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Slovo starosty
Vážení přátelé, milí sousedé a drazí spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás nyní přivítal na stránkách prvního zpravodaje v roce 2022. V roce, který bude 

opět plný plánů a akcí. Rok 2022 je pro mě osobně i rokem, kdy musím složit své účty nejen Vám, 

ale také obvodu. Jedná se totiž o rok volební a právě Vy rozhodnete, jak letošní komunální volby  

na podzim dopadnou.

Ale podzim je ještě daleko, a tak pojďme řešit věci aktuálnější. Vánoční svátky máme za sebou,  

bohužel jsme znovu přišli o tradiční vánoční punče, ale za zmínku stojí, že minulý rok to bylo již 

popáté, co náměstí Dukelských hrdinů ozdobil vánoční strom.

Masopust

Rokycanova
po rekonstrukci



Slovo starosty
Po dlouhé vynucené pauze se nám opět poda-
řilo zrealizovat masopust. Děti z našich mateř-
ských a základních škol si ho užily i přes chladné 
počasí a sněžení. Ano, opravdu sněžilo, ale jen 
během konání masopustu. Hned jak masopust 
skončil, sněžení také.

V březnu proběhl i dětský karneval, ale ve 
chvíli, kdy píšu tyto řádky, je to akce, která se 
teprve bude konat. V dubnu se dočkáme Zele-
ného čtvrtku a čarodějnic. Ale nebojte, tím roz-
hodně nekončíme. V květnu nás čekají májové 
slavnosti s doprovodným programem a kape-
lami. Nedílnou součástí přitom bude soutěž  
„O starostův májový koláč“. O všech těchto 
akcích Vás budeme informovat na našem  
FB profilu i na webových stránkách obvodu.

Dále máme naprojektovány rekonstrukce 
vnitrobloků a třeba i chodníků v Dražkovicích.  
Nejen tam také budeme rozšiřovat dětské herní 
prvky.

Nyní mi dovolte popřát Vám, stejně jako každý 
rok, krásné a klidné Velikonoce. Těším se na 
setkávání s Vámi nejen na akcích obvodu, ale 
konečně také na dnech se starostou, kde se 
rád budu věnovat Vašim dotazům, poznatkům 
i komentářům.

Tři druhy koláčů z místních pekáren, jitrničky, jelítka, krkovice, tlačenka, klo-
básky, chléb, teplý čaj, ale především rej masek dětí z mateřských a základ-
ních škol. Dukla po dvouleté odmlce v pátek 25. 2. 2022 ožila a děti si mohly 
připomenout tradiční masopustní veselici.
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dokončení ze strany 1.

Jiří Rejda
starosta MO Pardubice V

Zuzana Sieglová
foto: Alžběta Píšová

Bujaré veselí, živá muzika a rej 
masek opět na Dukle

První zmínky o masopustu v naší zemi jsou 
datovány do 13. století. Původem se jedná  
o pohanský zvyk, který souvisel s oslavami 
konce zimního období a nadějí na příští úrodu, 
plodnost, zdraví, hojnost a blahobyt. Bývalo to 
období zabijaček, sousedských zábav, besed  
a také svateb, a proto Městský obvod Pardubi-
ce V ve spolupráci se ZŠ Waldorfská a DDM Del-
ta uspořádal tradiční masopustní veselici. Do 
masopustního průvodu se zapojilo dohromady 
přes 300 žáků a dětí ze ZŠ a MŠ. Průvod tvořily 
tradiční masky, jako např. květinářky, turci, ko-
miníci, cikáni, medvědáři či slaměný. Nemohly 
chybět ani masky laufra, rychtáře, řezníka, ženi-
cha s nevěstou a kobylky.

I když masopustnímu průvodu nepřálo v daný 
den počasí, nezalekl se, v 9:30 hodin vyšel 
od ZŠ Waldorfská a za doprovodu živé hudby  
v podání orchestru Jana Kvíčaly dorazil k úřadu 
městského obvodu, kde si laufr jménem masek 
vyžádal od rychtáře (starosta Jiří Rejda) svolení 
slavit masopust. Po krátkém tanečním vystou-
pení spojeném s menším sladkým občerstve-
ním se průvod masek vydal do ulice Gorkého  
a pokračoval na další masopustní zastávku, 
která byla u železářství HAMO systems s. r. o.  

Účastníci průvodu byli, stejně jako jejich plné 
žaludky, velmi spokojeni, což bylo hlavním  
cílem.

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným, 
ať už laufrovi za skvělé a neustálé povzbuzo-
vání masek, orchestru Jana Kvíčaly za živý hu-
dební doprovod, DDM Delta a všem ZŠ a MŠ, 
nebo také městské policii za bezpečný průchod  
masopustního průvodu.

Fotografie a videa z této akce lze zhlédnout na 
FB stránkách Městského obvodu Pardubice V.

