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Vážení spoluobčané,
rád se s vámi opět setkávám v dalším čísle 
našeho Zpravodaje. Na jedné straně začíná 
jaro, na které se většina z nás vždy těší 
a na druhé straně máme všichni obavy ze 
současné situace v Evropě. Věřím, že si 
všichni přejeme, aby se současná situace 
uklidnila a abychom nemuseli žít ve 
strachu a nejistotě. Nicméně musíme jít 
dál a plnit si svoje povinnosti  a úkoly. 
Pro naši práci je důležitý váš názor a zpětná 

vazba na činnost naší malé radnice a celého městského obvodu. Proto se 
vám již počtvrté dostává do rukou Dotazník. Vaše názory a náměty na 
činnosti  a fungování obvodu a jeho úřadu jsou pro nás cennou zpětnou 
vazbou. V Dotazníkové anketě se můžete vyjádřit k veřejnému životu 
našeho obvodu a napomoci tak ke zmapování spokojenosti  života na území 
obvodu, odhalení slabin a nedostatků a pomoci ke správnému směrování 
práce obvodu, ale i města. Vyplněné dotazníky můžete jmenovitě 
(s možností  výhry) nebo anonymně odevzdat do 16. května do schránky 
u vchodových dveří úřadu nebo na podatelnu, případně můžete využít 
k vyplnění interakti vní dotazník, který je umístěn na našich webových 
stránkách. Za vaši ochotu a čas předem děkuji.
U obchodního centra na Dubině probíhá stavba „Jana Zajíce čp. 983 – 
vybudování výtahu a zrušení rampy“. Předmětem stavby je demolice 
stávající rampy pro pěší u budovy čp. 983 a její nahrazení novým elektrickým 
výtahem.  Po dokončení výtahu a jeho uvedení do provozu (zkolaudování) 
bude odstraněna přístupová rampa. Prostor po odstraněné rampě bude 
doplněn novou výsadbou keřů a stromů. S ohledem na termín odstranění 

rampy bude nová výsadba provedena v jarních nebo v podzimních 
měsících letošního roku. V daném prostoru plánujeme pro čtenáře umísti t 
knihobudku.
V průběhu roku bude instalováno nové workoutové hřiště, a to v blízkosti  
stávajícího parkourového hřiště na zelenou plochu před Základní školou 
Pardubice – Dubina.
Od začátku března jsou nově na našem území uzamykatelné kontejnery na 
bioodpad. Stalo se tak v důsledku, že ne všechen odpad je vždy správně 
tříděn a tí m dochází k jeho znehodnocení. Zájemci, kteří mají dále o třídění 
zájem, si už svůj klíč od kontejneru na našem úřadě vyzvedli a já věřím, 
že se nám společnými silami bude dařit bioodpad správně třídit. Klíče ke 
kontejnerům jsou k vyzvednutí  i nadále na našem úřadě v kanceláři č. 4 
u paní Škodové.
Rád bych zhruba ke konci března inicioval akci „Pár dubů pro Pardubice“. 
Cílem je zapojení občanů Pardubic do sázení stromů. Ve Studáneckém lese 
vybereme vhodné lokality a potřebný počet stromů k výsadbě. Stromky 
se musí objednat s předsti hem v lesoškolkách a musejí být uznané pro 
výsadbu v lesích. Pokud se akce vydaří, můžeme pokračovat na dalších 
vhodných lokalitách na našem území MO III. Sledujte naše webové stránky 
a sociální síť Facebook pro více informací.
Na jaře máme v plánu navázat po delší odmlce na akce pro děti , kterými 
jsou Čarodějnice a také oblíbený Den dětí , také plánujeme promítání 
fi lmů v rámci letního kina na Dubině a oblíbené opékání buřtů na Dubině 
a Na Drážce. 
Přeji Všem pevné zdraví, co nejvíce klidu a nezbytný opti mismus.

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

Vítězslav Štěpánek

Přeji Všem pevné zdraví, co nejvíce klidu a nezbytný opti mismus.

