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Jak to bude
s rozpočtem obvodu

Elektrokoloběžky
ve městě - ano či ne?

Vánoční poselství
zastupitelů a farářů

Smilovka přestane
hyzdit centrum

prosinec /4/ 2020

EDITORIAL

Za chvíli budou Vánoce. 
A pár dní nato se ruce hodin 
zase spojí a svým stiskem skončí 
rok. Opravdu zvláštní rok. Jsem 
si jista, že na rok 2020 nikdo 
z nás nezapomene. Chci se ale 
dívat hlavně dopředu, přestože 
ani našemu úřadu, natož vám, 
21 tisícům občanům našeho 
obvodu, se ten letošní „prevít“ 
nevyhnul.

Vánoce jsou především svát-
ky zrození, a proto i ty letošní 
budou patřit hlavně dětem. 
Chtěla bych ovšem věřit, že 
letos víc než dárky nebo 
alespoň stejně jako dárky, potěší 
naše děti a vnoučata setkání 
s dědečkem a babičkou, protože 
právě setkání celých rodin 
i přátel bude letos tím největším 
dárkem, který nám všem 
ze srdce přeji.

A proto bych vás chtěla 
poprosit. Nezapomínejme na ty 
nejstarší z nás. Nejen proto, že 
právě oni byli a stále jsou nejvíc 
ohroženi, ale hlavně z toho 
důvodu, že mnozí z nich jsou víc 
než jindy strašně sami. A pokud 
nemohou trávit tyhle krásné 
svátky s Vámi, určitě je navštivte. 
Děti se jim pochlubí svými dárky 
a senioři od vás dostanou ten 
nejkrásnější dárek, který si mohli 
přát. Budou s Vámi!

Nádherné Vánoce a štěstí 
a zdraví v roce 2021 Vám přeje

Vaše starostka
Alena Stehnová
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přecenil svoje „řidičské“ umění, nepři-
způsobil styl jízdy podmínkám, je za škodu 
odpovědný ten, kdo si koloběžku vypůjčil,“ 
doplnil k tomu náměstek Kvaš.

„Koloběžky se povalují i v našem 
městském obvodu Pardubice I, je třeba vy-
mezit přesné určení míst k zapůjčení i navrá-
cení. Je na místě po určité době vyhodnotit 
smysluplnost pronájmu koloběžek,“ zhod-
notila význam služby starostka MO I Alena 
Stehnová.

 Minuta jízdy stojí v Pardubicích čtyři 
koruny, po pěti minutách se cena za další 
minutu snižuje na tři koruny. Desetiminu-
tová výpůjčka stojí 35 korun, celodenní 
půjčovné je 625 korun.

Text a foto: Bohumil Roub

Sdílené koloběžky firmy Bolt 
na elektrický pohon, kterých 
je v současnosti v Pardubicích 
kolem 150 a může si je (bohužel) 

pronajmout prakticky každý, se staly hitem 
letošního podzimu přepravy ve městě. Jenže 
záhy se ukázaly první problémy. Už se řeší 
jejich parkování, protože často nejsou 
zdaleka na předem určených místech, často 
je vidíte jezdit po chodnících, kde nemají 
co dělat. 

„Po ukončení jízdy je možné koloběžky 
zaparkovat pouze na předem určených 
a v aplikaci vyznačených místech. V ap-
likaci jsou také vyznačena místa, na kterých 
není možné koloběžky vůbec odkládat. 
Některá stanoviště určená k parkování se 
nacházejí také na chodnících. V případě 
parkování na chodníku je nutné koloběžku 
odstavit rovnoběžně s obrubníkem tak, 
aby byl zachován maximální možný 
průchod pro chodce,“ uvedl manažer 
pro kola a koloběžky firmy Bolt Martin 
Zajíc. Podle náměstka pardubického 
primátora Petra Kvaše městská policie 
nevhodné zaparkování koloběžek řešit 
nemůže, pokud se nejedná o přestupek. 
„Proběhlo jednání se zástupci 
městských obvodů, dohodlo se, že 
v každém z nich bude označeno 
viditelným piktogramem 
minimálně jedno virtuální 
parkoviště - dle velikosti ob-
vodu. Po několika týdnech se 

zvolené lokality vyhodnotí a případně upraví,“ 
dodal náměstek.

Problémem rovněž je fakt, že na elektro-
koloběžkách jezdí také děti, ačkoli jízdu 
na nich mají povolenou až osoby starší 18 
let, často i ve dvou, což je vůbec nepřípustné. 
Stačí jim na to příslušná aplikace v mobilu 

a platební karta. „Oba posky-
tovatelé služby mají v aplika-

ci podmínky použití, které 
uživatel musí akceptovat. Jak 
je bude dodržovat, aplikace 

neohlídá… To, že na platební 
kartu rodiče je zaregistrován ne-

zletilec, aplikace také neověří,“ 
zdůraznil manažer Boltu Zajíc .

Podle lékařky ambulantní 
chirurgie a zastupitelky města 

Štěpánky Fraňkové se navíc množí 
úrazy, nejčastěji v oblasti obličeje či 

v zápěstích, jak konstatovala během 
jednání městského zastupitelstva. 

„Staly se hitem pro lidi v podroušeném 
stavu, kteří na nich rádi jezdí hlavně 
ve večerních hodinách,“ řekla lékařka. 
„Pokud vypůjčitel udělá škodu 

vlastní vinou, například 
tím, že 

Špatně je parkují, jezdí se po chodnících, 
aplikace neověří věk, děti na nich jezdí i ve dvou

Občas 
se elektrická koloběžka 

zatoulá někam, kam by neměla. 
Podobných fotografií je plný internet

•Na elektrokoloběžkách smějí jezdit 
jen osoby starší 18 let
•Za způsobenou škodu sobě nebo 
okolí odpovídá podle smluvních 
podmínek „vypůjčitel“ 
za podmínek:

--Elektrokoloběžky jsou určené 
pouze pro jednu osobu
--Nesmí se na nich jezdit po chodníku
--Zaparkovat se musejí 
na předem určených místech

Podzimní fenomén Pardubic 
– elektrokoloběžky
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Soutěž o ceny - dostihový kvíz

Tichou vzpomínkou při svíčkách si obyvatelé Pardubic tradičně u Východočeského 
divadla připomněli 31. výročí „Sametové revoluce“. Listopadové události 
v roce 1989 změnily běh života všech obyvatel, nemělo by se ale zapomínat na to, 
že vydobytou svobodu je třeba chránit stále. Své o tom ví Lumír Sokol, zvaný Zilvar. 
Kdo ho zná osobně, tak musí přiznat, že se jeho vzhled léta nemění. 
Je to prostě stále „mánička“.

STAŇ SE SOUČÁSTÍ
NAŠÍ PARTY

VELKAPARTA.CZ

Jak se čerstvý absolvent povinné vojenské 
služby dostal k undergroundu?
Po příchodu z vojny v roce 1983 jsem se 

plánovitě zapojil do undergroundové komu-
nity scházející se v hospodě Tatran (U Zelené 
žáby) a U Kohoutků. A pak jsem spolupořádal 
řadu akcí na Pardubicku, Přeloučsku i Chru-
dimsku. 

Pak jsi začal i sám hrát. Kde byl ten impuls 
k založení legendárního Oscar bandu?
Začal jsem přemýšlet o tom, že jen aktivní 

organizátorská činnost by neměla stačit a ke 
konci roku 1985 jsme se studentem pardu-
bické konzervatoře Viktorem Vikim Mar-
tínkem začali v Tatranu diskutovat o tváři 
kapely, kterou jsme měli v úmyslu založit. 
Prvotním mým nápadem byla rocková opera 
na motivy románu Güntera Grasse Plechový 
bubínek, což byla pro mě v té době kultovní 
četba. Za další členy kapely se podařilo získat 
na basovou kytaru Petra Hrona ze stagnu-
jícího Pátého kola a bratrance, bubeníka Petra 
Kašpárka. Španělku obsluhoval Luděk Dželen 
Jelínek. Sestavu dotvořil Miroslav Wagner 
na saxofon, který se do Pardubic přiženil 
z Český Skalice, kde hrál s kapelou Prasečí 
farma. Já se postavil za mikrofon. V roce 2003 
po úspěšném návratu na podium u Žlutého 

... rozhovor

psa jsme se rozhodli natočit CD, to vyšlo 
téhož roku pod názvem Plechový bubínek. 
Sešli jsme se znovu, krom občasných výjezdů 
na několik akcí pro kamarády z undergroundu, 
ve studiu až po 17 letech a z toho vzešlo nové 
CD, které vydala Guerilla Record na podzim 
2019 pod názvem Smrtˇ Smrtˇoucí. Křest CD 

se uskutečnil v pražské Malostranské besedě 
a pardubický křest kde jinde, než v Ponorce.