Zde opět proběhlo krátké divadelní předsta-
vení spojené s tancovačkou všech přítomných 
masek. Děti byly odměněny další várkou slad-
kých koláčků a pokračovaly do cílové zastávky, 
která byla přímo na náměstí Dukelských 
hrdinů, kde veselí vyvrcholilo. Na průvod tam 
již čekaly děti z mateřských škol, rozestavěné 
do velikého kruhu, do kterého vstoupil laufr 
spolu s řezníkem a kobylkou. Poté laufr vyzval 
řezníka, aby za hříchy celé vesnice, spáchané 
během roku, skolil kobylku. Tato tragikomická 
scéna pobavila nejen děti, ale i přihlížející. 
Po skolení kobylky následovalo veselí, kdy 
laufr vyzval lid k jejímu oživení. Stejně jako 
v tradici, kde kobylka ožije, tomu bylo i u nás. 
Oživlá kobylka začala za doprovodu živé hudby 
rozpustile tančit s ostatními účastníky ma-
sopustu a poté následovalo to pravé veselí. 
Koláčky spolu s dalšími dobrotami byly roz-
nášeny mezi děti a ostatní přihlížející. Tento 
rok se slavilo opravdu ve velkém, během ma-
sopustního veselí se spořádalo přes 2200 koláčků 
z místních pekáren a nechybělo ani velké 
množství zabijačkových pochutin. Těšilo nás, 
že se kolemjdoucí spontánně připojovali 
do masopustního průvodu, a tím vytvořili úžas-
nou atmosféru pravého masopustu. 



Životní jubileum
Covidová pandemie v uplynulých dvou letech dopadla i na naše seniory 
a omezila setkávání s těmi, kteří oslavili 80, 85 či 90 a více let. 
Jubilanti, kteří v daném období oslavili toto životní výročí, si mohli  
vyzvednout dárkový balíček na Úřadě MO Pardubice V. 

V tomto balíčku nalezli knihu o Pardubicích, 
sladkou dobrůtku, vitamíny a něco na za-
hřátí. Samozřejmě nechyběla ani seniorská 
obálka. Ta je určena především osamoceně 
žijícím seniorům. Jedná se o tiskopis, který 
může být užitečný v krizových situacích a je 
dobrým pomocníkem při případném zásahu 
zdravotníků, policistů či hasičů. Jubilanty, 
kteří měli zájem o osobní návštěvu, navštívil 
starosta Jiří Rejda.

Pan starosta taktéž osobně navštívil paní 
Boženu Málkovou, která v tomto období 
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oslavila v plné síle stoleté životní jubileum. 
Paní Málková i přes svůj pokročilý věk hýřila 
neskutečnou vitalitou a celé setkání prová-
zela radost, obdiv, smích a krásná atmosféra.

Tímto bychom rádi poděkovali rodině paní 
Málkové za to, že jsme se mohli setkat, 
popřát jí hlavně zdraví a strávit společně  
nějaký ten čas. Věříme, že dárkový koš  
spolu s krásnou květinou jubilantku potěšil 
a zahřál u srdíčka.

Tip pro jarní potěšení oka
Vloni na přelomu března a dubna vykvetla 
v prostoru u domů mezi ulicemi Wolkero-
va a Teplého, východně od Lexovy, spous-
ta fialek bílé i fialové barvy. Předpokládá-
me, že se letos tato krása bude opakovat, 
doporučujeme proto procházku.

Radka Plívová

Zuzana Sieglová

Akce MO Pardubice V

Přestupkové oddělení nově 
sídlí v Chrudimské ulici 
a strážníci hledají nové kolegy

Úřední hodiny jsou od pondělí do soboty v čase 8:00–18:00. O svátcích  
a nedělích je zavřeno.

K přesunu z původní adresy na náměstí J. Pernera do Chrudimské ulice 
došlo z důvodu chystaných demoličních a stavebních prací souvisejících 
s plánovanou výstavbou Terminálu B. Vezměte prosím změnu adresy na 
vědomí a děkujeme za pochopení.

Městská policie zároveň hledá nové posily – muže i ženy, kteří by sloužili 
na obvodních odděleních. Uchazeči musí splňovat podmínky stanovené 
zákonem, mezi které patří například dosažení věku 18 let, dokončené 
střední vzdělání s maturitní zkouškou, zdravotní způsobilost, bezúhon-
nost a spolehlivost. Více informací naleznou zájemci na webových strán-
kách www.mppardubice.cz.

Lucie Klementová
Preventivní a informační služba
Městská policie Pardubice
Telefon: 466 859 228 
Mobil: 605 885 898

Oddělení řešení přestupků sídlí na nové adrese.  
Od 6. 1. 2022 vyřeší řidiči své přestupky na adrese 
Chrudimská 2648 v Pardubicích. Jedná se o stejnou  
budovu, ve které se nachází i obvodní služebna strážníků 
sloužících na Dukle.
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Informace k místnímu poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství v roce 2022
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven na základě zákona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou statutárního města Pardubice č. 7/2021, 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhlášku je možné najít na internetových stránkách 
městského obvodu https://www.pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni, v písemné podobě je k dispozici na Úřadě měst-
ského obvodu Pardubice V.
Sazba poplatku pro rok 2022 činí 650,- 
Kč. Poplatek je splatný jednorázově do 
30. června 2022, v případě změny trvalého 
pobytu se poměrně krátí podle počtu 
celých měsíců, ve kterých měl poplatník 
trvalý pobyt na území městského obvodu. 
Poplatníkem jsou fyzické osoby, které mají  
ve městě trvalý pobyt, vč. cizinců, kteří mají 
na území města trvalý pobyt nebo přechodný 
pobyt po dobu delší než 3 měsíce nebo 
splňují další podmínky čl. 2 odst. 1 písm. a) 
výše uvedené vyhlášky, a také vč. dětí, které  
v daném roce dovršily 6 let. Dále jsou to 
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu ur-
čenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům nacházející se na území sta-
tutárního města Pardubic, ve kterých není 
přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 
Má-li k této stavbě, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou po-
vinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Rozsah a podmínky osvobození od poplat-
ku na rok 2022 jsou upraveny ve vyhlášce. 
Jedná se např. o občany umístěné v domo-
vech důchodců, třetí nezaopatřené dítě 
atd. Osvobození je nutno každoročně do-
kládat. Upozorňujeme, že došlo ke změně 
v osvobozeních, např. bylo zrušeno osvo-
bození za přechodný pobyt cizinců, kteří na 
území České republiky pobývají přechodně 
po dobu delší než 3 měsíce, a také bylo zru-
šeno osvobození za byty a rodinné domy, 

ve kterých není přihlášena žádná fyzická 
osoba a jsou vlastněny osobami, které jsou 
přihlášené nebo mají sídlo v Pardubicích.