Pozvánka do knihovny

Kontakt na stálou službu 
466 859 220 nebo 605 206 251
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY – BEZPEČNÉ ULICE JSOU 
NAŠÍ SPOLEČNOU PRIORITOU

Vážení spoluobčané.
Jsem rád, že v Pardubicích, 
a především v našem obvodě, 
máme celou řadu sportovišť 
a dětských hřišť ke sportovnímu 
vyžití  a volnočasovým akti vitám 
a další plánujeme postavit. 
Navzdory této skutečnosti  
musíme zůstat obezřetní 
a zejména pokud patříme 
mezi řidiče, musíme dbát na 
zvýšenou bezpečnost.
V našem obvodě máme kromě 

hřišť také řadu obytných zón, ať už na Slovanech nebo na Dubině 
a má to svůj dobrý důvod. V takto označených částech města se 
pohybují ve zvýšené míře chodci nebo také malé děti  a školáci, kteří 
si mohou například v obytných zónách hrát na silnici a nemusí být 
vždy dostatečně pozorní a opatrní. Jak se říká, opakování je matkou 
moudrosti  a dovolím si proto připomenout, že v obytných i pěších 
zónách se řidiči mohou pohybovat maximální povolenou rychlostí  
20 km/h. 
Za připomenutí  rozhodně také stojí novinka, která platí  teprve od 
začátku tohoto roku, a to dodržování bezpečného rozestupu aut od 
cyklistů. Sněmovna schválila úpravu zákona, která nařizuje řidičům 

objíždět cyklisty ve vzdálenosti  1,5 metru, v místech, kde je rychlost 
omezena na 30 km/h, má zůstat mezi autem a cyklistou prostor 
široký minimálně jeden metr.
„Sám jsem řidič a také rád čas od času společně s rodinou vyrazíme 
na výlet na kole. Bohužel mám nepříjemnou zkušenost, kdy auta 
předjíždějí cyklisty v nebezpečných úsecích a není to opravdu nic 
příjemného. Mám proto pro cyklisty pochopení. Chtěl bych požádat 
řidiče nejen na území našeho obvodu, aby raději chvíli počkali 
a jeli za cyklistou. „Myslím, že úspora v řádu pár vteřin nestojí za to, 
abychom někoho nebezpečně ohrozili,“ říká spoluautor této změny, 
kolega, zastupitel a poslanec Marti n Kolovratník. 
Špatně zaparkovaná vozidla jsou nejen v našem obvodu, 
přetrvávající problém, který je mimo jiné potenciální překážkou 
pro vozidla integrovaného záchranného systému jedoucích k místu 
zásahu. Od sousedů se ke mně dostávají stí žnosti  na parkování 
i větších dodávek a nákladních vozů. Především pokud uvidíte 
překážející nákladní vozy, neváhejte zavolat městskou policii.
Máte postřehy k dopravě? Je někde špatné parkování nebo špatná 
úprava dopravního značení? Napište e-mail do Kanceláře starosty na 
pavlina.kucerova@umo3.mmp.cz. Rádi se na to podíváme.

Příjemné prožití  jarních dnů a velikonočních svátků Vám přeje 

Váš místostarosta, Pavel Kožíšek

 Pavel Kožíšek

I V NOVÉM ROCE VÁM PŘINÁŠÍME ZPRÁVY 
Z POLICEJNÍHO PROSTŘEDÍ.

Policisté městského obvodu Pardubice III nejčastěji řeší majetkovou 
trestnou činnost. Jedná se o „běžné“ krádeže např. v obchodech nebo 
sklepních prostorech panelových domů a stále častěji se na policisty 
obracejí občané, kteří naletěli podvodníkům v internetovém prostředí 
a přišli o své často dlouholeté úspory. 
Pěti na trestných činů, které za období ledna a února policisté Obvodního 
oddělení Pardubice 3 evidovali, je právě spojena s podvody na internetu 
a s vylákáním přihlašovacích údajů k bankovnímu účtu nebo platební 
kartě. O principu těchto podvodů jsme Vás informovali v minulém 
zpravodaji.
Suchý únor, jehož smyslem je vydržet celý měsíc bez popíjení alkoholu, 
sice už skončil, ale pro řidiče platí  celoročně. Proto se také policisté 
během své služby zaměřují na řidiče motorových i nemotorových 

vozidel, zda před jízdou nebo během ní nepijí alkohol. Během uplynulého 
období policisté „načapali“ několik řidičů, kteří řídili vozidlo pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek. Nejvyšší naměřená hodnota 
byla 1,89 promile alkoholu v dechu. Nezapomínejte, alkohol ani jiné 
návykové látky za volant opravdu NEPATŘÍ. 
V rámci celé republiky probíhá aktuálně náborová kampaň. I na 
obvodním oddělení v Pardubicích na Dubině kolegové rádi uvítají mezi 
sebou nové parťáky. Pokud jsme to právě vy, neváhejte a kontaktujte 
nás na emailové adrese krpe.nabor@pcr.cz, volejte na telefonní číslo 
720 166 708 nebo se podívejte na web www.policie.cz.

