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Slovo starosty
Vážení přátelé, milí sousedé a drazí spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás přivítal na stránkách druhého zpravodaje v roce 2022.

První polovina roku se nám opět nachýlila ke konci. I tentokrát Vám přinášíme informace  

o novinkách, zajímavostech a aktuálním dění v obvodu. Během jara jsme po dlouhé době mohli 

znovu uskutečnit naše tradiční akce. S dětmi ze základních a mateřských škol jsme si užili masopust 

a proběhl i úžasný dětský karneval, na kterém jste se postarali o neskutečnou atmosféru. Na čtyřech 

místech v našem městském obvodu jsme si mohli vychutnat zelené pivo. Pálili jsme čarodějnice  

a opékali špekáčky. V květnu proběhly Májové slavnosti se soutěží „O starostův májový koláč“,  

ale o všech těchto akcích se více rozepíšeme uvnitř zpravodaje.

Májové slavnosti

Rokycanova
po rekonstrukci



Slovo starosty
Jsem rád, že jsem se s Vámi na daných akcích 
mohl setkat osobně, a všem bych velice rád 
poděkoval, protože jste to Vy, kdo jim dodává 
atmosféru. Těšit se na Vás budu i na akcích nad-
cházejících – informace o nich naleznete na FB  
a webových stránkách našeho městského 
obvodu, kde Vás také budeme podrobněji  
informovat o veškerém aktuálním dění.

Jak jsem psal již v minulém čísle, rok 2022 je pro 
mě osobně i rokem, kdy musím složit své účty 
nejen Vám, ale také našemu obvodu. Jedná se 
totiž o rok volební a právě Vy rozhodnete, jak 
letošní komunální volby na podzim dopadnou. 
Dovolte mi proto trochu úsměvně shrnout, 
co to znamená být starostou:

Když chcete starostování zvládnout, musíte být 
manažer, ekonom, politik, státní úředník, od-
dávající, moderátor diskuze, ale někdy i trochu 
diktátor, rozhodně vizionář, spisovatel, v mo-
derní době také ajťák, pracovník call centra, so-
ciální pracovník, občas stará naslouchající vrba,  
psycholog, projektant, stavební dozor, částečně 
stavbyvedoucí a někdy dělník, dopravní inženýr, 
řidič, energetik, organizátor a uvaděč kulturních 
pořadů, výčepní, bedňák i uklízečka, odpadář 
(neplést si s popelář – ačkoliv někdy dojde i na 
to), ekolog či zahradník, a k tomu vykonávat ješ-
tě desítky dalších povolání a činností. Někdy jste 
v roli prvního mezi občany a někdy v roli „holky 
pro všechno“. Ale právě to je na té práci krás-
né! Že není nudná, ubíjející, ale naopak pestrá 
a mnohdy až hektická. Že se díky ní potkávám se 
spoustu lidí: spoluobčanů, ale i těch na začátku 
zcela cizích, z nichž jsou na konci často přátelé. 
Že pomáhám posouvat život v našem obvodu 
i městě kupředu. Tato práce je někdy plná opti-
mismu a někdy přináší starosti, občas na člově-
ka padne depka, ale nakonec si vždycky můžu 
říct: „Stálo to za to!“ A jdeme dál.

Nejvíce vtipných situací nastává při různých 
kulturních a společenských akcích. Třeba když 
děláte na dětském dnu lva v huňatém plyšovém 
kostýmu, Iron Mana, mušketýra či indiána.

Ale teď vážně – starosta by měl při výkonu 
své funkce používat zdravý selský rozum  
a hlavně srdce. Měl by ke každému 
přistupovat individuálně a snažit se ke všem 
v rámci možností chovats úctou a pokorou. 
Být starostou vlastně není zaměstnání, 
nýbrž poslání. A já toto poslání přijal  
a vykonávám jej velmi rád a oddaně. Přistupuji 
k tomu tak, jako by každý občan našeho obvodu 
či města (a to i ten nejmenší občánek) byl můj 
šéf, který má jednou za čtyři roky možnost 
provést vyhodnocení mojí práce a aktivit.

Nyní si již užijte 
čtení našeho zpra-
vodaje a dovolte 
mi Vám popřát 
krásné léto. Věřím, 
že si slunné dny 
užijete nejlépe, jak
to jen bude možné.

Na sobotní dopoledne dne 12. března 2022 si Městský obvod Pardubice V 
společně s DDM Delta připravil dětský karneval, který se konal v prostorách 
restaurace Na Rozkoši U Kulatý Báby.
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dokončení ze strany 1.

Jiří Rejda
starosta MO Pardubice V

Karnevalové dopoledne na Dukle

Karnevalová slavnost kdysi bourala hranice 
mezi bohatými a chudými, strhávala bariéry 
mezi muži a ženami a bývala předzvěstí přichá-
zejícího jara.

Pořadatelé si tento rok pro děti opět připravili 
velmi pestrý program, do kterého zařadili vel-
ké množství soutěží, vystoupení a pořádnou 
karnevalovou tancovačku. Nemohl samozřej-

každý rok, opravdu těžké vybrat 10 nejkrás-
nějších masek, přísní porotci se toho nebáli  
a ty nejlepší ocenili. Vítězové obdrželi od měst-
ského obvodu dárek, ale ani ostatní návštěvníci 
karnevalu nemuseli být smutní, jelikož i na ně 
pořadatelé pamatovali a věnovali jim sladkou 
odměnu, a to nejen za soutěže, ale také za ta-
nec a tvořivost.

Děti si mohly pochutnat na karnevalovém 
menu či doplnit energii k tancování cukrovou 
vatou nebo popcornem. Své kostýmy také 
mohly obohatit malbou na obličej, svítícími 
tyčinkami a meči. Na karneval, kam byl opět 
vstup zdarma, zavítalo nespočet dětí i s rodi-
či. Celkem se rozdalo přes 15 kg sladkostí. Po 
dvouleté pauze bylo krásné opět vidět úsměvy 
na dětských tvářích, které nikdy neomrzí, a my 
doufáme, že se za rok budeme moci znovu sejít 
v maskách a společně si zatancovat nebo za-
soutěžit. Pan starosta si karneval užil v převle-
ku lva a již přemýšlí, v jakém kostýmu vystou-
pí před dětmi příště. Přeci jen je pro každého  
z nás milé vrátit se do dětských let. Děkujeme 
všem návštěvníkům za účast a za společně strá-
vené maškarní dopoledne.

Zuzana Sieglová

mě chybět ani výtvarný koutek, z něhož si děti 
odnášely hotové výrobky, které si samy nebo  
s pomocí instruktorů vyrobily. Mohly se tak 
před obědem vydovádět a rovněž si na chví-
li zahrát na umělce. Ačkoliv bylo, stejně jako 



Zelený čtvrtek a den se starostou
Dne 16. dubna 2022 se po dvouleté odmlce občané mohli zúčastnit 
posezení s panem starostou Jiřím Rejdou a při té příležitosti ochutnat 
zelené pivo, které pro ně náš městský obvod zajistil. 

Zelený čtvrtek se konal již tradičně v re-
stauracích Derby, Pod Vinicí, v Crazy Baru  
u atletického stadionu a v hospůdce u fot-
balového hřiště v Dražkovicích.
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„Opět to bylo příjemné posezení a my dě-
kujeme, že jste přišli v tak hojném počtu na 
trochu jiné, ale o to zajímavější setkání se 
starostou,“ řekl Jiří Rejda.

