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ZPRAVODAJ
vydává Úřad MO Pardubice IIIduben 2007 číslo 1/2007

letošní zima byla nad-
průměrně teplá. Ti zimo-
mřivější přijali tuto změnu 
s nadšením, ostatním se po 
sněhové nadílce stýskalo 
a tak si za ní museli vyjet. Já 
musím za sebe říci, že jsem 
za neobvykle teplou zimu 
na jednu stranu rád. Finanč-
ní možnosti našeho obvodu 
jsou značně omezeny a při 

krutých zimách dochází více k poškození vozovek a chodníků. 
Oproti minulému roku se nemusíme bát vydatného tání sně-
hu a s ním spojených problémů. A konečně nastalo mnohými  
z nás očekávané jaro, které nám vlévá do těla novou sílu 
a energii. Doufejme, že po mírné zimě bude jaro krásné, teplé 
a slunečné. V minulém roce se nám podařilo zrealizovat spous-
tu nových výsadeb – bylo vysázeno mnoho nových stromů 
a keřů, které sice budou růst jen zvolna, ale už teď na začát-
ku jara, nás pohled na ně jistě potěší. Ve výsadbách budeme 
i letos pokračovat, ovšem ne tak v hojné míře jako loni, jelikož 
finanční možnosti jsou letos více omezeny. 

V minulém roce byly dokončeny dvě akce z programu 
Regenerace panelového sídliště Dubina. Bylo vybudováno 
nové parkoviště u čp. 857 – 859 v ulici Luďka Matury a kom-
pletně zrekonstruován vnitroblok tvořený bytovými domy čp. 
853 – 856, 866 – 869 a 851 – 852 rovněž v ulici L. Matury. Dále 
byla zahájena další akce – úpravy ploch před bytovým domem 
860 – 864. Plocha bývalého antukového hřiště byla zregenero-

vána, byl odstraněn stavební materiál, který zde byl v dobách 
výstavby sídliště navezen, osazeny nové stromy, keře a instalo-
vány lavičky. Na druhou část této akce jsme požádali o poskyt-
nutí finanční podpory z národních zdrojů. V letošním roce 
podáme žádost o finanční podporu z programu Regenerace 
panelových sídlišť na lokalitu v ulici Jana Zajíce, která je vyme-
zená budovou čp. 982 (kde je umístěna restaurace Budvarka), 
mateřskou školou v ulici Erno Košťála a cyklostezkou. Pokud 
byste se s projektovou dokumentací chtěli seznámit, můžete 
tak samozřejmě učinit na našem úřadě. 

 Neustále při plánování investic myslíme na děti – na dět-
ská hřiště, herní prvky, pískoviště a tak dále. V minulém roce 
bylo kompletně zrekonstruováno nové dětské hřiště ve Spojil-
ské ulici, v ulici L. Matury (u mateřské školy), bylo vybudováno 
nové v lesoparku Dubina. Letos byla dokončená projektová 
dokumentace, která řeší rekonstrukci ploch před bytovým 
domem čp. 621 – 623 v ulici Blahoutova. Jedná se výstavbu 
oploceného dětského hřiště (osazení herní sestavy i samo-
statných herních prvků), výsadby stromů a keřů, vybudování 
nových chodníků i osazení venkovního mobiliáře – laviček, 
odpadkových košů atd. Na realizaci této akce bylo požádáno 
opět o finanční podporu z národních zdrojů.  

Touto cestou bych Vám, vážení občané, znovu chtěl podě-
kovat nejen za slova uznání, ale i za podněty, které nám zasí-
láte. 

