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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do roku 2021, který se 
bohužel stále nese v duchu pandemické 
situace a různých mimořádných 
opatření. S největší pravděpodobností 
se nás Covid-19 jen tak nepustí  
a nikdo nevíme, jak dlouho důsledky krize 
potrvají. Nicméně doufám, že se situace 
postupně vrátí do normálních kolejí. První 
plánovaná vlna očkování, která měla začít 
především ochranou našich seniorů se moc 

nezdařila pro nedostatečný počet očkovacích vakcín. Snad se v průběhu 
roku očkování znovu rozjede naplno a bude proočkováno co nejvíce 
populace dle původního plánu.
V prvním pololetí tohoto roku by mělo ŘSD dokončit soutěž na firmu, která 
bude realizovat stavbu SV obchvatu za 1,1 miliardy Kč. Do konce roku 2022 
by měla být tato dlouho očekávaná stavba hotová.
Na konci měsíce března nás čeká „Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021“. 
Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc  
z 26. na 27. března 2021. Poprvé v historii se bude sčítat primárně online 
prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilních 
aplikacích. Poté bude provedena druhá etapa sčítání – terénní došetření 
prostřednictvím sčítacích komisařů ve sčítacích obvodech, kteří osloví 
osobně dosud nesečtené osoby sčítacím formulářem v listinné podobě. 
Více informací naleznete uvnitř zpravodaje.
Po několika letech jsme se letos dočkali pořádné zimy a také sněhové 
nadílky, která určitě nejvíce potěšila naše nejmenší obyvatele. Jakmile 

to klimatické podmínky dovolí, zahájíme opravy komunikací po zimním 
období a jaro zahájíme první investiční akcí, kterou bude stavba „Oprava 
chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku  
s ul. Bezdíčkova (před BD čp. 1374–1375, čp. 1376–1377 a čp. 1397)“.
Velkou investiční akcí v letošním roce bude též dlouho připravovaná stavba 
„Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B (6B–K4, 
6B–K5, 6B–O7, 6B–O8, 6B–S3)“. Jedná se o úpravy veřejného prostranství  
v ulici E. Košťála před a za čp. 1008–1011, před a za čp. 1005, před a za čp. 
1006–1007 a za čp. 1000–1004. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci 
komunikací – vozovky, chodníků a parkovišť, rekonstrukci veřejného 
osvětlení, sadové a terénní úpravy, kontejnerová stání a další související 
prvky. 
Další naplánované regenerace si můžete prohlédnout na našich 
webových stránkách, kde jsou jednotlivé etapy popsány podle ulic a čísel 
popisných https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-
obvod-pardubice-iii-dubina-drazka/radnice/investicni-akce/regenerace-
paneloveho-sidliste-dubina/.
V návrhu úprav regenerace panelového sídliště Dubina je umístěna situace 
s názvem „Problémový výkres“ z které lze zjistit rozdělení na jednotlivé 
etapy a jejich označení písmeny. Tento projekt vychází z projektové 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Jednotlivé úpravy lokalit 
byly v roce 2011 projednány se zástupci dotčených bytových domů a je na 
ně vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Na jednotlivé etapy se následně 
zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení, která je opět 
projednávána se zástupci dotčených bytových domů a následně je podána 
žádost o stavební povolení. 

Vítězslav Štěpánek

Pozvánka  
do knihovny

pokračování na str. 2



Zpravodaj MO Pardubice III  2

KNIHOVNA DUBINA 
– SLUŽBY,  
JAKO NA HOUPAČCE
Rok 2020 byl pro každého z nás zvláštní, jiný a dalo by se říci velmi náročný. 
Knihovna Dubina na tom nebyla jinak. I nás zasáhla vlna protiepidemických 
opatření, které se ve výsledku promítly v návštěvnosti knihovny i v jejím 
omezeném fungování. 
Vzdělávací besedy jsme mohli uspořádat pouze pro mateřské školky a pro 
jednu třídu základních škol Městského obvodu Pardubice III. Naše oblíbené 
dílničky jsme přesunuli do virtuálního světa sociální sítě Facebook. Pro 
malé i dospělé čtenáře jsme připravili soutěžní křížovky, Literární kvíz pro 
děti, výtvarné soutěže či letní fotosoutěž. V rámci spolupráce se Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků u nás proběhl i Březen měsíc 
čtenářů a Týden knihoven. Inovovali jsme webové stránky a nově byla 
zřízena i sociální síť Instagram, která knihovnu přiblíží mladším generacím. 
Informace o dění v knihovně aktualizujeme pravidelně na našich webových 
stránkách https://www.knihovna-dubina.cz a Facebooku Knihovna 
Dubina. Na Instagramu Knihovna Dubina následně najdete naše tipy ke 
čtení. 
Ač byla knihovna v průběhu roku několikrát uzavřena, my jsme měli napilno. 
Provedli jsme revizi knih, včetně jejich oprav, rozšířili jsme prostory pro 
knihy a samozřejmě postupně rozšiřovali i náš knihovní fond. V roce 2020 
jsme i díky Vám čtenářům, díky Vašim knižním darům, mohli doplnit starší 
knižní série a v naučné literatuře jsme objevili velmi zajímavé tituly. 
A teď trochu čísel… Knihovna se rozrostla o 752 knih na celkový počet  
18 710 knižních dokumentů. K 31. 12. 2020 byl celkový počet registrovaných 
čtenářů 928, z toho 321 čtenářů do 15 let. Vypůjčeno za celý rok bylo  
35 754 knižních dokumentů.  
Letošní rok 2021 jsme zahájili otevřením bezkontaktního výdejního 
okénka. Jak funguje? Čtenář si objedná v knihovně knihu či knihy a přijde si 
je vyzvednout v domluvený čas k nám do knihovny. V proskleném vestibulu 
knihovny připravíme čtenářům po předchozím telefonátu knihy, opustíme 
vestibul a čtenář si knihy převezme sám. Pokud má již knihy půjčené 
stejným způsobem jej může vrátit. Pro imobilní seniory a seniorky 
můžeme nabídnout i donášku knih domů. Stačí jen zavolat a domluvit se 
s námi, knihy roznášíme v úterý či ve čtvrtek každý týden.
Děkujeme za Vaši přízeň, moc si ji vážíme a již teď se těšíme na další setkání 
s Vámi.

Vaše knihovna    

POPLATEK  
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD  
A POPLATEK ZE PSŮ  
V ROCE 2021 
Sazba poplatku za TKO pro rok 2021 je stanovena na 650 Kč za osobu  
a kalendářní rok. Splatnost poplatku je s ohledem na mimořádné 
události posunuta do 30. 6. 2021.

Poplatek ze psů pro rok 2021 zůstává ve stejné výši jako v letech 
předešlých, tedy 1 200 Kč za rok a psa (jehož držitel má přihlášen 
pobyt či sídlo v panelovém či bytovém domě) či 200 Kč za rok a psa 
(jehož držitel má přihlášen pobyt či sídlo v rodinném domě, dále držitel 
starší 65 let nebo je poživatelem sirotčího, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu a tento důchod je jeho jediným příjmem). 
Splatnost poplatku ze psů při sjednané jednorázové úhradě je stejně 
jako za TKO posunuta do 30. 6. 2021. U sjednaných splátek je v případě 
dvou splátek za rok stanovena splatnost k 15. 3. a 15. 8. 2021, v případě 
čtyř splátek za rok je stanovena splatnost k 15. 3.; 15. 5.; 15. 8. a 15. 11. 
2021. 
Úřad městského obvodu občanům složenky k placení místních poplatků 
distribuoval do domovních schránek na začátku měsíce března 2021.    
Místní poplatek za komunální odpad – splatnost poplatku, jak je 
výše uvedeno, je prodloužena až do 30. 6. 2021, proto není nutná 
okamžitá osobní návštěva úřadu za účelem úhrady těchto poplatků. 
Doporučujeme nejlépe provést platbu bezhotovostně bankovním 
převodem na účet městského obvodu dle údajů uvedených na 
složence. Pokud tuto bankovní službu z různých důvodů nevyužijete, 
vyčkejte s hotovostní platbou na pokladně úřadu na příznivější období 
(vzhledem k aktuálnímu množství onemocnění Covid-19). 
Chtěli bychom občany upozornit na to, že stejně jako v předchozích 
letech byly i letos zasílány složenky s částkou, která zahrnuje jak místní 
poplatek na rok 2021, tak i případné nedoplatky z předchozích let.
Pokud nebyly domovní schránky řádně označeny, mohlo se stát, že 
složenky nebylo možné řádně doručit. Neobdržení složenky ovšem 
poplatníka nezbavuje povinnosti místní poplatek hradit. Ke splnění 
poplatkové povinnosti není ani nutné čekat až na obdržení složenky. 
V této souvislosti žádáme občany o překontrolování a dooznačení své 
schránky tak, aby na schránce byly uvedeny všechny osoby, které mají 
v konkrétní nemovitosti/bytě nahlášen trvalý pobyt, zejména pokud 
mají jiné příjmení. Tento problém vzniká např. v případech, kdy rodiče 
přihlašují své děti k trvalému pobytu k prarodičům apod. 
Poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo nově také platební kartou 
na pokladně Úřadu městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983  
v provozních hodinách, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin,  
v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin a v pátek od 8:00 do 14:00 
hodin. Pro rychlejší vyřízení je vhodné složenku přinést s sebou.  
Další možností pro zaplacení je složenkou na poště, nebo bankovním 
převodem dle dispozic na složence. Při placení převodem dbejte prosím 
zvýšenou pozornost na správné uvedení čísla účtu a variabilního 
symbolu pro správné přiřazení platby.
V případě hromadné platby za více poplatníků využívejte formulář 
pro hromadné platby, který je k dispozici u správkyně poplatku. Další 
informace o poplatcích je možné získat u správkyň poplatků:

Iveta Škodová
tel.: 466 799 135, mobil: 731 198 164 – poplatek za TKO

Petra Lemberková
tel.: 466 799 138, mobil: 602 172 160 – poplatek ze psů

V jarních měsících budou na našem obvodu provedeny výsadby 42 ks 
stromů, 1 686 ks keřů a 355 ks trvalek v lokalitách: 
Jana Zajíce 860 refýž mezi komunikací a parkovištěm – 645 ks keřů • Jana 
Zajíce čp. 862 = 5 ks jehličnatých stromů a 8 ks keřů • Jana Zajíce čp. 864 = 
6 ks jehličnatých stromů a 5 ks keřů • Erno Košťála čp. 996–997 = 51 ks keřů 
a 50 ks trvalek • Na Drážce čp. 354–358 do refýže mezi chodníkem a místní 
komunikací živý plot z 278 ks keřů • Bezdíčkova čp. 1499–1501 do volného 
prostranství výsadba ovocného sádku – 2 ks stromů a 6 ks keřů • Bartoňova 
čp. 931 kolem bytového domu = 4 ks stromů, 300 ks keřů a 190 ks trvalek • 
Lidmily Malé čp. 821 kolem bytového domu = 393 ks keřů a 115 ks trvalek • 
Jana Zajíce čp. 634 v prostoru mezi komunikací a parkovištěm = 5 ks stromů.
Na území Městského obvodu Pardubice III bude ještě provedena dosadba 
20 ks samostatných stromů. 
Závěrem bych nám všem chtěl popřát pevné zdraví, pozitivní mysl a pěkné 
jarní počasí. 

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

SLOVO STAROSTY pokračování ze str. 1
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
přesně před rokem jsme v Česku zaznamenali 
vůbec prvního pacienta nakaženého 
COVID-19. Kdo z nás by tehdy tipoval, že 
koronavirus bude tak silným soupeřem, se 
kterým budeme bojovat doteď? Nikdo z nás 
tehdy netušil, jak obrovské výzvě čelíme.  
V důsledku vládních nařízení, díky kterým se 
nám daří alespoň částečně mít nákazu pod 
kontrolou, došlo k výraznému ekonomickému 

poklesu nejen u obyvatel, ale i v rozpočtech měst a obcí. Právě teď se 
naplno ukazuje, jak je důležité mít ve vedení zkušené a kompetentní lidi, 
kteří se nebojí výzvám postavit a vyřešit je. 
Jsem rád, že se nám společně se starostou Vítězslavem Štěpánkem  
a zastupitelem Martinem Kolovratníkem daří nalézat vhodná řešení. 
Jednáme s vedením města Pardubice a bojujeme za to, aby v této 
složité době byly dostupné finanční prostředky pro obvody na opravy  
a rekonstrukce. Jsem optimistou a věřím, že se nám je podaří zajistit. Pokud 
ano, tak během druhé poloviny letošního roku konečně dokončíme třeba 
i opravu v ulici Růženy Vojtěchové (před vchody 601–606) a mnohé další 
projekty.
Spoustu občanů také zajímají aktuální informace ohledně křižovatky ulic 
Dašická a Na Drážce. Zde se plánovaná oprava a úprava křižovatky odložila 
z důvodu výstavby dálnice D35 a sní související zvýšené dopravy nákladních 
aut.
Ještě bych se na chvíli zastavil v ulici Dašická, kde se snažím v rámci 
plánované rekonstrukce chodníku získat souhlas k této akci od vlastníků 
dotčených pozemků, na kterých se stávající chodník nachází. Rád bych opět 
využil této příležitosti a požádal majitele dotčených pozemků, kteří ještě 
nedali souhlas a já s nimi osobně nehovořil, aby na sebe prostřednictvím 
kanceláře starosty zanechali kontakt, na který je budu moci oslovit za 
účelem sjednání schůzky.
S Dašickou ulicí souvisí i má další zpráva. Ředitelství silnic a dálnic 
vyhlásilo soutěž na výstavbu severovýchodního obchvatu, kterou do 
června vyhodnotí a následně zahájí samotnou výstavbu. Pardubický kraj 
na tuto stavbu nepřímo naváže výstavbou přivaděče k dálnici D35 kolem 
Dašic, který by se měl začít stavět do dvou let. Pozitivním výsledkem pro 
náš obvod bude úplný zákaz kamionové dopravy v ulici Dašická. Konečně 
si tak ulevíme od nadměrné dopravy. Tichý asfalt pak bude pomyslnou 
„třešničkou na dortu“. 
Závěrem víme od pana zastupitele Martina Kolovratníka, který je také 
místopředsedou Správní rady Správy železnic, že se nyní posuzuje návrh na 
zrušení přejezdu nahoře na Dašické ulici. Návrh má za cíl zvýšení bezpečnosti 
na železnici a snížení hluku v okolí trati. Já i starosta však máme obavu, zda 
by to místním obyvatelům kolem přejezdu negativně neovlivnilo život. 
Prosím, napište nám, rádi bychom znali Váš názor a mohli prosadit to 
správné řešení. 
Kancelář starosty – paní Pavlína Kučerová, telefon: 466 799 131, 
e-mail: Pavlina.Kucerova@umo3.mmp.cz

Přeji Vám příjemné prožití jarních dnů a hodně pevného zdraví,
 Váš místostarosta, Pavel Kožíšek 

  

Rádi bychom Vám v tomto čísle představili poměrně novou terénní službu 
„Bethany – Dům pomoci“. Je to terénní služba, jejíž hlavním posláním je 
poskytnutí kvalitní psychoterapeutické služby, podpůrné péče, poradenství 
nebo duchovní doprovázení lidem, kteří již nejsou v produktivním věku, jejich 
rodinám, těm, kteří o někoho pečují, veteránům, lidem v aktivním služebném 
poměru a jejich rodinám nacházejících se v náročné životní situaci a kteří si 
současně nemohou tyto služby z finančních důvodů dovolit. 
V roce 2020 se fungování organizace na chvíli omezilo s výskytem Covid, 
ale nakonec poskytli 530 hodin psychoterapie a podpůrné péče. Vzhledem  
k zájmu o tyto služby, množství potřebných lidí a nekončící těžké situaci, 
služba navýšila kapacity pro rok 2021. V tomto roce poskytuje služby ve větším 
rozsahu osobně i po telefonu na základě individuální dohody.  

KOMU TEDY PŘESNĚ JE SLUŽBA URČENA? 

1.  Seniorům – opuštěným, v těžké životní situaci, obětí násilí, těm, kteří jsou 
ještě doma nebo jsou již v DPS nebo jiných pobytových službách. 

2.  Umírajícím.
3.  Pečujícím – protože péče o blízkého je značně psychicky a fyzicky náročná.
4.  Veteránům a aktivně sloužícím ve služebných sborech (IZS a AČR) a jejich 

rodinám.

Jakým způsobem je služba zajišťována?
•  Služba zajišťuje terapeutické a poradenské služby zkušených terapeutů, 

psychologů a v případě zájmu zprostředkováváme duchovní doprovázení 
teology a křesťanskými duchovními.

•  K našim klientům volí služba přístup zaměřený na člověka, respektuje 
jeho potřeby a je, řekněme, průvodcem v jeho životních situacích.

•  Společně s klientem nachází cestu z nepříjemných životních situací, na 
které se člověk bude cítit spokojeně, najde odpovědi na své životní otázky 
nebo může nalézt svůj vnitřní klid.

•  Tato terénní služba je poskytována zdarma v po–pá dle předchozí 
telefonické dohody.

Telefonní kontakt:  +420 602 545 710

Věříme, že Vám tato služba pomůže překonat těžké období, které snad jak 
všichni doufáme, už brzy skončí. Přejeme všem hodně zdraví a hodně síly. 

Mgr. Monika Kopecká 

e-mail: kontakt@bethanydp.cz
www.bethanydp.cz

MÁTE NĚJAKÉ TRÁPENÍ? 
VÍME, KDO VÁM POMŮŽE 

Bohužel i v letošním roce je konání kulturních akcí poznamenáno 
nepříznivou epidemiologickou situací. 
V nejbližším vhodném termínu bychom pro vás rádi uspořádali 
koncert pana Josefa Sochora ke Dni matek, prázdninové opékání na 
Dubině a Na Drážce a o letních prázdninách Letní kino na Dubině.

O pořádání ostatních tradičních kulturních akcí našeho městského 
obvodu budeme informovat prostřednictvím webových stránek, FB 
nebo prostřednictvím informačních vývěsek obvodu.
Konání „Farmářských trhů na Dubině“ je prozatím pozastaveno. 
Jakmile se epidemiologická situace zlepší, tak trhy opět rozjedeme. 
Přejeme si a doufáme, že nejen kulturní život se vrátí co nejdříve 
do normálu. Budeme se moci opět scházet, oslavovat a užívat si  
s přáteli a rodinami kolem sebe.

KULTURNÍ DĚNÍ V ROCE 2021  

 Pavel Kožíšek
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Jakmile to klimatické podmínky dovolí, zahájíme opravy komunikací po 
zimním období a jaro zahájíme první investiční akcí, kterou bude stavba 
„Oprava chodníku v  ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové 
po křižovatku s ul. Bezdíčkova (před BD čp. 1374–1375, čp. 1376–1377 
a čp. 1397)“. Projektovou dokumentaci na opravu chodníku máme 
zpracovanou již od roku 2017, ale protože stavba musela být koordinována 
se stavbou rekonstrukce kanalizace v ulici Sezemická, jejímž investorem 
byla společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a musel být splněn 
požadavek této společnosti, že v rámci stavby bude provedena výměna 
dotčených vodovodních a kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti. 
V loňském roce proběhla oprava kanalizace i oprava asfaltové komunikace – 
vozovky a nám již nic nebrání provést dlouho slibovanou opravu chodníku.
Velkou investiční akcí v letošním roce bude též dlouho připravovaná 
stavba „Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa U – lokalita 
6B (6B-K4, 6B-K5, 6B-O7, 6B-O8, 6B-S3)“. Jedná se o úpravy veřejného 
prostranství v ulici E. Košťála před a za čp. 1008–1011, před a za čp. 1005, 
před a za čp. 1006–1007 a za čp. 1000–1004. Projektová dokumentace 
řeší rekonstrukci komunikací – vozovky, chodníků a parkovišť, rekonstrukci 
veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, kontejnerová stání a další 
související prvky. 
V souladu s plánem rozvoje městského obvodu pro období 2018–2022 

a na základě podnětů občanů bylo zadáno zpracování projektové 
dokumentace na stavbu: „Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 
359–365, Pardubice“. Projektová dokumentace bude řešit parkování 
v ulici Rumunská před čp. 359–365, a to podélné, kolmé nebo šikmé 
v napojení od vozovky (tak aby vzniklo co nejvíce parkovacích míst), 
chodník bude posunut do zeleně za nově navržené parkovací plochy. 
Budou řešeny nástupní plochy pro integrovaný záchranný systém, 
rekonstrukce veřejného osvětlení. Včetně terénních a sadových úprav. 
V zimním období byly prováděny v rámci péče o dřeviny úkony vedoucí 
ke zvýšení stability stromů a jejich provozní bezpečnosti. Provádíme 
stabilizační řezy, redukční a bezpečnostní řezy. Dále se snažíme činit co 
nejvíce kroků, které by vedly ke zdárnému vývoji dřevin v budoucnu. 
Jedná se především o výchovné řezy. 
Teplé počasí přispívá k rozmnožování hlodavců, kteří způsobují  
v travnatých plochách díry a v zámkové dlažbě propady, nejčastěji  
u kanalizačních šachet. Děkujeme za vaše upozornění na výskyt hlodavců. 
Vaše upozornění zdokumentujeme na místě a poté předáváme odboru 
životního prostředí Magistrátu města Pardubic k řešení.