Zuzana Sieglová

Pálení čarodějnic 
v Dražkovicích
Hasiči Dražkovice uspořádali dne 
30. dubna 2022 za finančního pří-
spěvku Městského obvodu Par-
dubice V pálení čarodějnic.

hasiči Dražkovice

Na této akci se sešlo rekordní množství lidí, 
cca 200 účastníků včetně dětí. Ty si zde 
společně opékaly buřty, soutěžily v různých 
disciplínách, tančily své připravené sesta-
vy a za to vše dostávaly sladké odměny. 
Všichni se báječně bavili a akci tak můžeme 
zpětně prohlásit za velmi zdařilou. Snědlo 
se celkem 220 buřtů a již teď víme, že příš-
tě bude nutné jejich počet navýšit. Všem, 
kteří si s námi přišli tuto akci užít, moc dě-
kujeme a těšíme se zase za rok.

Dále bychom Vás chtěli informovat o tom, 
že plánujeme výlet pro občany Dražkovic, 
a to do lokality Staré Hrady. Datum akce 
bude upřesněno.

Pálení čarodějnic
Poslední dubnová noc je již tradičně spojována s pálením čarodějnic. Po celé 
republice se rozhořely tisíce ohňů a vater, u kterých se lidé sešli především 
kvůli tradičním radovánkám, jako je opékání buřtů, a zábavě. Filipojakubská 
noc se slavila také na území našeho obvodu, a to hned na několika místech.

Pan starosta Jiří Rejda si pro tento rok připra-
vil celkem tři zastávky, na kterých byl poctěn 
zapálením ohně. První zastávkou bylo hřiš-
tě v Dražkovicích, kde hasiči přichystali pro 
občany bohatý program. Dále pan starosta 
navštívil Crazy Bar u městského atletického 
stadionu a poslední zastávkou se stala re-
staurace Pod Vinicí. 

Všude bylo k vidění velké množství malých 
čarodějnic a čarodějů. Celkem se do zmíně-
ných třech míst v našem obvodě rozdělilo  
50 kg špekáčků, které si mohli občané opéct 
na ohni. Počasí se vydařilo a všude panovala 
báječná atmosféra.

Zuzana Sieglová

Den vítězství
Dne 8. května 2022 jsme si připomněli 77. výročí konce druhé světové války. 

Vzpomínalo se nejprve u pomníku českoslo-
venských letců na náměstí Dukelských hrdi-
nů a poté u památníku na Zborovském ná-
městí v Pardubicích, který patří k nejvyšším 
ve městě a je věnován obětem první a druhé 
světové války. Hrdinské činy padlých uctili 
minutou ticha a položením květin zástupci 
státní správy a samosprávy města Pardubice 
v čele s primátorem Martinem Charvátem, 
starostou Městského obvodu Pardubice V 
Jiřím Rejdou a zástupci Senátu a Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Ne-
chyběli ani zástupci Armády České republiky 
a válečných veteránů či občané města Pardu-
bice. Je důležité si každou velkou historickou 
událost připomenout a zároveň uctít památ-
ku těch, kteří za naši budoucnost položili ži-
voty.

Zuzana Sieglová
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Třetí ročník Májových slavností
Květen je tradičně ve znamení největší kulturní akce městského obvodu, Májových slavností, které se letos 
mohly po dvou letech konečně bez jakéhokoliv omezení uskutečnit. Na náměstí Dukelských hrdinů bylo v pá-
tek 6. května 2022 od 16:00 hodin opět živo. Na letošní třetí ročník si pořadatelé pro občany připravili bohatý 
a pestrý program.

Zahájení se ujal pan starosta Jiří Rejda spo-
lu s moderátorem akce Filipem Novotným. 
Ti představili nejen program slavností, 
ale také upozornili na možnost shlédnu-
tí tradičních řemesel (např. drátenictví, 
ruční tisk, košíkářství), lidových tanců, hu-
debního vystoupení a zejména soutěže  

„O starostův májový koláč“. Pod májkou 
byla k nalezení nejen zmíněná řemesla, ale 
také jarmark, tvořivé dílničky, stanoviště 
jízdy kočárem, oblíbené malování na obli-
čej či dětské atrakce. U dalších stánků bylo 
možné zakoupit ručně vyráběné produkty, 
ale také si pochutnat třeba na dobrém pivu 
s grilovanou klobásou. Po zahájení na pódiu 
vystoupila taneční skupina dětí z Dětského 
folklorního souboru Perníček a také klienti 
z Denního stacionáře Slunečnice, kteří si při-
pravili krásné taneční představení s názvem 
„Sundej si roušku“. O večerní veselí se posta-
rala začínající kapela Kevin a dále pak zpěvák 
Julián Záhorovský. Příjemně strávený den 
zakončila hudební skupina Sabrage.

Den dopravy 
Na městských hřbitovech u hrobky Ing. Jana Kašpara zazněla dne 20. května 
2022 na počest 139. výročí narození prvního českého aviatika státní hymna. 
Proběhl také průlet letounů i pietní akt 
s položením květin na hrob Jana Kašpara 
a dalších významných zakladatelů dopravy 
v českých zemích. Jejich památku uctili pri-
mátor statutárního města Pardubice Martin 
Charvát, náměstci primátora Jan Nadrchal 
a Jan Mazuch, starosta Městského obvodu 
Pardubice V Jiří Rejda, senátor a první ná-

městek hejtmana Pardubického kraje Mi-
chal Kortyš, pardubický historik a předseda 
Společnosti Jana Kašpara Jiří Kotyk a další 
významné osobnosti. Letos je to již 111 let 
od legendárního Kašparova přeletu z Pardu-
bic do Prahy a Pardubice tak připomenutím 
této události zahájily Den dopravy ČR.

Zuzana Sieglová

O výhru v populární soutěži „O starostův 
májový koláč“ letos bojovalo celkem 
12 soutěžních vzorků. Rozhodování bylo 
velmi těžké. Porota, která měla vybrat 
pouze 3 nejlepší koláče, se ale nakonec  
shodla a ocenila nejlepší pekařky. 
Výherkyně se tak mohly těšit z krabice 
naplněné různými surovinami na pečení 
a z dárkového poukazu. Ani ostatní soutěžící 
ale nemuseli smutnit, jelikož byly nakonec 
oceněny všechny soutěžní vzorky. Umís-
těným pekařkám srdečně gratulujeme  
a děkujeme za sladké dobroty.

Děkujeme také všem návštěvníkům a již 
dnes se těšíme na další ročník Májových 
slavností.

Zuzana Sieglová
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Proč provádíme řezy v korunách stromů v době, kdy mají listí?
Náš úřad zajišťuje mimo jiné péči o stromy, které rostou na pozemcích v majetku města, objednáváním prací 
u odborných arboristických firem. 

Po předešlých suchých letech se významně 
zvýšil počet prosychajících stromů, které 
prováděním zdravotních a bezpečnostních 
zásahů v korunách udržujeme tak, aby byla 
zajištěna jejich stabilita a předcházeli jsme 
pádu suchých a poraněných větví. To ovšem 
neznamená, že je nutno ihned řezat každou 
uschlou větvičku, která se objeví. Priori-
tou jsou řezy větších, silných suchých větví, 
a to zejména nad chodníky a silnicemi a také 
s ohledem na druh stromu a pevnost jeho 
dřeva.

Za důvod k provedení ořezu v korunách 
(nebo dokonce k pokácení stromů) rozhod-
ně nelze pokládat to, že na nich hnízdí nebo 

sedají ptáci a způsobují hluk, nebo že ptáci 
sedící na větvích svými výkaly znečišťují par-
kující automobily. To bohužel někteří spolu-
občané odmítají pochopit.

Ve vegetační sezóně je provedení řezů 
v korunách stromů vhodné proto, že jsou 
nejlépe zřetelné suché nebo prosychající 
a poškozené větve, které je třeba odstranit. 
Neméně významné je to, že hojení ran po 
způsobených řezech probíhá lépe a inten-
zivněji než v době, kdy je strom bez listí 
a ve vegetačním klidu. Strom se sám aktiv-
ně brání pronikání patogenních organismů 
do cévních svazků a hojení ran a vytváření 
kalusu je tak rychlejší. Zde se nejedná o pro-

dukční ovocné dřeviny, kde je naopak řezem 
v zimním období podporována budoucí úro-
da ovoce.

