




























SLOVO STAROSTY

VáÏení spoluobãané,

v  minulém ãísle Zpravodaje byly uve-

deny zámûry na dÛleÏité ãinnosti Úfiadu

mûstského  obvodu  Pardubice  III,  které

jsou  souãástí  prací  zamûfien˘ch  na  roz-

voj obvodu a zlep‰ování podmínek Ïivo-

ta obãanÛ. V dÛsledku znaãné rozsáhlos-

ti hlavních úkolÛ probíhá jejich pfiíprava

a plnûní v období del‰ím, neÏ je perioda

vydávání  Zpravodaje.  Z uvedeného dÛvodu bych Vám rád

sdûlil  ty  informace,  které  se  t˘kají  prací,  které  se  provedly  

k datu vydání tohoto ãísla za poslední tfii mûsíce.

1. Oprava chodníkÛ a cyklostezek v centrální ãásti sídli‰tû
Dubina
Jak  jiÏ  bylo  sdûleno,  opravy  nejdÛleÏitûj‰ích  vad  byly

naplánovány na období prázdnin, tj. v dobû, kdy je v tomto

prostoru  men‰í  frekvence  pohybu  osob.  Smluvní  termín

dodávky prací tvofií období 14. 7. aÏ 20. 8. 2003. Do prací

pro tento rok bylo moÏno zahrnout  jen nejvíce po‰kozená

místa.  Pfiesto  náklady  dosahují  ãástky  900.000,-  Kã.  Dal‰í

opravy budou zahrnuty do seznamu úkolÛ pro rok 2004.

2. Program vzniku lesoparku
Tento zámûr je souãástí rozpracovaného programu rege-

nerace  panelového  sídli‰tû  Dubina  v  ãásti,  která  se  t˘ká

opatfiení pro zv˘‰ení moÏnosti odpoãinku obãanÛ v pfiilehlé

ãásti  osídlení.  Projekt  lesoparku  má  nûkolik  tematick˘ch

okruhÛ.  V  období  posledních  tfií  mûsícÛ  probíhalo  ãi‰tûní

lesa od náletov˘ch dfievin a travin.

Obãany velmi oceÀovanou skuteãností je osazování lavi-

ãek lesního typu na v‰ech místech, kde je uvaÏováno s hlav-

ními trasami procházek nebo bûÏeck˘ch koridorÛ pro spor-

tovce.

Celkem bude osazeno 40 ks lesních laviãek. Bude zále-

Ïitostí obãanské vefiejnosti, jak budou dlouho dobfie slouÏit

svému úãelu.

Frekventovaná místa budou postupnû vybavena ko‰i na

odpadky  s  pravideln˘m  úklidem  ze  strany  pracovní  ãety

MO III.

3. Zaplavování suterénních prostor v oblasti BartoÀovy
ulice
Za posledních nûkolik  rokÛ se  v  jarních a  letních mûsí-

cích vyskytují náhlé a prudké sráÏky - pfiívalové de‰tû, kdy

je kanalizace zaplnûna natolik, Ïe vytlaãuje vodu v suterén-

ních místnostech rodinn˘ch domkÛ nebo i bytov˘ch domÛ. 

Poslední pfiívalov˘ dé‰È vysoké intenzity pfii‰el dne 26. 5.

2003  v  odpoledních  hodinách.  Byla  zaplavena  fiada  

suterénních místností aÏ do 45 cm v˘‰ky hladiny nad podla-

hou.

ObãanÛm vznikly znaãné ‰kody jak na vybavení uvede-

n˘ch prostor, tak na zdivu, které je podmáãené a je potfieb-

né  vysou‰ení.  Po‰kození  obãané sepsali  petici,  kterou pfie-

dali na Úfiad MO III s Ïádostí o pomoc. Tento dlouhodob˘

problém byl dne 9. ãervna 2003 projednán na Úfiadû MO III

s fieditelem VAK Pardubice Ing. Jaroslavem Ma‰kem. V˘sled-

kem jednání bylo dosaÏení dohody, Ïe VAK Pardubice pro-

vede  proãi‰tûní  potrubí,  zhodnotí  jeho  technick˘  stav  

a doporuãí potfiebná opatfiení ke sníÏení rizika vzniku zápla-

vov˘ch událostí.

Dohoda ze strany VAK Pardubice je plnûna. Po jednotli-

v˘ch kanalizaãních vûtvích  probíhá  jak  ãi‰tûní,  tak  mûfiení  

a prohlídky prÛmyslovou kamerou. O koneãn˘ch v˘sledcích

‰etfiení a doporuãen˘ch opatfieních jak na stranû provozova-

tele,  tak na stranû obãanÛ bude podána v prÛbûhu mûsíce

záfií zpráva, kterou obdrÏí obãané v rizikov˘ch ulicích, jako

otevfien˘ dopis pfies Úfiad MO III.

VáÏení obãané, protoÏe se toto ãíslo Zpravodaje dostává

do Va‰ich rukou po období dovolen˘ch, pfieji Vám úspû‰né

vykroãení k plnûní nastávajících pracovních úkolÛ, i do rea-

lizace  osobních  cílÛ  a  zájmÛ.  Vûfiím,  Ïe  spolupráce  mezi

Vámi  a  na‰ím  úfiadem  bude  i  nadále  velmi  dobrá,  coÏ  je

základem  pro  postupné  zlep‰ování  podmínek  Ïivota  

v na‰em obvodû.

S pozdravem

Ing. Milo‰ RÛÏiãka 
starosta MO Pardubice III
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Opravy zpevnûn˘ch ploch

V pfiedchozích ãíslech Zpravodaje jsme Vás jiÏ informo-

vali o pfiipravovan˘ch opravách zpevnûn˘ch ploch (chodní-

kÛ a cyklistick˘ch stezek) v centrální ãásti sídli‰tû Dubina. 

V  souãasné  dobû se  zpracovává  projekt  „Program rege-

nerace  panelového  sídli‰tû  Dubina",  kter˘  bude  dokonãen

koncem  roku  2003.  ProtoÏe  z  projektu  mohou  vyplynout

zmûny, napfi.  jiná ‰ífie nebo jiné trasy chodníkÛ a cyklistic-

k˘ch stezek a vzhledem k finanãním moÏnostem Mûstského

obvodu  bylo  rozhodnuto  v  období  letních  prázdnin  roku

2003  provést  pouze  lokální  opravy  zpevnûn˘ch  ploch

(chodníkÛ  a  cyklistick˘ch  stezek)  v  centrální  ãásti  sídli‰tû

Dubina. 

Opravy byly rozdûleny do 3 ãástí:
I. ãást: zpevnûné plochy od ulice BartoÀova smûrem k ulici

Jana Zajíce, 

II.  ãást:  zpevnûné  plochy  od  ulice  Blahoutova  smûrem  

k ulici Erno Ko‰Èála, 

III. ãást: zpevnûné plochy za obchody (domeãky), u dûtské-

ho hfii‰tû Opavia a vedle matefiské ‰koly. 

Zpevnûné plochy v první  ãásti,  ve druhé ãásti  a  ze tfietí

ãásti  plocha  vedle  matefiské  ‰koly  byly  provedeny  formou

lokálních oprav tak, Ïe byly odstranûny ‰iroké pruhy z lité-

ho asfaltu v prostoru trhliny napfiíã chodníkem, poté byl pro-

veden spojovací  nátûr  a  následnû poloÏen asfaltobetonov˘

koberec.

Chodník  a  cyklistická  stezka  za  obchody  (domeãky)  

a  u  dûtského  hfii‰tû  Opavia  byly  nevhodné  na  provádûní

lokálních oprav, protoÏe více neÏ 50 % byl povrch poru‰en

trhlinami, prasklinami a boulemi, coÏ je z hlediska provozu

nebezpeãné. V nûkter˘ch úsecích byl lit˘ asfalt vydrolen aÏ

na podkladní beton, kter˘ byl rovnûÏ po‰kozen, a tím vzni-

kalo nebezpeãí úrazu chodcÛ i cyklistÛ. Dal‰ím problémem

bylo nedostateãné odvodnûní tûchto ploch. Pfiíãn˘ spád byl

mal˘ a pfii de‰tivém poãasí vznikaly kaluÏe. Proto byla pro-

vedena  oprava  tak,  Ïe  pÛvodní  povrch  z  litého  asfaltu  byl

odstranûn, poté byl proveden spojovací nátûr a na celou plo-

chu poloÏen asfaltobetonov˘ koberec.

Opravy  v‰ech  tfií  ãástí  byly  na  základû  pfiedloÏen˘ch

cenov˘ch nabídek zadány spoleãnosti K+N stavební spoleã-

nost s.r.o.

–2–

Chodníky pod vodou

Je nám známa skuteãnost, Ïe mnoho chodníkÛ na sídli‰ti Dubina je po de‰ti pod vodou a nedá se po nich chodit. Jak jiÏ

bylo v˘‰e uvedeno nejdfiíve musí b˘t zpracován projekt a poté je moÏné zahájit samotné práce. V rozpoãtu na pfií‰tí roky

budou vyãlenûny finanãní prostfiedky a tyto chodníky zaplavované vodou budou pfiednostnû opraveny. Ve vût‰inû pfiípadÛ

bude nutné vybudovat nov˘ chodník.   