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné správní rozhodnutí, 
pokud nejde o zákonem specifikované případy, kdy se povolení 
nevyžaduje. Na území Městského obvodu Pardubice III toto povolení 
vydává Úřad městského obvodu Pardubice III jako dotčený orgán 
ochrany přírody. Povolení lze vydat pouze ze závažných důvodů po 
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Nelze obecně 
vymezit, které důvody ke kácení jsou závažné a které nikoliv. Vždy se 
posuzuje každý případ zvlášť, stanovuje se ekologická hodnota, veřejný 
zájem a estetická hodnota. Lze však obecně určit, které důvody nelze 
považovat za závažné. Jedná se například o opad listí, opad plodů, 
alergenní působení dřevin atd. Vždy je třeba, aby vlastník stromu či 
jiný oprávněný uživatel pozemku zvážil, zda je nutné dřevinu kácet  
a nestačilo by věc vyřešit jiným způsobem (např. ořezem dřeviny).  
Žádost o povolení kácení podává vlastník (potažmo všichni 
spoluvlastníci) dané pozemkové parcely. Žádost může podat i jiný 
oprávněný uživatel pozemku, pokud doloží právní akt, jež ho k užívání 
předmětné parcely opravňuje. V každém případě však musí dodat 
souhlasy všech vlastníků pozemku s kácením. Výjimkou jsou řízení, ve 
kterých je důvodem ke kácení záměr, pro který je zvláštním právním 
předpisem stanoven účel vyvlastnění (např. stavba obchvatu silnice). 
Žádost musí obsahovat nezbytné náležitosti dle příslušné prováděcí 
vyhlášky (např. zákres dřevin do situačního výkresu, obvod kmenů ve 
výšce 130 cm nad zemí, důvody ke kácení, číslo a katastrální území 
pozemku, na němž dřeviny rostou). 
Formulář žádosti včetně vymezení nezbytných náležitostí najdete na 
našem webu 
http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-
pardubice-iii-dubina-drazka/radnice/formulare/.
Pokud žádost nebude splňovat uvedené parametry, řízení bude 
usnesením přerušeno a žadatel bude vyzván k odstranění vad podané 
žádosti. Pokud tak neučiní, řízení bude usnesením zastaveno. 

Účastníky tohoto správního řízení bývají ekologické spolky, tedy 
občanská sdružení, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody  
a krajiny, a to za podmínek stanovených v ustanoveních zákona  
o ochraně přírody a krajiny. 
Zvláštní režim nastává při povolování staveb, jež jsou řešeny v režimu 
územního řízení, popř. spojeného územního řízení a stavebního řízení 
a dalších druhů řízení uvedených v zákoně o ochraně přírody a krajiny. 
V těchto případech je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany 
přírody. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní 
výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, 
vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v daném 
řízení vedeném dle stavebního zákona. I v těchto případech ovšem není 
věc povolována bez dalšího zjišťování. Většinou je provedeno ohledání 
dřevin na místě včetně provedení úředního záznamu. Je požadována 
projektová dokumentace stavby, která je pečlivě posouzena, především 
s ohledem na průkaznost kolize dřevin se stavbou. O zamýšleném 
zásahu jsou i v těchto případech informováni ekologické spolky, které 
ovšem nejsou účastníkem správního řízení, neboť v těchto případech 
před orgánem ochrany přírody žádné správní řízení neprobíhá. 
V zákonem stanovených důvodech může proběhnout kácení na základě 
tzv. oznámení, a to i u dřevin, jejichž obvod kmene je větší než 80 cm. 
Oznamujeme kácení dřevin 15 dnů před jeho provedením, například  
z důvodu pěstebních, zdravotních (epidemiologická onemocnění 
dřevin) atd. Dalším režimem je kácení z důvodu zřejmého  
a bezprostředního ohrožení. Jedná se o případy rizika vzniku škody 
značného rozsahu či újmy na zdraví osob. Jedná se o kácení v krajní 
mezi. V těchto případech je oznámení podáváno u Magistrátu města 
Pardubic, odboru životního prostředí, který je k tomuto příslušný, a to 
15 dnů po provedeném kácení. 

Odbor dopravy a životního prostředí

REŽIMY POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN 
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POVINNOST OŘEZÁNÍ DŘEVIN 
ZASAHUJÍCÍCH DO NADZEMNÍHO 
ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

VÝZVA K OŘEZU DŘEVIN  
ZASAHUJÍCÍCH DO PRŮJEZDNÍHO 
ČI PRŮCHOZÍHO PROFILU  
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍTímto bychom chtěli upozornit občany, kteří jsou vlastníky či uživateli 

pozemkových parcel na nutnost dodržování povinností vyplývajících  
z energetického zákona, které spočívají v odstranění nebo ořezu dřevin, 
které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz elektrického zařízení. 
Konkrétní požadavky na vzdálenost dřevin od nadzemního vedení 
naleznete pro konkrétní případy v energetickém zákoně, kde jsou uvedeny 
minimální vzdálenosti porostu od vedení, které je nutné dodržet.
Pokud stav dřevin nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, 
mohou být vlastníci či uživatelé pozemkových parcel osloveni 
provozovatelem elektrického vedení. Vlastník či uživatel nemovitosti, 
který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti  
v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. Ořez 
dřevin či jejich odstranění musí být i v těchto případech proveden  
v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

Žádáme vlastníky či uživatele pozemků, na nichž jsou vzrostlé stromy  
a keře, které zasahují do průchozího nebo průjezdního profilu 
pozemních komunikací, aby provedli nezbytné zásahy. Přesahy 
dřevin představují zdroj ohrožení těchto pozemních komunikací  
a mohou být zdrojem újmy na zdraví osob, které tyto zpevněné plochy 
užívají. Přesahy mohou dále způsobit poškození techniky provádějící 
například zimní údržbu. V krajním případě může dojít k ohrožení zásahu 
integrovaného záchranného systému. 
Vlastníci či uživatelé pozemků by měli zajistit redukci dřevin, které brání 
výhledu do křižovatky, výhledu na přechody pro chodce, či zakrývají 
dopravní značení.  
Tato výzva se týká dřevin umístěných u místních i veřejně 
přístupných účelových komunikací, tedy i mimo hlavní sídelní 
části našeho obvodu (například vzrostlých u chatových oblastí).  
Ořez dřevin či jejich odstranění musí být i v těchto případech 
proveden v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny  
a v souladu se sadovnickými zásadami tak, aby nedošlo k jejich 
poškození. 

Stanoviště Den Přistavení v týdnech
Na Drážce – parkoviště
parkoviště na křižovatce ulic Na Drážce a Věry Junkové Pondělí 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 

45; 48; 51

Dubina – u lesa
u kontejnerového stanoviště před lesem – na křižovatce ulic K Lesu a V Zahrádkách Úterý 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 

33; 35;  37; 39;  41; 43; 45; 47; 49; 51

Dubina – Erno Košťála
ul. E. Košťála na chodníku u vyvýšeného prahu z boku čp. 973 Úterý 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 

47; 50

Luční – hřiště
ulice Luční – u zahradnictví Středa 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 

33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51

Luční – stadion
ulice Luční - před stadionem Pondělí 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 

34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50

Skrbkova – Lesní 
u kontejnerového stanoviště před lesem – na křižovatce ulic Skrbkova a Lesní Úterý 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 

32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50

Jana Zajíce – centrum 
ulice Jana Zajíce z boku čp. 946 na ostrůvku u parkoviště Čtvrtek 15; 20; 25; 36; 47

Raabova x Spojilská – parkoviště
u kontejnerového stanoviště na parkovišti – na křižovatce ulic Raabova a Spojilská Čtvrtek 14; 26; 38; 47

L. Matury 856
ulice Luďka Matury za čp. 856  vedle kontejnerového přístřešku na trávníku – směrem ke křižovatce Středa 18; 23; 33; 41

Na Drážce u čp. 1564
Na Drážce u čp. 1564 – vlevo u kontejnerového stanoviště směrem ke světelné křižovatce Čtvrtek 15; 25; 37; 51

L. Malé x Bartoňova
ulice Bartoňova – za točnou MHD autobusu č. 8 na zpevněné ploše u kontejneru na posyp (proti čp. 881) Středa 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50

Stanoviště Dubina – u Lesa – u podtržených termínů bude kontejner přivezen na stanoviště v době nejpozději do 10 hodin, u nepodtržených nejdříve ve 13 hodin.  

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III
Stejně jako v předchozích letech bude i v roce 2021 
probíhat pravidelné přistavování velkoobjemových 
kontejnerů dle níže uvedeného rozpisu a na 
stanovištích zakreslených v mapě.
Kontejnery jsou určené pouze pro tzv. objemný 
odpad – tedy nábytek, matrace, linolea, odpad  
z běžného vyklízení domácností.

Do kontejnerů nepatří:
♻zeleň, větve
♻stavební suť, střešní tašky, keramika, ...
♻pneumatiky
♻nebezpečné odpady (barvy, laky, eternit, atd.)
♻elektronika (televizory, lednice, výpočetní technika...)
♻ odpad, který je možno uložit do běžných separačních kontejnerů (plasty, sklo, papír)    

Rádi bychom znali Váš názor na OMEZENÍ HLUKU V NEDĚLI A VE DNECH PRACOVNÍHO 
KLIDU na území našeho obvodu MO Pardubice III. Proto jsme se rozhodli na našem webu 
zveřejnit  anketu,  která  nám  bude  nápomocná  ke  zjištění  vašich  preferencí.  Anketu 
najdete  na  našich  webových  stránkách:  https://www.pardubice.eu/urad/mestske-
obvody/mestsky-obvod-pardubice-iii-dubina-drazka/ostatni/ankety/
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DOPAD KORONAVIROVÉ PANDEMIE NA SMLUVNÍ VZTAHY
Koronavirová pandemie zasáhla mnoho 
oblastí společenského života. Stát v návaznosti 
na ohrožení zdraví svých obyvatel přijal 
řadu opatření, jimiž mnohé činnosti zakázal 
a jiné podstatně omezil. Na konkrétní 
dopady pandemie na smluvní vztahy jsme 
se proto zeptali Petra Tomáška, zastupitele 
Městského obvodu Pardubice III a současně 
též odborného asistenta na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy.

 Jsou smlouvy, které byly dotčeny opatřeními státu, i nadále platné?
V prvé řadě je potřeba si položit otázku, zda je plnění, k němuž se smluvní 
strany zavázaly, i při existenci veřejnoprávního opatření nadále možné. 
Občanský zákoník a související judikatura tvořená množstvím soudních 
rozhodnutí znají tzv. následnou nemožnost plnění, která se dělí na 
faktickou a právní. Faktická nemožnost plnění znamená, že povinnost není 
dost dobře možné vůbec fyzicky splnit. U právní nemožnosti je sice možné 
smluvní povinnosti hypoteticky dostát, ale právní normy takové splnění 
zakazují. V souvislosti s pandemií přitom přichází v úvahu právě nemožnost 
plnění právní.

 Pokud se má tedy splnit určitá povinnost, ale stát toto plnění zakáže, 
pak smluvní strana plnit nemusí?
Ano. Uzavřená smlouva sice zůstává technicky vzato stále platná, ale zákon 
dodává, že práva a povinnosti, které z této smlouvy vyplývají, zaniknou, 
tudíž strana nemusí svým povinnostem dostát. To by ovšem dotčenou 
stranu nemělo vést k rezignaci na jakoukoli komunikaci s jejím smluvním 
partnerem.

 Jak to?
Zákon také dodává, že strana, jejíž plnění se stalo nemožným, je povinna 
bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděla nebo dozvědět 
musela, tuto skutečnost oznámit druhé straně. V opačném případě 
odpovídá druhé straně za škodu, která by jí byla způsobena tím, že nebyla 
o nemožnosti plnění včas informována. 

 To je dost přísné…
V kontextu pandemie ano. Přijatá veřejnoprávní opatření totiž musí 
být všem osobám známa, a tak si můžeme klást otázku, jaký smysl to  
v této chvíli má. I tak lze nicméně doporučit, aby i přes veřejnou známost 
přijatých opatření povinná strana skutečně druhé straně oznámila, že 
nebude možné smlouvu splnit. Minimálně tím předejde zbytečným 
spekulacím.

 Velmi časté jsou v praxi nájemní smlouvy. Může se i u nich stát, že 
bude jejich plnění fakticky nebo právně nemožné?
Myslím si, že to nebude příliš časté. Uvedu konkrétní příklad. Vlastník 
nemovitosti např. pronajme jiné osobě nebytový prostor a tato osoba 
v něm chce provozovat restauraci. Stát sice následně zakáže, aby byli  
v restauraci přítomni zákazníci, to však ale neznamená, že by nájemce 
nemohl pronajaté prostory nijak fyzicky využít, ani že by je nemohl využít 
jiným právně dovoleným způsobem. Může v nich třeba vařit a jídlo pak 
rozvážet nebo prodávat přes výdejní okénko.

 Jenže takovému nájemci, který chce provozovat restauraci, nebudou 
pronajaté prostory zdaleka tolik platné, jako kdyby k žádnému zákazu 
ze strany státu nedošlo. To opravdu nemá jinou možnost, jak se bránit?
Stát přišel s řadou kompenzačních opatření, která alespoň částečně 
nahrazují ztráty, které podnikatelé mají. Byť je samozřejmě otázkou, do 
jaké míry je ta pomoc účinná a jak dlouho to lze ekonomicky vydržet. Přeci 
jen řada podnikatelů se i přes nejrůznější kompenzace nachází na hraně 

bankrotu či už přímo v něm. Vůbec jim takovou situaci nezávidím, protože 
jejich postavení je velmi složité.

 Takže pokud se přínos uzavřené smlouvy stane pro některou ze stran 
zcela nesmyslný, stejně ji musí dodržet?
Jedna možnost tu je. Občanský zákoník rozeznává případy, kdy se 
po uzavření smlouvy změní okolnosti do takové míry, že v právech  
a povinnostech stran vznikne zvlášť hrubý nepoměr tím, že se jedné straně 
neúměrně zvýšily náklady na plnění smlouvy, a nebo se jí neúměrně snížila 
hodnota, kterou pro ni přijetí smluvního plnění má. V takovém případě se 
může dotčená strana domáhat obnovení jednání o smlouvě a v případě 
neochoty druhé strany i po soudu požadovat, aby svým rozhodnutím 
smlouvu pozměnil tak, že mezi smluvními stranami obnoví rovnováhu 
jejich práv a povinností.

 To zní zajímavě. Jak ovšem hádám, nebude to v praxi tak jednoduché, 
viďte?
Přesně tak. První obtíž spočívá v tom dosti obecném sousloví „zvlášť hrubý 
nepoměr“. Odborná veřejnost se pře, co přesně pod ním rozumět. Obecně 
panuje shoda, že zvlášť hrubý nepoměr musí spočívat přinejmenším  
v tom, že se náklady na plnění smlouvy zvýší alespoň o 50 %, anebo že se  
o stejnou míru zmenší hodnota, kterou smluvní plnění pro dotčenou 
stranu má. Objevují se ovšem i názory, že je to málo a že by mělo jít třeba 
o 70 nebo 80 %.

 A druhá potíž?
Druhá potíž spočívá v tom, že občanský zákoník bez ohledu na uvedený 
postup výslovně stanoví, že uplatnění práva na obnovení jednání o smlouvě 
neopravňuje dotčenou stranu odložit její plnění. Jinými slovy dotčená strana 
sice může vyzvat druhou stranu k obnovení jednání o smlouvě, přesto ale 
musí podle smlouvy plnit, a to přinejmenším do doby, než soud rozhodne 
jinak. To ji samozřejmě uvádí v zásadní nejistotu, neboť dopředu neví, jak 
jednání o smlouvě dopadnou, ani zda jí alespoň následně vyhoví soud.

 Existuje tedy něco, co lze smluvním stranám v současné době 
doporučit?
Ta rada bude stejná jako v době, kdy žádná pandemie nebyla. Je potřeba 
nepodepisovat smlouvy bezhlavě a pečlivě si v nich stanovit pravidla 
pro veškeré okolnosti, které smluvní strany mohou, byť jen hypoteticky 
předvídat. Mnohému se totiž dá předejít a vyhnout se tak právní nejistotě 
a soudním tahanicím. Ve vztahu k pandemii by tak smluvní strany měly 
dbát především na to, aby jasně vymezily účel, za jakým se smlouva 
uzavírá, i postup pro případ, že tohoto účelu nebude možné dosáhnout. 
Stejně tak není v kontextu pandemie vhodné, aby strany ve smlouvě 
výslovně přebíraly tzv. nebezpečí změny okolností – to totiž znamená, že 
se pak nemohou úspěšně domoci ani té ochrany, kterou jsme zmiňovali  
v souvislosti s obnovením jednání o smlouvě a možným rozhodnutím soudu.

JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.

Petr Tomášek

 
 Blahopřejeme 

všem občanům, kteří oslavili  
a oslaví svá životní jubilea.
Všem, kteří oslavili a oslaví osmdesát let a další  
kulatá jubilea, budou zástupci Městského obvodu  
Pardubice III gratulovat osobně, a to jakmile pominou  
mimořádné události a bude bezpečné oslavence navštívit.  
Blahopřejeme všem jménem pana starosty i celého městského obvodu.
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021
Sčítání lidu, domů a bytů se v České 
republice uskuteční na jaře 2021. Rozhodným 
okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, 
bude půlnoc z 26. na 27. března 2021. Poprvé 
v historii se bude sčítat primárně online 
prostřednictvím elektronického formuláře na 
webu nebo v mobilních aplikacích. 
Poté bude provedena druhá etapa sčítání – 
terénní došetření prostřednictvím sčítacích 
komisařů ve sčítacích obvodech, kteří osloví 
osobně dosud nesečtené osoby sčítacím 
formulářem v listinné podobě.   

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 je 
zákonnou povinností, které podléhají:
a)   každá fyzická osoba, která má v rozhodný 

okamžik na území České republiky trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, 
nebo které byl na území České republiky 
udělen azyl, doplňková ochrana nebo 
dočasná ochrana,

b)   každá další fyzická osoba, která je na 
území České republiky v rozhodný okamžik 
přítomna,

c)   každý dům (i neobydlený) a každý byt  
(i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na 
cizince, kteří jsou v České republice na dobu 
kratší než 90 dnů (například turisté), a na  
cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů 
jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou 
osobou. Tou je každá plně svéprávná fyzická 
osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, 
která není plně svéprávná, poskytne údaje její 
zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 
jiná osoba oprávněná za ni jednat podle 
občanského zákoníku. 
Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje  
o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě 
neobydleného bytu vlastník domu nebo  
správce.
Český statistický úřad maximálně využije 
databáze státní správy a sníží počet zjišťovaných 
údajů o polovinu. Vypuštěny mají být otázky na 
rodinný stav, občanství, postavení v zaměstnání, 
vybavení bytu teplou vodou a koupelnou. Úplně 
má zmizet i domovní list, čímž z předchozích 
47 otázek jich má být ve sčítání 2021 jenom 

23. Poklesne tak administrativní zátěž obyvatel  
i finanční náklady na provedení sčítání.
První výsledky sčítání budou zveřejněny na 
přelomu let 2021 a 2022. Další výstupy budou 
publikovány podle průběhu zpracování. Vše 
bude zdarma k dispozici v rámci nové webové 
prezentace, která umožní sestavovat tabulky, 
grafy i mapy podle vlastních zadání.

HISTORIE SČÍTÁNÍ LIDU
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím 
vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel 
tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům 
k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku 
zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec 
nejstarší dochovaný soupis na českém území 
je považován soupis majetku litoměřického 
kostela z roku 1058, který je součástí zakládací 
listiny knížete Spytihněva II. Za významný 
mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán 
patent císařovny Marie Terezie o každoročním 
sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání 
obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo 
sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo 
současně a jednotně na celém území soustátí. 
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně 
zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo 
první moderní sčítání lidu na našem území. 
Jediné sčítání, které se v novodobé historii 
Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 
2. světové válce.

ZÁKLADNÍ TERMÍNY SČÍTÁNÍ LIDU 2021
9. února 2021 
Oznámení Českého statistického úřadu o konání 
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České 
republice.
Proběhne informační kampaň a to na webových 
stránkách ČSÚ, na sociálních sítích (Instagram, 
facebook). ČSÚ vytvořil televizní reklamu. 
Každému občanovi také přijde do schránky papír 
s potřebnými informacemi.