Pokud probíhá hnízdění ptáků a na ošetřo-
vaném stromě je zjištěno aktivně využívané 
hnízdo, zásah do koruny odložíme až po vy-
létnutí ptáčat z hnízda.

Toto jaro jsme také na 6 vzrostlých stromech 
nechali vyměnit staré a již méně funkční 
bezpečnostní arboristické vazby v korunách 
a instalovali jsme jednu novou, abychom 
pojistili větve vzrostlého javoru nad parko-
vištěm.

Mgr. Radka Plívová

Knihovna městského 
obvodu v novém kabátu
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás přivítali v naší 
knihovně, která se přestěhovala z DDM Delta v Gor-
kého ulici do nového sídla v Resslově ulici 2278. 

Její znovuotevření, jemuž 
předcházela rekonstrukce pro-
stor a měsíční stěhování kni-
hovního fondu, proběhlo dne 
14. března 2022 a od té doby 
se knihovna těší hojné návštěv-
nosti. Příchozí jistě zaujmou 
nejenom netradiční a zajímavé 
polepy výloh, ale určitě ocení 
také bezbariérový přístup z vni-
trobloku ulice.
 
Otevírací dobu knihovny jsme 
ponechali stejnou, na jakou 
byli čtenáři zvyklí. Návštěvníci 
se mohou těšit z nových pro-
stor, kde si každý najde své 

místo k přečtení knihy nebo ča-
sopisu, ale třeba i k odpočinku. 
Knihovnu mohou využívat malí 
i velcí čtenáři, kteří v její nabíd-
ce naleznou převážně beletrii 
pro dospělé, knihy pro děti či 
populárně naučnou literaturu. 
Kromě výpůjčních služeb je zde 
pro návštěvníky k dispozici také 
internet.

Posláním knihovny je i nadá-
le přispívat k rozvoji kultury  
a vzdělání v obci. Věříme, že její 
současná podoba přiláká mno-
ho nových čtenářů.

Zuzana Sieglová

Rekonstrukce chodníku 
v ul. Mikulovická
S příchodem teplejších měsíců je tu i začátek nové sta-
vební sezóny, kterou odstartujeme rekonstrukcí chod-
níku v ulici Mikulovická. Jedná se o druhou etapu to-
hoto projektu, přičemž první etapa proběhla v r. 2019.

Předmětem rekonstrukce je od-
stranění již nevyhovujícího asfal-
tového svršku, instalace nových 
obrub a položení nového svršku 
ze zámkové dlažby. Součástí 
stavby bude i obnova zelených 
pásů mezi vozovkou a chodní-
kem. Stejně jako na jiných stav-
bách realizovaných Městským 
obvodem Pardubice V proběh-
ne i na této spolupráce se spo-
lečností VaK Pardubice, která 
provede výměnu vodovodního 
řadu. Celková doba realizace je 
odhadována na 14 týdnů.

Chceme Vás touto cestou požá-
dat o jistou shovívavost a trpě-
livost v době, kdy bude stavba 
probíhat, neboť hluk, prašnost, 
ale především zhoršené mož-
nosti parkování a dopravní ob-
služnosti zasáhnou nemalou 
část obyvatel obvodu. Věříme 
ale, že tato dočasná omezení 
budou v budoucnu vynahraze-
na příjemnějším užíváním ulice 
a zlepšením jejího vzhledu.

Jan Brožek
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Zhruba po 10 měsících včetně zimní přestávky se nám podařilo dokončit 
stavební úpravy vnitrobloku „H“. 
Po počátečních problémech s pozdějším 
zahájením prací na výměně kanalizace  
a úpravou projektové dokumentace vze-
šlé z podnětu občanů se vlastní realizace 
rozběhla v červenci loňského roku a od 
té doby stavba probíhala bez závažněj-
ších problémů a komplikací. Přestože 
byl termín dokončení posunut až na jaro 
letošního roku, byla již před zimou kom-
pletně dokončena vozovka a hotovy byly 
i všechny přístupové chodníčky k jednot-

livým vchodům, aby nebyla nijak snížena 
či omezena možnost jak pěší, tak ani do-
pravní obslužnosti vnitrobloku. Na letoš-
ní jaro tedy zbyly hlavně terénní úpravy, 
výsadba zeleně a doplnění mobiliáře, 
čímž byl celý projekt dokončen.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
jichž se tato revitalizace nějakým způ-
sobem dotkla, za trpělivost, která byla 
během stavebních úprav zajisté potřeba.

Dokončení stavebních úprav 
vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artu-
ra Krause – Sokolovská – Lexova

Ačkoliv se zdá, že volby do Senátu 
Parlamentu ČR a zastupitelstev jsou 
ještě daleko (23. – 24. 9. 2022 a pří-
padné druhé kolo voleb do Senátu 
30. 9. – 1. 10. 2022), začaly již příprav-
né práce pro jejich organizaci.
Máte-li proto zájem o práci v okrskové vo-
lební komisi, nebudete delegováni politic-
kou stranou, politickým hnutím či koalicí 
stran a je Vám více než 18 let, můžete se 
přihlásit telefonicky nebo e-mailem tajem-
níkovi úřadu: 
Mgr. Jiří Šmaha, tel. č. 466 301 271,
e-mail: jiri.smaha@umo5.mmp.cz
nebo sekretářce starosty 
Zuzana Sieglová, tel. č. 466 301 270, 
e-mail: zuzana.sieglova@umo5.mmp.cz.

Práce člena okrskové volební komise obnáší 
účast na školení a plnění úkolů při zajištění 
voleb ve dnech voleb. Odměny za práci jsou 
následující:

člen komise 2 200,- Kč
místopředseda komise 2 500,- Kč
předseda komise 2 600,- Kč

V případě konání dalšího kola senátních 
voleb se zvyšuje odměna o dalších 
700,- Kč pro řadové členy, resp. o 1 000,- Kč 
pro předsedu a místopředsedu.

Bližší informace Vám rádi poskytneme 
na tel. č. 466 301 271.

Informace 
k volbám do Senátu 
Parlamentu ČR, 
Zastupitelstva 
města Pardubice 
a Zastupitelstva 
městského obvodu 
Pardubice V

Mgr. Jiří Šmaha

Jan Brožek
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Čištění místních komunikací na území Městského 
obvodu Pardubice V (období červen – září 2022)
Vyčištění města zahrnuje každodenní úklid vozovek, chodníků, cyklistických stezek a veřejných prostranství 
formou ručního a strojního čištění. Úklid se celoročně provádí na základě harmonogramu. Čištění komunikací 
je přitom prováděno samosběrnými zametacími vozidly.

S ohledem na problémy s parkováním  
v našem městě je strojní úklid komuni-
kací zametacími vozy čím dál složitější, 
a proto se každoročně rozšiřuje tzv. blo-
kové čištění doplněné o strojní čištění  
s odtahem vozidel. Pro bezproblémové 
provedení služby je potřeba, aby v čiště-

né lokalitě nebyla zaparkována žádná vo-
zidla a netvořila tak překážku k samotné-
mu čištění. Proto se 7 dní před výkonem 
rozmisťují dopravní značky s informací  
o tom, kdy a v kolik hodin bude čištění 
probíhat. Pro řidiče je to signál, že mají 
svá vozidla přeparkovat, jinak riskují odtah.

Úklid města zajišťuje dle stanoveného 
harmonogramu odbor dopravy Magist-
rátu města Pardubic, který si vyhrazuje 
možnost změny termínů čištění komuni-
kací.

22. 6.
23. 6.
27. 6.

28. 6.

4. 7.

7. 7.

8. 7.

11. 7.
13. 7.
15. 7.

19. 7.

20. 7.

21. 7.

22. 7.

25. 7.

