
Slovo StaroSty

regenerace  panelového  sídliště  Dubina,  lokalita  3A,  konkrétně  vy-
budování parkoviště v ulici Bartoňova mezi bytovými domy čp. 821 
a 833 včetně nových kontejnerových přístřešků, veřejného osvětlení 
a sadových úprav ve výši  cca 13,5 mil.  Kč.  Vedu jednání s městem 
Pardubice o přímé účasti na spolufinancování těchto akcí, nebo ale-
spoň formou využití  bezúroční  půjčky.  Nezapomínáme ani  na naší  
sídelní část Drážku, kde se zatím projekčně připravují stavební úpra-
vy v ulici Na Drážce před bytovými domy čp. 1555-1563 spočívající 
v úpravách komunikací (chodníků),  veřejného osvětlení a sadových 
a terénních úpravách. Bližší informace o všech akcích opět nalezne-
te uprostřed tohoto Zpravodaje.
I když naše činnost ve prospěch investičních akcí,  údržby a úklidu 
našeho obvodu je prioritní,  nezanedbáváme ani společenské a kul-
turní vyžití našich občanů formou námi organizovaných akcí. Připo-
mínám  oblíbené  sobotní  Farmářské  trhy,  které  pokračujícím  jarem  
získají na intenzitě, dubnovou Dopravní soutěž pro děti a Slet čaro-
dějnic, na které srdečně zvu nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Přeji Vám krásné jaro, hodně zdraví, sluníčka a radostí

Váš starosta
Vítězslav Štěpánek

  březen  2017
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vážení spoluobčané, 
s  radostí  se  s  Vámi  opět  zdravím  
v  prvním  čísle  našeho  Zpravodaje  
v    probouzejícím  se  jaru  a  sluneč-
ném počasí a chci se s Vámi podělit 
o  nejnovější  informace  o  činnosti  
našeho obvodu. Musím začít zimou, 
která  byla  po  letech  opět  velmi  
mrazivá  po  docela  dlouhou  dobu  
a  zanechala  své  stopy  zejména  
na stavu našich komunikací. Prvot-
ní  ohledání  stavu komunikací  jsme 
již  provedli  a  musím  konstatovat,  

že neblahé důsledky zimy jsou skutečně horší  než v minulých letech. 
Proto první náš úkol v tomto roce bude postupná oprava povrchu ko-
munikací dílčími opravami výmolů a jiných poškození. Větší a ucelenější 
oprava  komunikace  bude  provedena  na  výjezdu  u  restaurace  Signál.  
Tyto opravy by měly být dokončeny do konce měsíce května. 
V současné době dokončujeme investiční akci zahájenou v loňském 
roce,  která  musela  být  z  důvodu  nepříznivého  mrazivého  počasí  
na  poměrně  dlouhou  dobu  přerušena,  a  to  regeneraci  veřejného  
prostranství v lokalitě 5A, což je esíčko v ulici Jana Zajíce u Penny 
marketu a v ulici Josefa Janáčka na Dubině. Akce bude dle uzavřené 
smlouvy dokončena do poloviny května. Další část našeho obvodu 
tak  dostane  nové  povrchy  komunikací  a  chodníků,  přibudou  nová  
parkovací  místa,  zrekonstruováno  veřejné  osvětlení,  kontejnerové  
přístřešky a sadové úpravy.
Kromě pravidelných údržbových prací a úklidů veřejného prostran-
ství připravujeme nové investiční akce, které jsou součástí našeho 
Programu  rozvoje  městského  obvodu  v  tomto  volebním  období.  
V našem rozpočtu je již schválena akce oprav chodníků v ulicích Spo-
jilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami v obje-
mu cca 1,5 mil. Kč, která na základě uzavřené smlouvy se Službami 
města Pardubic proběhne v měsících dubnu a květnu a do konce to-
hoto měsíce bude dokončena. Další rozpočtovanou akcí jsou úpra-
vy řešící  zvýšení  bezpečnosti  dětí  při  cestě do a ze Základní  školy  
Studánka formou vybudování čtyř vyvýšených míst pro přecházení 
na křižovatce ulic Luční a Věry Junkové, křižovatce ulic Pod Lipami 
a Pod Zahradami, křižovatce ulic Ve Stezkách a Luční a na křižovatce 
ulic Spojilská a Raabova. 
O  dalších  větších  investičních  akcí  dosud  nebylo  zastupitelstvem  
rozhodnuto  z  důvodu  omezených  finančních  prostředků  našeho  
obvodu, které celkově tyto akce nepokryjí. Jedná se zejména o cyk-
lostezku v centrální ose sídliště Dubina ve výši cca 20 mil. Kč, na kte-
rou jsme opakovaně neobdrželi dotaci ze státního rozpočtu a část 

Vítězslav Štěpánek

FARMÁŘSKÉ 
TRHY

prodej výpěstků a výrobků českých zemědělců a pěstitelů

PROSTRANSTVÍ VENKOVNÍHO TRŽIŠTĚ  
U NÁKUPNÍHO CENTRA DUBINA

každou sobotu od 7. 1. 2017 od 6 do 12 hodin

Preferujeme prodej ovoce a zeleniny, sadby, květin,  
včelařských výrobků a mléčných či masných výrobků,  

při jejichž výrobě bylo použito tradičního  
a ekologického způsobu zpracování.



SlouPy veřeJného oSvětlení  
ZachraňuJí životy

Už více jak čtyři roky vídáme na více než 
jedenácti  tisícovkách  sloupů  veřejného  
osvětlení  v Pardubicích,  které vlastní  ak-
ciová společnost Služby města Pardubic, 
unikátní označení v podobě zeleného štít-

ku. Štítek slouží jako pomoc integrovanému záchrannému systému 
v rámci orientace při dopravních nehodách, záchraně lidských životů 
a dalších nepředvídatelných situacích, které mohou v ulicích města 
nastat. 
Projekt,  který připravily  a realizovaly Služby ve spolupráci  s hasiči,  
záchranáři,  policisty a odborníky z oboru geografie,  si  vyžádal více 
než roční přípravy. Ty zahrnovaly například zápis čísel stožárů do di-
gitálních  map a  také  propojení  vzniklé  databáze  s operačním pro-
středím složek integrovaného záchrannému systému.
„Štítky  by  měly  pomoci  zlepšit  orientaci  lidí  v  místě  vzniklých  kri-
tických  situací.  Mají  proto  výraznou  zelenou  barvu,  obsahují  logo  
Služeb města Pardubic a šestimístné identifikační  číslo.  První  troj-
číslí označuje ulici a druhé trojčíslí číslo sloupu veřejného osvětlení. 
Navíc každé číslo je vázané na souřadnice GPS,“ vysvětluje mluvčí  
Světlana Pozníková.
V okamžiku vzniku kritické situace zavolá občan na linku tísňového 
volání  112,  jejímž  prostřednictvím  se  lze  dovolat  pomoci  hasičů,-
policie  či  zdravotnické záchranné služby.  Operátor  občana navede 
na číslo sloupu a podle digitální mapy tak přesně určí polohu místa. 

ZáklaDní vZDělání Je málo. ZaměStnání Pak Jen S obtížemi.

Pomozme!!!
informace je určena také spoluobčanům, kteří by věděli o ně-

kom s ukončeným základním vzděláním, kdo nemá zaměstnání, 
je v evidenci nebo by se mohl přihlásit do evidence Úřadu práce 

a hlavně chce pracovat.

Proč?
Základní vzdělání v současné době nestačí. Tak to je. Lidé se základ-
ním vzděláním shánějí jen těžko uplatnění a často končí v evidenci  
Úřadu práce jako zájemci o práci. Chtějí pracovat, ale jen málokterá 
firma zaměstná naše spoluobčany, kteří jsou bez jakékoliv speciali-
zace,  výučního listu,  řidičského nebo jiného průkazu či osvědčení. 
Jsou to například  lidé, kteří neměli vytrvalost a nikdo je ani nedonu-
til, aby další vzdělávání začali, absolvovali a měli trpělivost dokončit 
učení. Jiným zase životní osud připravil těžké podmínky, které je při-
vedly do stejné evidence Úřadu práce. Jsou bez práce,  často i bez 
podpory v nezaměstnanosti. A při tom pracovat chtějí, jsou to slušní 
lidé. Většina z nich  pozdě lituje, že se neučili lépe, že nebyli vytrvalí. 
Nabízí se níže uvedená možnost!!!

VzděláVání klíčem k noVému zaměstnání
Projekt Vzdělávání k novému zaměstnání je určen pro naše spolu-
občany, kteří mají ukončené základní vzdělání, jsou v evidenci Úřa-
du práce jako uchazeči o práci. Předpokládá se, že když se ucházejí 
o práci, tak že pracovat chtějí. Vyšší pravděpodobnost  zaměstná-
ní  získají  přihlášením  se  do  PROJEKTU,  absolvováním  motivačního  

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody
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a kompetenčního kurzu a následně absolvováním některého z nabí-
zených  rekvalifikačních kurzů: 
• řidičská oprávnění (C,d)
• svářečské kurzy
• obsluha osobního počítače
• strážný
•   VzV  pro  držitele  řidičského  oprávnění  –  obsluha  elektrovozíku  

a motovozíku
•  pracovník v sociálních službách dle zák. 108/2006 sb.
•   kurzy  v  oblasti  gastronomie,  příprava  teplých  pokrmů,  složitá  

obsluha hostů
•  další rekvalifikační kurzy dle zájmu účastníků projektu a potřeb 

zaměstnavatelů

součástí  tohoto projektu jsou i  individuální  poradenské schůzky 
a  po  absolvování  rekvalifikace  i  pomoc  se  sháněním  zaměstná-
ní. V rámci tohoto projektu je domluva s asi 300 zaměstnavateli 
o zajištění zaměstnání. a ještě jedna důležitá informace. Všechny 
náklady  pro  účastníky  projektu  jsou  hrazeny.  ať  to  je  cestovné  
vlakem či autobusem do míst kurzů včetně rekvalifikačních kurzů. 
Projekt je realizován v okresech Pardubického kraje, tj. pardubic-
kém,  chrudimském,  ústeckoorlickém  a  svitavském  okrese.  stále  
ještě je možnost projevit zájem!!!  Informace podají  Úřady práce 
a úřady Hospodářské komory Pardubického kraje.               

Ing. Jaroslav Cihlo
zastupitel MO Pardubice III

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



kam Za kulturou a Zábavou ..... v První Polovině letošního roku

PoPlatek Za komunální oDPaD a PoPlatek Ze PSŮ v roce 2017

aPríloVÝ turnaJ V mÖlkkY  
o PoHár starostY městskéHo oBVodu

V  sobotu 1.  dubna  od  13:30  h  se  před  základní  školou  Dubina   
uskuteční klání v Mölkky. Jedná se o hru podobnou petanque. Pra-
vidla jsou velmi jednoduchá a zúčastnit se mohou všichni bez roz-
dílu věku. Na Aprílový turnaj v Mölkky zveme celé rodiny, přijďte si 
zasoutěžit.

doPraVní soutěŽ Pro dětI 
Ve  středu 12.  dubna  Městský  obvod  Pardubice  III  ve  spolupráci  
s Městskou policií Pardubice pořádá v lesoparku Dubina v odpoled-
ních  hodinách  od  12:00  do  16:30  hod  další  ročník   DOPRAVNÍ  
SOUTĚŽE PRO DĚTI.  
Hlavním  cílem  pořádání  akce  je  zaměřit  se  na  osvětu  a  informo-
vanost a otestovat dopravní znalosti  dětí.  Děti  si  budou moci vy-
zkoušet své dovednosti při jízdě na kole, znalosti pravidel silničního 
provozu a dopravních značek. Účastníci si mohou nechat zkontro-
lovat své kolo, zda odpovídá pravidlům a bezpečnému provozu. Pro 
všechny jsou připraveny drobné odměny a  občerstvení.

slet čaroděJnIC
Jako každý rok proběhne poslední dubnový den – v neděli 30. dub-
na - na prostranství centrálního parku Dubina SLET ČARODĚJNIC. 
Začíná v  17.00  hodin  tradičním  rejem  masek  a  čarodějnickými  
soutěžemi. Nejen pro čarodějnice, čaroděje a další strašidla, ale pro 
všechny děti i rodiče je připraven bohatý program, ve kterém nebu-

Sazba poplatku za TKO pro rok 2017 zůstává stejná jako v předcho-
zích letech, tedy ve výši 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Splatnost 
poplatku je do 30. dubna 2017.
Poplatek ze psů pro rok 2017 zůstává též ve stejné výši jako v le-
tech předešlých, tedy 1 200 Kč za rok a psa (jehož držitel má trvalý 
pobyt či sídlo v panelovém či bytovém domě) či 200 Kč za rok a psa 
(jehož držitel má trvalý pobyt či sídlo v rodinném domě nebo je poži-
vatelem sirotčího, starobního, vdovského nebo vdoveckého důcho-
du a tento důchod je jeho jediným příjmem).  Poplatek byl  splatný 
do 15. března 2017. 
Pokud sazba poplatku činí za jednoho psa více jak 400 Kč, je možno 
poplatek hradit ve dvou stejných dohodnutých splátkách se splat-
ností k 15. březnu a 15. srpnu roku, nebo ve čtyřech dohodnutých 
splátkách k 15. březnu, 15. květnu, 15. srpnu a k 15. listopadu. 
Úřad  městského  obvodu  distribuoval  na  přelomu  měsíců  února  
a března občanům složenky k placení poplatku za TKO a k placení 
poplatku  ze  psů  do  jejich  domovních  schránek.  Pokud  nebyly  do-
movní schránky řádně označeny, mohlo se stát, že složenky nemoh-
ly být doručeny. Neobdržení složenky poplatníka nezbavuje povin-
nosti tento místní poplatek hradit. 
Poplatky lze hradit v hotovosti na pokladně Úřadu městského obvo-
du Pardubice III, Jana Zajíce 983 (nelze platit platební kartou) v pro-
vozních hodinách, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, 
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.

de chybět soutěž o nejhezčí čarodějnici a čaroděje, mnoho soutěží 
o ceny, trampolína a další dětské atrakce. „Filipojakubskou noc“ za-
hájí v 19:45 zapálením ohně starosta MO Pardubice III Ing. Mgr. Ví-
tězslav Štěpánek. 

Promenádní konCertY
I letos připravujeme k poslechu, posezení a k tanci čtyři promenádní 
koncerty. PROMENÁDNÍ KONCERTY se uskuteční vždy ve čtvrtek 
- 20. dubna., 18. května, 22. června a 21. září 2017 od 16.30 
do 18.30 hodin v prostoru centrálního prostranství Dubina. Vystu-
pující soubory i doprovodný program bude vždy upřesněn na letáč-
cích a na webových stránkách obvodu.

den dětí
Pro  malé,  ale  i  větší  děti  a  jejich  rodiče  se  bude konat  ve čtvrtek  
1. června  DĚTSKÝ DEN. Připraveny budou soutěže o sladké ceny, 
atrakce - kolotoč, skákací hrad, trampolína – pro děti zdarma. Ne-
chybět bude ani bohatý program. 

oPékání BuŘtŮ
Střídavě na Dubině a Na Drážce v měsících červen až září po 6 
pátečních  podvečerů  se  uskuteční  opět  OPÉKÁNÍ  BUŘTŮ.  Příjem-
nou atmosféru zajisté ještě umocní vystoupení cauntry kapel.   

O dalších akcích očekávaných v druhé půlce roku budeme informo-
vat v příštím Zpravodaji.

Další možností pro zaplacení je složenkou nebo bankovním převo-
dem 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  formu-
lář pro hromadné platby, který je k dispozici u správkyně poplatku 
nebo ke stažení  na webových stránkách Městského obvodu Par-
dubice III. 

Další informace o poplatcích je možné získat u správkyň poplatků.
Iveta Škodová, tel. č.: 466 799 135, mobil: 731 198 164; 
e-mail: iveta.skodova@umo3.mmp.cz
Petra Lemberková, tel č.: 466 799 138, mobil: 602 172 160; 
e-mail: petra.lemberkova@umo3.mmp.cz

dubina • drážka • Hůrka • studánka • slovany | březen 2017
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nebo na webových stránkách:
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inFormace Z oDboru DoPravy a životního ProStřeDí

Na rok 2017 máme připravené projektové dokumentace a vydaná 
potřebná povolení k realizaci několika staveb a záleží na dalších kro-
cích a rozhodnutí samosprávních orgánů, které budeme realizovat. 
Níže vám předkládáme jejich seznam.

Stavba ZaháJená – realiZována:
regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5a  

(5a-k1, 5a-03, 5a-04), Pardubice
Přestože  jsme  z  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  nezískali  dotaci  
z podprogramu „Regenerace sídlišť“ v roce 2016 na provedení stav-
by „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A (5A-K1, 5A-
03, 5A-04), Pardubice“ byla stavba v průběhu měsíce listopadu za-
hájena z prostředků Městského obvodu Pardubice III a s využitím 
bezúročné půjčky od Statutárního města Pardubice. Byla provedena 

přeložka vysokého napětí elektro, bez které by nebylo možné stav-
bu uskutečnit. V loňském roce byla provedena rekonstrukce chod-
níků před bytovým domem čp. 984 – 986 a čp 947. V letošním roce 
bude  stavba  pokračovat  rekonstrukcí  chodníků  za čp.  947  a před  
bytovým domem čp. 948 – 952, rekonstrukcí veřejného osvětlení,  
parkovacích míst, místní komunikace přilehlé k parkovacím místům 
a vybudováním kontejnerových přístřešků. V místě stávajícího pře-
chodu  pro  chodce  bude  vybudován  středový  ostrůvek.  Součástí  
projektu jsou i sadové úpravy.

Stavby PřiPravené k realiZaci:
regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3a  

(3a-k5, 3a-k8, 3a-o2), Pardubice
Projekčně  je  zpracovaná  stavba  „Regenerace  panelového  sídliště  
Dubina – lokalita 3A-K5, 3A-K8, 3A-O2“. Projekt řeší nedostatek par-
kovacích míst v ulici Bartoňova. Jedná se o plochu mezi bytovými 
domy čp. 821 a čp. 833 v ulici Bartoňova. Na stávajícím nevyužíva-
ném antukovém hřišti je navrženo vybudování nového parkoviště. 
Vedle výměníku jsou navrženy 2 kontejnerové přístřešky každý s ka-
pacitou 9 ks kontejnerů, do nichž se přemístí kontejnery pro směsný 
komunální a tříděný odpad, které jsou nyní podél místní komunikace 
vedle bytového domu čp. 845. Dále bude provedena oprava komuni-
kace k bytovému domu čp. 849. Součástí projektové dokumentace 
bude i veřejné osvětlení v dané lokalitě a sadové úpravy. Stavební 
povolení nabylo právní moci v lednu 2017 a je zpracovaná projekto-
vá dokumentace pro provádění stavby. 

Plocha nevyužívaného antukového hřiště nyní slouží jako dočasné 
parkoviště,  po  dobu  provádění  stavby  „Regenerace  panelového  
sídliště  Dubina  –  lokalita  5A“  v  ulici  Jana  Zajíce  a  v  ulici  Josefa  
Janáčka.

Úpravy zeleně u bytových domů v ulici erno košťála
V  září  2016  bylo  objednáno  zpracování  projektové  dokumentace  
„Úpravy zeleně u bytových domů v ulici Erno Košťála“ včetně projed-
nání návrhů s občany a zapracování jejich připomínek do projektové 
dokumentace.  V  listopadu  2016  proběhlo  jednání  s  občany  před-
mětného bytového domu ohledně navrhovaných úprav. Nyní máme 
připraveny dokumentace na realizaci sadových úprav - v lokalitách 
ulice Erno Košťála před bytovým domem čp. 957-958, za bytovým 
domem čp. 974-979 a před bytovým domem čp. 973.

cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina  
– severovýchod – jihozápad, Pardubice

V lednu 2016 jsme prostřednictvím Statutárního města Pardubice 
podali  žádost  o  dotaci  ze  Státního  fondu  dopravní  infrastruktury  
(SFDI) na rekonstrukci cyklostezky v centrální ose sídliště severo-
východ  -  jihozápad  Dubina,  která  kříží  osu  severozápad  -  jihový-
chod. Úpravy začínají  napojením na komunikaci  v ulici  Blahoutova 
a končí napojením na komunikaci vedoucí v parkovišti mezi ulicemi 
Erno  Košťála  a Dubinská.  Dotaci  ze  SFDI  jsme  nezískali.  V dubnu  
2016  byla  prostřednictvím  Statutárního  města  Pardubice  podána  
žádost o podporu z Evropských fondů – Podpora bezpečnosti do-
pravy a cyklodopravy. Projekt byl však vyřazen z dalšího hodnocení 
v rámci IROP a dotaci  jsme nezískali.  Na stavbu je vydané platné 
stavební povolení a zpracována dokumentace pro provádění stav-
by. Jelikož se jedná o finančně nákladnou akci, probíhají v současné 
době jednání o možném spolufinancování akce s MmP.

oprava chodníků v ulicích Spojilská, na kopci, hraniční 
a v části ulic raabova a Pod lipami

Podle  projektové  dokumentace  z  roku  2011  zbývá  dokončit  opra-
vu chodníků - větev B – ulice Spojilská (od ulice Lesní pravá část) 
a ulice Pod Lipami (pravá část po restauraci U Vojtěchů). V rozpoč-
tu  Městského  obvodu  Pardubice  III  jsou  na  tuto  akci  schváleny  
finanční prostředky ve výši 1,5 mil. Kč.
Poslední nedokončenou větví zůstane větev D – ulice Hraniční (pra-
vá strana od zvoničky) a ulice Raabova (od křižovatky s ul. Hraniční 



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

Blahopřejeme všem jménem  
pana starosty i celého městského obvodu.