Slovo StaroSty 

v tomto čísle...
Přistavování velkoobjemových kontejnerů rok 2007
Informace k výběru místního popl. za komunální odpad a ze psů
Pozvánka na kulturní akce

v příštím vydání...
Oprava dětského hřiště čp. 996 – 997 Erno Košťála 
Co přinesl nový stavební zákon 
Pozvánka na Studánecké posvícení  2007

•
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Vážení spoluobčané,

Mgr. Vítězslav Štěpánek

Dětské hřiště Kuňka

Na sídlišti Dubina se mezi bytovými domy čp. 853 – 856 
a 866 – 869 nachází v ploše zeleně „sáňkovací kopec“, který 
byl při výstavbě sídliště (před cca 20 – 25 lety) navržen a reali-
zován jednak jako herní prvek pro děti ze sídliště, jednak jako 
možnost uložení zbytků výkopové zeminy ze sídliště. Na kon-
ci minulého roku byla zpracována projektová dokumentace 
na výstavbu dětského hřiště na tomto kopci, které se nazývá 
„Kuňka“. Umístěním dětského hřiště na tento kopec se zvýší 
atraktivita této lokality a původní myšlenka zimního využití 
dětí ze svahu zůstane zachována. Herní prvek bude osazen na 
plošinu, upravenou do vrcholu kopce. Přístup do areálu hradu 
je vstupní branou na nádvoří, ze kterého je možnost vstupu do 
multifunkční budovy také s nádvořím, lanovým přechodem, 
skluzavkou a vyhlídkovou věží. Pokud se chcete s projektovou 
dokumentací seznámit, můžete tak učinit na odboru dopravy 
a životního prostředí.   

vÝMĚNa PÍSKU Na PÍSKovIŠtÍCH 
Na ÚZEMÍ Mo III

Na území MO III se nachází v současné době celkem 38 pís-
kovišť. Městský obvod Pardubice III vyměňuje jednou za dva 
roky na těchto hracích plochách písek, který je znečištěn pra-
chem z městského provozu, plevelem, domácími zvířaty apod. 
Právě letos přišla na řadu tato akce. Jedná se o odvezení starého  
písku a naplnění novým, praným říčním pískem. Nově dodaný 
písek bude splňovat kritéria zadaná platnými normami z této 
oblasti.  Náklady na výměnu písku činí 200 tis Kč.
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PŘIStavovÁNÍ vElKooBJEMovÝCH KoNtEJNErŮ roK �007
Stanoviště Den přistavení Přistavení v týdnech

Na Drážce – parkoviště
Pondělí
Úterý

9; 12; 15*; 18*; 21; 24; 27; 30; 33; 36*; 39*;  42*; 45*; 48*; 51*

Dubina – U lesa
Pondělí
Úterý

9; 11; 13; 15*; 17*; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37*; 39*; 41*; 43*; 45*; 
47*; 49*; 51*

Dubina – Erno Košťála Úterý 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50

Luční – hřiště
Středa
Pátek

9; 11; 13; 15*; 17*; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39*; 41*; 43*; 45*; 
47*; 49*; 51*

Luční – stadion
Pondělí
Středa

10; 12; 14; 16*; 18*; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36*; 38*; 40*; 42*; 44*; 
46*; 48*; 50*; 52

Skrbkova – Lesní
Pondělí
Úterý

10; 12; 14; 16*; 18*; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36*; 38*; 40*; 42*; 44*; 
46*; 48*; 50*; 52

Staročernská – točna MHD Středa 9; 12; 15; 17; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 40; 41; 42; 45; 48; 50; 51

Jana Zajíce – centrum Čtvrtek 15; 51

Dašická 1755 – 1769 vnitroblok Čtvrtek 14; 26; 38; 51

L. Matury 856 Středa 15; 51

Na Drážce u č.p. 1564 Čtvrtek 15; 25; 37; 51

L. Malé x Bartoňova Středa 14; 51

Týdny jinak neoznačené – přistavuje se pouze v první  uvedený den na seznamu
Týdny označené )* - přistavuje se oba dva dny v týdnu uvedené na seznamu