 
Tam přišla první rána, když se zavřela 
celá budova kvůli rekonstrukci… 
To bylo neveselé. Původní rekonstrukce 

měla trvat deset měsíců, protáhlo se to ale 
téměř na dva roky.

 
Jako každého provozovatele hudebního 
klubu a hospody tě určitě ničí virová
 pandemie. Jak to prožíváte a dá se to ustát?
Prožíváme to velice složitě. Ustát se dá 

téměř vše, pokud jsou nějaké rezervy. A ty už 
docházejí. Upřímně řečeno, pokud to bude 
trvat ještě nějakou dobu, myslím tím řádově 
jeden až dva měsíce, ustát to už bude velice 
těžké. 

Děkuji za rozhovor. 
Bohumil Roub

Lumír Sokol 

(*1959, Pardubice), 
producent, hudebník, 
jedna z nejvýraznějších 
postav pardubického 
undergroundu, aktivní 
účastník předrevo-
lučních a revolučních 
událostí roku 1989. 
Za „protistátní činnost“ 

a styky s disentem často vyslýchán Státní bezpečností. 
Spolutvůrce projektu rockového rádia Panag, 1992 – 2002 
provozovatel Rockového klubu Žlutý pes, od r. 1999 
provozovatel RC Ponorka.

Lumír Sokol alias Zilvar 
zůstal věrný undergroundu

...Oscar Band 
před zkušebnou 
(na dvorku činžá-
ku ve Štrossově 
ulici) 
v roce 1988. 
...Zleva Honza 
Klimeš, Pavel 
Šašek Kašpárek, 
Lumír Zilvar 
Sokol, Luděk 
Dželen Jelínek 
a Míra Novča 
Novák.
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Roman Neumann,
bratrský kazatel
Původně pracoval jako 

železničář, ale když Pán 

Bůh přehodil výhybku jeho 

života (stal se křesťanem), 

začal pracovat s dětmi 

i dospělými, ale i s bez-

domovci v Armádě spásy. Později studoval 

teologii v Praze i Londýně. Od léta 2020 je 

kazatelem v Arše. Je rád s lidmi, má skvělou 

manželku Zdeňku a tři dospívající děti. Rád 

cestuje, chodí do přírody a čte.

Jan Rokyta, farář Církve čs. husitské

Dobrořeč duše má Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč duše 
má Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Ž 103, 1.2
 
Vážení čtenáři, chtěl bych Vám nejprve popřát mnoho pokoje. Jako základ své úvahy 

pro adventní dobu jsem zvolil Žalm 103. Tento žalm je vlastně připomenutím. Motiv paměti 
je v Písmu a v celé naší kultuře velice silný. „Nezapomeň, nezapomínej“ nás vlastně umísťuje 
vždy do nějakého prostoru a času. Učí nás vztahovat se k minulosti, ale zároveň se poučit 
pro přítomnost a nasměrovat vzhledem k budoucnosti. Jednou z nejhorších věcí v celém Písmu, 

ale i v řecké a římské kultuře, je zapomenutí. Někde nacházíme i paralelu, ten, kdo zapomenul a na něhož bylo za-
pomenuto, se nakonec stává pouhým stínem. A stíny, ty dokážou pouze bloudit v šeru podsvětí. V tomto případě 
protikladem lásky a milování druhého není nenávist. Protikladem je lhostejnost a zapomenutí.

Paměť má ale i osobní rozměr. Přemítání o naší životní cestě, refl exe našeho života, nás mnohdy může poučit, 
někdy vrátit, někdy zabránit, abychom šli cestou, která nakonec, jak se ukázalo, nevedla nikam. Vedle té velké 
dějinné paměti, ohledně níž se lidé hádají a kterou hájí, je tady potom paměť osobní. Může mít rozměr intimní. 
Intimita, kterou s někým sdílíme, která může mít i formu naší společné vzpomínky, je posledním a konečným 
lidským útočištěm na této zemi. Osobní paměť, paměť lidské duše, má ale i další rozměr, překračující pouhou 
intimitu. Právě o něm hovoří pisatel, žalmista. Mluví o paměti, která je ryze osobní, má dopad na nás samotné. 
Na druhé straně je ale ukotvena v něčem, co nás přesahuje. Samotný advent není jenom dobou očekávání 
před Vánocemi. Je dobou přípravy, připomenutí, refl exe a paměti. 

Letošní advent asi nebude tak hektický jako obvykle, nebude se odehrávat kolem shánění dárků. Ke konci 
listopadu, občas i předtím než samotný advent začal, se hrály v obchodních domech již koledy. Osobně přiznávám, 
že jsem si s jedním ze svých kamarádů vždy hrozně rád prozpěvoval v obchodních domech vlastní verze koled. 
Oblíbená byla „Ježíšku, my tě budem polévati“. 

Ze všeho nedobrého a špatného smíme a máme vytěžit alespoň něco dobrého, byť by to byla pouhá špetička. 
Také na tom letošním adventu smíme a máme vidět něco dobrého, příležitost. V textu žalmu se říká „Dobrořeč 
duše má Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč duše má Hospodinu, nezapomínej na žádné 
jeho dobrodiní!“ Máme možnost se na chvíli rozpomínat. Jsou chvíle, kdy rozbolavělé srdce svízelně spatřuje 
dobrodiní. Právě v těchto chvílích nám zaznívá dobrá zpráva, evangelium, a říká nám, nezapomínejte a pokuste se 
odhalit i svůj příběh. Dobrodiní je už ta holá skutečnost, že chvíli můžeme žít na zemi. Dobrodiní, bez kterého by-
chom nebyli, které je pro nás bezpodmínečné, je dobrodiní vztahů, do kterých nás Bůh zasazuje. Dobrodiní toho, 
že člověk není sám, že není opuštěn ve chvílích dobrých, ani ve chvílích zlých, že žije s lidmi, kteří jsou zmocněni 
mu pomoci. Dobrodiní vztahů k dětem, nebo naopak k rodičům, k sourozencům, k těm nejbližším. Snad je to 
něco, co umíme málo docenit. Ale dokud stále je, kdo by se s námi smál i brečel, pak to dobrodiní trvá. Bůh nás 
do toho dobrodiní vsazuje, nechává nás do takového dobrodiní vrůstat. Jeho dobrodiním je, že si nacházíme místo 
ve světě a mezi lidmi. Letošní advent tak můžeme pojmout právě v rozměru 
Žalmu 103. Jako období, kdy čas budeme věnovat paměti a připomínání si, 
které nás dalece přesahuje.

Pohlazení pro duši i v drsné době
Hvězdná noc nás dokáže nadchnout. 

Sledujeme hvězdy, žasneme nad dálavami 
a nepředstavitelnými vzdálenostmi hvězd 
a vesmírných těles. Propadáme úžasu a říkáme 
blízkému: „Podívej, není to skvělé?“ Ale jiný pohled 
má člověk, kterému zrovna není teplo. Je to stejná 
noc, stejná hvězdná obloha… Jenže on už dlouho 
prožívá chlad mrazivých nocí. Ten si romantiku 
hvězdné noci nechá klidně zajít, protože mu 
připomíná jen jediné: „Zase tu bude můj tuhý boj 
se zimou. Zima a já…“

Co ale může být nadějí v mrazivé noci? Jeden 
člověk napsal: „Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, 
přečká noc ve stínu Všemocného.“ Je to začátek 
Žalmu 91. Člověk, který důvěřuje Bohu, může 
spoléhat na to, že v tom není sám. Opírá se 
o důvěru, má naději. Není tu jen mrazivá noc a já 
- kdo z koho. 

Je to právě naděje, která dokáže rozehřát lidské 
srdce, dát výhled do budoucnosti. Protože Bůh je 
větší než mráz a chlad. „Kdo v úkrytu Nejvyššího 
bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.“ Právě 
proto si o vánočních svátcích tak rádi připomínáme 
Ježíšovo narození. Autor mnohých bestselerů, 
Timothy Keller, napsal: „Když si uvědomíme, 
že nám Ježíš vychází vstříc, krouží kolem nás 
a zahaluje nás svou nekonečnou láskou, v níž se 
nám dává cele, je to výzva vybudovat si život 
na nových základech.“ A je to vztah založený 
na naději, protože se Bůh dostane do centra. Ježíš 
se stane posilou a úkrytem i uprostřed mrazivé 
noci, kdy se člověk cítí sám, na dně, odmítnutý 
nebo nemilovaný.

