomoci

Celostátní finanční sbírky na pomoc Ukrajině
•  https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine/115565/
sbirky-a-humanitarni-pomoc-ukrajine

Informace Pardubického kraje k pomoci Ukrajině
•  https://pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine

DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE HUMANITÁRNÍ POMOCI:

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
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SDH Doubravice a sousedé Vás zvou na

1. DOUBRAVICKÝ1. DOUBRAVICKÝ
DOBROČINNÝ BAZARDOBROČINNÝ BAZAR

v sobotu 2. 4. 2022 10:00 - 16:00
v Obecním domu v Doubravicích

vedle Hospůdky Pod Věží
         Provětrejte skříně a vitríny, vysmejčete sklepy a půdy, dejte nepotřebným věcem 
druhý život.
Oblečení a obuv pro děti I dospělé, kuchyňské potřeby, nádobí a sklenice, nevhodné 
dary, vědomostní hry, sportovní potřeby, nářadí, bytové doplňky, ložní prádlo a ručníky.

Noste prosím pouze čisté a funkční věci, které nechcete vrátit.

Výtěžek bude věnován farmě U veselýho psa a jejím zvířecím 
svěřencům, neprodané dary věnujeme sociálně slabým rodinám 
a lidem v Pardubicích.

Příjem darů bude probíhat: 
ve středu 30. 3. a čtvrtek 31. 3. od 18:00 do 20:00

a pátek 1. 4. od 16:00 do 20:00

+ můžete přispět i finančně na č.účtu: 4418030379/0800

��

PETICE – ZBAVÍME SE KONEČNĚ HROZBY SPALOVNY?
Firma AVE CZ zakoupila v r. 2006 odstavenou nevyhovující 
spalovnu nebezpečných odpadů. Od té doby se ji snaží „mo-
dernizovat“ na mamutí spalovnu průmyslových odpadů s ka-
pacitou 20 000 t/rok. Aby tuto kapacitu naplnila, plánuje svážet 
průmyslové odpady z dalekého okolí a na maximum rozšířila 
jejich sortiment. Předložila tak seznam více než 500 nejrůzněj-
ších druhů odpadů, mezi nimiž se objevují i velmi nebezpečné 
látky. A právě tato rozmanitost a časová proměnlivost zpra-
covávaných odpadů je zdrojem nepřekonatelných problémů.

Proti takovému záměru byla již v r. 2007 vyslovena řada zá-
sadních námitek, které firma nebyla schopna vyvrátit. Nejlépe 
to bylo patrné při jejím fiasku během veřejného projednání, 
ke kterému došlo dne 9. 12. 2009 před očima cca 5 000 svěd-
ků. Firma od té doby provedla ve své dokumentaci některé 
kosmetické úpravy, podstata její nepřijatelnosti však zůstává 
stejná. Ze všech námitek zde uvedu pouze ty, které nezabíhají 
do přílišné odbornosti:

1)  Provozovatel spalovny je povinen testovat tzv. slučitelnost 
odpadů. Při tom se zjišťuje, zda nově přivezený odpad ne-
bude reagovat s těmi předchozími, což by mohlo vést k vý-
ronu jedovatých plynů, zahoření či dokonce výbuchu. Tuto 
povinnost však firma není schopna splnit. Provedení testu 
je totiž v praxi neproveditelné, protože by se každý další 
odpad musel testovat s těmi předchozími v mnoha částech 

nedokonale promíchaného velkoobjemového zásobníku. 
Směs odpadů by tak nebyla bezpečná již na samém počát-
ku a nebezpečí by ještě prohloubilo její následující tepelné 
zpracování.