Blokové čištění od 7:00 hod, čištění od 6:00 hod, čištění před 6. hodinou.

26. 7.

27. 7.

29. 7.

1. 8.

2. 8.
3. 8.
4. 8.
8. 8.

9. 8.

11. 8.

12. 8.

15. 8.
22. 8.
23. 8.
25. 8.
31. 8.
5. 9.
6. 9.
16. 9.
22. 9.

– Češkova od ul. Gorkého k ul. Demokratické mládeže – P strana
– vnitroblok mezi ul. Gorkého, Čs. armády a Jilemnického mezi č. p. 
    2159–2158 a 2148–2149 vč. spoj. komunikace Gorkého – Jilemnického
– Češkova od ul. Demokratické mládeže k ul. Gorkého – P strana
– vnitroblok kom. mezi ul. Lexova, Wolkerova, Jiránkova u č. p. 2080, 
    2096 a 2259
– Češkova od ul. Teplého k ul. Milheimova – O strany
– Češkova od ul. Demokratické mládeže k ul. Široká – O strany
– Terezy Novákové od ul. Na Záboří k ul. Čacké – O strany
– Wolkerova od ul. Čs. armády k ul. Lexova – O strany
– vnitroblok komunikace v ul. Wolkerova před č. p. 2070–2072
– Wolkerova od ul. Lexova k ul. Sokolovská – O strany
– Bacháčkova od ul. Češkova k ul. V Ráji – O strany
– místní komunikace za ZŠ Benešovo nám. před č. p. 2517–2521 – O strany
– Boženy Němcové od ul. Češkova k ul. Čs. armády – O strany
– K Blahobytu od ul. Jana Palacha k ul. S. K. Neumanna – O strany
– Široká – O strany
– Čs. armády od ul. Boženy Němcové k ul. Teplého – O strany
– Pražská od ul. Milheimova k ul. Teplého
– K Višňovce za č. p. 2522–2528
– K Dolíčku od ul. Na Záboří k podjezdu ke hřišti – P strana
– Sokolovská od ul. Josefa Ressla k ul. Wolkerova – O strany
– Lexova od ul. Teplého k ul. Kpt. Nálepky – P strana a parkoviště 
   mezi č. p. 2297–2299 a 2300–2302
– K Dolíčku od podjezdu ke hřišti k ul. Na Záboří – P strana
– Raisova od ul. K Dolíčku k ul. Dražkovická – O strany
– Sokolovská od ul. Josefa Ressla k ul. Kpt. Nálepky vč. parkovišť – P strana
– Lexova od ul. Kpt. Nálepky k ul. Teplého – P strana a parkoviště
    za č. p. 2235–2232
– Josefa Ressla od ul. Lexova k lesoparku – O strany
– Sokolovská od ul. Kpt. Nálepky k ul. Josefa Ressla – P strana
– Jana Palacha – P strana  
– Jana Palacha – L strana  
– Na Staré poště od ul. V Ráji k ul. Jana Palacha – O strany
– vnitroblok mezi ul. S. K. Neumanna, K Višňovce, K Blahobytu a ZŠ
– Jiránkova od ul. Artura Krause k ul. Wolkerova – P strana
– lesopark na sídlišti Dukla (asfaltové komunikace)
– Wolkerova – parkoviště u č. p. 2122–2123

– Vnitroblok mezi ul. Gorkého, Čs. armády, Wolkerova a Lexova
– Železničního pluku od ul. Na Spravedlnosti k ul. Pichlova – O strany
– Železničního pluku od ul. Pichlova k ul. Svobody – P strana
– Čs. armády od ul. Boženy Němcové k ul. Milheimova – O strany
– Železničního pluku od ul. Pichlova k ul. Svobody – L strana
– Rokycanova parkoviště za č. p. 2654 invalidé – P strana
– Rokycanova od ul. K Višňovce k ul. K Blahobytu – O strany
– K Višňovce od ul. Jana Palacha k ul. S. K. Neumanna – O strany
– K Blahobytu od ul. Jana Palacha k ul. Rožkova – O strany
– protihlukové stěny od sídliště Dukla směr Dražkovice (1. část)
– K Vinici od ul. Na Spravedlnosti vč. lávky přes Chrudimku
– U Suchého dubu od ul. Pod Břízkami k ul. Nemošická – O strany
– protihlukové stěny od sídliště Dukla směr Dražkovice (2. část)
– U Suchého dubu od ul. Nemošická k ul. Mikulovická – O strany
– S. K. Neumanna, CS od podjezdu Anenského k ul. K Židovskému hřb.
    – L strana
– Rokycanova parkoviště za č. p. 2654 invalidé – L strana
– Gorkého – parkoviště před kulturním domem
– Obětí 24. srpna – O strany
– Rokycanova od ul. Na Spravedlnosti k ul. Pichlova – O strany
– Máchova – O strany
– V Ráji od ul. Demokratické mládeže k ul. Na Záboří – O strany
– V Ráji od ul. Teplého k ul. Gorkého – O strany
– Na Záboří od ul. Lexova k ul. Obětí 24. srpna, vč. točny MHD – P strana
– Češkova od ul. Teplého k ul. Gorkého – O strany
– Pichlova, obsluž. komun. od ul. Žel. pluku k ul. S. K. Neumanna – O strany
– Na Záboří od ul. Obětí 24. srpna k ul. Chrudimská – P strana
– Teplého od ul. Rožkova k ul. Lexova – P strana
– V Ráji od ul. Milheimova k ul. Na Staré poště – O strany
– Teplého od ul. Lexova k nadjezdu Pražskému – P strana
– K Vinici od ul. Rokycanova podél dráhy – O strany
– V Ráji od ul. Demokratické mládeže k ul. Gorkého – P strana
– Na Záboří od ul. Chrudimská k ul. Obětí 24. srpna – P strana
– Teplého od nadjezdu Pražského k ul. Lexova – P strana
– V Ráji od ul. Gorkého k ul. Demokratické mládeže – P strana
– Na Záboří od ul. Obětí 24. srpna k ul. Lexova – P strana
– Teplého od ul. Lexova k ul. Rožkova – P strana
– Zborovské náměstí – slepá část před býv. ZŠ vč. parkoviště na chodníku 
   od ul. Staňkova
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Změny v linkovém vedení od 1. 9. 2022
V návaznosti na dokončenou výstavbu nové trolejbusové tratě po nadjezdu Paramo, jejímž prostřednictvím 
mimo jiné vznikla variantní trolejbusová spojnice vozovny s centrem města, doznává na území Městského obvodu 
Pardubice V úprav i podoba navazujícího linkového vedení. 

Linka 7 ve směru od centra již nebude 
ukončována na zast. Dukla, vozovna jako 
tomu bylo doposud, ale bude pokračovat 
dál právě po nově vybudované trati, aby 
po obsluze hlavního vlakového nádraží 
dojela až do Polabin, konkrétně na točnu 
Sluneční. Cestujícím tak bude k dispozi-
ci zcela nová nabídka rychlého spojení 
Dukly s Polabinami, která bude zatížena 
menší mírou dopravních kongescí, než 
je tomu v případě trasování centrem. 
Druhou z trolejbusových linek, která 
využije novou trať, bude linka 4 - ta již 
nebude projíždět třídou Míru, ale ve směru 
od Globusu, své nové výchozí zastávky, 
obslouží Masarykovo náměstí a následně 
pojede přes zast. Hlavní nádraží až do své 
nové konečné zastávky Dukla, točna. Ko-
ordinací jízdních řádů obou linek vznikne 
(nad rámec dalších možností, jako jsou 
linka 6 nebo spojení s přestupem) čtvrt-
hodinová nabídka spojení Dukly s oblastí 

rých případech i do obce Mikulovice) začne zajíždět 
prodloužená linka 1, pro jejíž provoz počítáme s na-
sazením bateriových trolejbusů. Rezidentům této 
městské části tedy nově nabídneme přímé spojení 
s centrem města, které bylo častým předmětem žá-
dostí a připomínek. V neposlední řadě se pak úpravy 
navazující na nový dopravní koncept částečně do-
tknou i linky 6, a to konkrétně tím, že spoje, které 
jsou dnes ukončovány na točně Sluneční, skončí svou 
jízdu již na zastávce Hlavní nádraží. Spojů vedených 
do Rosic se změna nedotkne.