por. Mgr. Dita Holečková
ti sková mluvčí policie Pardubického kraje 

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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POZVÁNKA  
DO KNIHOVNY

Duben
Vzdělávací besedy  
pro 2. a 3. ročníky ZŠ

21. 3. – 10. 4.
Pracovité včeličky –  
alternativní kreativní dílničky

1. 4. – 30. 4.
Jarní omalovánky  
– malování na doma

1. 4. – 30. 4.
Výtvarná soutěž „Kouzelné jaro“ 

11. 4. – 19. 4.
Zajíček Ouško – velikonoční  
alternativní kreativní dílničky

20. 4. – 8. 5.
Květina s beruškou  
– alternativní kreativní dílničky

1. 5. – 20.6.
Květinové omalovánky  
– malování na doma

Květen 
Vzdělávací besedy  
pro 1. a 3. ročníky ZŠ

9. 5. – 29. 5.
Víla Anežka – alternativní kreativní 
dílničky

Červen
Vzdělávací besedy pro 1. ročníky ZŠ

31. 5. – 19. 6.
Sladká mrkvička  
– alternativní kreativní dílničky

19. 6. – 10. 7.
Krokodýl  Janek  
– alternativní kreativní dílničky

20. 6. – 31. 8.
Letní osmisměrka pro děti  
– luštění na prázdniny

20. 6. – 31.8.
Prázdninové omalovánky  
– malování na doma

30. 6.
Čtenářem za vysvědčení

Knihovna Dubina je nedílnou součástí Městského 
obvodu Pardubice III a její rozvoj je dán strukturou 
čtenářů knihovny. V současnosti je chod knihovny 
optimalizován na základě epidemiologických 
opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. 
Aktuality knihovny naleznete na webu knihovny, 
Facebooku Knihovna Dubina a na Instagramu 
knihovnadubina. Těšíme se na Váši návštěvu. 

Bohužel i v letošním roce bylo konání kulturních akcí z části poznamenáno nepříznivou 
epidemiologickou situací. Nemohli jsme uspořádat tolik oblíbenou Masopustní tancovačku. 
Věříme, že příští rok již nebude nic stát v cestě ji v plném rozsahu, na který jste všichni zvyklí, 
bez omezení uspořádat.
Ale určitě se můžete již teď těšit na prázdninové opékání buřtů na na Dubině a Na Drážce  
a na Letní kino na Dubině. 
Chtěli bychom udělat radost i našim dětem a uspořádat 30. dubna Čarodějnice a 1. června 
Den dětí. 
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 opět v plném proudu. Od soboty 5. 3. tržiště  
na Dubině a jeho přilehlé okolí ožívá prodejem lokálních produktů.

Petra Lemberková
tajemník kulturní komise

Nespavost (odborně nazývaná insomnie) 
je vážné onemocnění, kterým trpí přibližně 
10–15 % populace. Je definována jako 
neschopnost usnout déle jak půl hodiny 
po ulehnutí. Vyznačuje se častým nočním 
buzením nebo velmi brzkým probuzením nad 
ránem s nemožností znovu usnout. Existuje 
nějaká cesta, jak se nespavosti zbavit a co 
udělat pro eliminaci těchto problémů?