Chtěli bychom občany upozornit na to, že 
stejně jako v předchozích letech jim budou 
i letos zasílány složenky pro platbu poplat-
ku s částkou, která bude zahrnovat jak 
místní poplatek na rok 2022, tak i případné 
nedoplatky z předchozích let vč. případ-
ných předepsaných zvýšení za nezaplacený 
místní poplatek za předchozí roky.

Poplatek lze zaplatit převodem na účet 
(č. účtu je 181570036/0300), složenkou, 
v hotovosti nebo kartou na pokladně úřa-
du městského obvodu a do 30. června 
2022 rovněž v ostatních obvodech nebo na 
pokladně magistrátu. Při platbě v hotovosti 
využijte přednostně pokladnu Úřadu měst-
ského obvodu Pardubice V a pro zjednodu-
šení identifikace platby s sebou vezměte 
příslušnou poštovní poukázku. Při platbě 
převodem na účet je nutno uvést variabilní 
symbol poplatníka. V případě, že vlastník 
domu provádí hromadnou platbu za více 
fyzických osob převodem na účet, je nut-
né zaslat na úřad městského obvodu rozpis 
plateb s uvedením jména, příjmení, adresy, 
data narození a částky za jednotlivé osoby. 
Pokud nebude u přijaté platby možno zjis-
tit variabilní symbol, nelze správně přiřadit 
platbu k příslušnému poplatníkovi.

V případě nezaplacení místního poplatku 
se postupuje v souladu s výše uvedeným 
zákonem o místních poplatcích a daňovým 
řádem, tzn. že nezaplacené poplatky se 
vyměřují hromadným předpisným sezna-
mem nebo platebními výměry a následně 
dochází k jejich exekuci.

Dále upozorňujeme občany na to, že po-
kud vznikne nedoplatek na poplatku po-
platníkovi, který je ke dni splatnosti nezle-
tilý a nenabyl plné svéprávnosti, přechází 
poplatková povinnost na jeho zákonného 
zástupce; zákonný zástupce má v takovém 
případě stejné procesní postavení jako po-
platník, a správce místního poplatku tak 
nedoplatek vyměří tomuto zákonnému 
zástupci.

U osob, které jsou omezeny ve svéprávnos-
ti a které mají ustanoveného opatrovníka 
spravujícího jejich jmění, přechází jejich 
poplatková povinnost na opatrovníka.

V případě dotazů kontaktujte Úřad MO 
Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardu-
bice, Alenu Nadrchalovou, tel. č. 466 301 
267, alena.nadrchalova@umo5.mmp.cz
(odbor ekonomický – č. dveří 206) nebo 
Libuši Luskovou, tel. č. 466 301 269, libuse.
luskova@umo5.mmp.cz (odbor ekono-
mický – pokladna).

Informace k místnímu poplatku ze psů 
Místní poplatek ze psů na území města Pardubic je stanoven na základě  
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, příslušnou obecně závaznou vyhláškou č. 7/2019, o místním 
poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 (text vyhláš-
ky lze nalézt na https://www.pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni, rovněž  
je k dispozici v písemné podobě na úřadě městského obvodu).

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 
Poplatek platí držitel psa. Držitelem je 
pro účely tohoto poplatku osoba, která je 
přihlášena nebo má sídlo na území České 
republiky. Přiznání k vyměření poplatku je 
povinen podat každý, komu vznikla poplat-
ková povinnost dle výše uvedené obecně 
závazné vyhlášky.

Sazba poplatku:
• držitel je přihlášen nebo má sídlo v rodin-
ném domě i v dvougeneračním domě, mající 
charakter rodinného domu v Dražkovicích
100,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok
150,- Kč za druhého a každého dalšího psa/
kalendářní rok

• držitel je přihlášen nebo má sídlo 
v ostatních budovách v Dražkovicích (bytový 

Ekonomický odbor
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objekt s více byty, který nemá povahu rodin-
ného domu)
600,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok
800,- Kč za druhého a každého dalšího psa/
kalendářní rok 

• držitel je přihlášen nebo má sídlo v rodin-
ném domě i v dvougeneračním domě, mající 
charakter rodinného domu ve městě, kromě 
k. ú. Dražkovice 
200,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok
300,- Kč za druhého a každého dalšího psa/
kalendářní rok

• držitel je přihlášen nebo má sídlo 
v ostatních budovách na území města
1200,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok
1500,- Kč za druhého a každého dalšího 
psa/kalendářní rok

• držitel je osoba starší 65 let 
200,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok
300,- Kč za druhého a každého dalšího psa/
kalendářní rok

• držitel psa je osoba mladší 65 let, která je 
poživatelem invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo dvou 
z těchto důchodů současně, přičemž jsou 
jeho jediným zdrojem příjmů, anebo oso-
ba, která je poživatelem sirotčího důchodu
200,- Kč za jednoho psa/kalendářní rok
300,- Kč za druhého a každého dalšího psa/
kalendářní rok

ky, ale je stanovena výše uvedenými právní-
mi předpisy. Složenky jsou zasílány s částkou, 
která zahrnuje jak místní poplatek za rok 
2022, tak i případné nedoplatky z předcho-
zích let vč. případných zvýšení za nezaplacený 
místní poplatek za předchozí roky.

