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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.
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Info z ODŽP

SLOVO STAROSTY

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody  /  červen 2022

Vážení spoluobčané,
pomalu přichází druhá polovina 
roku, máme před sebou letní 
období, čas dovolených a prázdnin. 
Na zpříjemnění léta pro vás 
chystáme opět opékání buřtů 
na Dubině a Na Drážce, a také 
prázdninové kino. Snad se vám 
letošní vybrané ti tuly budou líbit. 
Z již proběhlých akcí máme 
úspěšně za sebou Slet Čarodějnic 
a také Den dětí . Čerstvý vzduch 
a hezké počasí tak přilákalo mnoho 
rodin s dětmi.

V první polovině roku se nám podařilo vybudovat nové workoutové 
hřiště před Základní školou Dubina, které se těší oblibě. Po pár dnech 
užívání tohoto hřiště nám někdo bohužel sti hl posprejovat jednotlivé 
prvky. 
Stavba s názvem „Jana Zajíce čp. 983 – vybudování výtahu a zrušení 
rampy“ byla dokončena. Po původní rampě nezbylo ani památky a na 
nově vzniklé ploše budou postupně prováděny výsadby keřů, trvalek 
a cibulovin. V podzimních měsících chceme do tohoto prostoru ještě 
dosadit stromy. Aktuálně na našem území proběhly dvě seče a chystá 
se třetí . Na vyti povaných částech chceme opět ponechat místa s vyšší 
trávou tak, aby došlo k lepšímu zadržování vody.
V letošním roce plánujeme ještě zahájit stavbu „Stavební úpravy 
v ulici Na Drážce před čp. 1558–1560, Pardubice“, v rámci které budou 

stávající chodníky s asfaltovým povrchem a povrchem z betonové 
dlažby odstraněny a nově budou vydlážděny chodníky z betonové 
dlažby. Součástí  úprav bude i rekonstrukce veřejného osvětlení, 
osazení nových laviček a provedení nové výsadby dřevin. Stavba bude 
zahájena po rekonstrukci teplovodní sítě, která je umístěna v podélném 
chodníku za bytovými domy.  
Další stavba „Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359–365, 
Pardubice“ bude zahájena po dokončení stavby „Rekonstrukce 
stávajících NTL ocelových plynovodů DN 50, DN 100 a DN 150 v ulicích 
Rumunská a Brigádníků včetně přepojení NTL ocelových plynovodů 
DN 125 do ulic U Školy a Zahradní v katastrálním území Studánka, 
Pardubice“. V rámci stavby bude řešeno parkování v ulici Rumunská 
před čp. 359–365, a to podélné a šikmé v napojení od vozovky, chodník 
bude posunut do zeleně za nově navržené parkovací plochy. Bude 
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a přeložka sdělovacího 
kabelu společnosti  Ceti n. Dále budou provedeny výsadby stromů 
a keřů.
Do 16. května měli občané možnost vyjádřit svoje připomínky k životu 
na obvodě v Dotazníku 2022. Do schránek jste dostali anketní dvoulist 
společně s jarním vydáním zpravodaje. Celkem nám bylo doručeno 
178 dotazníků (159 ti štěných a 19 interakti vních), což je v počtu zhruba 
7 ti síc domácností  pouze 2,54 % hlasujících občanů, i přesto je zpětná 
vazba jakýmsi vodítkem. Vaše zpětná vazba je pro nás velice důležitá, 
ať už v tom, co hodnotí te jako správné, tak i v případě upozornění na 
sti nná a problémová místa našeho obvodu. Nejvíce z vás si chválilo 

Vítězslav Štěpánek

pokračování na str. 2

Pozvánka do knihovny

PRÁZDNINOVÉ KINO 
NA DUBINĚ
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SLOVO STAROSTY
INFORMACE  K  NEOPRÁVNĚNÉMU  
UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ 
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

Od letošního dubna máme v Pardubicích 
možnost zavítat do dobročinného bazaru, 
který otevřela nezisková společnost CEDR 
Pardubice o.p.s. s fi nanční podporou Města 
Pardubice.
V Dobroobchodě můžete koupit nejen dámské, 
dětské i pánské oblečení a módní doplňky, 
ale také edukati vní hračky, knihy zaměřené 
na zdravý životní styl, dětské encyklopedie 
a výrobky z  šicí dílny, jako jsou dekorati vní 
bytové doplňky, polštářky, kuchyňské chňapky, 
zástěry, bavlněné sáčky na bylinky, pečivo 
a podobně. V nabídce Doboobchodu najdete 
rovněž drobnosti  pro radost, jako jsou mýdla, 
vonné svíčky, výrobky z keramiky atp. Na 
dětské zákazníky v obchůdku čeká hrací koutek, 
k dispozici je samozřejmě zkušební kabinka 
a připravujeme pro Vás i možnost zakoupení 
zážitkových poukazů a další překvapení 
v sorti mentu, který stále doplňujeme 
a obměňujeme.

I Vy nám můžete přinést starší, ale pěkné 
a nepoškozené především dámské a dětské 
oblečení, doplňky, knihy, dětské hračky, rádi 
Vám také vystavíme darovací smlouvu. Darované 
zboží nabídneme k prodeji v Dobroobchodě, 
případně k dalšímu smysluplnému využití  
ostatním neziskovým organizacím. Stanete se 
tak dobrou duší naší společnosti  a odnesete si 
od nás dáreček.
DOBROOBCHOD slouží také jako tranzitní 
sociální podnik. Jde o bezpečný tréninkový 
prostor, kde mohou lidé s vlastní zkušeností  
s duševním onemocněním nastartovat svou 
pracovní kariéru a který jim umožní návrat do 
práce vytvořením startovacích tréninkových 
a chráněných pracovních míst s ohledem na 
jejich zdravotní stav. Na těchto místech si 
osvojí pracovní a sociální dovednosti , získají 
sebedůvěru a nové pracovní zkušenosti , 
díky čemuž dojde ke zvýšení jejich šance na 
uplatnění na otevřeném trhu práce.

Otevírací doba Dobroobchodu je od pondělí do 
pátku v čase od 11 do 17 hodin a najdete ho 
v ulici Sv. Anežky České č. 33 v historickém 
centru Pardubic.
Více o společnosti  CEDR Pardubice o.p.s., 
o sociálním podnikání a konceptu dobročinného 
obchodu najdete na webových stránkách 
www.cedrops.cz

Mgr. Alice Voborníková
 fundraiser, CEDR Pardubice o.p.s.

pokračování ze str. 1

Tímto apelujeme na občany, aby si uvědomili, že není možné, aby 
docházelo k neoprávněnému užívání veřejného prostranství. I když se 
jedná o pozemky ve vlastnictví města, jedná se o určitý subjekt, který 
v tomto směru vystupuje jako účastník soukromoprávního vztahu. Jedná 
se o vlastnictví jako každé jiné.
K tomu, abychom mohli užít pozemek někoho jiného, musíme mít 
oprávnění, a to v podobě nájmu, výpůjčky atd.
Nikdo si nemůže jen tak na městském pozemku zřídit záhonky, umísti t 
lavičky, kompostéry, klepače nebo jiný mobiliář. Také nelze posunout 
oplocení nebo vysadit dřeviny bez souhlasu vlastníka pozemku.
Pokud již užíváte městský pozemek bez oprávnění, je nutné dodatečně 
získat oprávnění na odboru majetku a investi c Magistrátu města Pardubic.

Městský obvod Pardubice III

VZNIKL PRVNÍ DOBROČINNÝ OBCHOD 
V PARDUBICÍCH S NÁZVEM DOBROOBCHOD

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.

dopravní dostupnost do centra (81 %), klidné bydlení s dostatkem míst 
pro odpočinek (60 %), péči o veřejnou zeleň (nové výsadby 63 %, údržbu 
dřevin 60 %), možnosti  třídění odpadů a dostatek možností , jak trávit 
volný čas (69 %). Naopak největší problém je spatřován v parkování, 
v problémech se psy, kvalitě chodníků, bezohledném chování řidičů, 
kvalitě komunikací a důsledné kontrole parkování policií. Nejvíce lidem 
vadí nedostatečný úklid psích exkrementů (54 %), volné pobíhání psů 
na sídlišti  (25 %), nedostatečný úklid v okolí kontejnerových stanovišť 
(26 %) a vandalismus (32 %). 
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné léto, příjemnou dovolenou 
se zaslouženým odpočinkem a našim dětem prázdniny plné zábavy 
a zážitků.

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

se zaslouženým odpočinkem a našim dětem prázdniny plné zábavy 



Zpravodaj MO Pardubice III 3

Právě před rokem se rekonstruovaly nové 
prostory pro knihovnu a knihovna se začala 
připravovat na stěhování. Věřte, že to bylo 
velmi náročných dvanáct měsíců. Rok změn, 
proti epidemických opatření, jedné pořádné 
havárie a nových pravidel i služeb v knihovně.
Přelom roku 2021 a 2022 byl stále ve znamení 
proti epidemických opatření, která jsme úspěšně 
zvládli. Děkujeme Vám čtenářům za pochopení 
i trpělivost.

Nečekaná havárie topné soustavy proměnila 
knihovnu počátkem letošního roku ve staveniště. 
My jsme tak operati vně vytvořili zázemí pro 
půjčování knih v provizorní knihovně zřízené 
v zasedací místnosti  Úřadu městského obvodu 
Pardubice III. 
Teď je vše jak má být. Do knihovny nám přibyla 
celá řada nových čtenářů, kteří si nemohou 
vynachválit naši bezbariérovost. Přepracovali 
jsme náš Knihovní řád, kde je především nutné 
upozornit na změny v upomínkovém systému 
knihovny. Rozšířili jsme i naši nabídku služeb. 
V současnosti  knihovna na Dubině nabízí 
reprografi cké služby (kopírování dokumentů 
černobíle), obalování knih a nově i laminaci 
dokumentů. Vráti ly se k nám vzdělávací besedy 
pro mateřské i základní školy, kdy pondělní 
a úterní dopoledne je naše knihovna plná dětí , 
kterým ukazujeme kouzlo knih a snažíme se tak 
rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost. Častěji 
vyjíždíme i k našim méně pohyblivým čtenářům 
v rámci naší služby „Kniha do ruky“, kdy si čtenář 
po dohodě s námi vybere knihy a my je rádi 
zavezeme přímo k němu domů. 

Chystáme pro Vás i další novinku. Jak jistě 
víte, máme v ulici Na Drážce jednu naši malou 
knihobudku a mohu Vám sdělit, že k ní přibude 
i jedna větší. Měla by být přímo u knihovny a Vy 
čtenáři si tak budete moci vyměňovat knihy mezi 
sebou každý den. Knihy, které Vy už nechcete, 
odložíte do naší knihobudky a vezmete si knihu 
jinou, Vámi ještě nepřečtenou.    
Závěrem Vám chceme poděkovat za Vaši přízeň 
a přejeme Vám krásné léto bez starostí . Těšíme 
se na Vás u nás v knihovně. 

Vaše knihovnice 

POZVÁNKA 
DO KNIHOVNY

19. 6. – 10. 7.
Krokodýl  Janek 
– alternati vní kreati vní dílničky

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

20. 6. – 31. 8.
Prázdninové omalovánky 
– malování na doma

1. 7. – 31. 8.
Prázdninová výpůjční doba knih 
(knihy půjčené v červenci, můžete 
vráti t až na konci srpna) 

1. 7 – 31. 7.
Instagramová červencová soutěž 
o knihy

1. 7. – 31. 8.
Výtvarná soutěž pro děti  
„Moje zvířátko“

11. 7. – 31. 7.
Mořská zvířátka 
– alternati vní kreati vní dílničky 

1. 8. – 31. 7. 
Instagramová srpnová soutěž 
o knihy

1. 8. – 21. 8.
Barevná kšiltovka 
– alternati vní kreati vní dílničky

1. 9. – 2. 10.
Náramek nejen pro princezny 
– alternati vní kreati vní dílničky

12. 9. – 2. 10.
Horký šálek 
– alternati vní kreati vní dílničky

Knihovna Dubina zdolala řadu nepříznivých 
situací, ale v současnosti  je plně funkční a čeká 
na Vás čtenáře. Aktuality knihovny naleznete 
na webu knihovny, Facebooku Knihovna Dubina 
a na Instagramu knihovnadubina. Těšíme se na 
Vaši návštěvu. 

Vaše knihovnice

ROK V NOVÝCH PROSTORÁCH

Jako každoročně, zve i letos Městský 
obvod Pardubice III 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 buřtůOpékání buřtů

Vlastní buřty s sebou! 

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ NA DUBINĚ
24. 6. 2022   Country colaps
29. 7. 2022   Apalucha
26. 8. 2022   Parťáci

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ NA DRÁŽCE
15. 7. 2022   Apalucha
12. 8. 2022   Country colaps
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V březnu 2022 bylo dokončeno „Oplocení 
plochy pro volné pobíhání psů v ul. Jana 
Zajíce“. Jedná se o další oplocenou plochu pro 
volné pobíhání psů v našem obvodě. V ulici 
Jana Zajíce bylo provedeno oplocení v délce 
125 m. Od parkoviště z ulice Jana Zajíce je  
v oplocení osazena branka a od parkoviště 
Penny marketu je osazena vjezdová brána 
z důvodu zajištění údržby plochy. Oproti 
oplocené ploše v ulici Blahoutova byly  
v oplocení osazeny podhrabové desky, které 
zvýší bezpečnost psů. I na oplocené ploše platí, 
že majitel za svého psa zodpovídá. 