PŘEMÍStĚNÍ KoNtEJNErovÉHo 
StaNovIŠtĚ

Na základě podnětů občanů bylo přemístěno stanoviště 
kontejnerů na tříděný odpad z křižovatky ulic Mandysova 
a Zajíčkova (vedle trafostanice) na parkoviště u restaurace 
Slovan – ulice Raabova. Upozorňujeme občany, že pokud 
budou odpady umísťovat mimo vyhrazené nádoby, tj. na 
bývalé kontejnerové stanoviště, jakožto i v případě, že do 
těchto kontejnerů na tříděný odpad budou umísťovat odpad 
TKO, který v těchto nádobách nemá co dělat (v zástavbě 
rodinných domů má každý u svého domu umístěnou popelni-
ci na TKO), tak za toto porušení povinnosti lze dotyčné fyzické 
osoby postihnout dle zákona o přestupcích 200/1990, v plat-
ném znění § 47 odst. 1 písm. h, pokutou až do výše 50 tis. Kč. 
Upozornění se týká nejen fyzických osob, ale také osob práv-
nických a fyzických osob, které jsou podnikateli. Za toto neo-
právněné umístění odpadů, které vznikají při jejich činnosti, 
lze uložit pokutu až do výše 200 tis. Kč dle zákona o obcích 
§ 58 odst. 3. Toto upozornění platí obecně při umísťování 
odpadu na jiná místa než k tomu určená.

oprava chodníků  v ulici Sezemická 
(u čp. �354, �35� – �353 a �35�)

Jedním z problémů na našem obvodě je stav chodníků. 
Spoustu z nich se nám již podařilo dát do pořádku, vybudo-
vat nové atd. Nezapomínáme na žádné části našeho obvodu. 
Finanční prostředky městského obvodu jsou však značně ome-
zeny. Opravy chodníků – samozřejmě kromě havárií – nejsou 
prováděny nahodile. O tom, které chodníky budou opravovány 
z „pokladny“ MO III, rozhoduje především jejich stav. Bohužel 
jsou na území MO III i chodníky, které jsou ve velmi špatném 
stavu, ale jejich oprava se bez rekonstrukce sousední vozovky 
a sítí neobejde. To znamená značné investice, které bez získání 
vnějších finančních prostředků (dotací, grantů atd.) nelze z roz-
počtu MO III uskutečnit. Tento stav je na našem obvodě v ulici 
Věry Junkové, kde jsou chodníky ve velmi špatném stavu, ovšem 
stav inženýrských sítí a především niveleta vozovky nedovoluje 
opravit tyto chodníky bez dalších souvisejících investic.  

V ulici Sezemická u bytových domů čp 1354, 1352 – 1353 
a 1351 byly chodníky ve velmi špatném stavu, který je činil 
nebezpečné zejména v zimním období. V únoru byla zaháje-
na oprava těchto chodníků, v rámci této akce byly opraveny 
i přístupové chodníky k jednotlivým vchodům uvedených 
bytových domů. Zároveň byly opraveny v šíři chodníku vjezdy. 
Chodníky jsou ze zámkové dlažby. Pochůzné plochy jsou šedé 
barvy a vjezdy (pojízdné plochy) z dlažby barvy červené. 



–3–

Městský obvod Pardubice III - zadání projektových dokumentací

Městský obvod Pardubice III zadal zpracování čtyř projektových dokumentací. Na sídlišti Dubina je neustálým pro-

blémem nedostatek parkovacích míst, proto byly zadány dvě projektové dokumentace týkající se jejich rozšiřování. Jed-

ná se o  výstavbu nových parkovacích míst v ulici Erno Košťála. První akce se týká plochy z boku bytového domu čp. 957 

– 958 v ulici Erno Košťála (na straně sousedící s bytovým domem čp. 948 – 952). Zelená plocha je vhodná pro vytvoření 

nových parkovacích míst. Jedná se o 15 kolmých stání a 1 stání pro invalidy. Druhý projekt řeší lokalitu u čp. 967 – 969 v ul.  