Poplatek lze zaplatit převodem na účet, na 
poště, v hotovosti či kartou na pokladně 
Úřadu městského obvodu Pardubice V. Pro 
zjednodušení identifikace platby na po-
kladně úřadu s sebou vezměte příslušnou 
poštovní poukázku. Při platbě převodem 
na účet je nutno uvést variabilní symbol po-
platníka a specifický symbol. Pokud nebude 
u přijaté platby možno zjistit variabilní sym-
bol, nelze správně přiřadit platbu k přísluš-
nému poplatníkovi.

V případě nezaplacení tohoto poplat-
ku se postupuje v souladu se zákonem 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn. že nezaplacené 
poplatky se vyměřují a následně dochází 
k jejich exekuci.

Další informace o poplatku můžete získat 
přímo na ekonomickém odboru Úřadu 
MO Pardubice V, Češkova 22 u Andrey 
Hemmrové, přízemí, č. dveří 105 (e-mail: 
andrea.hemmrova@umo5.mmp.cz,  
tel. č. 466 301 272).

Informace k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území města Pardubic je stanoven na základě zákona  
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou statutárního 
města Pardubic č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 4/2020 (text vyhlášky lze nalézt na https://www.pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni, rovněž je k dis-
pozici v písemné podobě na úřadě městského obvodu).

Poplatek za užívání veřejného prostran-
ství se vybírá za zvláštní užívání veřej-
ného prostranství, kterým se rozumí 
provádění výkopových prací, umístění 
dočasných staveb a zařízení sloužících 
pro poskytování prodeje a služeb, umís-
tění stavebních nebo reklamních zaříze-
ní, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí, umístění skládek, 
vyhrazení trvalého parkovacího místa  
a užívání tohoto prostranství pro kultur-
ní, sportovní a reklamní akce nebo po-
třeby tvorby filmových a televizních děl. 
Místa, která jsou z hlediska této vyhlášky 
veřejným prostranstvím, jsou vymezena 
v obecně závazné vyhlášce.

Ohlášení k vyměření poplatku je povinen 
podat každý, komu vzniká poplatková 
povinnost dle výše uvedené obecně zá-
vazné vyhlášky (dále jen „poplatník“),  

vč. poplatníků, na které se vztahuje 
osvobození. Nárok na osvobození/úlevu 
od tohoto místního poplatku dle 
čl. 8 výše jmenované vyhlášky lze uplatnit 
ve lhůtě do 30 dnů od ukončení užívání 
veřejného prostranství, jinak nárok na 
osvobození zaniká.

Od poplatku jsou osvobozeny akce  
pořádané na veřejném prostranství, je-
jichž celý výtěžek je odveden na charita-
tivní a veřejně prospěšné účely; kulturní 
a sportovní akce atd. Ve výše uvedené 
obecně závazné vyhlášce jsou uvedeny 
ještě další případy osvobození od poplatku.

Poplatek se platí na účet správce po-
platku poštovní poukázkou, převodním 
příkazem nebo hotově či kartou na po-
kladně Úřadu městského obvodu Pardu-
bice V. Splatný je do 30 dnů od ukončení 

užívání veřejného prostranství. Při platbě 
převodem na účet je nutno uvést varia-
bilní symbol poplatníka a specifický sym-
bol.

V případě nezaplacení tohoto poplat-
ku se postupuje v souladu se zákonem 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn. že nezaplacené 
poplatky se vyměřují a následně dochází 
k jejich exekuci.

Další informace o poplatku můžete získat 
přímo na ekonomickém odboru Úřadu 
MO Pardubice V, Češkova 22 u Renaty 
Šlosárové, přízemí, č. dveří 205 (e-mail: 
renata.slosarova@umo5.mmp.cz , 
tel. č. 466 301 277).

Ekonomický odbor

Ekonomický odbor

Splatnost poplatku:
• Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 
2022 

• Činí-li sazba za jednoho psa více než 800,- Kč, 
je poplatek splatný ve čtyřech stejných 
splátkách nejpozději v termínech do 15. 3. 
2022, 15. 5. 2022, 15. 8. 2022 a 15. 11. 2022

V případě držení psa po dobu kratší než je-
den rok se platí poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu i započatých kalen-
dářních měsíců. Za jednotlivé měsíce do 
konce kalendářního roku se platí 1/12 sta-
novené sazby. Při změně místa trvalého po-
bytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné 
výše poplatku stejný způsob výpočtu.

Prokáže-li držitel psa jeho získání převzetím 
z útulku, na jehož náklady přispívá statutár-
ní město Pardubice, bude od poplatku osvo-
bozen na dobu od vzniku poplatkové povin-
nosti do konce následujícího kalendářního 
roku. V obecně závazné vyhlášce č. 7/2019, 
o místním poplatku ze psů, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2020, jsou uvedeny 
ještě další případy osvobození od poplatku.