INFORMACE  Z ODBORU DOPRAVY A ÎIVOTNÍHO  PROST¤EDÍ



DráÏka, HÛrka, Slovany a Studánka nejsou chud˘mi pfií-
buzn˘mi Dubiny…

Pfiedchozí  strana  byla  stejnû  jako  vût‰ina  pfiedchozích
dvou ãísel Zpravodaje vûnována sídli‰ti Dubina. S opravami
zpevnûn˘ch ploch se zaãalo na sídli‰ti  Dubina,  ale  ostatní
sídelní ãásti tvofiící Mûstsk˘ obvod Pardubice III neopomíjí-
me – je zde provádûna pravidelná údrÏba a o‰etfiování vefiej-
né zelenû, úklid vefiejn˘ch ploch od odpadkÛ a v nûkter˘ch
ãástech mûstského obvodu i sbûr psích exkrementÛ pomocí
mobilního  vysavaãe.  Rozsáhlá  oprava  v˘tlukÛ  místních
komunikací  byla  provedena  zejména  v  ãástech  Slovany  
a  Studánka.  O  nûkter˘ch  dal‰ích  ãinnostech  se  dozvíte  
v následujícím textu. 

Lesopark

Informace o projektu lesoparku Vám jiÏ sdûlil pan staros-
ta.  Za  ná‰  odbor  chci  doplnit  následující:  âi‰tûní  lesa  od
náletov˘ch  dfievin  bude  i  nadále  pokraãovat,  vûtve  jsou
zatím  skládány  na  hromady,  tak  aby  je  drtiãka  mohla  na
místû hned zpracovávat. Plocha lesoparku je 21 ha, zaple-
velení  náletov˘mi  kfiovinami  je  nejménû  na  5  ha  ploch.
Dosavadní  práce  provádûly  osoby,  které  mají  odpracovat
vefiejnû prospû‰né práce jako alternativní trest. Nejsou v‰ak
trvale  k  dispozici,  proto není  odstranûní  náletov˘ch dfievin
dokonãeno. Z finanãních dÛvodÛ nelze odstraÀování dfievin
zajistit zakázkov˘m zpÛsobem. Zlep‰it uvedenou situaci se
rozhodli  ãlenové  Zastupitelstva  MO  III  a  ãlenové  v˘borÛ  
a odborn˘ch komisí Rady mûsta tím, Ïe si v sobotu 6. záfií, 
v ãase od 7:30 do 12:00 hod, vyzkou‰í svoje dfievorubecké
dovednosti s pilami a sekyrami. Kdo chodí do prostoru lesa
na procházky, tak vidí, Ïe se ãást ãistících prací jiÏ vykona-
la, ale Ïe je‰tû vût‰í díl práce na nás ãeká. Pokud by se ze
strany obãanÛ vyskytli zájemci o pobyt na zdravém vzduchu
se ãleny Zastupitelstva a ãleny v˘borÛ a komisí, budou vítá-
ni  se  zahradnick˘mi  pilkami  a  sekyrkami  v  uveden˘  ãas  
v prostoru vstupu do lesa z BartoÀovy ulice.

Prosíme v‰echny a zejména vlastníky nemovitostí u lesa!
Nevysazujte  do  lesa  Ïádné  nové  stromy  a  to,  co  se  Vám
nehodí,  neodkládejte  do  lesa.  Pokud  nechcete  mít  na  své
zahradû  kompost,  odvezte  trávu  nebo  ofiezané  vûtve  na
separaãní dvÛr. Obãany bydlící na sídli‰tích prosíme, aby na
vefiejn˘ch pozemcích nevysazovali stromy. I mal˘ strom za
pár  let  vyroste… Nevhodnû  vysázené  stromy  zpÛsobí  více
problémÛ neÏ radostí.

Ko‰e na psí exkrementy

Na území Mûstského obvodu Pardubice III bylo v minu-
l˘ch  letech  umístûno  pouze  8  ks  speciálních  ko‰Û  na  psí
exkrementy.  Vzhledem k  poãtu  psÛ  byl  tento  stav  nevyho-
vující. Na základû podnûtÛ obãanÛ odbor dopravy a Ïivot-
ního  prostfiedí  ve  spolupráci  s  Mûstskou  policií  vytipoval  
17 míst, kde by bylo vhodné umístit dal‰í speciální ko‰e. Od
zaãátku srpna mají majitelé psÛ k dispozici celkem 25 spe-
ciálních  ko‰Û,  aby  mohli  po  sv˘ch  ãtyfinoh˘ch  miláãcích
uklízet. 

Odpadkové ko‰e 

V ãervnu byla provedena inventura odpadkov˘ch ko‰Û na
území Mûstského obvodu Pardubice III. Chybûjící ko‰e byly
doplnûny  a  dále  umístûny  nové.  Je  velmi  smutné,  Ïe  ko‰
vzdálen˘ od laviãky cca 5 m zeje prázdnotou a kolem laviã-
ky se kupí odpadky.

Informaãní tabule

Na území Mûstského obvodu Pardubice III byly umístûny
4  ks  informaãních  tabulí.  Na  jednotliv˘ch  tabulích  jsou
umístûny  mapy  Mûstského  obvodu,  které  slouÏí  pro  lep‰í
orientaci náv‰tûvníkÛ, ale i obãanÛ zde bydlících.

Mûstsk˘ mobiliáfi

V leto‰ním roce byla  v na‰em obvodu provedena údrÏba
mûstského  mobiliáfie  spoãívající  ve  v˘mûnû  po‰kozen˘ch
prvkÛ  a  nov˘ch  nátûrech.  Na  obrázku  je  vyfotografovaná
laviãka,  kterou  druh˘  den  po  v˘mûnû  po‰kozen˘ch  prken  
a  po  nátûru  nûkdo  nav‰tívil  a  asi  se  mu  opravená  laviãka
nelíbila ☺.

Kam patfií nepotfiebn˘ nábytek?  

V poslední  dobû si  mnoho obãanÛ pfiebudovává bytová
jádra  –  mûní  kuchyÀské  linky,  zafiízení  koupelen  nebo  si
koupí  novou  sedací  soupravu.  Pfii  vylep‰ování  svého  bytu
místo toho,  aby odvezli  odpad na separaãní  dvory nebo si
objednali  velkoobjemov˘  kontejner,  pohodí  napfi.  starou
sedaãku, ledniãku, kus kuchyÀské linky nebo sanitární zafií-
zení  (vanu,  umyvadlo)  v  prostoru  kontejnerového  stání  
a v lep‰ím pfiípadû rovnou do kontejneru pro svoz komunál-
ního odpadu. S likvidací takto nevhodnû ukládaného  (poho-
zeného)  odpadu  vznikají  vícenáklady.  Prosíme,  likvidujte
odpad v souladu se zákonem a nezneãi‰Èujte mûsto.   

Provozní doba separaãního dvoru na HÛrkách:
Úter˘ a ãtvrtek 13:00 – 17:00 hod
Sobota 8:00 – 12:00 hod

Provozní doba separaãního dvoru v Pardubiãkách:
Úter˘ a ãtvrtek 12:00 – 17:00 hod
Sobota 8:00 – 12:00 hod

Ing. Milo‰ RÛÏiãka, starosta MO III
Ing. Lenka Jurá‰ková, ved. odboru dopravy a ÎP
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CELOPLO·NÁ OCHRANNÁ DERATIZACE

V souladu s obecnû závaznou vyhlá‰kou mûsta Pardubic ã. 22/94 „o povinném hubení obtíÏn˘ch hlodavcÛ (potkanÛ, krys
a my‰í) na území mûsta Pardubic", bude v níÏe uveden˘ch termínech na území sídelních celkÛ na‰eho mûstského obvodu
Pardubice III dle rozpisu a v návaznosti na harmonogram deratizaãních prací v rámci celého mûsta provádûna celoplo‰ná
ochranná deratizace.

Vlastní deratizace bude provádûna v objektech a vefiejn˘ch prostranstvích mûsta, dále v kanalizaãní síti a ostatních pro-
storách dle v˘sledku prÛzkumu v˘skytu hlodavcÛ. Deratizaãní práce bude zabezpeãovat firma DESTROL Medle‰ice. 

V˘Àatek z harmonogramu deratizaãních prací

T¯DEN LOKALITA POPIS âINNOSTI

18.8. - 22.8.2003 Obecnû celé mûsto PrÛzkum a monitorování v˘skytu hlodavcÛ na 
vefiejn˘ch prostranstvích a virtuelnû kanalizaãní síÈ.

1.9. - 5.9.2003 HÛrka, Dubina, Studánka, Slovany Kontrola úãinnosti deratizace vãetnû likvidace 
uhynul˘ch hlodavcÛ. Doplnûní nástrahy.

15.9. - 19.9.2003 DráÏka, sídli‰tû Tesla Kontrola úãinnosti deratizace vãetnû likvidace 
uhynul˘ch hlodavcÛ. Doplnûní nástrahy.