Podívejme se nejdříve na příčiny nespavosti. 
Nejčastěji jsou to psychická nepohoda, 
stres, ale také velká fyzická únava nebo 
špatná životospráva. Celkově však problémy  
s usínáním nebo spaním mohou signalizovat 
i daleko závažnější zdravotní problémy, které 
souvisejí s jinými onemocněními. Není proto 
dobré tyto signály přehlížet. Nespavost má 
také přímou souvislost s vyšším věkem, kdy 
fyziologicky ubývá přirozeného spánkového 
hormonu melatoninu, který řídí naše vnitřní 
hodiny a navozuje čas spánku. Zvláštní skupinu 
příčin nespavosti tvoří syndrom spánkové 
apnoe, kdy člověk během spánku omezí nebo 
úplně přeruší dýchání na více jak 10 vteřin. 
Pro tuto poruchu je typické neklidné spaní, 
silné chrápání, ranní bolesti hlavy a celková 
dlouhodobá podrážděnost způsobená právě 
nekvalitním spánkem.
A jak je to s léčbou nespavosti? Ta se vždy odvíjí 
od závažnosti poruchy spánku. Při krátkodobé 
akutní nespavosti (způsobené například 
stresem) může lékař předepsat tzv. hypnotika. 
Jde o léky, které organismus uměle utlumí  
a díky nim přichází vytoužený spánek. Pokud 
je příčinou nespavosti neklid nebo úzkost, 
pak mohou lékaři předepsat pacientům 
tzv. anxiolytika. Z důvodu nežádoucích 

účinků se však tyto léky nedoporučují užívat 
dlouhodobě. Dobrým a dnes velmi častým 
řešením nespavosti je užívání melatoninu, 
který přirozeně obnoví spánkový rytmus. Na 
rozdíl od předchozích přípravků je to látka tělu 
vlastní a není tedy problém s dlouhodobým 
užíváním. Tomu, kdo trpí nespavostí pouze 
občas, mohou pomoci čaje či extrakty 
obsahující byliny nebo bylinné směsi, které 
organizmus zklidní či jej lehce utlumí. Patří 
mezi ně například meduňka lékařská, chmel 
otáčivý nebo kozlík lékařský. Další možností  
je využití homeopatických přípravků.  
V každé dobré lékárně vám rádi poradí, jaký 
přípravek je pro vás vhodný.
A co můžeme sami udělat pro lepší spánek? 
Je dobré spát v chladnější, dobře vyvětrané 
místnosti. Cestou do postele zkuste vědomě 
odložit nejenom mobil, ale také všechny 
pracovní záležitosti a stresy. Těsně před 
spaním se vyvarujte pití kávy, čaje nebo 
alkoholu, zkuste si odpustit „oblíbenou“ 
cigaretu. Stres vám určitě pomůže odbourat 
rozumná pohybová aktivita. Pro někoho to 
může být před spaním i krátká procházka.  
A po ní už nezbývá než popřát: 
                               DOBROU A KLIDNOU NOC. 

PharmDr. Martina Hackerová
 zástupkyně vedoucí lékárny 

KULTURNÍ DĚNÍ V ROCE 2022

NEMŮŽETE USNOUT DÉLE JAK 
PŮL HODINY PO ULEHNUTÍ?
PAK S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ TRPÍTE NESPAVOSTÍ
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CO NÁS ČEKÁ V LETOŠNÍM ROCE? 
V únoru 2022 nám bohužel vichřice pokácela čtyři stromy, konkrétně 
jednu třešeň křovitou rostoucí v travnaté refýži mezi parkovištěm  
a přístupovým chodníkem k bytovému domu č.p. 968 v ulici Erno 
Košťála, dva smrky pichlavé rostoucí ve skupině stromů v travnaté 
ploše mezi místní komunikací a chodníkem v ulici Lidmily Malé z boku 
bytového domu čp. 613 a jeden smrk pichlavý rostoucí v travnaté ploše 
u chodníku před vchodem k bytového domu čp. 846 v ulici Bartoňova. 
Ještě v zimním období začneme s opravami komunikací. V období 
od 28. 2. do 8. 4. 2022 bude probíhat oprava povrchu komunikace  
v ulici Věry Junkové od křižovatky s ulicí Rumunská po křižovatku s ulicí  
Na Drážce. Komunikace v tomto úseku bude uzavřena v době od  
28. 3.–8. 4. 2022. Další opravy budou následovat.