Před Základní školou Pardubice – Dubina bylo  
v květnu 2022 vybudováno nové workoutové 
hřiště. Hřiště je vhodné pro dospělé a pro děti 
již od 6 let. 

V květnu 2022 byla dokončena výměna písku 
v pískovištích ve správě Městského obvodu 
Pardubice III. Výměna písku se provádí vždy 
po 2 letech a letos se písek vyměňoval ve 33 
pískovištích. 
Do konce června 2022 bude dokončena 
„Rekonstrukce dětského hřiště Drak za bytovým 
domem čp. 835–839 v ulici Bartoňova“, v rámci 
které budou osazeny nové herní prvky: herní 
sestava Piccolo 54–07 pro 19 uživatelů ve věku 
od 3 do 14 let, Dráček v.2 pro 7 uživatelů ve 
věku od 3 do 12 let, Kupole 3v 2000 pro 14 
uživatelů ve věku od 5 do 14 let, otočný disk 
pro 1 uživatele ve věku od 6 do 14 let.
Stavba s názvem „Jana Zajíce čp. 983 – 
vybudování výtahu a zrušení rampy“ byla 

dokončena. Na nově vzniklou plochu budou 
postupně provedeny výsadby keřů, trvalek 
a cibulovin. V podzimních měsících bude 
provedena dosadba stromů.

Proběhlo výběrové řízení na veřejné zakázky 
malého rozsahu a v červnu budou zahájeny další 
investiční akce: Na sídlišti Dubina bude zahájena 
stavba: „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. 
Na sídlišti Drážka bude zahájena stavba: 
„Vybudování nových parkovacích míst v ul. 
Na Okrouhlíku před čp. 1247“, v rámci které 
bude v travnaté ploše vybudováno 10 nových 
parkovacích stání z boční strany bytového 
domu čp. 1247, proti vstupu do domu. V rámci 

výstavby bude provedena rekonstrukce místní 
komunikace k bytovému domu a přilehlých 
chodníků. V místě střetu příjezdové komunikace 
a chodníku je navržen vyvýšený přejezdový 
chodník pro zajištění bezpečnosti chodců. Dále 
bude rozšířeno místo pro umístění kontejneru.
Vzhledem k neustálým skládkám na parkovišti 
na křižovatce ulic Věry Junkové a Na Drážce 
požádal městský obvod o umístění kamery pro 
monitorování tohoto stanoviště, protože při 
výjezdu z města mít neustále černé skládky je 
ostuda. Škoda, že se nestydí občané, kteří nám 
tady skládky vytváří. 

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PROVOZNÍ DOBA 
ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ  

NA ZŠ DUBINA
Školní hřiště je pro veřejnost otevřeno  
v období od 1. 4. 2022 do 31. 10. 2022. 
V období od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 
je toto hřiště pro veřejnost uzavřeno.

PROVOZNÍ DOBA
Všední dny ve školním roce:

 16.00 – 20.00 hod.

Víkendy ve školním roce:
13.00 – 20.00 hod.

Hlavní prázdniny denně:
13.00 – 20.00 hod.

Se zkracováním dne se krátí  
i provozní doba.

Školní hřiště je zabezpečeno 
kamerovým systémem.

Ludmila Kozáková
ředitelka školy
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U Základní školy Dubina bylo vybudováno 
nové workoutové hřiště. Hřiště je určeno pro 
děti od 6 let a pro dospělé. Děti do 8 let by 
měla doprovázet dospělá osoba. 
Hlavní workoutová sestava STREET 
WORKOUT L slouží k procvičení celého 
těla. Obsahuje prvky pro nácvik dřepů, 
přitahovací tyče různých úrovní, prvky 
umožňující švihové pohyby, přitahovací 
kruhy, obloukový šplhací žebřík  
a vertikální tyč umožňující cvik „lidská vlajka“.
Herní prvky s názvem PULL-UP jsou posilovací 
hrazdy spojené ve dvou různých výškách.
Nakloněná lavice BACK´N ABS SPORT 
umožňuje posilování zad a břišních svalů.
Součástí hřiště je informační tabule INFO SIGN 

SPORT s návštěvním řádem a informacemi, 
obsahující podmínky bezpečného využívání, 
věkové hranice, vyobrazené cviky a QR kódy 
pro jednotlivé workoutové prvky.    
Je nutné ovšem říci, že než jsme stačili hřiště 
převzít, bylo posprejované. Stalo se tak 
během pouhého jednoho dne po odstranění 
bezpečnostního oplocení. Tato událost je 
nepříjemným doprovodným prvkem užívání 
hřišť. 
Sprejerství samo o sobě nemusí být však 
pouze přestupkem, ale i trestným činem. 
Rozhodující není výše škody, kterou svým 
jednáním pachatel způsobí. V dané věci je 
vždy nutno posuzovat otázku společenské 
škodlivosti. Každopádně dochází neustále  

k poškozování mobiliáře ve vlastnictví 
města, které má sloužit všem. Odstraňování 
graffitů je velmi nákladná a časově náročná 
záležitost. Ovšem její výsledek je pouze 
krátkodobý.  Naším zájmem je, aby nám tato 
hřiště sloužila co nejdéle a naši spoluobčané 
je využívali ke své radosti.

NOVÉ HŘIŠTĚ WORKOUT  
U ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUBINA  

ŠKOLÁCI Z DUBINY SI SAMI VYROBILI ORIGINÁLNÍ  
DĚTSKÉ POKOJÍČKY A NA VERNISÁŽI JE UKÁZALI NEJBLIŽŠÍM
Jak vypadají vysněné dětské pokojíčky, které 
vyráběli žáci ze Základní školy Pardubice-
Dubina při tvořivých činnostech z kartonových 
krabic a dalších běžně dostupných materiálů? 
To mohli na vlastní oči spatřit ti, co zavítali ve 
čtvrtek 26. května do třídy 4.B. 
„Obdivuhodné bylo, jaké detaily ve 
výbavě pokojíčků nechyběly, například 
koberečky, lampy, světýlka, knížky nebo živé 
květiny,“ uvedla třídní učitelka 4.B Monika 
Drahokoupilová a dodala, že součástí této 
akce byla i „vernisáž“ dětských výkresů, 
které žáci během školního roku vytvořili.
Jednalo se o setkání dětí a rodičů před 
vyučováním. Na přivítanou nechyběl pro 
každého welcome drink a malé pohoštění. 

Žáci se podíleli nejen na výzdobě celé galerie, 
ale také na organizaci programu – vítali rodiče, 
prováděli je galerií a odhalovali samotná díla. 
Rodiče, prarodiče i sourozenci všech umělců, 
kteří se akce zúčastnili, byli nadšeni. 

Monika Drahokoupilová 
třídní učitelka 4. B

PORUŠOVÁNÍ VYHLÁŠKY MĚSTA – VENČENÍ PSŮ TZV. „NA VOLNO“
Městský obvod Pardubice III zřídil na svém 
území několik oplocených ploch určených  
k venčení psů tzv. „na volno“ bez nutnosti, aby 
zde měli majitelé své psy na vodítku. Mimo tyto 
určené prostory je Obecně závaznou vyhláškou 
Statutárního města Pardubice na území našeho 
obvodu volný pohyb psů zakázán.
V rámci přestupkového jednání dochází  
k navýšení případů porušení této vyhlášky 
města – venčení psů, bez toho, aby byli psi na 
vodítku. V případě, že jste této situaci účastni  
a cítíte se ohroženi, je možné řešit tuto situaci tak, 
že rovnou zavoláte na linku 156, kdy přivolaná 
hlídka MP Pardubice následně na místě věc řeší, 
případně ztotožní pachatele a oznámení předá  
k dořešení přestupku správnímu orgánu.

V případě, že se rozhodnete podezření  
z přestupku oznámit na Městském úřadě (úsek 
přestupků), kde bude sepsán zápis o podezření  
z přestupku, je nutno uvést: Vaše nacionále, 
údaje o místě, datu a čase, kde se měl přestupek 
stát, dostupné informace o pachateli (majiteli 
psa). Pokud dojde ke ztotožnění pachatele, 
bude moci být následně zahájeno řízení  
o přestupku. Toto oznámení podložte nejlépe 
fotodokumentací nebo videozáznamem, 
případně uveďte možné svědky přestupku.
Věříme však, že se majitelé budou o své psy 
řádně starat a přestupků k řešení bude co 
možná nejméně.

přestupkový úsek 
městského obvodu
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V úterý 17. května navští vil naši 
školu americký kulturní atašé, pan 
Todd Jurkowski. Žáci 8. ročníku 
se během hodinového programu 
dozvěděli o tom, jak funguje 
americká ambasáda, jaké jsou 
možnosti  bezplatného studia na 
střední škole v USA a kteří slavní 
Američané pocházeli z České 
republiky. Pan Jurkowski také 
prozradil, že jeho praprarodiče 
přišli do Ameriky z Prahy a Písku, 
a odpověděl na celou řadu zvídavých dotazů. Velmi mile nás překvapil 
i svojí znalostí  českého jazyka. Těšíme se, že se s americkou návštěvou 
uvidíme i za rok.  

Mgr. Petra Šimečková a Mgr. Barbora Krejčíková 
ZŠ Dubina

PROGRAM DDM BETA 
ZAUJME VŠECHNY GENERACE
Dům dětí  a mládeže BETA pokračuje v pořádání tradiční výtvarné 
soutěže pro všechny mateřské, základní a základní umělecké školy, 
domy dětí  a mládeže a dětské domovy na Pardubicku. Téma soutěže 
„Co je krásy na světě“, oslovilo malé i velké výtvarníky. Ti svá díla zasílali 
od začátku dubna do poloviny května. Do soutěže bylo odevzdáno 
170 výtvarných prací z 10 školských zařízení z Pardubicka. Slavnostní 
předání cen a diplomů proběhlo 26. 5. 2022 v DDM BETA Pardubice. 
Výstavu vítězných výtvarných prací je možné shlédnout od 27. 5. do 
22. 6. 2022 v DDM BETA (ABC Klub), Štolbova v Pardubicích. 

Mgr. Iveta Zemanová
pedagog volného času

AMERICKÝ DIPLOMAT 
NA NAŠÍ ŠKOLE

Pořádala svůj už 2. projekt ve školce s názvem „BĚHÁME S KORÁLKEM“ od 
11. 4. – 11. 5. 2022. Projekt byl určen pro děti , rodiče a veřejnost. Na FB 
skupinu s názvem projektu se připočítávaly naběhané kilometry, které byly 
nasdíleny pomocí aplikace. Projekt „BĚHÁME S KORÁLKEM“ jsme úspěšně 
zakončili společným proběhnutí m v Dubinském lese. Během měsíce se 
podařilo uběhnout 7 277 km. A dne 19. 5. 2022 jsme na zahradě MŠ 
uspořádali sportovní dopoledne s Haga fl orbal, PS Hroch, T-bass taneční 
skupinou, SK Lázně Bohdaneč, BK Studánkou a jógou, kterou provedla 
jedna z našich paní učitelek. Děti , které se zúčastnily projektu BĚHÁME 
S KORÁLKEM dostaly diplom, medaili a poukázku třeba do Lanáčka, 
Lumpária nebo aquaparku v Pardubicích.

Bc. Dana Hlínová
třídní učitelka v MŠ KORÁLEK

MŠ KORÁLEK

Prodej vína a italských potravin
Kavárna s posezením

Jana Zajíce 982, 530 12 Pardubice
+420 775 900 372
www.bonasera.cz

Po - Pá    8:00 - 19:00
Sobota    8:00 - 12:00
Neděle      Zavřeno                           
Sobota    8:00 - 12:00
Neděle      Zavřeno                           

Prodej vína a italských potravinProdej vína a italských potravin
Kavárna s posezenímKavárna s posezením

Jana Zajíce 982, 530 12 PardubiceJana Zajíce 982, 530 12 Pardubice
+420 775 900 372+420 775 900 372
www.bonasera.czwww.bonasera.cz

Po - Pá    8:00 - 19:00
Sobota    8:00 - 12:00
Neděle      Zavřeno                           
Sobota    8:00 - 12:00
Neděle      Zavřeno                           
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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 čištění s odtahem. 
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. 6. Pod Studánkou včetně parkovišť 

1. 6. Lidmily Malé – parkoviště před čp. 822–823 a čp. 818

3. 6. Zajíčkova – obě strany

6. 6. Okružní od ul. Studánecká po ul. Dašická – obě strany

7. 6. V Lipinách od ul. Mandysova po ul. Staročernská – obě strany 

7. 6. Divišova – obě strany

8. 6. Pod Lipami – od ul. Spojilská k ul. V. Junkové - obě strany 

15. 6. Jana Zajíce – komunikace včetně parkoviště před č.p. 633–637

17. 6. Blahoutova – komunikace včetně parkoviště před čp. 624–632

17. 6. Na Kopci – od ul. Pod Lipami po ul. Spojilská

24. 6. Jana Zajíce – parkoviště podél čp. 984 k čp. 953–954  
a vnitroblok čp. 953, 954 a 955–956

29. 6. Pod Zahradami – obě strany

29. 6. V Zahrádkách včetně slepé části – obě strany

29. 6. Erno Košťála parkoviště u čp. 720–722

30. 6. Tichá – obě strany 

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

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

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

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

29. 7. Spojilská – před čp. 1773–1779

3.8. Mandysova od ul. U Zábran k ul. Spojilská – obě strany

3. 8. Erno Košťála od Josefa Janáčka po čp. 1000

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

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

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

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

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

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

ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ  
MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
– PRO OBDOBÍ OD ČERVNA 2022 DO PROSINCE 2022

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

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

18. 8. Jana Zajíce – parkoviště mezi Pergolou a centrum Dubina

19. 8. Luční – parkoviště před ZŠ Studánka

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

24. 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

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

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

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

7. 9. Radiomechaniků

7. 9. Skrbkova – obě strany   

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

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

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

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

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

15. 9. Na Drážce – parkoviště za čp. 1499–1501 a 1502–1503

19. 9. 22. července od ul. Lesní k ul. Mandysova – obě strany

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

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

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

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

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

27. 9. Bartoňova – od čp. 763–768 

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

3.10. K Pardubičkám od ul. Dašická po podchod pod tratí

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

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

5.10. Jana Zajíce parkoviště před čp. 860–864

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

19.10. Úzká

19.10. Lesní od ul. Spojilská k ul. Potěšilova – obě strany

24.10. Rumunská

27.10. Bartoňova nové parkoviště mezi domy čp. 821 a čp. 833

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

18.11. Luční – od čp. 238 do čp. 126 podél areálu školy

28.11. Lesní – celá

5.12. Pod Lipami – od ul. Pod Zahradami po ul. Na Kopci

8.12. Okružní – před čp. 1539–1545

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

13.12. Bartoňova – od čp. 835–839

13.12. U Háje - celá
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PRÁZDNINOVÉ KINO 
NA DUBINĚ

PŘEDFILM
OD 21.30 hodin

30. 6. 2022 ČERTÍ BRKO     

Komedie / ČR                   99 min.