22.9. - 26.9.2003 Obecnû celé mûsto Kontrola úãinnosti deratizace vãetnû likvidace 
uhynul˘ch hlodavcÛ. Doplnûní nástrahy

29.9. - 3.10.2003 Rezervní termín 
pro pfiípad nepfiíznivého poãasí

V pfiípadû pouÏit˘ch deratizaãních prostfiedkÛ se  jedná v  pfieváÏné mífie  o  pfiípravky ‰kodlivé  lidskému zdraví.  Z  toho
dÛvodu je nutno dbát zv˘‰ené opatrnosti a vyvarovat se zbyteãného pfiímého kontaktu  s tûmito prostfiedky. 

Kompletní harmonogram deratizaãních prací bude vyvû‰en na úfiední desce Úfiadu mûstského obvodu Pardubice III, Jana
Zajíce 983, Pardubice a na informaãních plochách úfiadu v prostorách nákupního stfiediska Galanta na DráÏce a na Da‰ic-
ké ulici u restaurace Lípa.

Miroslav Hanu‰, tajemník MO III  

Statutární mûsto Pardubice - MO Pardubice III, zastoupen˘ starostou Ing. Milo‰em RÛÏiãkou

vyhla‰uje termín VI. fiádného jednání

Z A S T U P I T E L S T V A M O  P A R D U B I C E  I I I ,
které se bude konat

ve stfiedu 27. srpna 2003 od 17:00 hod
v sále Kulturního domu Dubina

Program jednání:
1. Zahájení
2. Slib náhradníka ãlena Zastupitelstva za RNDr. J. Kubáta
3. Jednání ke garáÏovacímu objektu dle usnesení RMO ã. 32b/R
4. VyuÏívání zasedaní místnosti ÚMO III pro politické kluby zastoupené v ZMO Pardubice III
5. Projednání smûrnice 8/2003 ÚMO III – Pravidla a kompetence v majetkoprávních úkonech
6. Stav rozpoãtu po zmûnách a stav ãerpání rozpoãtu od poãátku roku 
7. Informace o rozpracování programu regenerace sídli‰tû Dubina
8. Informace o ‰etfiení pfiíãin prÛniku vody z kanalizace do rodinn˘ch domkÛ a bytov˘ch domÛ v období pfiívalov˘ch de‰ÈÛ
9. Informace o jednání starosty s mûstskou a státní policií ve vûci vefiejného pofiádku

10. Informace o stavu fie‰ení kruhové kfiiÏovatky na ulicích Na DráÏce x Blahoutova
11. Informativní zpráva o pfiemnoÏení holubí populace
12. Kontrolní zpráva
13. Diskuse

Ing. Milo‰ RÛÏiãka
starosta MO Pardubice III

J E D N Á N Í  Z A S T U P I T E L S T V A J E  V E ¤ E J N É .

Vydává: Úfiad mûstského obvodu Pardubice III, rediguje Rada mûstského obvodu
Distribuce – âeská po‰ta do v‰ech domácností obvodu zdarma
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„HOLUBÍ"  INFORMACE

Z dÛvodÛ opakujících se stíÏností ze strany obãanÛ síd-
li‰tû Dubina na pfiemnoÏení holubí populace a s tím spoje-
n˘mi komplikacemi, zejména v panelové ãásti tohoto obyt-
ného celku, se Úfiad mûstského obvodu Pardubice III zaãal
celou  záleÏitostí  zodpovûdnû  zab˘vat.  Na  prvním místû  je
tfieba  fiíci,  Ïe  tento  problém  se  net˘ká  v˘hradnû  sídli‰tû
Dubina, ale je to záleÏitost vyÏadující komplexní fie‰ení na
celém území na‰eho mûsta.

V  souãasné  dobû  se  problematikou  po  odborné  stránce
zab˘vá  odbor  Ïivotního  prostfiedí  Magistrátu  mûsta  Pardu-
bic, kter˘ pfiipravuje akci, jejímÏ hlavním cílem bude v˘raz-
né sníÏení celkové populace holubÛ v nejvíce postiÏen˘ch
ãástech Pardubic. Samotná akce, na kterou jiÏ byla vybrána
specializovaná  firma  vãetnû  zvolené  mechanické  metody
zaloÏené  na  odchytu  tûchto  ptákÛ,  by  mûla  dle  získan˘ch
informací probûhnout zhruba na pfielomu tohoto a pfií‰tího
roku. V souãasné dobû se dokonãuje ze strany odboru Ïivot-
ního prostfiedí MmP v souãinnosti s jednotliv˘mi mûstsk˘mi
obvody mapování jednotliv˘ch dotãen˘ch lokalit a objektÛ.  

Pro  vefiejnost  na‰eho  obvodu  je  v  uvedené  záleÏitosti
kontaktním  místem  Úfiad  mûstského  obvodu  Pardubice  III,
Jana  Zajíce  983,  kde  lze  jednak  vznést  pfiímo  v  kanceláfii
tajemníka  úfiadu  odÛvodnûn˘  poÏadavek,  pokud  tak  jiÏ
nebylo  uãinûno,  na  pfiípadné  zafiazení  do  programu  v˘‰e
popsané akce a dále také obdrÏet dal‰í upfiesÀující informa-
ce. Problematika nastínûná v tomto ãlánku bude mimo jiné
pfiedmûtem samostatné zprávy v rámci programu VI. fiádné-
ho vefiejného jednání Zastupitelstva mûstského obvodu Par-
dubice III dne 27. 8. 2003 v Kulturním domû Dubina.

ÚPRAVA Ú¤EDNÍCH HODIN 
A Ú¤EDNÍCH DNÒ 

Ú¤ADU MO PARDUBICE III

Na základû usnesení z jednání Rady mûstského obvodu
Pardubice III ze dne 24.7.2003, dochází v rámci úfiadu toho-
to  obvodu  k  dílãím  ãasov˘m  úpravám  úfiedních  hodin  

a úfiedních dnÛ pro vefiejnost a to s platností od 1. 9. 2003 
– viz tabulky níÏe:

Ú¤EDNÍ HODINY - Úfiad a podatelna 

PO 8:00 12:00 13:00 17:00 Úfiední den
ÚT 8:00 12:00 13:00 15:30
ST 8:00 12:00 13:00 17:00 Úfiední den
âT 8:00 12:00 13:00 15:30
PÁ 8:00 12:00 13:00 14:30

Ú¤EDNÍ HODINY - Pokladna  a ovûfiování 

PO 8:00 11:30 13:00 16:00 Úfiední den
ÚT 8:00 11:30 13:00 14:30
ST 8:00 11:30 13:00 16:00 Úfiední den
âT 8:00 11:30 13:00 14:30
PÁ 8:00 11:30

Miroslav Hanu‰, tajemník MO III
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âLENSTVÍ V KRAJSKÉ HOSPODÁ¤SKÉ KOMO¤E – V¯ZNAM PRO MO III

Obvod sv˘m poãtem 16 665 obyvatel k 1.1.2003 má charakter men‰ího okresního mûsta s rÛznorodou sociální skladbou
obyvatelstva.

Na jednání Rady mûstského obvodu v ãervnu 2003 bylo rozhodnuto o vstoupení Mûstského obvodu do Krajské hospo-
dáfiské  komory  za  tím úãelem,  aby  bylo  moÏno navázat  styk  s  podnikateli,  ktefií  jsou ãleny  Krajské  hospodáfiské  komory  
a mají bydli‰tû nebo pÛsobi‰tû na území obvodu. Tímto není vylouãena moÏnost spolupráce s dal‰í podnikatelskou vefiej-
ností, naopak bychom jejich zájem o kontakt se ãleny Zastupitelstva nebo pracovníky ÚMO III uvítali.

Je potû‰ující, Ïe vedení Krajské hospodáfiské komory projevilo maximální vstfiícnost ke specifick˘m zájmÛm na‰eho obvo-
du, které se v úvodní etapû ãlenství t˘kaly databáze podnikatelÛ. Ze zmiÀované databáze bylo vyspecifikováno pfiibliÏnû
130 adres podnikatelÛ, ktefií budou postupnû kontaktováni jednak osobnû ãleny zastupitelstva, a také na pÛdû KHK podle
programu práce.

Statutárním zástupcem MO III je starosta. Hlavním cílem spolupráce s podnikatelskou vefiejností je zapojení jejich odbor-
ného a hospodáfiského potenciálu do programu dlouhodobého rozvoje Mûstského obvodu Pardubice III.

Ing. Milo‰ RÛÏiãka, starosta MO III



MùSTSKÁ KNIHOVNA
V RUMUNSKÉ ULICI

oznamuje  sv˘m ãtenáfiÛm,  Ïe  byla  dne  16.  6.  2003  po
havárii vody opût otevfiena.

V  souãasné  dobû  jsme  zakoupili  nové  knihy  z  penûz

leto‰ního rozpoãtu v hodnotû asi 58 000,- Kã a ãekáme na

dal‰í pfiidûlení penûz na knihy z vyfiízené pojistné události,

abychom  doplnili  kniÏní  fond.  Odepsali  jsme  totiÏ  3  000

titulÛ v celkové hodnotû asi 120 000,- Kã. Knihy jsme také

mûli  moÏnost  doplnit  z  jin˘ch Mûstsk˘ch knihoven Pardu-

bicka a také máme moÏnost doplnit klasickou literaturu ze

zru‰ené  knihovny  v  DraÏkovicích.  Dal‰í  nabídku  jsme

dostali  z  oddûlení  metodiky  Krajské  knihovny na  doplnûní

dal‰ích titulÛ. Na pofiízení nov˘ch knih pfiispûl i Úfiad mûst-

ského obvodu. Aktuální poãet knih je 13 625.