Blahopřejeme 
všem občanům,  

kteří v jarních   

měsících oslaví  

svá životní  jubilea.
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PřiPravované ProJektové Dokumentace
Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do Zš Studánka

Společnosti  PRODIN a.s.  bylo zadáno zpracování projektové doku-
mentace řešící zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do a ze Základní 
školy Studánka. Projekt bude řešit vybudování čtyř vyvýšených míst 
pro přecházení a to na křižovatce ulic Luční a Věry Junkové, křižo-
vatce ulic Pod Lipami a Pod Zahradami, křižovatce ulic Ve Stezkách 
a Luční a na křižovatce ulic Spojilská a Raabova. Projekt bude dokon-
čen v dubnu 2017.

Stavební úpravy v ul. na Drážce u čp. 1561 - 1563
Další stavební úpravy se připravují v ulici Na Drážce před bytovými 
domy čp. 1561-1563, 1558-1560 a 1555-1557. V současné době je 
zpracovaná studie návrhu chodníků a úprav veřejné zeleně. Vlastní 
projednání se zástupci vlastníků bytových domů proběhlo dne 25. 1. 
2017. Stavba bude realizována po etapách, a proto Rada městské-
ho obvodu Pardubice III na svém lednovém jednání schválila zpra-
cování  projektové  dokumentace  s  názvem  „Stavební  úpravy  v  ul.  
Na Drážce u čp. 1561 - 1563“. Projektová dokumentace bude řešit 
úpravy komunikací, veřejného osvětlení, sadových a terénních úprav 
a další  související  prvky a dle smlouvy o dílo má být ve stupni pro 
stavební povolení dokončena do konce srpna 2017.

Stavební úpravy v ul. bezdíčkova u čp. 1502 - 1503  
a v ul. na Drážce u čp. 1499 – 1501

Vzhledem k velmi špatnému stavu účelových komunikací Rada měst-
ského obvodu Pardubice III na svém jednání v lednu 2017 schválila 
zpracování  projektové  dokumentace  s  názvem  „Stavební  úpravy  
v ul. Bezdíčkova u čp. 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499 – 
1501“. Předmětem projektové dokumentace budou stavební úpravy 
účelových komunikací, vybudování nových parkovacích míst a veřej-
ného osvětlení, včetně sadových a terénních úprav a dalších souvi-
sejících prvků. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude 
dle smlouvy o dílo dokončena a předána do konce května 2017.

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

po křižovatku s ul. Spojilská). Součástí větve D je i rekonstrukce ve-
řejného osvětlení. 

Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ulici Jana Zajíce, Pardubice
Předmětem stavby je dopravní řešení komunikace v ulici Jana Zají-
ce, a to v úseku od zastávek u Pergoly po křižovatku s ulicí Luďka 
Matury v délce cca 200 m. Jsou navržené stavební úpravy na stá-
vajících přechodech pro chodce a v křižovatkách s ulicí Jana Zajíce, 
dále pak úpravy vodorovného dopravního značení. Do stavby budou 
zabudovány prvky umožňující užívání stavby osobami s omezenou 
schopností orientace a pohybu. Na stavbu je vydané platné staveb-
ní povolení a zpracována dokumentace pro provádění stavby.

oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky  
s ul. věry Junkové po křižovatku s ul. bezdíčkova (před  

bytovým domem čp. 1374-1375, čp. 1376-1377 a čp. 1397)
Městský obvod Pardubice III uzavřel v dubnu 2016 se společností 
PRODIN a.s. smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace 
pro  stavební  povolení  a  pro  provedení  stavby.  Stavební    povolení  
na stavbu s názvem „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovat-
ky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova“ nabylo právní 
moci v únoru 2017. 
Stavba  opravy  chodníku  musí  být  koordinována  s  připravovanou  
stavbou rekonstrukce kanalizace v ulici  Sezemická,  jejímž investo-
rem bude společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Dalším 
požadavkem společnosti  Vodovody a kanalizace a.s.  je,  že v rámci  
stavby musí být provedena výměna dotčených vodovodních a kana-
lizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti.

rozšíření parkovacích míst v ulici luční a prodloužení  
chodníku podél základní školy do ulice ve Stezkách

Byla  zpracována  projektová  dokumentace  pro  stavební  povolení  
s  názvem  „Rozšíření  parkovacích  míst  v  ulici  Luční  a  prodloužení  
chodníku podél základní školy do ulice Ve Stezkách“. 
Speciální stavební úřad, odbor dopravy Magistrátu města Pardubic 
vydal v prosinci 2016 stavební povolení. 

velikonoČní tvoření  
v knihovně na Dubině 

Dekorace ze skořápek 
Přijďte si vyzkoušet zdobení velikonočních větviček 

ve čtvrtek 6. 4. 2017 od 13:00 do 18 hod.
 

Větvě, ozdobná dekorativní děrovačka, barevné papíry, drobné 
velikonoční dekorace a tavné pistole budou k dispozici.

Přineste s sebou hlavně: dobrou náladu, rozbité skořápky, 
velikonoční kuřátko, zajíčka nebo kraslici dle vašeho uvážení.

reZervace na tel.: 466 264 313, 731 198 161 
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DoroStenkám Se letoS Daří

Po  herní  pauze  na  přelomu  roku,  kdy  reprezentantky  všech  věkových  
kategorií Dámského házenkářského klubu Pardubice trénovaly, nabíraly 
síly i odpočívaly, se opět rozběhly ligové soutěže i ostatní turnaje. Druž-
stvo žen nemá ve druhé lize dobrou sezónu. Po sérii prohraných zápasů 
začal s družstvem pracovat nový trenér a zdá se, že změna nese svoje 
ovoce. Ženám se po zkvalitnění tréninku vrátila především chuť do hry 
a po velkém boji získaly i druhé vítězství v letošní sezóně! Důležité ale 
je, že se o mnoho zlepšil jejich herní projev. Naopak celkem dobrou sezó-
nu prožívají mladší dorostenky klubu, které se díky vyhraným zápasům 
na půdě některých soupeřů drží na medailových příčkách dorostenecké 
druhé ligy. Na první a celkem suverénní Most se už asi nedotáhnou, ale 
druhé místo v konečném účtování ligy není tak nereálné. O konečném 
umístění rozhodne až závěr jarní části ligy. 

Starší  žačky  DHK  Pardubice  
bojují  na  dvou  frontách.  V  ce-
lostátní  Žákovské  lize,  kde  je  
silná  konkurence  pětadvaceti  
družstev, jsou jedenácté a v lize 
Vysočiny  jim  patří  třetí  místo  
a do konce zbývá odehrát ještě 
pět  kol,  takže  i  tady  je  nadě-
je  na  zlepšení.  Mladší  žákyně  
v nejbližší době čeká v domácím 
prostředí další kolo ligy Vysočina 
a  před  několika  dny  vybojovaly  
v dobré konkurenci šesté místo 
na  turnaji  v  Žirovnici.  Své  tur-
naje  i měření  sil  má i přípravka,  
která  je  základem  klubu.  Tady  
ale  nejde  tak  o  výsledky,  jako  
spíše o osvojení herních návyků 
a radost ze hry. Zjistit jak úžas-
ná je házená.

V polovině dubna pak čeká na reprezentantky Dámského házenkářského 
klubu Pardubice tradiční oblíbená a obrovský mezinárodní turnaj v Praze 
pod názvem Prague Handball Cup 2017. Pro všechny hráčky je tato akce 
velkým zážitkem. Akcemi doslova našlapaný budou mít členové DHK Par-
dubice měsíc červen. O prvním červnovém víkendu se koná „Plážovka“, 
o druhém víkendu odjíždějí  děvčata na populární  turnaj  do Kynžvartu,  
o týden později pořádáme Polabiny Cup 2017 a vrcholem házenkářské 
sezony bude na konci června Olympiáda mládeže v Brně, kde chtějí naše 
házenkářky – starší žačky vybojovat co nejlepší výsledek! Tak nám držte 
palce,  a pokud  se  chcete  zapojit  do dění  v  klubu  a přivést  nové  malé  
talenty tohoto rychlého sportu, podívejte se na stránky www.hazena-
-pardubice.cz  nebo  zavolejte  na  telefon  604241754  –  Petr  Voženílek  
předseda DHK Pardubice.

spolků. Uložily jim proto, aby do začátku letošního roku nechaly o sobě 
do  spolkového  rejstříku  zapsat  řadu  údajů.  Jde  např.  o  název  spolku,  
jeho sídlo, účel, za nímž byl spolek zřízen, nebo jména členů statutární-
ho orgánu. Všechny tyto údaje, pokud spolek splnil své povinnosti, jsou 
nyní komukoli veřejné přístupné na adrese portal.justice.cz

Závěrem zbývá zmínit sankce, které spolkům hrozí, pokud dikci zákona 
nedostojí. V takovém případě může soud spolek vyzvat ke zjednání ná-
pravy a poskytnout mu k ní přiměřenou lhůtu. Po jejím marném uplynutí 
lez spolek zrušit a nařídit jeho likvidaci.

Samozřejmě,  soudy  mají  svěřeny  řadu  dalších  úkolů,  nikoli  jen  tento.  
Proto zdaleka není pravidlem, aby od začátku roku jeden spolek po dru-
hém vyzývaly ke splnění zákonných povinností. Přesto není radno situ-
aci podcenit.

Mgr. Petr Tomášek
katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

nový obČanSký Zákoník a PovinnoSti uložené SPolkŮm

Ačkoli nové právní předpisy přibývají ve velkém množství a není v silách 
běžného člověka o každém vědět nebo si snad všechny dokonce přečíst, 
existuje  minimálně jeden,  o němž slyšel  určitě  každý -  nový občanský 
zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.).
Tento základní stavební kámen soukromého práva, který nabyl účinnosti 
1. ledna 2014, zasáhl mimo jiné i fungování dřívějších občanských sdru-
žení, která nově pojmenoval jako spolky. V praxi jde např. o organizace 
sportovců, myslivců, rybářů či zahrádkářů. Ti všichni jsou dotčeni řadou 
nových povinností, jež se sluší připomenout.
Každý spolek byl do začátku letošního roku povinen přizpůsobit své sta-
novy novému občanskému zákoníku.  To znamená upravit  terminologii  
i  obsah  stanov  a doručit  je  rejstříkovému soudu.  O  rok  méně  dostaly  
spolky na úpravu svého názvu. Dřívější zkratku „o. s.“ označující občan-
ské  družení  bylo  zapotřebí  nahradit  uvedením slov  „spolek“,  „zapsaný  
spolek“ či zkratkou „z. s.“.
Vedle uvedených změn přišly občanský zákoník a zákon o veřejných rejs-
třících (zákon č. 304/2013 Sb.) i se snahou o zvýšení transparentnosti 



POČÍTAČE  
PRO SENIORY
Kurz pro seniory o celkové délce 10 lekcí  
se uskuteční  v měsících březen až červen roku 2017.

V tomto kurzu se senioři naučí základy práce PC, rozšíří si své 
dovednosti při práci na PC a na internetu. 

Kurzem Vás provedou zkušení lektoři

•  Základní škola Dubina • Mgr. Jakub Ošlejšek a Ing. Naděžda 
Jakubcová 
více informací na tel. číslech 466 262 878 a 466 260 694 
kontaktní osoba Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy 
učebna výpočetní techniky, pavilon A, přízemí ZŠ Dubina

 •  Základní škola Studánka • pro ZŠ Studánka více informací 
na tel. čísle 466 651 602, kontaktní osoba  
Mgr. Filip Patlevič – ředitel školy

Termín bude upřesněn podle Vašeho zájmu.
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miniškolka kuliklubíČko

Školička  nabízí  pravidelné  i  jednorázové  hlídání  dětí  v  malé  skupince.  
Zajištěn je individuální a respektující přístup v luxusním prostředí rodin-
ného domku se zahradou ve čtvrti Studánka.  Hlídání lze domluvit také 
individuálně. Bližší informace o školičce a kontakty naleznete na www.
rckulihrasek.cz (Kuliklubíčko)

anGliČtina v miniškolce kuliklubíČko
Od ledna pokračují kurzy angličtiny pro děti s rodilým mluvčím ve školič-
ce. Každou středu dopoledne 8:45 – 9:30 pro nejmenší děti (školičkové 
děti mají zdarma). Připojit se lze kdykoliv, cena se úměrně snižuje.

PhDr. liDmila Pekařová na Dubině
•  Úterý 11. 4. 2017, 17–20h  „Co nepokazit ve výchově dětí od 3 do 6 let“ 

Srdečně zveme rodiče i prarodiče nejen malých dětí na základní před-
nášku o výchově dětí v podání doktorky Pekařové. 

•  Pondělí 15. 5. 2017, 17–20h „Partnerství 1“
Přednáška  o umění  partnerského soužití.  O  tom jak  najít  správného 
partnera, jak komunikovat, řešit neshody i si umět užívat štěstí v part-
nerství se dozvíte od zkušené lektorky PhDr. Lidmily Pekařové.
Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě. Rezervace a předpro-
dej: www.ticketportal.cz, Info centrum pod Zelenou branou, Pardubice, 
KD Dubina Pardubice
Bližší info: www.rckulihrasek.cz

cyklus seminářů “nekliDné Dítě“ 
30.  3.,  6.  4.,  13.  4.  2017,  18–20h  v  miniškolce  Kuliklubíčko,  Zajíčkova  
1575, Studánka-Pardubice

Je možné žít klidně s neklidným dítětem? Je možné chování dětí ovlivnit 
typem uplatňované výchovy? Může jít jen o vývojovou fázi dítěte? Co 
s dětmi, když neposlouchají – tresty?
Přihlášky na www.rckulihrasek.cz

kurZ První Pomoci Dětem
4.  5.,  11.  5.  2017  –  18:00–20:00,  miniškolka  Kuliklubíčko,  Zajíčkova  
1575, Pardubice-Studánka
Dvojdílný kurz o tom jak ošetřit nejběžnější úrazy a jak se zachovat při 
zdraví ohrožujících stavech u dětí. Praktické ukázky a tréninky, písemné 
materiály v ceně kurzu.
Přihlášky na www.rckulihrasek.cz
 
PSychomotorický vývoJ Dětí oD naroZení Do 1 roku věku
10. 4., pondělí – 2 VARIANTY 9.00–10:30, 10:45–12:15, RC Kulihrášek, 
Dašická 169, Pardubice 
Praktická  přednáška  o  psychomotorickém vývoji  dětí  s  certifikovanou  
lektorkou Mgr. Ivou Bolehovskou. Součástí jsou ukázky správné manipu-
lace s kojenci, náměty pro motivaci dětí k aktivitám směřujícím k jejich 
rozvoji. 
Přihlášky předem nutné na www.rckulihrasek.cz

DětSké nožiČky 
Květen 2017, vede Mgr. Iva Bolehovská
Praktický seminář o vývoji dětské nohy. Co je pro dětské nožky důležité, 
co si hlídat, jaká je vhodná obuv, tipy na cvičení s dětmi.
Bližší info na www.rckulihrasek.cz

Čtěte ušima! 

auDioknihy v knihovně na Dubině 
Audioknihy jsou nahrávky textů knih čtené nahlas vypravěčem. Nahráv-
ky obsahují celé texty knih a jsou načtené jedním hlasem. Jsou alterna-
tivou ke klasickému čtení a jsou vhodné zvláště pro:
• studium a výuku cizích jazyků;
• trénování poslechových dovedností;
•  využití  volného času při přesunech k vychutnání literatury nebo pro 

učení jazyků; 
•  přístup k literatuře osobám, které mají problémy se zrakem;
•  poskytují dětem a mládeži profesionálního vypravěče. 
Věříme, že novou službou přiblížíme čtení zvláště seniorům, pro které je 
držení  knih  či  čtení  kvůli  různým  
zrakovým  indispozicím  namá-
havé.  Současně  bychom  ale  
také  rádi  vyšli  vstříc  ostatním  
uživatelům,  pro  které  
je  náročné  najít  si  
čas na četbu klasic-
kých knih, ale o knihy 
a  čtení  mají  stále  
zájem.  Přijďte  si  
vybrat  z  více  než  
dvaceti audioknih!
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Senior teleFon života 90  
– teleFonická kriZová Pomoc

cítíte se opuštěni? Potřebujete si popovídat? Ztratili jste chuť 
do života? • Zemřel vám partner, je vám smutno? Potřebujete 

se poradit v sociální oblasti? • ubližují vám lidé, úřady, prožívá-
te jinou těžkou životní situaci?

neZŮStáveJte Se Svým tráPením Sami!
obraťte se na linku 

Senior telefon 800 157 157
Volejte zdarma, 24 hodin denně. Kontaktovat nás můžete  

i e-mailem na adrese seniortelefon@zivot90.cz. 
 
Senior telefon je registrovaná sociální služba telefonické krizové pomoci 
Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 55 zákona č. 108/2006 Sb.
Poslání  sociální  služby  Telefonické  krizové  pomoci  –  Senior  telefon:  
sociální  služba  senior  telefon,  poskytuje  nepřetržitou,  bezplatnou  
telefonickou krizovou pomoc seniorům za účelem poskytnutí podpo-
ry  a pomoci  k zvládnutí  krizové  situace  vlastními  silami  a dosažení  
předkrizové úrovně.
Sociální  služba Senior telefon spadá organizačně pod sekci  Informač-
ních a aktivizačních služeb Života 90.

ProJekty v mš korálek

V rámci projektu „Babičko a dědo, jak jste žili,  
když jste byli malí“ proběhne v průběhu kalen-
dářního roku v Mateřské škole Korálek několik  
akcí  pro  děti,  jejich  rodiče  i  prarodiče.  Zvyky  
tradiční lidové kultury doplněné o řemesla děti 

poznají v rámci celého projektu, který byl podán do programu Kulturní 
aktivity Pardubického kraje. 
Proč  se  hrká  před  Velikonocemi  na hrkačky? To  se  děti  dozví  v progra-
mu „Vodění Jidáše.“ Tradice se ještě dodržuje v regionu okolo Vysokého 
Mýta. Masku Jidáše, malý pan, velký pan, jejich odměny, to všechno si děti 
vyzkouší. Tímto zvykem bude zahájen i přednáškový cyklus pro dospělé. 
Odbornými garanty jsou nejen regionální muzea, ale i Soubor lidových 
staveb  Vysočina.  Dalším  programem  je  seznámení  dětí  s  výstavou  
a zvyky, které provázejí narození, ale i smrt hravou formou na výstavě 
„Od košilky k rubáši“ v Regionálním muzeu v Chrudimi. 

za Mateřskou školu Korálek Marcela Kopecká

městský obvod Pardubice iii
a klub deskových her herní liga

 vás zvou na

APRÍLOVÝ TURNAJ
 V MÖLKKY
o cenu starosty MO Pardubice III

1. dubna 2017 od 13:30 hod
centrální park Dubina (před ZŠ Dubina)

Hra pro jednotlivce i týmy každého věku s jednoduchými 
pravidly!