V průběhu března – dubna 2022 jsou jed-
notlivým poplatníkům doručovány složenky 
k platbě místního poplatku. Tyto složenky  
z vlastní iniciativy zasílá Úřad městského ob-
vodu Pardubice V. Povinnost zaplatit tento 
poplatek tedy nevyplývá z obdržení složen-
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Rekonstrukce chodníků v ul. Mikulovická
Na jaře letošního roku zahájí Městský obvod Pardubice V druhou etapu oprav chodníků v ulici Mikulovická. 

První etapa zahrnovala rekonstrukci 
chodníků po levé straně směrem od ulice 
Chrudimská a proběhla v roce 2019.

V druhé etapě se bude jednat o chod-
níky po pravé straně směrem od ulice 

Zahájení prací plánujeme na duben či 
květen a dobu realizace odhadujeme na 
3 až 4 měsíce.

Chrudimská. Oprava bude probíhat ve 
spolupráci se společností VaK Pardubice, 
která v rámci realizace provede výměnu 
vodovodního řadu, případně výměnu vo-
dovodních přípojek.

Jan Brožek (OIS)

Z dopisů
občanů

PŮVODNÍ STAV SOUČASNÝ STAV – vstup do bytového domu 

nový úsek chodníku 

Vážený pane starosto Rejdo, 
velice děkuji Vám a zaměstnancům měst-ského obvodu 5 v Pardubicích.  Před časem jsem se na Vás obrátil se situací, která komplikovala přístup do bytového domu na adrese Rokycanova 2654 v MO Pardubice V. Mám velikou radost, že na přelomu roku 2021 a 2022 se podařilo doplnění chodníku dokončit a já, společně s četným počtem 

Ulice Rokycanova

Stavební úpravy vnitrobloku ul. Wolkerova čp. 2116–2118 a čp. 2119–2121

Jedná se o opravu komunikace, vybudo-
vání zpevněných parkovacích míst, úpravu 
veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře  
a v neposlední řadě i o rekonstrukci přístu-
pových chodníků ke vchodům do domů.

I v letošním roce tak bude pokračovat 
obnova vnitrobloků v našem městském 
obvodě.

Městský obvod Pardubice V chce  
v letošním roce upravit prostory 
před bytovými domy čp. 2116–2118 
a čp. 2119–2121 ve Wolkerově ulici. 

Jan Brožek (OIS)

vozíčkářů, kteří bydlí v tomto domě, mohu nový úsek chodníku využívat.

S díky, 
Petr Horský, 
bytem: Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
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Hello, hello! ve školce v Jesničánkách
Cizí jazyk je dnes běžnou součástí školních osnov, proto i v naší MŠ v Jesničánkách seznamujeme děti s prvními 
anglickými slovíčky, říkadly a básničkami. Děti tak budou mít základ pro další vzdělávání.

Jana Konopková

„Hello! How are you?“ (Ahoj! Jak se máte?)  
– tato věta se stala hlavním mottem naší  
mateřské školy v Raisově ulici v Pardubi-
cích-Jesničánkách. Paní učitelka, která ab-
solvovala kurz výuky AJ, zařadila angličtinu  
do běžného programu čtyř až pětiletých dětí 
ve Včeličkách.

Vše začalo v září po dohodě s rodiči, kdy uči-
telka seznámila děti se vzácnou návštěvou: 
anglickou Žabkou. Pomocí anglicky mluvící-
ho maňáska byly děti motivovány k různým 
činnostem v cizím jazyce. Začaly na Žabku  
s úsměvem reagovat a samovolně po ní opa-
kovat první anglická slova.

Jedno dítě obchází ostatní, zaťuká na rameno 
jiného dítěte: „Knock, knock“ a ptá se: 
„Hello, what´s your name?“ Druhé dítě odpoví 
„My name is…“ Obě pak běží kolem všech 
domečků a ten, kdo je první zpět v prázdném 
domečku, vyhrává. Děti se tak postupně zapo-
jují, dokud se nevystřídají všechny. Hry bývají 
zaměřeny vždy na aktuální téma – angličtina 
je tak doplňkem pedagogické práce s dětmi 
podle požadavků školního vzdělávacího pro-
gramu naší mateřské školy.

O tom, že angličtina děti baví, vypovídá i to, že 
samovolně zařazují anglická slovíčka a někte-
ré jednoduché fráze do volné hry, příp. samy 

říkají režimové pokyny v angličtině poté, co je 
paní učitelka vysloví česky.

Na tuto hravou výuku AJ ve třídě Včeliček 
navazuje vyučování v následujícím roce, tedy 
u předškoláků v Motýlcích, kde probíhá jeden-
krát týdně kroužek angličtiny pod vedením 
zkušené lektorky. Děti tak přirozeně pokračují 
v další formě osvojování anglického jazyka. 
Věříme, že takto položené základy jim pomo-
hou při vzdělávání nejen ve školních letech.

Postupně reagovaly i na pokyny a jednoduché povely 
v angličtině – zpočátku paní učitelka pantomimicky  
naznačovala, co po dětech požaduje, např. „Sedněte si, 
postavte se, pojďte ke mně“ apod. Děti tak poznávaly 
souvislost mezi mluveným slovem v angličtině a činností, 
kterou měly udělat, a to pomocí gestikulace, nápodoby 
či mimiky. Následně na základě výrazné artikulace učitelky 
(pro upevnění správné výslovnosti) děti opakovaly an-
glická slova. Průběžně si tak osvojily základní pokyny 
k běžným činnostem. Angličtinu jsme využili i při 
vánočních oslavách – děti se naučily dvě anglické písničky,  
i když kvůli pandemii jsme „písničkové“ vánoční přání 
posílali rodičům pouze přes internet. Děti si i nadále 
s Žabkou rády povídají; dělá jim radost, že vědí, co jim 
říká, a že umí na její pokyny reagovat.