Rád bych vám všem popřál radost, hluboký 
pokoj a naději pro nadcházející sváteční dny. Těším 
se někdy na viděnou.

Roman Neumann - kazatel, 
Církev bratrská, Archa Pardubice

Přímý přenos bohoslužeb probíhá každou neděli.
Více se o tom můžete dozvědět na stránkách 
www.archapardubice.cz

Vánoční poselství p

Antonín Fobelský,
katolický farář, arciděkan ,Pardubice

Zdravím Vás, kteří berete do rukou tuto tiskovou formu sdělení. Je zpravidla na prvním místě - když se 
zastavíme - vnímat a konstatovat, jak ten čas letí… Ano, letí, ale posledních 10 měsíců nás staví do jiné role. 
V médiích občas vidíme záběry z loňských, ale i letošních sportovních klání a všem je jasné na první pohled , 
v čem je rozdíl. Místo plných tribun jsou jen reklamní plochy nebo prázdné tribuny. Není potřeba vysvětlovat, 
všem to je jasné, z jakého důvodu.

To, co je jasně vidět a co je společné pro mnohé lidi v dnešní době, je strach. Abych se nenakazil, strach, 
co bude dál, strach o blízké i sebe… Zde je úzká hranice mezi strachem a respektem, která dokáže ovlivnit 
člověka v jeho smýšlení i chování. Je to skutečnost, se kterou se lidstvo setkávalo ve svých dějinách, a nacházíme 
v historii různá řešení, jak se tomuto jevu postavit. I v bibli nacházíme z úst samotného Ježíše - jehož narození se 
opět letos chystáme o Vánocích oslavit - slovo: „Nebojte se“, v počtu 365, obrazně řečeno: povzbuzení na každý 
den v roce! Vedle zpráv v médiích o „boji s koronavirem“ je to nabídka, kterou člověk může přijmout a osobně 

... církve
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láska nedostává. Takhle vypadá Boží Syn, takhle 
do světa přichází Bůh sám: nahý, bezbranný, 
toužící po životě. Chce být s námi. V dobrém i 
ve zlém. 

Ani Marii ani Ježíšovi nevidíme do tváře, 
zato dobře vidíme do tváří lidí, kteří stojí okolo. 
Z nich můžeme ledacos vyčíst. A dost možná se 
v některé z postav najít.

Žena s rozpřaženýma rukama žasne a raduje 
se. Muž stojící napravo vedle Marie je Josef. Hladí 
Marii po zádech, druhou ruku vztahuje k dítě  , 
jako by měl strach, aby Marie Ježíše neupus  la. 
Je prostě dobrý muž, partner i dobrý otec. 

Napro   Josefovi klečí pastýř. Ten se nestačí 
divit. I obyčejný pastýř tu má své místo. Jeden 
pastýřův beránek se dívá na nás, jako by nám 
chtěl něco naznačit. Třeba něco, co se týká 
Velikonoc? Vánoce s Velikonocemi souvisí, je to 
jeden příběh.

Uprostřed nad Ježíšem stojí tři králové, 
mudrci od východu. Ten tře   je nějak ve tmě. Je 

í pardubických farářů
„Vzpomeň si na ty, co jsou ti blízký, 
starosti pominou, jejich i tvý.
Vydej se za hvězdou, co ti svítí. 
Za tou, co máš v duši svý.”

(vánoční koleda)

Hana Ducho, 
evangelická farářka, Pardubice

Meditace nad obrazem
Obraz Carol Aust, Narození

Ráda bych se s Vámi zastavila nad jedním 
vánočním obrazem. Namalovala ho americká 
malířka Carol Aust a nese název Narození. 

Jak na vás ten obraz působí? Na mě radostně. 
Všímám si, jak vyzařuje světlo. To světlo vychází 
přímo od dítěte. V něm se zrodilo, aby zahnalo 
temnoty naše i temnoty celého světa. Zrodila se 
tak naděje do našeho života. 

Je zvláštní, že nevidíme Marii ani Ježíšovi 
do tváře. Marie není zobrazena jako  chá 
a usebraná. Ale je energická, neudržitelně se 
raduje. Nechová Ježíše v náručí, ale s nadšením 
ho všem ukazuje. Tím gestem říká: on je tu 
pro vás, pro všechny. Přišel kvůli vám, abyste 
mohli žít dobrý život. 

Ježíš má rozpřažené ruce. Chce, aby si ho 
někdo pochoval. Současně naznačuje, že on bude 
 m, kdo svou láskou obejme všechny, kterým se 

Hana Ducho, 
pochází z Jimramovských 

Pavlovic u Nového Města 

na Moravě. Studovala 

Evangelickou teologickou fakultu 

Univerzity Karlovy v Praze, rok 

studovala teologii v Paříži a rok 

ve Frankfurtu nad Mohanem. Šest let působila 

jako farářka v Šumperku. Od září 2018 je farářkou 

v evangelickém sboru v Pardubicích. S manželem 

Miloslavem mají dva syny, Eliáše a Václava. 

vyhodnotit na základě hodnot, které upřednostňuje ve svém životě. Chuť žít a toužit po světle!
Přesto navzdory situaci vstupujeme do adventu, který svůj program nemění: pokládáme základy, jako u každé 

stavby, které nejsou vidět, ale jsou přesto velmi důležité. Světla na adventním věnci jsou nadějí a předzvěstí, že 
v jakékoliv temnotě je možné věřit, že přijde „nový den“, o kterém jistě žádný večer předchozí nepochybuje nikdo 
z nás… Světlo adventu nás může vést k tomu, abychom v tomto „čase - nečase“ nechali toto 
„Světlo“ rozzářit v našich životech a předávali jej dál. V tom myslím je naše skutečná síla a na 
tom závisí opravdová naděje naší země i celého světa. 

Covid jako takový Vánoce neohrozí, jde o formu, jakou umožníme, abychom je prožili 
v jejich podstatě. O Vánocích jde o život, který přichází na svět (Betlém roku 0). Je na nás, 
co „oživíme“ jako životodárné v našem okolí a v našich vztazích. To je pouze na nás.

Přeji nám všem, aby Světlo naděje nás provedlo nejen adventem, 
ale i Vánocemi a přetrvávalo i v novém roce 2021.
Antonín Forbelský, arciděkan

třeba jít co nejblíž k dítě  . Čím blíž mu jsme,  m 
více světla proniká do našeho života.

K mudrcům je otočená další žena. Možná 
je to sousedka a vysvětluje jim, co se tady děje. 
Komunikuje s cizími hosty, aby si tu nepřipadali 
cizí, aby porozuměli. Propojuje tak dva odlišné 
světy, kultury, náboženství. 

Vlevo vzadu naopak jiná žena odchází. Kdo 
by to mohl být? Porodní bába, která jde domů? 
Žena, která je zklamaná z toho, jak obyčejně 
Spasitel vypadá? Anebo žena, která běží za sou-
sedy a přáteli, aby sem taky přišli. 

Úplně vlevo celou situaci  še pozoruje 
zvláštní muž. Zdráhá se jít blíž. Obává se, že 
u Ježíše jsou jen samí slušní, úspěšní, bezchybní 
lidé. Jenže on je typický životní ztroskotanec. Co, 
když ho odtud vyhodí? Rád by dostal ještě šanci. 
Dítě mu ji nabízí. Přijme ji?

Nad pastýřem stojí žena s šátkem na hlavě. 
Jako jediná se kouká přímo na nás. Zve nás, 
abychom se taky přišli podívat nebo o tom všem 
alespoň přemýšleli...

Mám tento obraz moc ráda. Ujišťuje mě, že 
do světa vstoupilo světlo, které má moc porazit 
jakoukoli tmu. A že je pro všechny, bez ohledu 
na to, kde zrovna jsme, jaká je naše povaha, 
vzdělání. Jsme zváni k naději, kterou působí toto 
zvláštní světlo. 

Zveme Vás k adventním i vánočním 
setkáním, která vysíláme online. 