NECHYTEJTE LELKY,  
HRAJTE S NÁMI MÖLKKY

Vyzvěte na souboj svou rodinu, kolegy z práce nebo  
kamarády. Registrace na www. hlpce.cz

www.hlpce.cz * herniliga@email.cz * FB: Klub deskových 
her Herní liga * mob. 608 850 315, 608 322 724

30. DUBNA 2017
od 17 hod Centrální park Dubina

pálení ohně, zahraje kapela APALUCHA
ohňová show, opékání buřtů

zábavné hry pro děti
soutěž o nejhezčí masku a další soutěže

SLET ČARODĚJNIC



SLOVO STAROSTY

tu  „Cyklostezka  v  centrální  ose  sídliště  Dubina  SV-JZ,  Pardubice“,  
na kterou jsme po dva roky bohužel  nezískali  žádnou dotaci  a ne-
zbývá než na ni  hledat jiné finanční  krytí.  Je  jasné,  že celkové ná-
klady akce ve výši cca 20,5 mil. Kč nepokryjeme z vlastních zdrojů. 
Jednáme proto s městem Pardubice o spolufinancování  této akce,  
o které bude rozhodovat červnové zastupitelstvo města. O výsledku 
Vás budeme informovat v příštím Zpravodaji. 
Protože se pomalu blíží konec současného volebního období, připra-
vili  jsme  pro  Vás  v  tomto  čísle  Zpravodaje  přehled  plnění  našeho  
Programu rozvoje na roky 2014 – 2018. V něm uvidíte v barevném 
rozlišení, které akce jsou hotové, které jsou rozpracované a které se 
event. ještě nepodařilo nebo nemohlo splnit.
Pokračuje rovněž náš společný kulturní a společenský život v rámci 
akcí, které organizujeme. V uplynulém čtvrtletí proběhla řada těchto 
akcí,  zejména  Slet  čarodějnic,  Dětský  den  a  rovněž  velmi  úspěšný  
koncert  Josefa  Sochora  ke  dni  matek.  Průběžně  pokračují  Prome-
nádní koncerty v centru Dubiny a Opékání buřtů střídavě na Dubi-
ně a Drážce.  Rád bych Vás,  jako vždy v tuto dobu,  pozval  na naši  
největší  akci  –  Studánecké  posvícení,  které  se  uskuteční  poslední  
prázdninovou neděli opět s bohatým doprovodným programem. 
Na závěr  mého  příspěvku  přeji  všem občanům našeho  městského  
obvodu krásné léto s příjemně strávenou dovolenou a zaslouženým 
odpočinkem a našim dětem zábavné prázdniny, třeba i v naší knihov-
ně, která jako vždy připravuje prázdninové dílničky pro kluky a hol-
čičky, prázdninové hraní, kreslení s letními motivy a další aktivity. 
Těším se na Vás v příštím čísle Zpravodaje a na viděnou na našich 
akcích.

Váš starosta  
Vítězslav Štěpánek

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany  červen  2017
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Vážení spoluobčané,
zdravím  se  s  Vámi  podruhé  v  le-
tošním  roce  prostřednictvím  
našeho  Zpravodaje  v  příjemném  
jarním období, které přeje i našim 
aktivitám  a  činnostem  na  území  
našeho městského obvodu. 
Deště  je  z  našeho  pohledu  tak  
akorát a nyní provádíme, na rozdíl 
od  minulého  roku,  „teprve“  dru-
hou  seč  travnatých  ploch,  která  
postupně  upravuje  naše  zelené  
plochy. 

Rovněž  pokračujeme v opravách  poškozených  komunikací  a vpustí  
dešťové kanalizace po vydatné zimě, práce probíhají postupně podle 
harmonogramu, pokud tomu v současné době nebrání kolize s inves-
tičními stavbami, jako např. ul. Jana Zajíce a ul. Husova. Další akce, 
které jsme dokončili ve stanovených termínech, jsou větev B v rámci 
akce: „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v čás-
ti  ulic  Raabova  a  Pod  Lipami  a  dále  regenerace  panelového  sídliš-
tě Dubina v ulici  Jana Zajíce (esíčko u Penny marketu) rekonstrukcí 
komunikací,  chodníků  a  veřejného  osvětlení,  vybudováním  nových  
parkovacích míst a kontejnerových přístřešků, středového ostrůvku 
v místě stávajícího přechodu pro chodce a sadových úprav. Z důvodu 
zateplování  domu čp.  948 – 952 budou sadové úpravy před tímto 
domem  provedeny  až  po  ukončení  této  akce.  Rovněž  Studánecký  
les se dočkal úprav, byly zpevněny lesní stezky mlatovým povrchem 
a  osazen  mobiliář  včetně  košů  na  psí  exkrementy.  Přes  počáteční  
výhrady  některých  občanů  obvodu  nyní  zaznamenáváme  kladné  
ohlasy,  Studánecký  les  využívají  jak  sportovci,  tak  pěší,  maminky  
s kočárky i vozíčkáři k rekreačním účelům. Dále Vás chci informovat 
o významném posunu, pokud jde o areál Hůrka. Kvitujeme rozhodnutí 
Zastupitelstva města Pardubic, kterým byla schválena veřejná archi-
tektonická soutěž na tento areál. V rámci soutěže bude město hledat 
investora, který předloží nejvýhodnější nabídku na zastavění tohoto 
areálu bytovými domy včetně občanské vybavenosti a infrastruktury 
pro dostupné bydlení pro mladé či méně majetné občany.
Myslím, že se nám daří i udržování našeho obvodu, pokud jde o čisto-
tu veřejných prostranství a péči o mobiliář. Na začátku jara se naše 
pracovní skupina rozrostla o dva stálé zaměstnance, takže nyní čítá 
6 osob, dále se na práci podílejí 2 – 3 odsouzení z Věznice Pardubice, 
a rovněž v současné době 2 osoby, které mají nařízený trest obecně 
prospěšných prací. Kromě běžných úklidových činností se nyní podí-
lejí na opravách a novém ukotvení dřevěných soch v centru Dubiny.
Naší letošní hlavní připravovanou investiční akcí je realizace projek-

Vítězslav Štěpánek

LETNÍ OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
Pohodové  s  rodinou  strávené  letní  
podvečery s opékáním buřtů a country 
hudbou pořádá Městský obvod Pardu-
bice III.  

•  Centrální  park  na  Dubině  –  pátek  23.  června,  28.  července  
a 25. srpna 2017 od 19–22:00 hod,

•  prostranství  u  restaurace  Galanta  –  pátek  14.  července,  
11. srpna a 8. září 2017 od 19–22:00 hod.

Přijďte s rodinou, přáteli .... a hlavně s dobrou náladou! 
Vlastní buřty s sebou!



www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody
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ACH TI PSI, NEBO LIDÉ?

Spolu s námi, obyvateli městského obvodu Pardubice III, žije na tomto 
území také nemalé množství psů nejrůznějších ras a velikostí.  Konkrét-
ně se jedná o více než tisíc psů. Ne nadarmo se říká, že pes je nejlepší 
přítel člověka. Málokdo z nás zpochybňuje tvrzení, že psi v mnoha smě-
rech obohacují život svých pánů. Pojďme se však na „psí problematiku“ 
podívat z jiného úhlu pohledu.  
Ať už jsme sami držiteli „psího miláčka“ či nikoliv, všichni se pohybujeme 
v okolí našeho obvodu. Každý z nás může být občas svědkem toho, jak 
se někteří naši spoluobčané chovají při venčení psů. Mnozí nechávají psy 
volně pobíhat a nemají ani tušení, kdy a kde pes vykoná svoji potřebu, 
natož  aby  po  něm  uklidili.  Jiní  zase  vypustí  psa  před  vchodové  dveře  
domu a sami téměř v bačkorách vyčkávají pod stříškou, až si pes svoji 
záležitost vyřeší a vrátí se. O úklidu opět nemůže být ani řeč. A jsou do-
konce tací, kteří vedou psa na vodítku, počkají, když ten přidřepne a poté 
nerušeně kráčejí dál.  A přitom jsou k dispozici speciální „psí odpadkové 
koše“,  takže  vymlouvání  na  zapomenutý  sáček  rovněž  není  na  místě.  
Takový přístup rozumně uvažující člověk žijící v civilizované společnosti 
jednoduše nechápe.  Copak majitel psa nikdy neměl děti, které pobíhaly 
po  trávníku,  nikdy  se  nemusel  na  chodníku  vyhýbat  nevalně  vyhlížejí-
cí  a  vonící  kupičce?  Copak  na své  zahrádce  by  dopustil,  aby  kličkoval  
mezi  psími  exkrementy?  Těžko!  Je  tedy  na  nás  všech,  abychom  tyto  
bezohledné občany na jejich nepřijatelné chování upozorňovali a trvali 
na  tom,  že  musí  po svých  psech  uklízet.  Ne  vždy  jsou  svědky  tohoto  
chování strážníci Městské policie. Jelikož to sama dělám, vím, že se mi 
ne vždy dostane publikovatelné odpovědi. Že si za psa platí a tudíž ať se 
stará ten, kdo peníze kasíruje, je jedna z nejslušnějších odpovědí. Jsem 
přesvědčena, že nejsem sama, koho nebaví žít mezi psími výkaly.

Podívejme se na celý problém z hlediska právního. Obecně závazná vy-
hláška města č. 13/2006, o veřejném pořádku, stanoví, že volné pobíhání 

psů na území Statutárního města Pardubic je zakázáno s výjimkou pro-
stor vymezených pro volné pobíhání psů. Takové lokality jsou na území 
našeho obvodu celkem čtyři, konkrétně:
•  křižovatka ul. Blahoutova a Na Drážce před objektem řadových garáží 

(oplocená plocha)
•  ul.  Jana Zajíce  za parkovištěm Penny marketu mezi  silnicí  č.  I/36 (ul.  

Na  Drážce)  a  parkovištěm  vedle  bytových  domů  ul.  Jana  Zajíce  čp.  
959–961 

•  mezi objektem věznice a silnicí č. I/36 (ul. Na Drážce) poblíž kruhového 
objezdu - podél vězeňské zdi a kruhového objezdu

•  ul. Bartoňova – u domova pro seniory Erno Košťála a Lékařské poho-
tovosti pro dospělé. 

Za  porušení  zákazu  volného  pobíhání  psů  nebo  znečištění  veřejného  
prostranství hrozí občanovi pokuta až do výše 30 tis. Kč. Aby mohl být 
držitel psa sankcionován, musí být však při svém chování přistižen. A to 
je poněkud problematické, neboť pokud jsou strážníci městské policie 
na dohled, majitelé psů se tzv. umravní a chovají se nezávadně. Počet 
strážníků Městské policie je malý a obvody, které jim náleží, naopak vel-
ké. Je tedy na nás všech, abychom nebyli nevšímaví, abychom si ohlídali 
svoje právo na život v čistém prostředí a abychom na svoje neohledu-
plné občany působili.
Na doplnění je třeba ještě uvést, že v lesích je v souladu se zákonem 
o myslivosti volné pobíhání psů povoleno, avšak s podmínkou, že držitel 
psa má tohoto vždy na dohled. 

Přeji Vám všem krásné léto plné zážitků, sluníčka a pohody.

Mgr. Jiřina Klírová 
členka Rady MO Pardubice III 

Upozorňujeme proto poplatníky, kteří své závazky ještě nesplnili, nechť 
tak učiní neprodleně, vyhnou se tak nepříjemnostem spojených s dalším 
vymáháním. 
Platby lze učinit bezhotovostním bankovním převodem na účet Měst-
ského obvodu Pardubice III č. 181632479/0300, VS ve tvaru uvedeném 
na složence  či  ve zprávě  pro  příjemce  uvést  příjmení,  jméno  a datum 
narození poplatníka, aby bylo možno řádně a bezchybně přiřadit platbu. 
Dále je možno platby učinit v hotovosti na pokladně Úřadu městského 

obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983 (vedle kanceláře č. 4) v těch-
to časech:

  PO a St 8:00 – 17:00 hod
  Út a Čt 8:00 – 15:30 hod

  Pá  8:00 – 14:00 hod

Bližší informace k poplatkové povinnosti, placení poplatků či 
další informace k výběru místních poplatků podají referentky 

odboru ekonomického a vnitřních věcí paní Iveta Škodová 
na  tel.  č.  466  799  135,  mob.  731  198  164  a  paní  Petra  
Lemberková na tel. č. 466 799 138, mob. 602 172 160.

VÝBĚR A SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA TKO A ZE PSŮ V ROCE 2017

Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  
odpadů (TKO) pro rok 2017 uplynula dne 30. dubna 2017. 
Splatnost místního poplatku ze psů pro rok 2017 uplynula již 15. března 
2017. Tato splatnost byla závazná pro ty poplatníky místního poplatku 
ze psů, kteří hradí poplatek jednorázově a nemají sjednány pololetní či 
čtvrtletní splátky. 
Na přelomu měsíce února a března proběhla distribuce složenek k pla-
cení místních poplatků za TKO a ze psů poplatníkům do jejich 
domovních schránek. Případná ztráta či nedoručení slo-
ženek nezbavuje občany/poplatníky jejich poplatkové 
povinnosti. Tisk a distribuce složenek je nadstandard-
ní služba ze strany správce místního poplatku a slou-
ží občanům k připomenutí jejich poplatkové povinnosti. 
Je stále velký počet těch poplatníků, kteří svou zákonnou 
povinnost platit místní poplatky nedodržují v termínu, či 
ji  zcela  ignorují.  Neplatící  poplatníci  se  vystavují  vy-
máhání nedoplatků formou exekuce a vynaložení 
dalších nemalých finančních prostředků za exe-
kuční náklady. 
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Těm, kteří oslaví osmdesát let  

a další kulatá jubilea, budou  

zástupci Městského obvodu  

Pardubice III gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem  

pana starosty i celého městského obvodu.

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří  
v letních měsících  
oslaví svá životní 
 jubilea.

KAM DÁLE ZA ZÁBAVOU

další,  a  to  podzimní  kurzy  „Počítače  pro  seniory“,  v  měsících  září  
až  prosinec.  Kurzy  opět  povedou zkušení  lektoři.  Předmětem kurzů  je  
naučit starší občany základům práce s PC a internetem, získání nových 
poznatků při  používání  výpočetní  techniky a  rozšíření  si  svých doved-
ností při práci s počítačem. 
Každou sobotu stále probíhají Farmářské trhy na prostranství tržiště 
na Dubině a jeho přilehlém okolí. V nabídce je nepřeberné množství ovoce, 
zeleniny, mléčných výrobků, pečiva a cukrářský výrobků, med, ale i třeba 
čerstvé žampiony a hlíva ústřičná nebo mořské a sladkovodní ryby.

O dalších aktivitách a plánovaných akcích a jejich přesných termínech 
konání  Vás  budeme  průběžně  informovat  na  internetových  stánkách  
a vývěskách našeho městského obvodu, nebo prostřednictvím Zpravo-
daje MO III, který naleznete ve svých domovních schránkách. 

V minulém čísle jsme přinesli  připomínku společenských akcí  pro první  
pololetí tohoto roku, nyní připomínáme termíny dalších akcí pořádaných 
Městským obvodem Pardubice III, na které se můžete těšit v druhé po-
lovině roku.

PROMENÁDNÍ KONCERTY                                       
Příznivce nejen dechové hudby zveme ve čtvrtek 29. června a 21. září 
2017 na společně setkání s muzikou vždy od 16:30 – 18:30 h.
• 29. června – Ivo Fišer
• 21. září – Folk Stones

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
I v  letošním roce v měsících červen až září  po 6 pátečních podvečerů 
střídavě na prostranství centrálního parku na Dubině a Na Drážce u re-
staurace Galanta budeme opět opékat buřty v doprovodu country kapel. 
Vždy od 19 do 21 hod. V termínech – 23. 6., 28. 7. a 25. 8. na Dubině. 
Na Drážce v termínech 14. 7., 11. 8. a 8. 9. 
Dobrou náladu a vlastní buřty s sebou.

STUDÁNECKÉ POSVÍCENÍ
Určitě největší a nejnavštěvovanější naší akcí je Studánecké posvícení, 
které  se  uskuteční  v poslední  prázdninový  víkend.  Tradičně  bude  
připraven bohatý kulturní program, soutěže a atrakce pro děti a občers-
tvení pro všechny. Doufejme, že vyjde počasí a rozloučíme se tak s létem 
a prázdninami.

HRY PRO SENIORY
Naladěni  úspěchem této  akce  v předchozích  letech,  pořádáme  i  letos  
nejen pro dříve narozené, ve středu 13. září od 14 do 18 hod, další 
ročník této sportovní a zábavné akce. Sportovní klání se opět uskuteční 
na hřišti  pro pétanque v centru Dubiny,  na ploše před základní školou 
Dubina a jejím sportovním hřišti.

VÍTÁNÍ PODZIMU
V září ve spolupráci se Základní školou Dubina přivítáme nejen podzim, 
ale oslavíme i svátek svatého Václava. Dubinou projde průvod v podzim-
ních barvách, připraveny jsou soutěže a dílničky pro děti.

DRAKIÁDA
Akce  spojená  s  pouštěním  draků  se  uskuteční  v  měsíci  říjnu.  V  rámci  
akce proběhne řada doprovodných soutěží, mimo jiné soutěž o nejlep-
šího  vlastnoručně  vyrobeného  draka.  Přejme  si  už  jen  krásné  počasí  
a příznivý vítr. 

STRAŠIDELNÁ STEZKA
Ve spolupráci se Základní školou Studánka oslavíme začátkem listopadu 
duchařský svátek Halloween.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
I letos se den před Štědrým dnem sejdeme u ozdobeného a rozzářeného 
vánočního stromu v centru Dubiny při  společném notování  vánočních 
koled v očekávání nejkrásnějšího dne v roce. 

Dále připomínáme, že pro starší občany našeho městského obvodu bu-
dou  otevřeny  ve  spolupráci  se  základními  školami  Dubina  a Studánka  

PROVOZ HŘIŠTĚ DUBINSKÉ ŠKOLY

Od 1. dubna 2017 je zahájen sezónní provoz školního hřiště pro veřej-
nost.  Kompletně  zrekonstruované  hřiště  je  využíváno  do 16.00  h  pro  
školní vyučování a volnočasové aktivity školy. Po 16.00 h, o víkendech 
a  o  prázdninách  je  zpřístupněno  pro  širokou  veřejnost.  Bezpečnost  
a pořádek v areálu sledují  správci hřiště a kamerový systém napojený 
na Městskou policii Pardubice.  

Provozní doba školního hřiště: 
Školní rok Prázdniny
září – říjen, duben – červen  
Po–Pá   16.00–20.00 hod
So–Ne   12.00–20.00 hod 

červenec – srpen                 
Po–Ne      9.00–20.00 hod  

Zkrácením dne se zkracuje provozní doba. Prosíme návštěvníky sporto-
višť, aby respektovali otevírací dobu a dodržovali provozní řád školního 
hřiště. Děkujeme
                                                                                  Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
                                                                                                  ředitelka školy
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VYHODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
ZA OBDOBÍ 2015–2017

Legenda ke stavu stanovených priorit:

splněno rozpracováno nesplněno

DOPRAVA
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

Vybudovat veřejné osvětlení podél silnice č. I/36 v úseku 
od kruhového objezdu ulic Na Drážce a Husova po točnu MHD 
autobusu č. 9 (Hůrka), včetně osvětlení přechodu pro chodce 
u Pergoly (vybudování nového místa pro přecházení u křižovatky 
ulic Na Drážce, Pod Studánkou a Hůrka – nelze splnit).

Prodloužení veřejného osvětlení na Hůrkách od čp. 163 po čp. 
1818.

Zajistit stavební úpravy přechodů pro chodce pro zvýšení 
bezpečnosti dopravy v ulici Jana Zajíce (přechod u supermarketu 
Albert a u restaurace Steak station).

Rozšířit výjezd z komunikace Studánecká na komunikaci č. I/36 
Na Drážce. 

Rozšířit parkoviště před ZŠ Studánka v ulici Luční a prodloužit 
chodník do ulice Ve Stezkách.

Zbezpečnit křižovatku ulic Dašická/Na Drážce/Kpt. Jaroše 
ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic, Pardubickým 
krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic.

Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU – ROZŠIŘOVAT PARKOVACÍ MÍSTA

Realizovat stavební úpravy u bytového domu čp. 1565–1567 
v ulici Dašická.

Realizovat stavební úpravy u bytového domu čp. 1564 v ulici 
Na Drážce.

Řešit parkování v ulici Rumunská před bytovým domem čp. 
359–365.

Vybudování parkovacích míst a nových sjezdů před Domovem 
pro seniory Dubina Pardubice v ulici Blahoutova 

Parkovací stání u bytového domu čp. 1247 v ulici Na Okrouhlíku

POKRAČOVAT V REGENERACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA

Zpracovat dodatek k Projektu regenerace panelových sídliště 
Dubina z roku 2003, který bude složit jako podklad k žádostem 
o dotace z Programu regenerace panelových sídlišť vyhlašova-
ných Ministerstvem pro místní rozvoj.