Mladičkého čerta Bonifáce všelijaké čertovské fígle moc nezajímají.  Rád vymýšlí  a  vynalézá 
vlastní věci, což se ale pranic nelíbí vládci pekel. Vždycky je totiž z toho jenom malér. 

PROGRAM ČERVENEC
OD 21.30 hodin

7. 7. 2022 JEDINĚ TEREZA    

Komedie / Romantický / ČR                   102 min.

Tomáš  s  Terezou  prožívali  lásku  jako  z  učebnice.  Poznali  se  na  střední,  přeskočila  mezi  nimi  
jiskra a pak už to jen doutnalo a hořelo.  Po vysoké spolu zůstali  v Praze, meteorolog Tomáš 
získal skvělou práci televizního moderátora počasí, a Tereza se (zatím neúspěšně) snaží rozjet 
prodej a výrobu ručně šitých bot.

14. 7. 2022   VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / ČR                  72 min.

Na kraji  Třeskoprsk,  v  malém domku, bydlí  čtyři  kamarádi.  Fi� nka,  Pinďa,  Bobík a Myšpulín 
u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů 
vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší.

21. 7. 2022 LOVENÍ   

Komedie / Romantický / ČR                 106 min.

Hlavní postava � lmu Eliška, má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale 
ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným 
receptem, co je potřeba dělat.

28. 7. 2022 CROODSOVI – NOVÝ VĚK
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy / USA                  95 min.

Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Ten se držel hesla „Všude 
dobře,  v  jeskyni  nejlíp“  a  bránil  jim  tak  v  osobním  rozvoji.  Když  konečně  překonali  strach  
a Grugův odpor, zjistili Croodsovi, že svět může být báječným místem k životu, když máte kliku 
a narazíte na nějaký ten úrodný a bezpečný plácek

PROGRAM SRPEN
OD 21.00 hodin

4. 8. 2022 SRDCE NA DLANI
Komedie / ČR                  95 min.

Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat 
ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Josef se těší, že si po odchodu do 
penze  konečně  splní  svůj  dávný  sen  a  stane  se  pouličním  klaunem.  Svým  šarmem  okouzlí  
i ráznou Marušku, majitelku pojízdné kavárny.

11. 8. 2022 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / USA / Španělsko                 105 min.

Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, které mají kouzelnou moc 
proměnit vás v jakékoli zvíře? Owen Huntigton žije pouze prací, jen těžko hledá čas na svou 
ženu a malou dcerku. A pak to přijde, Owen zdědí cirkus po svém strýčkovi. Tohle by mohla být 
šance na změnu, na dobrodružství a zábavu.

18. 8. 2022 VZHŮRU ZA SNY
Rodinný / Animovaný / Dánsko                  81 min.

Život  dvanáctileté holky Míny se obrátí  vzhůru nohama hned nadvakrát.  Poprvé,  když proti  
své vůli dostane nevlastní sestru Jenny. Ta je stejně stará jako ona, zničehonic se přistěhovala, 
je strašně otravná a všichni očekávají, že se z nich stanou nejlepší kamarádky. A pak podruhé, 
když ve spaní během jednoho snu objeví senzační tajemství.

25. 8. 2022 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie / ČR                 101 min.

Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako 
chlap!  Nataša  a  Dominik  se  neplánovaně  stanou  rodiči.  Nataša,  úspěšná  designérka  hraček  
pro  děti,  dokáže  rodinu  lépe  � nančně  zabezpečit,  a  tak  se  dohodnou,  že  hlavní  část  péče  
o  novorozence  převezme  jako  otec  na  mateřské  dovolené  Dominik.  Ten  přistupuje  k  úkolu  
s  poněkud  naivní  představou,  že  mu  poskytne  dostatek  času  napsat  konečně  knihu,  kterou  
dlouho plánuje.
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Drážka • Dubina • Hůrka • Slovany • Studánka  
ZPRAVODAJ

Info z ODŽP

SLOVO STAROSTY

www.pardubice.eu → mesto → mestske-obvody  /  září 2022

Vážení spoluobčané,
letní prázdniny utekly jako 
voda a je tu měsíc září 
a s ním i náš zpravodaj. 
Díky teplému počasí si 
děti  mohly užít spoustu 
zážitků u vody a skotačení 
venku a my pohodové léto, 
které jsme si mohli zpestřit 
prázdninovým kinem nebo 
opékáním buřtů na Dubině 
a na Drážce. Pro městský 
obvod jsou tyto parné dny 
spíše přítěží. Málo dešťových 
srážek pro nás znamená 
více plánovaných zálivek 
nejen nových výsadeb, ale 

i vzrostlých stromů na celém území. V teplých dnech se snažíme myslet 
i na naše zvířecí návštěvníky, a proto jsme na stromy umísti li pítka pro 
ptáčky. Jsem rád, že všichni dbali zvýšené opatrnosti  v době extrémního 
sucha a vysokých teplot a nikdo nebyl ohrožen případným požárem.
První zářijová neděle patřila Studáneckému posvícení. Sešli jsme se 
na prostranství před Základní školou Dubina, rozloučili se tak s létem 
a prožili společně příjemné odpoledne s našimi nejbližšími. 
V období letních prázdnin jsme ale nezaháleli a podařilo se nám 
dokončit stavbu „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti  v ulici Jana Zajíce, 
Pardubice“ od křižovatky u Pergoly po křižovatku s ulicí Luďka Matury. 

Zde došlo ke zvýšení kapacity parkovacích míst a zajištění rozhledových 
poměrů na přechodech. Také je dokončena „Rekonstrukce dětského 
hřiště Drak za bytovým domem čp. 835–839 v ulici Bartoňova“, kde se 
děti  mohou těšit z nových herních prvků. Pro dospělé je zprovozněno 
nové „workoutové hřiště“ u Základní školy Dubina s jednotlivými prvky 
a sestavami pro procvičení celého těla.
Většina obyvatel našeho městského obvodu nemůže mít vlastní 
zahradu, a proto se v rámci našich možností  snažíme udržovat 
a budovat veřejnou zeleň na slušné úrovni a tí m zvyšovat kvalitu života 
a pocit sounáležitosti  se svým okolím. Rozšiřujeme odpočinkové 
a klidové zóny a každoročně jsou vysazovány nové dřeviny – keře 
a stromy, a to buď samostatně, anebo v rámci investi čních akcí. 
Za volební období bylo vysázeno celkem 5 528 keřů, 1 246 trvalek 
a 254 ks stromů. Dále je připraven projekt na výsadbu 32 ks 
stromů na území Městského obvodu Pardubice III – sídliště Dubina 
a v letošním roce na podzim je plánována výsadba cca 10 000 cibulovin 
v lokalitách Jana Zajíce, u Zdravotního střediska Dubina a v refýži Na 
Drážce od přechodu k zastávce MHD na straně u obchodního centra 
a další výsadby v rámci nedokončených investi čních akcí. Stromy jsou 
průběžně evidovány na portálu „Stromy pod kontrolou“ a je o nich 
vedena karta, kde jsou uvedeny údaje o jejich stavu a údržbě. Jsem rád, 
že se nám daří náš obvod více zazelenat a mít tak příjemnější prostředí 
k životu. 
V druhé části  zpravodaje je stručný souhrn toho, co se nám podařilo 
s ohledem na krácení fi nančních prostředků v rámci programu rozvoje 

Vítězslav Štěpánek

pokračování na str. 2

Nově e-knihy ke stažení

Volby do zastupitelstev
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SLOVO STAROSTY
Obvodní oddělení strážníků na Dubině 
změnilo svůj chod. Nová služebna, která více 
vyhovuje požadavkům pro výkon služby, 
sídlí v bývalém výměníku v ulici Erno Košťála 
č. p. 930. Byly zrušeny úřední hodiny, a to 
z důvodu většího pohybu hlídek v terénu. 
Strážníci z obvodního oddělení Dubina nemají 
na starosti  pouze toto sídliště. Do jejich 
obvodu spadá i lokalita Studánka, Hůrka, 
ale i ulice Sakařova, dále směrem k centru 
i Bubeníkovy sady či oblast u Automati ckých 
mlýnů a Park na Špici. Dále strážníci zajišťují 
dohled v městské části  Pardubičky, Černá za 
Bory, Mněti ce, 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 tí sňová linka 156. 
Stálá služba městské policie zajišťuje nepřetržitý 
provoz sedm dní v týdnu, proto se na ni můžete 
obráti t v kteroukoliv denní i noční dobu.  
Podněty, které není nutné řešit okamžitě, je 
možné zasílat písemně na 
sekretariat@mppardubice.cz.
K vyřizování přestupků spáchaných v dopravě 
slouží již výhradně Oddělení řešení přestupků, 
které sídlí 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. 
Všem obyvatelům MO Pardubice III přejeme 
krásný podzim a nebojte se na nás obráti t. 
Městská policie je tu stále pro Vás.

Mgr. Lucie Klementová
Preventi vní a informační 

služba Městská policie Pardubice

v dané období splnit. Stále je co opravovat 
a vylepšovat, a to jsou pro nás cíle, které si 
můžeme vytyčit do dalšího programu rozvoje 
pro příští  volební období.
Volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 
Senátu PČR se budou konat souběžně ve 
dnech 23. a 24. září 2022 (pátek od 14:00 
– 22:00 hodin, sobota 8:00 – 14:00 hodin), 
případné druhé kolo voleb do Senátu PČR se 
uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022 ve 
stejných časech. Více informací k volbám se 
dozvíte uvnitř zpravodaje.
Přeji vám pěkné podzimní dny, dětem, žákům 
a studentům hodně úspěchů v novém školním 
roce.

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

pokračování ze str. 1 STRÁŽNÍCI JSOU VÍCE V TERÉNU, 
K OZNAMOVÁNÍ PŘESTUPKŮ V OBVODU 
VYUŽÍVEJTE STÁLOU SLUŽBU MĚSTSKÉ POLICIE

V případě, že se Vás ztráta sluchu také týká, můžete se obrátit na naše konzultantky
z pardubické pobočky nebo nás navštívit osobně. 
Tereza Pospíšilová | e-mail: tereza.pospisilova@tichysvet.cz | mobil: 702 167 010
Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice 5

ZTRATILI JSTE TELEFON, 
BATOH, KLÍČE … 

Je možné, že si toho někdo pocti vý všiml 
a zapomenutá věc se dostala k nám. 

Proto než ji defi niti vně odepíšete, zkuste nás kontaktovat 
a poptat se. 

Informace o nalezených věcech jsou obvykle k dispozici 
následující pracovní den po ztrátě předmětu.

Blahopřejeme
všem občanům, kteří v podzimních měsících
oslaví svá životní jubilea.oslaví svá životní jubilea.
Těm, kteří oslaví osmdesát let 
a další kulatá jubilea, 
budou zástupci městského obvodu 
gratulovat osobně. 
Blahopřejeme všem jménem 
pana starosty i celého 
městského obvodu.
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Knihovna Dubina se snaží přinášet čtenářům 
i veřejnosti  různé služby. Hlavní činností  
knihovny je především péče o stávající čtenáře, 
hledání čtenářů nových a rozšíření čtenářské 
gramotnosti  mezi veřejnost všech věkových 
kategorií. Knihovna však nabízí celou řadu 
nadstandardních služeb. Jedná se především 
o obalování knižních dokumentů, laminování či 
kopírování dokumentů popřípadě donášku knih 
domů. 
My se však snažíme rozvíjet knihovnu dál, 
v souladu s moderními trendy. Od 1. září 2022 
najdete v našem knihovním katalogu tzv. 
e – knihy, což představuje možnost čtenářů 
stáhnout zdarma do svých čtecích přístrojů celou 
řadu zajímavých ti tulů literární tvorby. Tuto 
novou službu nabízíme nově, díky spolupráci 
s Městskou knihovnou v Praze. Na webových 
stránkách knihovny najdete i video návod, jak 
knihy stáhnout. 