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III schválilo finanční 
prostředky na níže uvedené investiční akce:
Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ulici Jana Zajíce, Pardubice
V ulici Jana Zajíce v úseku od křižovatky u Pergoly po křižovatku s ulicí 
Luďka Matury dojde drobnými stavebními úpravami a dopravním 

značením ke zvýšení bezpečnosti, a to zkrácením délky přechodů na 
normové hodnoty, zajištěním rozhledových poměrů na přechodech  
a ke zvýšení kapacity parkovacích míst. 
Vybudování nových parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247
V rámci investiční akce „Vybudování nových parkovacích míst v ulici 
Na Okrouhlíku před čp. 1247“ bude v travnaté ploše, proti vstupu 
do domu vybudováno 10 nových parkovacích stání z boční strany 
bytového domu čp. 1247.
Oplocení plochy pro volné pobíhání psů v ul. Jana Zajíce
V jarních měsících bude na našem obvodě vybudována další oplocená 
plocha pro volné pobíhání psů. V ulici Jana Zajíce bude provedeno 
oplocení v délce 124,60 m. Od parkoviště z ulice Jana Zajíce bude  
v oplocení osazena branka a od parkoviště Penny marketu bude 
osazena vjezdová brána z důvodu zajištění údržby plochy. 
Dalšími akcemi, které plánujeme v letošním roce realizovat, jsou:
Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359-365, Pardubice
V rámci stavby bude řešeno 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. V rámci stavby bude 
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a přeložka kabelu Cetin. 
Dále budou provedeny sadové a terénní úpravy. Tato stavba musí být 
koordinována se stavbou rekonstrukce plynovodu. 
Stavební úpravy ve vnitrobloku v ulici Na Drážce před čp. 1558–1560, 
Pardubice
Ve vnitrobloku Na Drážce před čp. 1558–1560 plánujeme stávající 
chodníky s asfaltovým povrchem a povrchem z betonové dlažby 
odstranit a vydláždit nové chodníky z betonové dlažby. Součástí úprav 
bude i rekonstrukce veřejného osvětlení, osazení nových laviček  
a provedení nové výsadby dřevin. Tato stavba musí být zkoordinována 
se stavbou rekonstrukce teplovodní sítě, která je umístěna v podélném 
chodníku za bytovými domy.

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

V současné době se rekonstruuje dětské hřiště „Drak“ v odpočinkové 
zóně umístěné za bytovým domem čp. 835–839 v ulici Bartoňova. 
Původní herní sestava Drak vykazovala závady v technickém stavu, 
které neumožňovaly její zachování. Závady se objevovaly v minulých 
letech, opakovaně jsme byli nuceni řešit jejich odstranění. Ovšem 
tento stav nelze zachovat donekonečna. Dle odborné technické 
kontroly nám byla doporučena její celková rekonstrukce spočívající 
v nahrazení nevyhovující herní sestavy novými prvky, jež budou  
v souladu s příslušnou ČSN EN. Budou zde umístěny nové herní prvky 
určené pro děti v širokém věkovém rozpětí. Tato investiční 
akce by měla být dokončena v první polovině tohoto 
roku. 
Dále bude v průběhu roku instalováno nové 
workoutové hřiště, a to v blízkosti stávajícího 
parkourového hřiště na zelenou plochu před Základní 

školou Pardubice – Dubina. Parametry hřiště byly zvoleny tak, aby 
bylo možné prvky umístit vedle stávajícího parkourového hřiště bez 
nutnosti vybudování oplocení.

odbor dopravy a životního prostředí

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ  
V ROCE 2022 
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Černé skládky jsou dlouhodobým problémem znečišťujícím životní prostředí. Spousta 
nezodpovědných jedinců svým bezohledným odložením nepotřebného nábytku mimo 
kontejnerový přístřešek zbytečně přidělává práci městskému obvodu. Pracovníci pracovní 
skupiny denně uklízí odpadky, abychom měli čistý městský obvod, zahradnice se starají 
o výsadby, … 
Není v našich silách ani finančních možnostech denně odklízet černé skládky, proto Vás 
žádáme a apelujeme na Vaše svědomí, abyste byli ohleduplní nejen sami k sobě, ale  
i k ostatním a nepotřebný nábytek odvezli na separační dvůr a zde jej bezplatně uložili.
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 a tyto finanční prostředky by šlo využít např. 
na tolik potřebné opravy chodníků.