Bohoslužby můžete sledovat 
na našich stránkách (pardubicce.cz) 
nebo facebookovém profi lu 
(facebook.com/pardubicce). 
Těšíme se na Vás. 
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... téma

Alena Stehnová

Vánoce mého dětství byly o směsici vůní cukroví, skořice, 

citrusů, banánů, ořechů a jiných dobrot, kterou jsme si mohli 

užívat pouze jednou v roce. Vybavuje se mi obraz, kdy maminka 

vykrajovala cukroví a tatínek s utěrkou v rukách seděl u trouby 

a dohlížel, aby se cukroví nepřipálilo. Ráda jsem se procházela 

večerním sídlištěm (na Dukle) a nakukovala do oken s rozsvícenými vánočními 

stromky a ozdobami. Po procházce jsme společně usedli k tradičnímu 

štědrovečernímu stolu, kde bylo prostřeno i pro náhodné příchozí. My děti 

jsme byly netrpělivé, nedočkavé a „dlooouho“ jsme čekaly, až rodiče dojedí 

slavnostní menu. Se zazvoněním jsme vstoupili do potemnělého pokoje, kde 

zářil vánoční stromeček se svíčkami a prskavkami. Dárků nebylo mnoho (ty 

měkké šly stranou). Vzpomínám i na to, jak nás maminka nabádala, abychom 

dárky opatrně rozbalovali a vánoční balicí papír úhledně skládali k možnému 

dalšímu použití. V paměti mně utkvěl dárek - kočárek pro panenky, který vyrobil 

tatínek. Tradičně jsme rozkrajovali jablko, s hvězdičkou v rozkrojeném ovoci 

nás čekal hojný rok ve zdraví. Také jsme odlévali olovo a hledali na hladině 

vody obrazy, pouštěli jsme po vodě lodičky (svíčky ve skořápkách), házeli jsme 

botou – pokud špička boty směřovala ke dveřím, bylo zřejmé, že někdo z domu 

odejde. Ach, jak ráda bych se vrátila do svého bezstarostného dětství. 
alena.stehnova@umo1.mmp.cz
◆◆◆◆◆

Jiří Kotyk

Pojem Vánoce ve mně vybavuje vždy vzpomínku na mé 

rodiče a, bohužel, i na mou zemřelou ženu. Ti dokázali navodit 

krásnou atmosféru pohody a lásky. Duchovní formát těchto svátků 

mi nejvíce dokázala přiblížit dětská bible Ch. Dickense s krásnými 

rytinami G. Dorého, vánoční dárek od mého vzácného kmotra, 

skvělého profesora češtiny Jana Štorka, a pak pravidelná Rybova mše u sv. 

Bartoloměje. Krásným dárkem pro mne byl i vyřezávaný Betlém od mého 

strýčka, nadaného betlémáře z Novopacka, který si stále rád stavím.

V době covidové nejistoty rád použiji citát z krásných veršů 

Františka Novotného: „Vždy s tebou zůstává všechno, cos 

daroval… Když radost spolu s láskou jsi spároval, 

dar je tvým přítelem a přítel tvůj je 

dar.“ Přeji Vám pevné zdraví, 

požehnané Vánoce a dobrou 

vůli do roku příštího!
jiri.kotyk@seznam.cz
◆◆◆◆◆

Patrik Dospěl

Pokud bych si měl vzpomenout na konkrétní dárek, který mi 

udělal největší radost ze všech, bylo by to velmi těžké. Samozřejmě 

vzpomínám na první mobil nebo první počítač, ale každé Vánoce 

jsem pod stromečkem vždy našel něco, co mi v tu dobu udělalo 

největší radost ze všeho na světě. Pokaždé jsem si však užíval at-

mosféru Vánoc a všeho kolem nich, což mi zůstalo beze změny až dodnes. 

Jen mi nyní dělá větší radost dárky dávat, než dostávat. Letošní Vánoce budou 

pravděpodobně, vzhledem k událostem, trochu jiné. Věřím ale, že ani pande-

mie a všechna omezení nemusí překazit rodinnou pohodu a společně strávené 

sváteční chvíle, je to jen na každém z nás. Všem Vám přeji krásné Vánoce, 

pevné zdraví a spoustu štěstí a úspěchů i v příštím roce. 
dospel.patrik@gmail.com
◆◆◆◆◆

Roman Harmat

Nejlepší dárek? Každé Vánoce byl vždy jeden nejlepší. Zpětně 

se dá těžko říct, který to byl. Radost jsem měl z většiny z nich. 

Letošní dárky jsem poprvé v „historii“ začal nakupovat již v listopa-

du, a to přes internet. Důvod je jasný, zavřené obchody. Při zjištění 

velmi dlouhých dodacích lhůt jsem zčerstva objednal další, abych 

vše stihl. Letošní vánoční svátky budou, doufám, více orientované na rodinu 

a společně strávené chvíle. I přes nelehkou situaci ve společnosti přeji všem 

občanům našeho obvodu a města krásné prožití Vánoc a do nového roku zdraví 

a osobní pohodu. 
romanharmat@gmail.com
◆◆◆◆◆

Michal Drenko

Jako malý kluk jsem měl výhodu a nevýhodu v jednom. Naši se 

rozvedli, když mně byl půlrok, takže jsem měl výhodu, že jsem dostával 

více dárků, u tatínka jsme většinou slavili vánoce 23.12. a u maminky 

na Štědrý den 24.12. A další dny jsem navštívil babičky a dědečky, 

kterých jsem měl také více, ale než na dárky jsem se těšil na ně, po-

slouchal jejich vzpomínky, historky, někdy vtipné a někdy vážné s ponaučením, 

válel se u nich na „gauči“, i když kolo BMX, které jsem dostal modré od tatínka 

a červené od maminky, mně také udělalo radost, určitě značku BMX většina z nás 

pamatuje, stejně jako SOBI 20. Toto kolo jsem objevil před týdnem u babičky 

ve sklepě, a udělalo mI radost, takže se odměním pod stromeček a na kole SOBI 20 

na jaře 2021, až bude svět zase v pořádku, vyjedu. 

Krásné a klidné prožití vánočních svátku, hlavně zdravíčko 

do nového roku 2021 a taky štěstíčko, a ať už je ten svět zase v pořádku!!!
Od michaldrenko@seznam.cz
◆◆◆◆◆

Dominik Bečka

Vánoce běžně znamenají příležitost na pár dní zpomalit a uzavřít 

se, čerpat síly v kruhu nejbližších. Letos jsme takových chvil už stihli víc 

než dost. Svátky ale chceme i v tomhle šíleném roce co nejobyčejnější. 

Dárků si kupujeme pár, podle toho, co je třeba. Dovolíme si ale víc 

malých radostí v našich oblíbených místních obchůdcích, kavárnách, 

restauracích. Bohužel nejspíš oželíme tradiční „štědronoční“ zpívání ve Vý-

chodočeském divadle. Dovolte mi závěrem popřát Vám klidný advent, krásné Vánoce 

a vše dobré v novém roce, milí sousedé.
dominik.becka@pirati.cz
◆◆◆◆◆

...Néséem váám nóviinyy, 
póslooucheejte...
Vánoce 2020 už nebudou zdaleka takové, jaké byly v posledních letech. Vánoční šílenství 
se z marketů přesouvá k domácím počítačům a virtuálním obchodům, tzv. e - shopům. 
Docházejí úspory... Každý má ale v hlavě vzpomínku na to, co mu a proč kdy udělalo 
největší radost. Vzpomenou si i naši zastupitelé? A jak vidí letošní Vánoce?
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Jiří Lejhanec

Letošní rok bude jiný. Corona nás přibrzdila ve vánočním 

šílenství a v nakupování. Bohužel díky nesmyslnému nařízení vlády 

jsme nechali otevřené velké obchodní řetězce, kde jsme se mačkali 

jeden na druhého. Malí živnostníci, kde jsme si mohli vychutnávat 

tu osobní vánoční atmosféru, museli své provozovny zavřít. Jestli 

se podaří otevřít dnes, není jasné, ale pevně věřím, až budete číst tento text, 

tuto nespravedlnost vláda, i když pozdě, napravila. Tím alespoň trochu zmírnila 

diskriminaci, která se dotýká nepřímo každého z nás. Pak bych chtěl apelovat 

na všechny. Nechte si některé nákupy na poslední chvíli a tím podpořte všechny 

ty, kteří to potřebují, a nebylo jim umožněno vykonávat svoji práci. Popovídejte si 

s nimi. Určitě to potřebují nejen oni, ale my všichni. A jinak si užijme všichni co 

nejvíce rodinu a naše blízké. V dnešní době, kdy většina z nás přišla o někoho 

z blízkého okolí, to všichni budeme potřebovat. 
Jiri.Lejhanec@umo1.mmp.cz
◆◆◆◆◆

Ondra Šebek

Děkuji za příležitost zavzpomínat na Vánoce očima dítěte. 