E-knihy mohou využít žáci či studenti  v rámci 
povinné školní četby nebo čtenáři na cestách či 
dovolených. Čtení je radost a my doufáme, že 
i čtenáři prožijí s e-knihami plno nových zážitků. 

Vaše knihovnice 

POZVÁNKA 
DO KNIHOVNY

1. 9. – 2. 10.
Ježečkovo malování 
– malování na doma

12. 9. – 2. 10.
Horký šálek 
– alternati vní kreati vní dílničky

3. 10. – 30. 10. 
Vážka – malování na doma

3. 10. – 9. 10.
Týden knihoven  

3. 10. – 9. 10.
Týden knihoven 
– Registrace seniorů zdarma 

3. 10. – 16. 10. 
Podzimní skřítek 
– alternati vní kreati vní dílničky

4. 10.  
Svícen z dřevěných proutků 
– podzimní tvoření pro seniory 
v knihovně od 13 – 16 hodin

17. 10. – 30. 10. 
Kaštanová miminka 
– alternati vní kreati vní dílničky

31. 10. – 13. 11.
Čarodějnická kočka 
– alternati vní kreati vní dílničky

1. 11. – 30. 11.
Lišti čka Péťa – malování na doma

11. 11. 
Den válečných veteránů 
– veřejná sbírka

14. 11. – 4. 12.  
Liška Eliška 
– alternati vní kreati vní dílničky

14. 11. – 15.12.  
Vánoční výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ

25. 11.  
Den pro dětskou knihu

1. 12. – 31. 12.  
Vánoce – malování na doma

5. 12. – 18. 12.  
Mikulášské tvoření 
– alternati vní kreati vní dílničky

5. 12. – 22. 12.   
Vánoční instagramová soutěž 
– vyhlášení 23. 12.

13. 12.  
Papírový vánoční věnec – vánoční 
tvoření pro rodiny v knihovně od 
13 – 16 hodin

19. 12. – 31. 1.    
Vánoční tvoření 
– alternati vní kreati vní dílničky

E-KNIHY V KNIHOVNĚ NA DUBINĚ

Víte, že dobrovolnictví je dnes v módě? 
Tak pojďte s dobou a vyzkoušejte si ho na 
vlastní kůži! Naše Dobrovolnické centrum 
Koalice nevládek Pardubicka funguje už sedm 
let a každoročně vysílá zhruba dvě stovky 
dobrovolníků do několika desítek organizací, 
kde se věnují nejrůznějším činnostem. Nabídka 
akti vit je velice pestrá. Od září přivítáme 
především nové „babičky a dědečky“, kteří 
by rádi trávili třeba jedno dopoledne týdně 
s dětmi v mateřských školách. Zde si s nimi 
povídají, hrají, čtou nebo chodí na procházky, 
a děti  je za to odmění tí m nejkrásnějším dárkem 
– smíchem a radostí  ze společně stráveného 
času. Hledáme také zájemce pro doprovázení 
hendikepovaných osob za pardubickou 
kulturou v rámci jedinečného projektu Culture 
Buddy – kulturní parťák. Dobrovolníci u nás 
dále můžou pomáhat i dětem s doučováním 
nebo zpříjemnit čas opuštěným seniorům, 

pečovat o cenné polabské přírodní lokality 
s partou mladých nadšených ochránců přírody 
či se zapojit do pořádání akcí pro veřejnost. 
Je toho opravdu mnoho, proto nás navšti vte, 
ať už virtuálně prostřednictvím webu 
www.dobrokonep.cz, nebo po domluvě na 
tel. 775 551 412 přímo v naší kanceláři 
v pardubickém Evropském spolkovém domě, 
a seznamte se blíže s možnostmi, kde a jak se 
zapojit. Ptáte se, zda 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 pomáhat, dobrá nálada 
a trocha empati e. Neváhejte, přijďte za námi 
a staňte se součástí  našeho DOBROtýmu. 
Obohatí te se o nové zážitky i hřejivý pocit 
z pomoci druhým!

Lucie Křivková, 
 koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP

HLEDÁME BABIČKY DO ŠKOLEK 
I KULTURNÍ PARŤÁKY
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Je čas babího léta a před námi rekapitulace, co 
jsme od května zvládli.

Byla dokončena „Rekonstrukce dětského 
hřiště Drak za bytovým domem čp. 835–839 
v ulici Bartoňova“, v rámci které byly osazeny 
nové herní prvky a zrekonstruovaná původní 
dopadová plocha. 
V prostoru po odstraněné rampě je průběžně 
prováděna výsadba dřevin. Bude zde vysázeno 
11 ks stromů, 480 keřů a 1000 ks cibulovin. 
Za 4 roky volebního období bylo na území 
městského obvodu vysázeno celkem 5 528 
keřů, 1 246 trvalek a 254 ks stromů, ale  
s výsadbami nekončíme, na podzim plánujeme 
výsadbu cca 10 000 cibulovin, a to v ulici Jana 
Zajíce do nově vytvořených ostrůvků, dále před  
Zdravotním střediskem na Dubině a v ulici Na 
Drážce do refýže od přechodu k zastávce MHD 
na straně u obchodního centra a další výsadby 
v rámci nedokončených investičních akcí. 
Dále je připraven projekt na výsadbu 32 ks 
stromů na území Městského obvodu Pardubice 
III – sídliště Dubina.

Několik informací k investičním akcím:
Na sídlišti Dubina v úseku od křižovatky  
u Pergoly po křižovatku s ulicí Luďka Matury byla 
v srpnu dokončena stavba „Úpravy pro zvýšení 
bezpečnosti v ulici Jana Zajíce, Pardubice“, kde 
drobnými stavebními úpravami a dopravním 

značením došlo ke zkrácení délky přechodů 
na normové hodnoty, zajištění rozhledových 
poměrů na přechodech a ke zvýšení kapacity 
parkovacích míst.

Koncem měsíce srpna 2022 byla zahájena 
stavba s názvem: „Stavební úpravy v ulici 
Na Drážce před čp. 1558–1560, Pardubice“, 
jejímž předmětem jsou stavební úpravy před 
čp. 1558-1560. Stávající chodníky s asfaltovým 
povrchem a povrchem z betonové dlažby 
budou odstraněny a nové chodníky  budou 
vydlážděny z betonové dlažby. Součástí úprav 
bude i rekonstrukce veřejného osvětlení, 
osazení nových laviček a provedení nové 
výsadby dřevin. 
Na sídlišti Drážka bude v září dokončena stavba: 
„Vybudování nových parkovacích míst v ul. 
Na Okrouhlíku před čp. 1247“, v rámci které 

bylo vybudováno 10 nových parkovacích stání 
a provedena rekonstrukce místní komunikace 
k bytovému domu a přilehlých chodníků.  
V místě střetu příjezdové komunikace  
a chodníku byl vybudován vyvýšený přejezdový 
chodník pro zajištění bezpečnosti chodců. Dále 
bylo rozšířeno místo pro umístění kontejneru.
V ulici Rumunská probíhá stavba rekonstrukce 
stávajících NTL plynovodů. Po jejím dokončení 
bude v průběhu září zahájena stavba „Stavební 
úpravy v ul. Rumunská před čp. 359–365, 
Pardubice“, kde dojde k celkové rekonstrukci 
stávajících ploch před bytovými domy čp. 359–
365 v ul. Rumunské. Je navrženo vybudování 
25 parkovacích stání (10 podélných stání  
a 13+2 šikmých stání pod úhlem 60°) z vegetační 
zámkové dlažby, chodníků a zesílených 
chodníkových ploch ze zámkové dlažby, 
odvodnění ploch, vybudování nového místa pro 
přecházení v nároží křižovatky ulic Rumunská  
a U Školy. Součástí stavby je i přeložka souboru 
veřejného osvětlení. V rámci sadových  
a terénních úprav je navržena výsadba keřového 
patra, záhonů trvalek, travin a 5 ks nových 
stromů. Dále součástí stavby bude stranová 
přeložka části trasy sdělovacího vedení CETIN.

Omlouváme se vám za omezení způsobená 
stavbami.

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

I v letošním roce podpořil Městský obvod Pardubice III činnost místních 
mateřských a základních škol, místních zájmových organizací a dalších 
občanských sdružení prostřednictvím finanční podpory na konkrétní akce 
ze svého rozpočtu.
Pro letošní rok posuzovala Komise pro kulturu a sport Rady městského 
obvodu Pardubice III 28 žádostí na podporu jednotlivých kulturních, 
společenských, sportovních a dalších zájmových aktivit. Jedná se 
především o akce pořádané pro děti místními mateřskými a základními 
školami, podporováni jsou též talentovaní žáci základních škol, či je jim 
udělováno ocenění fair play. Vybraní žáci obdrželi na konci školního roku 
odměnou za své počiny dárkovou poukázku. 

V letošním roce byly rozděleny dotace v celkové výši 199 500 Kč. Všechny 
byly schváleny Radou městského obvodu Pardubice III a v současnosti 
jsou již vyplaceny.

POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2022:
A) Tradiční sportovní akce na území MO III     5 000 Kč
B) Akce předškolních zařízení 120 000 Kč
C) Akce základních škol 35 000 Kč
D)  Akce společenského charakteru ostatních subjektů 29 500 Kč
H) Podpora talentovaných žáku ZŠ a ocenění fairplay 10 000 Kč

Poskytnutí dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III“ v roce 2023

I nadále bude městský obvod podporovat jednotlivé kulturní a sportovní 
akce pořádané na území svého obvodu formou finančního příspěvku 
na zajištění dané akce. Do konce letošního roku (tj. do pátku 30. 12. 
2022 do 14:00 hod. – podání osobně; v případě zaslání žádosti poštou 
rozhoduje datum na podacím razítku – do 31. 12. 2022). Žádosti o dotace 
z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III“ pro rok 2023 mohou zájemci podávat od 1. 12. 2022. 
Pravidla pro jejich poskytování i aktuální žádost pro rok 2023 najdete 
na našich webových stránkách www.pardubice.eu ➞ městský obvod 
Pardubice III ➞ radnice ➞ formuláře.

Petra Lemberková  
tajemník Komise pro kulturu a sport RMO III 

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ OBVOD PODPORUJE KULTURU, SPORT, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS
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Rozhodnutím prezidenta republiky byly dne 5. dubna 2022 vyhlášeny 
volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu PČR, které se budou 
souběžně konat ve dnech 23. a 24. září 2022 (pátek od 14:00 – 22:00 
hodin, sobota 8:00 – 14:00 hodin), případné druhé kolo voleb do 
Senátu PČR se uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022 ve stejných 
časech. Volby do Senátu PČR proběhnou na území Pardubického kraje 
ve volebním obvodu č. 43 se sídlem v Pardubicích a dále ve volebním 
obvodu č. 46 se sídlem v Ústí nad Orlicí.
Právo volit do zastupitelstva obce i do Senátu PČR má občan za 
předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu  
v obci, která náleží do územního obvodu příslušné obce, resp. volebního 
obvodu. Do zastupitelstev obcí má pak právo volit i státní občan jiného 
členského státu Evropské unie, je-li v obci k prvnímu dni voleb přihlášen 
k trvalému nebo přechodnému pobytu a druhý den voleb dosáhl věku 
18 let.
Nejpozději 3 dny před volbami budou občanům doručeny do schránek 
místa trvalého bydliště hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva 
města Pardubice, do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  
a do Senátu PČR. Hlasovací lístky budou navíc k dispozici ve dny voleb 
ve všech volebních místnostech. Žádáme občany, aby si zkontrolovali 
označení svých schránek pro bezproblémové doručení hlasovacích 
lístků.
Občané mohou volit ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště, a to 
buď přímo ve volební místnosti anebo výjimečně ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, na vyžádání do přenosné urny. V tom případě může 
volič požádat o návštěvu členů volební komise s přenosnou volební 
schránkou (ale pouze v případě, že se volič nachází v rámci volebního 
okrsku, kde má trvalý pobyt).
Číslo volebního okrsku je uvedeno na obálce s hlasovacími lístky, které 
jsou voličům doručeny.  
Ve volbách do obecních zastupitelstev není možné hlasování na voličský 
průkaz.
Pro volby do Senátu PČR je voličům umožněno volit na voličské průkazy, 
pokud nebudou moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého 
bydliště, avšak pouze v jiném okrsku spadajícího do stejného volebního 
obvodu, kde má bydliště (u nás tedy ve volebním obvodu č. 43 se 
sídlem v Pardubicích). O vydání voličského průkazu může požádat občan 
s trvalým bydlištěm na území MO Pardubice III na našem úřadě, a to 
písemně do 16. 9. 2022 nebo osobně až do 21. 9. 2022 do 16.00 hodin.

JAK HLASOVAT A MOŽNÉ ÚPRAVY HLASOVACÍHO LÍSTKU:
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
•  Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 

obce má být zvoleno (do Zastupitelstva města Pardubic je to 39 
členů, do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 15 členů).

•  Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem 
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců 
jednotlivých volebních stran.

•  Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku  
v záhlaví sloupce nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit 
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro 
které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě 
označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, 
kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, 
a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou 
kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 

PRO VOLBY DO SENÁTU PČR
•  Ve volbách do Senátu PČR voliči volí jednoho kandidáta vložením 

hlasovacího lístku v úřední obálce do volební schránky.
HLASOVÁNÍ
•  Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem 

nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu. Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů 
obdrží od okrskové volební komise úřední obálky. Na žádost voliče 
mu okrsková volební komise vydá hlasovací lístky. Neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno.