26. – 27. března 2021 
Půlnoc z 26. na 27. března je tzv. rozhodným 
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích 
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné 
v tento rozhodný okamžik. 
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny 

po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik 
na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se 
ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo  
v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto 
radostnou novinu do sčítání uvést.  

27. března – 9. dubna 2021 
V tomto období proběhne prioritní forma 
sčítání prostřednictvím on-line formulářů  
viz.: www.scitani.cz
Dalším způsobem bude vyplnění formuláře  
z mobilní aplikace.

17. dubna – 11. května 2021   
Kdo nevyužije on-line sčítací formulář má 
zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný 
formulář. Jeho distribuci zajistí sčítací komisaři  
v termínu do 26. 4. 2021. Odevzdání vyplněného 
papírového formuláře se pak provede buď přímo 
sčítacímu komisaři, předáním na jakémkoliv 
kontaktním místě (vzniknou na všech poštách) 
nebo vhozením do poštovní schránky v obálce 
adresované na „P.O. Box sčítání“ a to nejpozději 
do 11. 5. 2021.

12. května – 31. prosince 2021 
Zpracování výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 
v České republice Českým statistickým úřadem.

Je zřízena informační linka 840 30 40 50. 
Dále bude k dispozici pro informace  
o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu  
274 056 789, které je v provozu v úředních 
dnech. Stále bude také fungovat informační 
e-mail dotazy@scitani.cz.

Více informací najdete na webové stránce  
www.scitani.cz.

Ing. Irena Štěpánková
tajemník úřadu
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Tanec, výtvarné techniky, hra na hudební nástroje, kurzy šití, hasičský 
kroužek a spousta dalších. Velký výběr zájmových útvarů nabízí již více než 
30 let Dům dětí a mládeže BETA Pardubice. Před dvěma lety rozšířil svou 
činnost i na sídliště Dubina, kde působí v bývalém Kulturním centru. 
Už podle názvu DDM BETA jako centrum volného času navštěvují zejména 
děti od batolat s rodiči po středoškoláky, rozvíjejí tu své nadání, nacházejí 
kamarády, objevují nové techniky tvoření, získávají dovednosti. 
Pravidelně zde potkáte také seniory na dopoledních výtvarných dílnách, 
dospělé na zdravotním cvičení. Víkendové dny zpestří cyklus hraných 
pohádek. Naši lektoři se svými vzdělávacími programy navštěvují mateřské 
a základní školy. Prázdninové pobytové a příměstské tábory jsou standardní 
součástí nabídky DDM.
Současný stav, kdy jsou všechna střediska volného času pro osobní 
přítomnost účastníků kroužků uzavřena, netěší jistě nikoho. Čas, který 
nemůžeme trávit aktivním naplňováním zájmových útvarů, věnujeme 
vylepšování prostor DDM, přípravě nových činností, úpravám webu  
a dalších informačních materiálů. 
V DDM BETA vás čeká příjemné a bezpečné prostředí, zkušení lektoři, 
zajímavá náplň volného času. Podívejte se na www.ddmstolbova.com.

 Těšíme se na Vás! 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BETA  
– MÍSTO PRO VOLNÝ ČAS

KNIHOVNA – BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2021

 
Přijmeme zaměstnance na pozici: 
 
DDěěttsskkáá  nneebboo  vvššeeoobbeeccnnáá  sseessttrraa  

 
PPoožžaadduujjeemmee:: ukončené studium SZŠ, VOŠZ, VŠ, trestní 

bezúhonnost, citlivý přístup, empatii, samostatnost 
rozhodování, schopnost práce v týmu, průkaz  
sk. B - aktivní řidič  

VVýýhhooddoouu:: praxe u dětí nebo v lůžkovém zdravotnickém 
zařízení akutní nebo následné péče 

 
NNááppllňň  pprrááccee:: PPééččee  oo  dděěttii  oodd  00  ddoo  1122  lleett  ss  vvyyssookkoouu  mmíírroouu  ppooddppoorryy  

uummííssttěěnnéé  nnaa  zzddrraavvoottnniicckkéémm  oodddděělleenníí  nnaa  
ddlloouuhhooddoobbýýcchh  nneebboo  ooddlleehhččoovvaaccíícchh  ppoobbyytteecchh..   
Jde o děti se specifickými potřebami vyžadující 
intenzivní ošetřovatelskou péči.  
Zaměstnanci oddělení se také podílí na edukačních 
a zácvikových pobytech dětí s doprovázející osobou. 

 
NNaabbíízzíímmee:: práci na HPP v nepřetržitém režimu, příspěvek na 

stravování, dovolená 5 týdnů, volné dny a další 
benefity z FKSP, možnost dalšího vzdělávání,  
plat od 26.730 Kč do 39.410 Kč podle dosažené 
praxe + příplatky až 5.000 Kč 

 
PPrraaccoovviiššttěě:: SSttřřeeddiisskkoo  VVeesskkáá,,  Veská 21, Sezemice u Pardubic  
NNáássttuupp:: IIhhnneedd  nneebboo  ddoohhooddoouu  
 
Životopisy zasílejte na e-mail: personal@dcveska.cz 

AMNESTIE POPLATKŮ za upomínky 
Čtenáři mohou bez jakýchkoliv sankcí vrátit knihy a časopisy, jejichž  
výpůjční doba již dávno uplynula. Prominutí sankčních poplatků za 
opožděně vrácené knihy platí po celý měsíc březen 2021.

NEJAKTIVNĚJŠÍ ČTENÁŘ 
Každoročně jsou oceňováni naši nejaktivnější čtenáři. V měsíci březnu 
bude oceněn nejaktivnější čtenář/čtenářka, který/která si svou aktivitou 
za uplynulý rok vyslouží pěknou cenu.

BESEDY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY  
Co se děje v knihovně, když je zavřeno? Dopolední pondělní a úterní čas 
patří dětem. V březnu Knihovna MO Pardubice III připravila pro děti z MŠ. 
Besedy budou organizovány dle epidemické situace ve státě. 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Pro děti z MO Pardubice III je připravena výtvarná soutěž. Děti budou moci 
namalovat krásnou květinu. Vylosovaní budou odměněny knihou. 

CELÝ MĚSÍC BŘEZEN 2021
Pro holky a kluky jsme připravili alternativní kreativní dílničky, ve kterých 
budeme vítat jaro krásnou květinou i vytvářet roztomilé velikonoční 
dekorace. Vše najdete na našem webu a Facebooku.

JUNIOR KVÍZ pro děti 
Pro školáky Městského obvodu Pardubice III jsou připraveny vědomostní 
kvízy, které přinášejí zábavu i poučení. Vyplněné kvízy odevzdejte  
u výpůjčního pultu nejpozději do konce března. 

Stavební bytové družstvo Družba Pardubice 
nabízí všem společenstvím vlastníků 

možnost správy bytového domu a také 

VÝKON FUNKCE 
STATUTÁRNÍHO ORGÁNU, 

tedy předsedy společenství. 

Jedná se o taková společenství, kde se při vzniku SVJ nebo 
po skončení funkčního období výboru nenajde nikdo, 

kdo by byl ochoten vykonávat funkci člena výboru, 
případně členové výboru odstoupí v průběhu funkčního období 

a do výboru není nikdo zvolen. 
Pokud ve vašem SVJ taková situace nastane, 
neváhejte kontaktovat pracovníky družstva 

Ing. Milan Žák
tel.: 724 227 848, e-mail: milan.zak@sbdpce.cz; 

Dana Koláčková
tel.: 724 083 489, e-mail: dana.kolackova@sbdpce.cz.

 Pověřený pracovník družstva s Vámi dohodne termín schůzky, 
na které podá členům SVJ informace týkající se statutárního orgánu 

a volby SBD Družba Pardubice předsedou společenství.
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 min.

     

PROGRAM

Komedie, USA
Příběh mimořádně úspěšné matky 
prožívající zdánlivě dokonalý život, ale ve 
skutečnosti je díky neustálému stresu na 
pokraji zhroucení.  

 min.

který se chce stát slavným režisérem. K 
narozeninám dostal kameru a rozhodl se 

jaká odhalení na něj čekají.

Akční / Krimi, USA

22/7

 

www.kinodubina.cz        

www.letni-kino.cz

 min.

 

kde rukou přísnou a nemilosrdnou vládne 

spíš jenom balit holky a odevzdávat seminární 
práce, které mu napsal někdo jiný.      

min.

29/7

Program  
na letní kino

SLOVO STAROSTY

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody  /  červen 2021

Vážení spoluobčané,
pomalu se přesouváme do další 
poloviny tohoto roku. Uplynulé 
měsíce se stále nesly v duchu 
přísných opatření a zákazů. V tuto 
chvíli se ale epidemiologická situace 
výrazně zlepšuje a mnohá opatření 
se zmírňují či ruší. 
Ačkoliv jsme nějaké kulturní akce pro 
letošní rok zrušili, máme v plánu pro 
vás uspořádat tradiční letní opékání 
buřtů na Dubině a Na Drážce a také 
bychom chtěli obnovit letní kino  

a tím vám zpříjemnit letní večery. Snad nám bude přát počasí. Program 
najdete uvnitř zpravodaje.
Se zahájením první seče v letošním roce jsme posečkali, co nejdéle to 
bylo možné. Seč byla zahájena dne 6. května 2021 na sídlišti Drážka, kde 
byla narostlá vyšší tráva než v jiných částech obvodu. Při dalších sečích 
budeme kombinovat různé formy sečí. Stroje sekající trávu budou na 
velkých plochách nastaveny na výšku okolo 8–10 cm. Problémem je 
nerovná výška terénu, která způsobuje i rozdílnou výšku sečené trávy. Pro 
zvýšení diverzity rostlinných a živočišných druhů jsme v minulých letech 
založili několik květnatých luk, na kterých je omezen počet sečí na 2.  
V rámci 2. seče vynecháme některé vhodné plochy, kde ponecháme 
vyšší trávu. Důvodem je opět zvýšení vláhy půdy a ochlazení okolního 
vzduchu a vytvoření vhodných míst pro čilý hmyzí život. Tato místa 
budou posečena celkem 3x v rámci pěti sečí. Sečí na území Městského 

obvodu Pardubice III bude celkem 5 s výjimkou dětských hřišť a ploch 
pro volné pobíhání psů, které budou sečeny celkem 7x na nižší výšku. 
Již od loňského roku u nás probíhá pilotní projekt odděleného sběru 
bioodpadu, kdy si na způsob jeho třídění průběžně zvykáme. Prosím 
všechny občany o dodržování pravidel pro třídění a ukládání bioodpadu 
do nádob. Kontejner na bioodpad v ulici Luďka Matury před domem  
č.p. 851–852, byl z důvodu lepší rozpoznatelnosti od kontejnerů  
s komunálním odpadem přesunut na samostatné místo. Vhazováním 
jakýchkoliv jiných, než kompostovatelných odpadů znehodnocujete 
obsah celého kontejneru! 
Stanoviště pro koloběžky Bolt na našem území jsou virtuálně situovaná  
v ulici Na Drážce u Galanty – ve druhé třetině prostoru tržnice, v ulici 
Dašická u čp. 1794 – před zdravotním střediskem, v ulici Lidmily Malé  
u čp. 656 – před zdravotním střediskem, v obchodním centru Dubina  
a v ulici Jana Zajíce u čp. 875 (Pergola).
V letošním roce se můžete těšit na přesunutí knihovny do nových 
prostor na adrese Jana Zajíce 983 (pod ÚMO Pardubice III). V tuto 
chvíli se prostory začínají rekonstruovat. Knihovna tak bude naprosto 
bezbariérová a lépe dostupná.
Dle vyjádření ŘSD Pardubice by do konce roku 2022 měla být hotová 
rekonstrukce křižovatky ulic Na Drážce a Kpt. Jaroše a kruhový objezd při 
výjezdu ze Spojila, na který bude zároveň napojen areál kasáren Hůrka.    
Závěrem bych vám chtěl popřát krásné léto se zaslouženým odpočinkem 
někde na dovolené.
 

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

Vítězslav Štěpánek

Pozvánka do knihovny
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
s příchodem teplých dnů se spousta 
z nás už těší na letní dovolenou  
a prázdninové radovánky. Léto 
ovšem není pouze obdobím 
odpočinku, ale také nejvhodnější 
částí roku pro opravy, údržby 
a modernizace našich silnic. 
Proto jsem se obrátil na kolegu 
zastupitele a současně i poslance 
Martina Kolovratníka, který má 
vždycky aktuální informace, jaká 
omezení nás letos v dopravě  

v našem obvodu ještě čekají. Možná jste si všimli, že v minulých dnech 
proběhla oprava vozovky I/36 Pardubice – ul. Hlaváčova, Kpt. Jaroše 
a Na Drážce, která již byla nezbytně nutná. Oprava byla provedena 
pouze lokálně velkoplošnými výspravami. Důvodem jsou probíhající  
a připravované akce na tomto úseku silnice první třídy. 
Je důležité zmínit, že s ohledem na plány v blízké budoucnosti letos  
v tomto úseku nepředpokládáme žádné další opravy. Ředitelství silnic  
a dálnic má totiž zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci 
komunikace I/36 ul.  Hlaváčova a Kpt. Jaroše, která by měla proběhnout  
v roce 2023 a navázat na dokončení rekonstrukce železničního dopravního 
uzlu Pardubice, která právě probíhá. Kromě toho by v roce 2022 měla 
být konečně provedena úprava křižovatky I/36 x Dašická, která byla  
z důvodu výstavby dálnice D35 odložena. Dále je pro rok 2022 
naplánovaná rekonstrukce silnice I/36 Dubina – Počáply od kruhového 
objezdu u Lidlu, která souvisí a navazuje na výstavbu severovýchodního 
obchvatu. 

Přeji Vám ještě jednou teplé a pohodové léto a nadcházející prázdniny.

 Váš místostarosta, Pavel Kožíšek 

 Pavel Kožíšek

„JSME TADY, ABYSTE VY 
NEBYLI NA VŠECHNO SAMI“

ALKOHOL NA DUBINĚ STRÁŽNÍCI HLÍDAJÍ  
I PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Tak zní motto odlehčovací služby Domova Simeon, SKP-CENTRUM, 
o.p.s. v Horním Jelení.
Domov Simeon pomáhá rodinám pečujícím o blízkého člověka 
se sníženou soběstačností. Na vymezenou dobu, max. 3 měsíce, 
převezme a zajistí odpovídající péči, zejména v době, kdy se rodina  
z nějakých důvodů o svého blízkého nemůže postarat. Pečujícím 
osobám tím poskytne čas na nezbytný odpočinek nebo k vyřešení 
vlastních problémů.
Posláním odlehčovací služby Domova Simeon je poskytování sociální 
péče, ubytování a celodenní stravy dospělým lidem, kteří mají z důvodu 
věku, zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci problém s péčí  
o sebe a kteří se na přechodnou dobu, maximálně 3 měsíců, ocitnou bez 
pomoci a podpory členů rodiny či blízkých osob, kteří o ně běžně pečují. 
S ohledem na soběstačnost každého jedince zajišťuje odlehčovací služba 
péči, jejíž obsahem je starost o člověka po stránce tělesné i psychické, 
podpora uživatele služby v zapojení se do společenského dění.
Bezbariérový objekt, připomínající rodinný dům, je umístěn v klidné 
lokalitě města Horní Jelení. Dvoulůžkové pokoje jsou moderně 
vybaveny, mají vlastní sociální zařízení a televizor.
Klient odlehčovací služby (případně rodina klienta) hradí služby za 
pobyt v plné výši, dle aktuálně platného ceníku (více na webu https://
www.skp-centrum.cz/nase-sluzby-a-projekty/domov-simeon/ 
ds-odlehcovaci-sluzby ). Sledovat nás můžete i na Facebooku Domov 
Simeon.
Zdravotní péče je zajištěna zdravotní sestrou v době její osmihodinové 
pracovní doby, v případě potřeby terénní Ošetřovatelskou službou.
Konkrétní informace Vám ráda sdělí i sociální pracovnice na  
tel. č. 773 448 852 nebo vedoucí služby, tel. č. 777 765 849

                                                                                         Bc. Zuzana Kolářová
                                                                                              PR a fundraising

Bolavé místo Dubiny – lokalita na ulici Jana Zajíce 714 v okolí místní 
prodejny potravin. Jen na tomto jediném místě strážníci od počátku roku 
zjistili přes šest desítek přestupků v souvislosti s konzumací alkoholu.
I s ohledem na nouzový stav strážníci zintenzivnili kontroly konzumace 
alkoholu na veřejném prostranství v celém městě, a i v této dlouhodobě 
problémové lokalitě. I nyní po skončení nouzového stavu však zákaz 
konzumace alkoholu na tomto místě trvá, a to podle léta platné 
vyhlášky města. Vzhledem k tomu, že právě toto místo patří dlouhodobě  
k problémovým lokalitám, strážníci jen zde od 1. ledna do 11. dubna 
letošního roku zjistili a řešili 42 přestupků spojených s prohřešky proti 
nařízenému nouzovému stavu. Kvůli četnosti porušování vyhlášky města 
a následné další jevy jako je nepořádek či narušování občanského soužití 
budou tyto kontroly pokračovat i nadále. Mezi přestupci jsou z větší části 
místní obyvatelé a mnoho z nich dokonce opakovaně. Nedá se tak říci, že 
by šlo o důsledek neznalosti, osoby bez přístřeší či cizince. Jde skutečně 
většinou o osoby bydlící v blízkém okolí.  
Konzumace alkoholu na Dubině samozřejmě možná je, ale pouze  
v prostorách schválených předzahrádek a v souladu s provozní dobou 
určenou vyhláškou města. V ostatních případech strážníci zjištěná 
protiprávní jednání buď projednají přímo na místě, nebo předají na 
místně příslušný úřad k projednání ve správním řízení. 

Podrobné znění vyhlášky města o konzumaci alkoholu na veřejném 
prostranství najdete na: tinyurl.com/vyhlaskaalkohol

Bc. Jiří Sejkora
Preventivní a informační služba, Městská policie Pardubice
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POZVÁNKA  
DO KNIHOVNY

Červen
Letadélko Eda 
– alternativní kreativní dílničky

Červen
Rozkvetlá louka – malování na doma

30. 6.
Čtenářem za vysvědčení 
– ukaž vysvědčení knihovnici a máš 
roční registraci zdarma (určeno pro 
žáky a studenty)

Červenec
Žirafátka – alternativní kreativní 
dílničky 

Červenec – Srpen
Letní malování – malování na doma

Srpen
UFONEK Leo 
– alternativní kreativní dílničky

1. 7. – 31. 8.
Knihy půjčujeme na celé prázdniny  

1. 7. – 31. 8.
Letní rande s knihou

1. 7. – 31. 8. 
Výtvarná soutěž „Kniha a já“

Září
Konvička 
– alternativní kreativní dílničky

Září 
Barevný podzim 
– malování na doma

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
dovolujeme si Vám oznámit stěhování knihovny 
do jiných a především bezbariérových prostor. 
Knihovna bude přemístěna do prostor bývalé 
prodejny knih v ulici Jana Zajíce 983, Pardubice 
(pod Městský úřad Pardubice III). Prosíme, 
sledujte naše webové stránky, Facebook nebo 
vývěsky v knihovně, kde budou upřesněny 
včas podrobnosti.

Věříme, že tato změna bude pro Vás 
přínosem. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Krádeže kol v Pardubicích jsou stále častějším 
tématem. Bohužel se v posledních měsících 
opravdu „ztrácejí“ kola častěji. Co do počtu 
trestných činů jsme v Pardubicích zaevidovali 
od začátku roku do 31. května 2021 celkem 
109 skutků. Za stejné období loňského roku 
to bylo „pouze“ 71. Navíc počet krádeží kol  
v rovině trestných činů vzrostl i přes to, že 
od 1. října 2020 byl zvýšen limit pro trestní 
stíhání za krádež a jiné trestné činy z částky 
5.000 Kč na 10.000 Kč. Co se týká počtu 
přestupků, tedy krádeží kol v hodnotě do 
10.000 korun, evidujeme za letošní rok  
k 31. květnu celkem 68 skutků. Nalezení 
pachatelů není jednoduché, neboť pracují 
rychle a mnohdy si ani lidé v okolí ničeho 
nevšimnou. Zloděj následně kolo obratem 
nabídne k prodeji a získává tak ihned peníze 
pro svoji potřebu. 
V rámci různých preventivních aktivit (Na kole 
jen s přilbou, Bezpečně na elektrokoloběžce, 
Dopravně bezpečnostní akce na chodce  
i cyklisty, atd.), které děláme i ve spolupráci  
s městskou policií, ale i s BESIPEM, se snažíme 
na tuto problematiku občany upozorňovat. 
Všem nabízíme preventivní rady, jak krádeži 
kol předcházet:
•  Snažte se vždy používat kvalitní bezpečnostní 

zámek. To platí nejen při zamykání kola na 
ulici, před obchodem, úřadem, atd., ale také 
v kolárnách či společných prostorách domů.

•  Kolo zamykejte k pevným předmětům, jako 
je například zábradlí, či různé stojany.