Pro na‰e nejmen‰í ãtenáfie jsme zfiídili nov˘ dûtsk˘ kou-

tek. Na jeho v˘tvarné v˘zdobû se podíleli dûti z M· Korálek.

Pro vût‰í dûtské ãtenáfie jsme nechali instalovat multimediál-

ní encyklopedii Universum do poãítaãe, kter˘ jim doposud

slouÏil pouze k vyhledávání Ïádan˘ch titulÛ. 

Na své ãtenáfie se tû‰íme a o na‰ich plánovan˘ch akcích

a  besedách  budeme  pravidelnû  informovat  na  stránkách

zpravodaje MO III.

Dûkujeme v‰em, ktefií nám pomohli po havárii uvést kni-

hovnu  opût  do  provozu  a  hlavnû  zabalit  10  000  knih  do

nov˘ch obalÛ – knihovnicím, ãtenáfiÛm a hlavnû rodinû Fin-

kov˘ch. Mûstskému obvodu dûkujeme za nabídku ke spolu-

práci  pfii  dûtsk˘ch akcích knihovny a  za  zájem informovat

na‰e ãtenáfie.

Za knihovnu  M. ·paãková

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO 
A SOCIÁLNÍHO ODBORU

V tomto mûsíci se pfiipravuje rozesílání nov˘ch sloÏenek
pro  tfietí  ãtvrtletní  splátku  poplatku  ze  psÛ.  V‰em,  ktefií  od
poãátku  roku  tento  poplatek  neuhradili,  budeme  rozesílat
platov˘  v˘mûr.  ZároveÀ  Ïádáme  v‰echny  majitele  pejskÛ,
ktefií platili tento poplatek bankovním pfievodem nebo po‰-
tovní poukázkou, aby si pfii‰li na ná‰ úfiad vyzvednout novou
známku pro svého psa. 

Do 30. 4. 2003 mûl b˘t zaplacen poplatek za komunální
odpad. Ve zb˘vající ãásti roku se proto budeme zamûfiovat
na vymáhání  poplatku.  V‰em, ktefií  dosud nezaplatili  nebo
zapomnûli  zaplatit,  budeme  nejprve  rozesílat  v˘zvu  
k zaplacení a dále budeme vymáhat platebním v˘mûrem. 

UpozorÀujeme, Ïe pokud poplatník nesplní svou povin-
nost  vãas  nebo  v  nesprávné  v˘‰i,  vymûfií  správce  poplatek
platov˘m v˘mûrem a mÛÏe zv˘‰it vãas nezaplacené poplat-
ky aÏ o 50 %.  ZároveÀ je dÛleÏité plnit oznamovací povin-
nost  a nahla‰ovat ve vlastním zájmu v‰echny zmûny, které
mají vliv na v˘‰i poplatku nebo pro evidenci poplatku nej-
pozdûji do 30 dnÛ.

Marie Brethová, ved. odboru

INFORMACE O P¤ÍPRAVù 
PROGRAMU 

PANELOVÉHO SÍDLI·Tù DUBINA

Jak jiÏ bylo blíÏe osvûtleno ve Zpravodaji ã. 2, program
regenerace je obsáhl˘m dokumentem, kter˘ hodnotí danou
lokalitu osídlení z mnoha hledisek. Mezi dÛleÏitá hlediska
patfií zhodnocení Ïivotních podmínek obãanÛ. Na základû
v˘sledku zhodnocení jsou pak navrhována opatfiení, která
tvofií  investiãní  plán s  urãením priorit  a  zpÛsobu financo-
vání.

Zpracovatelé projektu mají dle pfiedepsané osnovy, dané
pfiílohou k nafiízení vlády ã. 494/2000 Sb., povinnost formou
vefiejné anonymní ankety získat názory na opatfiení, která se
mohou stát  náplní plánu investic a dal‰ích opatfiení v zod-
povûdnosti ÚMO III nebo i problémy k projednání v zastu-
pitelstvu MO III.

V urãité mífie se mohou ankety zúãastnit i obãané z dal-
‰ích ãástí  osídlení MO III,  které netvofií vlastní lokalitu síd-
li‰tû Dubina. Jejich odpovûdi budou zahrnuty do podkladÛ
pro projekt rozvoje Mûstského obvodu Pardubice III, kter˘ se
bude t˘kat v‰ech jeho ãástí a bude plánem práce pro Úfiad
MO III a Zastupitelstvo MO III na volební období do r. 2006.

Z  uvedeného  dÛvodu  Ïádáme  obãany,  aby  nám  svoje
názory  zaslali  na  adresu  úfiadu,  nebo  nám  anketní  kupón
pfiedali pfiímo do po‰tovní schránky u vstupních dvefií úfiadu.

Odpovûdi laskavû doruãte nebo za‰lete do 12. záfií 2003.

Ing. Milo‰ RÛÏiãka, starosta MO III
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SLOVO STAROSTY

VáÏení spoluobãané,  
jiÏ poãtvrté se na této úvodní stránce

setkáváme  s  dÛleÏit˘mi  informacemi,
které mohou zajímat ‰ir‰í vefiejnost. Nûk-
terá témata budou nová, na nûkterá bude
vûcnû navázáno.

1. V˘sledek ankety obãanÛ na 
dotazníku ve Zpravodaji ã. 3
Lze konstatovat,  Ïe se anketa setkala s velkou odezvou,

ke zkoumané problematice se v termínu vyslovilo 458 res-
pondentÛ, z nichÏ je‰tû 229 pfiipojilo písemné pfiipomínky.
Nejvíce frekventovaná témata byla : nedostateãná obchodní
síÈ,  zlep‰ení v oblasti  cyklostezek, nedostateãné parkování,
opravy komunikací a chodníkÛ, zneãi‰tûní vefiejn˘ch ploch
od  psích  exkrementÛ,  ãistota  vefiejn˘ch  ploch,  parkovi‰È  
a  jejich  ochrana,  zv˘‰ení  poãtu  laviãek,  STOP volnû pobí-
hajícím psÛm, zlep‰ení práce Mûstské policie, hluk z hudeb-
ní produkce a vefiejné dopravy, zlep‰ení dopravy MHD ã. 8,
zhu‰tûní linky ã. 5, souhrn poÏadavkÛ na zlep‰ení kulturní-
ho vyuÏití a je‰tû dal‰í ménû ãetné námûty a pfiipomínky.

Námûty  na  zlep‰ení,  jejichÏ  náplÀ  leÏí  v  kompetenci
ÚMO III, Rady a Zastupitelstva MO III, budou v moÏné mífie
zpracovány do opatfiení, která budou tvofiit náplÀ programÛ
rozvoje obvodu MO III a regenerace sídli‰tû Dubina.

Velice  dûkuji  v‰em  obãanÛm,  ktefií  nám  anketní  lístek
pfiedali, a tím nám umoÏnili navrhnout strukturu potfiebn˘ch
opatfiení ke zlep‰ování podmínek bydlení na sídli‰ti.

2. V˘sledek ‰etfiení ve vûci zaplavování suterénních
místností na BartoÀovû ulici
Ve Zpravodaji  ã.  3  byla  tato  problematika  jiÏ  uvedena  

s  pfiíslibem,  Ïe  v  dal‰ím  ãísle  bude  podána  informace  
o  v˘sledku  ‰etfiení.  Tento  pfiíslib  je  moÏno  splnit,  protoÏe
VAK a.s. Pardubice provedla potfiebná mûfiení s následujícím
v˘sledkem.

a)  V  prostoru  rodinn˘ch  domkÛ  s  ãísly  903  aÏ  939  
a v prostoru panelov˘ch domÛ s ãísly 835 aÏ 846 bylo
provedeno  proãi‰tûní stoky od nánosÛ, které dosaho-
valy aÏ 50% prÛtoãného profilu potrubí.

Po vyãi‰tûní  byla provedena kontrola technického stavu
potrubí pomocí prÛmyslové kamery. Mezi obtíÏnû odstrani-
telné vady patfií malé spády potrubí, v nûkolika místech byly
zji‰tûny i mírné protispády

Celkov˘  technick˘  stav  je  je‰tû  dobr˘,  v  nûkter˘ch  mís-
tech bude ãastûji neÏ dosud provádûná prÛbûÏná kontrola.
Po vyãi‰tûní potrubí by mûly b˘t odvedeny de‰tné vody aÏ
do intenzity 140 l/s/ha, coÏ jsou jiÏ mimofiádnû silné pfiíva-
lové de‰tû.

b)  V  období  do  kvûtna  r.  2004  bude  provedeno  ãi‰tûní  
a  následné  mûfiení  druhé  hlavní  vûtve  potrubí  v  pro-
storu u rodinn˘ch domÛ s ãísly 902 aÏ 687 v prostoru
celé  ulice  RÛÏeny Vojtûchové  a  v  prostoru  ulice  Bla-
houtovy.

c) S vedením VAK a.s. bylo dohodnuto, Ïe tato spoleãnost
poskytne konzultace k problematice zaplavování sute-
rénních prostor individuelnû tûm obãanÛm , ktefií si je
vyÏádají na dispeãerském pracovi‰ti tel.: 466 310 357,
kde je trvalá sluÏba po cel˘ch 24 hod. 