Nejvíce na mě jako na malého kluka asi zapůsobilo šlapací auto 

v podobě formule, které bylo v druhé polovině sedmdesátých let 

minulého století skutečnou raritou a mimořádným dárkem. Spolu 

se vzpomínkou na dárky se mi vybaví také záplava neobvyklých 

vůní a chutí, které byly s vánočními svátky spojené. Stejně tak, jako 

možnost alespoň jednou za rok ochutnat tehdy exotické a v obchodech nedostupné 

dobroty, jako byly banány, fíky, ananas nebo pomeranče. Z dnešního pohledu se to 

mnohým může zdát úsměvné, ale sehnat tyto potraviny na vánoční stůl bývalo vel-

mi složité. I proto je i v dnešní době potřeba si i tyto běžné strasti života ve státem 

plánovaném socialistickém hospodářství připomínat. I když jako vyznavač konzerva-

tivních hodnot preferuji nakupování vánočních dárků v kamenných obchodech, letos 

budu zcela jistě maximálně využívat e -shopy a budu doufat, že touto cestou 

půjde co nejvíce lidí, abychom svou přítomností nezatěžovali 

obchody. Tím zkusíme přispět k co nejrychlejšímu návratu 

k normálnímu způsobu života. 
oseba@seznam.czJ
◆◆◆◆◆

Filip Sedlák

Vánoce jsou, po léta, která já pamatuji, vším jiným, než 

svátky klidu a míru. Odmala si pamatuji shon celé společnosti 

okolo shánění dárků, úklidu, chystání dostatku jídla, cukroví… 

To vše nejednou vyústí i v lehkou vánoční hádku. Před lety jsme 

si jako rodina jaksi samovolně řekli, že na to kašleme. Nikam se 

hnát nebudeme, a když se takhle jednou ročně v co největším počtu potkáme, 

tak společně povečeříme, popovídáme si a probereme důležité události roku. 

Dárky si už jako dospělí nedáváme a i tím odpadla spousta starostí. Každý 

si může koupit, co chce a ponožky si taky vybere již sám. Doporučil bych to 

všem. Doplněno lehkou výzdobou je to vážně vánoční pohoda. 
Sedlak@nasepardubice.cz
◆◆◆◆◆

Jaroslav Menšík

Když jsem byl malý kluk, přál jsem si samozřejmě jako všichni 

kamarádi a kluci z okolí autíčko na baterie nebo nějakou podobnou 

mechanickou hračku. Toto přání se mi několikrát splnilo. Ale dodnes 

si nejvíc pamatuji na Štědrý den, kdy se mnou poprvé a naposledy 

vyběhl na lyžích můj táta. Maminka chtěla vše v klidu připravit 

na Štědrý večer a tak nás poslala do přírody. Neměli jsme běžky, pouze 

bukové lyže s bambulí na špičce a nebylo to ani na horách. Projížďka se konala 

v okolí města, kde jsme v té době na Českomoravské vrchovině bydleli. Venku 

mrzlo a všude kolem ležel čerstvě napadaný sníh, který se třpytil ve slunečních 

paprscích. Ačkoliv jsme nebyli žádní lyžaři, projížďku jsme přežili bez úrazu. Když 

jsme se promrzlí vrátili domů, maminka nám uvařila punč (mně čaj). Ve vánočním 

čase si dodnes vybavuji onu zasněženou krajinu a vůni horkého punče. 
drazam@seznam.cz
◆◆◆◆◆

Ristorante da Pepa
v Hotelu 100

Přijďte ochutnat naše denní
a snídaňové menu, novou podobu má
i náš jídelní a nápojový lístek.
Těší se na Vás celý tým restaurace
Ristorante da Pepa a Hotelu 100.

Kontakt
HOTEL 100
Kostelní ulice č.p.100, 
530 02 Pardubice

ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ
Bartáková Hana
Mobil: (+420) 603 140 187,
Tel.: (+420) 466 511 179
E-mail: hotel100@hotel 100.cz

Otevírací doba

Změna pracovní doby
SNÍDANĚ 7:30-10:30     OBĚDY 11:00-15:00

SNÍDANĚ 7:30-10:30     OBĚDY 11:00-15:00

SNÍDANĚ 7:30-10:30 - RESTAURACE 11:00 - 21:00

SNÍDANĚ 7:30-10:30 - RESTAURACE 11:00 - 21:00

SNÍDANĚ 7:30-10:30 - RESTAURACE 11:00 - 21:30

SNÍDANĚ 8:30-11:00 - RESTAURACE 11:30 - 21:30

SNÍDANĚ 8:30-11:00 - RESTAURACE 11:30 - 20:30

SCHRÁNKA DŮVĚRY je tu 

pro ty z Vás, kteří neradi nebo vůbec nepoužíváte internet 

a nechce se Vám používat služeb České pošty. Můžete

sem vhodit Vaše stížnosti nebo připomínky k činnosti 

úřadu, přivítáme i pozitivní ohlasy na to, co se Vám 

naopak v centru Pardubic líbí. Pokud s námi soutěžíte 

a neposíláte odpovědi mailem, vhodťe je s Vaším kon-

taktem právě do této schránky. Je umístěna ve vestibulu Úřadu 

městského obvodu Pardubice I (naproti recepci) v ulici U divadla 

č. p. 828 v Pardubicích.
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Významný pardubický rodák 
František Schwarz poslal v lednu 
r. 1906 pro spis „Pardubicko, 
Přeloučsko, Holicko“ vzpomínky 

na Pardubice z r. 1840 – 1849, které ve své 
části pojednávají o nejspíš vůbec prvním 
vánočním stromku v Pardubicích. Pardubickou 
Jedničku na článek upozornil historik a zastu-
pitel MO1 Jiří Kotyk.

První vánoční stromek 
v Pardubicích
Jedna událost z mého dětství mne napl-

nila podivením a zasluhuje, aby byla o ní 
učiněna zmínka. 

Když se stavěla železná dráha z Prahy 
přes Pardubice k Olomouci, najal si unás 
v domě byt vrchní inženýr, jehož jméno si 
více nepamatuji, povolaný sem z Německa, 
aby prováděl dozor nad tratí.

Byl ženat a otcem dvou dítek, které byly 
se mnou a se sestrou ve stejném stáří. Rodi-
na ta neuměla a nerozuměla slova českého, 
takže musela moje matka cizí paní často 
býti tlumočnicí. My děti zase neuměly jsme 
německy, ale přesto jsme si s dětmi inženýr-
skými rády hrály. Rejdištěm naším byla 
prostorná síň, z níž se vcházelo do jednotli-

František Schwarz byl zemským a říšským poslancem, je považován 
za jednoho z nejvýznamnějších teoretiků samosprávy v českých zemích. 
„U kostelíčka“ je po něm pojmenováno náměstí.

a první vánoční stromek, jehož sice nevi-
děly, ale o němž druhého dne mluvily celé 
Pardubice! Ve mně zůstavil nepomíjivý 
dojem čisté půvabné poezie.

František Schwarz, l. p. 1906

... z historie

vých bytů. Poměr mezi oběma rodinami se 
stal takto až přátelský, čemuž dávám výraz 
při různých příležitostech. 

Takovou příležitostí byly vánoční svátky. 
Pozvali nás na rozdílku, ale s podmínkou, 
že s jejich dětmi budeme očekávati v našem 
čeledníku okamžik, kdy budeme vyzváni 
zvonečkem, abychom vstoupili. Stalo se. 
S velkým napětím a nedočkavostí, vlastní 
dětem, očekávali jsme tuto chvíli. Každý 
zvuk rolniček z ulice sem zaznívající, každý 
šust v domě, jsme pokládali za určené zna-
mení.

Konečně se ozval pravý zvonek a přišla 
hostitelka, aby nás odvedla. Ocitli jsme se 
ve světle, oslňujícím naše zraky… Když 
tomu oko zvyklo a dětský údiv se počal 
uklidňovati, poznali jsme, že světélka, jimiž 
nám přecházel zrak, vycházejí z větviček 
smrčku, přineseného z lesa.

A nový údiv nás jal! Větvičky byly spo-
jeny zlatými řetězy a na každé z nich visely 
cukrovinky nejrůznějších tvarů. Pod stro-
mečkem pak ležely porůznu balíčky, z nichž 
tu a tam něco vyčnívalo. Naše bystré oko 
brzy rozpoznalo, že jsou to hlavy dřevěných 
rejtharů (vojáků) a koní a vlasatých panen. 
Nám se každému ze všeho toho také něco 
dostalo.