•  Poté volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto 
prostoru volič upraví hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva 
obcí (města Pardubic a Městského obvodu Pardubice III) a vloží do 
úřední obálky šedé barvy C4, kterou obdržel. Pro volby do Senátu 
PČR vloží vybraný hlasovací lístek do úřední obálky žluté barvy C5, 
kterou obdržel. 

•  Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
volič úřední obálky s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat 
zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být  
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

•  Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem 
pro volbu do Senátu PČR mimo místo svého trvalého bydliště, avšak 
v rámci volebního obvodu č. 43 Pardubice, odevzdá tento průkaz 
okrskové volební komisi, bude zapsán do seznamu voličů a bude mu 
umožněno hlasovat.

Veškeré informace ohledně voleb, průběhu, způsobu hlasování najdete na 
www.mvcr.cz, nebo na webové stránce MO Pardubice III a výsledky pak 
lze průběžně sledovat na stránkách www.volby.cz
  
Prosíme voliče o dodržování aktuálních hygienických a bezpečnostních 
pravidel a přejeme šťastnou ruku ve volbě příštích zastupitelů města  
i našeho městského obvodu.

Ing. Irena Nimsová
tajemník ÚMO Pardubice III

INFORMACE PRO VOLIČE  
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VYHODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022

Pro volební období 2018 až 2022 schválilo zastupitelstvo 
Program rozvoje Městského obvodu Pardubice III o jehož 
plnění Vás chceme informovat.

DOPRAVA
V oblasti  komunikací jsou nejviditelnějším problémem 
nedostatek parkovacích míst, dále povrchy chodníků 
a vozovek. Dle možností  a s ohledem na fi nanční 
prostředky, které máme k dispozici, se nám daří 
postupně tyto problémy odstraňovat. 
Pokračovali jsme v opravách chodníků ve Studánce 
a na Slovanech (v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční, 
Raabova, V Lipinách). Byla provedena oprava chodníku 
větve D – v ulici Hraniční (od čp. 433 po čp. 1) a v ulici 
Raabova (od křižovatky s ulicí Hraniční po křižovatku 
s ulicí Spojilská)“, včetně rekonstrukce veřejného 
osvětlení. Zbývá dokončit část chodníku v ul. Hraniční 
(v úseku od Zvoničky k čp. 433) v délce cca 50 m. 
Dále byla provedena „Oprava chodníku v ulici Luční 
od čp. 738 po křižovatku s ulicí Luční“, kde stávající 
chodník a vjezdy z betonových dlaždic byly nahrazeny 
zámkovou dlažbou, „Oprava chodníku v ulici Boční 
u čp. 1750–1752, Pardubice“.
Na sídlišti  Dubina v úseku od křižovatky u Pergoly po 
křižovatku s ulicí Luďka Matury došlo v rámci stavby 
„Úpravy pro zvýšení bezpečnosti  v ulici Jana Zajíce, 
Pardubice“ drobnými stavebními úpravami a dopravním 
značením ke zkrácení délky přechodů na normové 
hodnoty, zajištění rozhledových poměrů na přechodech 
a ke zvýšení kapacity parkovacích míst.
Na sídlišti  Dubina byly realizovány níže uvedené opravy 
chodníků: „Oprava chodníku v ulici Bartoňova za čp. 
842–845, Pardubice“, „Oprava chodníku v ulici Jana 
Zajíce z boku čp. 869, Pardubice“, „Oprava chodníku 
v ulici Jana Zajíce od parkoviště u čp. 961 směrem 
k přechodu pro chodce přes silnici č. I/36“, „Oprava 
chodníku v ul. Jana Zajíce u čp. 632, Pardubice“.
V roce 2019 byla provedena “Rekonstrukce povrchu 
betonového parkoviště před obchodním centrem 
Galanta v ulici Studánecká“, kde vodorovným dopravním 
značením bylo vyznačeno 36 parkovacích míst, z toho 2 
parkovací místa pro osoby se zdravotním posti žením. 
V ulici Sezemická společnost Vodovody a kanalizace a.s. 
provedla rekonstrukci kanalizace a následně byla městem 
provedena oprava asfaltového povrchu komunikace – 
vozovky a 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)“, stávající betonová dlažba byla odstraněna 
a nahrazena novou betonovou zámkovou dlažbou. 
V rámci stavby byly z důvodu špatného zdravotního 
stavu pokáceny stávající stromy rostoucí v travnaté refýži 

mezi vozovkou a chodníkem a provedena nová výsadba 
stromů – 18 ks hlohů.
Každoročně je prováděna oprava komunikací po zimním 
období. Byla provedena oprava povrchu komunikace 
např. v ulici Husova, Jana Zajíce, Josefa Janáčka, v ulici 
Věry Junkové od křižovatky s ul. Rumunská po křižovatku 
s ulicí Na Drážce, v ulici Sezemická, v ulici Studánecká 
před bytovým domem čp. 1568.
Byla provedena stavba „Rozšíření parkovacích míst 
v ul. Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ Studánka 
do ul. Ve Stezkách“ v rámci které došlo ke zvýšení počtu 
parkovacích míst ze stávajících 16 stání na 35 stání 
v ulici Luční (před ZŠ Studánka) a prodloužení stávajícího 
chodníku v ulici Luční do ulice Ve Stezkách. Součástí  
stavby byla přeložka kabelu veřejného osvětlení a nové 
výsadby keřů a stromů.
V rámci stavby “Vybudování nových parkovacích míst 
v ulici Na Okrouhlíku před čp. 1247“ bylo v travnaté 
ploše vybudováno 10 nových parkovacích míst z boční 
strany bytového domu čp. 1247, proti  vstupu do domu. 
Dále byla provedena rekonstrukce místní komunikace 
k bytovému domu a přilehlých chodníků. V místě střetu 
příjezdové komunikace a chodníku byl vybudován 
vyvýšený přejezdový chodník pro zajištění bezpečnosti  
chodců. Dále bylo rozšířeno místo pro umístění 
kontejneru.
Na silnici č. I/36 v ulici Na Drážce u čp. 418 byl na 
stávajícím přechodu pro chodce vybudován středový 
ostrůvek, včetně přístupových chodníků pro  zvýšení  
bezpečnosti  chodců.
V roce 2019 byla provedena „Oprava chodníku v ulici Na 
Drážce před čp. 1555–1557, Pardubice“ v rámci které 
byl opraven stávající podélný chodník před čp. 1555–
1557 a čtyři přístupové chodníky k čp. 1538, čp. 1555, 
čp. 1556 a čp. 1557 v ulici Na Drážce. Stávající chodníky 
s asfaltovým povrchem nebo povrchem z betonové 
dlažby byly nahrazeny zámkovou dlažbou.
V roce 2020 byla provedena stavba s názvem „Stavební 
úpravy ve vnitrobloku v ulici Na Drážce mezi čp. 1558–
1560 až k čp. 1561–1563“, v rámci které byly provedeny 
úpravy komunikací před a za čp. 1561–1563 a za čp. 
1558–1560, stávající chodníky s asfaltovým povrchem 
a povrchem z betonové dlažby byly odstraněny 
a vybudovány nové chodníky z betonové dlažby), dále 
byla provedena rekonstrukce stávajícího veřejného 
osvětlení. Došlo k výsadbě dřevin a k osazení nového 
mobiliáře (laviček).
Koncem měsíce srpna 2022 byla zahájena stavba 
s názvem: „Stavební úpravy v ulici Na Drážce před 
čp. 1558–1560, Pardubice“, jejímž předmětem jsou 
stavební úpravy před čp. 1558–1560. Stávající chodníky 
s asfaltovým povrchem a povrchem z betonové dlažby 
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budou odstraněny a nově budou vydlážděny chodníky 
z betonové dlažby. Součástí  úprav bude i rekonstrukce 
veřejného osvětlení, osazení nových laviček a provedení 
nové výsadby dřevin. 
Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavebního 
díla: „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359–
365, Pardubice“. Jedná se o celkovou rekonstrukci 
stávajících ploch před bytovými domy čp. 359–365 v ul. 
Rumunské. Navrženou úpravou dojde k vybudování 25 
parkovacích stání (10 podélných stání a 13+2 šikmých 
stání pod úhlem 60°) z vegetační zámkové dlažby, 
chodníků a zesílených chodníkových ploch ze zámkové 
dlažby, odvodnění ploch, vybudování nového místa pro 
přecházení v nároží křižovatky ulic Rumunská a U Školy. 
Součástí  stavby je přeložka souboru veřejného osvětlení. 
V rámci sadových a terénních úprav je navržena výsadba 
keřového patra, záhonů trvalek, travin a 5 ks nových 
stromů jako náhrada za 6 ks pokácených stromů 
a odstraněné křoviny. Dále součástí  stavby bude stranová 
přeložka části  trasy sdělovacího vedení CETIN.
Jedním z palčivých problémů obvodu je stav chodníků 
v ulici Dašická, kde je zpracovaná projektová 
dokumentace, ale dosud nedošlo k dohodě s majiteli 
pozemků pod touto komunikací. Na obvodě je ještě 
hodně komunikací, které plánujeme opravit, např. 
chodníky na Slovanech a ve Studánce, které však 
budeme opravovat až po rekonstrukci uložení vrchního 
NN vedení do země a po rekonstrukci plynovodního 
potrubí. Snažíme se o koordinaci veškerých staveb.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Realizovali jsme řadu úprav veřejných prostranství, kde 
došlo k rekonstrukci povrchů komunikací – vozovek, 
parkovišť, chodníků, zpevněných ploch, k opravě či 
doplnění veřejného osvětlení, k nové výsadbě stromů 
a keřů, výměně či doplnění mobiliáře. 
Byla provedena realizace stavby s názvem: „Jana Zajíce 
čp. 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy“, v rámci 
které byla provedena demolice stávající rampy pro pěší 
u budovy čp. 983 a její nahrazení novým elektrickým 
výtahem. V prostoru po odstraněné rampě bude za 
vhodných klimati ckých podmínek dokončena výsadba 
dřevin: stromů (2 ks Cedrus atlanti ca, 5 ks Amelanchier 
arborea, 4 ks Prunus gondouinii „Schnee“), keřů (160 ks 
Euonymus fortunei „Gaiety“, 120 ks Weigela Purpurea 
nana, 160 ks Lavandula angusti folia, 40 ks Pennisetum 
alupecuroides) a cibulovin (1 000 ks směsi modřenců, 
crokusů a hyacintů). 
Z programu Regenerace panelového sídliště Dubina byla 
realizována stavba „Regenerace panelového sídliště 
Dubina – etapa U – lokalita 6B (6B–K4, 6B–K5, 6B–O7, 6B–
O8, 6B–S3)“, kde došlo k úpravě 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, 