•  V případě, že dáváte kolo do společných 
prostor, nezapomínejte uzamykat  
i vstupní dveře těchto místností. Do domu 
nevpouštějte nikoho cizího. 

•  Ani kolo na balkóně neponechávejte 
neuzamčené. V nižších podlažích je takové 
kolo velkým lákadlem.

•  Kolo se snažte odstavit a uzamknout vždy 
na místě, na které vidíte, nebo je hlídané 
kamerovým systémem.

•  Pro případ krádeže si poznamenejte výrobní 
číslo, barevné provedení či nějaké netradiční 
prvky na kole. Dobré je mít fotografii kola. 

•  Pokud Vám někdo kolo odcizí, ihned se 
obraťte na policii, na linku 158.

Zde je odkaz, kde městská policie radí, kde 
zamykat kola:
https://www.pardubicezive.eu/mestska-
policie-pardubice-radi-kde-a-jak-zamykat-
kola/
Některé firmy nabízejí i chytré zabezpečení 
Vašeho kola. Jedná se o různé bezpečnostní 
prvky, které se umísťují na různé části kol. 
Tyto prvky umí monitorovat polohu i pohyb 
a dokáží vyvolat alarm ve vašem mobilu. 
Také existují výstražné samolepky informující 
pachatele o ochraně jízdního kola. Více se 
dotazujte ve specializovaných prodejnách kol.
V minulých dnech se našim kolegům podařilo 
z krádeží kol obvinit dva muže, kteří jsou 
nyní stíháni vazebně, i přesto radíme všem, 
dodržujte pravidla bezpečného odkládání kol 
a krádež nikdy nepodceňujte. 
PARDUBICE – Kriminalisté v minulých dnech 
obvinili dva muže ve věku 29 a 28 let za 
majetkové trestné činy. 
První z nich je obviněný z trestného činu 
krádeže, poškození cizí věci a porušování 
domovní svobody. Kriminalisté mu kladou 
za vinu spáchání celkem 16 skutků, přičemž 
obviněný se ke všem doznal. Od ledna do 
dubna letošního roku na území Pardubic 
měl odcizit několik jízdních kol, různé druhy 
oblečení a nářadí. Celková škoda po jeho 
„řádění“ byla vyčíslena na téměř 150 tisíc 
korun.
Druhý z mužů je obviněný z trestného činu 
krádeže a porušování domovní svobody. Podle 
kriminalistů se měl dopustit celkem šesti 
skutků a to během března a dubna letošního 
roku na území Pardubic a v blízkém okolí. 
Tomuto obviněnému kladou za vinu odcizení 
několika jízdních kol a zimních rukavic. Škodu 
kriminalisté vyčíslili na téměř 30 tisíc korun.
Oba muži jsou stíháni vazebně.
V případě prokázání viny hrozí 
devětadvacetiletému muži trest odnětí 
svobody až na pět let, osmadvacetiletý 
obviněný může skončit ve vězení až na tři 
roky.

kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence

KRÁDEŽE KOL V PARDUBICÍCH

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří v letních měsících 
oslaví svá životní jubilea.
Všem, kteří oslaví osmdesát let a další kulatá jubilea, budou 
zástupci Městského obvodu Pardubice III gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem pana starosty  
i celého městského obvodu.
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Přinášíme Vám jarní novinky o připravovaných, 
probíhajících a již dokončených akcích na 
našem obvodu. 
Stavba „Oprava chodníku v ulici Sezemická  
od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku 
s ul. Bezdíčkova (před BD čp. 1374–1375, 
čp. 1376–1377 a čp. 1397)“ byla úspěšně 
dokončena. 
Pokračujeme v opravách poškozených 
komunikací a dešťových kanalizačních vpustí. 
Již byly opraveny komunikace v ulici Jana Zajíce, 
Josefa Janáčka, Luční, Studánecká, Husova. Jsou 
prováděny kontroly stavu komunikací a poté 
objednávány jejich opravy. 
V květnu byla zahájena investiční stavba 
„Regenerace panelového sídliště Dubina – 
etapa U – lokalita 6B (6B–K4, 6B–K5, 6B–O7, 
6B–O8, 6B–S3)“. Probíhají úpravy veřejného 
prostranství v ulici Erno Košťála před a za  
čp. 1008–1011, před a za čp. 1005, před a za  
čp. 1006–1007 a za čp. 1000–1004. Rekonstruují 
se komunikace – vozovky, chodníky a parkoviště, 
dále pak veřejné osvětlení, budou postavena  
2 nová kontejnerová stání a na závěr provedeny 
sadové a terénní úpravy. 
Návrh projektové dokumentace na stavbu: 
„Stavební úpravy v ulici Rumunská před  
čp. 359–365, Pardubice“ byl rozeslán 

předsedům dotčených samospráv, aby s ním 
seznámili vlastníky jednotlivých bytových 
jednotek. Chceme dát prostor občanům bydlícím 
v dané lokalitě, aby se k návrhu vyjádřili, neboť 
oni nejvíce znají dané území a své potřeby  
a požadavky na bydlení.

Jaro jsme jako každoročně zahájili výsadbou 
nových dřevin. Byla provedena výsadba 42 ks 
stromů, 1 686 ks keřů a 355 ks trvalek. Jednalo  
se o výsadby na plochách zařazených do 
pasportu veřejné zeleně na pozemcích  
v majetku města Pardubice. Jarní výsadby 
si můžete prohlédnout při procházce naším 
obvodem a nebo na stránkách městského 

obvodu, kde je zveřejněna fotodokumentace 
provedených výsadeb v záložce „Péče  
o zeleň“. S výsadbami ještě nekončíme…
Na území Městského obvodu Pardubice III 
provádí odborná firma postřik plevele na 
místních a veřejně přístupných účelových 
komunikacích prostředkem na hubení plevele. 
Na začátku a na konci, případně i uprostřed 
ošetřovaného úseku je vždy umístěno 
upozornění na provedený postřik formou 
zalaminované cedule s textem „Komunikace 
chemicky ošetřena“. 

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Uplynulá doba přinesla změny a výzvy. V DDM BETA v Pardubicích 
nechceme jen litovat, že nemohly probíhat kroužky ani další akce  
a počítat ztráty. Raději reagujeme přípravou zcela nových aktivit pro 
školní rok 2021/22. Doufáme, že budou pro děti zajímavé, a kromě skvěle 
stráveného volného času jim přinesou i nové dovednosti. 
Co se třeba změnilo? Nefungovaly školní jídelny ani restaurace  
a příprava jídel se odehrávala většinou doma. Otevíráme tedy kroužky pro 
malé i větší kuchtíky, kde se děti naučí nejen základy přípravy jednoduchých 
pokrmů, ale také etikety a stolování.

Hodně času jsme trávili doma a mnohé rodiny si zkrášlovaly  
a upravovaly své příbytky. Také na to děti připravíme v kroužku Bořek 
Šikula pro malé kutily pod vedením zkušeného řemeslníka. 
Máme i zcela nové pohybové aktivity. Zejména kluci jistě uvítají parkour, 
kruhový trénink nebo základy bojových sportů a další sportovní kroužky. 
Pro děti se zájmem o historii je připraven archeologický kroužek pod 
vedením renomované historičky a můžeme slíbit, že v rámci kroužku se 
děti dostanou do archivních prostor, kam veřejnost běžně nesmí.
Máme velkou radost, že se nám podařilo získat profesionály pro herecký 
kroužek, který povede skvělá Petra Janečková z Východočeského divadla 
v Pardubicích.
Kreativní činnosti rozšiřujeme o kroužek Kouzlo fotografie, děti  
i dospělí se mohou naučit vytvářet Tiffany vitráže, budeme malovat, 
šít, modelovat, glazovat, drátkovat, vyzkoušíme si práci s 3D perem  
a spoustu dalšího.
A samozřejmě tančíme dál! Naše velmi úspěšná pohybová studia BETA  
a HROCH fungovala celou dobu v on-line režimu a jejich úsilí bylo 
korunováno úspěchy v soutěži Tanečník roku 2021 v mnoha kategoriích. 
Těšíme na setkání v září, přihlašování bude spuštěno od 1. června.
Podrobné informace najdou zájemci na webových stránkách DDM BETA 
Pardubice. 

 ředitelka DDM BETA Pardubice, Miriam Lukešová

KUCHAŘEM, KUTILEM NEBO HERCEM SE MOHOU 
STÁT DĚTI V DDM BETA

Po opravě chodníku v ulici Sezemická

Před opravou chodníku v ulici Sezemická
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Problematika autovraků a dlouhodobě odstavených vozidel na pozemních 
komunikacích je poměrně složitá, a to s ohledem na proces, který musí 
odpovídat příslušným zákonným ustanovením. 
V zákoně o pozemních komunikacích je uvedena definice autovraku, 
která určuje, zda se jedná skutečně o vrak.  S jistotou toto může stanovit 
až soudní znalec. Ten posoudí technický stav vozidla v návaznosti na 
platné právní předpisy. 
U této skupiny „vozidel“ často není znám vlastník či provozovatel vozidla, 
což poměrně komplikuje proces odstraňování vozidel, který probíhá 
ve správním řízení. V tomto řízení se musí ustanovit opatrovník, který 
bude neznámou osobu zastupovat. Největším problémem je skutečnost, 
že tento opatrovník by měla být osoba s obdobným zájmem, což je 
prakticky nemožné. Dochází tak i k několikaletým průtahům správního 
řízení a autovrak tak nelze odstranit. 

Pokud víme, komu vozidlo-vrak patří, postupuje se stejně jako  
u dlouhodobě odstavených vozidel, viz. níže.
Za odstavené vozidlo se považuje vozidlo, které po dobu více než  
6 měsíců nemá provedenou technickou kontrolu a je tak nezpůsobilé  
k provozu na pozemní komunikaci. 
Městský obvod jako vlastník místních komunikací, do nichž patří  
i parkoviště, řeší odstavená vozidla na základě vlastních zjištění, podnětů 
městské policie, ale i na základě podnětů občanů, za což jim patří 
poděkování. 
Než dojde k odstranění vozidla z pozemní komunikace je nutné dodržet 
kroky, které musí být v souladu s příslušnou legislativou. Několik z nich 
vám nyní přiblížíme.
Na dlouhodobě odstavené vozidlo je vlastníkem komunikace vylepena 
výzva provozovateli vozidla k odstranění tohoto vozidla z komunikace. 
Pokud není vozidlo z komunikace odstraněno, musí projít identifikací 
městské policie, poté prověřením provozovatele vozidla odborem 
dopravy, oddělením registru vozidel Magistrátu města Pardubic. 
Dále vlastník komunikace vyzve provozovatele vozidla, aby zajistil 
technickou kontrolu vozidla. Vlastník komunikace po marném uplynutí 
dvou měsíců od doručení výzvy zadokumentuje nezměněný stav vozidla 
na místě a zajistí odstranění a odstavení vozidla na náklady vlastníka 
vozidla.
Někteří vlastníci dlouhodobě odstavených vozidel si na výzvu městského 
obvodu svá vozidla sami odstranili, a tím uvolnili parkovací stání. 
Přesto, že je tato problematika složitá, činíme kroky k tomu, aby odstavená 
vozidla nezabírala místa na našich parkovištích. Více než polovinu takto 
zjištěných vozidel se nám již podařilo z těchto komunikací odstranit.  
I nadále se snažíme zákonnou cestou řešit další odstavená vozidla. 

Městský obvod Pardubice III

AUTOVRAKY A ODSTAVENÁ VOZIDLA 

Bonifanti stále zpívají. Chlapecký sbor BONIFANTES skvěle zvládl 
distanční výuku i odloučení a kluci se už těší na nové zážitky. 
Uplynulý rok přinesl klukům z Chlapeckého sboru BONIFANTES nové 
zkušenosti. Online výuka zpěvu, klavíru, houslí a hudby obecně byla pro 
zpěváky a vyučující velkou výzvou. Nutno říct, že ji zvládli na jedničku. 

Jak zvládli distanční výuku
Individuální hodiny sólového zpěvu a hry na hudební nástroje probíhaly 
online. Skype, Meet, Teams, WhatsApp… Každý z kluků si našel svou 
platformu, aby se mohl spojit se svým pedagogem a dál pilovat 
hlasovou techniku a učit se nové skladby. Že nejde zpívat Dvořáka nebo 
africké písně přes internet? Omyl! Vedení sboru bylo velmi prozíravé 
a díky tomu měli kluci v telefonu nainstalované profesionální střižny. 
Každý týden byla na programu jedna skladba, kterou bylo potřeba 
doma nastudovat, natočit a odeslat. Na skladbách se pracovalo v online 
hodinách. Bonifanti měli dokonce dovoleno v nahrávkách „stříhat“, to 
znamená jen opravovat nepovedená místa nahrávky. Takže nám tu 
třeba vyrůstá nová generace skvělých hudebních režisérů. 

Měl jsem strach, jestli touha po setkávání se nevymizí…
„Největší obavu jsme měli z toho, jestli si kluci nezvyknou na to, že 
sborové zkoušky nejsou“, říká sbormistr a zakladatel Chlapeckého 
sboru BONIFANTES Jan Míšek. „Když jsem ale viděl nadšení, se kterým 
kluci přišli na první hodinu po lockdownu, ulevilo se mi. Zazpívali jsme 

si, popovídali si o sboru a o životě a já 
jsem věděl, že to bude dobré.“ 
V květnu se Chlapecký sbor BONIFANTES 
vrátil k individuální výuce. Zkouší se jeden 
na jednoho. Brzy se určitě obnoví skupinová výuka, která umožní dělené 
zkoušky. A pak se konečně sejde sbor a harmonie se opět rozezní. 

Malí kluci na prvním místě
„Nejvíc byla touha po osobním kontaktu znát na nejmenších zpěvácích“, 
říká Bronislava Kuchtová, jedna ze sbormistryní přípravných oddělení. 
„Musím smeknout před kluky – hlavně před těmi nejmenšími - i jejich 
rodiči, jak zvládli distanční výuku. Zpívat online je nesmírně náročné“, 
dodává.

Těší se na nové zpěváky
Nyní se Bonifanti těší na nové zpěváky, které ve svých řadách přivítají 
začátkem září. Už na konci tohoto školního roku přijímají přihlášky 
do Základní umělecké školy BONIFANTES, která byla založena před 
11 lety proto, aby klukům poskytla zázemí pro jejich koncertní  
a světoběžnickou práci. 
Chlapecký sbor BONIFANTES během své dvacetileté historie získal 
skvělé zázemí ve Spojených státech, Japonsku a nyní připravuje 
koncertní turné do Číny a Izraele.

za chlapecký sbor BONIFANTES, Ignác Šídlo

ZPÍVAT OPĚT DOVOLENO!
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ODDĚLENÝ SBĚR BIOODPADU 

Vážení spoluobčané,
od října 2020 probíhá za podpory Magistrátu města Pardubic ve  
vybraných městských částech „Pilotní projekt odděleného sběru 
bioodpadu v sídlištní zástavbě“.
Cílem projektu je umožnit občanům odkládat bioodpad vzniklý  
v domácnostech (odřezky zeleniny, pokojové rostliny…) odděleně 
od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na 
skládky. Vytříděný bioodpad je následně odvážen na kompostárnu 
v Dražkovicích, kde má být zpracováván na kvalitní kompost. Mezi 
obyvateli je o třídění této komodity poměrně velký zájem, za což 
Vám děkujeme! Bohužel se najde i dost těch, kteří snahu ostatních  
o správné třídění a využívání odpadů maří. 
Pokud je obsah kontejneru na bioodpad znečištěn jiným, např. 
komunálním odpadem, nemůže se již bioodpad vysypat na 
kompostárně a zpracovat na kompost, ale musí být vyvezen na 
skládku komunálního odpadu! To platí i v případě, že je bioodpad  
v kontejneru uložen např. v plastových pytlích! 
Pokud tedy doma třídíte bioodpad do pytle, je nutné jej vždy do 
kontejneru vysypat!
K ukládání bioodpadu jsou přistaveny hnědé kontejnery o objemu 
1100 litrů na těchto stanovištích: ul. Dašická u č.p. 1767, ul. Luďka 

Matury vedle č.p. 851–852, Erno Košťála u č.p. 973 , ul. Bartoňova 
vedle č.p. 833, Dubové návrší u č.p. 748.
Prosíme všechny občany o dodržování pravidel pro třídění a ukládání 
bioodpadu do nádob. Veškeré informace k třídění jsou výrazně 
uvedeny přímo na jednotlivých nádobách, nebo na www.smp-pce.cz.
Vhazováním jakýchkoliv jiných, než kompostovatelných odpadů 
znehodnocujete obsah celého kontejneru!
Je zakázáno vhazovat bioodpad do kontejneru v plastových pytlích, 
krabicích apod. 

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ NA DUBINĚ A NA DRÁŽCE
Městský obvod Pardubice III zve své spoluobčany na „Opékání buřtů“, které se bude konat střídavě na 
Dubině a Na Drážce. Páteční večery budou patřit příznivcům country, folkové muziky a vůni táboráku. 

Opékání buřtů na Dubině v pátek 25. 6. 23. 7.  27. 8. 
Opékání buřtů Na Drážce v pátek                  9. 7.          13. 8. 
Program kapel naleznete v průběhu měsíce června na webových stránkách MO Pardubice III. 
Vlastní buřty s sebou! Konání této akce bude vždy plně v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

VOLNOČASOVÝ KLUB K A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

Příměstské tábory – RC Kulihrášek, z.s.

Pro rodiče dětí 1.–5.tříd ZŠ je při RC Kulihrášek nově zřízen Klub K, který nabízí volnočasový 
prostor pro děti mladšího školního věku v pracovní dny v čase 12–18 hodin. Nejedná se  
o pravidelné kroužky, služba poskytuje každodenní smysluplné využití volného času pro 
děti, které nechodí do družiny, mají volný čas mezi školou a svými kroužky, nemají kde pobýt  
v  čase  mezi  koncem  vyučování  a  autobusem  domů  apod.  Klub  K  nabízí  rodičům  také  
doprovod  dětí  ze  školy  na  kroužky  dle  dohody.  Činnost  klubu  ve  školním  roce  bude  
probíhat v klubovně v centru města, v dosahu MHD, případně také v provozovně Dašická 
169. Fungování klubu je finančně podpořeno z ESF dotací, pro rodiče je zdarma. Počet 
míst je kapacitně omezen. 
O  letních  prázdninách  Klub  K  organizuje  tři  příměstské  tábory  za  velmi  výhodných  
finančních podmínek. Tábory budou probíhat v provozovně RC Kulihrášek, Dašická 169. 

Bližší informace a přihlášky naleznete na www.rckulihrasek.cz/klub-k, 
www.rckulihrasek.cz/primestske-tabory.
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PROGRAM

Komedie, USA
Příběh mimořádně úspěšné matky 
prožívající zdánlivě dokonalý život, ale ve 
skutečnosti je díky neustálému stresu na 
pokraji zhroucení.  

 min.

 min.

který se chce stát slavným režisérem. 
K     narozeninám dostal kameru a rozhodl se 

jaká odhalení na něj čekají.

který nic neví o skutečném světě plném nástrah. 
Užívá si nejlepší pochoutky a drbání každý den. 

svého bezpečného domova a zažije 
dobrodružství, které si nedokázal představit.

Komedie, USA

yrazí na road trip se svým přisprostlým 

rozhodnutý užívat si života naplno a naučit to 

vlastní svatbu.

milostného románu umocněné skvělými 
písničkami doprovázenými velkolepými 
tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah 
od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až 
po trpké zklamání z velkých ambicí.

Akční / Krimi, USA

22/7

 

www.kinodubina.cz        

www.letni-kino.cz

 min.
kde rukou přísnou a nemilosrdnou vládne 

spíš jenom balit holky a odevzdávat seminární 
práce, které mu napsal někdo jiný. 

Sympatický čtyřicátník Petr Kovář se díky 

aby konečně vyznal lásku své spolužačce 

min.