za odbor dopravy a životního prostředí  
Ing. Lenka Vacinová

BEZOHLEDNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
ANEB PROBLEMATIKA ČERNÝCH SKLÁDEK 

PŘESTUPKOVÉ ODDĚLENÍ NOVĚ SÍDLÍ NA CHRUDIMSKÉ 
ULICI A STRÁŽNÍCI HLEDAJÍ NOVÉ KOLEGY
Oddělení řešení přestupků sídlí na nové adrese. Od 6. 1. 2022 vyřeší 
řidiči své přestupky na adrese Chrudimská 2648  v Pardubicích. Jedná 
se o stejnou budovu, kde se nachází i obvodní služebna strážníků 
sloužících na Dukle.  
Úřední hodiny jsou od pondělí do soboty v čase 8:00 – 18:00. O svátcích 
a nedělích je zavřeno. 
K přesunu z původní adresy náměstí J. Pernera nově na Chrudimskou 
ulici, došlo z důvodu chystaných demoličních a stavebních prací 
souvisejících s plánovanou výstavbou Terminálu B. Vezměte prosím 
změnu adresy na vědomí a děkujeme za pochopení nutnosti stěhování. 
Městská policie zároveň hledá nové posily – muže i ženy, kteří by 
sloužili na obvodních odděleních. Uchazeči musí 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 na webových stránkách strážníků www.mppardubice.cz.
 

Lucie Klementová
Preventivní a informační služba Městská policie Pardubice
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CEDR PARDUBICE NABÍZÍ NOVOU SOCIÁLNÍ  
SLUŽBU PRO LIDI SE ZKUŠENOSTÍ  
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM  

S OSOBNÍ KRIZÍ MOHOU POMOCI ODBORNÍCI  
V KRIZOVÉM CENTRU

Společnost CEDR Pardubice o.p.s. nabízí 
od 1. 1. 2022 lidem s vlastní zkušeností  
s duševním onemocněním ve věku od 16 do 64 
let novou službu Sociální rehabilitace. Služba 
je poskytována zdarma od pondělí do pátku 
v čase 7:00 – 16:00 hod. ambulantní formou 
na adrese Jana Palacha 324, Pardubice a také 
terénní formou v prostředí dle potřeb klienta. 
Zájemcům služba nabízí podporu při 
vzdělávání, například pomoc při zkouškách, při 
výběru školy a pomoc s hledáním a získáním 
pracovního uplatnění. Službu doplňuje 
Centrum denních aktivit, které nabízí zájmové 
a terapeutické aktivity. Odborný tým se 
skládá ze sociálních pracovníků, psychologa, 
peer pracovníka a odborných lektorů. Více 
informací najdete na webových stránkách 
www.cedrops.cz a na čísle 737 253 278, 
případně 464 646 372. 

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

odborných praxí a stáží

V krajském městě Pardubice doposud chybělo zařízení, které by 
pomáhalo řešit problémy lidí, kteří se ocitli v těžké životní situaci  
a potřebují okamžitou pomoc. Od ledna 2022 se však situace mění. 
SKP-CENTRUM o.p.s. otevírá Krizové centrum na Dubině, poblíž 
Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, které 
poskytuje své služby již od roku 2007.
„V Pardubicích doposud chybělo krizové centrum a během pandemie 
se potřeba takovéto služby ještě více zvýraznila. Podporu pro zřízení 
služby jsme vnímali i od dalších organizací – např. OSPOD. Našim 
cílem je nabídnout zdarma okamžitou pomoc a podporu všem lidem 
od 16 let věku, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou sami 
vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji 
nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Mohou tak být v ohrožení 
na zdraví nebo dokonce i na životě. „Nabídneme jim bezpečný 
prostor pro sdílení emocí i informací při osobním nebo telefonickém 
kontaktu.“ říká vedoucí Krizového centra Iva Bandžuchová.

V Krizovém centru budou působit zkušení odborníci – psycholog, 
krizový intervent, terapeut, právník i soc. pracovník, kteří jsou 
připraveni podpořit ty, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci  
a jsou z Pardubic a blízkého okolí – bývalý okres Pardubice.
Nová služba vznikla díky podpoře města Pardubice, které nabídlo 
vhodné prostory v ulici Erno Košťála a také díky Pardubickému kraji, 
který poskytl finance. 