E. Košťála, kde vzniknou nová stání zúžením chodníku. Jejich předpokládaný počet je cca 28. 

Na sídlišti Drážka si obyvatelé bytového domu čp. 1552 – 1554 v ulici Na Drážce stěžují  na stav přístupových chodníků. Tyto 

chodníky jsou špatně vyspádované, s velkým množstvím výtluků. Stav těchto chodníků je zhoršen z důvodu jejich neustálého 

používání motorovými vozidly, která zde nemají co dělat, jelikož se jedná o pochůznou plochu. V zimním období je zde vlivem 

povětrnostní situace ztížen pohyb. Řešení tohoto problému spočívá ve vybourání stávajících chodníků a vybudováním nových 

ze zámkové dlažby. V rámci této projektové dokumentace by mělo dojít k rozšíření zpevněných ploch a především k vyřešení 

odtokových poměrů. Akce by měla zároveň řešit i nevyhovující plochu před tímto domem, která je tvořená z poškozených beto-

nových dlaždic (na této ploše je umístěno dětské pískoviště).

Na sídlišti Drážka se nachází odpočinková zóna, a to ve vnitrobloku ulic U Háje, Na Drážce a Bezdíčkova. Její opravy bude 

řešit čtvrtá projektová dokumentace. Podněty k jejímu zpracování jsme získali pomocí dotazů doručených do schránek občanů 

žijících v této lokalitě. Jedná se úpravy stávajícího volejbalového hřiště, výstavbu nového dětského hřiště, sadové úpravy atd.

INForMaCE – Zánik povolení 
k odběru a vypouštění vod

Příslušným vodoprávním úřadem pro vyřizování této agen-
dy je na území našeho města pouze vodoprávní úřad Magistrá-
tu města Pardubic. Problém se týká fyzických osob, právnických 
osob a fyzických osob podnikajících. 

Následující informace jsou zejména zaměřeny na fyzické 
osoby – občany.
•  domovní studny zřízené před rokem 1955 existují po právu 

a související odběr podzemní vody pro pitné účely je rovněž 
legitimní, tedy povolen

•  po roce 1955 všechna povolení pravomocná do 31.12.2001 
s výjimkou pro individuální zásobování obyvatel pitnou 
vodou k termínu 31.12.2007 zanikají !!!

•  vodoprávní povolení, která byla vydána od 1.1.2002 zůstáva-
jící nadále v platnosti, tedy s nabytím účinnosti nového vod-
ního zákona ( zák.č.254/01 Sb. o vodách v platném znění)

•  o nové vodoprávní povolení k odběru podzemní vody musí 
být zažádáno u vodoprávního úřadu nejpozději 6 měsíců 
před uplynutím doby omezení platnosti, tedy do 30.6.2007.

•  povolení k odběru podzemní vody není třeba, pokud se 
k odběru nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro 
jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou 
nebo jinou energii. (např. čerpadlo apod.)

•  bližší podrobnosti jsou zřejmé na adrese MZe ČR www.zani-
kpovoleni.cz nebo na bezplatné telefonní infolince 800 101 
197.

•  kontaktní telefony na pracovníky vodoprávního úřadu 
magistrátu:

Otto Sigmund – 466 859 321
Ing. Kurfürstová Hana – 466 859 155

Ing. Minařík Luboš – 466 859 162
Nováková Alena – 466 859 153

Fejlová Martina – 466 859194

Přibývající vraky aut znepříjemňují 
život

Stejně jako v jiných obvodech, tak i na území Městského 
obvodu  Pardubice III, se čím dál tím častěji setkáváme s pro-
blémy parkování. Na náš úřad se obrací řada občanů s prosbou 
týkající se odstranění vraků, které zabírají parkovací místa. Dle 
zákona 13/1997 Sb. v platném znění „o pozemních komuni-
kacích“ je zakázáno na pozemních komunikacích odstavovat 
vozidlo, jestliže se jedná o  vozidlo trvale technicky nezpůso-
bilé k provozu, bez státní poznávací značky nebo zjevně trvale 
nezpůsobilé k provozu. 