29/7
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V průběhu měsíců března až prosince probíhá na území našeho obvodu blokové 
čištění. Z důvodů omezených finančních prostředků nebude v letošním roce 
prováděno strojní čištění vybraných komunikací metením s odtahem vozidel. 
Při blokovém čištění se provádí kompletní vyčištění dotčené komunikace případně 
přilehlých chodníků od nánosů nečistot a travin u obrub včetně vyčištění 
kanálových vpustí. Sedm dnů před zahájením blokového čištění je rozmístěné 
dopravní značení, které upozorňuje řidiče, že musí svá vozidla zaparkovat na jiném 
místě. V případě, že tak neučiní, bude jim vozidlo odtaženo.  
Přesný harmonogram čištění je uveden v tabulce pod textem.
Ostatní vozovky budou zametány strojně, s vynecháním míst, na kterých budou 
zaparkované automobily. 
Dále bude prováděno strojní čištění chodníků, které jsou zařazeny do 
harmonogramu. 
Čištění města zajišťuje dle stanoveného harmonogramu čištění města Magistrát 
města Pardubic, odbor dopravy, který si vyhrazuje možnost změny termínů 
čištění komunikací.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
1. 7. Tichá – obě strany 

12. 7. Dubové návrší od ul. Dubinská včetně parkovišť

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

23. 7. Jana Zajíce – parkoviště před čp. 966–969 až k čp. 714

29. 7. Dašická – parkoviště před čp. 1755–1771

30. 7. Spojilská – před čp. 1773–1779

4. 8. Mandysova od U Zábran k ul. Spojilská – obě strany

4. 8. E. Košťála od J. Janáčka po čp. 1000

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

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

6. 8. Luďka Matury – parkoviště před čp. 851–852

11. 8. Dašická – parkoviště za čp. 1564 a 1565–1567

17. 8. Na Drážce obslužná komunikace od ul. V. Junkové k ul. Dašická  
levá část včetně všech parkovišť

17. 8. Josefa Janáčka – parkoviště před č.p. 947–952

18. 8. Raabova od ul. Hraniční k ul. V Lipinách

18. 8. Erno Košťála od čp. 1005 (u výměník. stanice) kolem penzionu,  
včetně parkovišť – obě strany

19. 8. Jana Zajíce – parkoviště mezi Pergolou a DK Dubina

20. 8. Luční – parkoviště před ZŠ Studánka

23. 8. Erno Košťála – parkoviště před čp. 974–979

25. 8.
Na Drážce obslužní komunikace od ul. V. Junkové k ul. Studánecká 
(pravá strana), včetně parkovišť po celé délce komunikace a točny 
MHD č. 5 – obě strany

26. 8. Luďka Matury parkoviště za čp. 851–852

7. 9. Krátká od ul. Rábova po ul. Dašická – obě strany

8. 9. Radiomechaniků

8. 9. Skrbkova – obě strany   

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

13. 9. Na Okrouhlíku od ul. Dašická k ul. Štrossova – obě strany

13. 9. U Háje od ul. Na Okrouhlíku k ul. Bezdíčkova – obě strany

15. 9. Luďka Matury – parkoviště před čp. 810–816

ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ  
MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
– PRO OBDOBÍ OD ČERVENCE 2021 DO PROSINCE 2021

16. 9. Na Okrouhlíku od ul. Sezemická k ul. U Háje – obě strany

16. 9. Bezdíčkova od ul. Na Drážce k ul. Sezemická – obě strany

20. 9. 22. července od ul. Lesní k ul. Mandysova – obě strany

21. 9. Erno Košťála – parkoviště před čp. 987-–989 a 994–995

22. 9. Dašická – parkoviště na křižovatce s ul. Luční

23. 9. Erno Košťála – parkoviště a komunikace před čp. 723–725 

23. 9. Erno Košťála – parkoviště před čp. 1000–1004

27. 9. Blahoutova od ul. Na Drážce k ul. K Lesu – obě strany

29. 9. U Zábran od ul. Luční po ul. Staročernská – obě strany

4. 10. K Pardubičkám od ul. Dašická po podchod pod tratí

4. 10. Dubinská komunikace ve tvaru U od čp. 728–737 včetně parkovišť

5. 10. Na Hrázi, celá od ul. K Lesu – obě strany

6. 10. Jana Zajíce parkoviště před čp. 860–864

15. 10. Luďka Matury parkoviště mezi čp. 857–859 a 853–856

20. 10. Úzká

20. 10. Lesní od ul. Spojilská k ul. Potěšilova – obě strany

25. 10. Rumunská

29. 10. Bartoňova nové parkoviště mezi domy čp. 821 a čp. 833

29. 10. Komunikace z ul. Dubinská po čp. 1095 a od 1085–1089

19. 11. Luční – od čp. 238 do čp. 126 podél areálu školy

29. 11. Lesní – celá

6. 12. Pod Lipami – od ul. Pod Zahradami po ul. Na Kopci

9. 12. Okružní – před čp. 1539–1545

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

14. 12. Bartoňova – od čp. 835–839

14. 12. U Háje - celá

OBVODNÍ ODDĚLENÍ PČR  
PARDUBICE 3 INFORMUJE
V obvodu OOP Pardubice 3 bylo od 1. 1. 2021 do 28. 5. 2021 
spácháno celkem 167 trestných činů a 769 přestupků, z toho na 
území městského obvodu Pardubice – Studánka bylo spácháno  
celkem 37 trestných činů a 67 přestupků.
Jedná se převážně o trestné činy majetkového charakteru, ale 
řešíme i zanedbání povinné výživy, ublížení na zdraví a výtržnictví. 
U přestupků opět převládají přestupky proti majetku a přestupky 
proti občanskému soužití. Významný podíl na přestupcích také 
tvoří přestupky vyřízené příkazem na místě, kde převládají 
přestupky proti BESIP, následované přestupky proti majetku. 
V současné době se začínají vyskytovat ve větší míře trestné 
činy a přestupky páchané prostřednictvím sítě internet. V této 
souvislosti Policie ČR apeluje na občany, aby při používání sítě 
internet a nakupování na internetu dbali zvýšené pozornosti, 
komu a kam posílají své peníze. 
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Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou za námi 
a vy dostáváte do rukou podzimní 
zpravodaj MO Pardubice III. Doufám, 
že v průběhu prázdnin a dovolených 
jste si alespoň trochu odpočinuli, 
užili si po dlouhých měsících 
příjemné zážitky a načerpali dostatek 
slunečních paprsků a sil na blížící se 
podzim. Školáci se po prázdninách 
vráti li do školních lavic a já doufám, 
že nový školní rok už nebude ničím 
přerušen. Společně jsme si užili 

opékání buřtů a čtvrteční večery věnované letnímu kinu na Dubině. 
Počasí nám moc nepřálo a letní večery byly chladnější než obvykle, proto 
jsme museli pár projekcí zrušit včetně posledního opékání buřtů. To se 
nám ale podařilo nahradit prvním pátkem v září, kdy počasí vyšlo na 
jedničku a i účast byla veliká. 
Rád bych vás pozval do nově otevřených prostor knihovny, která se 
přestěhovala na novou adresu Jana Zajíce 983 (pod ÚMO Pardubice 
III). Nové prostory prošly celkovou rekonstrukcí a knihovna tak získala 
nový rozměr. Věřím, že nám přibude mnoho nových čtenářů už i tí m, 
že prostor se stal naprosto bezbariérový a dostupnější všem našim 
občanům. 
V říjnu 8. 10. 2021 – 9. 10. 2021 proběhnou Volby  do  Poslanecké  
sněmovny Parlamentu ČR, které budou opět v letošním roce ovlivněny 

epidemiologickou situací. Volby však budou připraveny tak, abychom se 
vyhnuli co možná nejvíce případným rizikům a proto doufám, že se zde 
ve volebních dnech potkáme. Podrobnější informace se dočtete uvnitř 
zpravodaje v článku „Informace pro voliče“.
Také bych chtěl vyvráti t fámy, které se šíří o hřišti  na Slovanech, které je 
v soukromém vlastnictví. Žádná změna územního plánu se zatí m nechystá, 
takže o nějaké masové výstavbě nemůže být v blízké budoucnosti  ani 
řeč. Bylo by však nejlepší, kdyby celý areál patřil městu. Vzhledem 
k poloze areálu v plně zastavěném území si tam dovedu představit 
krásný sportovně relaxační park se spoustou stromů a zeleně, které by 
vhodně doplnily funkci sportovní. Zejména v severním směru k zástavbě 
rodinnými domy a východním směrem k vícepodlažní bytové zástavbě 
by bylo žádoucí jako přechod mezi sportovními plochami a zástavbou 
doplnit plnohodnotnou výsadbu zeleně, aby byl vytvořen prostor pro 
relaxaci v zeleni. Celý záměr by měla prověřit architektonicko-krajinářská 
studie.
A nyní opět k zeleni. Vzhledem k tomu, že díky suchu, kůrovci a větrům 
ubývá zeleně, vyhlašuji akci „Pár dubů pro Pardubice“, jejíž cílem je 
zapojení akti vních občanů Pardubic do sázení stromů.  Více informací 
naleznete ve zpravodaji, a především na našich webových stránkách.
Z investi čních akcí byla v červenci dokončena stavba „Regenerace 
panelového sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B (6B–K4, 6B–
K5, 6B–O7, 6B–O8, 6B–S3)“, kdy byla provedena úprava veřejného 
prostranství v ulici Erno Košťála před a za čp. 1008–1011, před a za 

Vítězslav Štěpánek

pokračování na str. 2

Pozvánka do nové knihovny

Kontakt na stálou službu 
466 859 220 nebo 605 206 251
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CHCEME ZRUŠIT ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD NA SLOVANECH?
Vážení občané, milí sousedé. 
V jednom z letošních zpravodajů jsme 
vás informovali o tom, že společně 
s kolegy ze zastupitelstva našeho 
obvodu začínáme mapovat situaci 
kolem nebezpečného železničního 
přejezdu přes hlavní koridor na 
Dašické ulici. Obzvlášť v letošním 
roce, kdy tudy vede objízdná trasa 
kvůli opravě nadjezdu Kyjevská, je 
vidět, jak je toto místo dopravně 
zatí žené. Místní obyvatele (nejen 

z našeho obvodu, ale i z Pardubiček) obtěžuje projíždějící doprava 
osobní i nákladní, na vjezdu do Dašické ulice se tvoří nebezpečné kolony 
a můžeme mluvit skoro o zázraku, že se na přejezdu ještě nestala žádná 
vážnější nehoda. Vždyť je to hlavní železniční koridor, po kterém projíždí 
rychlíky i nákladní vlaky v několikaminutových intervalech. Protože jsem 
mimo jiné i členem Správní rady Správy železnic, vznesl jsem u vedení 
železničářů dotaz na možnost zrušení tohoto přejezdu. Předběžná 
odpověď je v tuto chvíli kladná. Na hlavních železničních tazích by 
křížení tratě se silnicí mělo být vždy mimoúrovňové! V podobném 
poziti vním duchu nám pak odpověděli také zástupci všech dalších 

dotčených insti tucí. Se zrušením by souhlasilo jak ŘSD, tak krajská 
Správa a údržba silnic a předběžně i odbor dopravy našeho magistrátu. 
Pro to, abychom tento proces mohli odstartovat, je však potřeba splnit 
dvě důležité podmínky. Tou první je souhlas vás, místních občanů 
a obyvatel, nejen z našeho obvodu, ale také ze sousedních Pardubiček. 
Druhou podmínkou je potom vybudování mimoúrovňové náhrady 
v dostatečné vzdálenosti . Z plánů ŘSD víme, že o necelý kilometr dále 
(zhruba na kraji studáneckého lesa) opravdu nový nadjezd vznikne – 
a to jako součást budoucí propojky silnice I/2 od jihovýchodního 
obchvatu Pardubic směrem na Sezemice a na D35. První podmínku však 
musíme diskutovat společně s vámi. Proto jsme se společně se starostou 
Vítězslavem Štěpánkem rozhodli, že v této věci zahájíme první kroky. 
Oslovíme naše sousedy z Pardubiček a pro zastupitelstva obou obvodů 
připravíme písemné podklady a obrazové ukázky. Následně bychom rádi 
tuto otázku diskutovali formou anket na internetu a v případě zájmu 
zorganizujeme veřejné projednání za vaší účasti . Teprve na základě 
souhlasného veřejného mínění dotčených obyvatel našich obvodů 
bychom zahájili konkrétní jednání s dotčenými státními i městskými 
insti tucemi. 

Ing. Marti n Kolovratník
zastupitel MO Pardubice III

Marti n Kolovratník 

pokračování ze str. 1

V posledních měsících se navýšilo množství odpadu, ale i nedodržování 
základních pravidel při ukládání odpadu do stanovených nádob a zařízení. 
Vzniká stále větší nepořádek u kontejnerových stanovišť. Odpad je možné 
uložit pouze do určených kontejnerových nádob, nikoliv mimo ně.
Na území našeho obvodu probíhá pravidelné přistavování velkoobjemových 
kontejnerů dle rozpisu. 
Dá se říct, že se jedná o tzv. řízenou skládku, neboť velkoobjemové 
kontejnery jsou určené pouze pro tzv. objemný odpad, tedy nábytek, 
matrace, linolea a odpad z běžného vyklízení domácností . 
Do kontejnerů nepatří zeleň, větve, stavební suť, střešní tašky, keramika, 
pneumati ky, elektronika, nebezpečný opad a dále odpad, který je možno 
uložit do běžných separačních kontejnerů (plasty, sklo, papír). Jakmile 
se však blíží čas přistavení kontejnerů začínají se občané sjíždět s plně 
naloženými kolečky větví a zeleně ze svých zahrad, přitom tento odpad 
sem nepatří.
Není ojedinělé, že k velkoobjemovému kontejneru přijede dodávka 
stavební fi rmy, která zde odloží stavební suť, střešní tašky, keramiku apod., 
případně i nebezpečné odpady (barvy, laky, eternit, ... atd.). Kontejnery 

jsou však určeny pouze pro občany – fyzické osoby, a ne pro podnikající 
osoby a fi rmy. Každá podnikající osoba je povinna likvidovat odpad 
v souladu s platnými právními předpisy nad rámec stanoveného systému 
zajišťovaného Statutárním městem Pardubice. 
Dále se nám množí volné ukládání odpadu u kontejnerů a kontejnerových 
přístřešků. Jsou zde odkládány staré kuchyňské linky a další nábytek, 
pneumati ky, elektronika – již vysloužilé televizory, lednice, výpočetní 
technika, čímž vznikají černé skládky a jedná se o přestupek. 
Přitom tento odpad mohou fyzické osoby, které jsou občany města 
Pardubic, bezplatně uložit na separační dvory rozmístěné na území města 
Pardubic. 
Došlo by tí m k úspoře nemalých fi nančních prostředků, které musíme 
vynakládat na likvidaci těchto černých skládek. 
Apelujeme tedy na všechny občany, tvořme společně krásné a příjemné 
prostředí, ve kterém žijeme, a nekažme si ho zbytečnými skládkami, které 
lze legálně uložit na místech k tomu určených.

Odbor dopravy a životního prostředí 

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ 
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III

čp. 1005, před a za čp. 1006–1007 a za čp. 1000–1004. Došlo 
k rekonstrukci komunikací – vozovky, chodníků a parkoviště, byly osazeny 
nové lampy veřejného osvětlení a postaveny dvě nová kontejnerová 
stání. Sadové a terénní úpravy budou dokončeny na podzim za vhodných 
klimati ckých podmínek.
Nyní probíhá výběrové řízení na realizaci investi ční akce: „Vybudování 
výtahu a zrušení rampy u objektu čp. 983 v ulici Jana Zajíce“ a také 
zpracování projektové dokumentace na „Stavební úpravy v ulici 
Rumunská před čp. 359–365, Pardubice“.

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy ohledně rušení občanského soužití  
a rušení sousedského klidu, můžete v případě potřeby provést oznámení 
na proti právní jednání na stálou službu Městské policie Pardubice na 
telefonním čísle 466 859 220 nebo 605 206 251. V případě ohrožení 
zdraví, života či majetku je stále k dispozici i tí sňová linka 156.
Závěrem vám i vašim blízkým přeji pohodové babí léto!

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

Závěrem vám i vašim blízkým přeji pohodové babí léto!

SLOVO STAROSTY
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POZVÁNKA  
DO KNIHOVNY

1. 9. – 22. 9.
Konvička – alternativní  
kreativní dílničky

1. 9. – 17. 10.
Barevný podzim 
– malování na doma

23. 9. – 17. 10.
Sovička Péťa – alternativní kreativní 
dílničky

do 30. 9.
Vracení knih půjčených  
před stěhováním knihovny 

4. 10. – 10. 10.
Týden knihoven

4. 10. – 10. 10.
Roční registrace zdarma pro seniory

4. 10. – 30. 10.
Výtvarná soutěž pro Základní  
a mateřské školy „Barevný podzim“   

18. 10. – 15. 11.
Halloween – malování na doma

18. 10. – 15. 11. 
Čarodějnice Vranimíra 
– alternativní kreativní dílničky

11. 11.
Den válečných veteránů 
– veřejná sbírka

16. 11. – 30. 11. 
Sobík Bohumil 
– alternativní kreativní dílničky

16. 11. – 31. 12.
Vánoční omalovánky 
– malování na doma
30. 11. 
Den pro dětskou knihu 
– akce bude probíhat v měsících 
listopad/prosinec

30. 11. – 31. 12.
Vánoční literární kvíz pro děti ze ZŠ

1. 12. – 10. 12. 
Mikuláš v knihovně 
– alternativní kreativní dílničky

10. 12. – 20. 12.
Vánoční ozdoba 
– alternativní kreativní dílničky 

21. 12. – 31. 12. 
Domeček na fotografie 
– alternativní kreativní dílničky

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
dovolujeme si vám oznámit stěhování knihovny 
do jiných a především bezbariérových prostor. 
Knihovna bude přemístěna do prostor bývalé 
prodejny knih v ulici Jana Zajíce 983, Pardubice 
(pod Městský úřad Pardubice III). Prosíme, 
sledujte naše webové stránky, Facebook nebo 
vývěsky v knihovně, kde budou upřesněny včas 
podrobnosti. Věříme, že tato změna bude pro 
vás přínosem.              Těšíme se na vaši návštěvu. 

V srpnových dnech započala nová éra 
knihovny. Opouštíme prostory staré  
a připravujeme prostory nové. Řada z Vás 
se nás ptá proč? Důvod je zcela jednoduchý. 
Nové prostory jsou bezbariérové a tedy 
lépe přístupné pro naše současné i budoucí 
čtenáře. Věříme, že právě bezbariérovost 
umožní přivítat nové čtenáře např. z řad 
maminek, tělesně handicapovaných občanů 
či seniorů. 
A kde nás tedy najdete? Jana Zajíce 983, 
Pardubice - budeme působit přímo pod 
Úřadem městského obvodu Pardubice III, 
kousek od České pošty a vedle kadeřnictví  
v centru Dubiny (bývalé knihkupectví). 
V knihovně i nadále najdete zajímavé tituly  
z krásné či odborné literatury. Dětské 
oddělení propojíme s oddělením beletrie 
pro dospělé. Nabídka časopisů a periodik 
zůstává v neměnné podobě. Stále 
rozšiřujeme nabídku audioknih a turistických 
map. V případě dobré epidemiologické 
situace obnovíme půjčování deskových 
společenských her.
Pokračujeme v alternativních dílničkách 
a doufáme, že obnovíme i naše oblíbené 
veřejně dostupné dílničky. Vzdělávací besedy 
v podobě jaké je známe, nemohly být  
v posledních měsících uskutečněny. Věříme 
však, že najdeme cestu, jak ve školách 
ukázat svět knihy a pomoci tak rozvíjet 
dětskou čtenářskou gramotnost. Spolupráci 
s Krajskou knihovnou i nadále rozvíjíme díky 
velkému zájmu našich čtenářů. 

Koncem září naši staronovou knihovnu opět 
otevřeme. Sledujte náš profil na sociální 
síti Facebook Knihovna Dubina či webové 
stránky knihovny www.knihovna-dubina.cz, 
kde     jsou     uvedeny     veškeré     podrobnosti 
o naší knihovně. Informaci o našem otevření 
naleznete na webových stránkách v sekci 
AKTUÁLNÍ AKCE.
Přejeme Vám krásné podzimní dny a těšíme 
se na Vás v novém prostoru knihovny. 

Ing. Irena Nimsová
tajemník úřadu

KNIHOVNA V NOVÉM KABÁTU 

VÝZVA VLASTNÍKŮM POZEMKŮ NA ÚZEMÍ  
MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III, JEJICHŽ 
KEŘE A STROMY ZASAHUJÍ DO KOMUNIKACÍ  
A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Žádáme všechny vlastníky pozemků se 
vzrostlými stromy, keři a popínavými rostlinami, 
které zasahují do veřejného prostranství na 
území MO Pardubice III o jejich vhodný ořez. 
Tyto dřeviny zakrývají dopravní značky, čímž 
ohrožují dopravu na komunikacích, zasahují 
do lamp veřejného osvětlení, do průchozího 
prostoru chodníků, kde znesnadňují pohyb 
na těchto komunikacích nebo brání průjezdu 
vozidel integrovaného záchranného systému 
apod.
V souladu s ustanoveními občanského 
zákoníku je součástí pozemku rostlinstvo na 
něm vzešlé. Dále platí dle této právní normy, 
že strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá 
jeho kmen. Zásah do nemovitého majetku 
musí učinit jeho vlastník. Každé vlastnictví je 

spojeno s odpovědností. V tomto případě se 
jedná o odpovědnost, že nevznikne škoda na 
majetku či na zdraví osob. Pokud by například 
větve z vaší dřeviny byly zdrojem ohrožení 
zdraví osob (např. při pohybu na veřejném 
prostranství či při zakrytí dopravní značky  
s následkem dopravní nehody), nesplnili byste 
podmínky prevenční odpovědnosti dané 
občanským právem.  
Z těchto důvodů vás žádáme o prověření 
možného přesahu vašich dřevin. V případě 
přesahu na veřejné prostranství proveďte 
vhodným způsobem jejich ořez. Zároveň však 
berte na zřetel, aby nedošlo k jejich poškození. 