Regenerace komunikací a parkovacích ploch v ulici Jana Zajíce 
před čp. 984–986, v ulici Josefa Janáčka před čp. 987 a čp. 
948–952 – lokalita 5A.

Regenerace prostoru v ulici Jana Zajíce mezi čp. 866–869 a čp. 
983, 946 a 865 (lokalita 2A).

Stavebně připravit projekt regenerace lokalit 3 a 6.

Přednostně řešit nedostatek parkovacích míst v ulici Bartoňova 
vybudováním parkoviště mezi čp. 821 a čp. 833.

Dopravní koncepce zóny 30 na území Studánky

POKRAČOVAT V OPRAVÁCH CHODNÍKŮ

Pokračovat v opravách chodníků na Slovanech (v ulicích Spojil-
ská, Na Kopci, Hraniční, Raabova, V Lipinách, ….).

Opravit chodník v ulici Na Drážce od čp. 345 po čp. 358 a od čp. 
1555 po čp. 1564.

Opravit chodník v ulici U Háje před bytovým domem čp. 
1504–1509.

Pokračovat v opravách chodníků – ulice Luční (od křižovatky 
s ulicí Dašická po ulici Na Drážce).

Pokračovat v opravách chodníků v ulici Sezemická před čp. 
1374–1375, čp. 1376 - 1377 a čp. 1397.

Opravit chodník v ulici Jana Zajíce před čp. 860 – 864.

Oprava chodníku v ulici Ve Stezkách - v úseku od čp. 308 
po křižovatku s ulicí Luční, od křižovatky s ulicí Luční po čp. 414, 
od čp. 107 po křižovatku s ulicí Luční, od křižovatky s ulicí Luční 
po čp. 140 

Oprava chodníku v ulici Potěšilova

Oprava chodníku v ulici Na Drážce z b oku čp. 1564

UDRŽOVAT STÁVAJÍCÍ A BUDOVAT NOVÉ CYKLOSTEZKY

Rekonstruovat cyklostezku v rámci akce Centrální osa SV–JZ 
sídliště Dubina (od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála).  

Ve spolupráci s městem zbezpečnit cyklodopravu v ulici Dašická 
vybudováním společné stezky pro chodce a cyklisty v místě 
stávajícího chodníku.

ZLEPŠIT KVALITU DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ

Ve spolupráci s Městem Pardubice zajistit rekonstrukci vnit-
robloku ulic Na Drážce, Bezdíčkova, Sezemická a Věry Junkové.

Postupně nahrazovat stávající betonové komunikace živičným 
povrchem. 

Řešit úpravu povrchu účelové komunikace v areálu garáží v ulici 
Věry Junkové ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic

Oprava komunikace v ulici Ve Stezkách.

Oprava komunikace v ulici U Háje

BEZBARIÉROVOST

Nadále pokračovat v budování bezbariérových přístupů na ko-
munikacích.

Stávající přechody pro chodce u obchodního centra Galanta 
řešit bezbariérově.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
DOKONČIT ÚPRAVY CENTRÁLNÍ OSY SÍDLIŠTĚ DUBINA

V rámci akce Centrální osa SV – JZ sídliště Dubina od ulice 
Blahoutova po ulici Erno Košťála – regenerace ploch veřejné 
zeleně a mobiliáře.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Pokračovat v opravách dětských hřišť a sportovišť.

Před ZŠ Dubina vybudovat sportoviště nebo herní zařízení pro 
mládež.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  
A INFORMOVANOST

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Aktivně pořádat další názorové průzkumy mezi občany.

Veřejně projednávat klíčové otázky obvodu a spolupracovat 
s občanskými sdruženími, předsedy samospráv a zájmovými 
spolky na území MO III.

Pokračovat ve spolupráci s místními senior kluby.

Informovat občany prostřednictvím webových stránek i sociál-
ních sítí.

Webové stránky obvodu i knihovny jsou průběžně aktualizovány, 
současně se články nebo informace vkládají na Facebook MO III 
i knihovny, publikují se také prostřednictvím Zpravodaje a na vý-
věskách na území MO III.

AKCE OBVODU 

Organizovat tradiční, event. další nové kulturní společenské 
a sportovní akce.

Podporovat společenské a kulturní aktivity Knihovny MO III.

Vytvářet podmínky pro zlepšování úrovně služeb a rozšiřovat 
farmářské trhy na sídlišti Dubina.

PODPORA AKTIVIT SENIORŮ

Podporovat  poznávací  zájezdy  pro  seniory  do  okolí  a  jejich  se-
tkávání.

Podporovat  proškolování  seniorů  v počítačových  dovednostech  
ve spolupráci s místními ZŠ.

Pořádat Hry pro seniory.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

Spolupracovat se ZŠ a MŠ na území MO III.

Finančně podporovat vědomostní i sportovní soutěže na ZŠ Du-
bina a Studánka.

Podporovat  kladné  vlastnosti  žáků,  kteří  nedosahují  nejlepších  
studijních výsledků spolu zajišťováním exkurzí apod. 

Podporovat rekonstrukci školního hřiště v Základní škole Studán-
ka včetně zázemí pro správce a veřejnost.

Podrobný popis průběžného plnění koncepce 
najdete na webových stránkách Městského 
obvodu  Pardubice  III.  (www.pardubice.eu  
→ úřad → městské obvody → MO Pardubice 
III →  informace občanům →  Program roz-
voje MO Pardubice III).

Revitalizovat dětská hřiště na území obvodu, provést jejich 
oplocení tam, kde je to možné a účelné. 

Pokračovat v regeneraci panelového sídliště Dubina – v ulici 
Bartoňova ve vnitrobloku mezi čp. 818–820 a čp. 849 vybudo-
vat nové dětské hřiště včetně klidové zóny a sadových úprav 
(lokalita 3A).

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ

Rozšiřovat odpočinkové a klidové zóny na území městského 
obvodu.

NÁVRHY ÚPRAV VEŘEJNÉ ZELENĚ

Zpracovat projekt úprav zeleně před bytovým domem čp. 
1561–1563 v ulici Na Drážce.

Zpracovat projekt úprav zeleně před bytovým domem čp. 
1558–1560 v ulici Na Drážce.

Zpracovat projekt úprav zeleně před bytovým domem čp. 
1555–1557 v ulici Na Drážce.

Návrh veřejné zeleně před bytovým domem čp. 973 v ulici Erno 
Košťála

Návrh veřejné zeleně před bytovým domem čp. 974–979 v ulici 
Erno Košťála

Návrh veřejné zeleně před bytovým domem čp. 957–958 v ulici 
Erno Košťála

V rámci akce Stavební úpravy u bytového domu čp. 1565–1567 
v ulici Dašická a u bytového domu čp. 1564 v ulici Na Drážce 
provést úpravu zeleně a doplnění výsadeb ve vnitrobloku.

Provádět pravidelnou péči o dřeviny na pozemcích zařazených 
do pasportu zeleně s ohledem na výstupy z inventarizace stromů.

STUDÁNECKÝ LES

Podporovat rekreační využití Studáneckého lesa pro rekreační 
účely dle studie zpracované v roce 2014.

AREÁL PRO PSY

Na křižovatce ulic Blahoutova a Na Drážce část stávající plochy 
pro volné pobíhání psů oplotit a doplnit mobiliářem.

OSTATNÍ       

Podílet se na řešení využití areálu Hůrka spoluprací s městem 
Pardubice. 

V rámci řešených území doplňovat, event. rozšiřovat počet 
odpadkových košů a košů na psí exkrementy.

Mytím vozovek v ulici Dašická a Na Drážce snižovat jejich praš-
nost dle potřeby v letních měsících.

Venkovní hodiny 

Informovat občany o vhodnosti ekologického vytápění rodin-
ných domů. 

Rekonstrukce kontejnerových stání a přístřešků.

 

BEZPEČNOST
Zasadit se o zvýšení pochůzkové činnosti městské policie, a to 
hlavně ve večerních hodinách.

Iniciovat zavedení kamerového systému zvláště v problémových 
lokalitách.

Zvýšit kontroly problematických míst, kde dochází k rušení nejen 
nočního klidu.

Organizovat bezpečnostně kontrolní akce společně s PČR a MP, 
zaměřené na dodržování veřejného pořádku.
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CHLAPCI ZE ZŠ STUDÁNKA OBHÁJILI  
TITUL MISTRA ČR

HÁZENÁ VE SPORTOVNÍM PARKU

Poprvé v historii se republikové finále Sportovní ligy základních škol v bas-
ketbale konalo 26.–27. dubna 2017 v Pardubicích. Tým chlapců ve složení  
Boháček  L.,  Svojanovský  M.,  Votruba  M.,  Vlček  T.,  Šrámek  J.,  Srník  A.,  
Kočvara O., Fülle R., Pešek D. a Škoda J. nenašel v konkurenci šesti týmů 
z celé ČR přemožitele a premiérově i v přímém přenosu ČT sport znovu 
po roce vybojoval pohár ministryně školství. Děkuji chlapcům za výbor-
nou reprezentaci školy.

Filip Patlevič, ředitel ZŠ Studánka

Házenkářská 
sezóna je 
téměř u konce. 
Ligové soutěže 
skončily, ale pro 
hráčky a členy 
DHK Pardubice 
to neznamená 
povel k lenoše-
ní. V červnu 
je čekají ještě dvě pořadatelsky i reprezentačně důležité akce a turnaj 
v  Kynžvartu.  První  červnový  víkend  si  starší  žačky,  dorostenky  i  ženy  
opět užijí rozptýlení při plážové házené a ve dnech 17.–18. června pořá-
dá DHK Pardubice další ročník populárního Polabiny Cupu 2017. 
V uplynulé sezóně bojovaly házenkářky DHK Pardubice v několika soutě-
žích a zúčastnily se samostatných turnajů. Ženám letos vůbec nevyšla 
první polovina druholigové soutěže, kdy získaly pouze dva body. Obrat 
v  jejich  výkonnosti  nastal  ve druhé  části  soutěže,  kde  se  jim skvělým 
výkonem na hřištích  soupeřů podařilo  doslova vyhrabat  ze  dna ligové 
tabulky!  Dobrou  sezónu  měly  naše  mladší  dorostenky,  které  po  velmi  
pěkných  výkonech  obsadily  třetí  místo  v  konečné  tabulce  a  v  turnaji  
Prague Handball Cup 2017 skončily mezi 64 týmy na děleném 5.–8. mís-
tě! Minižačky, mladší i starší žačky mají za sebou velmi náročný soutěžní 
rok v lize Vysočiny, v žákovské lize i ostatních v turnajích. Starším žač-
kám se podařilo vybojovat 3. místo v lize Vysočiny.
O prázdninách čeká na všechny hráčky letní soustředění a v srpnu 
pak ještě jedna důležitá akce pořádaná městem Pardubice.  Naše 
házenkářky  se  objeví  ve dnech  15.–17.  srpna  na akci  Sportovní  
Park Pardubice, kde spolu s trenéry umožní vyzkoušet si házenou 
všem příchozím. Takže, kdo má zájem o házenou, ať přijde v srpnu 
do Sportovního Parku Pardubice!  

V  pátek  19.  5.  2017  uspořádaly  vychovatelky  ZŠ  Studánka  celodruži-
novou  akci,  která  byla  inspirována  známou soutěží  „Pevnost  Boyard“.  
Zúčastnilo se jí přes 170 dětí ze všech osmi oddělení školní družiny. Děti 
spolu v různých bojovně-sportovních hrách dobývaly osamocený hrad 
pevnosti Boyard, který potom společně opravily. Svou statečností a od-
vahou  získávaly  klíče  od  hradu,  na  kterém  byl  nalezen  ukrytý  poklad,  
o který se společně rozdělily.

Vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Pardubice – Studánka, Milena Knollová

Společnost Služby města 
Pardubic slaví v letošním 
roce 20 let od svého za-
ložení.  20.  dubna  2017  
se  tak  na  Dubině  kona-
la  jedna  z  prvních  akcí  
v  rámci  letošních  oslav.  
Symbolicky  zde  bylo  vy-
sázeno 20 stromů. 
Samotného  sázení  se  zúčastnila  celá  řada  význačných  osobností,  
které  jsou  s  uplynulými  lety  se  společností  spjaty,  včetně  starosty  
Ing. Mgr. Vítězslava Štěpánka. Mezi aktivními pozvanými byli i žáci míst-
ní Základní školy anebo zástupci oddílu Atletika bez bariér.

Rozšiřte naše řady. Městská policie Pardubice vypisuje výběrové 
řízení na pozici Strážník. 
Požadujeme: bezúhonnost, spolehlivost, minimální věk 21 let, zdravotní 
způsobilost, střední vzdělání s maturitní zkouškou. 
Nabízíme: zajímavou práci v mladém kolektivu, 25 dní placené dovole-
né, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, 
ozdravný program, 4 dny hrazeného volna při zdravotní indispozici, pří-
spěvek na očkování, získání zbrojního průkazu, aj.
Více informací na: www.mppardubice.cz. 
Pokud  jste  již  dnes  rozhodnuti  o  podání  přihlášky,  vyplněný  dotazník  
a čestná prohlášení (naleznete na webových stránkách městské policie) 
spolu s ručně psaným životopisem doručte na adresu: Městská policie 
Pardubice, Pernerova 443, 530 02 Pardubice. V případě zájmu se Vám 
ozve náš personalista.

PEVNOST BOYARD NA STUDÁNCE

VÝSADBA NOVÝCH STROMŮ

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY



POČÍTAČE  
PRO SENIORY
Pro druhou polovinu roku se připravuje otevření 
dalších kursů. Již nyní se kapacita kurzu pomalu plní, 
proto se neváhejte přihlásit.

Cílem kurzů je naučit se základům práce s počítačem, rozšířit si 
znalosti a dovednosti při práci na PC a na internetu.

Kurzem Vás provedou zkušení lektoři 

•  pro ZŠ Dubina více informací na tel. čísle 466 262 878, 
466 260 694 – kontaktní osoba: Mgr. Bc. Ludmila Kozáková 
– ředitelka školy,

•  pro ZŠ Studánka více informací na tel. čísle 466 651 602 – 
kontaktní osoba Mgr. Filip Patlevič – ředitel školy.
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ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
2. POLOLETÍ 2017

18. 9. Na Okrouhlíku od ul. Dašická k ul. Štrossova - obě strany
18. 9. U Háje od ul. Na Okrouhlíku k ul. Bezdíčkova - obě strany
20. 9. Luďka Matury - parkoviště před čp. 810-816
21. 9. Na Okrouhlíku od ul. Sezemická k ul. U Háje - obě strany
21. 9. Bezdíčkova od ul. Na Drážce k ul. Sezemická  - obě strany
25. 9. 22. července od ul. Lesní k ul. Mandysova - obě strany
26. 9. Erno Košťála - parkoviště před čp. 987-989 a 994-995
27. 9. Erno Košťála - parkoviště před čp. 1000 - 1004
27. 9. Dašická - parkoviště na křižovatce s ul. Luční
3. 10. Blahoutova od ul. Na Drážce k ul. K Lesu - obě strany
4. 10. U Zábran od ul. Luční po ul. Staročernská - obě strany
9. 10. K Pardubičkám od ul. Dašická po podchod pod tratí

9. 10. Dubinská komunikace ve tvaru U od čp. 728 – 737 vč. 
parkovišť

10. 10. Na Hrázi, celá od ul. K Lesu - obě strany
11. 10. Jana Zajíce parkoviště před čp. 860 - 864
20. 10. Luďka Matury parkoviště mezi čp. 857 – 859 a 853 - 856
25. 10. Úzká
25. 10. Lesní od ul. Spojilská k ul. Potěšilova - obě strany

2. 11. Rumunská
21. 11. Bartoňova parkoviště od čp. 845 k čp. 846–849
24. 11. Luční od čp. 238 k čp. 126 (podél školy)
4. 12. Lesní celá

11. 12. Pod Lipami od ul. Pod Zahradami po ul. Na Kopci
14. 12. Okružní před čp. 1539 - 1545
14. 12. Bartoňova parkoviště od čp. 845, 840 – 841 až po čp. 839
15. 12. Bartoňova před čp. 835 - 839
15. 12. U Háje celá

Čištění s odtahem

4. 8. U Háje –  obě strany
9. 8. Bezdíčkova – od ul. Na Drážce po ul. Sakařova – obě strany

6. 10. spojovací komunikace mezi ul. Erno Košťála a Dubinská vč. 
parkovišť č. p. 967–969

6. 10. Josefa Janáčka – obě strany
20. 10. Erno Košťála – obě stramy

V průběhu měsíců března až listopadu proběhne na území našeho obvo-
du blokové čištění a 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 čiště-
ní je rozmístěné dopravní značení, které upozorňuje řidiče, že musí svá 
vozidla zaparkovat na jiném místě. V případě, že tak neučiní,  bude jim 
vozidlo odtaženo.  
Při čištění komunikací s odtahem vozidel se provádí strojní odstranění 
velkých nánosů nečistot u obrub a strojní dočištění vozovky zametacím 
vozem včetně umytí. Tento způsob čištění komunikací se provádí tam, 
kde nelze zajistit běžné strojní čištění vozovek zejména z důvodu trva-
lého parkování vozidel. 
Přesný harmonogram obou způsobů čištění je uveden v tabulkách pod 
textem.
Ostatní  vozovky budou zametány strojně,  s vynecháním míst,  na kte-
rých 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

13. 7. Dubové návrší od ul. Dubinská včt. parkovišť
14. 7. Tichá – obě strany
28. 7. Jana Zajíce – parkoviště před čp.966–969 až k čp. 714
3. 8. Dašická – parkoviště před čp. 1755–1771
4. 8. Spojilská – před čp. 1773–1779
9. 8. Mandysova  od ul. U Zábran k ul. Spojilská – obě strany

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

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

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

11. 8 Luďka Matury – parkoviště před čp. 851 - 852
16. 8. Dašická - parkoviště za  čp. 1564 a 1565-1567

22. 8. Na Drážce obsl. komun.od ul. V. Junkové k ul. Dašická levá 
část vč. všech parkovišť

22. 8. Josefa Janáčka - parkoviště před čp. 947 – 952
23. 8. Raabova od ul. Hraniční k ul. V Lipinách

23.8. Erno Košťála od čp.1005 (u výměník. stanice) kolem penzionu, 
vč. park. - obě strany

24. 8. Jana Zajíce - parkoviště mezi Pergolou a DK Dubina
25. 8. Luční - parkoviště před ZŠ Studánka
28. 8. Erno Košťála - parkoviště před čp. 974 - 979

30. 8.
Na Drážce obslužní komunikace od ul. V. Junkové k ul. 
Studánecká (pravá strana), včt. parkovišť po celé délce 
komunikace a točny MHD č. 5 – obě strany

31. 8. Luďka Matury parkoviště za čp. 851 - 852 
12. 9. Krátká od ul.Rábova po ul.Dašická  - obě strany
13. 9. Radiomechaniků
13. 9. Skrbkova - obě strany   

13. 9. Lidmily Malé od točny MHD, včetně parkoviště za zdravotním 
střediskem - obě strany
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ČTENÁŘEM ZA VYSVĚDČENÍ!

PROMENÁDNÍ KONCERTY NA DUBINĚ 
2017 – PROGRAM

MÁTE STARÉ FOTOGRAFIE  
Z NAŠEHO OBVODU?

NOVÁ SLUŽBA – BALENÍ KNIH

30. června 2017 od 10–12 a 13–18 hod

Děti, chyťte mámu, tátu za ruku a přijďte se pochlubit s vysvědčením 
do KNIHOVNY na DUBINĚ.

Všechny děti, které se dosud nestaly čtenáři Knihovny na Dubině, 
dostanou za vysvědčení roční registraci zdarma. Pro nejpilnější dítka 

s vysvědčením s vyznamenáním jsou připraveny malé dárečky. 

centrální park Dubina – centrum

•  čtvrtek 29. června 2017, 16.30–18.30 hodin 
IVO FIŠER

 – jazzové standarty, swingové evergreeny a muzikálové melodie
 –   zpěvák Ivo Fišer, přezdívaný „pardubický Elvis“, v  jehož širokém 

repertoáru nechybí George Gershwin, Louis Armstrong, Frank Si-
natra, Elvis Presley, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Jaroslav Ježek, 
Oldřich Nový atd.