Oblíbenou dětskou činností jsou říkadla a písničky s po-
hybem, což se odrazilo i v naší angličtině. Pomocí pohybu 
si děti rychle uvědomily význam některých slov, která jsou 
v daném říkadle nebo písničce obsažena. Angličtinu zařazu-
jeme i do různých her – děti se tak učí anglická slova, aniž 
by si to uvědomovaly. Oblíbenou hrou se stala například hra 
„Na domečky“. Každé z dětí má svou obruč (domeček).
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Tato indikativni nabídka není 
nabidkou ve smyslu§ 1732 zákona 
č. 89no12 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím pfijetím nevzniká 
mezi společností ŠkoF1N s.r.o. 
a druhou stranou závazkový vztah. 

skodaplus.cz 

Badatelské
odpoledne v Noe
V rámci podpory nadání žáků se 
ve škole Noe uskutečnilo badatel-
ské odpoledne. 

Markéta Chmelová
propagace a fundraising

Žáci pracovali s Legem Mindstorm. Snaži-
li se sestavit vozidlo, které ujede nejdelší 
vzdálenost, pojede nejrychleji, zvládne vy-
jet kopec či skočit z rampy co nejdále. Prak-
ticky se tak seznamovali se základy fyziky, 
mechaniky a robotiky. Akce se zúčastnilo 
17 žáků a pracovali s nimi lektoři z talent-
centra Technecium.

Zdravíme všechny naše příznivce
Po delší době přinášíme pár informací z našich školek Studánka a Vlaštovka. 

A co je u nás nového? Stejně jako v jiných 
školkách se ani v té naší nenudíme, děti mají 
od začátku roku plno práce a zážitků. I když 
se nám venku paní Zima moc neukázala a ani 
sněhu nám letos mnoho nenadělila, užily si 
děti v obou třídách týden zimních olympij-
ských her. To bylo slávy, sportování, rekordů 
a úspěchů, až si nakonec každý odnesl zlatý 
pohár s medailí. Venkovní zimní hrátky se 
nám moc nevydařily, proto jsme byli nuce-
ni experimentovat ve třídě a světe, div se – 
koulovaná jde i bez sněhu, stačil nám všem 
zmačkaný papír. A aby toho veselí ve školce 
nebylo málo, pár dní po hrách dorazil maso-

pustní týden a karneval. Děti si zkusily upéct 
vlastní koláče, malovaly se jitrnice, předvá-
děly masopustní tradice a jídla. No a závě-
rem zimního období, že jsme tu zimu všichni 
přečkali, k nám dorazil šašek s karnevalem. 
Obě třídy doslova explodovaly ve víru zábavy 
a tance. Dalo by se napsat mnoho dalšího, 
ale stačí, když se podíváte na facebookové 
stránky každé z tříd. A co máme pro naše děti 
připraveno dále? Tak to je pro ně a celé jejich 
okolí překvapením.

Stanislav Kopečný ml.
ředitel školky

www.pardubice.eu
èÚřadè Městské obvody

Facebook:
www.facebook.com

/MOPardubiceV  
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Akce MO Pardubice V

Nadějné vyhlídky klubu Pasos Pardubice
Klub Pasos Pardubice, obdobně jako všechny amatérské sportovní kluby, vyhlíží  
novou sezónu s nadšením a příslibem toho, že bude opět taková jako před covidem. 
Jaké má klub, který se věnuje softbalu a baseballu, na rok 2022 plány?

„Zažili jsme dva velmi těžké a nejisté roky. 
Pohlížíme tak na nadcházející sezónu s jis-
tou dávkou optimismu. Covid tu s námi sice  
pořád je, ale zdá se, že se nám daří s ním 
žít, a tak se můžeme opět naplno věnovat 
i sportu. Letos bychom chtěli především sta-
bilizovat klub po všech stránkách. Chceme 
zvětšit členskou základnu, urovnat rozpočet 
a zkusit zahrát pár dobrých zápasů ve druhé 
a třetí lize. Oproti minulé sezóně nyní máme 
tu výhodu, že naplno využíváme zimní pří-
pravy, a ačkoli trénujeme v hale, jsme rádi, 
že tu možnost máme,“ okomentoval plány 
pro nadcházející sezónu předseda klubu Li-
bor Matějka.

„Do minulé sezóny jsme vstupovali bez ko-
lektivní zimní přípravy, nakonec to ale ze 
sportovního hlediska byla sezóna úspěšná. 
Složili jsme prakticky kompletně nový muž-
ský tým pro druhou ligu, kterou se nám 
podařilo zachránit i navzdory nováčkovské 
nervozitě. Naši nejmenší U9 zase získali krás-
né stříbrné medaile na závěrečném turnaji 
v Havlíčkově Brodě. V roce 2022 navíc obsa-

Kolektivní výkony hráčů Pasos Pardubice se 
odrazily i v reprezentacích České republiky. 