a to k rekonstrukci komunikací – vozovky a chodníků, 
rozšíření parkovacích míst, rekonstrukci veřejného 
osvětlení, v rámci sadových a terénních úprav došlo 
k výsadbě keřů, trvalek a stromů. Byla vybudována 
2 nová kontejnerová stání. 
Rozšiřujeme odpočinkové a klidové zóny na území 
našeho městského obvodu. Každoročně jsou vysazovány 
nové dřeviny – keře a stromy, a to buď samostatně, 
anebo v rámci investi čních akcí. 
V roce 2019 byla provedena výsadba celkem 759 ks 
keřů, 45 ks stromů. V roce 2020 byla provedena výsadba 
celkem 1 383 ks keřů, 55 ks trvalek a 132 ks stromů. 
V roce 2021 byla na území městského obvodu provedena 
výsadba celkem 2 745 ks keřů, 436 ks trvalek a 70 ks 
stromů. V roce 2022 doposud byla na území městského 
obvodu provedena výsadba celkem 641 ks keřů, 755 ks 
trvalek a 7 ks stromů. Za volební období bylo vysázeno 
celkem 5 528 keřů, 1 246 trvalek a 254 ks stromů. 
Dále je připraven projekt na výsadbu 32 ks stromů na 
území Městského obvodu Pardubice III – sídliště Dubina 
a v letošním roce na podzim je plánována výsadba cca 
10 000 cibulovin v lokalitách Jana Zajíce, u Zdravotního 
střediska Dubina a v refýži Na Drážce od přechodu 
k zastávce MHD na straně u obchodního centra a další 
výsadby v rámci nedokončených investi čních akcí. 
Z ostatního městského mobiliáře je věnována největší 
pozornost doplňování laviček a jejich údržbě. Lavičky 
jsou pravidelně natí rány a dochází k postupné výměně 
dřevěných prken za umělohmotná, a to z důvodu snížení 
budoucích nákladů a jejich delší životnosti . 
Na základě zpracované studie úprav Studáneckého 
lesa byly v lese vyznačeny trasy pro orientační běh, 
umístěny informační tabule, rozcestníky, lavičky, 
stoly, odpadkové koše a altán. Vybudovány 3 stezky 
s mlatovým povrchem. V roce 2020 Statutární město 
Pardubice ve Studáneckém lese dokončilo investi ční 
akci s názvem: „Studánecký les III. etapa – lesní stezky 
H3 a H5“. Stávající lesní stezky – H3 lesní stezka, která 
prochází středem Studáneckého lesa (začíná u lesní 
cesty Spojilská a končí U hájovny) a H5 lesní stezka 
(začíná u západní hranice obytné části  a napojuje se 
v 1/3 na stezku H3) dostaly nový mlatový povrch. Nyní je 
v lese celkem 5 stezek s mlatovým povrchem.
Dále pokračujeme v rekonstrukci kontejnerových stání 
 přístřešků. 
Součástí  zvelebování území našeho obvodu je 
i jeho pravidelná údržba a péče o čistotu veřejného 
prostranství. O to se každodenně stará naše šesti členná 
pracovní skupina, posílená o zaměstnance evidované 
na Úřadu práce v rámci státem dotovaného programu 
veřejně prospěšných prací. Stále pokračuje naše 
spolupráce s Věznicí Pardubice, která nám umožňuje 
zaměstnávat odsouzené muže ve výkonu trestu. 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
Pokračujeme v opravách dětských hřišť  
a sportovišť, průběžně jsou prováděny pravidelné 
kontroly dětských hřišť a sportovišť dle příslušné 
ČSN. 
V oplocené ploše „Centrum volného času Dubina 
– Pardubice“ umístěné za bytovým domem čp. 
835–839 v ulici Bartoňova – byla odstraněna 
betonová plocha včetně nevyhovujícího pískoviště 
a provedeny terénní úpravy. Stávající dětské hřiště 
bylo rozšířeno o 7 nových herních prvků a 3 stávající 
herní prvky byly přemístěny. Osazeny byly tyto 
nové herní prvky: kolotoč lavičkový, překlápěčka 
RSA, pískoviště 3x3 m, na ocelových sloupech jsou 
zavěšeny: provazový žebřík, šplhací síť, gumová 
závěsná rohož, příčle provazového žebříku. 
V roce 2022 byla provedena “Rekonstrukce 
dětského hřiště Drak“. Stávající herní prvky 
byly odstraněny a umístěny nové herní prvky 
určené pro děti širšího věkového rozpětí. Stávající 
dopadová plocha byla zrekonstruovaná. 
Na dětském hřišti v ulici Luďka Matury (mezi 
Mateřskou školou Sluníčko a bytovým domem 
čp. 633–637 v ulici Jana Zajíce) bylo osazeno  
6 nových herních prvků: závěsný tunel, smyčkový 
most, obloukový most, trojitý žebřík, šplhací talíře  
a u-most. Na bývalém antukovém hřišti v ulici 
Luďka Matury (v těsné blízkosti dětského hřiště) 
byla vybudována zpevněná štěrková plocha  
a osazeny 2 branky na házenou a 2 zábrany ke 
sportovišti délky 13,5 m výšky 4 m. 
Na základě požadavků občanů bylo v blízkosti 
stávajícího parkourového hřiště před Základní 
školou Pardubice – Dubina vybudováno nové 
workoutové hřiště. Hřiště je určeno pro děti od 
6 let a pro dospělé. Hlavní workoutová sestava 
STREET WORKOUT L slouží k procvičení celého těla. 
Obsahuje prvky pro nácvik dřepů, přitahovací tyče 
různých úrovní, prvky umožňující švihové pohyby, 
přitahovací kruhy, obloukový šplhací žebřík  
a vertikální tyč umožňující cvik „lidská vlajka“. Herní 
prvky s názvem PULL-UP jsou posilovací hrazdy 
spojené ve dvou různých výškách. Nakloněná 
lavice BACK´N ABS SPORT umožňuje posilování 
zad a břišních svalů. Součástí hřiště je informační 
tabule INFO SIGN SPORT s návštěvním řádem  
a informacemi, obsahující podmínky bezpečného 
využívání, věkové hranice, vyobrazené cviky a QR 
kódy pro jednotlivé workoutové prvky.    
Myslíme i na bezpečnost psů. Stávající oplocená 
plocha pro volné pobíhání psů o výměře cca  
2 000 m2 u křižovatky silnice č. I/36 Na Drážce a místní 
komunikace v ulici Blahoutova byla v roce 2020 
rozdělena na menší plochu pro malá plemena psů 
a na větší plochu pro střední a velká plemena psů. 
V roce 2022 byla podél silnice č. I/36 vybudována 
nová „Oplocená plocha pro volné pobíhání psů  
v ulici Jana Zajíce“.
Pod ochozem u objektu čp. 983 v ul. Jana Zajíce  
(naproti knihovně) byla osazena nová knihobudka.

BEZPEČNOST A KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
Pokračujeme ve spolupráci s městskou policií, kdy  
v průběhu předchozích let probíhají pravidelné 
společné bezpečnostně kontrolní akce zaměřené 
na dodržování veřejného pořádku, nočního 
klidu a dodržování zákazu nalévání alkoholu 
nezletilým osobám v podnicích a konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
nejen mladistvými, kdy pak spolupracuje i OSPOD 
MmP. Byla navázána užší spolupráce s cizineckou 
policií v rámci řešení bezpečnosti areálu Hůrek 
a s vedením ubytovny. Jsou nastavena pravidla, 
sepsán manuál pro všechny ubytované (přeložen 
do všech potřebných jazyků), jak se chovat na 
veřejných prostranstvích, nutnosti dodržování 
zákonných pravidel.
O dění v rámci našeho obvodu pravidelně nacházíte 
informace na našich webových stránkách, kde 
jsou průběžně uveřejňovány ankety k aktuálním 
otázkám s možností vyjádření názorů. V posledním 
roce proběhl i dotazníkový průzkum, tak aby naši 
spoluobčané měli možnost vyjádřit své názory  
a připomínky.
Dlouhodobě probíhá spolupráce s jednotlivými 
SVJ, v květnu letošního roku měli možnost zástupci 
výborů společenství vlastníků bytových domů 
zúčastnit se semináře s panem starostou MO  
a s ředitelem EOP Distribuce, a.s. týkající 
se zásobování teplem v Pardubicích. Dále 
připravujeme školení pro předsedy bytových 
domů – SVJ na téma Fotovoltaické elektrárny na 
střechách bytových domů (legislativa, postupy, 
podmínky atd).

KULTURA, SPORT A DALŠÍ AKTIVITY
Není třeba zdůrazňovat, že zajišťujeme pravidelné 
akce, jako jsou „Farmářské trhy“ nebo „PC pro 
seniory“ nebo „Vánoční zpívání“. Nejoblíbenějšími 
kulturními setkáními jsou letní „Opékání buřtů“, 
která se nám podařilo zajistit po všechny předešlé 
roky, a to i v době „covidové“.
Podpora kultury, sportu a společenských setkávání 
pak stále aktivně probíhá nejen formou přímé 
spolupráce, jak se školami, školkami či senior kluby,  
ale i formou finanční podpory, a to dotacemi na 
konkrétní akce, či zajišťováním aktivit našich senior 
klubů.
V končícím volebním období se nám podařilo 
přesunout knihovnu městského obvodu do 
centra Dubiny přímo pod úřad, je tak více na 
„očích“ a zvýšila se tím jak její návštěvnost, tak 
členská základna. Pracovnice knihovny nabízejí 
nejen klasické služby, vypůjčování knižního 
fondu, ale i další související činnosti, jako je 
kopírování, obalování knih apod. V naší knihovně 
průběžně najdete různé soutěže, vystřihování 
a poslední době i novou službu donášku knih 
domů nebo možnost stahování „e-knihy“.  
V bezprostřední blízkosti jsme pro vás také 
připravili novou knihobudku.

VYHODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022
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SLOVO STAROSTY

www.pardubice.eu → mesto → mestske-obvody  /  prosinec 2022

Vážení spoluobčané,
v měsíci září v celé republice 
proběhly komunální volby, 
kde jsme si mohli zvolit své 
zástupce do Zastupitelstva 
městského obvodu Pardubice III
a Zastupitelstva města Pardubic. 
Všem, kteří se zúčastnili voleb, 
ať již akti vně ve volebních 
komisích nebo jen jako voliči, 
děkuji. Ustavující jednání 
zastupitelstva našeho obvodu 
proběhlo 20. října, kde byla 
zvolena místostarostkou Pavlína 

Černíková, také proběhlo nové 
sestavení Rady městského 

obvodu a sestavení fi nančního a kontrolního výboru.  Přehled nových 
členů zastupitelstva a rady městského obvodu, složení výborů a komisí 
najdete na webových stránkách obvodu. 
Za sebe chci poděkovat všem občanům, kteří mně dali důvěru 
a zastupitelům, kteří mě svojí volbou podpořili ve funkci starosty. Chci 
vás ujisti t, že si velmi vážím vaší přízně vyjádřené ve volbách, považuji to 
za výraz smysluplnosti  práce, kterou vykonávám a současně za závazek 
na další čtyřleté období snažit se ještě výrazněji o zvelebení našeho 
obvodu a života v něm.
Ani v tomto přechodovém mezidobí mezi dvěma funkčními obdobími 
se však nezastavila činnost a akti vity v našem obvodě. Byly dokončeny 

investi ční akce ve vnitrobloku v ulici Na Drážce, odbor dopravy 
a životního prostředí pak připravil revitalizaci zeleně a opravu chodníků 
v ulici Erno Košťála za čp. 974–979 ke schválení a nově zvolená rada je 
tak mohla na svém prvním jednání hned schválit. Ale více se dozvíte 
uvnitř zpravodaje.
Máme tu prosinec a období adventu, kdy každoročně tak trochu 
podléháme předvánočnímu shonu. Je třeba tolik věcí zařídit, sti hnout, 
abychom měli klidné Vánoce. Myslím, že důležitější je se v tento čas 
spíše zamyslet, zastavit a uvědomit si, že důležité jsou dobré vzájemné 
vztahy. Bez nich jsou všechny drahé dárky prostě jen zbytné věci.
V předvečer Štědrého dne se uvidíme na oblíbeném vánočním zpívání, 
které započne v 17 hodin v centrálním parku na Dubině. Osobně se 
na něj těším, protože na tuto akci můžeme konečně navázat po dvou 
letech, kdy nám dění komplikovala covidová opatření a nemožnost se 
hromadně potkávat. Těšit se můžete na dětský pěvecký sbor SVĚTLUŠKY, 
kapelu POUTA, vánoční kolotoč pro děti  a mnoho dalšího.
Chtěl bych touto cestou vyjádřit své poděkování všem svým 
spolupracovníkům na úřadě městského obvodu i všem členům rady 
a zastupitelstva za celoroční práci a vlastně i za práci celého volebního 
období.
Přeji vám krásné a šťastné vánoční svátky, hodně zdraví a vzájemného 
porozumění a mnoho štěstí  a úspěchů v roce 2023.

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

Vítězslav Štěpánek

Pozvánka do knihovny

Městský obvod Pardubice III
Vám přeje veselé Vánoce

a klidný a pohodový nový rok 2023

Informace pro voliče
Prezidentské 
volby  
2023
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

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.

Vážení spoluobčané,
jmenuji se Pavlína Černíková 
a nejprve bych vám chtěla poděkovat 
za vaši podporu, hlasy v komunálních 
volbách a těm, co mě neznají, se 
v krátkosti  představit.
Od narození žiji v našem obvodě. 
V dětství Na Drážce, v dospělosti  jsem 
se přestěhovala na Dubinu. Mám 
patnácti letého syna, který je pro mě 
samozřejmě prioritou.
Pracuji ve velkém holdingu Penta 
Hospitals v Praze, jako hlavní účetní 
několika enti t (fi rem). Holding 

provozuje mnoho nemocnic a Alzheimer Home po celé republice, součástí  
je i Alzheimer Home v Pardubicích.
Do komunální politi ky jsem vstoupila v roce 2014. Věděla jsem, že 
se sedmiletým synem není prostor pro větší výzvy, proto jsem byla 
nejprve členkou humanitní komise. Až v roce 2018 jsem se mohla více 
realizovat. Stala jsem se předsedkyní kulturní a sportovní komise, členkou 
zastupitelstva a fi nančního výboru. Bohužel nám nebylo přáno a většina 
akcí se nekonala. Funkce zastupitelky pro mě byla obohacující v tom, že 
jsem mohla být součástí  rozvoje našeho obvodu. Zjisti la jsem, že často věci 
nejdou, tak snadno, jak se může zdát. Není to jen o lidech, ale i o zákonech, 
které se musí dodržovat. 
Na základě výsledků voleb jsem se rozhodla v letošním roce přijmout 
další výzvu. Za podpory svých kolegů a ostatních zastupitelů jsem byla 
jmenována místostarostkou našeho obvodu.
Chtěla bych navázat na předchozí úspěchy mých kolegů. Být součástí  týmu, 
který bude navazovat na skvěle odvedenou práci a do budoucna se snažit 
náš obvod posunout ještě dál, aby se nám tu i nadále krásně a lépe žilo.
Zůstala jsem členkou humanitní komise. Pracujeme na tom, abychom vám 
mohli už v příští m roce představit novinky, které vás budou určitě zajímat. 
Za jednou akcí se musím ohlédnout a opravdu za její realizaci speciálně 
poděkovat. Osobně jsem to již samozřejmě udělala. Jde o přípravu 
letního kina. Obrovský dík patří paní Petře Lemberkové, která věnovala 
neskutečně mnoho volného času výběrem fi lmů, ze kterých pak členové 
komise měli možnost sestavit program. Ač limitována fi nancemi, vybrala 
opravdu velice kvalitní fi lmy. A mohu prozradit, že už sleduje, co by vás 
mohlo zaujmout příští  léto.
Těším se, že se potkáme na Vánočním zpívání, já se svařákem v ruce.
Přeji vám pohodové Vánoce, hodně zdraví a štěstí  do nového roku.

Pavlína Černíková
místostarostka MO Pardubice III

V návaznosti  na komunální volby konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022, kde 
jste si zvolili na další volební období své zástupce do zastupitelstva našeho 
městského obvodu, proběhlo dne 20. 10. 2022 jeho ustavující zasedání. 
Rádi bychom vás seznámili s novými členy Zastupitelstva a Rady městského 
obvodu Pardubice III, kteří budou pro další funkční období reprezentovat 
náš obvod, hájit jeho zájmy a starat se o další rozvoj.