•  čtvrtek 21. září 2017, 16.30–18.30 hodin 
FOLK STONES

 – blues-rockové společenství muzikantů
 –   pardubická kapela zkušených muzikantů, hrající vlastní i převzaté 

písničky napříč žánry blues, rocku či folku

Nedávno  se  nám  podařilo  získat  fotografie  občanského  výboru  č.  87,  
které dokumentují  tehdejší  kulturní  a sportovní  akce pořádané na na-
šem  obvodě  v  osmdesátých  letech.  Snímky  z  různých  společenských  
či brigádnických aktivit zachycují také postupnou zástavbu na Dubině.
Po  více  než  třiceti  letech  není  vždy  snadné  určit,  o  které  místo  jde.  
Pokud máte  také  doma fotografie  zachycující  život  v našich  sídelních  
částech Drážka, Dubina, Hůrka, Slovany nebo Studánka, mohli bychom 
společně vytvořit zajímavý soubor obrazů z minulých let.
Sesbírané dokumenty pak budou k dispozici  na  internetu pro všechny 
občany městského obvodu, podle konečného rozsahu dobových materi-
álů je uvažovaná výstavka nebo další tiskové zpracování.  
Fotografie nám můžete zaslat do konce srpna 2017 na adresu posta@
umo3.mmp.cz, nebo se s nimi zastavte v kanceláři č. 7 – papírové po-

klady nascanujeme a ihned v po-
řádku  vrátíme.  Nezapomeňte  si  
předem poznamenat,  o který rok 
a místo se jedná. 
Nenechte vzpomínky v šuplíku! 

pohled ze zahrady MŠ Srdíčko  
v ul. Luďka Matury

od 30. června 2017 celoročně
Rodiče, pomozte donést svým dětem nové učebnice do knihovny 
na obalení. Posledním školním dnem roku 2017 totiž startuje nová 

služba pro veřejnost – balení knih a učebnic. 
Ceny dle formátu: A5 za 6 Kč, A4 za 8 Kč a A3 za 10 Kč.

Knihovna Městského obvodu Pardubice III
vyhlašuje fotografickou soutěž na téma

TERMÍNY:
vyhlášení soutěže – 1. července 2017

Ukončení soutěže – 31. srpna 2017 (fotografie odeslané po tomto datu 
již nebudou do soutěže zařazeny)

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Soutěž  se  vyhlašuje  pro  amatéry  zabývající  se  digitální  fotografií.  
Účastnit  se  mohou  děti  i  dospělí  z  Městského  obvodu  Pardubice  III.  
Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně tři snímky v elek-
tronické  podobě.  K  fotografiím  je  třeba  uvést  jméno,  příjmení,  byd-
liště  a  telefonický  kontakt.  Snímky  v elektronické  podobě  zasílejte  na   
e-mailovou adresu  letosknihou@seznam.cz. Snímky budou publikovány 
na facebookové stránce KNIHOVNY Městského obvodu Pardubice III. 

Fotografujte a lajkujte!

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Soutěžní práce budou od 1. 7. 2017 průběžně publikovány v soutěžním 
albu na facebooku KNIHOVNY Městského obvodu Pardubice III. Autory 
tří  snímků  s největším  počtem lajků  ke dni  31.  8.  2017  čekají  zajíma-
vé ceny (1. místo – poukázka v hodnotě 1500 Kč, 2. místo – poukázka 
v hodnotě 1000 Kč a 3. místo – poukázka v hodnotě 500 Kč na nákup 

zboží v obchodním domě Tesco).

Zasláním snímků do této soutěže vyjadřuje účastník souhlas  
s následujícími podmínkami:

Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické 
podobě bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizáto-
rem akce bez časového omezení. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpra-
cováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže LÉTO S KNIHOU 
včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 102/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií.
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Slovo StaroSty

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 10. listopadu do schránky u vchodo-
vých dveří úřadu nebo na podatelnu. Za vaši ochotu a čas děkuji.
Letošní  říjen je spojen také s vyhlášenými volbami do Poslanec-
ké  sněmovny  Parlamentu  České  republiky.  Ty  se  uskuteční  
ve dnech 20. a 21. října 2017. V současné době mohou občané s tr-
valým bydlištěm na území našeho obvodu žádat na Úřadě MO Par-
dubice III o vystavení voličského průkazu, a to písemně s doručením 
žádosti nejpozději do 13. října, nebo osobně až do 18. října do 16:00 
hodin.  Sídla volebních okrsků se nezměnila,  číslo vašeho volebního 
okrsku bude vyznačeno na doručovací obálce s volebními lístky, kte-
ré dostanou všichni občané obvodu do schránek s předstihem. Kdy-
by přece jen došlo k jejich ztrátě, hlasovací lístky dostanete v den 
voleb přímo ve volební místnosti.
Tímto  chci  také  připomenout  problematiku  označování  domů. 
Po provedené namátkové kontrole v městském obvodu bylo zjiště-
no, že mnohé z domů nejsou řádně označeny číslem popisným nebo 
orientačním,  našly  se  i  případy,  kdy  označení  budovy  chybí  úplně.  
Na tuto skutečnost poukázala v minulosti opakovaně Zdravotnická 
záchranná  služba,  jejíž  poslání  je  mnohdy  zbytečně  ztíženo  nedo-
statečným označením domů, nebo zhoršenou viditelností  čísel  po-
pisných díky vzrostlým keřům či  stromům. Prosím tedy o kontrolu 
a případnou nápravu. 
Zároveň  Vás  chci  požádat  o  součinnost  při  mapování  dlouhodobě  
odstavených vozidel – autovraků. V případě, že se v blízkosti vašeho 
čp. takové vozidlo vyskytuje, informujte nás, prosím například pro-
střednictvím dotazníku. Děkuji vám.

Rád bych ještě poděkoval všem, kteří se zúčastnili nebo pomohli zor-
ganizovat Hry pro seniory za skvělé odpoledne plné dobré nálady, 
pohody  a  příjemných  setkání.  Sportovní  klání  se  opět  uskutečnilo  
na prostranství před ZŠ Dubina a přilehlých sportovištích, nechyběla 
dobrá zábava, kvízy, ale i koutek pro zdraví.

Nejbližší tradiční akce MO je spojena s pouštěním draků. Drakiáda se 
uskuteční 15. října na Dubině. Děti se mohou těšit na řadu doprovod-
ných soutěží, mimo jiné soutěž o nejlepšího vlastnoručně vyrobené-
ho draka, méně zruční si mohou draka na místě zakoupit.
Přejme si už jen krásné počasí a příznivý vítr J

Váš starosta  
Vítězslav Štěpánek
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vážení spoluobčané,
čas dovolených a prázdnin je  bo-
hužel  nenávratně  za  námi.  První  
zářijová  neděle  patřila  Studá-
neckému  posvícení,  kdy  jsme  
se  ve  slunečné  odpoledne  sešli  
na prostranství před Základní ško-
lou Dubina, abychom se rozloučili  
s  létem, prožili  společně příjemné 
odpoledne  a  potěšili  se  pohledy  
na radostné děti.
Nadcházející  podzimní  čas  bude  
pestrý  nejen  na  pohled.  Byly  

dokončeny  plánované  akce  –  regenerace  panelového  sídliš-
tě  Dubina 5a,  kde zbývá realizovat  pouze výsadby po dokončení  
rekonstrukce  bytového  domu,  rekonstrukce  parkovací  plochy  
a  přilehlého  chodníku  v  ul.  lidmily  malé,  oprava  asfaltové  
komunikace  po  rekonstrukci  plynového  vedení  v  ul.  v.  Junkové 
a další drobnější opravy a investice po celém obvodě.  Rekonstrukce 
se konečně dočká i pestrobarevnými stromy lemovaná cyklostez-
ka v centrální ose sídliště. Práce budou zahájeny v říjnu tohoto 
roku.  Jedná  se  o  trasu  od  ulice  Blahoutova  až  po  úsek  mezi  ulicí  
Erno  Košťála  a  ul.  Dubinskou  o  celkové  délce  přes  400  m.  Povrch  
části  cyklostezky bude asfaltobetonový,  plochy pro chodce budou 
ze  zámkové  dlažby.  Současně  bude  provedena  také  rekonstrukce  
veřejného osvětlení a dopravního značení, akci završí nezbytné te-
rénní a sadové úpravy.
Přehled  investičních  akcí  obvodu  pro  příští  období  a  informace  
o stavu jejich příprav a rozpracovanosti najdete nejen na webových 
stránkách obvodu, ale také v informativním článku z odboru dopravy 
a životního prostředí. 
Úsek životního prostředí i dopravy denně řeší řadu zjištění a ozná-
mení v rozsahu svěřených činností,  případně informuje odpovědná 
pracoviště o mnohdy cenných podnětech. Každodenně také prově-
řuje hlášení získaná díky mobilní aplikaci Dej tip, kterou obvod vyu-
žívá již čtvrtým rokem a stala se nepostradatelným pomocníkem při 
mapování stavu komunikací, mobiliáře či zeleně. Aplikace Dej Tip je 
funkční pro celé město a lze hlásit události i z webového prostředí 
snadným označením problému a kliknutím do mapy přímo na webu 
města  –  www.pardubice.eu  –  Dej  Tip  –  hlášení  závad  a  nepořádku  
ve městě.
Vaše názory a náměty na činnosti a fungování obvodu a jeho úřa-
du jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. Proto vkládáme do třetího 
letošního  vydání  zpravodaje  Dotazníkovou  anketu,  ve  které  se  
můžete vyjádřit k veřejnému životu našeho obvodu a napomoci tak 

Vítězslav Štěpánek
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Těm, kteří oslaví osmdesát let  
a další kulatá jubilea, budou  
zástupci Městského obvodu  
Pardubice III gratulovat osobně.
Blahopřejeme všem jménem  
pana starosty i celého městského obvodu.

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří  
v podzimních měsících  
oslaví svá životní 
 jubilea.

PŘiPravovaNÉ iNveStiČNÍ aKce

Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ulici Jana Zajíce
Je zpracovaná projektová dokumentace na zvýšení bezpečnosti v ulici 
Jana Zajíce v úseku od křižovatky u Pergoly po křižovatku s ulicí Luďka 
Matury a to drobnými stavebními úpravami a dopravním značením, čímž 
dojde ke zkrácení délky přechodů na normové hodnoty, zajištění rozhle-
dových poměrů na přechodech a ke zvýšení kapacity parkovacích míst.

Stavební  úpravy  v  ul.  bezdíčkova  u  čp.  1502–1503  a  v  ul.  
Na Drážce u čp. 1499–1501
Je zpracovaná projektová dokumentace stavby: „Stavební úpravy v ul. 
Bezdíčkova u čp. 1502–1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499–1501“, která 
řeší stavební úpravy účelových komunikací, včetně nových parkovacích 
míst, veřejného osvětlení, sadových a terénních úprav. Městský obvod 
Pardubice III požádal Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, odděle-
ní speciálního stavebního úřadu a dopravy o vydání stavebního povolení.
 
Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka
Je zpracovaná projektová dokumentace řešící zvýšení bezpečnosti dětí 
při cestě do a ze Základní školy Studánka. Projekt řeší vybudování čtyř 
vyvýšených  míst  pro  přecházení  a  to  na  křižovatce  ulic  Luční  a  Věry  
Junkové, na křižovatce ulic Pod Lipami a Pod Zahradami, na křižovatce 
ulic Ve Stezkách a Luční a na křižovatce ulic Spojilská a Raabova. Bude 
podána žádost o vydání stavebního povolení.

Úpravy zeleně u bytových domů v ulici erno Košťála
V  ulici  Erno  Košťála  před  bytovým  domem  čp.  957–958,  za  bytovým  
domem  čp.  974–979,  před  bytovým  domem  čp.  973  byly  zpracovány  
projektové dokumentace „Úpravy zeleně u bytových domů v ulici Erno 
Košťála“. V květnu 2017 byly provedeny úpravy před bytovým domem 
čp. 973 a nejpozději do konce listopadu 2017 budou provedeny úpravy 
zeleně před bytovým domem čp. 957–958.
 
Stavební úpravy v ul. Na Drážce u čp. 1561–1563
V současné době se dokončuje projektová dokumentace s názvem „Sta-
vební úpravy v ul. Na Drážce u čp. 1561–1563“. Projektová dokumentace 
bude řešit úpravy komunikací, veřejného osvětlení, sadových a terénních 
úprav za domem čp. 1561–1563 a ve vnitrobloku domů čp. 1561–1563 
a čp. 1558–1560. Poté bude podána žádost o stavební povolení a stavba 
bude zahájena po dokončení zateplení bytového domu čp. 1558–1560.

Rádi  bychom  vás  seznámili  s  připravovanými  investičními  akcemi  
na území Městského obvodu Pardubice III. Jedná se o tyto akce: 

cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina – severovýchod – ji-
hozápad, Pardubice
Nejpozději v říjnu 2017 bude zahájena rekonstrukce cyklostezky dlouhé 
cca 420 metrů, která vede centrální osou sídliště Dubina severovýchod – 
jihozápad Dubina a kříží osu již zrekonstruované cyklostezky severozápad 
- jihovýchod. Úpravy začínají napojením na komunikaci v ulici Blahoutova 
a končí napojením na komunikaci mezi ulicemi Erno Košťála a Dubinská. 
Součástí  rekonstrukce  cyklostezky  je  i  úprava  přístupových  chodníků  
napojených na cyklostezku. Povrch části cyklostezky bude asfaltobeto-
nový a pochozí plochy pro chodce ze zámkové dlažby. Dále bude prove-
dena rekonstrukce veřejného osvětlení, dopravní značení, osazen nový 
mobiliář včetně sadových a terénních úprav.

rozšíření parkovacích míst v ul. luční a prodloužení chodníku po-
dél ZŠ Studánka do ul. ve Stezkách
Vzhledem k  tomu,  že  Základní  škola  Studánka  má  kapacitu  740  žáků,  
je  stávajících  16  parkovacích  míst  v  ulici  Luční  nedostatečných,  byla  
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby a je vydané 
platné stavební povolení. 
Projekt řeší zvýšení počtu parkovacích míst o 19 stání v ulici Luční (před 
ZŠ Studánka)  a prodloužení  stávajícího chodníku v ulici  Luční  do ulice  
Ve  Stezkách.  Součástí  stavby  je  přeložka  kabelu  veřejného  osvětlení  
a sadové úpravy. 

regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3a (3a-K5, 3a-
K8, 3a-o2), Pardubice
Projekčně je zpracovaná stavba „Regenerace panelového sídliště Dubi-
na – lokalita 3A-K5, 3A-K8, 3A-O2“. Projekt řeší nedostatek parkovacích 
míst v ulici Bartoňova, jedná se o plochu mezi bytovými domy čp. 821 
a  čp.  833  v  ulici  Bartoňova.  Na  stávajícím  nevyužívaném  antukovém  
hřišti je navrženo vybudování nového parkoviště. Vedle výměníku jsou 
navrženy 2 kontejnerové přístřešky, každý s kapacitou 9 ks kontejnerů, 
do nichž se přemístí kontejnery, které jsou nyní podél místní komunika-
ce vedle bytového domu čp. 845. Dále je navržena oprava komunikace 
k bytovému domu čp. 849. Součástí stavby je i veřejné osvětlení v dané 
lokalitě  a  sadové  úpravy.  Je  zpracována  projektová  dokumentace  pro  
provádění stavby a vydané platné stavební povolení. Plocha nevyužíva-
ného antukového hřiště nyní slouží jako dočasné parkoviště. Plánovaný 
termín zahájení stavby je rok 2018.

oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. věry Jun-
kové po křižovatku s ul. bezdíčkova (před bD čp. 1374–1375, čp. 
1376–1377 a čp. 1397)
Je  zpracovaná dokumentace  na opravu  chodníku  od křižovatky  s ulicí  
Věry Junkové po křižovatku s ulicí Bezdíčkova (před bytovými domy čp. 
1374–1375, čp. 1376–1377 a čp. 1397).  Je vydané platné stavební po-
volení a zpracovaná PD pro provádění stavby. Stavba opravy chodníku 
musí  být  koordinována  s  připravovanou  stavbou  rekonstrukce  kanali-
zace  v  ulici  Sezemická,  jejímž  investorem  bude  společnost  Vodovody  
a kanalizace Pardubice, a.s. Dalším požadavkem společnosti Vodovody 
a kanalizace a.s. je, že v rámci stavby musí být provedena výměna do-
tčených vodovodních a kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti.



Parkovací stání u bytového domu čp. 1247
Zpracovává se projektová dokumentace s názvem „Parkovací stání u byto-
vého domu čp. 1247“, která řeší vybudování 10. nových parkovacích stání 
z boční strany bytového domu čp. 1247 v místě, kde je v současnosti zeleň. 

opravy chodníků na Slovanech a v části ulice erno Košťála na Dubině
V září tohoto roku proběhlo jednání Městského obvodu Pardubice III se 
zástupci provozovatele plynové sítě o rekonstrukci plynovodu ve vybra-
ných lokalitách. Jedná se zástavbu rodinných domů v místní části Slovany 
a na Dubině jde o část ulice Erno Košťála. Plánované opravy jednotlivých 
chodníků proto budou prováděny v součinnosti s rekonstrukcí plynového 
vedení tak, aby nedocházelo k zásahům do již opravených úseků.

oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části 
ulic raabova a Pod lipami
Podle projektové dokumentace z roku 2011 zbývá dokončit opravu chod-
níků v ulici Hraniční (pravá strana od zvoničky) a v ulici Raabova (od kři-
žovatky s ulicí Hraniční po křižovatku s ulicí Spojilská). Součástí opravy 
chodníků s označením větev D je i rekonstrukce veřejného osvětlení. 

rozšíření stávajícího dětského hřiště v ulici lidmily malé
Pro děti jsme objednali nový herní prvek - lanovou pyramidu, která roz-
šíří stávající dětské hřiště v ulici Lidmily Malé před čp. 601 – 602 ještě 
v letošním roce. Stávající dětské hřiště obsahuje herní prvky určené pro 
mladší  děti,  proto  hřiště  rozšiřujeme  o  herní  prvek  lanovou  pyramidu  
určenou pro děti od 5 do 14 let.

Ing. Lenka Vacinová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

ovĚŘovÁNÍ PoDPiSŮ a liStiN 
• ověření podpisu 30 Kč
• 1 strana a4, a5 30 Kč
Ověřování provádíme po dohodě i mimo úřad na celém území Městského 
obvodu Pardubice III v případě zdravotní indispozice žadatele. Službu si 
můžete objednat na tel.: 466 799 149.

výstupy ze systému czech PoiNt
• Rejstřík trestů fyzických osob • Rejstřík trestů právnických osob • 
Výpis z veřejného rejstříku • Živnostenský rejstřík • Výpis z katastru 
nemovitostí • Výpis ze snímku katastrální mapy • Výpis z insolvenč-
ního rejstříku • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů • Výpis 
z bodového hodnocení řidiče • Zřízení datové schránky • Zneplatnění 
a vydání nových přístupových údajů k datové schránce • Přidání po-
věřené osoby k přístupu do datové schránky • Zneplatnění přístupo-
vých údajů pověřené osoby • Autorizovaná konverze z elektronické 
do listinné podoby • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické 
podoby • Výpis údajů z registru obyvatel • Výpis údajů z registru osob

Pracovní doba adresa
Po   8.00 – 17.00 hod Úřad městského obvodu Pardubice III
Út   8.00 – 15.30 hod Jana Zajíce 983
St   8.00 – 17.00 hod 530 12 Pardubice
ČT   8.00 – 15.30 hod tel.: 466 799 149
Pá   8.00 – 14.00 hod e-mail: posta@umo3.mmp.cz

Duchové a strašidla 
ve Studánce

v pátek 3. listopadu 2017 od 17:00 do 19:00 h se v areálu Základní 

školy Studánka uskuteční akce pro všechny, kteří se rádi bojí.

Každý malý účastník bude mít možnost projít strašidelnou stezkou plnou stra-
šidelných disciplín. Co takhle zkusit prolézání začarovanou bednou, hod zača-
rovaným koštětem do dálky, slalom na koštěti, chůzi po pavučině nebo třeba 
i krmení hladového strašidla.  

Po absolvování stezky bude pro každého účastníka připraven pamětní list.
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v daném případě u správních úřadů osvobozeno od správního po-
platku. 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  18.  října  2017  
do 16.00 hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.

HlaSovacÍ lÍStKy
Nejpozději  3 dny před volbami budou občanům doručeny do schránek 
místa trvalého bydliště hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sně-
movny  PČR.  Hlasovací  lístky  budou  navíc  k  dispozici  na  podatelnách  
všech  úřadů  městských  obvodů  a  na  podatelně  magistrátu  města  
a ve dny voleb ve všech volebních místnostech. Žádáme občany, aby 
si zkontrolovali označení svých schránek pro bezproblémové doru-
čení hlasovacích lístků.