Pevně věříme, že představené změny Vás, občany 
pátého městského obvodu, osloví, aby cestování 
městskou dopravou bylo i nadále první volbou 
ve Vašem rozhodování o tom, jak se přepravovat 
po městě Pardubice.

Ing. Kamil Nenutil
vedoucí střediska řízení a provozu MHD

hlavního nádraží, která dnes zcela schází.

Změny se projeví i v autobusové dopravě. 
Linka 18 do jižní části města již jezdit 
nebude, nově skončí (ze směru od Černé 
u Bohdanče) už v zastávce Hlavní nádraží. 
Její funkci částečně převezme linka 10, 
která již nebude vedena kolem Parama, 
ale ve směru od Nemošic pojede nově 
ulicí Jana Palacha a Palackého. Pro za-
jištění svozu a rozvozu žáků do/z dukel-
ských škol budou některé její spoje stále 
projíždět kolem dukelského kulturního 
domu, tyto se pak nicméně vrátí opět  
k podjezdu v ulici 17. listopadu a do své-
ho cíle, zast. Hlavní nádraží, přijedou 
právě po Palackého třídě. Linka 10 ve 
stávající podobě, kdy projížděla celým 
městem, tedy končí; severní větev dosa-
vadní „desítky“, spojení hlavního nádraží 
s Cihelnou/Ohrazenicemi, od září zajistí 
nová linka 30. Do Dražkovic (a v někte-
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Oslavili jsme 60 let – MŠ Benešovo náměstí
Dne 24. dubna 1962 se poprvé otevřely dveře naší mateřské školy na Višňovce. Uprostřed sídliště a obklopena 
stromy splňuje již řadu let svůj účel – péči o děti. Od založení školky prošla jejími čtyřmi třídami spousta žáků, ale 
také mnoho učitelek a provozních zaměstnanců. I v současné době je MŠ Benešovo náměstí útulným místem pro 
nejmenší a nabízí moderní metody práce.

Zpráva je to zaručeně jistá,
že se v naší školce něco chystá.
Stále stojí na tom samém místě
a čas plyne, to ví každý jistě.
Stejně rychle otáčí se svět,
vždyť slavíme 60 let.

co můžeme pro úsměv našich dětí udělat,“ 
říká pan starosta Jiří Rejda.

No a nebyla by to správná oslava, kdyby nás 
nepřišli navštívit všichni ti, kteří na škole půso-
bili a mnohým ji obohatili. V pozdních odpo-
ledních hodinách u kávy, zákusků, chlebíčků  
a dobrého vína se povídalo a vzpomínalo – 
bylo taky na co! A co dodat na závěr. Naše 

práce prošla za ta léta hlubokým poznáním 
dětských potřeb a přání, obohatila se o nové 
zkušenosti a dnes, když se zadíváme na děti, 
již všechno vidíme v jiném světle. Dovedou 
totiž to, co my dávno zapomněli: žasnout nad 
vším, co v jejich očích ožívá.

Hlavní sponzoři celé akce: Městský obvod Par-
dubice V a Kovošrot Jarý.

V úterý 24. května 2022 prožily děti s Honzou Krejčíkem do-
poledne plné kouzel a pohybu. Největší oslava nás čekala 
společně s rodiči odpoledne. Počasí nám nepřálo a místo 
na školní zahradě jsme si užili plno aktivit v prostorách tříd 
– malování na obličej, kouzlení barev na trička, tvarování 
balónků, žabí metanou a hraní se spoustou konstrukčních 
hraček. Nechybělo ani něco na zub, a to čokoládová fontána 
a další sladké i slané pohoštění. Děti z jednotlivých tříd také 
samozřejmě přispěly svými vystoupeními. Dne 26. května 
jsme pak do školky pozvali zástupce od zřizovatele a Měst-
ského obvodu Pardubice V. Čekal na ně průřez lety, který 
ukazoval, jak se MŠ měnila až do současné podoby. V pro-
storách chodeb bylo k nahlédnutí plno fotografií z těchto 
let. Při společném pohoštění jsme měli možnost poděkovat 
za podporu, které se nám dostává.

„Jsem velmi rád, že jsem se mohl této krásné oslavy kulatin 
zúčastnit. Byl jsem ohromen vybaveností školky, ale také pří-
stupem pedagogického personálu, i ostatních zaměstnanců 
k dětem. Velmi mě těší, že se můžeme dotačními programy 
podílet na kulturních a sportovních aktivitách školy. Stejně 
tak pomáháme s údržbou herních prvků. Je to to nejmenší, 

Akce MO Pardubice V

kolektiv MŠ
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V březnu jsme přivítali veřejnost na dni 
otevřených dveří, a protože nám počasí 
přálo, děti a jejich rodiče při hrách moh-
li využít nejen třídy, ale i zahradu. Během 
dubna začaly děti z oddělení Berušek  
a Motýlků jezdit na plavecký kurz do Majá-
ku v Pardubicích. Děti ze starších oddělení 
zvládly plavecké kurzy již na podzim a bě-
hem zimy se pak zúčastnily lyžařského kur-
zu. Cestovali jsme i za zvířátky. Starší děti 
navštívily pohádkovou vesničku a ty mladší 
farmu Apolenka. Do naší školky také zaví-
tal pár sokolníků s ukázkou výcviku dravců.  
V květnu jsme pak ve školce přivítali ma-
minky a společně oslavili jejich svátek. 
Navštívilo nás i několik divadelních společ-
ností s pohádkami „Pohádkový slabikář“, 
„Lvíček a bolavý zub“ či „O žabáku Kvakovi“. 
A co nás ještě čeká? Starší děti dokončí vý-
cvik inline bruslí, proběhnou výlety jednot-
livých tříd a především závěrečné loučení 
s našimi předškoláky a jejich pasování na 
školáky.

Od dubna u nás také funguje „Předškolička 
Anička“, kam si chodí hrát rodiče s dětmi, 
které ještě naši školku nenavštěvují, a se-
znamují se tak s novým prostředím. Bližší 
informace naleznete na našich webových 
stránkách.

Letošní ročník byl zaměřen na zdravé stravo-
vání a plýtvání potravinami. Na 10 stanovi-
štích plnily děti úkoly, dozvídaly se užitečné 
informace a trochu i sportovaly. Odhado-
valy např. kolik cukru je v různých nápojích 
a potravinách, co obsahují a čím nám škodí 
energetické nápoje, co se děje se zbytky ve 
školní jídelně či jak vypadá zdravý a nezdravý 
talíř. Tipovaly a hledaly na mapě světa státy 
trpící hladem a státy, kde se naopak potravi-
nami plýtvá. Následně se žáci zamýšleli nad 
příčinami a možnostmi nápravy. Kromě toho 
absolvovaly některé třídy vzdělávací program 
Alberta „Zdravá 5“, zaměřený opět na správ-
né stravování.

Věříme, že si děti Den Země užily a zároveň 
se poučily.

Michaela Stoklasová ,Lucie Vánská a ekotým

V pátek 22. dubna 2022 slavila ZŠ Staňkova Den Země. Ekotým si připravil pro 
své spolužáky závod kolem školy s názvem „Po stopách mrkvičky Evičky“. Na-
vázal tak na předchozí ročníky „Po stopách PETky Bětky“ a „Po stopách žabáka 
BATa“, které byly věnovány sběru, recyklaci a dalšímu využití baterií a plastů.