„Z hlediska individuálních úspěchů si vel-
mi cením všech našich sportovců, kteří se 
chtějí zlepšovat. Speciální poděkování za ve-
lice pěknou reprezentaci našeho klubu patří 
dvojici Adrien Špaček a Martin Turek, kteří se 
ve svých kategoriích stali mistry Evropy. Mar-
tin Turek se navíc zařadil mezi nejúspěšnější 
sportovce Pardubic za rok 2021,“ ocenil vý-
kony hráčů předseda klubu.

Libor Matějka

Zdravíme všechny naše příznivce

díme všechny možné kategorie, takže v Par-
dubicích diváci uvidí veškeré druhy softbalu,“ 
komentuje Matějka úspěchy klubu.
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Nesouhlas s obnovením provozu spalovny v Rybitví 
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

Od minulého týdne koluje v Pardubi-
cích, znovu po třinácti letech, petice 
proti obnovení provozu ve spalovně 
v Rybitví. Za jejím vznikem stojí ob-
čanské iniciativy a představitelé obcí, 
které mohou být dotčeny obnovením 
provozu, o které již řadu let usiluje spo-
lečnost AVE CZ.

Petici je možno podepsat elektronicky, 
v listinné podobě je k dispozici na poda- 
telně pardubického magistrátu, na měst- 
ských obvodech, v informačním centru 
a na radnicích v Rybitví, Lázních Bohda-
neč a Srnojedy.

„My, níže podepsaní občané České re-
publiky, vyjadřujeme prostřednictvím 
této petice svůj kategorický nesouhlas 
s obnovením provozu spalovny průmy-
slových odpadů, provozovna Pardubi-
ce, v katastrálním území obce Rybitví. 
Cítíme se negativně dotčeni a ohroženi 
obnovením spalovny. Jsme přesvědčeni 
o tom, že obnovená spalovna bude 
závažně poškozovat životní prostředí 

a naše zdraví,“ stojí v petici, která po 13 
letech opět burcuje občany žijící v okolí 
zamýšlené spalovny, k vyjádření občan-
ského nesouhlasu se záměrem zatížit 
životní prostředí v krajském městě 
a jeho okolí provozem spalovny nebez-
pečného odpadu, včetně dopravy spa-
lovaného materiálu ze širokého okolí.

Petice následuje poté, co Ministerstvo 
životního prostředí zorganizovalo pro-
jednání vlivu stavby na životní prostředí 
(EIA) online formou. “Na koordinačním 
jednání k problematice spalovny jsme 
se se starosty okolních obcí a zástupci 
veřejnosti dohodli na dalším postupu. 
Kromě možnosti napadnutí procesu 
EIA u soudu z důvodu neoprávněné-
ho online projednání jsme se dohodli 
na sepsání petice,“ řekl náměstek par-
dubického primátora pro životní pro-
středí Jan Nadrchal, který zastupuje 
sedmičlenný petiční výbor. „Petici proti 
znovu zprovoznění spalovny nebezpeč-
ných odpadů v Rybitví jsme připravili 
ve spolupráci s okolními obcemi a zá-

jmovými spolky. Prosím každého, komu není tato 
problematika lhostejná aby se zapojil a svým pod-
pisem vyjádřil svůj nesouhlas se spalovnou,” vyzývá 
náměstek Nadrchal. Petici je možné také podepsat 
elektronicky na https://obcan.portal.gov.cz/poda-
ni/epetice/seznam/petice/40

Společnost AVE CZ usiluje o obnovu spalovny již řadu 
let. Její záměr spalovnu modernizovat a spalovat  
v ní ročně 20.000 tun nebezpečných odpadů, které by 
sem svážely z celé republiky, nezískal v roce 2009 
potřebná povolení. Společnost tehdy narazila 
nejen na nesouhlas úřadů, ale také na silný odpor sa-
mospráv i samotných občanů. Petici proti spalovně 
tehdy podepsalo téměř 50.000 lidí, na projednání 
projektu, pro který musela radnice zajistit ČEZ arénu, 
tehdy přišlo přes sedm tisíc lidí.

Petiční výbor ve složení: 
Jan Nadrchal, Dražkovická 143, Pardubice, 
Náměstek primátora pro životní prostředí
Jakub Kutílek, Jiránkova 2246, Pardubice,
Zastupitel města Pardubice 
Pavel Králíček, Okružní 150, Srnojedy,
Starosta obce Srnojedy  
Eva Šmeralová, Veverkova 9, Rybitví, 
Starostka obce Rybitví
Vladimír Šebek, J. Žižky 563, Lázně Bohdaneč, 
Starosta obce Lázně Bohdaneč
Pavel Krajhanzl, Komenského 533, Pardubice,
Zástupce veřejnosti
Jan Linhart, Bartoňova 831, Pardubice,
Zelená pro Pardubicko

Petiční výbor zastupuje: 
Jan Nadrchal, Dražkovická 143, Pardubice  

Tiskový úsek MmP

ze dne 18. 2. 2022 
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Inzerce

Reprezentant Jaroslav Petrouš ladí formu na Dubaj! 
Již za měsíc začínají ve Spojených arabských emirátech tradiční mezinárodní mítinky, kterých se účastní i naši atleti. 
Pokud covidová situace dovolí, nastoupí během víkendu 12.–13. 3. český reprezentant Jaroslav Petrouš na otevře-
ném mistrovství Emirátů v Sharjahu a o pár dní později i na světovém poháru v Dubaji.