Odbor dopravy 
a životního prostředí
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Letní období se pomalu chýlí ke svému konci a čeká nás podzimní období.
V červenci byla dokončena investiční stavba „Regenerace panelového 
sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B (6B–K4, 6B–K5, 6B–O7, 6B–O8, 
6B-S3)“, kdy byla provedena úprava veřejného prostranství v ulici Erno 
Košťála před a za čp. 1008–1011, před a za čp. 1005, před a za čp. 1006–
1007 a za čp. 1000–1004, došlo k rekonstrukci komunikací – vozovky, 
chodníků a parkoviště, byly osazeny nové lampy veřejného osvětlení  
a postaveny dvě nová kontejnerová stání. Sadové a terénní úpravy 
budou dokončeny na podzim za vhodných klimatických podmínek. 
Nyní probíhá výběrové řízení na realizaci investiční akce: „Vybudování 
výtahu a zrušení rampy u objektu čp. 983 v ulici Jana Zajíce“. 
Připravujeme projektovou dokumentaci na stavbu: „Stavební úpravy  
v ulici Rumunská před čp. 359–365, Pardubice“ a na stavbu „Oplocení 
plochy pro volné pobíhání psů v ulici Jana Zajíce“.  Oplocovaná plocha je 
zakreslena v situaci žlutě. Přístup do plochy je navržen z ulice Jana Zajíce 
poblíž stávajícího označníku plochy a koše na psí exkrementy.
 
Městský obvod Pardubice III má zpracovaný projekt na výsadbu 32 
stromů na území Městského obvodu Pardubice III, konkrétně na 
sídlišti Dubina – v 5 lokalitách, a to: v ulici Blahoutova za domem čp. 
624–632 (vedle MŠ Srdíčko), v ulici Blahoutova za domem čp. 607–612 
(vnitroblok), v ulici Blahoutova před domem čp. 607–612 (naproti 
penzionu), u dětského hřiště „Kunětická Hora“ a u restaurace Signál. 
Městský obvod nemůže samostatně žádat o dotaci, a proto požádal 

prostřednictvím orgánů Statutárního města Pardubice v srpnu 2021 na 
základě výzvy č. 4/2021 v rámci Národního programu Životní prostředí 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR o dotaci na 
výsadbu těchto stromů.  

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zeleně ubývá a může za to sucho, větry, kůrovec a proto chceme pomoci s novou 
výsadbou stromů ve Studáneckém lese.

Chcete se podílet na životním prostředí na našem území?
Starosta MO Pardubice III Vítězslav Štěpánek 
vyhlašuje akci!

Ne nadarmo již naši předci zvolili k rozšíření výsadby 
v našem okolí dub a tak dubové porosty tvoří nedílnou 
součást původní skladby dřevin v celé České republice. 
Tyto stromy totiž v sobě skrývají vysoký potenciál, 
který může zvýšit šanci na adaptaci lesů v měnících se 
klimatických podmínkách. Duby se přirozeně adaptují na 
teplejší a sušší podmínky nižších vegetačních stupňů. 
Pojďte s námi podpořit v našem okolí růst stromů, jejichž 
jméno se odráží i v názvu jedné části našeho městského 
obvodu. Více informací najdete na našich webových 
stránkách MO Pardubice III.

PÁR DUBŮ
PRO PARDUBICE
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Příchod čtyřnohého parťáka bývá obvykle pro každou rodinu velkou 
událostí . Je-li to navíc úplně poprvé – je důležité se na vše důkladně 
připravit. Už jen o výběru toho nejvhodnějšího kamaráda by se 
dala napsat samostatná kniha. Budete kupovat štěňátko? Anebo 
si adoptujete dospělého pejska? Obě varianty mají svoje výhody 
i nevýhody. Nezapomeňte si před koupí odpovědět na všechny 
otázky, které se s tou, kterou variantou váží. V následujících řádcích 
se podíváme na to, jak zvládnout základní péči o nového člena rodiny.

K důležitým rozhodnutí m patří, kde bude váš pejsek spát. Plánujete, 
že bude spát s vámi v posteli? I v takovém případě potřebuje mít svůj 
pelíšek. Je to prostor, kde má klid, kde může nerušeně odpočívat. 
Pelech by měl být dobře udržovatelný, nejlépe pratelný. Místo, kam 
jej umístí te, by mělo být klidné, určitě ne v průvanu, ale rovněž se 
vyvarujte blízkosti  přímého zdroje tepla.
V prvních dnech, někdy i týdnech počítejte s tí m, že štěňátko může 
truchlit po mamince, po své původní smečce. Dopřejte mu proto 
dostatečný kontakt s vámi. Navíc mu ponechejte například dečku (či 
něco podobného), co jste si přivezli z jeho původního domova a jejíž 
vůně mu toto působiště připomene.
Od prvopočátku je důležité začít pejska nechat zvykat na manipulaci. 
Co to znamená? Pejsek by si měl od vás nechat v klidu zkontrolovat oči, 
uši, zuby, drápky… Důležité je i lehnutí  na bok, sahání po celém těle. 
Těchto pár věcí vám velmi zjednoduší budoucí návštěvu u veterináře. 
Věřte, že i pro vás bude takové ošetření méně stresové. Tyto akti vity 
je ovšem dobré trénovat dopředu, v klidu a pohodě. Tedy ne až 
v okamžiku, kdy se objeví nějaký zdravotní problém.
Některým pejskům více slzí oči. Je dobré mít po ruce 
vhodný veterinární přípravek, který v případě potřeby 
nanesete na čistou jemnou látku. Otí rá se jak oční 
okolí, okolí slzného kanálku, tak můžete vytřít 
i samotný oční koutek. Na srsti  pod očima se 
někdy mohou vytvořit jakési tmavé 
„cesti čky“. K ošetření použijte 2x 
týdně speciální olejíček, který prsty 
vmasírujete do psí srsti . Slzička pak po ní 

bude stékat, aniž by docházelo k její oxidaci a pigmentovým změnám. 
Srst, která znovu naroste, již nebude poškozená.
Součástí  běžné spolupráce mezi vámi a pejskem by měla být kontrola 
jeho uší. Ucho by mělo být klidné, bez výtoku, bez zápachu. Preventi vně 
je proto čistí me veterinárním přípravkem, který se nakape do jednoho 
i druhého ucha a na obou stranách zevně promasírujeme kořen ucha. 
Vyplavený maz a nečistoty se vytí rají kosmeti ckým tamponem.
Od prvopočátku zvykáme psího kamaráda také na prohlídku jeho zubů 
a dásní. Zuby pravidelně zbavujeme zubního plaku pomocí měkkého 
zubního kartáčku a veterinární zubní pasty, dásně můžeme masírovat. 
Vhodné přírodní přípravky seženete v obchodní síti  včetně vybraných 
lékáren. Díky této akti vitě předejdeme vzniku zubního kamene, ve 
kterém se snadno množí bakterie, což je živná půda pro vznik zánětů 
dásní. Hrozí bolesti vost, ztráta chuti  k jídlu, ztráta zubů a pro majitele 
pak nezáviděníhodná situace, kdy pejskovi nepříjemně zapáchá 
z tlamy.
Další kapitolou jsou drápky. Pejsek si je může obrousit sám při chůzi, 
někdy je ale potřeba je zastřihnout, aby při chůzi nepřekážely. Na 
stříhání použijte k tomu určené klešti čky. Dráp se musí odstřihnout, 
nikoliv udrti t. U světlých drápků vidíte dobře proti  světlu, kde 
končí žilka, u tmavých to musíte odhadnout. Pokud i přes veškerou 
snahu střihnete hodně a teče krev, zachovejte klid, nejde o žádnou 

tragédii ani ohrožení života. Krvácení snadno 
zastavíte tí m, že k drápku přiložíte vati čku 
s pár krystalky hypermanganu a krvácení 
se během pár sekund zastaví.
K péči o vašeho parťáka vždy používejte 
veterinární přípravky, nikoliv ty lidské. 
S jejich výběrem i použití m vám poradí 

váš veterinář, lékárník, nebo chovatel. 
Nebojte se zeptat.

Pohodový čas 
s vaším chlupáčem přeje 
Mgr. Kateřina Brchelová

BUDEME MÍT PEJSKA…

KLUB SENIORŮ Č. 16 
SE OPĚT SCHÁZÍ

Klub seniorů č. 16, sídlící na adrese Erno Košťála 1014 
v Pardubicích, znovu po prázdninové pauze zahájil 

dne 1. září 2021 své fungování. 

Členové klubu se scházejí 
každou středu od 14:00 hodin 

v prostorách klubu.
Klub rád přivítá nové členy do svých řad. 

Těšit se můžete na kulturní akce, společná setkání 
a výlety, které jsou pořádány za fi nanční podpory 

Městského obvodu Pardubice III.

Přijďte posedět, popovídat si a získat nové přátele!!! 

Všichni jste srdečně zváni!!!

Věra Pavlásková – předsedkyně klubu seniorů č. 16

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

Blahopřejeme všem 
jménem pana starosty 
i celého městského obvodu.

Blahopřejeme
všem občanům, kteří v nadcházejících 
podzimních měsících oslaví 
svá životní jubilea.
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INFORMACE O VOLBÁCH DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR A SOUBĚŽNÉM 
REFERENDU O ZPŮSOBU OPRAVY ZELENÉ BRÁNY
Rozhodnutí m prezidenta republiky byly dne 31. prosince 2020 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby se na území České 
republiky konají ve dvou dnech, pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Zastupitelstvo města Pardubice rozhodlo dne 29. dubna 2021 o konání místního referenda, které se bude konat na celém území Statutárního 
města Pardubice, a občanům v místním referendu bude k rozhodnutí  předložena jednotná otázka: „Souhlasíte s tí m, aby při opravě Zelené brány 
byly obnoveny vnější omítky?“ Současně bylo rozhodnuto o tom, že místní referendum se bude konat současně s nejdříve konanými volbami do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Dochází tedy k souběhu místního referenda a voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdy se hlasovaní do voleb i referenda provádí 
současně ve stejný čas v příslušné okrskové volební místnosti , kde volič do společné volební urny vhodí dvě obálky různých barev – jedna pro volby 
do Poslanecké sněmovny a druhá pro referendum – pokud volič chce uplatnit své právo hlasovat v obou případech nebo jen tu, kde chce hlasovat.

INFORMACE O HLASOVÁNÍ V MÍSTNÍM REFERENDU

Místní referendum je organizováno a probíhá obdobně jako volby, je 
upraveno zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu. 
Právo hlasovat v místním referendu má občan Statutárního města 
Pardubice za předpokladu, že jde o státního občana České republiky nebo 
státního občana jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní 
úmluva, který alespoň v den hlasování dosáhl věku nejméně 18 let, 
a který je přihlášen k trvalému pobytu ve Statutárním městě Pardubice, 
resp. v příslušném městském obvodu. 
Hlasovací lístky NEBUDOU občanům doručeny do schránek místa trvalého 
bydliště, ale budou k dispozici přímo v hlasovací místnosti .

Občané mohou hlasovat v hlasovacím okrsku v místě trvalého bydliště, a to 
buď přímo v hlasovací místnosti  anebo výjimečně ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, na vyžádání do přenosné urny. V tom případě může 
občan požádat o návštěvu členů okrskové komise s přenosnou hlasovací 
schránkou (ale pouze v případě, že se občan nachází v rámci hlasovacího 
okrsku, kde má trvalý pobyt).
Hlasovací okrsky jsou shodné s volebními okrsky, ve kterých se voliči 
zúčastňují voleb podle místa trvalého bydliště. Občan, který se nebude 
zdržovat v době hlasování v místním referendu v hlasovacím okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na hlasovací průkaz 
v jakémkoliv hlasovacím okrsku na území Statutárního města Pardubice. 
O vydání hlasovacího průkazu může požádat občan s trvalým bydlištěm 

INFORMACE O HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Volby do poslanecké sněmovny jsou upraveny zákonem č. 247/1992 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky v platném znění.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Při volbách do Poslanecké sněmovny může volič hlasovat na voličský 
průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, ale také 
v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u zastupitelského 
úřadu. Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého pobytu 
voliče, popř. zastupitelské úřady, je-li volič s bydlištěm v zahraničí již zapsán 
ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu (zápis do zvláštního 
seznamu u zastupitelského úřadu je trvalého charakteru, nejedná se 
o jednorázový zápis).
O vydání voličského průkazu může volič požádat následujícími způsoby:
•  PÍSEMNĚ – písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává 

obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče 
(u kterého je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to 
nejpozději do pátku 1. října 2021 do 16.00 hodin (do této doby 
musí být žádost obecnímu úřadu doručena). Žádost v listi nné 
podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče 
(= volič žádost např. zaslal poštou). V této souvislosti  připomínáme, že 
ověření podpisu je v daném případě u správních úřadů osvobozeno 
od správního poplatku. Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické 
podobě, avšak pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat 
o osobní datovou schránku voliče, zaslání žádosti  z datové schránky 
jiné osoby je nepřípustné).

•  OSOBNĚ – na úřadě nejpozději do středy 6. října 2021 do 16.00 hodin, 
kdy se uzavřou seznamy voličů.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Nejpozději 3 dny před volbami budou občanům doručeny do schránek 
místa trvalého bydliště hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny 
PČR. Žádáme občany, aby si zkontrolovali označení svých schránek pro 
bezproblémové doručení hlasovacích lístků. Ve dnech voleb budou 
hlasovací lístky k dispozici ve všech volebních místnostech.

ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU
Po obdržení úřední obálky šedé barvy C4, případně hlasovacích lístků, 
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde volič 
vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politi cké strany, politi ckého 
hnutí  či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve 
prospěch vybrané politi cké strany, politi ckého hnutí  nebo koalice. Zároveň 
může volič na hlasovacím lístku vybrané politi cké strany, politi ckého hnutí , 
koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího 
lístku vliv.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
Veškeré informace ohledně voleb, průběhu, způsobu hlasování najdete na 
www.mvrcz.cz. a na webové stránce MO Pardubice III.
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Vzhledem k současné nelehké situaci v souvislosti  s epidemií Covid-19, žádáme všechny voliče o dodržování 
aktuálních hygienických a bezpečnostních pravidel. 
Je na zvážení každého voliče, zda si vezme vlastní psací potřeby pro zaškrtnutí  preferenčních hlasů.

Ing. Irena Nimsová
tajemník úřadu

na území MO Pardubice III na našem úřadě, a to písemně do 1. 10. 2021 
nebo osobně až do 6. 10. 2021.
Žádost o hlasovací průkaz v listi nné podobě lze podat opatřenou úředně 
ověřeným podpisem občana (ověření podpisu na žádosti  není osvobozeno 
od správního poplatku). Vydávat hlasovací průkazy je možné neprodleně 
na adresy dle požadavků občanů nebo osobně.

HLASOVÁNÍ
•  Občan po příchodu do hlasovací místnosti  prokáže okrskové 

komisi svou totožnost a státní občanství České republiky, popř. 
státní občanství jiného státu platným občanským průkazem, jde-li 
o cizince průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, 
diplomati ckým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Občanu, který tak neučiní, nebude hlasování 
umožněno. 

•  Občan, který se dostavil do hlasovací místnosti  s hlasovacím 
průkazem mimo místo svého trvalého bydliště, odevzdá tento 

průkaz okrskové komisi, bude zapsán do seznamu oprávněných osob 
(občanů) a bude mu umožněno hlasovat.

•  Občan obdrží od hlasovací komise hlasovací lístek a úřední obálku 
bílé barvy C5 a v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku 
označí křížkem v příslušném rámečku předti štěnou odpověď „ANO“ 
nebo “NE“, pro kterou hlasuje a vloží tento hlasovací lístek do úřední 
obálky. Pokud se občan neodebere do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. 

•  Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vhodí 
občan úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky. 
Každý občan hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

K platnosti  rozhodnutí  v místním referendu je třeba účasti  alespoň 
35 % občanů. Rozhodnutí  v místním referendu je závazné, hlasovala-
li pro ně nadpoloviční většina občanů, kteří se místního referenda 
zúčastnili, a alespoň 25 % občanů zapsaných v seznamech oprávněných 
osob. Pokud by tohoto výsledku bylo dosaženo, bude rozhodnutí  
v místním referendu pro zastupitelstvo města závazné.

REFERENDUM O ZPŮSOBU OPRAVY ZELENÉ BRÁNY
Souběžně s podzimními parlamentními volbami, ve dnech 8. a 9. října, 
dostanou obyvatelé Pardubic možnost rozhodnout o vzhledu významné 
dominanty svého města. V místním referendu budou hlasovat o tom, 
zda si Zelená brána ponechá svůj současný vzhled, tedy režné zdivo, 
nebo dostane omítku, kterou bylo těleso věže opatřeno od výstavby na 
počátku 16. století , až do roku 1912, kdy byla při opravách a přestavbě 
věže omítka odstraněna. Město vyhlásilo referendum, v němž se mají 
obyvatelé Pardubic vyjádřit ke způsobu, jakým má město Zelenou bránu 
opravit. Odpovídat budou na jedinou otázku: „Souhlasíte s tí m, aby při 
opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?“
Hlasovat se bude ve stejných volebních místnostech, v jakých budou 
probíhat volby parlamentní. Hlasovací lístek pro referendum ale voliči 
nedostanou s volebními lístky předem do schránek, ale po prokázání 
totožnosti  až ve volební místnosti . Vhazovat je budou do stejné hlasovací 
urny, jako volební lístky, ale v samostatné obálce. Na hlasovacích lístcích 
pro referendum je nati štěno znění otázky, voliči budou odpověď ANO 
nebo NE křížkovat, dalšími úpravami by lístek zneplatnili.
Výsledky referenda jsou platné, pokud se hlasování zúčastní minimálně 
35 procent všech oprávněných voličů, v Pardubicích tedy více než 24 ti síc 
lidí. Rozhodnutí  přijaté v referendu je závazné, pokud se pro něj vysloví 
většina hlasujících a nejméně 25 procent všech oprávněných voličů. Ať 
už tedy voliči vyjádří s omítnutí m Zelené brány souhlas či nesouhlas, je 
pro závaznost jejich názoru potřeba více než 17 ti síc shodných hlasovacích 
lístků.
Podobně, jako je tomu v případě parlamentních voleb, budou moci 
i v případě referenda voliči, kteří se nemohou hlasování zúčastnit ve svém 
volebním okrsku, požádat o vydání hlasovacího průkazu, a to osobně na 
Úřadě městského obvodu v místě svého trvalého pobytu nebo písemně 
s úředně ověřeným podpisem. 
O budoucnosti  Zelené brány ale mohou rozhodnout pouze občané 
s trvalým pobytem v Pardubicích a na území statutárního města Pardubice. 
Hlasování bude umožněno i těm, kteří do volební místnosti , zejména ze 
zdravotních důvodů, nemohou přijít. Po předchozí dohodě za nimi do 
místa bydliště přijdou volební komisaři s přenosnou urnou.

PROČ JE TŘEBA ZELENOU BRÁNU OPRAVIT?

Zelená brána je v Pardubicích jedinou dochovanou branou goti ckého 
městského opevnění. Byla postavena v roce 1507, po požáru roku 1538 
byla nastavena o zhruba 13 metrů a opatřena typickým zastřešením 
(cca rok 1542).  Až do začátku 20. století  byla omítnuta, teprve v roce 1912 
byl vybudován ochoz a věž byla zbavena omítky.
Již v roce 2009 stati k konstatoval porušení zdiva brány, v roce 2013 
byla stati ka věže zajištěna výměnou nefunkčních táhel a přidáním 
dalších kotevních prvků, následně byly řešeny opravy havarijního stavu 
degradovaných částí  zdiva. Kamenné zdivo, permanentně vystavené 
povětrnostním vlivům, je ale stále ve špatném technickém stavu, kdy 
hrozí uvolnění zvětralých úlomků. Mimo jiné konstrukce věže, zejména 
v místech oslabených okenními otvory, vykazuje verti kální trhliny, 
a projevují se na ní objemové změny v důsledku působení teplot. Špatný 
technický stav vyžaduje další stati cké zajištění památky i ochranu pláště 
proti  povětrnostním vlivům. To je možné řešit dvěma způsoby. Buď 
konzervační metodou, při níž by bylo zdivo očištěno, podle potřeby 
přespárováno, kámen zpevněn a provedena hydrofobizace, která se musí 
po několika letech opakovat. Další možností  je návrat ke světlé omítce. I ta 
by měla obsahovat vodu odpuzující materiály a neměla by být hladká, ale 
plasti cká, respektující nerovnost zdiva i vystouplé solitérní kameny. 
Obě metody mají svá pro a proti . Zastánci zachování režného zdiva 
se nechtějí rozloučit s představou Zelené brány, jak ji znají od dětství, 
druhý tábor argumentuje nutností  lépe chránit stavbu a zachovat 
ji tak po další generace. Pokud se chcete dozvědět více o názorech 
odborníků – památkářů, restaurátorů i techniků, navšti vte web města 
(www.pardubice.eu). Pod odkazem Důležité informace najdete dostupnou 
dokumentaci. A nezapomeňte v pátek 8. října nebo v sobotu 9. října přijít 
vyjádřit svůj názor v místním referendu, vzhled věže Zelené brány máte 
ve svých rukou! 