2)  Zplodiny hoření (PCDD/F a PBDD/F) jsou nebezpečné již 
při extrémním zředění. Jejich měření ve spalinách je proto 
velmi náročné a drahé, a proto je má provozovatel spalovny 
zajistit pouze 2x ročně. U spaloven komunálního (domov-
ního) odpadu se i pro zbylých 363 dní v roce předpokládá, 
že limity jsou plněny. Stejný předpoklad ale nelze učinit pro 
spalování nejrozmanitějších směsí průmyslových odpadů. 
Spalovna by tak po naprostou většinou roku byla bez účinné 
kontroly.

Tyto námitky již samy o sobě vylučují možnost, aby kterýko-
liv orgán provoz takové spalovny povolil. Stejný závěr by měl 
konečně jasně zaznít i ze strany MŽP po veřejném projednání. 
Občané by se tak konečně mohli oprostit od dlouhotrvajících 
obav z podstatného zhoršení životního prostředí, obav o zdraví 
svých rodin i obav ze znehodnocení svého nemovitého majetku.

Nyní je příležitost vyjádřit svůj odpor vůči spalovně a odhod-
lání se bránit podpisem v právě probíhající petiční akci. Petiční 
archy jsou k dispozici na Úřadu městského obvodu v Rosicích, 
v knihovnách v Rosicích a Ohrazenicích.

RNDr. Antonín Novák, CSc.

6



www.pardubice7.cz, mail: urad@pardubice7.cz

Pištorova

PŘÍPRAVA INVESTIČNÍCH AKCÍ

MÍSTNÍ KOMISE A TERMÍNY SCHŮZEK V 1. POLOVINĚ 2022

Investiční akce z rozpočtu MO schváleného na rok 2022, včetně doplnění po první změně rozpočtu.

Na opravu  hrázky  ryb-
níčku  v  ul.  Pohránov-
ská  v  Ohrazenicích, zís-
kal městský obvod dotaci 
z Ministerstva zemědělství 
a v současné době se podílíme v koordinaci s příslušnými 
odbory Magistrátu města Pardubic na její realizaci. U opra-
vy břehů a čištění „bazény“ v Doubravicích aktualizujeme 
projektovou dokumentaci a způsob realizace akce bude před-
mětem dalšího jednání samosprávy.   
Původně plánované rekonstrukce chodníku v ulici Písková 
a v ul. Danihelkova a M. Pujmanové v Rosicích nad La-
bem, se provedou bez zásahu do konstrukčních částí, bez zá-
sadních změn, a tedy jako opravy. Obnoví se podkladní vrstvy, 
odstraní se stará dlažba, která se nahradí novou a budou insta-
lovány prvky pro slabozraké a nevidomé. Podobný rozsah je 
u plánované rekonstrukce chodníku v ul. Prokopa Holého, 
kde byl již vybrán zhotovitel akce. 
Oprava účelové komunikace Doubravice – Semtín je rozdě-
lena dle náročnosti do tří etap a bude se tak realizovat postup-
ně. Na odvodnění vozovky ulice Poláčkova v Ohrazenicích, 
byla zadána projektové dokumentace. 
Dokončila se klidová zóna s veřejným ohništěm vedle leso-
parku J. Potůčka v Trnové, podélné parkovací stání u veřej-
ného ohniště v Rosicích a oprava krajnice v ulici Za hřištěm 
(viz obrázky). 