Den Země na Staňkovce

MŠ Kamarád
Jaro je v plném proudu, teploty ata-
kují 20 stupňů a my si tyto dny uží-
váme plnými doušky. Vraťme se ale 
trošičku zpět v čase.

Blanka Šteindlerová
zástupkyně ředitelky školy

Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ 
Artura Krause se vydařil

31. března 2022 od deváté hodiny k nám do 
základní i mateřské školy přicházely návště-
vy a přesvědčily se o tom, jaké úžasné věci 

dokážou naši žáci. Děti z mateřské školy se 
věnovaly běžnému programu. Žáci prvního 
a druhého stupně tvořili v pracovních dílnách 
výrobky z různého materiálu: kartonu, vlny, 
hedvábného, krepového či barevného papí-
ru, drátků, stuh, lýka, špejlí, kartonů z obalů 
na vejce, barevných bambulek, špátlí, textilu, 
přírodnin… Využili i pracovní listy, interaktiv-
ní programy, puzzle – to vše s tématem jara. 
Výsledkem jejich snažení byly stromy, slunce, 
květiny, domečky, housenky, zajíčci, ovečky  
a především mnoho dobré nálady. Žáci 6. a  
7. ročníku dokonce připravili tipovací hru 
o budově školy, při které bylo třeba mít  
znalosti, odhad a samozřejmě štěstí. Dva 
roky jsme si počkali, ale stálo to za to!

Dva roky jsme plánovali den otevřených dveří a dva roky nám plány kazil 
koronavirus. Ale hurá – letos nebyly naše přípravy marné. 
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Pořád se něco děje
Tak jako v každé jiné školce, ani u nás se děti nestíhají nudit. Naše paní učitelky pro ně pořád a pořád vymýšlejí 
nové akce. 

Stanislav Kopečný ml.
ředitel školky

Zima je konečně pryč, přišlo jaro a naše třídy 
Studánka a Vlaštovka ho přivítaly vynesením 
Morany. A protože nám počasí konečně do-
přává pravé jarní, někdy až letní teploty, mů-
žeme vyrážet na jeden výlet za druhým. Třeba 
na pardubický zámek, nebo, když jsme byli 
hodně odvážní, dokonce vlakem za kamarády 
do chrudimské školky. Podařilo se nám usku-

tečnit i pár společných akcí s rodiči, jako např. 
pálení čarodějnic spojené s opékáním buřtů 
či malá, ale dostačující kavárnička pro ma-
minky. A protože školka je především o těch 
nejmenších, obě třídy si maximálně užily Den 
dětí, kdy pro ně byla nachystána „piškotéka“, 
soutěže a na závěr si každý domů odnesl malé 
překvapení. A co nás ještě do začátku prázd-

nin čeká? Všichni se těšíme na výlet do zoo, na 
který svoje malé nožičky každý den trénujeme 
dlouhou procházkou, a také na společnou 
slavnost s rodiči na konci školního roku.

MŠ Raisova se učí rozumět přírodě
Naše mateřská škola v Jesničánkách je tak trochu schovaná stranou od 
městského ruchu, ale právě proto v ní máme blíže k přírodě. Ekologická 
témata běžně prostupují vzděláváním dětí – o přírodě si nejen povídáme, 
ale také ji zkoumáme, prohlížíme, provádíme různé experimenty…

V rámci environmentální výchovy rozvíjíme 
u dětí kladný vztah k přírodě a její ochraně. 
Vedeme je k vědomí o působení člověka na 
přírodu včetně poznávání důsledků lidských 
činností na životní prostředí. Naším záměrem 
je přenášet vzdělávací aktivity s dětmi ven, 
např. do zahrady, a vytvářet podnětné klima 
pro poznávání, bádání, pokusy, výtvarné čin-
nosti a hry.

Naši mateřskou školu obklopuje zahrada, kte-
rá svou rozlohou skýtá velkou škálu užití a my 
se ji snažíme využívat jak k řízeným, tak vol-
ným pohybovým a vzdělávacím aktivitám. Na 
zahradě nechybí ovocné stromy, keře či záhon 
s prvními jarními květinami. Máme i vyvýšené 
záhony, které děti rády obhospodařují a aktiv-
ně se tak zapojují do péče o rostliny – zalévají, 
okopávají, vytrhávají plevel. Jahody z těchto 
záhonů jsou příjemným zpestřením jídelníč-
ku. Každoročně pěstujeme různé druhy zele-
niny, aby děti viděly celý proces růstu rostlin 
od semínka a aby věděly, že ovoce a zelenina 
neroste v supermarketu. Vypěstované plodi-
ny (a to i od rodičů doma) s dětmi ochutnává-
me, děláme si saláty, pečeme koláče, sušíme 
křížaly a vaříme bylinkový čaj. Pravidelnými 
návštěvníky naší zahrady jsou také sýkorky, 
straky, vrabci, sojky, kosi a další ptáčci. Kromě 
malých krmítek pro ně máme i větší „ptačí jí-
delnu“, kam jim děti nosí krmení, pozorují je 
a rozšiřují si znalosti díky prožitkovému učení.
Zahrada nám slouží také jako místo pro setká-
vání s rodiči – občas tu bývá slyšet hudba, děti 
hrají divadlo, voní to tu a opravdu žije. S ro-
diči spolupracujeme nejen při ochutnávkách 

ovoce a zeleniny, ale také při školních akcích, 
např. při tvoření z přírodních materiálů nebo 
činnostech v rámci Dne Země (malování na 
chodník, prohlížení domácích zahrádek v růz-
ných ročních obdobích a podobně).

V průběhu školního roku také navštěvujeme 
zahrádkářskou kolonii Radost, kde společně 
zkoumáme zahrádky a jejich vybavení, někdy 
si vyzkoušíme jednoduché zahrádkářské práce 
a zacházení s potřebným nářadím. Děti samy 
hodnotí, co se jim líbí a co nikoliv, případně co 
mají doma a co by mít chtěly. Nevynecháme 
ani návštěvu moštárny, která je vždy spojena 
s příjemnou ochutnávkou jablečného moštu.
A protože naše úsilí v ekologické oblasti ne-
polevuje, začneme od nového školního roku 
spolupracovat se záchrannou stanicí Lipec. 
Díky zkušeným lektorům se děti seznámí se 
životem zvířat žijících v našem okolí a budou 
mít možnost si je zblízka prohlédnout. Dovědí 
se také, jak se mají zachovat, pokud v přírodě 
najdou zraněné zvíře – jedno takové, které si 
děti samy vyberou, máme v plánu sponzoro-
vat. Do práce s dětmi chceme ekologické čin-
nosti zaměřené na ochranu přírody zařazovat 
pravidelně.

Víme, že životní prostředí, ve kterém žijeme 
my a budou v něm žít i příští generace, je nut-
né chránit. K tomu chceme alespoň trochu 
přispět vedením dětí v naší mateřské škole. 
Snad i díky našemu přínosu poznají lidé v bu-
doucnu stejně krásnou přírodu, jako je dnes.

Eva Šidláková
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Na Velké ceně Pardubic padlo neuvěřitelných 
8 českých rekordů!
Historicky nejúspěšnějším se stal jubilejní 25. ročník Velké ceny města Pardubic v atletice handicapovaných 2022, 
který uspořádal na prvomájovou neděli domácí spolek Atletika Bez Bariér. Přihlásilo se na 130 sportovců ve více 
než 300 jednotlivých startech. Zúčastnili se nejen známí čeští reprezentanti, ale i úplní atletičtí nováčci. 

Na pořadu byly vedle tradičních vrhačských 
disciplín – (vrhu koulí, hodu diskem, oště-
pem a kuželkou) – i disciplíny dráhové, kon-
krétně běh na 100, 200 a 800 metrů. Téměř 
pět hodin bojovali muži i ženy na městském 
atletickém stadiónu na Dukle o cenné kovy či 
osobní zlepšení. Pořadatelé pro ně tento den 
připravili 36 disciplín s ohledem na různé ka-

tegorie postižení.