Telefonický kontakt – 608 432 117
Více info – www. skp-centrum.cz
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PROGRAM DDM BETA ZAUJME VŠECHNY GENERACE

Dům dětí  a mládeže BETA je již podle svého názvu tradičně 
spojován se zájmovou činností  pro nejmladší generaci. 
Skutečnost je ale mnohem rozmanitější. 
Keramiku nebo pohybové hry pravidelně navštěvují rodiče 
s dětmi ve věku 2 – 6 let. O společné kroužky je takový zájem, 
že v polovině roku byly otevřeny nové útvary, aby se dostalo 
na všechny zájemce.
Pro naše dospělé spoluobčany s handicapem máme v DDM 
BETA několik možností  volnočasových akti vit. Je to stolní 
tenis, keramika a další tvořivé akti vity či Kontaktní klub s velmi 
pestrým programem. 
V posledním roce zaznamenáváme obrovský zájem 
o workshopy a tvořivé dílny pro seniory. Celý projekt je 
realizován z iniciati vy a s podporou Magistrátu města 
Pardubice. Jednou za dva týdny mohou senioři a seniorky 
strávit v DDM BETA tvůrčí dopoledne, na jehož konci si 
odnášejí vlastnoruční výrobek a také znalost nové výtvarné 
techniky. Zájem je velký a ohlasy jednoznačně kladné, takže 
po dohodě s magistrátem bude nabídka těchto akcí ještě 
rozšířena. 

Mgr. Iveta Zemanová
pedagog volného času

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
A POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2022

Sazba poplatku za KO pro rok 2022 je stanovena na 650 Kč za osobu 
a kalendářní rok. Splatnost poplatku je opět v letošním roce posunuta 
do 30. 6. 2022.

Poplatek ze psů pro rok 2022 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 KO posunuta do 30. 6. 2022. 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. 
2022.
Úřad městského obvodu občanům složenky k placení místních poplatků 
distribuoval do domovních schránek na začátku měsíce března 2022. 
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
– splatnost poplatku, jak je výše uvedeno, je prodloužena až do 
30. 6. 2022, proto není nutná okamžitá osobní návštěva úřadu za 
účelem úhrady těchto poplatků. Doporučujeme provést platbu nejlépe 
bezhotovostně bankovním převodem na účet městského obvodu dle 
údajů uvedených na složence.
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 2022, 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
– poplatek za KO

Petra Lemberková
tel.: 466 799 138 
mobil: 602 172 160 
– poplatek 
   ze psů
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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
Erno Košťála na chodníku 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

SLUŽBA 
     DEJ TIP
Pomocí služby Dej Tip můžete velmi 
jednoduše a rychle upozornit radnici 
na závady či nepořádky hyzdící naše 
město. A to buď pomocí chytrého 
telefonu nebo přehledové mapy. 
Pomocí mobilní aplikace, která je zdarma ke stažení, je možné odeslat 
fotografi i, popis a přesnou polohu problému či závady. Případně lze 
nahlásit závadu i prostřednictvím webového formuláře, který je 
součástí  interakti vní mapy na stránkách města Pardubic. Veškeré 
odeslané hlášení jsou jednoznačně lokalizována a podložená fotografí . 
Dohledání závady je tak velmi snadné a efekti vní.
Systém Dej Tip neshromažďuje žádné informace o uživatelích a celá 
komunikace probíhá anonymně.
Služba Dej Tip není určena pro odesílání upozornění na dopravní 
přestupky. Tyto přestupky prosím ohlašujte přímo na městskou 
policii tel. 466 859 220.
Pokud máte chytrý telefon, stáhněte si aplikaci „Dej Tip“ z App Storu 
nebo Google play. Po jejím spuštění závadu vyfotí te, zařadíte do 
přednastavené kategorie, můžete přidat popis (nemusíte) a odešlete. 
Spolu s fotografi í se odešlou i GPS souřadnice místa. 

PORADNA NRZP ČR
Osoby se zdravotním posti žením, senioři a pečující osoby mohou 
využívat služeb Poradny NRZP ČR pro Pardubický kraj, která sídlí 
v Pardubicích na adrese K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice. Do právní 
poradny je třeba se předem, nejlépe telefonicky, objednat.

Poradna nabízí odborné sociální a právní poradenství.
Po + St 8:00 – 12:00 hod.  a  13:00 – 17:00 hod.
Út + Čt 9:00 – 12:00 hod.

Více na tel.: 466 952 423, mobil 736 751 217, 730 158 465 
nebo na www.nrzp.cz.
e-mail: poradnapardubice@nrzp.cz

OD 1. 3. 2022 JSOU KONTEJNERY
 NA BIOODPAD UZAMČENY.

Pokud máte zájem nadále třídit bioodpad 
a nemáte k zámku klíč, přijďte si ho vyzvednout 

na Úřad městského obvodu Pardubice III 
do kanceláře č. 4 k paní Škodové.