Rozpočtovým opatřením byly získány peníze na rozšíření pro-
jektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení 
dopravního  řešení  v ulici  J. Potůčka v Trnové. Plánovaná 
výstavba další části sídliště v Trnové, si vynutila řešit dopravní 
situaci v ulici J. Potůčka, před Poliklinikou Trnová. Dále pak na 
aktualizaci projektové dokumentace na hasičskou zbrojnici 
v Rosicích a jako třetí je přepracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci komunikace a chodníku ul. J. K. Tyla. 
Jedním z bodů jednání Zastupitelstva Městského obvodu Par-
dubice VII, které se konalo ve středu dne 9. 3. 2022, byla první 
změna rozpočtu městského obvodu. Schválením této změny se 
uvolnilo část finančních prostředků mj. na další investiční akce 
z našeho programu rozvoje, na kterých se začne postupně pra-
covat: rekonstrukce komunikace a chodníku J. K. Tyla, opra-
vy břehů a odtěžení nánosů vodní nádrž Doubravice, oprava 
chodníku v ulici Trnovská, dopravní řešení před poliklinikou 
Trnová, rekonstrukce hospodářského dvora v Ohrazenicích, 
úpravy dvoru obecního domu v Ohrazenicích, oprava střechy 
obecního domu v Doubravicích. 
Posílení některých rozpočtových položek umožní dále zreali-
zovat opravu fasády a drobné stavební úpravy obecního domu 
v Rosicích n/L, opravy kontejnerových stání, opravu vodorov-
ného dopravního značení na Krétě, opravy nezpevněných cest 
garáží, instalaci workoutové sestavy, zastřešení v lesoparku 
Březinka a úpravy okolí veřejného ohniště v Rosicích n/L.      

T. Vencl, odbor ŽPOD

Místní komise Jednají kde? Kdy? Termíny jednání leden–červen

Rosice nad Labem Budova Úřadu MO Pardubice VII vždy od 19:00 hod., 
Gen. Svobody 198 6. 1. 3. 2. 24. 2. 7. 4. 5. 5. 2. 6.

Ohrazenice Obecní dům Ohrazenice vždy od 18:00 hod., Trnovská 42 5. 1. 2. 2. 2. 3. 6. 4. 4. 5. 1. 6.
Trnová Obecní dům Ohrazenice vždy od 18:00 hod., Trnovská 42 14. 2. 4. 4. 16. 5. 27. 6.
Doubravice Obecní dům Doubravice vždy od 17:00 hod. 4. 1. 1. 2. 1. 3. 5. 4. 3. 5. 7. 6.

I nadále v našem městském obvodě působí jako poradní or-
gány Rady městského obvodu Pardubice VII místní komise. 
Obsahem jejich činnosti je monitoring problémů týkajících se 
místních občanů, mezi ně patří zejména připomínky občanů 
k opravám komunikací a chodníků, čištění komunikací a hube-
ní plevelů, stavu přechodů, přistavování kontejnerů a odvozu 

odpadů, využívání hřišť pro děti a pro sportovní činnost, osvět-
lení chodníků, sekání trávníků, údržbě keřů a stromů apod.
V následující tabulce Vám přinášíme přehled termínů a míst 
konání jednotlivých komisí. Jednání jsou otevřená a všichni 
občané jsou srdečně zváni. Členové komisí si rádi vyslechnou 
Vaše náměty a připomínky a předají je k řešení na náš úřad.
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PO DVOU LETECH SE SNAD KONEČNĚ 
OPĚT ČINNOST SDH PLNĚ OBNOVÍ

Konečně po dvouleté vynucené pauze, můžeme obnovit čin-
nost našeho sboru a s tím související kulturní akce, hasičské 
soutěže, tréninky a zkrátka normálně fungovat.
První z akcí, kterou jsme uspořádali, byl Dětský maškarní 
karneval ve znovu otevřené restauraci U Skalů v polovině 
března. O týden déle (19. 3.) jsme uspořádali tradiční Josef-
skou zábavu.
V sobotu 23. 4. od 9.00h. plánujeme, opět po dvouleté pau-
ze, uspořádat 21. ročník netradičních Hasičských závodů – 
přejmenovanou z původní Rosické studny na počest našeho 
dlouholetého velitele SDH – Studnu Jiřího Kulicha, který 
nás v minulém roce opustil. Jedná se o klání hasičský druž-
stev, ve kterém musí prokázat všestrannou připravenost od 
bezvadného stavu techniky až po zvládnutí natáhnutí vedení 
hadic k úspěšnému sestřelení terčů v co nejkratším časovém 
úseku se splněním zvláštního úkolu. Všichni jste opět srdeč-
ně zváni. Závody probíhají na dětském hřišti vedle mateřské 
školy v Rosicích nad Labem.
Další tradiční akcí je Dětský den, který tentokráte plánujeme 
na sobotu 4. 6. na fotbalovém hřišti TJ Sokol Rosice, kdy 
budou opět připraveny soutěže pro děti, za které budou od-
měněny drobnými cenami.
Další aktuality sledujte na našem FCB: SDH Rosice nad 
Labem, nebo na webu: sweb.cz/sdh.rosice 