Zastupitelé městského obvodu Pardubice III pro volební období 
2022–2026:
Franti šek Brendl (Společně pro Pardubice)
Pavlína Černíková (ANO 2011)
Jiří Doležal (ANO 2011)
Ing. Ondřej Hlaváč (Společně pro Pardubice)
Mgr. Jiřina Klírová (ODS)
Ing. Marti n Kolovratník (ANO 2011)
RNDr. Josef Kubát (Společně pro Pardubice)
Ing. Pavla Kvapilová (ODS)
Ing. Vlasti slav Mácha (ODS)
Ing. Simona Machačová (Naše Pardubice)
Bc. Mária Ministrová (ANO 2011)
MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D. (SPD a nezávislí s podporou Trikolory)
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (ODS)
JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. (ODS)
Pavel Vojtěch (ODS)

Svoji pozici starosty obhájil již pro šesté volební období pan 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (ODS). Místostarostkou se stala paní 
Pavlína Černíková (ANO 2011), která bude v radě působit první volební 
období. Dále byli do rady zvoleni všemi zastupiteli další radní, a to 
jedna nová tvář Jiří Doležal (ANO 2011) a již zkušení radní Mgr. Jiřina 
Klírová (ODS) a Pavel Vojtěch (ODS). V závěru ustavujícího zasedání 
zastupitelstva byl zřízen fi nanční a kontrolní výbor vč. zvolení předsedů 
a členů těchto výborů.

Ing. Irena Nimsová
tajemník úřadu

Pavlína Černíková

POSKYTNUTÍ DOTACÍ 
Z „PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 

Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU 
PARDUBICE III“ V ROCE 2023

I v následujícím roce bude městský obvod podporovat jednotlivé 
kulturní a sportovní akce pořádané na území svého obvodu 
formou fi nančního příspěvku na zajištění dané akce. V období 
od 19. 12. 2022 do 31. 1. 2023 (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 2023. Pravidla pro 
jejich poskytování i aktuální žádost pro rok 2023 najdete na 
našich webových stránkách
www.pardubice.eu→městský obvod Pardubice III 
→formuláře→kancelář úřadu-komise

Petra Lemberková
tajemník Humanitní komise RMO III

MĚSTSKÝ OBVOD A JEHO 
ZASTUPITELÉ VE VOLEBNÍM 
OBDOBÍ 2022–2026
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POZVÁNKA 
DO KNIHOVNY

2. 1. – 22. 1.
Vločka 
– alternati vní kreati vní dílničky

31. 1.
Čtenářem za vysvědčení 
– ukaž vysvědčení a máš registraci 
na rok zdarma 

23. 1. – 12. 2.
Krmítko s ptáčky 
– alternati vní kreati vní dílničky

13. 2. – 5. 3.
Valentýnská zvířátka 
– alternati vní kreati vní dílničky 

1. 2. – 28. 2.
Vzdělávací besedy pro MŠ 
„Ferda Mravenec“

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

6. 3. – 26. 3.
Vlaštovka 
– alternati vní kreati vní dílničky

7. 3.
Papírová zástěra – dílničky 
v knihovně od 13 do 16 hodin

27. 3. – 9. 4.
Velikonoční slepička 
– 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. Nabízíme krásné 
knihy rozličných žánrů pro všechny věkové 
kategorie, audioknihy a také celou řadu periodik. 
Nově u nás najdete i e-knihy. Těšíme se na vaši 
návštěvu.  

Vaše knihovnice

Milí čtenáři, 
knihovna na Dubině pro vás připravila vánoční soutěžní křížovku. 
V tajence najdete nejznámější a nejvýznamnější symboly Vánoc. 

Vánoční soutěžní křížovka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Správně vyluštěnou tajenku křížovky 
nám doneste do knihovny, zašlete poštou, 
zprávou z Facebooku nebo e-mailem na 

knihovna.dubina@seznam.cz
do 31. 1. 2023 včetně.

Pro vylosované 3 vítěze se správným zněním tajenky 
jsou připraveny krásné knihy.

Přejeme krásné pohodové 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. Obecně časopisy    průhledná látka.
 2. Vpravená všití m    obava.
 3. Halda papíru    kmet    iniciály spisovatele Karla Čapka.
 4. Číslovka    psychický tlak    karetní hra.
 5. První muž    menší obchod.
 6. Divadelní hra    zima    Den žen.
 7. 7 dní    název knihy D. Steel    část dravce (spár).
 8. MPZ České republiky    literární žánr    téměř.  
 9. Zločinecká tlupa    členovec s velkým počtem noh.
 10. Vášnivý čtenář    sloh.
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Proběhl podzimní úklid listí. Práce byly 
koordinovány, souběžně bylo uklízeno listí  
z travnatých ploch i komunikací. Byla provedena 
poslední seč trávníků se sběrem listí. Zahradnice 
připravily záhony na zimní období.

V minulém zpravodaji jsme zrekapitulovali 
proběhlé volební období 2018–2022. Níže 
uvedeme co se změnilo od vydání zářijového 
zpravodaje.

Všechny námi plánované a slíbené výsadby byly 
dokončeny mimo dotační akce „Výsadba 32 ks 
stromů na území Městského obvodu Pardubice 
III – sídliště Dubina“, kterou plánuje Magistrát 
města Pardubic realizovat na jaře v roce 2023. 
V listopadu proběhlo kolaudační řízení na 
stavbu s názvem: „Stavební úpravy v ulici 
Na Drážce před čp. 1558–1560, Pardubice“, 
jejímž předmětem byly stavební úpravy před 
čp. 1558–1560. Stávající chodníky s asfaltovým 
povrchem a povrchem z betonové dlažby byly 
odstraněny a nové chodníky jsou vydlážděny 
ze zámkové dlažby. Součástí úprav byla  
i rekonstrukce veřejného osvětlení, osazení 
nových laviček a provedení nových výsadeb 
dřevin.    
V ulici Rumunská byla dokončena stavba 
rekonstrukce stávajících NTL plynovodů. Po 
jejím dokončení měla být zahájena stavba 
„Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 
359–365, Pardubice“. Do zahájení stavby však 
vstoupila řada faktorů, které způsobily, že 
vybraný dodavatel stavby odstupil od realizace 
veřejné zakázky. V roce 2023 vyhlásí Městský 
obvod Pardubice III nové výběrové řízení na 
realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu. 
V zimním období 2022–2023 bude provedeno 
kácení dřevin a revitalizace ploch veřejné 
zeleně v ulici Erno Košťála za bytovým domem 
čp. 974–979, Pardubice. V rámci revitalizace 
ploch veřejné zeleně budou odtěženy štěrkové 
plochy mezi přístupovými chodníky k čp. 
975–976, k čp. 976–977, k čp. 977–978 a k čp. 
978–979 a navezena kvalitní zemina vhodná 

pro výsadbu dřevin. Následně bude zahájena 
„Oprava chodníků v ulici Erno Košťála za čp. 
974–979, Pardubice“, a to chodníku z litého 
asfaltu podél parkoviště a 6 přístupových 
chodníků z betonových dlaždic 30/30 cm. 
Nové chodníky budou vybudovány ze zámkové 
dlažby ve stávajících rozměrech a délkách. Přes 
betonové odvodňovací žlaby bude provedeno 
přemostění pomocí zinkovaných roštů. Mezi 
vchody čp. 974–975 bude stávající betonová 
plocha z dlaždic 30/30 cm nahrazena zámkovou 
dlažbou. 

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, pohody a vše nejlepší do roku 
2023.

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

Městský obvod Pardubice III má svěřen 
do správy určitý majetek ve vlastnictví 
města. Součástí tohoto majetku je i jedna  
z nejdůležitějších složek přírody a krajiny, a to 
stromy, které jsou vzrostlé na plochách tzv. 
pasportu veřejné zeleně. 
Bez stromů si své okolí nedovede představit 
nikdo. Stromy v městském prostředí jsou pro 
naše zdraví nezbytné – snižují prašnost, tlumí 
hluk, zvyšují množství kyslíku v ovzduší a jsou 
domovem mnohých živočichů.
Ovšem na druhou stranu je nutné si uvědomit, 
že nesmí představovat nadměrné riziko. Sice již 
samotná existence stromů představuje určité 
riziko, které nelze předvídat a nelze mu zabránit, 
aniž bychom měli prostředí bez dřevin. Při tzv. 
vyšší moci, jako jsou výrazné povětrnostní vlivy, 
silný vítr či bouřka, může dojít k neočekávanému 
mechanickému selhání stromů (často bývá  

u košatých zdravých stromů). Toto není 
nadměrné riziko, kterému musíme předcházet.
Nadměrné riziko je riziko spojené s existencí 
stromů s výraznými statickými defekty, často  
s jejich kombinací. U takovýchto jedinců je 
nutné provádět zásahy, jež vedou ke zvýšení 
jejich stability, tedy provozní bezpečnosti. 
Z těchto důvodů se Městský obvod 
Pardubice III již před lety připojil k portálu 
stromypodkontrolou. Jedná se o portál 
umožňující zanesení údajů o stromech (jako je 
taxon, navrhovaná technologie údržby, stabilita, 
perspektiva, rozměry atd.) do programu 
MyTrees a jejich následné promítnutí na portál 
stromypodkontrolou.cz. Občané si následně 
mohou na tomto portálu nalézt základní údaje 
o stromech (jako je umístění nebo jejich druh). 
Do poloviny následujícího roku by měly být 
stromy, jež má městský obvod v péči, kompletně 

nově zinventarizovány. Do portálu budou  
v průběhu let doplňovány údaje o péči, údržbě  
a o případném kácení. Inventarizace stromů 
nám umožní na základě uzavřené rámcové 
smlouvy pečovat o jednu z nejcennějších 
komodit, jež nám byla svěřena. O stromy je  
a bude pečováno odbornou společností.

Ing. Blanka Valentová
odbor dopravy a životního prostředí  

– péče o veřejnou zeleň

 

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PÉČE O STROMY
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INFORMACE PRO VOLIČE

OZDOBY ZE ZŠ PARDUBICE-DUBINA PUTUJÍ DO EVROPSKÝCH ŠKOL
Základní škola Pardubice-Dubina se zapojila 
do projektu „Výměna vánočních ozdob 
2022“. Hlavním cílem projektu je poznat  
i jiné vánoční tradice a zvyky, než jsou ty 
české. Všechny zapojené školy si navzájem 
pošlou vánoční ozdoby a přání spolu se 
základními informacemi o dané škole a zemi, 
ve které se nachází.  Naši žáci vyráběli, tvořili  
a psali. Jejich díla jsou už poslána do celkem 24 škol po celé Evropě. 
Dubinské vánoční dekorace tak potěší školáky například ve Francii, 
Itálii, Španělsku, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, Portugalsku, 
Německu či Švédsku. Žáci z Dubiny si na oplátku budou moci ozdobit 
vánoční stromeček ozdobami z partnerských škol. První balíčky 
už přicházejí, nejpozději do Vánoc by měly dorazit všechny. Je to 
skvělý způsob, jak se dozvědět něco nového o našich evropských 

sousedech, udělat někomu radost a získat nové přátele. Děkujeme 
všem kolegyním a kolegům, kteří s žáky ozdoby a přání vyráběli.                 

Mgr. Barbora Krejčíková, Mgr. Petra Šimečková 

Prezidentské volby  

V pátek 13. ledna a v sobotu 14. ledna 2023 se ve standardních hodinách 
(pátek 14.00 – 22.00 hodin; sobota 08.00 – 14.00 hodin) uskuteční 
volba prezidenta České republiky. Nebude-li prezident zvolen již v I. 
kole volby (kandidát by pro zvolení musel dosáhnout více než 50 % 
platných hlasů), II. kolo se pak uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023,  
a to ve stejných časech. Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY 
Při volbě prezidenta České republiky 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. Voliči mohou žádat o vydání voličského 
průkazu u „svého“ obecního úřadu příslušného dle místa jejich trvalého 
pobytu již od 1. července 2022, kdy byla volba prezidenta republiky 
vyhlášena, avšak voličům tyto průkazy budou moci být vydávány 
(zasílány) nejdříve ve čtvrtek 29. prosince 2022.

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  
6. ledna 2023 do 16.00 hodin (do této doby musí být žádost obecnímu 
úřadu doručena). Žádost v listinné 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 našem úřadě nejpozději do středy 11. ledna 2023 do 
16.00 hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO DRUHÉ KOLO VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ 
REPUBLIKY
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na 
některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá 
voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé 
kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat 
také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. 
zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději 

do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. osobně 
do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Voličům budou hlasovací lístky dodány do domácností nejpozději 
do úterý 10. ledna 2023, v případě konání II. kola volby obdrží volič 
hlasovací lístky s postupujícími kandidáty přímo ve volební místnosti 
(tyto se již do domácností nedodávají). Žádáme občany, aby si 
zkontrolovali označení svých schránek pro bezproblémové doručení 
hlasovacích lístků.

ZÁSADY A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ 
Po prokázání totožnosti před okrskovou volební komisí obdrží volič 
úřední obálku, případně hlasovací lístky a vstoupí do prostoru určeného 
pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič 
neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. 
Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
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.mvcr.cz, nebo na webové stránce MO Pardubice III a výsledky 
pak lze průběžně sledovat na stránkách www.volby.cz 
  
Prosíme voliče o dodržování aktuálních hygienických a bezpečnostních 
pravidel a přejeme šťastnou ruku ve volbě nového prezidenta.