Celý závod byl sankcionovaný, což znamená, 
že výsledky atletů s licencí poputují do svě-
tového žebříčku. I proto probíhaly výkony  
v jednotlivých disciplínách pod přísným 
dohledem mezinárodní technické delegátky. 
Byla to právě ona, kdo v tento sváteční den 

na městském atletickém stadiónu potvrdil 
celkem 8 nových českých rekordů! Hned 
o dva z nich se postarala domácí závodnice 
Michaela Janáková, která se nedávno vrátila 
ke sportu po 11leté přestávce. České rekordy 
překonala v hodu oštěpem o 30 cm a v hodu 
diskem dokonce o 3 metry. I další český re-
kord zajistila domácí atletka Tereza Vargová. 

Inzerce

Váš autorizovaný
prodejce vozů ŠKODA:
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Akce MO Pardubice V

Inzerce

Doslova světový výkon padl v kuželkářském 
sektoru. Nový český rekord zde vytvořil Fran-
tišek Serbus ze SC JU Praha. Jeho kuželka do-
padla jen 6 cm pod hranici 35 metrů. Další 
dva rekordy mohli diváci vidět u handicapo-

vaných koulařů. Ve skupině F 32 se o nový 
zápis postaral Richard Kyclt ze SC JU Praha, 
ve skupině F 33 pak ostravský Matěj Doležel. 
Ten měl opravdu dobrý den, protože krátce 
před tím překonal český rekord i v hodu dis-
kem. Na dráze se o nový rekord postaral také 
ostravský závodník Ondřej Bartošek, když na 
100 metrů doběhl v čase 15,32 s.

Pořadatelé mohli být opravdu spokojeni. 
Skvělá účast, výborné výkony i počasí přálo, 

a tak na letošní první květnový den budou 
jistě všichni vzpomínat s úsměvem. Celý zá-
vod se nesl v poklidném a přátelském duchu. 
Pro závodníky na stupních vítězů byly při-
praveny krásné pamětní medaile, diplomy 
a květiny. Celá akce je tradičně velmi vysoko 
hodnocena nejen sportovci a organizátory, 
ale i významnými osobnostmi sportovního, 
společenského a kulturního života Pardubic-
kého kraje i města Pardubice.

Z výsledků:
Vítězové
disk (chodící) – David Skotnica 
(SSK Vítkovice) 37,67 m (631 b)
koule (chodící) – Michal Vimmer 
(TJ Halma Plzeň) 10,15 m (403 b)
oštěp (F 37) – Martin Kukla 
(AK Olomouc) 35,88 m (611 b)
oštěp (chodící) – David Skotnica 
(SSK Vítkovice) 38,30 m (472 b)
kuželka (F 32 + 51) – Michal Enge 
(Atletika Bez Bariér Pardubice) 29,47 m (965 b) – český rekord!
disk (F 32 + 51) – Michal Enge 
(Atletika Bez Bariér Pardubice) 9,84 m (781 b)
oštěp (F 33 + 53–54) – Stanislav Náčin
(AC Wozmeni Zlín) 12,62 m (358 b)
oštěp (F34) – Lukáš Hirka (SSK Vítkovice) 17,40 m (202 b)
koule (F 57) – Přemysl Liška (AC Wozmeni Zlín) 8,47 m (331 b)
koule (F 53–56) – Milan Bláha 
(SK Nové Město nad Metují) 7,76 m (680 b)
disk (F 55–56) – Dušan Ščambura (AK Olomouc) 24,62 m (519 b)
disk (F 57) – Jaroslav Petrouš 
(Atletika Bez Bariér Pardubice) 44,01 m (913 b)
disk (F 52–54) – Stanislav Náčin (AC Wozmeni Zlín) 14,93 m (376 b)
disk (F 33–34) – Martin Dvořák 
(Elite handicap sport) 23,36 m (375 b)
100 m (chodící) – David Skotnica (SSK Vítkovice) 13,00 s (226 b)
100 m (T 35–37) – Oldřich Brych
 (Atletika Bez Bariér Pardubice) 14,99 s (165 b)
200 m (chodící) – David Skotnica (SSK Vítkovice) 27,63 s (105 b)
800 m (chodící) – Ondřej Bartošek 
(SSK Vítkovice) 3:08,17 min (155 b) – český rekord!
oštěp (F 55–57) – Josef Štiak 
(SK Nové Město nad Metují) 26,37 m (732 b)
koule (F 32–34) – Martin Dvořák 
(Elite handicap sport) 7,96 m (411 b)

Vítězky
koule (F 55–56) – Miroslava Obrová (SSK Vítkovice) 6,86 m (733 b)
disk (F 55–56 + 34) – Miroslava Obrová 
(SSK Vítkovice) 17,90 m (716 b)
oštěp (F 54–56 + 33–34) – Miroslava Obrová 
(SSK Vítkovice) 15,86 m (572 b)
kuželka (F 32) – Anna Muziková (SK JU Praha) 17,93 m (679 b)
disk (F 32–33) – Anna Muziková 
(SK JU Praha) 8,54 m (567 b) – český rekord!
koule (F 32–34) – Anna Marcaníková 
(AC Wozmeni Zlín) 4,29 m (427 b)
disk (chodící) – Lenka Matoušková
(SK Olympia Praha SPS) 45,60 m (1166 b)
koule (chodící) – Lenka Matoušková
(SK Olympia Praha SPS) 11,93 m (925 b)
oštěp (chodící) – Barbora Auředníková
(SK Olympia Praha SPS) 29,27 m (588 b)
100 m (chodící) – Terezie Hřídelová 
(Blind athletics club Král. Vinohrady) 13,98 s (439 b)
200 m (chodící) – Terezie Hřídelová 
(Blind athletics club Král. Vinohrady) 31,89 s (126 b)

Eva Hrdinová
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Inzerce

Proti opravdu nabité konkurenci na-
stoupilo dohromady 14 sportovců At-
letiky Bez Bariér Pardubice, a to celkem 
ve 30 jednotlivých startech. Pro domá-
cí klub vybojovali skvělých 12 medailí 
(4 zlaté, 5 stříbrných a 3 bronzové) a po-
sunuli hranice tří českých rekordů, včet-
ně celé řady osobních.

Dvě medaile si z Pardubic odvážel český 
reprezentant a rekordman Jaroslav Pe-
trouš. I přes zraněné rameno předvedl 
velmi pěkné výkony a zvýšil tak pres-
tiž domácího závodu. V hodu diskem 
překonal hranici 40 metrů o 1,28 cm. 
V koulařském sektoru poslal své náčiní 
na značku 11,55 m.

Další dvě medaile do své sbírky přidal 
Jan Šlesingr. V disciplíně vrh koulí Jan 
zvítězil, když předvedl výkon 6,05 m, 
jeho disk pak letěl 13,51 m, za což bral 

bronz. Věříme, že po roční zdravotní 
přestávce pošlou tyto výkony Honzu 
zpět do reprezentace a že bude mít 
dobrou motivaci se zlepšovat.

Určitě velkou radost měla ze svého  
výsledku v hodu diskem Terezka Vargová.  
Výkonem 9,74 m vytvořila nový český 
rekord a posunula tak i své osobní 
maximum. Právem tak získala zlatou 
medaili. My jen doplníme, že o šest dní 
později na Českém poháru ČATHS 2022 
posunula český rekord až za hranici 
10 metrů.

Stálicí pod pardubickým nebem a v řa-
dách atletů Bez Bariér je bezesporu 
už léta kuželkář Jan Vaněk. Počasí přálo 
i jemu, a tak v hodu kuželkou i v hodu 
diskem vybojoval velmi slušné 2. místo! 
V hodu kuželkou to bylo za výkon 25,82 m 
a v hodu diskem za pěkných 8,17 m.