Za SDH Rosice nad Labem, 
starosta Ing. Plocek Ondřej

V krajském městě Pardubice doposud chybě-
lo zařízení, které by pomáhalo řešit problémy 
lidí, kteří se ocitli v těžké životní situaci a po-

třebují okamžitou pomoc.  Od ledna 2022 se však situace mění. 
SKP-CENTRUM o. p. s. otevírá Krizové centrum na Dubině, 
poblíž Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím nási-
lím, které poskytuje své služby již od roku 2007.
„V Pardubicích doposud chybělo krizové centrum a během 
pandemie se potřeba takovéto služby ještě více zvýraznila. 
Podporu pro zřízení služby jsme vnímali i od dalších organiza-
cí – např. OSPOD. Našim cílem je nabídnout zdarma okamži-
tou pomoc a podporu všem lidem od 16let věku, kteří se ocitli 
v náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, 
nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni 
zvládnout vlastními silami. Mohou tak být v ohrožení na zdra-
ví nebo dokonce i na životě. Nabídneme jim bezpečný prostor 
pro sdílení emocí i informací při osobním nebo telefonickém 
kontaktu.“  říká vedoucí Krizového centra Iva Bandžuchová
V Krizovém centru působí zkušení odborníci – psycholog, 
krizový intervent, terapeut, právník i soc. pracovník, kteří 
jsou připraveni podpořit ty, kteří se nacházejí v tíživé životní 
situaci a jsou z Pardubic a blízkého okolí.
Nová služba vznikla díky podpoře města Pardubice, které na-
bídlo vhodné prostory v ulici Erno Košťála a také díky Pardu-
bickému kraji, který poskytl finanční prostředky. Telefonický 
kontakt – 608 432 117. Více info – www. skp-centrum.cz

Bc. Zuzana Kolářová, 
PR a fundraising SKP-CENTRUM, o. p. s.

 

MĚSTSKÁ POLICIE PARDUBICE

Oddělení řešení přestupků 
sídlí na nové adrese. Od 
6. 1. 2022 vyřeší řidiči své 
přestupky na adrese Chru- 
dimská 2648 v Pardubi-
cích. Jedná se o stejnou bu-
dovu, kde se nachází i ob-

vodní služebna strážníků sloužících na Dukle.
Úřední hodiny jsou od pondělí do soboty v čase 8.00–18.00. 
O svátcích a nedělích je zavřeno. 
K přesunu z původní adresy náměstí J. Pernera nově na Chru-
dimskou ulici, došlo z důvodu chystaných demoličních a sta-
vebních prací souvisejících s plánovanou výstavbou Terminálu 
B. Vezměte prosím změnu adresy na vědomí a děkujeme za 
pochopení nutnosti stěhování. 
Městská policie zároveň hledá nové posily – muže i ženy, kteří 
by sloužili na obvodních odděleních. Uchazeči musí splňo-
vat podmínky stanovené zákonem, mezi které patří například 
dosažení věku 18 let, dokončené střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, zdravotní způsobilost, bezúhonnost a spolehlivost. 

Více informací naleznou zájemci na webových stránkách 
strážníků www.mppardubice.cz.