ÚPrava HlaSovacÍHo lÍStKu
Po  obdržení  úřední  obálky,  případně  hlasovacích  lístků,  vstoupí  vo-
lič  do  prostoru  určeného  k  úpravě  hlasovacích  lístků,  kde  volič  vloží  
do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického 
hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve pro-
spěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň 
může  volič  na  hlasovacím  lístku  vybrané  politické  strany,  politického  
hnutí, koalice označením pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uve-
dených na témže hlasovacím lístku  vyznačit,  kterému z kandidátů 
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na po-
suzování hlasovacího lístku vliv.

ZPŮSob HlaSovÁNÍ
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do vo-
lební 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 okrs-
ku, 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  nebo  
o přípravách lednové volby prezidenta ČR najdete na www.mvrcz.cz. 
a na webové stránce MO Pardubice III.

iNformace Pro voliČe

Rozhodnutím prezidenta  republiky  byly  dne  2.  května  2017  vyhlášeny  
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čr.  Volby  se  na úze-
mí České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota; 
hlasování probíhá v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin  a v sobotu 21.  října  2017 od 8.00 hodin  do 14.00 hodin. 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let.

voliČSKÉ PrŮKaZy 
Při volbách do Poslanecké sněmovny může volič hlasovat na voličský 
průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území Čr, ale 
také v  jakémkoliv  zvláštním  volebním  okrsku  v  zahraničí  u  za-
stupitelského  úřadu  (např.  při  zahraniční  dovolené,  při  zahraničním  
studijním či pracovním pobytu). Voličské průkazy vydávají obecní úřady 
v místě trvalého pobytu voliče, popř. zastupitelské úřady, je-li volič s by-
dlištěm v zahraničí již zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitel-
ského úřadu (zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu je 
trvalého charakteru, nejedná se o jednorázový zápis).

o  vydání  voličského  průkazu  může  volič  požádat  následujícími  
způsoby:
•  PÍSemNĚ – písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává 

obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u které-
ho je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději do pátku 
13.  října  2017  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 

nebo na webových stránkách:
www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody
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v rámci programu rozvoje pořádá mo Pardubice ii  
společně se ZŠ Dubina a ZŠ Studánka

POČÍTAČE PRO SENIORY
KURZY PRO SENIORY o celkové délce 10 lekcí
se uskuteční v měsících říjen až prosine 2017
V tomto kurzu se senioři naučí uživatelské základy,  
rozšíří si své dovednosti při práci na počítači i na internetu. 

Kurzem Vás provede zkušený lektor.

Základní škola Dubina
• Mgr. Jakub Ošlejšek a Ing. Naděžda Jakubcová
• více iformací na tel. 466 262 878 a 466 260 694
• kontaktní osoba Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy
• učebna výpočetní techniky, pavilon A, přízemí ZŠ Dubina
Základní škola Studánka
• více infomací na tel. 466 651 602 – Mgr. Filip Patlevič – ředitel školy

Termín bude upřesněn podle Vašeho zájmu.  
O zahájení kurzu budete informováni prostřednivtvím SMS.

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | září 2017
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KrouŽKy a KurZy v miNiŠKolce KuliKlubÍČKo

•  lekce kraniosakrální jógy (středa: 17:00–18:30, 18:30–20:00)... zá-
jemci, hlaste se přímo cvičitelce Lídě Teplé tel. 739620810 

Kroužky i kurzy začínají od října. Bližší informace na www.rckulihrasek.
cz. Zájemci, hlaste se na email: tana.kulihrasek@seznam.cz (u Angličti-
ny co nejdříve).

Další akce rodinného centra Kulihrášek
•  čtvrtek 5. 10. 2017 – SovÍ SteZKa, Studánecký les

Zábavně  vzdělávací  dobrodružná  akce  pro  rodiče  s  dětmi.  Start  
průběžný  v  časech  17.30–18.30  hod,  na  3.  křižovatce  lesních  cest  
od vstupu do lesa u křížení ulic Lesní a Divišova.

•  pátek 6. 10. 2017 -  PŘeDNÁŠKa: Jak zlepšit výslovnost dětí
RC Kulihrášek, Dašická 169, Pardubice, 9.15-10.00, vstup volný.
pondělí  23.10.2017  -  TÁTA  JAKO  DRAK,  aneb  frčíme  s  tátou,  Tyršo-
vy  sady,  15.30  –  18.30  hod,  zábavné  aktivity  pro  děti  s  odvážnými  
a opravdovými TATÍNKY.

•  Sobota 11. 11. 2017 - Dítko a zima, aneb martin na bílém koni při-
jíždí,  TJ  Pardubičky,  12.  ročník  tradiční  zábavně  vzdělávací  akce  pro  
rodiny s dětmi.

Kde nás najdete: Zajíčkova 1575, Pardubice, www.rckulihrasek.cz

Pro DĚti
•  angličtina  s  rodilou  mluvčí  pro  děti  ve věku  2,5–4  roky,  úterý  

9.00–9.30 hod.
•  angličtina  s  rodilou  mluvčí  pro  děti  ve  věku  4–8  let,  úterý  

od 16.15 do 17.00 hod. 
•  tvořivé dílničky,  pro  děti  od 4  let  do cca  8  let,  mladší  děti  možné  

s rodiči čtvrtek 16.00–16.45 hod. 
•  cvičení pro zdravé nožičky, pro děti ve věku 2,5–6 let, děti do 4 let 

mohou být s doprovodem rodičů,  jde o zábavnou formou prováděné 
cviky  pro  zpevnění  nožní  klenby,  doplněné  říkadly,  pondělí  15.30–
16.00 hod.

•  Hrátky s písmenky, pro děti 5–8 let, hry a aktivity podporující správ-
nou výslovnost a čtenářskou pregramotnost, pondělí 16.00–16.45 hod.

DoSPĚlÍ
•  Konverzace  v  angličtině  s  rodilou  mluvčí  –  skupinky  po  max  

6 účastnících.  Úterky  v časech  17:00–18:00.  Možné i pro  studenty.  
V případě potřeby je možné po dohodě pohlídání dětí v této době. 

PŘeDNÁŠKa

Dr. Lidmila Pekařová – Partnerské vztahy II
• 14. 11. 2017 • 17.00–20.00 hod • sál 
J. Kašpara v budově C Krajského úřadu Par-

dubického kraje (bývalá reálka), Komenského 
nám. 120, Pardubice, reZervace PŘeDem 

NutNÉ na www.rckulihrasek.cz!

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Rc Kulihrášek pořádá  

v sobotu 14. 10. 2016  od 8.00 do 11.30 
v prostorách KD Dubina Burzu dětského 

oblečení, sportovních potřeb a hraček. 
Bližší informace naleznete na 

www.rckulihrasek.cz

MINIŠKOLKA KULIKLUBÍČKO
Školička nabízí pravidelné i jednorázové hlídání 

dětí v malé skupince. Zajištěn je individuál-
ní a respektující přístup v luxusním prostředí 
rodinného domku se zahradou ve čtvrti Stu-
dánka. Hlídání lze domluvit také individuálně. 

Bližší informace o školičce a kontakty nalezne-
te na www.rckulihrasek.cz (Kuliklubíčko)



mĚStSKý obvoD PoDPoruJe Kulturu, SPort, mlÁDeŽ a volNý ČaS

Stejně tak, jak tomu je od počátku svého vzniku, podporuje Městský ob-
vod Pardubice III i v roce 2017 činnost místních mateřských a základních 
škol,  místních zájmových organizací a dalších občanských sdružení pro-
střednictvím finanční podpory na konkrétní akce ze svého rozpočtu.

Pro letošní rok posuzovala Humanitní komise rady městského ob-
vodu Pardubice iii 25 žádostí na podporu jednotlivých kulturních, 
společenských, sportovních a dalších zájmových aktivit. Jedná se 
především o akce pořádané pro děti místními mateřskými a základ-
ními školami, podporováni jsou též talentovaní žáci základních škol, 
či je jim udělováno ocenění fair play. vybraní žáci obdrží na konci 
školního roku odměnou za své počiny dárkovou poukázku. 

V letošním roce byly rozděleny dotace v celkové výši 189 500 Kč. Všech-
ny byly schváleny Radou městského obvodu Pardubice III a v součas-
nosti jsou již vyplaceny.

Poskytnuté dotace v roce 2017:

A) Tradiční sportovní akce na území MO III 2 000 Kč
B) Akce předškolních zařízení 94 000 Kč
C) Akce základních škol 38 000 Kč
D)  Akce společenského charakteru  
 ostatních subjektů 19 500 Kč
E) Pořízení drobných zařízení  
 a vybavení pro sportovní a herní činnost 24 000 Kč
H) Podpora talentovaných žáku ZŠ 
 a ocenění fairplay 10 000 Kč
 Dotace z rezervy rady nebo starosty MO 2 000 Kč

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise

KurZy Pro roDiNNÉ PeČovatele – ZDarma

KraJSKÉ StŘeDiSKo SluŽeb Pro oSoby Se SlucHovým  PoStiŽeNÍm  
auDioHelP Z. S.

Společnost JHS – Centre o.p.s. získala dotaci ESF na konání kurzů za-
měřených na pečování  o blízké osoby.  Jedná se o bezplatné semináře 
doplněné ukázkami z praxe a odbornými stážemi. 

v kurzu se naučíte: 
• jak předejít proleženinám, 
• jak zvedat a polohovat Vašeho blízkého, abyste si neublížili, 
• jak pracovat s pomůckami, jak připravit a podávat stravu, 
• jak komunikovat s osobami s onemocněním demence, 
• jak fungují sociální služby, 
• jaké jsou možnosti dávek apod. 

V Pardubicích, v ulici Bělehradská 389 v Polabinách, se nachází středisko 
odborných služeb pro osoby se sluchovým postižením  AUDIOHELP z.s. 
(dříve Český klub nedoslýchavých HELP). Služba je zaměřena především 
na osoby nedoslýchavé, seniory. Poskytujeme pomoc a podporu při ře-
šení  problémů  vzniklých  v důsledku  ztráty  sluchu.  Hlavním  cílem  naší  
činnosti je, aby tito lidé dosáhli co největší míry samostatnosti a nezá-
vislosti  odstraněním  komunikační  bariéry,  v  jejímž  důsledku  nemohou  
prožívat plnohodnotný společenský a kulturní život. 

Rádi zodpovíme veškeré dotazy a doporučíme, jakým způsobem postupo-
vat v určitých situacích – vyšetření sluchu, předání kontaktů na lékařská 
pracoviště,  jak  získat  sluchadlo  nebo  kompenzační  pomůcky  pro  osoby  
nedoslýchavé, kterými jsou např.  bezdrátová zařízení na poslech televize, 
zesílený telefon, vibrační budík a světelná signalizace bytového zvonku či 
telefonu.  Naše středisko se specializuje na výběr vhodné kompenzační 

Lze se účastnit celého kurzu tj. 5 setkání nebo si vybrat jen jednotlivé 
semináře. Délka jednoho semináře je cca 2,5 hod. Na odbornost kurzů 
dohlíží pracovníci Domova u fontány z Přelouče, LDN Rybitví a další zku-
šení pracovníci.
Kurzy  se  budou  konat  v  okrese  Pardubice  v  období  září  2017  –  sr-
pen  2018.  informační  schůzka  o  kurzech  proběhne  10.  10.  2017 
od  17:00  do  18:00  hod  v  Budově  T-String,  Masarykovo  nám.  1484,  
5. patro. Srdečně Vás zveme.

Kontakt pro více informací a přihlášení do kurzu: 
Pavlína Valentová, valentova@jhs-centre.cz, tel. 775 500 622

pomůcky,  kterou  předvedeme a můžeme některé  i  zapůjčit  k osobnímu 
vyzkoušení v domácím prostředí. Při výběru pomůcky také poradíme, jak 
je možné si požádat o příspěvek na  krajské pobočce úřadu práce.
Dále provádíme základní servis sluchadla a dalších kompenzačních po-
můcek,  popřípadě  poradíme  jak  postupovat  v dalších  činnostech  sou-
visejících  s  problémy  sluchadla  a  ostatních  kompenzačních  pomůcek.  
Naše služby zahrnují i instalace u klienta přímo v domácím prostředí.

Jestliže máte problém se sluchem, nebojte se jej začít řešit. Můžete nás 
kontaktovat telefonicky na čísle 466 301 888 nebo prostřednictvím e-
-mailu na adrese: shw@email.cz. 

Provozní doba střediska je PO, ÚT 8:00–15:00 hod, ST – 8:00–14:00 
hodin. 

Jindřich Socha, odborný sociální pracovník

❑ ❑ 
❑ ❑

1
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Srdečně zveme malé i odrostlejší čtenáře/nečtenáře na akce pořádané knihovně mo Pardubice iii. 
vyberte si z kalendáře akcí a určitě přijďte!

celý 
týden

2.–6. října
roční registrace zdarma pro seniory a ženy na mateřské dovolené 
v rámci Týdne knihoven 2017

středa 4. října Dílničky pro seniory – podzimní inspirace

celý 
týden

2.–6. října

Soutěž pro všechny registrované čtenáře. Přijďte v tomto týd-
nu do knihovny a odpovězte na otázku: Jak se jmenuje naše nová 
kuličková hra, která se hrála v reportáži Východočeské televize V1 dne 
28. 8. 2017?

Vylosovaný výherce získá zábavnou deskovou hru.

celý
týden

2.–6. října

Soutěž pro MŠ a ZŠ – vytvořte libovolnou technikou dílo na for-
mátu a3, kde bude vaše třída zachycena při hře. Výkres nám 
odevzdejte do konce října 2017. Odměnou pro nejoriginálnější společ-
nou třídní práci bude hromada sladkostí pro celou třídu J

středa 11. října Středeční antistresové kreslení

středa 18. října Středeční antistresové kreslení

čtvrtek 19. října Deskohraní  s Herní ligou

středa 25. října
Podzimní prázdninové dílničky  
pro děti

pondělí 30. října
Halloween – Děti, Přijďte si s námi  
vytvořit Strašidýlka!

úterý 14. listopadu vánoční dílničky pro seniory

středa 15. listopadu Středeční antistresové kreslení

čtvrtek 16. listopadu Deskohraní s Herní ligou

středa 22. listopadu vánoční zdobení stromečku knihovny

středa 29. listopadu vánoční zdobení stromečku knihovny

středa 6. prosince Papíroví čerti a mikuláš v knihovně (dílničky)

středa 13. prosince Dáreček pod stromeček (dílničky)

středa 20. prosince vánoční zdobení stromečku knihovny

čtvrtek 28. prosince Silvestrovské dílničky – pro veřejnost

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | září 2017

Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III  7

PoZvÁNKa Do KNiHovNy Na DubiNĚ



Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | září 2017

Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III – periodický tisk územního samosprávného celku | Vychází jako čtvrtletník | Vydává Městský obvod 

Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ 00274046 | www.pradubice.eu | Kontakt: tel. 466 799 131, e-mail: posta@umo3.mmp.  

Evidenční číslo: MKČRE 15361 | Náklad: 7000 výtisků

8   Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III

v neděli 15. října od 13:30 do 16:30 hodin
 se na prostranství centrálního parku Dubina 

uskuteční odpoledne plné zábavy, soutěží  
a her pro děti spojené se pouštěním draků. 

DRAKIÁDA

Nejen děti, ale i dospělí se 
mohou zapojit do výroby 
vlastního draka, pouštění 

draků a užít si spoustu 
zábavy. Draka bude také 

možné zakoupit na místě.



Slovo StaroSty

pro odpočinek.  Naopak největší  problém je spatřován v parkování,  
v problémech se psy a kvalitě chodníků. Jako nejpalčivější problém 
v oblasti Doprava a parkování bylo označeno chování řidičů a kvalita 
komunikací. Pětina respondentů označila za problematickou propo-
jenost cyklostezek. Věřím, že zahájená stavba cyklostezky v centrál-
ní ose sídliště Dubina přispěje ke značnému zpřehlednění a zlepšení 
situace.  Uvedená  akce  byla  již  započata,  a  to  stavbou  veřejného  
osvětlení v listopadu tohoto roku. V kategorii Zeleň a čistota měst-
ského  obvodu  se  většina  (55  %)  domnívá,  že  se  okolí  jejich  domu  
zlepšilo.  Názory na dostatečnost péče o veřejná prostranství  jsou 
smíšené, o něco více lidí si myslí, že je péče dostatečná (50 %), 40 % 
lidí péče nevyhovuje. Jednoznačně nejvíce lidem vadí nedostatečný 
úklid psích exkrementů (47 %), nedostatečný úklid v okolí kontejne-
rových stanovišť a vandalismus označilo přes 20 % osob. V oblasti 
Bezpečnost polovina respondentů uvedla, že se cítí bezpečně, 36 % 
se bezpečně necítí a 9 % neví. Za největší nedostatek lidé považují 
nedostatečnou  pochůzkovou  činnost  Městské  policie,  rušení  noč-
ního lidu a častý výskyt problémových osob. V kategorii  Volný čas 
– sport a kultura uvedlo 68 % respondentů, že je na území obvodu 
dostatek možností, jak trávit volný čas s tím, že čtvrtina navrhovala 
zajistit lepší propojení cyklistických stezek a volá po širší síti kavá-
ren, cukráren či čajoven.
Poslední hodnocenou oblastí byla Práce radnice a vztahy mezi oby-
vateli.  Téměř  čtvrtina  lidí  je  toho  názoru,  že  není  třeba  zlepšovat  
v této oblasti  nic,  někdo dokonce chválil  vstřícný přístup úředníků 
ve srovnání  s ostatními úřady.  Šestina dotázaných by uvítala více 
kontaktů  zastupitelů  s  občany  (ohledně  závažných  záměrů  –  vý-
stavba  domů,  parkovišť  apod.)  a  žádá  větší  dostupnost  informací  
(informační tabuli v sídlišti).
Za váš zájem a ochotu spolupracovat při řešení problémů v obvodě 
vám velice děkuji.  Vaše připomínky byly ve většině podnětné a ne-
zůstanou  jen  v  šuplíku.  Humanitní  komise  Rady  MO Pardubice  III  
na svém jednání vylosovala z účastníků ankety tři  výherce.  Blaho-
přeji paní I. Nožičkové, L. Novákovi a N. Vondrouškové k výhře dár-
kových poukázek v OD Tesco.
Jsme opět v adventním čase, a proto bych rád Vás všechny pozval 
na tradiční vánoční zpívání, které se uskuteční 23. prosince od 17 
hodin. Využijte vánoční nálady a možnosti se setkat s přáteli v před-
večer Štědrého dne. 
Děkuji všem za spolupráci v uplynutém roce a přeji všem zdraví a klid 
v roce nadcházejícím.

Váš starosta  
Vítězslav Štěpánek
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vážení spoluobčané,
blížící  se  konec  roku  vybízí  k  bi-
lancování a také plánování do bu-
doucna.  Dovolte,  abych  krátce  
připomněl  investiční  akce,  které  
přispěly  ke  zlepšení  života  v  na-
šem obvodě v letošním roce.
Největší  a  finančně  nejnáročnější  
akcí  byla  regenerace  panelového  
sídliště Dubina v ulicích Jana Zajíce 
a Josefa Janáčka (tzv.  esíčko u Pe-
nny marketu). Veškeré stavební prá-
ce jsou již předány, byly také dokon-

čeny finální terénní a sadové úpravy, které byly realizovány s ohledem 
na zateplování  domu čp.  948–952. Akce byla financována z rozpočtu 
obvodu a s využitím bezúročné půjčky od města Pardubice.  Dále bylo 
zrekonstruováno  parkoviště  za  Zdravotním  střediskem  v  ulici  Lidmily  
Malé.  V  jeho  blízkosti  (u  čp.  601  a  602)  bylo  rozšířeno  dětské  hřiště  
o herní prvek lanová pyramida určený pro děti od 5 do 14 let. Po nezbyt-
ných  projektových  přípravách  a  projednání  s  občany  byla  provedena  
oprava chodníku k čp. 973 s výsadbou dřevin, další vyžádané výsadby 
zeleně byly dokončeny před bytovým domem 957–8 v ulici Erno Košťála. 
Přehled dalších investičních akcí, které jsou plánovány na příští roky 
a jsou v různém stupni rozpracovanosti, naleznete uvnitř Zpravodaje.
Na konci října zasáhl nejen náš obvod extrémně silný vítr. Stromy, 
které  byly  poničeny  nebo  dokonce  vyvráceny,  byly  ošetřeny  nebo  
odstraněny a nahrazeny novými. V letošním roce bylo na území na-
šeho obvodu vysázeno 58 stromů a 3827 keřů. 
Současně bylo opraveno množství úseků chodníků a silnic napříč ce-
lým obvodem. Výčet oprav i výsadeb v roce 2017 je součástí zpravo-
daje. Zmínil bych snad jen poslední akci, kterou byla oprava chodníku 
v ulici Dašická v úseku od křižovatky s ul. K Pardubičkám po konec 
zálivu zastávky MHD, zejména s ohledem na rychlost a kvalitu pro-
vedené práce Službami města Pardubice a.s.
Do  10.  listopadu  měli  občané  možnost  vyjádřit  svoje  připomínky  
k životu  na obvodě v Dotazníku  2017.  Anketní  dvoulist,  který  jste  
do schránek dostali společně s podzimním vydáním zpravodaje, na-
bízel hodnocení šesti oblastí – obecná, doprava a parkování,  zeleň 
a čistota, bezpečnost, volný čas a práce radnice. Bylo nám doručeno 
182 odpovědí, které byly zpracovány a všechny vaše podněty a při-
pomínky, kritická i pochvalná hodnocení byly podrobně zpracovány, 
i  když  tento  počet  dotazníků  je  velmi  malým názorovým vzorkem 
z počtu zhruba 7 tis.  domácností.  V přehledu kvalit bydlení na ob-
vodě  ocenilo  70  %  dotázaných  dopravní  dostupnost  do  centra,  
60  % pak  zhodnotilo  lokalitu  jako  klidné  bydlení  s dostatkem míst  

Vítězslav Štěpánek
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informace Pro voliče

ský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů 
před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 
do 16.00 hodin.