Ing. Irena Nimsová, tajemník úřadu

2023
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ŠETŘIT NA KROUŽCÍCH PRO DĚTI NENÍ DOBRÝ NÁPAD, 
ŘÍKÁ PSYCHOLOŽKA
Tématem současných dní jsou úspory. Média se předhánějí v černých 
scénářích, na co všechno nebudou mít rodiny fi nance a také v nápadech, 
jak a kde ušetřit. Nezřídka se v ti pech, co si odpusti t, objevují i kroužky pro 
děti . Vyplatí  se to ale opravdu? 

Zeptali jsme se Andrey Šmejdové, psycholožky z Pedagogicko-psychologické 
poradny v Pardubicích.

Jakou roli hraje v životě dětí  pěstování zájmů a koníčků?
Volný čas je přirozená součást života, která je důležitá pro všechny jedince. 
Způsob jeho trávení má ale zásadní význam především pro děti  a dospívající. 
V poslední době se prohloubila pasivita a konzumnost ve způsobu trávení 
volného času. Děti  a dospívající tráví hodně času na počítači, na mobilu, 
u televize.
Zájmové kroužky pomáhají vyplnit 
volný čas, slouží k odpočinku, 
zábavě a k regeneraci sil. Děti  se 
zde učí komunikovat, spolupracovat 
a vycházet s ostatními, umět si 
poradit se vztahy, postavit se 
výzvám a současně si jít za svým 
cílem a třeba i prosazovat vlastní 
nápady. Koníčky umožňují dětem 
zažít pocit úspěchu, spokojenosti , čímž posilují jejich sebevědomí. Ne 
všechny děti  jsou úspěšné v učení, ale mohou být úspěšné při sportu, hře 
na hudební nástroj či jiné zájmové akti vitě. Koníčky umožňují pracovat 
v týmu a učí děti  také trpělivosti  a vytrvalosti . 

Jaké důsledky může mít v delším časovém horizontu pro dítě, když mu 
není umožněno zájmové útvary navštěvovat?
Smysluplné naplňování volného času hraje významnou roli při dobré 
socializaci a seberealizaci jedince. Rozvíjí síť vztahů a kontaktů mimo 
rodinu. Naopak neuspokojování potřeb a zájmů dítěte může u něj způsobit 
frustraci a vést ke zvýšené agresivitě a dalším nežádoucím společenským 
jevům. Zájmové akti vity často působí u dětí  a dospívajících jako vhodná 
prevence proti  sklonům k rizikovým projevům chování. 
Jakým způsobem a v jakém rozsahu bude volný čas dětí  využíván a jak bude 
organizován, je na rodičích, je to jejich odpovědnost. Limitem mnohých 
rodin je v dnešní době jejich fi nanční situace. Ceny kroužků se pohybují ve 
velkém cenovém rozpětí . Řešením je například vyhledat kroužek s menším 
poplatkem. Není však žádoucí z fi nančních důvodů vzít dětem možnost 
akti vního trávení volného času. Mimoškolní akti vity mohou často udělat 
dětem život lepší. 

Je pro děti  důležitá pravidelnost 
při zájmové činnosti ?
Způsob trávení volného času se 
podílí na rozvoji naší osobnosti  nejen 
v dětství, ale i v dospělosti . Návyky 
využívání volného času vytvořené 
v dětství si jedinec nese po celý život. 
Pokud dítě pravidelně navštěvuje 
nějaký kroužek, vybuduje si kladný 
vztah k akti vnímu trávení volného času a posiluje si schopnost organizace 
vlastního volného času do budoucna. Zároveň bych ale ráda upozornila 
na skutečnost, že není třeba mít každý den organizovaný program, děti  
potřebují i čas na volnou akti vitu, jen tak si hrát s kamarády, nemít řízenou 
činnost.  
V Pardubicích mají děti  pro svůj volný čas a zájmy širokou nabídku. 
Jednou z možností  jsou domy dětí  a mládeže.

Zeptali jsme se ředitelky DDM BETA Pardubice Miriam Lukešové.
Jak vnímáte momentální zájem o kroužky, které DDM BETA nabízí?

Mohu s radostí  říct, že po dvou covidových letech a loňském školním roce 
přece jen ještě ovlivněném covidovými opatřeními pracujeme naplno 
a plné jsou i naše kroužky. Letos máme téměř o 300 přihlášek více než 
vloni. V nabídce je téměř 200 kroužků, které letos bude navštěvovat 
necelých 1800 účastníků. Tradičně nejvíc dětí  je v pohybovém oddělení, 
kde působí Pohybové studio Hroch a Taneční centrum BETA. Dokonce už 
přivezli první trofeje ze soutěží podzimní taneční ligy. 

A co děti , které nemají soutěžního ducha?
Ty u nás najdou uplatnění v kreati vních kroužcích, od tvoření s 3D pery 
přes keramiku až po arteterapii. Anebo v kroužcích hudebních, kde volí 
hru na nástroje nebo zpívání ve sboru. Postupně se u nás z dětí  mohou 
stát kuti lové, kuchaři, módní návrháři. Kdo chce, může si zlepšit angličti nu 
nebo matemati ku. 
Velkým a pro některé děti  podstatným rozdílem je, že u nás děti  
neznámkujeme, nehodnotí me. Snažíme se jim vytvořit co největší prostor 
pro jejich výtvarné, pohybové, hudební nebo jiné vyjádření. Základním 
cílem pro nás je, aby do DDM BETA děti  chodily rády a odcházely spokojené 
domů. 

A co fi nanční otázka, která začíná být pro rodiče důležitá?
Domnívám se, že naše kroužky poskytují bezkonkurenčně nejlepší poměr 
cena/výkon. Pro příklad: jedna hodina výtvarného kroužku vedená 
zkušeným pedagogem stojí rodiče 40 – 60 Kč. Takové peníze se jistě dají 
utrati t méně smysluplně. Ale podle zájmu, který letos zaznamenáváme, 
mají „naše“ děti  rozumné rodiče, kteří na jejich zájmové činnosti  nešetří 
a prostředky v rodinném rozpočtu našli. 

Zdroj: DDM BETA Pardubice

Chcete se stát novým členem 
senior klubu?

Na našem území provozují svoji činnost dva seniorkluby, 
ve kterých jejich členové rádi přivítají nové tváře. Kulturní akce, společná setkání 

a výlety jsou pořádány za fi nanční podpory Městského obvodu Pardubice III. 

KLUB SENIORŮ č. 11
se schází každé úterý od 14.00 hodin v klubovně 

na adrese Krátká 673 v Pardubicích.

KLUB SENIORŮ č. 16
se schází každou středu od 14.00 hodin v klubovně 

na adrese Erno Košťála 1014 v Pardubicích.

Přijďte se podívat, jste srdečně zváni!
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Herci, zpěváci a sportovní 
legendy sehrají charitativní sehrají charitativní 
hokejový zápas hokejový zápas proti 
záchranářům  
Pardubického kraje
Humorná sportovně společenská tříhodinová 
show na ledě enteria arény začne 

5. února 2023 od 15 hodin5. února 2023 od 15 hodin
Vstupné 200 Kč, děti ZDARMA, zvýhodněné (2 dosp. + 2 děti) 
300 Kč. Doprovodný program pro malé i velké  
na ledě i na suchu, soutěže, autogramiáda,  
focení s V.I.P. osobnostmi. 

Výtěžek poputuje na podporu  
školy SVÍTÁNÍ !

ww.ticketstream.cz/rodina

INFORMACE K MÍSTNÍMU  
POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM  
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ  
NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBICE  
V ROCE 2023

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na území 
města Pardubic je stanoven na základě zákona č. 565/1990 Sb. o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a aktuálně platnou Obecně 
závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice, o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství. Pro rok 2023 zůstává místní 
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 650 Kč.
Poplatek je závazný pro všechny občany s trvalým pobytem, pro 
cizince s pobytem delším 3 měsíců, a dále pro majitele bytů, domů, 
nebo stavby určené k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena  
k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatníci, kteří v letošním roce 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 a specifický symbol ke správnému přiřazení ke konkrétní osobě 
(je uveden na složence nebo ho lze zjistit telefonicky u příslušné pracovnice 
úřadu). V případě převodu na účet za několik rodinných příslušníků je 
nutno poslat platby jednotlivě s příslušnými variabilními symboly.
Pokud nebude u přijaté platby možno zjistit variabilní symbol, nelze 
správně přiřadit platbu na příslušného poplatníka.
Posledním krokem k vymožení neuhrazeného poplatku za komunální 
odpad je exekuční příkaz. K těmto exekucím bylo již v minulosti v mnoha 
případech přikročeno. Poplatník – dlužník, který nechá situaci dojít až do 
této fáze, se nevyhne uhrazení nejen poplatku, případného navýšení, ale  
i značně vysokým exekučním nákladům. 
V letošním roce došlo Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města 
Pardubice č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, ke zrušení osvobození od tohoto místního poplatku pro 
majitele bytu nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba a zároveň mají všichni vlastníci nemovitosti trvalý 
pobyt ve Statutárním městě Pardubice.
V současné době probíhá rozesílání Vyrozumění o nedoplatku na poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství majitelům dotčených 
nemovitostí.

Sazba místního poplatku ze psů zůstává pro příští rok ve stejné výši, jako 
tomu bylo doposud, tj. 1200 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 pokud má nárok 
na sníženou sazbu (např. je poživatelem důchodu a tento je jediným jeho 
příjmem, je poživatelem sirotčího důchodu nebo pokud poplatník dovršil věk 
65 let). Držitel průkazu ZTP a ZTP/P je od placení poplatku osvobozen zcela.
Splatnost poplatku je k 30. 6. 2023 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. 2023 a v případě 
čtyřech splátek pak 15. 3.; 15. 5.; 15. 8. a 15. 11. 2023.
Složenky pro úhradu poplatku budeme do domovních schránek opět 
distribuovat na přelomu měsíce února a března 2023, stejně se složenkou 
za systém odpadového hospodářství. Veškeré informace potřebné  
k placení poplatku budou uvedeny na dodaných složenkách.
Od 1. 1. 2023 bude probíhat na Úřadu městského obvodu Pardubice III 
na odboru ekonomickém a současně na pokladně úřadu instalace zcela 
nového systému pro evidenci poplatníků místních a dalších poplatků  
v souvislosti s připravovanou elektronickou službou Portál občana.
Prosíme proto občany, kteří mají v úmyslu uhradit zejména místní poplatek 
za komunální odpad a místní poplatek ze psů již na začátku roku 2023, aby 
s platbou na pokladně úřadu posečkali až na konec měsíce ledna nebo na 
měsíc únor. 
Z důvodu instalace nového programu bude pokladna úřadu fungovat ve 
velmi omezeném režimu a nebude možné platit platební kartou!!!

správkyně místních poplatků
Iveta Škodová, Petra Lemberková
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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 uzavíratelných 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
• ulice Dašická čp. 1767
    
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  řeší 
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! 

Co s dosloužilým nábytkem nebo spotřebičem v bytě?
Nepotřebný nábytek nebo spotřebič odvézt na separační dvůr a zde 
jej bezplatně uložit nebo zajisti t jinou likvidaci vzniklého odpadu.
Určitě jej neodkládat ke kontejnerovým stanoviští m a čekat až Městský 
obvod Pardubice III objedná u společnosti  Služby města Pardubic a.s. 
odvoz a likvidaci černé skládky. 

Odpad uložený mimo kontejnerový přístřešek a mimo odpadové nádoby 
je nepovolené umístění odpadu, za které jsou ukládány pokuty.

Letošní první dva sváteční dny z vánočních svátků připadnou na víkend, 
kdy svoz odpadů standardně neprobíhá (dny 24. – 25. 12.), v pondělí 
26. 12. bude zachován běžný harmonogram svozu komunálního odpadu 
i separovaných složek odpadu pro občany města, fi rmy i obce.  
Separační dvory budou v době vánočních svátků (tj. ve dnech 24. – 26. 12.) 
uzavřeny.
Na Silvestra (v sobotu 31. 12. 2022) budou všechny separační dvory mimo 
Dražkovice otevřeny dle běžné pracovní doby, tj. od 8.00 – 12.00 hod.
Od 1. kalendářního týdne roku 2023 bude již svoz odpadu i provoz 
separačních dvorů probíhat dle běžné pracovní doby a obvyklých 
harmonogramů.
Dále připomínáme, že Ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční 
stromeček přímo na separační dvůr, mají možnost odložit živé odstrojené 
vánoční stromky ke stanoviští m kontejnerů na komunální, nebo na tříděné 
odpady (nikoliv do kontejnerů). 
Stromky odložené k popelnicím u rodinných domků nebudou svezeny. 
Žádáme občany, aby stromky byly zbaveny veškerých ozdob, protože jsou 
poté odvezeny na městskou kompostárnu do Dražkovic, kde se stávají 
vstupní surovinou pro výrobu kompostu.
Seznam separačních dvorů a jejich otevírací doby naleznete na: 
www.smp-pce.cz
V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících informací či dalších dotazů 
mohou občané kontaktovat pracovníky společnosti  Služby města 
Pardubic a.s. na telefonních číslech 466 260 831-33.
Závěrem přejeme všem klidné a spokojené svátky prožité ve zdraví 
a společnosti  těch nejbližších.

Služby města Pardubic a.s.

VÁNOČNÍ SVÁTKY 
 Z POHLEDU ODPADŮ...

SVOZY ODPADŮ V PRŮBĚHU 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2022

dvůr do Dražkovic, kde budou štěpkovány a využity 