3. Roz‰ifiování parkovi‰È 
Roz‰ifiování parkovacích míst na sídli‰ti je dle ulic rozvr-

Ïeno do 3. etap v pofiadí dle naléhavosti takto:
I. etapa – BartoÀova, Lidmily Malé, Luìka Matury
II. etapa – Erno Ko‰Èála
III.  etapa  –  Josefa  Janáãka,  Jana  Zajíce  a  dal‰í  men‰í

parkovací místa

Vlastní  získání  parkovací  plochy  je  spojeno  s  úpravou
komunikací  chodníkÛ,  osvûtlení  a  zelen˘ch  ploch,  coÏ
vyÏaduje projednání s fiadou dotãen˘ch organizací. Násled-
nû musí  probûhnout fiízení  o územním rozhodnutí  a fiízení  
k povolení stavby. Proto se mÛÏe obãanÛm zdát, Ïe pfiípra-
va  skuteãnû  viditeln˘ch  stavebních  prací  probíhá  pomalu.
Jde  v‰ak  o  proces  dle  platn˘ch  pfiedpisÛ  pro  investiãní
v˘stavbu.  Na  schématu  je  uvedena  I.  etapa  prací,  které
zapoãnou na komunikaci u panelového domu s ãísly 835 –
839 je‰tû v prÛbûhu roku 2003.

Ing. Milo‰ RÛÏiãka
starosta MO Pardubice III

–1–

ZPRAVODAJ
Roãník 2003 âíslo 4Vydáno dne 31. fiíjna 2003

84
9

84
8

84
7

84
6

84
2

84
3

84
4

84
5

84
0

84
1

839

838

837

836

833

82
1

820

819

818

835

832

831

82
2

82
3



CO SE  P¤IPRAVUJE  PRO ROK 2004

Dal‰í ãíslo Zpravodaje bude vydáno koncem mûsíce ledna 2004. DÛvodem pro uveden˘ termín je skuteãnost, Ïe pro-
gram rozvoje obvodu bude vypracován koncem prosince. Bude obsahovat opatfiení k opravám a rekonstrukcím vefiejn˘ch
zafiízení  vãetnû mûstského mobiliáfie. V souãasné dobû probíhá ‰etfiení v 17 ulicích, které byly zafiazeny do I. etapy.
Jedná se o ulice:
• obsluÏná ulice u Galanty mezi ulicemi Studánecká a Bezdíãkova
• Na Okrouhlíku,  Sezemická, U Háje, Bezdíãkova, Lesní
• Vûry Junkové, Pod Lipami, Kandysová, Raabova
• HÛrka, Zajíãkova, Luãní, Zahradní, Spojilská
• Na kopci, Rumunská

Délka komunikací je pfiibliÏnû 10 km, v˘sledkem ‰etfiení budou poÏadavky na desítky men‰ích a vût‰ích oprav nebo i na
nûjakou celkovou rekonstrukci. Pofiadí, ve kterém budou potfiebné realizaãní práce zahájeny, bude urãeno dle míry závaÏ-
nosti  dÛsledkÛ stávajícího stavu pro bezpeãnost obãanÛ a také v závislosti na finanãních nákladech. S ohledem na omeze-
nou míru finanãních prostfiedkÛ lze pfiedpokládat, Ïe realizace opatfiení bude rozdûlena do jednotliv˘ch let funkãního obdo-
bí stávajícího Zastupitelstva do r. 2006.

V prÛbûhu mûsíce ledna budou hlavní dokumenty k rozvojov˘m programÛm na‰eho obvodu vyvû‰eny na informaãních
místech Úfiadu MO III a podrobné seznámení s celou problematikou bude provedeno na jednání Zastupitelstva.

Na setkání se spoluobãany na‰eho obvodu se na stránkách tohoto Zpravodaje v r. 2004 i pfii osobních setkáních pfii jed-
nání Zastupitelstva tû‰í Rada MO III ve sloÏení:
• Ing. Milo‰ RÛÏiãka - starosta
• Ing. Jaroslav Cihlo – místostarosta
• Ing. Václav Stfiítesk˘ – ãlen Rady mûsta Pardubic a Rady MO III
• Mgr. Ladislava Zelenková – ãlenka Rady MO III
• Mgr. Vítûzslav ·tûpánek – ãlen Rady MO III

–2–

Obyvatelé  sídli‰tû  jiÏ  del‰í  dobu  postrádají  sbûrnu  dru-

hotn˘ch surovin, která by je pravidelnû odebírala. V souãas-

né dobû se zv˘‰ila poptávka na získávání surovin, proto byla

i na základû poÏadavkÛ obãanÛ zaji‰tûna moÏnost pravidel-

ného v˘kupu následujících surovin:

a)  barevné  kovy  –  hliník,  mûì  a  jejich  slitiny,  nerezov˘
materiál  

b) Ïelezné kovy – ocel, litina
c) papír –  noviny ãernobílé bez pfiílohy, ãisté

– ãasopisy, pfiílohy, noviny s pfiílohami
– lepenka vlnitá
– papír smí‰en˘.

V˘kup  uveden˘ch  surovin  za  hotové  bude

proveden kaÏdou první  stfiedu v  mûsíci  na  par-

kovi‰ti ÚMO III v ulici Jana Zajíce od 14:00 do

16:00 hod (viz pfiiloÏen˘ plánek).

V˘kup provede na  základû dohody s ÚMO III

spoleãnost:

Sbûrné suroviny PANIS

Husova ul. 87,  Pardubice

tel. 466 613 345. 
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Nespokojenost obyvatel penzionu Erno Ko‰Èála (dále jen
Penzion) sahá do sam˘ch poãátkÛ existence tohoto objektu
(projektováno pfied rokem 1989, otevfieno v roce 1994). Pro-
jekt pohodlného bydlení pro seniory byl urãitû pûkn˘. Men‰í
byty a garsonky, v˘tahy, v suterénu zdravotní a rehabilitaãní
sluÏby,  v  areálu  stravovací  zafiízení,  kulturní  klub,  to  v‰e
bylo promy‰lené, a to v‰e bylo postaveno. Urãitû by se oby-
vatelé Penzionu nezlobili, kdyby nebylo postaveno pÛvodní
stravovací  zafiízení,  dnes  ru‰ná  hospoda,  a  místo  nûho  byl
realizován plánovan˘ dopravní okruh, tedy pravidelná auto-
busová linka ã. 8 by zastavovala u Penzionu.      

Faktem  je,  Ïe  cel˘  objekt  je  dnes  stále  velmi  ‰patnû
dostupn˘ hromadnou dopravou. K Penzionu zajíÏdí v dlou-
h˘ch  ãasov˘ch  intervalech  doãasnû,  zdÛrazÀuji  doãasnû,
pfiesmûrovaná  linka  ã.  9  po  nevhodn˘ch  vnitrosídli‰tních
komunikacích. Po roce 1989 nastaly problémy s financová-
ním mnoha objektÛ a projektÛ, nejinak tomu bylo s cel˘m
areálem Penzionu. Proto tedy jiné vyuÏití pÛvodnû stravova-
cího zafiízení a jin˘ch nebytov˘ch prostor.

První odstavec popisuje ãást vnûj‰ích problémÛ. Existují
v‰ak i nemalé problémy vnitfiní. Obyvatelé Penzionu si stû-
Ïují  na Ïelezitou vodu,  která jim teãe z vodovodÛ, v zimû
nemohou obytné prostory vytopit z dÛvodÛ netûsností a jsou
tu i dal‰í zdánlivû malé nedostatky (nesvítící Ïárovky, netûs-
nící kohoutky…).

ZastupitelÛm MO III nejsou potíÏe star‰ích spoluobãanÛ
lhostejné.  DÛkazem  je  i  jmenování  paní  Libu‰e  Uhrové,

obyvatelky  Penzionu,  radou  MO  III  do  komise  pro  vnûj‰í
vztahy, sociální a zdravotní (dále jen Komise). Paní Uhrová
Komisi pravidelnû informuje o problémech a moÏn˘ch fie‰e-
ních t˘kajících se Penzionu.

Vnûj‰í  problémy –  hlavnû  pak  problémy hromadné
dopravy se snaÏí MO III  fie‰it  koncepãnû, pÛvodnû navrÏe-
n˘m a ve v‰ech studiích uveden˘m zokruhováním sídli‰tû,
po nûmÏ obvod volá jiÏ nûkolik let. Problém tkví ve v˘kupu
pozemkÛ mezi Penzionem a koneãnou linky ã. 8. 