HlaSovací líStky
Voličům budou hlasovací lístky dodány do domácností nejpozději do úte-
rý 9. ledna 2018, v případě konání II. kola volby obdrží volič hlasovací líst-
ky s postupujícími kandidáty přímo ve volební místnosti (tyto se již do do-
mácností nedodávají). Žádáme občany, aby si zkontrolovali označení 
svých schránek pro bezproblémové doručení hlasovacích lístků.

výběr HlaSovacíHo líStku
Po  obdržení  úřední  obálky,  případně  hlasovacích  lístků,  vstoupí  volič  
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 hlaso-
vat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

ZPůSob HlaSování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do vo-
lební 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 okrs-
ku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
Veškeré informace ohledně voleb, průběhu, způsobu hlasování najdete 
na www.mvrcz.cz a na webové stránce MO Pardubice III.

JUDr. Ludmila Knotková, tajemník úřadu

v pátek 12. ledna a v sobotu 13. ledna 2018 se ve standardních ho-
dinách (pátek 14:00  – 22:00 hodin; sobota 08:00 – 14:00 hodin) usku-
teční 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 26. a 27. ledna 
2018, 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 zastu-
pitelského  úřadu.  Voliči  mohou  žádat  o  vydání  voličského  průkazu  
u „svého“ obecního úřadu příslušného dle místa jejich trvalého pobytu 
již  od  28.  srpna  2017,  kdy  byla  volba  prezidenta  republiky  vyhlášena,  
avšak voličům tyto průkazy budou moci být vydávány (zasílány) 
nejdříve ve čtvrtek 28. prosince 2017.

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 5. 
ledna 2018 do 16.00 hodin (do této doby musí být žádost obec-
nímu 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 přípa-
dě u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku. Žádost lze 
zaslat (podat) též v elektronické podobě, avšak pouze prostřednic-
tvím datové schránky (musí se jednat o osobní datovou schránku voli-
če, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné).

•  OSOBNĚ – na našem úřadě nejpozději  do středy 10.  ledna 2018 
do 16.00 hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.

voličSký PrůkaZ Pro DruHé kolo volby PreZiDenta čr
V případě,  že volič  výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na ně-
které 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. zastupitel-

Dámy a pánové, vážení spoluobčané,

přeji Vám všem příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí,  
zdraví a spokojenosti jak v tomto roce, tak i v roce 2018.

V příštím čísle Zpravodaje se s Vámi rád podělím o zajímavé  
informace a problémy na našem obvodě,  

kterým se aktuálně věnuji.

S pozdravem
místostarosta MO Pardubice III

Václav Shejbal
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GranD feStival SmícHu nabíDne SeDm neJlePšícH komeDií roku 2017

PoPlatek Za komunální oDPaD a PoPlatek Ze PSů v roce 2018

 Východočeské divadlo Pardubice bude od 22. do 29. ledna 2018 hostit 
již 18. ročník GranD festivalu smíchu. Program soutěžní přehlídky, kte-
rá je svým zaměřením zcela unikátní, neboť se věnuje výhradně komedi-
álnímu žánru, divadlo uveřejnilo na svých internetových stránkách www.
vcd.cz  i  na  samostatném  webu  festivalu  www.festivalsmichu.cz. Diváky 
opět čeká sedm nejlepších komedií,  které v roce 2017 vznikly v českých 
divadlech.  Další  vynikající  komediální  představení  budou  moci  zájemci  
zhlédnout v doprovodném programu, v prologu či epilogu festivalu.
Mezi  nejkvalitnější  komediální  inscenace,  které  se  v  soutěžním  klání  
utkají  o titul  komedie roku 2017,  byly vybrány komedie o světě vědy 
Dotkni se vesmíru a pokračuj Městského divadla Brno, hudební retro 
inscenace  pro  celou  rodinu  tajný  deník  adriana  molea  ve  věku  13  
a ¾  v podání pražského Divadla v Dlouhé či současná britská komedie 
vincenc královéhradeckého Klicperova divadla. Výlet do světa mužských 
sebestředností nabídne konverzační komedie obraz Komorní scény Aré-
na z Ostravy,  pohled na jednu rodinnou večeři  zprostředkuje současná 
česká hra Pohřeb až zítra  Švandova divadla  na Smíchově a na dobu,  
kdy se zdálo všechno možné, zavzpomíná hudební komedie Městských 
divadel  pražských 60’s  aneb šedesátky.  Do šedesátých let  minulého 
století  diváky  přenese také pořádající  soubor  Východočeského divadla,  
který do soutěže vysílá nelítostnou komedii podle slavného Formanova 
filmu Hoří, má panenko! 
„V minulých letech převládalo u vybíraných titulů především kritérium množ-
ství smíchu, dnes už je ale jasné, že divadelní komedie má i hlubší význam. 

Sazba poplatku za TKO pro rok 2018 zůstává stejná jako v předchozích 
letech, a to ve výši 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Splatnost poplat-
ku je do 30. dubna 2018.
Poplatek ze psů pro rok 2018 zůstává též ve stejné výši jako v letech 
předešlých,  tedy 1 200 Kč za rok a psa (jehož držitel  má trvalý pobyt 
či  sídlo  v panelovém či  bytovém domě)  či  200 Kč za  rok  a psa (jehož 
držitel  má trvalý pobyt či  sídlo v rodinném domě nebo je poživatelem 
sirotčího, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a tento dů-
chod je jeho jediným příjmem).  Poplatek je splatný do 15. března 2018. 
Pokud  sazba  poplatku  činí  za  jednoho  psa  více  jak  400  Kč,  je  možno  
poplatek hradit ve dvou stejných dohodnutých splátkách se splatností 
k 15. březnu a 15. srpnu roku, nebo ve čtyřech dohodnutých splátkách 
k 15. březnu, 15. květnu, 15. srpnu a k 15. listopadu. 
Úřad městského obvodu bude občanům složenky k placení místních po-
platků distribuovat do jejich domovních schránek v měsíci únoru 2018. 
Pokud nebudou domovní schránky řádně označeny, mohlo by se stát, že 
složenky nebude možné doručit. Neobdržení složenky ovšem poplatníka 
nezbavuje povinnosti místní poplatek hradit. Ke splnění poplatkové po-
vinnosti 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 nahlášen trvalý pobyt, zejmé-
na pokud mají jiné příjmení. Tento problém vzniká např. v případech, kdy 
rodiče přihlašují své děti k trvalému pobytu k prarodičům, apod.
Poplatky lze hradit v hotovosti na pokladně Úřadu městského obvodu 
Pardubice  III,  Jana Zajíce  983 (nelze  platit  platební  kartou)  v provoz-
ních hodinách, a to v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek 

Pro  tvůrce  se  stává  prostředkem  k  vyjadřování  postojů  k  nejpalčivějším  
problémům života  jednotlivce  i  celé  společnosti.  Komediální  řešení  situací  
prostupuje všemi žánry a je vyhledávaným prvkem ke sdělování i těch nej-
vážnějších témat. Je tedy přirozené, že i náš festival nemůže tyto moderní 
trendy a přístupy ignorovat,“ říká ředitel festivalu Petr Dohnal.
Soutěžní komedie bude tradičně hodnotit odborná a studentská porota, 
své hlasy samozřejmě opět odevzdají i sami diváci. Hlavní cenou festiva-
lu pak bude titul Komedie roku 2017, dále budou předány Ceny odborné 
a studentské poroty, Cena diváků a Ceny za nejlepší ženský a mužský 
herecký  výkon.  Posedmé  bude  udělena  i  Cena  Genia  smíchu,  která  je  
oceněním za mimořádný přínos v herectví, režii či jiné oblasti divadelnic-
tví komediálního žánru v posledních letech. Novinkou 18. ročníku bude 
Cena za nejlepší režii. „Na většině festivalů se obvykle odměňují divadla 
a herci, přitom za každým dobrým hereckým výkonem, za výběrem a re-
alizací  inscenace  stojí  režisér.  Jeho  vize,  akcentace  tématu  a  použité  
výrazové prostředky jsou nezaměnitelné zejména u komediálního žánru. 
Novým oceněním proto chceme oboru režie vyjádřit náležitý respekt,“ 
odůvodňuje navýšení festivalových cen dramaturgyně Jana Uherová.
výsledky  festivalu  budou  vyhlášeny  v  rámci  závěrečného  Ga-
lavečera  smíchu,  který  v  posunutém  přímém  přenosu  tradičně  
odvysílá česká televize. večerem diváky provede herec a režisér 
miroslav Hanuš. 

Radek Smetana 
PR manažer VČD Pardubice

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  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 nebo ke sta-
žení na webových stránkách Městského obvodu Pardubice III.
Do 30. 4. 2018 je možno k placení místního poplatku za TKO využít po-
kladny úřadů městských obvodů I – VIII, nebo centrální pokladnu Ma-
gistrátu města Pardubic na nám. Republiky 12. Po tomto termínu platbu 
v hotovosti je možné učinit jen na pokladně místně příslušného úřadu 
městského obvodu.

Další informace o poplatcích je možné získat u správkyň poplatků:
Iveta Škodová, tel. č.: 466 799 135, mobil: 731 198 164;
Petra Lemberková, tel. č.: 466 799 138, mobil: 602 172 160.

nebo na webových stránkách:
www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody



V průběhu roku 2017 byly  prováděny oPravy cHoDníků a voZo-
vek  Z  DůvoDu  ZaJištění  ScHůDnoSti  StávaJícícH  komu-
nikací, např.: 
•  oprava chodníku v ulici Na Okrouhlíku (od x s ul. Studánecká po x s ul. 

U Háje),
•  opravu přístupového chodníku k čp. 973 v ulici Erno Košťála,
•  oprava komunikace – chodníku v ulici Bartoňova (přístupový chodník 

k čp. 825, podélný chodník před čp. 826 a podélný chodník k čp. 830),
•  oprava propadů v komunikaci – chodníku v ulici Mandysova,
•  lokální oprava chodníku v ulici Jana Zajíce před ZŠ Dubina za domečky,
•  chodník z betonových dlaždic v ul. Bartoňova u čp. 832,
•  zajištění schůdnosti komunikace pro ZTP v ulici Bartoňova od čp. 938 

po čp. 923,
•  oprava propadů chodníku v ulici Erno Košťála,
•  oprava chodníku u parkoviště v ulici Lidmily Malé,
•  oprava chodníku v ulici Dašická v úseku od křižovatky s ul. K Pardubič-

kám po konec zálivu zastávky MHD,
•  oprava chodníku ve vnitrobloku ulic Na Drážce za čp. 345-349 a Ru-

munská,
•  oprava místní komunikace v ulici Na Okrouhlíku.

Dále byly v průběhu roku prováděny opravy a údržba poruch kanalizace, 
které slouží výlučně k odvádění povrchových vod z pozemních komuni-
kací, např. 
•  výškové úpravy mříží silničních vpustí a odvodňovacích žlábků,
•  výměny poškozených mříží silničních vpustí a odvodňovacích žlábků,
•  opravy šachet silničních vpustí a odvodňovacích žlábků,
•  výměny poškozených košů silničních vpustí,
•  opravy kanalizačních přípojek silničních vpustí a odvodňovacích žlábků 

do hlavního kanalizačního řadu,
•  zřizování nových silničních vpustí a odvodňovacích žlábků sloužících 

pro odvodnění komunikací,
•  strojní a ruční čištění silničních vpustí a odvodňovacích žlábků.

cykloSteZka v centrální oSe SíDliště Dubina – Severo-
výcHoD – JiHoZáPaD, ParDubice
V letošním roce byla společností MIROS majetková a.s. zahájena rekon-
strukce  cyklostezky  dlouhé  cca  420 metrů,  která  vede  centrální  osou  
sídliště Dubina severovýchod – jihozápad Dubina a kříží osu již zrekon-
struované cyklostezky severozápad – jihovýchod. Úpravy začínají napo-
jením na komunikaci v ulici Blahoutova a končí napojením na komunikaci 
mezi ulicemi Erno Košťála a Dubinská. 
Jak jsme již psali součástí rekonstrukce cyklostezky je i úprava někte-
rých  přístupových  chodníků  napojených  na  cyklostezku.  Povrch  čás-
ti  cyklostezky  bude  asfaltobetonový  a  pochozí  plochy  pro  chodce  ze  
zámkové dlažby. Dále bude provedena rekonstrukce veřejného osvětle-
ní, obnova dopravního značení, osazen nový mobiliář včetně sadových 
a terénních úprav.
Do konce roku 2017 bude realizována část veřejného osvětlení v úse-
ku mezi komunikacemi Erno Košťála a parkovištěm Erno Košťála (proti 
čp.  970  –  972).  Dále  budou  odstraněny  vyvýšené  betonové  záhony.  
Ostatní práce budou vzhledem k očekávaným klimatickým podmínkám 
pokračovat v roce 2018, kdy budou i dokončeny. Případné vaše dotazy 
vám zodpovíme na odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Pardu-
bice III.

inveStiční akce v roce 2017

reGenerace  PanelovéHo  SíDliště  Dubina  –  lokalita  5a  
(5a-k1, 5a-03, 5a-04), ParDubice
Stavba  „Regenerace  panelového  sídliště  Dubina  –  lokalita  5A  (5A-K1,  
5A-03,  5A-04),  Pardubice“ byla zahájena v  listopadu 2016 a dokonče-
na  v  listopadu  2017.  V  roce  2016  byla  provedena  přeložka  vysokého  
napětí elektro, bez které by nebylo možné stavbu uskutečnit. Dále byla 
provedena rekonstrukce chodníků před bytovým domem čp. 984 – 986 
a čp 947. V letošním roce 2017 byla provedena rekonstrukce chodníků 
za čp. 947 a před bytovým domem čp. 948 – 952, rekonstrukce veřej-
ného osvětlení, parkovacích míst, místní komunikace přilehlé k parkova-
cím místům a 3 nové kontejnerové přístřešky. Na přechodu pro chodce 
byl  vybudován  středový  ostrůvek.  Součástí  stavby  byly  výsadby  keřů  
a stromů. Celá stavba měla být dokončena v květnu 2017, ale z důvodu 
rekonstrukce bytového domu čp. 948 – 952 nebyly realizovány terén-
ní úpravy a výsadby před tímto bytovým domem, tyto byly dokončeny 
v listopadu 2017. 

oPrava cHoDníků v ulicícH SPoJilSká, na koPci, Hranič-
ní a v čáSti ulic raabova a PoD liPami
Podle projektové dokumentace z roku 2011 byla na jaře 2017 provedena 
oprava chodníků - větev B – v ulici Spojilská (od ulice Lesní pravá část) 
a v ulici Pod Lipami (pravá část po restauraci U Vojtěchů). 

Parkoviště Za ZDravotním 
StřeDiSkem
V  období  letních  prázdnin  2017  
byla  provedena  oprava  povrchu  
betonového  parkoviště  za  Zdra-
votním střediskem v ulici  Lidmily  
Malé.

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody
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Těm, 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.

Dne 2. prosince – v první adventní víkend – oslavila své 105. naro-
zeniny paní Marta Peštová, rodačka z Kyšice u Plzně. V Pardubicích 
ve Studánce žije již přes padesát let. Pobývá u svého syna,  
kde se těší přízni i dospělých vnuček a pravnoučat. 
Paní Peštové k významnému jubileu přejeme  
hlavně hodně zdraví, radosti a pohody.

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří v zimních  
měsících oslaví svá životní jubilea.

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | prosinec 2017
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při cestě do a ze Základní školy Studánka. Projekt řeší vybudování čtyř 
vyvýšených  míst  pro  přecházení,  a  to  na  křižovatce  ulic  Luční  a  Věry  
Junkové, na křižovatce ulic Pod Lipami a Pod Zahradami, na křižovatce 
ulic Ve Stezkách a Luční a na křižovatce ulic Spojilská a Raabova. Nyní 
probíhá stavební řízení.

Stavební úPravy v ul. na DráŽce u čP. 1561 - 1563
Je zpracovaná projektová dokumentace s názvem „Stavební úpravy v ul. 
Na Drážce u čp. 1561 - 1563“. Projektová dokumentace řeší úpravy ko-
munikací,  veřejného osvětlení,  sadových  a  terénních  úprav  za domem 
čp.  1561  -  1563 a ve vnitrobloku  domů čp.  1561  -  1563 a čp.  1558 -  
1560. V současné době probíhá územní řízení o umístění stavby. Poté 
bude podána žádost o stavební povolení a realizace stavby je plánovaná 
po dokončení zateplení bytového domu čp. 1558 - 1560. 

Parkovací Stání u bytovéHo Domu čP. 1247
Je zpracovaná projektová dokumentace s názvem „Parkovací stání u by-
tového domu čp. 1247“, která řeší vybudování 10ti nových parkovacích 
stání  z boční  strany  bytového  domu čp.  1247,  proti  vstupu  do domu,  
v místě, kde je v současnosti travnatá plocha. 

oPravy cHoDníků
Podle projektové dokumentace z roku 2011 s názvem „Oprava chodníků 
v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipa-
mi“,  zbývá dokončit  opravu chodníků v  ulici  Hraniční  (pravá strana od 
zvoničky) a v ulici Raabova (od křižovatky s ulicí Hraniční po křižovatku 
s ulicí Spojilská). Součástí opravy chodníků s označením větev D je i re-
konstrukce veřejného osvětlení.
Nezapomínáme  ani  na  další  chodníky  ve  Studánce,  na  Slovanech  a  na  
Drážce. Plánujeme pokračovat v opravách a postupně opravit všechny po-
škozené chodníky na území našeho obvodu, ale jejich opravy musíme koor-
dinovat s vlastníky inženýrských sítí. Po dokončení rekonstrukce plynovo-
du v zástavbě rodinných domů ve Studánce a na Slovanech navážeme na 
akci RWE a.s. a provedeme opravy chodníků, abychom neopravili chodník 
(jako v ulici Spojilská) a následně byl rozkopán z důvodu výměny sítí. 

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

reGenerace  PanelovéHo  SíDliště  Dubina  –  lokalita  3a  
(3a-k5, 3a-k8, 3a-o2), ParDubice
Projekčně je zpracovaná stavba „Regenerace panelového sídliště Dubi-
na – lokalita 3A-K5, 3A-K8, 3A-O2“. Projekt řeší nedostatek parkovacích 
míst v ulici Bartoňova, jedná se o plochu mezi bytovými domy čp. 821 
a  čp.  833  v  ulici  Bartoňova.  Na  stávajícím  nevyužívaném  antukovém  
hřišti je navrženo vybudování nového parkoviště. Vedle výměníku jsou 
navrženy 2 kontejnerové přístřešky, každý s kapacitou 9 ks kontejnerů, 
do nichž se přemístí kontejnery, které jsou nyní podél místní komunika-
ce vedle bytového domu čp. 845. Dále je navržena oprava komunikace 
k bytovému domu čp. 849. Součástí stavby je i veřejné osvětlení v dané 
lokalitě  a  sadové  úpravy.  Je  zpracována  projektová  dokumentace  pro  
provádění  stavby  a  vydané  platné  stavební  povolení.  Plocha  nevyuží-
vaného antukového hřiště nyní slouží jako dočasné parkoviště do doby 
zahájení stavby. Zahájení stavby plánujeme v roce 2018.

roZšíření ParkovacícH míSt v ul.  luční a ProDlouŽení 
cHoDníku PoDél Zš StuDánka Do ul. ve SteZkácH
Projektová dokumentace s názvem „Rozšíření  parkovacích míst v ul.  Luční  
a prodloužení  chodníku  podél  ZŠ  Studánka  do ul.  Ve Stezkách“  řešící  zvý-
šení 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 je připravená k realizaci. Součástí stavby bude přeložka kabelu 
veřejného osvětlení  a nové výsadby keřů  a stromů jako náhradní  výsadba 
za pokácené 3 stávající stromy. Předpokládáme zahájení stavby v roce 2018.