Tiskový úsek
Magistrát města Pardubic
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DOMOV PRO SENIORY DUBINA

V dnešním čísle bych vám ráda představila 
Domov pro seniory Dubina, který sídlí v našem 
obvodě v Blahoutově ulici. Domov pro seniory 
Dubina poskytuje službu seniorům od 60 let 
se sníženou pohyblivostí, sníženou schopností 
sebeobsluhy či zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která 
jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, 
pečovatelskou službou ani jinými službami 
sociální péče.
Posláním pobytové sociální služby v Domově 
pro seniory Dubina Pardubice je vytvořit 
klientům příjemné prostředí a být pro ně 
skutečným domovem. Veškerý odborný 
personál poskytuje profesionální služby, a to 
jak sociální, ošetřovatelské, tak i zdravotní. 
Klienti jsou zde podporováni v tom, aby 
zvládli sami co nejvíce běžných činností. Při 
tom všem personál respektuje individuální 

potřeby a chová se k uživatelům s respektem 
a úctou. Díky neziskové organizaci Bethany – 
Dům pomoci je zprostředkována také pomoc 
psychoterapeutická. 
Služba je poskytována převážně v jedno- 
lůžkových pokojích, kterých je 145 a pouze 
4 pokoje jsou dvoulůžkové. Celý domov 
je obklopen zahradou, která není z ulice 
Blahoutova vidět, ale u klientů je velmi 
oblíbená a hojně využívána.  
Domov nabízí mnoho aktivit, aby jeho 
klienti zůstali co nejvíce aktivní a tím v dobré 
psychické i fyzické kondici. Mezi nejoblíbenější 
aktivity patří například cvičení, canisterapie, 
muzikoterapie, grilování či různá vystoupení. 
Domov také pravidelně pořádá velikonoční  
a vánoční jarmark, na který mohou přijít i lidé 
z veřejnosti. 

A jak se do domova přihlásit? Stačí vyplnit 
žádost, která je k vyzvednutí přímo v domově, 
nebo je dostupná na webových stránkách www.
ssmpce.cz/dps-dubina. Zde najdete i veškeré 
další podrobnosti, fotogalerii a kontakty na 
pracovníky domova, kteří vám rádi poskytnou 
podrobné informace o fungování domova. 
Ráda bych upozornila, že do domova jsou 
přijímáni jen ti klienti, kteří opravdu potřebují 
pomoc druhé osoby a doba přijetí není závislá 
na době podání žádosti, nýbrž na aktuálním 
zdravotním stavu žadatele a jeho sociální 
situaci. Laicky řečeno, čím je na tom žadatel 
hůř po zdravotní a sociální stránce, tím rychleji 
se do domova dostane a je jedno, kdy žádost 
podal. V domově se tak snaží pomoc lidem, 
kteří pomoc skutečně potřebují. 

Mgr. Monika Kopecká
předsedkyně Humanitní a bezpečností komise

Strážníci obvodního oddělení na Dubině již 
brzy změní svou adresu. Během měsíce září se 
přestěhují do nových bezbariérových prostor 
na adrese Erno Košťála 980, Pardubice. Přesné 
datum, kdy začne nová služebna sloužit 
občanům, bude zveřejněno na webových 
stránkách Městské policie Pardubice: www.
mppardubice.cz a na našich sociálních sítích. 
Prozatím ale strážníci zůstávají na Úřadě 
městského obvodu III, odkud zajišťují kontrolní 
činnost po celém svém obvodu. Do jejich 
působnosti spadá nejen Dubina, Studánka, 
Hůrka, ale i ulice Sakařova, dále směrem k centru 
i Bubeníkovy sady či lokalita u Automatických 
mlýnů a Park na Špici. Dále strážníci zajišťují 
dohled v městské části Pardubičky, Černá za 
Bory, Mnětice, Drozdice, Nemošice, Žižín, 

Staročernsko a Hostovice. Jedná se o rozlehlé 
území, přičemž každou část trápí rozmanité 
problémy, které strážníci pomáhají řešit.  
V případě oznámení přestupku mohou občané 
využívat stálou službu, která koordinuje 
činnost všech hlídek na území města, tedy 

i obvodních. Kontakt na stálou službu je  
466 859 220 nebo 605 206 251. V případě 
ohrožení zdraví, života či majetku je k dispozici 
i tísňová linka 156. Podněty je možné zasílat též 
písemně na sekretariat@mppardubice.cz.
Městská policie zároveň hledá nové posily 
– muže i ženy, kteří by sloužili na obvodních 
odděleních. Uchazeči musí splňovat 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 již na zmiňovaných webových 
stránkách strážníků. 

Mgr. Lucie Klementová
Preventivní a informační služba

Městská policie Pardubice

STRÁŽNÍCI NA DUBINĚ BUDOU MÍT NOVOU  
SLUŽEBNU A HLEDAJÍ NOVÉ KOLEGY
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Vážení spoluobčané,
opět jsme se přesunuli do posledního 
měsíce tohoto roku. Nevím jak vy, ale 
já mám pocit, že ten čas neuvěřitelně 
rychle letí . Ještě před chvílí tu byl 
podzim, který se v letošním roce 
opravdu vyvedl a babí léto nám 
ukázalo svou sílu a pestrobarevnost 
a najednou jsou už za dveřmi Vánoce 
a oslavy příchodu nového roku. 
I v letošním roce jsme se nakonec 
rozhodli neuskutečnit vánoční 
zpívání. Samotné nás to velice mrzí, 
ale bohužel nejsme schopni zajisti t 
proti epidemiologická opatření. 

Doufám, že už v příští m roce budeme moct na tuto tradici zase navázat. 
Teď je nejdůležitější především naše zdraví a zdraví všech našich blízkých.
Pojďme si zrekapitulovat, co se nám v letošním roce podařilo a co nás čeká 
v tom roce novém.
V jarních měsících jsme na plochách zařazených do pasportu veřejné 
zeleně vysadili nové dřeviny, keře a trvalky. Byly dokončeny sadové 
a terénní úpravy stavby „Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa 
U – lokalita 6B“, také byla úspěšně dokončena stavba „Oprava chodníku 
v ulici Sezemická od křižovatky s ulicí Věry Junkové po křižovatku s ulicí 
Bezdíčkova“.
V rámci kultury to v letošním roce nebylo jednoduché. Nicméně se nám 
podařilo v letních měsících zajisti t letní kino a velký úspěch mělo také 
tradiční opékání buřtů, které se střídá na Dubině a Na Drážce.

Jako velký a správný krok vnímám přestěhování knihovny do nových prostor 
(pod Úřad městského obvodu Pardubice III). Knihovna prošla kompletní 
rekonstrukcí a je již zcela využívána našimi spoluobčany. Jako velké plus 
hodnotí m možnost vstupu maminek s kočárky nebo hendikepovaných 
občanů.
Jak jste si jistě všimli, došlo k zahájení stavby „Vybudování výtahu a zrušení 
rampy u objektu čp. 983 v ulici Jana Zajíce“. Její neutěšený stav nás již 
dlouho tí ží a v jinak upraveném centru Dubiny je nehezkým mementem 
minulosti . Po jejím odstranění bude možno revitalizovat i přilehlou 
veřejnou zeleň a provést zde nové výsadby, návrh již máme připraven. 
Zhotovitelem stavby je společnost BAUSET CZ, a.s. a termín dokončení 
stavby je plánován na březen 2022.
V příští m roce plánujeme výsadbu 32 ks listnatých stromů na území MO 
Pardubice III, konkrétně na sídlišti  Dubina v 5 lokalitách, na které nám byla 
poskytnuta dotace. Jsem rád, že další část sídliště bude zase o kus zelenější.
Také plánujeme realizovat stavbu „Oplocení plochy pro volné pobíhání 
psů v ulici Jana Zajíce“. Na stavbu byl vydán územní souhlas a na stavbu 
„Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359–365, Pardubice“ byla 
dokončena projektová dokumentace. 

Rád bych závěrem poděkoval všem členům rady a zastupitelstva, svým 
spolupracovníkům na úřadě městského obvodu za celoroční práci 
a společnou snahu o postupné rozvíjení našeho obvodu.
Přeji Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití  vánočních svátků, ať jsou 
plné radosti  a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí  a spokojenosti .

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

Vítězslav Štěpánek

Problémy 
s odstavenými koloběžkami

Městský obvod Pardubice � I
Vám přeje veselé Vánoce 

a klidný a pohodový nový rok 2022
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STRÁŽNÍCI KONTROLUJÍ CYKLISTY, 
KOLO JIM DOKONCE VYBAVÍ BLIKAČKAMI

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás v tento sváteční 
čas pozdravit a popřát Vám krásné 
svátky a šťastný nový rok 2022. 
Nejvíce Vám přeji pevné zdraví 
v nadcházejícím Vánočním čase.
Právě před rokem jsem na tomto 
místě psal o některých probíhajících 
a plánovaných dopravních stavbách. 
Informoval jsem Vás o tom, že nic 
nebrání tomu, aby se na jaře začal 
stavět Severovýchodní obchvat, jak 

se bohužel opět ukázalo byl to přehnaný opti mismus.
Asi se shodneme, že Severovýchodní obchvat patří z pohledu dopravy 
v Pardubicích mezi naprosto stěžejní stavby. Po jeho dokončení dojde 
k výrazné úlevě a snížení dopravní zátěže ve městě. Obyvatelé a řidiči 
proto s napětí m vyhlížejí termín zahájení výstavby a současně se 
obávají, aby nedošlo k opětovnému posunu tohoto termínu, jako jsme 
již tomu byli svědky několikrát v minulosti .
Pravidelně od Vás dostávám desítky e-mailů a dotazů, které se týkají 
právě aktuálního stavu příprav severovýchodního obchvatu. Mezi často 
se opakujícími dotazy jsou otázky typu, co se aktuálně děje v trase 
budoucího obchvatu, z jakého důvodu zde došlo k navození hlíny zpět 
nebo také kdy konečně ŘSD „kopne“ do země a zahájí stavební práce.
A proto jsem se rozhodl k danému tématu po roce vráti t a připravil 
jsem pro Vás stručný report s klíčovými informacemi, které by Vám 
neměly uniknout.
Osobně považuji dokončení obchvatu za absolutní prioritu. Nedávno 
jsem se proto setkal s kolegou zastupitelem a současně i poslancem 
Marti nem Kolovratníkem, který se intenzivně věnuje dopravě v našem 
kraji. Společně jsme hledali odpovědi na zmiňované dotazy. Tady jsou.
Téměř každý řidič projíždějící kolem trasy severovýchodního obchvatu 
si musel všimnout probíhajícího záchranného archeologického 
výzkumu. Spoustu z Vás zaujalo, že po jeho částečném provedení došlo 
k navezení hlíny zpět.
Důvodem tohoto kroku je skutečnost, že pokud by se v záboru 
nechaly skryté rýhy a plochy, pak by v nich přes zimu stála voda, která 
by způsobila degradaci podloží. To by pravděpodobně v konečném 
výsledku znamenalo komplikace a vícenáklady stavby. Z tohoto důvodu 
se pardubická pobočka Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodla právě 

pro tento krok a navezlo hlínu částečně zpět.
Považuji za důležité zmínit, že archeologický průzkum není stále 
zcela dokončen. Konkrétní termín dokončení archeologických prací 
se podle ŘSD dá velmi těžko časově naplánovat. Pokud by toti ž došlo 
k významnému nálezu, pak lze logicky předpokládat prodloužení 
plánovaného termínu jeho dokončení. 
Významnou otázkou bez odpovědi zůstává také termín dokončení 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. „Otevíraní obálek“ je nyní 
stanoveno na 23. února 2022. Pokud nebudou výběr zhotovitele 
provázet odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pak by 
k zahájení stavby mělo dojít v dubnu příští ho roku. 
Doufám, že nedojde již k žádnému posunu v termínech a ŘSD skutečně 
zahájí výstavbu severovýchodního obchvatu v zde uvedeném termínu. 
Jedná se o klíčovou stavbu a je tak naprosto nezbytné, aby k tomuto 
projektu všichni přistupovali s maximální odpovědností  a s cílem co 
nejrychlejšího zahájení. Já osobně společně s Marti nem Kolovratníkem 
mohu slíbit, že pro dosažení tohoto cíle uděláme vše, co bude v našich 
společných silách.
Závěrem bych ještě jednou rád využil příležitosti  a popřál všem krásné 
Vánoce, klidné svátky a šťastný nový rok 2022.

Váš místostarosta, Pavel Kožíšek

 Pavel Kožíšek

Až Vánoce přijdou v plné síle,
ať máte kolem všechny své milé.
Užijte si zaslouženého klidu
a po každodenních starostech ani vidu.

Nádherné Vánoce
a krásný nový rok.

Nesvítí š, nejsi vidět. A to je problém. Strážníci se na něj snaží upozornit 
v rámci svých preventi vních akcí. Zatí m mají pardubičtí  cyklisté pochvalu, 
protože těch neosvětlených je minimum. Koho strážníci nachytají 
bez osvětlení, dostane pokutu a k tomu i blikačky, které si cyklista 
ihned připevní na kolo. V rámci těchto kontrol se hlídky zaměřují i na 
kolemjdoucí, případně i na sportovce běžící kolem místa kontroly, kterým 
rozdávají refl exní pásky. Přestože ve městech neplatí  povinnost chodců 
používat refl exní prvky, tak jako mimo obec, strážníci je doporučují. 
Právě takové maličkosti  pomáhají k ochraně zdraví a chodec vybaven 
refl exními prvky či doplňky je vidět na mnohem větší vzdálenost. Kontroly 
cyklistů budou průběžně pokračovat i v prosinci a vyplánovány jsou 
i v lokalitě Dubina, Slovany a Pardubičky. 

Lucie Klementová
Preventi vní a informační služba
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POZVÁNKA 
DO KNIHOVNY

3. 1. – 23. 1.
Zimní rukavice – alternati vní 
kreati vní dílničky

24. 1. – 6. 2.
Polární medvídek Snížek
– alternati vní kreati vní dílničky

7. 2. – 27. 2.
Valentýnský robot Emílek 
– alternati vní kreati vní dílničky

31. 1.
Čtenářem za vysvědčení 

1. 2. – 28. 2.
Vzdělávací besedy pro MŠ 
„Krtečkova dobrodružství“

15. 2. – 15. 3.
Prázdninové luštění pro děti 

28. 2. – 20. 3.
Jarní strom – alternati vní kreati vní 
dílničky

1. 3. – 31. 3.
Vzdělávací besedy pro MŠ 
a pro 3. ročníky ZŠ

1. 3. – 31. 3. 
Amnesti e poplatků za upomínky 

1. 3. – 31. 3.
Březen – Měsíc čtenářů

1. 3. – 31. 3. 
Junior kvíz pro děti  od 7 do 10 let

1. 3. – 31. 3.
Junior kvíz pro děti  od 11 do 15 let

21. 3. – 10. 4. 
Pracovité včeličky – alternati vní 
kreati vní dílničky

31. 3.
Nejakti vnější čtenář roku 

Knihovna Dubina je nedílnou součástí  Městského 
obvodu Pardubice III a její rozvoj je dán strukturou 
čtenářů knihovny. V současnosti  je chod knihovny 
opti malizován na základě epidemiologických 
opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. 
Aktuality knihovny naleznete na webu knihovny, 
Facebooku Knihovna Dubina a nyní i na 
Instagramu knihovnadubina. 

                                      Těšíme se na vaši návštěvu. 

Soutěžní křížovka

 1.  Krásná literatura || opak muže.
 2.  Román W. Scott a || literatura hovorově.
 3.  Vepřová pochoutka || římská číslice čtyři || název knihy T. Keleová-Vasilková .
 4.  Ples || zastarale déšť || kniha.
 5.  Nadutec || horký nápoj || gratulovat.
 6.  Přístavní hráz || ta i ona || záhuba.
 7.  Medonosný hmyz || rez (mn.č.) || mít sen.
 8.  Asi || zmrzlá voda || tmavá místa za osvětlením (mn.č.).
 9.  Pohádková postava (Amálka) || pokleslá literatura || papír (část knihy).
 10. Vášnivý čtenář knih || román spisovatele E. Zoly.

Správně vyluštěnou tajenku křížovky nám doneste do knihovny, zašlete poštou, zprávou z Facebooku 
nebo e-mailem na knihovna.dubina@seznam.cz
do 31. 1. 2022 včetně.
Pro vylosované 3 vítěze se správným znění tajenky 
jsou připraveny krásné knihy.

Přejeme krásné Vánoce a do nového roku především 
zdraví, štěstí , lásku i pohodu.

Knihovna MO Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 
Pardubice, tel.: 466 264 313 nebo 731 198 161

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Milí čtenáři, 
knihovna na Dubině pro Vás připravila soutěžní křížovku. 
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V listopadu proběhl podzimní úklid listí, a to jak z travnatých ploch, tak 
i z komunikací. Byla provedena poslední seč trávníků se sběrem listí. 
Práce byly koordinovány a souběžně bylo uklízeno i listí z komunikací. 
Před zimním obdobím byly vyčištěny dešťové kanalizační vpusti, aby byl 
zajištěn odtok vody z komunikací. Zahradnice připravily záhony na zimní 
období.
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o projektu na výsadbu 
32 stromů na území Městského obvodu Pardubice III, konkrétně na 
sídlišti Dubina v 5 lokalitách, a to: v ulici Blahoutova za domem čp. 
624–632 (vedle MŠ Srdíčko), v ulici Blahoutova za domem čp. 607–612 
(vnitroblok), v ulici Blahoutova před domem čp. 607–612 (naproti 
penzionu), u dětského hřiště „Kunětická Hora“ a u restaurace Signál. 
Městský obvod nemůže samostatně žádat o dotaci, a proto požádal 
prostřednictvím orgánů Statutárního města Pardubice v srpnu 2021 na 
základě výzvy č. 4/2021 v rámci Národního programu Životní prostředí 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR o dotaci na 
výsadbu těchto stromů.  Radostná zpráva pro nás je, že rozhodnutím 
Státního fondu životního prostředí ČR nám byla dotace na výsadbu  
32 ks listnatých stromů poskytnuta a v příštím roce plánujeme výsadbu 
uskutečnit.
V příštím roce plánujeme též realizovat stavbu „Oplocení plochy pro 
volné pobíhání psů v ulici Jana Zajíce“. Na stavbu byl vydán územní 
souhlas.
Sadové a terénní úpravy stavby „Regenerace panelového sídliště 
Dubina – etapa U – lokalita 6B“ byly dokončeny. 

Na stavbu „Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359–365, 
Pardubice“ byla dokončena projektová dokumentace. 
Koncem října 2021 došlo k zahájení stavby „Vybudování výtahu  
a zrušení rampy u objektu čp. 983 v ulici Jana Zajíce“. Předmětem 
veřejné zakázky je změna dokončené stavby – odstranění stávající 
rampy pro pěší zajišťující bezbariérový přístup do 2. NP objektů čp. 
982 a čp. 983 v ulici Jana Zajíce na sídlišti Dubina v Pardubicích a nová 
stavba – vybudování exteriérového elektrického výtahu umístěného  
v samonosné šachtě a technicky napojeného na ochoz objektu čp. 983. 
Zhotovitel stavby je společnost BAUSET CZ, a.s. a termín dokončení 
stavby je březen 2022. 
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, pohody  
a vše nejlepší do roku 2022.