Vnitfiní problémy moÏná pomÛÏe vyfie‰it ustanovení
správce  Penzionu.  Mûstsk˘  rozvojov˘  fond  Pardubice,  a.s.
(dále  jen MRFP)  by mohl  správce zamûstnávat,  dojde-li  ke
schÛdné dohodû, ale platili  by ho obyvatelé Penzionu nej-
spí‰e formou o málo zv˘‰eného inkasa. Správce by opravo-
val drobné závady v bytech a pÛsobil by jako zástupce oby-
vatel a odborník pfii jednáních s MRFP. Správce by byl tedy
jedním  z  obyvatel  Penzionu  s  potfiebn˘mi  technick˘mi
dovednostmi.  Pfiedstavitelé  MRFP proti  uvedené  iniciativû
nic  nenamítali.  Opravy  by  bylo  moÏné  vyfie‰it  rozhodnû
podstatnû  rychleji.  Nyní  záleÏí  na  samotn˘ch  obyvatelích
Penzionu, jestli jim fie‰ení navrÏené jejich zástupci a Komi-
sí  bude  vyhovovat  a  jestli  bude  nalezena  vhodná  právní  
a ekonomická forma spolupráce event. správce s MRFP.

Ing. Gabriela Svobodová, CSc. a Ing. Michal Varga

Tento pfiíspûvek je odrazem a reakcí stráÏníkÛ na vzniklé
podnûty  zaznamenané  od  obãanÛ  a  úfiedníkÛ  místnû  pfií-
slu‰ného úfiadu za uplynul˘ pÛlrok roku 2003 

Lesopark

Pracovníky UMO III byly umístûny do této lokality laviã-
ky pfiírodního typu a také dochází k postupnému odstraÀo-
vání náletov˘ch dfievin, a to ke spokojenosti v‰ech obãanÛ
sídli‰tû, ktefií tuto lokalitu vyuÏívají k odpoãinku nebo spor-
tovnímu vyÏití. Ale ve dvou pfiípadech jiÏ do‰lo k odcizení
tûchto laviãek a na dal‰ích se objevují vrypy ostr˘mi pfied-
mûty, coÏ laviãky nejen po‰kozuje, ale i sniÏuje jejich funkã-
nost a Ïivotnost. Pfii namátkov˘ch kontrolách stráÏníci zjisti-
li nûkolik nezletil˘ch osob podezfiel˘ch z po‰kozování tûch-
to laviãek. Dal‰í ‰etfiení jiÏ provádí Policie âR.

Dopravní situace - dohled nad dodrÏováním zákona 
ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

StráÏníci  provádûjí  ve  veãerních  hodinách  namátkové
kontroly  cyklistÛ  a  ãasto  fie‰í  ty  neukáznûné  cyklisty,  ktefií
nemají jízdní kola vybavená odpovídajícím osvûtlením nebo
je  vÛbec  nepouÏívají.  Pokud  se  situace  nezlep‰í,  pfiistoupí
stráÏníci k je‰tû dÛraznûj‰ímu fie‰ení tûchto pfiestupkÛ.

Dal‰ího  pfiestupkového  jednání  se  dopou‰tí  bruslafii  na
koleãkov˘ch bruslích, ktefií jsou povaÏováni dle v˘‰e uvede-
ného zákona za chodce. K této ãinnosti jsou bruslafii povin-

ni uÏívat pouze chodník nebo stezku pro chodce a v pfiípa-
dû,  Ïe chodník nebo stezka chybí,  jsou povinni  uÏít  levou
krajnici.

ÚMO III  investoval znaãnou ãástku do oprav chodníkÛ.
Na  pfiístupov˘ch  místech  do‰lo  k  vybudování  bezbariéro-
v˘ch nájezdÛ pro osoby tûlesnû postiÏené (vozíãkáfii), av‰ak
této úpravy zaãali v plné mífie vyuÏívat nûktefií neukáznûní
fiidiãi,  ktefií  zásobují   provozovny  v  centru  sídli‰tû  a  jsou
proto stráÏníky MP fie‰eni za neoprávnûné uÏití chodníku.

PouÏité injekãní stfiíkaãky

Pfii takovém nálezu je jedinû správné oznámit místo nále-
zu  stráÏníkÛm  mûstské  policie,  ktefií  provedou  odklizení
intoxikovan˘ch jehel prostfiednictvím speciálního kontejne-
ru,  protoÏe jen tak se zabrání  pfiípadnému poranûní  a pfie-
nosu nákazy. 

Pfiípadné návrhy, pfiipomínky a Ïádosti vedoucí ke zlep-
‰ení  fie‰ení  otázek  napfi.  bezpeãnosti  a  obãanského  souÏití
mÛÏe kaÏd˘ obãan sdûlit  pfiímo stráÏníkÛm okrsku Dubina
na telefonním ãísle 605 206 253 nebo prostfiednictvím osob-
ního jednání na sluÏebnû v ulici E. Ko‰Èála  1014, a to kaÏdé
pondûlí v dobû od 11-12 a odpoledne od 16-18 hodin.

str. Leo‰ Dorazil, velitel okrsku Dubina

O DUBINSKÉM PENZIONU

MùSTSKÁ POLICIE PARDUBICE, OKRSEK DUBINA INFORMUJE



ZÁKLADNÍ ·KOLA PARDUBICE 
– STUDÁNKA

Základní ‰kola Pardubice – Studánka je umístûna v krás-
ném  parkovém  areálu  se  sportovními  hfii‰ti,  prolézaãkami,
pískovi‰tûm a dopravním hfii‰tûm. ·kola byla nedávno zre-
konstruována  a  má  kromû  kmenov˘ch  tfiíd  i  13  speciálnû
vybaven˘ch odborn˘ch uãeben.

Poloha a vybavení  ‰koly umoÏÀuje podporovat  rozvoj
dûtí v mnoha oblastech.

Tûlocviãna  s  gymnastick˘m  sálem  a  posilovnou,  hala  
i  venkovní sportovi‰tû poskytují  perfektní  zázemí pro spor-
tovní vyÏití dûtí. Dûti mají v tomto ‰kolním roce v 8. a 9. roã-
níku  o  jednu  hodinu  tûlesné  v˘chovy  t˘dnû  více  neÏ  loni  
a v 9.  tfiídû si  je‰tû navíc mohou vybrat  sportovní  hry jako
voliteln˘ semináfi. Ho‰i z 2. stupnû v hojném poãtu nav‰tû-
vují  krouÏky  florbalu  a  minikopané.  V  odpoledních  hodi-
nách mohou dívky i ho‰i trénovat basketbal.

V  souãasné  dobû  ‰kola  zaji‰Èuje  umístûní  betonov˘ch
pingpongov˘ch   stolÛ  na  venkovní  sportovi‰tû.  Tyto  stoly
byly zakoupeny díky dotaci Úfiadu Mûstského obvodu Par-
dubice III.

Îáci se jiÏ na stoly tû‰í, neboÈ hrát ping-pong bude dal‰í
z  mnoha moÏn˘ch pohybov˘ch ãinností  o  velké  pfiestávce  
a po vyuãování.

Ve ‰kole jsou dvû modernû vybavené uãebny informatiky.
Îáci mají moÏnost tyto uãebny vyuÏívat i v dobû mimo vyu-
ãování – dvû odpoledne v t˘dnu jsou letos vyãlenûna pouze
pro  dûti  z  1.  stupnû,  které  zde  mají  moÏnost  pfiedev‰ím
poznat základy práce s poãítaãem a s Internetem. Vût‰í dûti
pak  mají  jako  tradiãnû  vyhrazeno  stfiedeãní  odpoledne  
a  navíc  mohou chodit  do krouÏkÛ Programování  a  Tvorba
www stránek.

Areál ‰koly umoÏÀuje realizaci ekologické v˘chovy, dûti
samy peãují o zeleÀ v areálu podílejí se na v˘zdobû a v˘sad-
bû.  Rostou  zde  i  vzácné  stromy,  které  byly  ve  spolupráci  
s  uãiteli  oznaãeny  názvy.  V˘tvarnû  nadané  dûti  nav‰tûvují
keramické krouÏky a krouÏky v˘tvarné tvorby. Dûti z 2. stup-
nû v leto‰ním roce v rámci tohoto krouÏku chystají  návrhy
na vyzdobení nûkter˘ch stûn ‰koly vlastními malbami. âte-
náfii  oceÀují  ‰kolní  knihovnu,  která  je  otevfiená  kaÏd˘  den  
a kaÏdoroãnû se rozrÛstá o 250 – 300 knih.

·kola se snaÏí dûtem nabízet co nej‰ir‰í pitn˘ reÏim. Ve
‰kole  je  umístûn  nápojov˘  automat,  u  prodeje  svaãinek  si
mohou dûti koupit minerálky a dotované ‰kolní mléko, pro
malé dûti vafií ‰kolní jídelna ãaj.

Dûti si vydávají i ‰kolní ãasopis Katalpa. V nûm se mÛÏe-
me doãíst  o  dûní  ve  ‰kole,  ale  informuje  i   o  tom,  co  dûti
zajímá – sport, tanec, kulturní programy v okolí, poãítaãové
hry, najdeme tam i  vtipy, zajímavosti, kvízy.

O ‰kole by se dalo napsat je‰tû leccos, ale mnohé vypo-
vídají i v˘sledky ankety, která ve ‰kole probûhla bûhem záfií.
V anketû odpovídalo 123 rodiãÛ ÏákÛ ze Studánky. V drtivé
vût‰inû vyjádfiili spokojenost se ‰kolou, nejvíce pak hodnoti-
li krásné prostfiedí, vybavenost ‰koly a pûkn˘ vztah pedago-
gÛ k dûtem. ·kola s v˘sledky ankety bude samozfiejmû dále
pracovat  a  snaÏit  se  do  své  práce  zaãleÀovat  pfiipomínky  
a námûty, které z ní vyplynuly.