Lucie Klementová
Preventivní a informační služba

Městská policie Pardubice

PŘESTUPKOVÉ ODDĚLENÍ NOVĚ SÍDLÍ NA CHRUDIMSKÉ ULICI A STRÁŽNÍCI  
HLEDAJÍ NOVÉ KOLEGY



Vážení občané,
rádi bychom se s Vámi podělili o pár tipů  
na ankety a výzvy, které budou probíhat  

v prvním čtvrtletí roku 2022.
Máte ve svém okolí stromového velikána? 
Přihlaste ho do ankety Strom roku 2022

Vysadili jste strom? 
Přidejte ho do mapy Sázíme budoucnost

www.sazimebudoucnost.cz/
registrace-vysadby

Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy 

Sázíme budoucnost
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TJ SOKOL ROSICE NAD LABEM, Z.S. (FOTBAL)
Fotbalové jaro začne začátkem dubna: 
Fotbalisté Rosic nad Labem zahájili v lednu přípravu na jarní 
část sezony, do které vstoupí ze čtrnáctého místa. Po sérii pří-
pravných zápasů bude aktuální ročník pokračovat opět v dub-
nu. K prvnímu mistrovskému utkání nastoupí Rosice v neděli 
3. dubna na půdě Zámrsku. Úvodní domácí zápas následuje 
v sobotu 9. dubna, zveme vás opět na rosické hřiště. Na této 
straně nabízíme kompletní přehled jarních zápasů. 

Muži – I. A třída (zápasy Rosic v jarní části)

Mládež: 
V trénincích pokračují i členové mládežnických týmů – pří-
pravek, žáků i dorostu. Jejich soutěže se opět rozeběhnou 
na přelomu března a dubna. Na hřišti v Rosicích budou hrát 
mistrovské zápasy stejně jako na podzim družstva přípravky 
a starších žáků. 

Nábor do mládežnických týmů: 
Chcete hrát fotbal v mládežnických týmech Rosic? Zveme 
mladé zájemce o fotbal do kategorie začínajících, ale i do ka-
tegorie žáků. Bližší informace na telefonu 731 324 346. 

CEDR PARDUBICE NABÍZÍ NOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU
PRO LIDI SE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Společnost CEDR Pardubice o. p.s. nabízí od 1. 1. 2022 li-
dem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním ve věku 
od 16 do 64 let novou službu Sociální rehabilitace. Služba je 
poskytována zdarma od pondělí do pátku v čase 7.00–16.00 
ambulantní formou na adrese Jana Palacha 324, Pardubice 
a také terénní formou v prostředí dle potřeb klienta. 
Zájemcům služba nabízí podporu při vzdělávání, například 
pomoc při zkouškách, při výběru školy a pomoc s hledáním 
a získáním pracovního uplatnění. Službu doplňuje Centrum 
denních aktivit, které nabízí zájmové a terapeutické aktivi-
ty.  Odborný tým se skládá sociálních pracovníků, psycho-
loga, peer pracovníka a odborných lektorů. Více informací 
najdete na webových stránkách www.cedrops.cz a na čísle 
737 253 278, případně 464 646 372. 

Bc. Kateřina Kyselová, DiS.
Vedoucí sociální pracovník, metodik, vedoucí odborných 

praxí a stáží

Mnoho lidí je smířeno s tím, 
že ve stáří budou potřebovat 
brýle, horší je však představa, 
že nebudou slyšet jako dří-
ve a budou muset sluchovou 
ztrátu nějakým způsobem 
kompenzovat. Pokud máte 

potíže se sluchem, neváhejte se na nás obrátit. V rámci so-
ciálních služeb Tichého světa nabízíme podporu osobám se 
sluchovým postižením při vyřizování žádostí o příspěvky, 
např. kompenzační pomůcky a také poradenství, jak po-
stupovat při řešení ztráty sluchu. Kromě toho poskytujeme 
pomoc při návštěvě úřadů, nemocnic či podporu při řešení 
životních událostí. Nejen seniorům, kteří mají problémy se 
sluchem, pomáháme např. při pořizování sluchadel, světelné 
signalizace, zesilovače TV a jiných pomůcek, které přispí-
vají ke zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci mohou za 
klienty přijet kamkoliv po Pardubickém kraji, či se s nimi 
spojit online. 
Všechny naše služby jsou zdarma. V případě zájmu nebo 
jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat. 
Adresa pobočky: Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Tereza Pospíšilová, telefon: 702 167 010
e-mail: tereza.pospisilova@tichysvet.cz