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DUBINSKOU ŠKOLOU ZNĚLO:  
„BUENOS DÍAS!“
Základní škola Dubina realizovala ve spolupráci s Asociací jídelen ČR 
projekt Vítejte v Mexiku. Žáci a učitelé se na projekt připravili opravdu 
svědomitě. Vyráběli si sombrera, ponča, školu prozářily a vyzdobily výrobky 
žáků inspirované Mexikem. Celý projekt oficiálně zahájila velvyslankyně 
Spojených států mexických Její Excelence Leonora Rueda dne 20. 10. 2021. 
Slavnostní ráz celé akce umocnila i přítomnost nejvyšších představitelů 
města a dalších hostů. Mezi hosty jsme přivítali primátora města Martina 
Charváta, náměstka primátora Jakuba Rychteckého a starostu městského 
obvodu MO III Vítězslava Štěpánka. Všichni jsme nedočkavě očekávali na 
nádvoří příjezd paní velvyslankyně. Vstříc jejím krokům se z nádvoří neslo 
buenos dias. Po oficiálním přivítání jsme hosty nechali nahlédnout do 
školního života. Žáci si připravili krátkou rozcvičku a typický mexický tanec. 
Spontánní přivítání a pěkné vystoupení ocenila paní velvyslankyně krátkou 
zdravicí ve školním rozhlase. Celá delegace se pak vydala na prohlídku 
školy. Hosté nahlédli i do vyučovacích hodin. I malí prvňáčkové se na tento 
den vzorně připravili. Zdravili nás v sombrerech, zazpívali písničku a paní 
velvyslankyně ocenila, jak umí počítat ve třech jazycích – česky, anglicky  
a španělsky. Hosté zhlédli krátké vystoupení dětí ze školní družiny  
a gymnastické vystoupení našich žákyň motivované vzpomínkou na Věru 
Čáslavskou. V hudebním sále nás okouzlili malí hudebníci a pak už naše 
kroky směřovaly do školní jídelny, kde hostům i všem strávníkům celý tým 
školní kuchyně v čele s Milošem Panochou, majitelem mexické restaurace, 
připravil skvělé mexické menu. Z rukou Její Excelence přijal kolektiv školní 
jídelny certifikát Den mexické kuchyně v českých školních jídelnách.
Neformální a milá atmosféra ve všech zanechala nesmazatelný otisk.

Ivana Rozinková

Vánočnízpívání
23. prosince 2021 od 17:00 hodin

centrální park Dubina

ZRUŠENO
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PSÍ EXKREMENTY
K dnešnímu dni je na území Městského 
obvodu Pardubice III rozmístěno 66 košů na psí 
exkrementy se zásobníky na sáčky, které jsou 
pravidelně doplňovány. V období od 1. 11. do 
31. 3. je výsyp 1x týdně ve čtvrtek a v období 
od 1. 4. do 31. 10. je výsyp 2x týdně v pondělí
 a ve čtvrtek. Dále máme na obvodu rozmístěno 
134 odpadkových košů. Do odpadkových košů 
lze vhodit i psí exkrement v sáčku.
Na obvodě je k dispozici 200 odpadkových košů 
a přesto přejít přes trávník a nešlápnout do ….. 
je někdy nadlidský výkon. 
Na veřejném prostranství města Pardubic jsme 
v srpnu 2015 vybudovali v ulici Blahoutova 
první oplocený prostor pro volné pobíhání 
psů, tento prostor byl v roce 2020 rozdělen na 
dvě části . V roce 2022 plánujeme vybudovat 
oplocený prostor pro volné pobíhání psů 
v ulici Jana Zajíce podél silnice č. I/36. I ve 
vymezených plochách pro volné pobíhání psů, 
oplocených i neoplocených platí  povinnost 
uklízet psí exkrementy.

ČERNÉ SKLÁDKY
Někteří z nás možná při procházkách přírodou 
narazili na černou skládku, dnes už nemusíme 
ani do přírody, protože černými skládkami je 
náš městský obvod poslední dobou „zasypán“. 
Denně je likvidováno několik černých skládek. 
U kontejnerových stanovišť jsou odkládány 
celé sestavy nábytku, lednice. Přikládám 
několik fotek pořízených při páteční procházce 
po městském obvodě ☺. Na parkoviště na 
křižovatce ulic Věry Junkové a Na Drážce 
byla odložena postel, matrace, kancelářská 

židle a další odpad. V ulici Luďka Matury 
mezi kontejnerovým přístřeškem u čp. 816 
a oplocením mateřské školy byla odložena sedací 
souprava, koberce a matrace. U kontejnerového 
přístřešku v ulici Jana Zajíce za čp. 954 byla 
odložena kuchyňská linka, matrace a záchodová 
mísa. A za peníze nás všech se to zlikviduje…. 
Služby města Pardubic a.s. odklízí pouze odpad 
z kontejnerových přístřešků. Vše, co je mimo ně 
je již černá skládka. Odvoz a likvidaci černých 

skládek objednává a hradí ze svého rozpočtu 
Městský obvod Pardubice III. Odložený nábytek, 
zejména matrace využívají lidé bez domova pro 
vybudování svých venkovních příbytků a tí m 
dochází k dalším nepříjemným a nebezpečným 
situacím, kterým by se dalo zabránit, kdyby 
původci černých skládek nábytek odvezli na 
separační dvůr a zde jej bezplatně uložili. 
Přejeme Vám mnoho příjemných procházek bez 
nepříjemných zážitků .

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

ODPAD – KAM S NÍM???

DUBINSKOU ŠKOLOU ZNĚLO: 
„BUENOS DÍAS!“

VÁNOČNÍ VÝPUJČNÍ DOBA

Čtvrtek 23. 12. 2021 9 – 12 hod.  13 – 15 hod.
Pátek 24. 12. 2021           zavřeno
Pondělí  27. 12. 2021   13 – 18 hod.
Úterý 28. 12. 2021           zavřeno
Středa 29. 12. 2021 9 – 12 hod.  13 – 17 hod.
Čtvrtek 30. 12. 2021 9 – 12 hod.  13 – 16 hod.
Pátek 31. 12. 2021 9 – 12 hod.

Blahopřejeme
všem občanům, kteří v zimních 
měsících oslaví svá životní jubilea.
Všem, kteří oslaví osmdesát let a další kulatá jubilea, budou 
zástupci Městského obvodu Pardubice III gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem pana starosty 
i celého městského obvodu.
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TIP NA NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ?  
BÝT DOBROVOLNÍK!

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM  
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Každý rok 5. prosince rozdává štědrou nadílku Mikuláš. Málokdo ale ví, 
že na toto datum je zároveň vyhlášený Mezinárodní den dobrovolníků, 
jenž připomíná jejich obrovský přínos pro společnost. Pomáhají dětem, 
osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným, seniorům, 
v nemocnicích či přírodě. Svou sílu ukázalo dobrovolnictví rovněž  
v uplynulých dvou letech při krizových situacích. Dobrovolníci šili roušky, 
zajišťovali nákupy pro potřebné, pomáhali ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních či s následky ničivého tornáda na Moravě. Že je tato práce nejen 
užitečná, ale i zábavná, se denně přesvědčují tisíce lidí v naší zemi i po 
celém světě, kteří se jí s nadšením věnují.
Kdo by si chtěl dobrovolničení vyzkoušet na vlastní kůži a do nového roku 
vstoupit s přáním obohatit sebe i své okolí o radost z dobrých skutků, 
může v Pardubicích zavítat do Dobrovolnického centra Koalice nevládek 
Pardubicka. To funguje již sedmým rokem a každoročně vysílá zhruba 
dvě stovky dobrovolníků do několika desítek organizací, kde se věnují 
nejrůznějším činnostem. A kdo na dobrovolníky u nás napřesrok čeká? 
Poptávka bude jako vždy pestrá. Pomůžou doučovat děti, jimž přináší doba 
covidová velké obtíže s plněním školních povinností, nebo se s nimi zabaví 
při letních příměstských táborech. Zpříjemní čas opuštěným seniorům. 
Budou pečovat o cenné polabské přírodní lokality s partou mladých 
nadšených ochránců přírody. Až se epidemická situace zase trochu zklidní, 
zapojí se do pořádání akcí pro veřejnost a děti ve školkách opět vesele 
přivítají svoje dobrovolnické „babičky“. Nově také budeme hledat zájemce, 
kteří rádi doprovodí hendikepované osoby za kulturou. Je toho opravdu 
mnoho, proto nás navštivte, ať už virtuálně prostřednictvím webu www.
dobrokonep.cz, nebo osobně v naší kanceláři v pardubickém Evropském 
spolkovém domě (Klášterní ul. 54) a seznamte se blíže s možnostmi, kde 
a jak se zapojit. 
Máte otázky, třeba jestli je dobrovolnictví vhodné zrovna pro vás? 
Nebojte, dobrovolníkem může být každý – od studentů po seniory. Taky 
není většinou potřeba nic speciálního znát či umět, důležitá je hlavně chuť, 
dobrá nálada a trocha empatie. A co vám to přinese? Podívejte, jak to vidí 
někteří naši dobrovolníci…

Studentce Aničce prý pomůže tato zkušenost k přijetí na vysokou školu 
nebo do zaměstnání. Třicetiletý programátor Pavel bere dobrovolnické 
aktivity jako zábavu a odreagování od každodenní rutiny. Stejně staré Janě 
dává nevšední zážitky a nová přátelství. Padesátnice ekonomka Dita zase 
vidí v pomoci druhým hlubší smysl lidského bytí a z praktického hlediska 
taky dobrou prevenci pracovního vyhoření. Její vrstevník Martin říká: „Jako 
dobrovolník pracuji jen tak pro potěšení, že prostě chci. Odmala mám  
v sobě zakotveno, že krásné věci se neprodávají ani nekupují, ty se darují. 
Co člověk zasadí, to taky sklidí.“  A výčet uzavírá babička Ivanka: „Můj den 
se díky dětem rozzáří a naplní pozitivní energií.“ Tak neváhejte a přidejte se 
k nim. A proč? Protože být dobrovolník se nosí!

Lucie Křivková
koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP

Pro rok 2022 nás čeká významnější změna Obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Pardubic o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství z důvodu vydané novely zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, a to zcela nová úprava poplatků za 
komunální odpad. Tato obecně závazná vyhláška se nachází v současné 
době v procesu projednávání a schvalování v rámci Statutárního města 
Pardubic. V průběhu měsíce prosince 2021 lze očekávat konečné řešení 
pro rok 2022, kdy zastupitelstvo města schválí konečné znění obecně 
závazné vyhlášky na svém posledním letošním jednání.
V letošním roce v souvislosti s koronavirovou situací byla opět 
prodloužena splatnost místního poplatku za komunální odpad, a to do 
30. 6. 2021. Pokud jste dosud svoji poplatkovou povinnost nesplnili, 
předejděte tomu, aby byl správce poplatku nucen přikročit k sankcím 
na základě § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (možnost 
provést navýšení až do výše trojnásobku neuhrazeného poplatku, který 
je již po splatnosti). Posledním krokem k vymožení neuhrazeného 
místního poplatku za komunální odpad je exekuční příkaz. K těmto 
exekucím bylo již v minulosti v mnoha případech přikročeno. Poplatník 

s nedoplatkem, který nechá situaci dojít až do této fáze, se nevyhne 
uhrazení nejen poplatku, případného navýšení, ale i značně vysokým 
exekučním nákladům. Poplatníci, kteří ještě nesplnili poplatkovou 
povinnost, mohou místní poplatky uhradit složenkou, převodem 
na účet (č. účtu je 181 632 479/0300), nebo v hotovosti/kartou na 
pokladně úřadu MO Pardubice III. Při platbě převodem na účet je 
nutno uvést variabilní symbol poplatníka (je uveden na složence nebo 
ho lze zjistit telefonicky u příslušné pracovnice úřadu). 
Pokud nebude u přijaté platby možno zjistit variabilní symbol, nelze 
správně přiřadit platbu na příslušného poplatníka.

Informace o poplatcích za komunální odpad je možné získat u správce 
místního poplatku městského obvodu. Kontakty jsou uvedeny na 
internetových stránkách Úřadu Městského obvodu Pardubice III.

Iveta Škodová 
správkyně místního poplatku
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ANI ADVENTNÍ ČAS NENÍ BOHUŽEL PŘEKÁŽKOU 
PRO PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI 
Policisté obvodního oddělení Policie Pardubice 3 v posledním období 
nejčastěji řeší majetkovou trestnou činnost a evidují také výrazné 
zvýšení trestné činnosti v oblasti kyberkriminality. 
V největší míře zde dochází ke krádežím jízdních kol, a to zejména ze 
společných koláren a sklepů. Je proto velmi důležité, abyste se snažili 
svůj majetek co nejlépe zabezpečit, ale zároveň byli všímaví a nebyli 
lhostejní. Ať už ve chvílích, kdy do domu chce vstoupit cizí osoba nebo 
když se takový člověk po domě již pohybuje.
Bohužel vzrůstající tendenci má trestná činnost páchána v tzv. 
kyberprostoru. Jedná se např. o snahu získat přístupy k cizím bankovním 
účtům nebo platebním kartám, vymýšlení nejrůznějších záminek pro 
vylákání hotovosti nebo podvodné jednání při nákupech na internetu. 
Covidová doba nás naučila více využívat služeb internetových obchodů, 
ale vždy je potřeba být obezřetný a dříve, než někomu pošlete 
peníze, udělat maximum proto, abyste o ně nepřišli. Setkáváme se  
i s nejrůznějšími nabídkami na nové smlouvy nebo úpravy těch 
stávajících, a to v souvislosti s odběrem energií. Samozřejmě, ne každý 
musí být tzv. „šmejd“, ale pokud si nejste jisti, zda je vše v pořádku, 
neváhejte se obrátit na někoho ze své rodiny nebo blízkého okolí, 
případně můžete požádat o pomoc i policisty. 
Problémem je i využívání bezbrannosti a slušnosti starších občanů, 
kdy podvodníci volají ve dne v noci převážně na pevné linky seniorů 
a tvrdí jim, že někdo z jejich rodiny (nejčastěji vnouče apod.) měl 

například autonehodu, je v nemocnici a že potřebuje poslat peníze. 
Stává se, že senioři ve stresu peníze přes internetové bankovnictví 
zašlou. Apelujeme proto na rodinné příslušníky, upozorněte své blízké, 
aby nikomu žádné peníze neposílali, nepředávali a případně se spojili 
s příbuznými nebo zavolali na linku 158! Podvodníci mohou využívat  
i toho, že řeknou, že jsou policisté apod. a občané jim uvěří.
V rámci celé republiky probíhá aktuálně náborová kampaň a i na 
obvodním oddělení v Pardubicích na Dubině kolegové rádi uvítají mezi 
sebou nové parťáky. Pokud jste to právě vy, kdo by chtěl rozšířit policejní 
řady, neváhejte se na nás obrátit. Můžete na e-mail krpe.nabor@pcr.
cz, telefonicky 720 166 708 a, nebo kouknout na web www.policie.cz.
 Co dodat závěrem. Vánoce už klepou na dveře, tak ať jsou pro vás 
veselé, zdravé a klidné. Tady je pár rad, jak nedat šanci případným 
zlodějům, kteří právě předvánočního období mohou chtít využít: 
při nakupování si hlídejte osobní věci, neodkládejte své kabelky  
v nákupních košících ani třeba do kufru auta, když nákup vyndáváte, 
nenoste zbytečně u sebe větší množství hotovosti a pokud používáte 
platební kartu, nepište na ní nikdy PIN. 

Když ale bude opravdu potřeba, tísňová linka 158 je tady pro vás  
24 hodin denně, 365 dní v roce.

por. Mgr. Dita HOLEČKOVÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

DDM BETA TANČÍ A SKLÍZÍ ÚSPĚCHY
Dům dětí a mládeže BETA nabízí v letošním roce zájmovou činnost 
pro půldruhého tisíce dětí. Najdete u nás sport, hudbu, malování, 
keramiku, archeologii, kutilství a další kroužky.  
Nejvíc našich pravidelných účastníků se ale věnuje tanci. 

Pohybové studio Hroch je jednou z největších a nejdéle fungujících 
tanečních skupin v ČR. Zakladatelkou je Míša Vebrová, která se výuce 
tance věnuje již od roku 1979. V současné době vede skupinu Bára 
Komínková, která v Hrochu tančila odmala a nyní už působí 20 let 
jako trenérka a choreografka. Taneční průpravu a základy správného 
držení těla získávají děti v Hrošíku již od tří let. PS Hroch se věnuje 
rozličným tanečním disciplínám, k nejvýraznějším patří disco dance, 
street dance, contemporary, street show, ale i další kategorie. Hroch 
je prostě fenomén, Hroch je komunita. Společné nadšení a nasazení 

dokumentují výsledky ze soutěží, ohlasy z akcí, ale především stabilní 
a početná členská základna ve všech věkových kategoriích.
Nejčerstvějším úspěchem Hrochů jsou unikátní 4 tituly mistrů ČR 
(Czech dance tour v Chrudimi 20. 11. 2021).  Historicky jsou Hroši 
mnohonásobní mistři ČR a mistři Evropy v disciplínách disco dance, 
freestyle, dance art, street dance.
 
Taneční průpravu v rámci DDM mohou děti získat i v dalším tanečním 
centru s názvem BETA, které také nabízí radost z pohybu a tance 
dětem od předškolního věku až po maturanty.
Tančit mohou děti přijít jak na Štolbovu, tak na Dubinu a my se na ně 
těšíme.  

Iveta Zemanová
pedagog volného času
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 
V ROCE 2022

ODSTAVENÉ KOLOBĚŽKY 

Sazba místního poplatku ze psů zůstává pro příští  rok ve stejné 
výši, jako tomu bylo doposud, tj. 1 200 Kč/psa/rok, jehož držitel 
má nahlášen pobyt či sídlo v panelovém či bytovém domě, nebo 
200 Kč/psa/rok pokud má nahlášen držitel pobyt či sídlo v rodinném 
domě, nebo když má nárok na sníženou sazbu (např. je poživatelem 
důchodu a tento je jediným jeho příjmem, je poživatelem sirotčího 
důchodu nebo když poplatník dovršil věk 65 let). Držitel průkazu ZTP 
a ZTP/P je od placení poplatku osvobozen zcela.
Splatnost poplatku je k 30. 6. 2022 pro platbu v jedné splátce. Pokud 
má poplatník nahlášeno placení ve dvou 
či čtyřech splátkách, tak je splatnost 
stanovena v případě dvou splátek 
na 15. 3. a 15. 8. 2022 a v případě 
čtyřech splátek pak 15. 3.; 15. 5.; 
15. 8. a 15. 11. 2022.
Složenky pro placení budeme 
do domovních schránek opět 
distribuovat koncem měsíce 
února 2022, stejně se složenkou 
za komunální odpad. Veškeré 
informace potřebné k placení 
poplatku budou uvedeny na 
dodaných složenkách.

Petra Lemberková 
Správkyně místního poplatku

V současné době se městské obvody potýkají s negati vními zkušenostmi 
s odkládáním elektrokoloběžek mimo vyznačená pevná stanoviště 
s vyznačenými piktogramy. Pokud takto odstavené koloběžky brání 
v provozu na chodnících nebo veřejném prostranství, prosíme občany 
o nahlášení těchto koloběžek přímo jejich provozovatelům: 
Zelené koloběžky lze nahlásit na htt ps://bolt.eu/cs/report-scooter/ 
popřípadě na záznamníkovou linku (+420 910 880 738).
Červené koloběžky – lze nahlásit emailem na podpora@li.me
popřípadě přímo v aplikaci Lime. 

VÁNOČNÍ SVÁTKY 
Z POHLEDU ODPADŮ

POSKYTNUTÍ DOTACÍ 
Z „PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ 
DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO 
OBVODU PARDUBICE III“ 
V ROCE 2022

Použité rostlinné oleje a tuky z vánočních dobrot je možné 
odložit do oranžových plastových nádob s nápisem OLEJE a to 
v původních obalech nebo jiných vhodných uzavřených nádobách např. 
PET lahvích. 

Stanoviště nádob na uložení rostlinných olejů 
a tuků jsou: 
• ulice Erno Košťála čp. 997
• ulice Erno Košťála čp. 957–958
• ulice Bartoňova mezi čp. 839 a 841
• křižovatka ulic Blahoutova a K Lesu 
• ulice Jana Zajíce vedle čp. 953 
• ulice Na Drážce před čp. 1549–1551
• ulice Na Drážce čp. 1555

Přeplněné kontejnery nemusí být součástí  vánočních svátků, pokud před 
vhozením do kontejneru papírové krabice složíme a plastové nádoby 
sešlapeme.
Nedílnou součástí  vánočních svátků jsou stromky. Většina 
domácností  bude řešit každoroční otázku.

Co s opadávajícím vánočním stromkem v bytě?
Po sundání vánočních ozdob lze vánoční stromek odložit 
ke kontejnerovým stanoviští m na komunální nebo na 
tříděný odpad. Následně budou stromky odvezeny na 
separační dvůr do Dražkovic, kde budou štěpkovány 
a využity pro výrobu kompostu. Stromky můžete 
též odvézt na jakýkoliv separační dvůr na území 
města Pardubic. Stromky odložené k popelnicím 
u rodinných domů nebudou odvezeny!

I v následujícím roce 2022 bude městský obvod podporovat jednotlivé 
kulturní a sportovní akce pořádané na území svého obvodu formou 
fi nančního příspěvku na zajištění dané akce. Do konce letošního roku (do 
31. 12. 2021 do 12:00 hod., v případě zaslání žádosti  poštou rozhoduje 
datum na podacím razítku) mohou zájemci podávat žádosti  o dotace 
z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III“ pro rok 2022. Pravidla pro jejich poskytování i aktuální 
žádost pro rok 2022 najdete na našich webových stránkách 

www.pardubice.eu " úřad " 
městský obvod Pardubice III "
radnice " formuláře.

Petra Lemberková
tajemník Komise pro kulturu 

a sport RMO III