Ivana Nejedlá
fieditelka ‰koly

MATE¤SKÁ ·KOLA SRDÍâKO
Pardubice, Luìka Matury 653

Vás  zve  k  nahlédnutí  do  svého  podzimního  ãarování.  
V fiíjnu na‰e M· oslavila 25. v˘roãí svého otevfiení. Pfii této
pfiíleÏitosti a za finanãní podpory mûstského obvodu Dubi-
na jsme jeli za zvífiátky do ZOO a karnevalové fiádûní ukon-
ãili odpolední pohádkou na ‰kolní zahradû. V jablíãkovém
kouzlení jsme upekli ‰trÛdlíky a spoleãnû si na nich, i s rodi-
ãi,  pochutnali.  V  listopadu k  nám pfiijede  Martin  na  bílém
koni  a  uÏ  se  tû‰íme,  jak  si  opeãeme  bufity  a  zazpíváme  
u  táboráku.  Na  zaãátku  prosince  celá  na‰e  M·  pfiipravila
Vánoãní akademii v KD Dubina. KaÏdá tfiída pfiedvede tro-
‰ku ze svého ãarovného umûní a za odmûnu nám Mikulá‰
pfiinese vánoãní balíãky.

O zimním bílém království v M· SRDÍâKO se dovíte na
www.ms.srdicko.zde.cz.

s pozdravem kolektiv M·

MATE¤SKÁ ·KOLA KORÁLEK

„Na‰e ‰kolka kouzelná je,  kaÏd˘ si tu moc rád hraje…",
vûdí v‰echny dûti, které M· Korálek v Rumunské ulici v Par-
dubicích nav‰tûvují.  Vûdí to i  od ãervna leto‰ního roku pra-
covníci MO III, ktefií se s na‰í ‰kolkou seznámili pfii znovuo-
tevfiení poboãky mûstské knihovny, která je umístûna v areá-
lu.  Pfii  této  pfiíleÏitosti  dûti  hostÛm  zazpívaly  a  zahrály  pod
vedením uãitelek A. Sedláãkové a V. Novotné. Mile pfiekvapi-
ly pana starostu Ing. M. RÛÏiãku a pana tajemníka M. Hanu‰e
a  paní  ekonomku  M.  Brethovou.  Zástupci  MO  III  v  ãele  
s panem starostou si prohlédli na‰i M· Korálek i ‰kolní zahra-
du, kde v minulosti byly vybudovány krásné dfievûné prÛlez-
ky, houpaãky a skluzavky, které bohuÏel nevyhovovaly sou-
ãasn˘m normám, a proto musely b˘t odstranûny. V souãasné
dobû je zahrada smutná a dûti se nemají kde vyzkou‰et svoji
obratnost, fyzickou zdatnost a nûkdy i odvahu.

Pracovní nasazení a vstfiícnost pracovníkÛ MO III oceÀuje
i fieditelka M· Korálek paní A. Stehnová. V krátké dobû exi-
stence  MO  III  se  s  vedením  i  ostatními  pracovníky  obvodu
se‰la nad fie‰ením problémÛ jiÏ na nûkolika schÛzkách, které
inicioval starosta Ing. M. RÛÏiãka a tajemník M. Hanu‰. Pro-
vozovat M· s právní subjektivitou není snadné. M· Korálek je
pilotní  matefiskou  ‰kolou  v  ãeské  republice,  která  realizuje
speciální  ‰kolní  vzdûlávací  program  „První  kroky".  Tento
vzdûlávací program vychází z Úmluvy o právech dítûte, která
byla pfiijata 20. 2. 1989. Cílem vzdûlávacího programu je roz-
‰ífiení ãinností, které vedou k rozvíjení vzdûlávání a v˘chovy
dûtí  pfied‰kolního  vûku.  M·  Korálek  má  celkem  ãtyfii  tfiídy
odli‰ené barevností korálkÛ. Tato ‰kolka se má ãím pochlubit,
a proto nepfiekvapuje, Ïe kaÏdoroãnû je pfii pfiijímacím fiízení
o ‰kolku velik˘ zájem. Jako i jinde, i my se pot˘káme s finanã-
ními problémy pfii zabezpeãování ozdravn˘ch pobytÛ dûtí ve
‰kole v pfiírodû, dopravû dûtí na plavecké kurzy,  zaji‰Èování
drobn˘ch dárkÛ na mikulá‰ské besídce nebo k MDD nebo pfii
udrÏování zahrady. Vûfiíme, Ïe MO III nám finanãnû vypomÛ-
Ïe pfii znovu vybudování ‰kolní zahrady, má jistû mnoho kon-
taktÛ  na  rÛzné  organizace,  instituce  nebo  podnikatele,  aby
dûti opût na‰ly svÛj velk˘ sportovní ráj. 

Za M· Korálek fieditelka  Alena Stehnová
a uãitelky Venu‰e Novotná, Vladimíra Novotná

–4–



TTAANNEEââNNÍÍ  CCEENNTTRRUUMM
LLÍÍPPAA

Da‰ická 169, 530 03 Pardubice - Slovany
mobil: 608 327 333, www.tclipa.cz

smejkal.radek@centrum.cz

Nabídka taneãních krouÏkÛ pro dûti 
a mládeÏ na ‰kolní rok 2003/04 
Taneãní sport – spoleãensk˘ tanec
➢ chlapci a dívky  od 8 let
➢ Hobby dance - páry nad 25 let 
Break dance – od 13 let
Hip Hop – od 13 let 
MaÏoretky – dívky od 5 - 12 let
Roztleskávaãky – dívky od 14 let
Step  –  country  step,  chlapci  a  dívky  
od 10 do 15-ti let
Baby cviãení:
dopoledne  Po  a  Pá,  cviãení  pro  mamky  
s dûtmi od 1,5 roku 
Pohybová prÛprava: 
chlapci a dívky  od 4 - 7 let
Zdravotní tûlocvik 
Aerobic – cviãení  pro dospûlé

Pfiihlásit se mÛÏete je‰tû i nyní! 
Pfiihlá‰ky a více informací získáte 
na www.tclipa.cz 
nebo na mobilu: 608 327 333.

Kurzy spoleãenského tance 
pro manÏelské a pfiátelské dvojice: 
➢ 2.11. - 30.11. 2003 od 20:00 - 22:30

hod. 
urãeno pro pokroãilé – 5 lekcí, vÏdy
nedûle

➢ 25. 1. - 22.2. 2004 od 20:00 - 22:30
hod., urãeno pro zaãáteãníky – 
5 lekcí, vÏdy nedûle

➢ 29.2. - 28.3. 2004 od 20:00 - 22:30
hod., urãeno pro pokroãilé – 5 lekcí,
vÏdy nedûle

pro mládeÏ:
➢ pokraãovací taneãní: 25.1. – 28.3.

2004, od 18:00 – 20:00 hod. – 
10 lekcí, vÏdy nedûle

➢ základní taneãní kurzy – podzim
2004
• ãtvrtek od 19:00 hod – 

DÛm techniky Pardubice
• pátek od 20:00 hod – 

kulturní dÛm Hronovická Pardubice
• nedûle od 17:00 hod – 

DÛm techniky Pardubice

Taneãní veãery se spoleãensk˘m tancem
Urãeno  pro  pfiíznivce  spoleãenského
tance bez rozdílu vûku. Veãery jsou pofiá-
dány  pravidelnû  kaÏd˘  sud˘  pátek  
v mûsíci od 21:00 do 24:00 hodin. 

Vstupenky je nutno zajistit si pfiedem!!!
Termíny do konce roku: 
17.10., 27.10., 7.11., 21.11., 12.12. 2003 

MATE¤SKÁ ·KOLA
Erno  Ko‰Èála 991 
Pardubice-Dubina

Nov˘ ‰kolní rok zahájili na‰i pfied‰ko-
láci  v˘letem  historick˘m  vláãkem  "Hur-
vínkem" na Koãiãí hrádek a do hfiebãína
ve SlatiÀanech. Cel˘ podzimní ãas vûnu-
jeme pfiírodû, v rámci plnûní úkolÛ eko-
logické v˘chovy se úãastníme akce ÚmP
III „âistíme les". Sbíráme Ïaludy pro zví-
fiátka na zimu. V mûsíci fiíjnu nav‰tívíme
farmu  pro  hospodáfiská  zvífiata  "Apolen-
ka" ve Spojile. Ve spolupráci s rodiãi sbí-
ráme  pro  tato  zvífiata  staré  peãivo  a  za
odmûnu se mohou dûti  svést  na koních.
Dal‰ím  záÏitkem  pro  na‰í  matefiskou
‰kolu,  na  kter˘  se  v‰ichni  tû‰íme  a  spo-
leãnû s "Apolenkou" pfiipravujeme, bude
„Pfiivítání Martina na bílém koni".