Už v minulém článku jsme zmiňovali velký návrat 
atletky Míši Janákové. Poctivě se po 10leté rodičovské 
přestávce připravovala na své první závody. Začala 
famózně – 2 nové české rekordy jsou toho důkazem. 
V hodu diskem předvedla výkon 10,86 m (2. místo) 
a v hodu oštěpem 8,52 m (6. místo). Kvůli sloučeným 
kategoriím to sice nebylo na medaili, ale do tabulek 
se to rozhodně zapíše. Ještě doplníme výkon 3,28 m 
z vrhu koulí. Je na čem pracovat, Míša má velké ambice.

Zasloužilou sportovkyní v barvách Atletiky Bez Bariér 
je také Vendula Písaříková. I díky velké podpoře 
svých dvou synů posbírala celkem tři medaile  
– stříbro ve vrhu koulí (3,10 m) a v jízdě na 100 metrů 
(1:19,23 min), bronz za kuželku (7,65 m) a 5. místo 
za hod diskem (4,60 m).

Poslední medaili za výkon 12,09 m v hodu oštěpem 
do klubové pokladnice na letošní prvomájovou nedě-
li přidal Lukáš Šmejc. V disciplíně hod diskem poslal 
své náčiní ještě o kousek dál – na značku 12,83 m 
 – a užil si tak aplaus a chvilku slávy na stupních vítě-
zů. Letošní sezónu jistě našlápne naplno!

Velikým překvapením mítinku byl absolutní nováček 
v atletice Standa Hanuš. Je to rozhodně závodník 
každým coulem, překonal všechny své výkony z jeho 
prvního tréninku předcházející den a soupeřům zmi-
zely úsměvy z tváří. Předvedl skvělých 8,28 m ve vrhu 
koulí, 22,27 m v hodu oštěpem a 20,65 m v hodu 
diskem. Za své výkony bral sice bramborové medaile 
(v disku 5. místo), ale jistě o něm ještě hodně usly-
šíme!

Na své první letošní závody vyrazil i dlouholetý repre-
zentant, domácí Martin Zach. Zdravotní komplikace 
se ho poslední dobou drží, ale i přes to si vyházel 
pěkné 4. místo v kuželce výkonem 22,90 m. Ale Mar-
tin má do sezóny mnohem vyšší cíle. Doléčí bolístky 
a jistě ho v létě uvidíme v plné síle.

Rekapitulace Velké ceny v podání atletů Bez Bariér
Do prvních článků šly jen ty nejdůležitější informace o počtu účastníků a nových českých rekordech. My jsme 
ale slibovali, že se dostane na každého. Zde bychom tedy rádi zrekapitulovali úspěšné snažení pardubických borců 
z Atletiky Bez Bariér, protože každý výkon byl skvělý a výjimečný!
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Inzerce

Naše soutěž ale není jen pro reprezentanty. 
Zasportovat si tu mohou i výkonnostní atleti 
nebo úplní atletičtí nováčci. Radost ze spor-
tu a pěkného výkonu měla Martin Siváková, 
která hodila kuželkou 6,43 m a skončila tak 
čtvrtá, 7. místo si vyházela v disku výkonem 
2,48 m. Vždy s úsměvem.

Úsměv od ucha k uchu měl i náš benjamínek 
Míša Tereska. I když mu je teprve patnáct 
let, má za sebou už dlouhou závodní kariéru 
(nejen jako atlet). Poprvé se ale zařadil také 

v první polovině startovního pole mezi zú-
častněnými dospěláky. Zlepšil si osobní ma-
ximum v hodu kuželkou na 11,42 m a skončil 
pátý!

Svůj první atletický start si připsal i další no-
váček Atletiky Bez Bariér Filip Menšík. Po pár 
zdařilých trénincích předvedl své schopnosti 
naplno právě na domácí Velké ceně. Do finá-
lové osmičky se vešel bez problémů. V hodu 
oštěpem skončil na 6. místě výkonem 6,47 m, 
ve vrhu koulí byl sedmý (2,61 m) a v hodu 
diskem zůstal na 11. místě s výkonem 6,02 m.

Že se dá atletika dělat v každém věku doka-
zuje i Pepa Foťko (ročník nar. 1953), český 
reprezentant z 90. let a účastník špičkových 
soutěží. Do Pardubic si jezdí poměřit síly 
s mladými sportovci a rozhodně jim ještě 
umí dát na frak! V hodu oštěpem skončil na 
6. místě (23,35 m), ve vrhu koulí byl devátý 
(8,07 m) a v hodu diskem stále umí překonat 
hranici 20 metrů (s výkonem 20,71 m tak 
skončil desátý).

Sázku se svou ženou Míšou o lepší výkon 
v hodu diskem vyhrál o 37 cm Pavel Janák. 
Jeho handicap sice hodu diskem příliš nena-
hrává, Pavel si ale umí nasadit tu správnou 
laťku sám. Jde do soutěže s vervou a odhod-
láním. Výkon 11,23 m sice nepatří mezi špič-
kové, ale sázku vyhrál a cílem na další závod 
je překonání hranice 20 metrů. A to je výzva!

Statisticky:
1. Petrouš Jaroslav – disk 41,28 m (845 b)
1. Petrouš Jaroslav – koule 11,55 m (752 b) 
1. Šlesingr Jan – koule 6,05 m (502 b)
3. Šlesingr Jan – disk 13,51 m (281 b)
1. Vargová Tereza – disk 9,74 m (536 b) ČR 
2. Vaněk Jan – kuželka 25,82 m (782 b)
2. Vaněk Jan – disk 8,17 m (569 b)
2. Janáková Michaela – disk 10,86 m (195 b) ČR
5. Janáková Michaela – koule 3,28 m (35 b)
6. Janáková Michaela – oštěp 8,52 m (78 b) ČR
2. Písaříková Vendula – koule 3,10 m (82 b)
2. Písaříková Vendula – 100 m 1:19,23 min (0 b)
3. Písaříková Vendula – kuželka 7,65 m (21 b)
5. Písaříková Vendula – disk 4,60 m (71 b) 
3. Šmejc Lukáš – oštěp 12,09 m (128 b)
5. Šmejc Lukáš – disk 12,83 m (136 b)
4. Hanuš Stanislav – koule 8,28 m (296 b)
4. Hanuš Stanislav – oštěp 22,27 m (250 b)
5. Hanuš Stanislav – disk 20,65 m (140 b)
4. Zach Martin – kuželka 22,90 m (623 b)
4. Siváková Martina – kuželka 6,43 m (7 b)
7. Siváková Martina – disk 2,48 m (3 b)
5. Tereska Michal – kuželka 11,42 m (14 b)
6. Menšík Filip – oštěp 6,47 m (15 b)
7. Menšík Filip – koule 2,61 m (0 b)
11. Menšík Filip – disk 6,02 m (2 b)
6. Foťko Josef – oštěp 23,35 m (59 b)
9. Foťko Josef – koule 8,07 m (56 b)
10. Foťko Josef – disk 20,71 m (13 b)
12. Janák Pavel – disk 11,23 m (0 b)

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
Tel.: 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 Josefa Ressla 2278
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 30; 38; 46; 52
   
Dražkovice – u pošty Středa 14.00 – 15.30 34; 44; 52
   
Pod Břízkami – Dražkovická Pondělí 14.00 – 15.30 29; 36; 45; 52
   
Dukla – nám. Dukelských hrdinů Středa 14.00 – 15.30 34; 42; 52
   
Čacké – proti č. p. 136 Pondělí 14.00 – 15.30 32; 51
   
V Ráji – roh s ulicí Boženy Němcové Úterý 14.00 – 15.30  28; 36; 43; 51
   
Višňovka – K Blahobytu Úterý 14.00 – 15.30 27; 35; 43; 51
   