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)
Na opravu chodníku od křižovatky s ulicí Věry Junkové po křižovatku s ulicí 
Bezdíčkova (před bytovými domy čp. 1374-1375, čp. 1376-1377 a čp. 1397) 
je  zpracovaná  projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby  a  vydané  
platné stavební  povolení.  Stavba opravy chodníku musí  být  koordinována 
s připravovanou stavbou rekonstrukce kanalizace v ulici Sezemická, jejímž 
investorem bude společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a splněn 
požadavek této společnosti, že v rámci stavby musí být provedena výměna 
dotčených vodovodních a kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti.

úPravy Pro Zvýšení beZPečnoSti v ulici Jana ZaJíce
Je  zpracovaná projektová dokumentace  na zvýšení  bezpečnosti  v ulici  
Jana Zajíce v úseku od křižovatky u Pergoly po křižovatku s ulicí Luďka 
Matury, a to drobnými stavebními úpravami a dopravním značením, čímž 
dojde ke zkrácení délky přechodů na normové hodnoty, zajištění rozhle-
dových poměrů na přechodech a ke zvýšení kapacity parkovacích míst.

Stavební úPravy v ul. beZDíčkova u čP. 1502 - 1503 a v ul. 
na DráŽce u čP. 1499 – 1501
Je zpracovaná projektová dokumentace stavby: „Stavební úpravy v ul. 
Bezdíčkova u čp. 1502-1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499-1501“, která 
řeší stavební úpravy účelových komunikací, včetně nových parkovacích 
míst, veřejného osvětlení, sadových a terénních úprav. Na stavbu je vy-
dáno platné stavební povolení.

Zvýšení beZPečnoSti Dětí Při ceStě Do Zš StuDánka
Je zpracovaná projektová dokumentace řešící zvýšení bezpečnosti dětí 

a Jak JSme na tom S inveStičními akcemi Plánovanými na Další roky



mýty a fakta o občanSkýcH PrůkaZecH

PoSkytnutí Dotací Z „ProGramu Pro PoSkytování Dotací Z roZPočtu  
měStSkéHo obvoDu ParDubice iii“ v roce 2018

Jedním z nejčastějších mýtů,  s kterými se lze v návaznosti  na zákony 
platné  v České  republice  setkat,  je  údajná  povinnost  každého občana  
mít u sebe občanský průkaz, kdykoli se nad dovolenou vzdálenost vzdálí 
od svého bydliště. Někdy se udává 50, 100 či 200 metrů. Tato informa-
ce však od účinnosti stávajícího zákona č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, není pravdivá.
Občan, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, 
je  povinen  mít  občanský  průkaz.  To  však  neznamená,  že  by  jej  musel  
mít vždy u sebe. Žádný právní předpis takovou obecnou povinnost ne-
stanoví.
Mnozí v této souvislosti namítnou, jak potom může občan prokázat svo-
ji totožnost, vyzve-li jej k tomu např. strážník městské či státní policie. 
K tomu však lze užít i jiné doklady, které jsou veřejnou listinou - např. 
řidičský  průkaz,  zbrojní  průkaz  nebo  pas.  Vzhledem  k  tomu,  že  zákon  
nestanoví,  jakým  způsobem  je  občan  povinnost  svoji  totožnost  pro-
kázat,  přicházejí  v  úvahu  i  další  možnosti  –  např.  studentský  průkaz,  

I  v následujícím  roce  2018  bude  městský  obvod  podporovat  jednotli-
vé kulturní a sportovní akce pořádané na území svého obvodu formou 
finančního  příspěvku  na zajištění  dané  akce.  Do  konce  letošního  roku  
(do 29. 12. 2017 do 12:00 hod, v případě zaslání žádosti poštou rozho-
duje datum na podacím razítku) mohou zájemci podávat žádosti o do-
tace z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu 

kartička na městskou hromadnou dopravu či svědectví osoby, které jde 
s občanem po ulici. To vše je možné, pokud tak bude totožnost osoby 
spolehlivě prokázána.
Vedle situací kontroly ze strany strážníků přichází v úvahu užití občan-
ského průkazu i v řadě jiných běžných situací. Jednou z nich je žádost 
obsluhy v restauraci, aby návštěvník při objednání piva prokázal, že mu 
bylo 18 let.  Ačkoli  žádný zákon neukládá osobě objednávající  pivo po-
vinnost  ukázat  obsluze  svůj  občanský  průkaz,  neučiní-li  tak  nebo  ne-
prokáže-li svůj věk jinak, pivo jednoduše nedostane (nebo by jej alespoň 
dostat neměla).
K tématu občanských průkazů je možné ještě dodat, že zákon zakazu-
je, aby byl občanský průkaz přijímán jako zástava. Nikdo tedy nemůže 
občana nutit, aby mu odevzdal svůj občanský průkaz např. do doby, než 
splatí svůj dluh.

Mgr. Petr Tomášek
katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Pardubice III“  pro rok  2018.  Pravidla  pro jejich  poskytování  i aktuální  
žádost pro rok 2018 najdete na našich webových stránkách 
www.pardubice.eu „ úřad „ městský obvod Pardubice III „ radnice „ for-
muláře.

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise

PeJSkaři a JeJicH maZlíčci akce roDinnéHo centra kuliHrášek

Bohužel asi ne každý si uvědomuje, že péče o psa je odpovědnost a zá-
vazek. Jinak bychom neregistrovali  tolik stížností na chování pejskařů, 
pokud jde o uklízení psích exkrementů. Na našem obvodě je rozmístěno 
65 košů na psí exkrementy se zásobníky a sáčky. Sáčky jsou pravidelně 
doplňovány. Navíc máme dále na obvodě 120 odpadkových košů. Dříve 
jsme  objednávali  úklid  psích  exkrementů  pomocí  mobilního  vysavače,  
ale uklidit po svém psovi je povinnost jeho majitele a nikoliv naše. Úklid 
psího exkrementu patří k základní péči o psa, ale především ke slušnému 
chování. Každý přece ví, jak je nepříjemné se vyhýbat psím hromádkám 
nebo do nich přímo šlápnout.  Roztálý sníh po zimě vždy odhalí  hříchy 
pejskařů,  kteří  v  zimě  nesbírali  hromádky  po  svých  mazlíčcích.  Názor  
některých  pejskařů,  že  když  zaplatili  poplatek  za psa,  nemusí  po něm 
uklízet, je zcestný. Důrazně žádáme majitele psů, aby uklízeli po svých 
psech. Na veřejném prostranství města Pardubic jsme v srpnu 2015 vy-
budovali první oplocený prostor pro volné pobíhání psů za řadovými ga-
rážemi v ul. Věry Junkové. I v tomto oploceném prostoru platí povinnost 
uklízet  psí  exkrementy.  Na území  obvodu  jsou  vymezené  další  plochy  
pro volné pobíhání psů, ale již neoplocené.  
Přejeme Vám mnoho příjemných procházek s Vašimi pejsky, pokud mož-
no bez nepříjemných zážitků.

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

DětSký karneval
Karneval pro děti od 3 let pořádá dne 10.2. 2018 Rodinné centrum Kulihrá-
šek. Těšit se můžete na soutěže a písničky s kapelou Apalucha. Místo a za-
čátek předprodeje vstupenek bude zveřejněno na www.rckulihrasek.cz

miniškolka kuliklubíčko roDinnéHo centra kuliHrášek
nabízí  pravidelné i  jednorázové hlídání  dětí  od 1  roku v malé  skupince 
max. 6 dětí. Zázemí školičky je v rodinném domku s vybavenou zahra-
dou ve čtvrti Studánka. O děti pečují zkušené a laskavé „tety“, které se 
dětem mohou věnovat individuálně. Každé úterý si s dětmi povídá také 
rodilý mluvčí  američan Bob. Bližší  informace naleznete na www.rckuli-
hrasek.cz či získáte na emailu tana.kulihrasek@seznam.cz

anGličtina Pro Děti 4-6 let
Od února otevíráme nový kurz angličtiny pro děti s rodilou mluvčí. Každé 
úterý 16:15 - 17:00, 15 lekcí v miniškolce Kuliklubíčko, Zajíčkova 1575, Par-
dubice. Cena 1 800 Kč. Přihlášky na emailu: tana.kulihrasek@seznam.cz

anGličtina Pro Děti 2-4 roky S roDilým mluvčím
Každé  úterý  9:00  -  9:30,  15  lekcí  v  miniškolce  Kuliklubíčko,  Zajíčkova  
1575, Pardubice. Cena 1 500 Kč. Přihlášky na emailu: tana.kulihrasek@
seznam.cz

❑ ❑ 
❑ ❑

1

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody
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PoZvánka – kam Za kulturou a Zábavou v roce 2018?

V  příštím  roce  opět  Městský  obvod  Pardubice  III  připravuje  pro  své  
občany kulturní a společenské akce, které mají již několikaletou tradici.
Již tradiční první akcí je „masopustní tancovačka“. V soboru 3. úno-
ra od 19:00 hod se uskuteční v sále Kulturního domu na Dubině.  Ma-
sopustní pohoštění je v ceně vstupenky. K tanci a poslechu bude hrát 
skupina „Pohoda“. Předprodej vstupenek se uskuteční pouze na Úřadě 
městského obvodu Pardubice III.
Po úspěšném konání Farmářských trhů v předchozích letech, v příštím 
roce opět přivítáme prodejce se zeleninou, ovocem, sadbou či pekařský-
mi  a  cukrářskými  výrobky.  farmářské  trhy  se  budou  konat  tradičně  
každou sobotu, a to počínaje první sobotou v lednu až do konce prosince 
2018, vždy od 6 do 12 hodin. 
Ve spolupráci  s Městskou policií  -  oddělení  prevence  se  v měsíci  dub-
nu uskuteční  další  ročník  „Dopravní  soutěže pro  děti“.  Je  to  měsíc  
bezpečnosti a proto i my pořádáme akci, která je zaměřená na osvětu 
a  informovanost  a otestování  dopravních  znalosti  dětí.  Děti  si  budou  
moci vyzkoušet své dovednosti při jízdě na kole, znalosti pravidel silnič-
ního provozu, dopravních značek, ale odborně zkontrolovat svá kola, zda 
odpovídají pravidlům a bezpečnému provozu.
Dále bychom Vás rádi pozvali na 30. dubna, kdy bude přichystán tradič-
ní „Slet čarodějnic“ s průvodem čarodějných masek, opékáním buřtů, 
soutěžemi a atrakcemi pro děti a s dalším bohatým zábavným hudeb-
ním a kulturním programem. 
V  letních  měsících  chystáme  opět  „Promenádní  koncerty“.  V  před-
chozích  letech  si  tyto  koncerty  našly  velkou  řadu  posluchačů.  Přijďte  
si poslechnout a zanotovat Vaše oblíbené písničky a třeba si i zatančit.
„Dětský den“  nás pak čeká v měsíci  červnu. Pro děti  budou tradičně 
připraveny soutěže a atrakce a další bohatý kulturní program, pro ško-
ly  a  školky  program již  dopoledne  a pro  širokou  veřejnou  pak  po celé  
odpoledne.  Stánky,  atrakce  a  soutěže  budou  umístěny  v prostranství  
centrálního parku Dubina. Zajisté i dospělí si přijdou na své. 
V průběhu letních měsíců počítáme opět s přípravou prázdninových se-
tkání  spojených  s opékáním  buřtů.   „opékání  buřtů“  se  bude  konat  
střídavě na Dubině a Na Drážce u restaurace Galanta. 
„Studánecké posvícení“ připravujeme na poslední neděli v měsíci srp-
nu nebo první neděli  v měsíci září.  Stejně jako v minulých letech bude 
připraven bohatý kulturní program, soutěže a atrakce pro děti a občers-
tvení pro všechny. Doufáme, že tím především dětem zpříjemníme konec 
prázdnin a vstup do nového školního roku.
Velmi nás potěšil zájem seniorů našeho obvodu a jejich nadšení pro sou-
těžení. I v příštím roce jsme se proto rozhodli k  pořádání akce pro starší 
občany.  V  měsíci  září  se  uskuteční  již  další  ročník  sportovní  akce  pro  
dříve narozené „Hry pro seniory“.  Sportovní  klání  se opět uskuteční  
na petanguovém hřišti v centru Dubiny, na ploše před základní školou 
Dubina a na sportovním hřišti u základní školy.       
Na podzimní měsíce jsou již  tradičně připravovány dvě akce ve spolu-
práci  s  místními  základními  školami.  „vítání  podzimu“  se  uskuteční  
v koncem září a bude opět zaměřeno na oslavu sv. Václava a konat se 
bude před ZŠ Dubina.  Součástí  bude průvod žáků v kostýmech v bar-
vách podzimu, výtvarné a tvořivé dílny pro děti, pečení brambor.
V  listopadu  se  pak  uskuteční  „Strašidelná  stezka“  s  tradiční  hallo-
weenskou tematikou a konat se bude, stejně jako v letech předchozích, 
ve spolupráci a v prostorách ZŠ Studánka. Nachystány budou opět sta-
noviště se soutěžemi ve strašidelném prostředí.
Ještě  předtím  se  v  říjnu  uskuteční  akce  spojená  s  pouštěním  draků  

„Drakiáda“. V rámci akce proběhne řada doprovodných soutěží, mimo 
jiné  právě  soutěž  o  nejlepšího  vlastnoručně  vyrobeného  draka.  Nejen  
děti  mohou soutěžit,  ale  i  jejich  rodiče  jsou zváni  a mohou se  zapojit  
a vrátit se tak do dětských let. Příznivý vítr nám všem.
Těsně před Štědrým dnem se pak sejdeme 23. prosince při společném 
„vánočním zpívání“ v centru Dubiny pod krásně ozdobeným vánočním 
stromkem a navodíme tu správou vánoční náladu. Zazpíváme si krásné 
vánoční koledy a budeme se společně s našimi dětmi těšit na ten nej-
krásnější den v roce. 
Pro  starší  občany  našeho  městského  obvodu  budou  i  v  příštím  roce  
otevřeny ve spolupráci  se základními školami Dubina a Studánka jarní  
a podzimní kurzy „Počítače pro seniory.  Kurzy opět povedou zkušení 
lektoři. Předmětem kurzů je naučit starší občany základům práce s PC 
a internetem, získání nových poznatků při používání výpočetní techniky 
a rozšíření si svých dovedností při práci s počítačem. 
Z finančních prostředků městského obvodu jsou  vybudována dvě hřiště 
na petanque. Jedno za restaurací Galanta na Drážce a druhé u hospody 
U Maxe na Dubině. Nemáte-li vlastní vybavení pro hru, můžete si herní 
sadu zapůjčit u personálu restaurací. Zasportovat a zasoutěžit si mů-
žou všichni bez rozdílu věku.
Pro „Stolní tenis pro seniory“ jsou v pavilonu A základní školy Dubina 
(vstup  přes  hřiště)  instalovány  čtyři  pinpongové  stoly.  Tato  sportovní  
aktivita je určena pro dříve narozené, coby lékaři doložená prevence Alz-
heimerovy choroby. Možno si na místě zapůjčit pálky a míčky u správce 
hřiště ZŠ Dubina (tel. kontakt správce: 723 068 612). Vybavení pro hru 
bylo opět pořízeno z finančních prostředků našeho městského obvodu. 
Městský obvod je veden snahou při pořádání kulturních, společenských 
či sportovních akcí potěšit všechny občany bez rozdílu věku.
O dalších aktivitách a plánovaných akcích a jejich přesných termínech 
konání  Vás  budeme  průběžně  informovat  na  internetových  stánkách  
našeho městského obvodu nebo prostřednictvím Zpravodaje, který na-
leznete ve svých domovních schránkách. 

Na všechny akce Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.
Ing. Irena Štěpánková

tajemník humanitní komise

PříPravy na „maSoPuStní tanco-
vačku“ JSou v Plném ProuDu

První kulturní akce nadcházejícího roku se uskuteční  
v sobotu 3. února 2018 od 19:00 hodin  

v sále Kulturního domu Dubina. 

I tentokrát bude nachystáno voňavé masopustní občerstvení – 
čerstvé klobásky, jitrnice a jelítka, tlačenka a uzené, ale také chléb 

se sádlem a škvarky. Občerstvení je součástí ceny vstupného. K tanci 
a poslechu zahraje skupina „Pohoda“. V bohaté tombole vyhraje každý.

vstupenky lze zakoupit PouZe 
 na úřadě městského obvodu Pardubice iii, Jana Zajíce 983.

Všichni jste srdečně zváni!
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SvoZ oDPaDu v obDobí Svátků  
v roce 2017

V době vánočních svátků, které letos připadají na pracovní dny na pon-
dělí a úterý 25. a 26.12. 2017, bude zachován standardní harmonogram 
svozu komunálního odpadu i separovaných složek odpadu pro občany 
města, firmy i obce. Všechny separační dvory budou v době vánočních 
svátků v tyto dny uzavřeny. 
Za pondělní svoz odpadu na Nový rok 1.1. 2018 bude probíhat náhradní 
svoz  až  v  úterý  2.1.  2018,  stejně  tak  budou  o  1  den  svozu  posunuty  
veškeré  standardně  plánované  svozy  nádob,  tzn.,  že  nádoby,  které  by  
se standardně sypaly v úterý, budou svezeny ve středu, středeční svoz 
bude realizován ve čtvrtek,  čtvrteční  v pátek a nádoby,  které se stan-
dardně  sváží  v pátek,  budou  na začátku  ledna  mimořádně  svezeny  až  
v sobotu 6.1. 2018. Tímto prosíme ty občany a zákazníky, kterých se tato 
změna dotkne, aby toto brali v potaz a nádoby připravili k výsypu v prů-
běhu 1. kalendářního týdne roku 2018 o den déle, než jsou obvykle zvyklí.  
Od 2. kalendářního týdne roku 2018 bude již svoz probíhat beze změn 
a pravidelně tak, jak je nastaven standardní harmonogram svozů nádob.

Dále připomínáme, že Ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční stro-
meček přímo na separační dvůr,  mají  možnost odložit živé odstrojené vá-
noční stromky ke stanovištím kontejnerů. Žádáme, aby stromky byly zbave-
ny veškerých ozdob, protože jsou poté odvezeny na městskou kompostárnu 
do Dražkovic, kde se stávají vstupní surovinou na výrobu kompostu. 

roZPočet měStSkéHo obvoDu  
ParDubice iii na rok 2018

Městský  obvod Pardubice  III  připravuje  návrh  svého rozpočtu  na  rok  
2018, který je schvalován Zastupitelstvem městského obvodu Pardubi-
ce III na svém jednání 18.12.2017. Jeho příprava vychází ze základních 
úkolů svěřený městským obvodům v rámci správy svého území. Celkový 
objem rozpočtu obvodu na rok 2018 je ve výši 37 317 tis Kč.

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí

PoZvánka Do kniHovny

20
17 20. 12. Zdobení vánočního stromu

28. 12. Silvestrovské dílničky

20
18

18. 1. Deskohraní s Herní ligou

24. 1. Lichožrouti v knihovně

14. 2. Valentýnské srdce

15. 2. Deskohraní s Herní ligou

Všem čtenářům děkujeme za shovívavost k přetrvávajícím problémům 
s připojením k internetu. Na odstranění problémů pracujeme, v plánu je 
i nový knihovnický systém. 
Plánované  akce  v  knihovně  na  rok  2018  slibují  množství  zážitků  pro  
všechny  čtenáře  bez  rozdílu  věku.  Sledujte  akce  na  webové  stránce  
knihovny nebo na Facebooku a přijďte s námi pobýt.

 za knihovnu Bc. Petra Gadlenová

  
  

 

 

  

 

 

 Vánoční 
      

   
 

23. prosince 2017 
od 17 hodin 
CENTRÁLNÍ PARK DUBINA 

  
* Ježíškova pošta * vánoční kolotoč * vánoční pečivo * 

 * teplý svařák * mošt pro děti * svíčky * dárky * vystoupí kapela POUTA *   
*dětský pěvecký sbor Světlušky při Základní škole Studánka * 

* Spolek pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk * 
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