Je možné, že se v závodě v hodu diskem 
setká s Rusem Alexejem Ashapatovem, který 
je jeho velkým soupeřem, ale také kamará-
dem. V loňském roce Jardu přehodil o pou-
hých 7 cm, letos by mu to náš atlet rád oplatil. 
Už v prosinci tedy začal s ostrou průpravou 
pro letošní sezónu. 

Každodenní silové tréninky a speciální přípra-
va ve Sportovním centru Nymburk jistě přine-
sou své ovoce.

Je třeba uvést, že za rok 2021 byl Jaroslav Pe-
trouš v hodu diskem na 1. místě světového 
žebříčku. Letos by si rád své maximum ještě 
o něco posunul a zaútočil tak nejen na svého 
ruského kolegu, ale také na nový český re-
kord. Jen krůček mu zbývá k překonání toho 
evropského a světový je taky na dohled. 

Držte pěsti. Jardo, makej!
Eva Hrdinová
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Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V
Tel.: 466 301 270; 730 840 495
e-mail: jiri.rejda@umo5.mmp.cz
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Mgr. Jiří Šmaha
tajemník ÚMO Pardubice V
Tel.: 466 301 271; 736 504 301
jiri.smaha@umo5.mmp.cz

Ing. Iveta Vašíčková
vedoucí odboru sekretariátu
starosty, mzdová účetní
Te.l: 466 301 276; 734 640 666
iveta.vasickova@umo5.mmp.cz

Zuzana Sieglová
sekretariát starosty, CZECH POINT
Tel.: 466 301 270; 736 504 303
zuzana.sieglova@umo5.mmp.cz

Radmila Růžičková
podatelna, ústředna, archiv
Tel.: 466 510 769; 736 504 315
radmila.ruzickova@umo5.mmp.cz

Ing. Marcela Kotyková
vedoucí odboru ekonomického, 
účetní, rozpočet
Tel.: 466 301 263; 736 504 318
marcela.kotykova@umo5.mmp.cz

Libuše Lusková
pokladna, správce poplatků
Tel.: 466 301 269; 736 504 312
libuse.luskova@umo5.mmp.cz

Andrea Hemmrová
pokladna, správce poplatků
Tel.: 466 301 272; 731 685 681
andrea.hemmrova@umo5.mmp.cz

Bc. Renata Šlosárová
pokladna, správce poplatků
Tel.: 466 301 277; 736 504 302
renata.slosarova@umo5.mmp.cz

Alena Nadrchalová
správce poplatků
Tel.: 466 301 267; 736 504 308
alena.nadrchalova@umo5.mmp.cz

Bc. Monika Klátilová
vedoucí odboru investičního 
a správního
Tel.: 466 301 275; 736 504 311
monika.klatilova@umo5.mmp.cz

Mgr. Radka Plívová
životní prostředí
Tel.: 466 301 268; 730 840 556
radka.plivova@umo5.mmp.cz

Jan Brožek
investice
Tel.: 466 301 274; 736 504 304
jan.brozek@umo5.mmp.cz

Jana Jeníková
dopravní agenda
Tel.: 466 301 265; 736 504 306
jana.jenikova@umo5.mmp.cz

Ivana Popilková
doprava, životní prostředí
Tel.: 466 301 278; 736 504 310
ivana.popilkova@umo5.mmp.cz

Bc. Karel Farský
přestupky
Tel.: 466 301 264; 736 504 305
karel.farsky@umo5.mmp.cz

Petr Hezina
vedoucí skupiny drobné údržby
Tel.: 466 301 266; 736 504 317
petr.hezina@umo5.mmp.cz

Hana Bártlová
knihovna DDM Delta Gorkého
Tel.: 466 304 261; 736 504 314
knihovna.delta@seznam.cz

Renata Málková
poslíček, uklízečka
Tel.: 466 301 260; 736 504 316 

Úřední hodiny:
Pondělí a středa:
8.00 - 11.30    12.30 - 17.00 
Úterý a čtvrtek:
8.00 - 11.30    12.30 - 15.00 
Pátek:
8.00 - 11.30    12.30 - 14.00     
Knihovna Gorkého:
Pondělí:                                 
8.00 - 12.00    13.00 - 18.00 
Úterý: 
13.00 - 17.00
Středa
8.00 - 12.00    13.00 - 18.00
Čtvrtek:
8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Pátek:
8.00 - 12.00    13.00 - 15.00   

Úřad MO Pardubice

Adresa:
Úřad MO Pardubice V
Češkova 22
530 02 Pardubice   
Kontakty:
Tel.: 466 510 769
urad@umo5.mmp.cz

Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V
Tel.: 466 301 270; 730 840 495
jiri.rejda@umo5.mmp.cz

Svoz odpadu v roce 2022
Češkova – Kašparova u školy Pondělí 14.00 – 15.30 14; 22; 30; 38; 46; 52
   
Dražkovice – u pošty Středa 14.00 – 15.30 14; 25; 34; 44; 52
   
Pod Břízkami – Dražkovická Pondělí 14.00 – 15.30 13; 21; 29; 36; 45; 52
   
Dukla – nám. Dukelských hrdinů Středa 14.00 – 15.30 15; 25; 34; 42; 52
   
Čacké – proti čp. 136 Pondělí 14.00 – 15.30 15; 23; 32; 51
   
V Ráji – roh s ulicí Boženy Němcové Úterý 14.00 – 15.30 13; 20; 28; 36; 43; 51
   
Višňovka – K Blahobytu Úterý 14.00 – 15.30 13; 20; 27; 35; 43; 51
   

;