První vánoční stromek, jejž jsem viděl, 

Z minulosti k přítomnosti

... detail fasády 
s pamětní deskou 
v ulici....?

IIII---SOUTĚŽ ---IIII
Tradice vánočních stromků si ale v Pardubicích musela na své násle-

dovníky ještě počkat. Rodný dům Františka Schwarze (na fotografiích 
Adély Roubové) byl osazen pamětní deskou. 

Poznáte, v jaké ulici se nachází? 
Správné odpovědi můžete vhodit s vaším jménem a tel. číslem 
do „Schránky důvěry“ nebo poslat, rovněž s kontaktem, 
na redakce@pardubicka1.cz, 
a to do 20. prosince 2020. 
Pět vylosovaných z vás obdrží 
po dvou látkových čelenkách, 
hlavní cenou je pak luxusní 
pletená čepice s bambulí. 

Ceny do soutěže věnovala 
pardubická fi rma R-JET, která 
má i svůj e-shop na adrese: 

www.rjet.cz. 
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Rozpočet městského obvodu Pardubice 
I se v posledních letech pohyboval 
kolem 65 milionů korun. To roz-

hodně nejsou žádné malé peníze. O něco víc, 
než mívají ostatní velké obvody. Spoustu věcí řeší 
přímo magistrát. Na obvod ale zbývá to, čeho 

... z úřadu
stromů a spoustu další zeleně. Udržet tohle 
všechno v pořádku není snadné. I v minulých 
letech, kdy se ekonomice dařilo, „jedničce“ na 
investice zbývalo 10 až 15 milionů – tak na pár 
bloků ulic.

Kvůli koronaviru se teď vybere méně daní. 
O další peníze obce připraví vláda změnami 
zákonů. Letos i za rok bude mít náš obvod 
řádově o 10 milionů méně, než čekal. Ani rok 
2022 asi nebude veselejší, některé daně mají rok 
zpoždění. Na investice tak najednou nezbývá 
skoro nic.

Jasně, dá se šetřit na provozu, jsme ti první, 
kdo budou hledat úspory. Takové částky ale těžko 
najdeme. Aby centrum Pardubic nezakrnělo, 
potřebujeme pomoct. Magistrát hází stamiliony 
v obřích projektech – jako je fotbalový stadion. 
Správu města ale předává každým rokem víc a víc 
obvodům. Finance na ni často dostaneme jen 
částečně nebo na úkor jiných obvodů.

„Jednička“, srdce Pardubic, musí neúnavně 
a sebevědomě žádat víc. Na příští rok obvody 
od města chtějí 88 milionů „navíc“, nad běžný 
příspěvek. Náš požadavek? 2,25 milionu, z toho 
většina na rekonstrukci vlastních kanceláří. Zís-
kat můžeme i od velkých investorů a stavebníků. 
Obvod všem dává důležitá vyjádření. Proč na 
novém parkovišti zčásti na městských pozemcích 
nechtít místa pro obvod? Proč k novým stavbám 
nežádat víc než jen sousedící chodníky?

V těžkých letech je taky dobré se zaměřit 
na malé zásahy s velkým efektem. Příkladem byl 
pirátský návrh dotací na úpravu vnitrobloků, 
osvědčený recept z dalších českých měst. Za pár 
stovek tisíc by pomohl lidem upravit jim nejbližší 
(polo) veřejná místa a udělat možná stejnou 
parádu, jako drahé rekonstrukce.

Dominik Bečka
zastupitel, Pirátská strana

Tenhle text bych nejspíš neměl psát já, opoziční zastupitel. 
Dovolím si ale možná trochu zastoupit vedení obvodu
a seznámit vás i s méně příjemnými zprávami.

Říkejme si neúnavně o víc. 
Ať se rozvoj „jedničky“ nezastaví

P ř í m é  ko n t a k t y  n a  m a j i t e l e ,
c h a l u p y,  c h a t y,  p e n z i o n y,  a p a r t m á n y, ke m p y,  s r u b y,

č i  u b y t o v á n í  v  s o u k r o m í .

w w w. c h a l u p y - u b y t ov a n i . c z

si možná všímáte nejvíce – zeleň, úklid, údržba 
a opravy chodníků, ulic, náměstí. Krátce řečeno 
- dělat město hezké.

V centru máme spoustu nejvýznamnějších 
prostranství, možná víc mobiliáře (laviček, 
košů…) než ostatní obvody dohromady, tisíce 

Nemalé starosti 

dělalo pracovním 

četám v posledních 

týdnech podzimu 

padající listí 

ze stromů. Toho se 

z parků a veřejných 

prostrantví 

vyvezly desítky 

kontejnerů. Záběr 

ukazuje oblíbené 

výletní místo 

- Matiční jezero 

u Bubeníkových 

sadů. 
Foto: Adéla Roubová
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Krve ale na transfúznich 
stanicích ubývá, ubývá 
i dárců, někteří si raději 
dojdou pro pár stovek 

ke komerčním odběratelům, pro něž 
je záchrana lidského života spíš 
kšeftem. Česká krev tak pomáhá spíš 
zahraničním klinikám, přitom u nás 
je jí málo. Je to prostě můj názor.

 Bohumil Roub
 

“Má za sebou neuvěřitelných 
142 odběrů plazmy a krve, na které 
začala chodit hned od své plnoleto-
sti. Teď si mnohem víc uvědomuje, 
jak je dárcovství nejcennější a jinak 
nenahraditelné tekutiny důležité. 
Hana Mojžíšová Hájková (35) je 
předsedkyní Klubu dárců krve (KDK) 
Pardubického kraje z. s. a jejím 
hlavním úkolem je v koronavirové 
době získávat hlavně další dárce. 
Naší významnou činností je pod-
pora a maximální informovanost 
bezpříspěvkových dárců krve, plazmy 
a krevních derivátů a především 

nábor dárců nových,” říká. “Jelikož 
i dárců nám ze zdravotních důvodů 
při koronaviru ubývá, připravujeme 
neustále nové kampaně na pod-
poru náboru nových dárců krve či 
plazmy, kterých je nyní extrémně 
potřeba. Předpokládám, že díky 
lidské solidaritě najdeme nové 
bezpříspěvkové dárce, kteří nemíří 
jen do komerčních zařízení,” doufá 
sympatická černovláska. 

Dodává, že další činností KDK je 
pořádání společenských a sportovních 
akcí pro bezpříspěvkové dárce krve 
a krevních derivátů, kteří jsou členy 
klubu. “Samozřejmostí je pak propa-
gace dárcovství krve a jeho přiblížení 
široké veřejnosti. Důležitá je i přímá 
podpora preventivních akcí zdravotní 
a sociální tématiky spojená s podpo-
rou náboru prvodárců.Klub zároveň 
intenzivně pracuje na získávání 
různých benefi tů pro dárce. Chceme 
naše dárce odměňovat a motivovat, 
což se nám za podpory místních fi rem 
a živnostníků myslím daří,” dodává 
Hana. (-br-)

... zdraví

Neposílejte 
krev do zahraničí, 
darujte ji našim 
nemocnicím!

...Hance se podařilo získat mezi prvodárce svoji kamarádku 

Danielu Možnou. Na fotografii je už na druhém odběru. 

(foto archiv)

 “Krev je život!” To prohlásil někdy 
na přelomu 19. a 20. století autor legendárního 
románového hororu Dracula, irský spisovatel 
a divadelní kritik Bram Stoker. Nebyl daleko 
od pravdy, i když v této souvislosti je to 
samozřejmě nadsázka. 

foto:Bram Stoker 

a obraz šlechtice Vlada 

Tepese, který měl být 

autorovou inspirací

Podporuje fi rma STAFI --- 
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Dům dětí a mládeže BETA mládeže BETA 
Místo, kde se setkávajíají 
všechny generace 

Tanec, výtvarné tech-
niky, hra na hudební 
nástroje, kurzy šití, 
hasičský kroužek 

a spousta dalších. Velký výběr 
zájmových útvarů nabízí již 
více než 30 let Dům dětí a mládeže 
BETA Pardubice. Před dvěma lety rozšířil 
svou činnost i na sídliště Dubina, kde 
působí v bývalém Kulturním centru.

“Už podle názvu DDM BETA jako 
centrum volného času navštěvují zejména 
děti od batolat s rodiči po středoškoláky, 
rozvíjejí tu své nadání, nacházejí kamarády, 
objevují nové techniky tvoření, získávají 
dovednosti,” říká Miriam Lukešová, 
ředitelka DDM Beta.