Mûsíc prosinec bude jako kaÏdoroãnû
zamûfien na pfiedvánoãní tû‰ení. Nejprve
pfiivítáme v M· Mikulá‰e a ãerta s nadíl-
kou,  na  kterou  nám pfiispûje  ÚmP.  Aby-
chom se ãerta nebáli, probûhne soubûÏ-
nû  akce  s  rodiãi  "Nemalujte  ãerta  na
zeì", kde rodiãe spoleãnû s dûtmi proká-
Ïí svÛj v˘tvarn˘ talent. Peãením perníãkÛ
a  v˘robou  dáreãkÛ  se  budeme  tû‰it  na
vánoce.

Také se chystáme na na‰í první ‰kolu
v pfiírodû v zimû ve ·pindlerovû Ml˘nû se
zamûfiením  na  zimní  sporty.  .Mimo  tyto
plánované akce chodí pfied‰koláci pravi-
delnû plavat do Mûstsk˘ch lázní, probíhá
krouÏek  angliãtiny  a  po  novém  roce
zaãne  pracovat  krouÏek  „cviãení  na  fit-
ballech" a krouÏek keramiky.

Blanka Selingerová, fieditelka Z·

HOKEJBALOV¯ KLUB
DUBINA PARDUBICE

Hokejbalov˘  klub  Dubina  Pardubice
byl  zaloÏen  v  roce  2001,  kdyÏ  se  se‰la
parta  mlad˘ch  lidí  touÏících  hrát  hokej-
bal  na  soutûÏní  úrovni.  Je‰tû  t˘Ï  rok  se
tedy t˘m pfiihlásil do II. pfielouãské zimní
ligy  a  jako  nováãek  skonãil  na  desátém
místû.  

V  následující  sezónû  se  t˘m  dokázal
probojovat  do play-off  pfielouãské ligy a
obsadil  celkovû  ‰esté  místo  z  celkov˘ch
patnácti  úãastníkÛ.  Na  závûr  sezóny
2002/03 vyhrála Dubina turnaj Amat-cup
v Hefimanovû Mûstci.

V kvûtnu 2003 se Dubina Pardubice
stala  registrovan˘m  klubem,  kter˘  je
veden  v  evidenci  âeskomoravského
svazu  hokejbalu.  Klub  se  pfiihlásil  do
registrované oblastní ligy Vâ, kde mezi
ãtrnácti  t˘my  zapoãal  v  záfií  novou
sezónu.

Pro  podrobné  informace  o  klubu
mÛÏete  nav‰tívit  internetové  stránky
www.dubinapce.wz.cz.
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MùSTSKÁ KNIHOVA
Rumunská 90

P Ò J â O V N Í  D O B A
PO  12:00 – 18:00 hod
ÚT                zavfieno
ST   10:00 – 18:00 hod
âT  10:00 – 18:00 hod
PÁ 10:00 – 16:00 hod

Z· DUBINA PODPORUJE V¯UKU
ANGLICKÉHO JAZYKA

Stejnû jako v minul˘ch letech, zahájila v fiíjnu ãinnost na‰e malá ‰kolní anglic-
ká knihovna a to v pûkn˘ch prostorách multimediální studovny. Îáci mají tfiikrát
v t˘dnu moÏnost vypÛjãit si kníÏky a ãasopisy pro samostatnou ãetbu. PÛjãování
je zdarma. Nabízíme více neÏ 200 kníÏek rÛzné úrovnû obtíÏnosti, jsou zde romá-
ny,  detektivní  pfiíbûhy,  povídky,  knihy  o  pfiírodû,o  sportu  a  mnoho  dal‰ích.  Pro
zaãáteãníky jsou pfiipraveny pfieváÏnû obrázkové kníÏky s minimem textu. Úko-
lem  dûtí  není  jen  kníÏku  pfieãíst,  ale  také  o  ní  krátce  povyprávût,  samozfiejmû  
v angliãtinû. KaÏd˘ ãtenáfi má svoji prÛkazku, do které za to získává body.

V knihovnû je moÏné vyuÏívat i dûtské anglické ãasopisy, rÛzné testy, encyk-
lopedie  a  slovníky.  Dûti  tu  také  mohou  poÏádat  pfiítomného  uãitele  angliãtiny  
o radu nebo vysvûtlení. 

V loÀském ‰kolním roce ‰kola zakoupila licenci na poãítaãov˘ kurz angliãtiny
na CD ROM  Listen and Learn English.  Skládá se ze tfií  úrovní  a   kaÏdé z nich
odpovídá mezinárodnû uznávaná zkou‰ka Cambridge English for Young Learners
urãená pro dûti od 8 do 13 let. Îáci jsou s kurzem seznámeni v hodinách anglic-
kého jazyka, ale je urãen pfiedev‰ím pro jejich samostatnou práci. Kurs je interak-
tivní, ve sluchátkách sly‰í pokyny, kter˘mi se fiídí a mohou si také ovûfiit správnou
v˘slovnost. Îáci mají moÏnost pravidelnû pracovat s programem v dobû provozu
anglické knihovny a po absolvování nûkteré úrovnû kurzu si ovûfiit nabyté znalosti
na pfiipraven˘ch testech, které jsou obdobou cambridgesk˘ch zkou‰ek. 

Vûra Brachetková a Vûra Poláková
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P¤EHLED PO¤ADÒ – LISTOPAD 2003

Sobota 1. listopadu od 14,30 hod. KD Dubina
Tfii ãarodûjnice – minimuzikál Pohádkového divadla 
Julie Juri‰tové Praha

Úter˘ 4. listopadu od 19,30 hod. KD Dubina
Postel pro tfii – anglická komedie v nastudování
Divadla SKELET Praha

Stfieda 12. listopadu od 19,30 hod. KD Hronovická
Koncert Pardubického komorního orchestru k 35. v˘roãí

âtvrtek 13. listopadu od 19,30 hod. KD Dubina
Îalman a spol. – koncert stálice na‰í folkové scény

Stfieda 26. listopadu od 19,30 hod. KD Dubina
Richard Müller – recitál

âtvrtek 27. listopadu od 19,30 hod. KD Dubina
Robert KfiesÈan s kapelou – koncert v rámci turné 
„Emily tour 2003"

7. –  9. 11. 2003   
XIX.  Mezinárodní  festival  dûtsk˘ch a mládeÏnick˘ch
pûveck˘ch sborÛ

6. 11. 18.30 hod. Pern‰t˘nské nám.
Nocturno zahraniãních souborÛ

7. 11.  od 18.00 hod. KD Hronovická 
Zahajovací koncert

8. 11.  v 17. a ve 20. hod. KD Hronovická 
II. a III. festivalov˘ koncert

9. 11.  od 10. 00 hod. Zámek
IV. festivalov˘ koncert

9. 11.  od 14. 00 hod. KD Hronovická
Závûreãn˘ koncert

28. – 30. 11. 2003 
V. Pardubická Ryengle

Pátek 28. listopadu od 20.00 hod., KD Dubina
Asonance – koncert folkové skupiny

Sobota 29. listopadu od 12.00 hod., Ideon
SoutûÏní pfiehlídka taneãních country skupin

Sobota 29. listopadu   od 20.00 hod., Ideon
COUNTRY BÁL s pÛlnoãním pfiekvapením

Nedûle 30. listopadu od 12.00 hod., Ideon
IRSK¯ DEN – soutûÏní pfiehlídka irského tance

(bl iÏ‰ í  in formace  o  fes t iva lech  najdete  
na  samosta tn˘ch  plakátech)

Statutární mûsto Pardubice    
Úfiad mûstského obvodu Pardubice III

zastoupené starostou Ing. Milo‰em RÛÏiãkou

vyhla‰uje

termín VIII. fiádného jednání
Z a s t u p i t e l s t v a    MO   P a r d u b i c e  III,

které se bude konat
ve ãtvrtek 6. listopadu 2003 od 17:00 hod

v sále Kulturního domu Dubina

Program jednání:

1) Projednání návrhÛ programÛ na rozvoj MO III 
a program regenerace sídli‰tû Dubina

2) Projednání a schválení rozpoãtu na r. 2004
3) Diskuse

KONTAKT

JANA ZAJÍCE 983, 530 12 PARDUBICE

ÚST¤EDNA:

TELEFON 466 799 131

FAX 466 799 150

ÚSEK – VEDENÍ Ú¤ADU

Ing. Milo‰ RÛÏiãka – starosta 466 799 130

Miroslav Hanu‰ – tajemník 466 799 132

Petra Gadlenová – kanceláfi 466 799 131

Monika Srkalová – kanceláfi 466 799 133

ODBOR EKONOMICKO SOCIÁLNÍ

Marie Brethová - vedoucí 466 799 134

Ilona Kylarová 466 799 135

Ing. Irena ·tûpánková 466 799 136

Jana ·légrová 466 799 137

Gabriela Hervertová 466 799 138

Ing. Lucie ·oltová 466 799 139

Markéta Truhláfiová 466 799 140

ODBOR ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

Ing.Lenka Jurá‰ková - vedoucí 466 799 141

Ing. Eva Lyãková 466 799 143

Milu‰e Pûtioká 466 799 144

ODBOR STAVEBNÍ

Alena Chuchlíková 466 799 142

Iveta Zbofiilová 466 799 145

Vydává: Úfiad mûstského obvodu Pardubice III, rediguje Rada mûstského obvodu
Distribuce – âeská po‰ta do v‰ech domácností obvodu zdarma