Datum Den Čas Soupeř
3. 4. NE 15:30 Zámrsk – ROSICE
9. 4. SO 15:30 ROSICE – Svitavy B

16. 4. SO 10:15 Letohrad B – ROSICE
23. 4. SO 16:00 ROSICE – Ústí nad Orlicí B
1. 5. NE 16:00 Lázně Bohdaneč – ROSICE
7. 5. SO 16:30 ROSICE – Žamberk

14. 5. SO 16:30 Jiskra 2008 (Králíky) – ROSICE
21. 5. SO 17:00 ROSICE – Dolní Újezd
28. 5. SO 17:00 ROSICE – Polička
5. 6. NE 16:00 Tatenice – ROSICE

11. 6. SO 17:00 ROSICE – Vysoké Mýto B
18. 6. SO 17:00 Přelouč – ROSICE

Další informace o rosickém fotbale na webu:
www.tjsokolrosice.sklub.cz

Klub seniorů Ohrazenice
Vás srdečně zve 
na velikonoční výstavu konanou 
na místním úřadě v Ohrazenicích
8.–10. dubna 14–17 hodin
součástí výstavy bude dětská dílnička



periodický tisk územního samosprávného celku  
Městského obvodu Pardubice VII

ZPRAVODAJ Městského obvodu Pardubice VII č. 1/2022,  
vychází 23. 3. 2022.

Místo vydání Městský obvod Pardubice VII,  
ul. Gen. Svobody 198, Pardubice,  

IČO 00274046, e-mail: urad@pardubice7.cz, tel.: 466798332.
Sestavila Ing. Marcela Kroutilová. 

Tisk fronte tiskárny s. r. o., Sezemice. 
Číslo registrace MK ČR E 11514, vychází 4x ročně v nákladu 3000 kusů. 

Na zveřejnění příspěvku nevzniká právní nárok. 
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu nebo zkrácení textu  

bez konzultace s autory.  
Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.  

Rukopisy ani fotografie se nevrací.
Uzávěrka příspěvků příštího čísla: 6. 5. 2022  

(změna termínu vyhrazena), příspěvky: max. 40 řádků.

  

 
 

 
 
 

      Přivítáme učenlivé, pečlivé a  

      zručné zájemce o zaměstnání.  

      Budeme rádi, když nám pošlete    

      životopis, abychom Vám mohli  

      nabídnout osobní schůzku.   
 

    Pro více informací nás 
    kontaktujte: 
 AWOS s. r. o. 

Výzkumná 79 
533 51 
Pardubice 

 Poskytneme Vám 
 stabilní práci v příjemném prostředí, 

 závodní stravování s příspěvkem, 

 možnost dalšího vzdělávání, 
 vánoční dovolenou navíc, 

 firemní pracovní oblečení, 

 možnost účastnit se kulturních a    

 sportovních akcí. 

kariera@awos.cz  
 Tel. +420 466 009 620 
 www.awos.cz/kariera 

Vývoj a výroba 
průmyslové elektroniky 

    Jsme kvalitní český výrobce v oboru  

    průmyslové elektroniky v Pardubicích. 

    Pracujeme s nejnovějšími technologiemi  
    v moderním a čistém prostředí a nabízíme  

    celou řadu pracovních příležitostí. 

  
  Hledáme nové kolegy 
  

Městského obvodu PardubiceMěstského obvodu Pardubice

• nová galerie
• samoobslužný bar

• minutkový barOTEVŘENÍ NOVÉ 
RESTAURACE GLOBUS 
PARDUBICE – DUBEN 2022

(ilustrační foto)
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