Dodává, že pravidelně zde potkáte také 
seniory na dopoledních výtvarných dílnách 
nebo třeba dospělé na zdravotním cvičení. 
“Víkendové dny zpestří cyklus hraných po-
hádek. Naši lektoři se svými vzdělávacími 
programy navštěvují mateřské a základní 
školy. Prázdninové pobytové a příměstské 
tábory jsou standardní součástí naší 
nabídky,” uvádí ředitelka DDM.

Dodává, že pravidelně zde potkáte také 
seniory na dopoledních výtvarných dílnách 
nebo třeba dospělé na zdravotním cvičení. 
“Víkendové dny zpestří cyklus hraných po-
hádek. Naši lektoři se svými vzdělávacími 
programy navštěvují mateřské a základní 

... fotoreportáž

školy. Prázdninové pobytové a příměstské 
tábory jsou standardní součástí naší nabíd-
ky,” uvádí ředitelka DDM.

Současný stav, kdy jsou všechna střediska 
volného času pro osobní přítomnost 
účastníků kroužků uzavřena, netěší jistě 
nikoho. “Čas, který nemůžeme trávit 
aktivním naplňováním zájmových útvarů, 

věnujeme vylepšování prostor DDM, 
přípravě nových činností, úpravám webu 
a dalších informačních materiálů,” doplňuje 
Miriam Lukešová.

V DDM BETA vás podle slov ředitelky 
čeká příjemné a bezpečné prostředí, zkušení 
lektoři, zajímavá náplň volného času. 
Podívejte se na www.ddmstolbova.com. (-br-)

Maminky a tatínkové s batolaty, 
školáci i středoškoláci a také 
senioři se mohou v DDM 
věnovat svým koníčkům

Jedni se věnují sportu, 
druzí kreslení a keramice 
a dalši třeba navlékání 
korálků. Přijďte a uvidíte. 
Třeba zde najdete něco 
pro sebe nebo zde najdete 
přátele.
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Brownfield bývalé tiskárny ve Smilovce 
se mění před očima

V ulici Smilova - v areálu 
bývalé tiskárny vznikne 
unikátní zástavba, která 
dotvoří centrum města 

a obnoví tradiční pěší vazby mezi Ma-
choňovou pasáží a ulicí Smilova. 
Bližší informace poskytl Pardubické 

Jedničce architekt Tomáš Med z par-
dubické architektonické kanceláře Med 
Pavlík architekti s.r.o., která je autorem 
projektu.

„Bylo pro nás ctí získat důvěru 
investora a mít příležitost navrhnout 
přestavbu brownfi eldu po nejvýznamnější 
pardubické tiskárně, jejíž historie sahá 
až do roku 1897. Tiskárna byla v rámci 
svého oboru inovativní fi rmou, která jako 
první v Rakousku-Uhersku zakoupila 
ofsetový stroj značky Mann s ručním 
nakládáním a v roce 1919 byl dokonce 
podnik pověřen Bankovním úřadem 
ministerstva fi nancí v Praze tiskem ban-
kovek a dalších cenin včetně akcií,“ říká 
úvodem architekt Med.

Kancelář podle něj k návrhu 
přistoupila v širším městském kon-
textu. „Zohledňujeme mnoho faktorů. 
Uvědomujeme si výjimečnost centrální 
polohy v rámci města a přicházíme 
s unikátním konceptem, kdy je celý 
parter projektu ochráněn před auto-
mobilovou dopravou. Naopak do území 
vkládáme nové pěší vazby a doplňujeme 

již existující,“ pokračuje architekt s tím, 
že se společně s kolegy zabývá vztahem 
nových domů k ulici Smilova. „Ta má 
svůj specifi cký charakter, k němuž patří 
i šířkový profi l. Proto se rozhodujeme 
pro plnohodnotné doplnění téměř sto 
metrů dlouhé uliční fronty ve výšce 
říms okolních domů. Tuto uliční frontu 
členíme na menší objekty, které svým 
měřítkem odpovídají šířkám okolních 
domů, a zároveň vytváříme velkorysý 
průchod na vnitřní piazzettu, která přináší 
do ulice Smilova zcela novou kvalitu,“ 
dále říká architek Med. Jak zdůrazňuje, 
piazzeta plynule navazuje na zeleň 
v prostoru za Machoňovou pasáží. 
Směrem do ulice Za Pasáží navrženými 
domy fi rma doplňuje kompozici prostoru 
za Machoňovou pasáží a vytváří poten-
ciál vzniku nového veřejného prostoru 
s atmosférou parku.

„Parter domů je navržen jako aktivní 
s prostory pro drobné obchody a služby. 
Pro vyšší podlaží jsou navrženy komfortní 
městské byty s vysokým standardem 
materiálového a dispozičního řešení. 
Vysoký materiálový standard jsme sledo-
vali také při návrhu exteriérů domů, kdy 
tradiční a trvanlivá řešení úprav fasád jsou 

“Uvědomujeme si výjimečnost centrální polohy v rámci města a přicházíme s unikátním konceptem, 
kdy je celý parter projektu ochráněn před automobilovou dopravou. “

... budoucnost

Pražírna kávy
vůně ~ to go ~ 
chuť ~ láska ~ 
vůně Vánoc 

—
Štrossova ulice 748 / u nadjezdu k nemocnici
+420 773 792 561 · info@kolumbijskakava.cz
www.baronacafe.cz

   @BaronaCafeCZ         barona.cafe

Barona café

doplněna o odkazy na industriální historii 
místa,“ uzavírá architekt. (-br-)
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SERVIS 
MOBILŮ A TABLETŮ 
otevřeno
pondělí – neděle, 

Z a  P a s á ž í  1 4 3 0 Z a  P a s á ž í  1 4 3 0 

První pomoc najdete u nás!

restaurace, bistra, neziskové organizace
se účastní:

VSTUP ZDARMA
za podpory

Náměstí republiky Pardubice

VYCHÁZÍME V NÁKLADU 
10. 000 VÝTISKŮ
Pro malé živnostníky výrazné slevy! Jsme tu pro Vás, ne vy pro nás:
Co pálí vás, pálí i nás. Svěřte se nám. Když ne mailem 
na redakce@pardubicka1.cz, tak nám napište a vhoďte námět 
do „Schránky důvěry“ umístěné ve vestibulu úřadu za divadlem.
Chcete tady inzerovat? Za pár korun oslovit víc než 20 tisíc lidí?
Pište na obchod@pardubicka1.cz nebo přímo volejte 
na tel. 776295201. 
Všechny informace včetně archivu vydání 
jsou na:www.pardubicka1.cz

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
na území MO Pardubice I - rok 2021 

Stanoviště VOK Den
přistavení Přistavení v týdnech

Bubeníkovy sady – Bulharská 
chodník k lávce Pondělí 9; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 31; 33; 

37; 39; 41; 43; 45; 49; 51

Macanova x U Marka Úterý 10; 16; 19; 22; 28; 34; 37; 40; 43; 46; 
49; 52

Závodu míru – parkoviště 
u školy Čtvrtek 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 

41; 44; 47; 50
Židov – ulice Na Haldě, 
zpevněná plocha za mostkem 
přes Haldu

Pondělí 9; 12; 14; 18 ;20; 23; 24; 26; 29; 32; 35; 
36; 38; 40; 41; 42; 44; 46; 47; 50 

Sezemická – nám. Pospíšilovo Středa 10; 12; 14; 16; 17; 20; 22; 24; 26; 30; 
32; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50

Bratranců Veverkových
proti parkovišti (u č.p.2337) Středa 13; 17; 21; 25; 30; 35; 39; 43; 48

Bělobranské nám. Středa 13; 17; 21; 25; 30; 35; 39; 43; 48

Karlovina - Arnošta z Pardubic 
vedle č.p. 2616 Středa 15; 28; 41; 49

Závodu míru – Poseidon Úterý 11; 23; 37

Spořilov – u zábradlí Úterý 10; 12; 14;16; 18; 22; 24; 26; 30; 34; 36; 
38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 

Bulharská – u rychlodráhy Čtvrtek 15; 21; 37; 45

Bulharská (Škroupova x 
Benedetiho) Pátek 37; 42; 46; 48

Havlíčkova u věžáku u čp. 445 Čtvrtek 9; 14; 23; 36; 49

Svoz komunálního 
odpadu o svátcích
V době vánočních svátků ve dnech 24. - 26. 12. 2020 

bude zachován standardní harmonogram svozu 
komunálního odpadu i separovaných složek odpadu 
pro občany města, fi rmy i obce. Všechny separační dvory 
budou v době vánočních svátků v tyto dny a na Nový rok 
naopak uzavřeny. Od 1. kalendářního týdne roku 2021 bude 
již svoz probíhat beze změn a pravidelně tak, jak je nastaven 
standardní harmonogram svozů nádob a dalších služeb.

Ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční 
stromeček přímo na separační dvůr, mají možnost odložit 
živé odstrojené vánoční stromky ke stanovištím kontejnerů 
na komunální nebo na tříděné odpady (nikoliv do kon-
tejnerů). Stromky odložené k popelnicím u rodinných 
domků nebudou svezeny. 

Seznam separačních dvorů a jejich otevírací doby 
naleznete na: www.smp-pce.cz.

Klára Sýkorová, Služby města Pardubic a. s.
členka představenstva pověřená 
komunikací s veřejností a médii

... z úřadu
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a při vdechování chladného vzduchu se 
otužují a čistí dýchací cesty a zlepšuje se 
jim imunita. Ve snaze zamezit omezování 
amatérského sportu pro děti jsem vytvořil 
iniciativu www.nebertesportdetem.cz 

Text a foto: Filip Sedlák 
– zastupitel MO Pardubice I, atletický trenér

O možných dopadech protiepidemických 
opatření na zdravý vývoj našich dětí

Velkou část mého pracovního 
dne zabírá trenérská 
a podpůrná činnost pro atle-
tický klub AC Pardubice. 

Poslední rok je však celý neziskový sektor 
sportovních pohybových aktivit pro děti 
a mládež postižen řadou „koronaopatření“. 
Osobně je vnímám jako velmi nevhodná. 
Děti potřebují pravidla a disciplínu, kterou 
si vštípí od dětských let, a pak z ní čerpají 
po zbytek života. A co se stalo? Stát jim 
řekl: “Buďte raději pořád doma!” Dětem 
se pak on-line výuka, kdy sedí půlku 
dne u počítače, volně přelila do trávení 
volného času zase u počítače (či mobilu). 

... sport

Schválně přikládám 
fotku z nedávna, abych 
ilustroval, jak nesmyslná opatření 
omezující sdružování lidí byla. 
Myslí si někdo, že se v takových 
rozestupech děti navzájem nakazí? 
Děti potřebují pohyb, potřebují 
podněty pro svůj vývoj. Proto 
si myslím, že pohyb 
ve venkovním 
prostředí z pohledu 
organizovaných 
skupin pod vedením 
odborných trenérů vůbec neměl být 
omezen. Pohybová aktivita dětem svědčí 

101 Let
Paní Ludmila Černohousová 

dne 27. 11. 2020 oslavila 101 let svého života. Je 

vitální, nabitá moudrostí a oslňující krásou. Láska, 

kterou vyzařuje kolem sebe, je ohromující. Bylo mi 

ctí se s Vámi potkat, letos jen letmo, a předat Vám 

kytici a pozornost z městského obvodu Pardubice 

I. Ke gratulaci s obdarováním se připojil i primátor 

města Pardubic Martin Charvát. 

Přejeme pevné zdraví a Boží přízeň.

Alena Stehnová, starostka

... jubileum

Neberte sport dětem! 
Zůstanou u počítačů a mobilů!
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Východočeské divadlo se pyšní další Cenou Thálie!
Získal ji mladičký herec Josef Láska

Herecká asociace v polovině 
listopadu vyhlásila jména držitelů 
Cen Thálie 2020. Vzhledem 

k protiepidemickým opatřením se letošní 
předávání těchto významných divadelních 
ocenění uskutečnilo pouze formou živého 
online streamu. Vítězové jednotlivých kategorií 
si tak bohužel nemohli ceny osobně převzít 
na jevišti naší „zlaté kapličky“. I přesto to 
pro Východočeské divadlo byl večer radostný, 
neboť Josef Láska získal Cenu Thálie 2020 
pro činoherce do 33 let. 

„Cenu jsem si byl převzít už 12. listo-
padu na Herecké aso-
ciaci, kde se uskutečnil 

takový menší ceremoniál 
předání, který se 

natáčel. A přestože 
nás tam bylo 
opravdu jen 
pár, byl jsem 

nervózní. Při 
dě-kovné řeči 

jsem nevěděl, kam se 
koukat. Roztřásla se 

mi kolena. Nedokážu si ani představit, jaké by 
to tedy bylo, kdybych měl to samé absolvovat 
v Národním divadle. Z mojí děkovné řeči by 
zbylo asi jen „děkuji”. Bylo mi ale slíbeno, že 
se do Národního divadla na předávání Cen 
Thálie podívám, a to příští rok, kdy bych měl 
naopak cenu předávat. Už teď se toho bojím 
a zároveň se těším,“ říká čerstvý držitel Ceny 
Thálie 2020 Josef Láska.

Herecká asociace své rozhodnutí 
odůvodnila slovy: „Josef Láska po absolvování 
Pražské konzervatoře a hostování v Městském 
divadle Most a Divadle na Vinohradech zamířil 
do Východočeského divadla. Od roku 2015 
na této scéně vytvořil řadu velkých i menších 
rolí všech žánrů a přes své mládí se stal jednou 
ze zdejších nejvýraznějších osobností. Po celé 
řadě klasických, komediálních i hudebních rolí 
se zatím stala vrcholem dosavadní Láskovy 
tvorby ve Východočeském divadle hlavní 
postava Christophera v Podivném případu se 
psem. Láska vybavil Christophera velmi citlivě 
vnějšími znaky Aspergerova syndromu, ale 
soustředil se především na obraz vnitřního světa 
patnáctiletého chlapce. Působí v něm dojemně, 
ale nesentimentálně a velmi autenticky. Podivný 
případ se psem se objevil už na několika našich 
scénách, Láskova interpretace patří mezi ty 

nejpozoruhodnější.“
Pardubickými držiteli této ceny jsou 

i Ladislav Špiner (2010) a Lucie Štěpánková 
(2009), která ji získala ještě v angažmá 
ve Východočeském divadle.

Při této příležitosti také připomeňme, že 
Petra Janečková se letos opět dostala do širší 
nominace v oboru činohra, tentokrát za ztvár-
nění role Alžběty II. v Audienci u královny, což 
je rovněž velkým úspěchem.

Radek Smetana, VČD Pardubice

... soutěž

Hledáme kousky dobra

Oslava se koná po celém 
světě již od roku 2012, 
v Česku pak od roku 2016 
pod hlavičkou Asociace 

společenské odpovědnosti. Miliony lidí se 
ten den vždy spojí, aby podpořily aktivi-
ty, kterým věří, a společenství, v nichž žijí. 
Za čtyři roky se v rámci Giving Tuesday 
v Česku podařilo na charitativní účely 
vybrat více než 111 milionů korun, daro-
vat desítky tun oblečení a potravin lidem 
v nouzi, a hlavně vykonat bezpočet dob-
rých skutků.

V rámci této iniciativy jsme pro vánoč-
ní čas připravili výzvu hledáme kous-
kyDOBRA. Nejedná se o žádný ambi-
ciózní projekt ani charitativní akci, naší 

snahou je pouze přinést lidem 
malé povzbuzení v této nelehké 
době a alespoň trochu přispět 
k rozptýlení negativní atmosfé-
ry, již přináší současná situace. 
Při procházkách po parcích 
v centru Pardubic najdete na ně- 
kolika místech vzkaz směřující 
k zamyšlení se nad tím, kolik 
dobra stále můžeme nacházet v úplně oby-
čejných věcech nebo drobnostech, které 
však často udělají hodně a ve svém součtu 
ukážou, že svět kolem nás není jen špatný.

Tak neváhejte a pojďte do toho s námi. 
Každý dobrý skutek se počítá! Těšíme se 
na vaše počiny, příběhy, komentáře nebo 
třeba jen fotky, když narazíte na stano-

viště se vzka-
zem. Sdílejte 
s hashtagem 

#kouskyDOBRA 
na sociálních sítích 

a pomozte šířit tuto myšlenku 
dál. Pro inspiraci si můžete kaž-

dý prosincový den otevřít okénko 
adventního kalendáře na našem webu 

www.dobrokonep.cz. 
Přejeme všem klidné Vánoce a nový 

rok plný zdraví i naděje. A hlavně nezapo-
mínejme, že kousky dobra je třeba hledat 
v jakékoliv době, nejen v té předvánoční. 

Lucie Křivková a Kateřina Mužíková, 
Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka 

Na letošní 1. prosinec připadla oslava dne dárcovství 
a dobrých skutků - Giving Tuesday.
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