Fyzická osoba se tímto jednáním dopouští přestupku 
proti veřejnému pořádku dle §47 odst.1 zákona 200/1990 Sb. 
v platném znění o „přestupcích“ na jehož základě mu může být 
uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Vlastník vraku, který jej ze své vlastní vůle neodstraní, je 
povinen na výzvu Městského obvodu Pardubice III, který je dle 
obecně závazné vyhlášky 12/2006 v platném znění, zástupcem 
vlastníka těchto komunikací, odstranit toto vozidlo. Nemůžeme- 
li zjistit vlastníka vraku, zveřejníme výzvu k odstranění veřejnou 
vyhláškou na Úřední desce (na našem úřadě i na úřední desce 
Magistrátu), po uplynutí lhůty vrak odstraníme a zlikvidujeme. 
Náklady s tímto spojené včetně uložené pokuty budeme vymá-
hat na zjištěném vlastníku vraku.

Proto se touto cestou obracíme na všechny majitele těch-
to vozidel, aby své dosloužilé vozidlo likvidovali dle zákona 
185/2001 Sb. v platném znění „o odpadech“ a v co nejkratší lhů-
tě a vyhnuli  se tak případnému přestupkovému řízení.
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Informace k výběru místního poplatku za komunální odpad a ze psů
Výše místního  poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů na území města Pardubic,  na  rok 2007 byla sta-
novena ve výši 498,-Kč dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2005, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2004. Tento 
poplatek je stanoven v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek platí fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt. 
Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna  2007 na 
pokladnách městských úřadů, převodem na účet nebo poštov-
ní poukázkou vydanou správcem poplatku. Při platbě v hoto-
vosti využijte přednostně pokladnu našeho Úřadu městského 
obvodu Pardubice III a pro zjednodušení identifikace platby 
vezměte s sebou příslušnou poštovní poukázku. 

OD POPlatku jSOu OSvObOzeNy:
1)  fyzické osoby, které v kalendářním roce nedovršily věku 6 let
2)  třetí a každé další nezaopatřené dítě žijící ve společné 

domácnosti
3)  fyzické osoby, které v kalendářním roce tj. od 1. 1. do 31. 

12., žijí trvale v zahraničí. Tuto skutečnost je nutné doložit 
dokladem ze země pobytu, společně s českým překladem.

4)  fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby
5)  fyzické osoby žijící na základě rozhodnutí správního orgánu 

v domovech důchodců, ústavech sociální péče a obdob-
ných zařízeních 

6)  Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se 
na území města Pardubic, určenou nebo sloužící k individu-
ální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt 
ve městě Pardubice

Vznik nároku na osvobození je podle odst. 2) až 6) poplat-
ník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala 
skutečnost  zakládající nárok na osvobození, písemně správci 
poplatku a je nutné do stejné lhůty doložit i zánik nároku na 
osvobození. Nárok na osvobození dle odst. 4) až 6) jsou fyzické 
osoby povinny doložit písemným potvrzením. Nárok na osvo-
bození třetího a dalšího nezaopatřeného dítěte staršího 15 let 
dle odst.2) jsou fyzické osoby povinny doložit potvrzením zaří-
zení, kde se dítě připravuje na budoucí povolání. 

 ÚhraDa POPlatku v PODmíNkách mO ParDubice iii.  
•  poštovní poukázkou
*  případné nedoručení nebo ztráta poukázky nezbavuje obča-

na poplatkové povinnosti
*  zákon neukládá povinnost tisknout a rozesílat poukázky 

– jejich rozesílání ze strany Úřadu městského obvodu III 
(dále ÚMO III) je nadstandardní služba sloužící k připomenutí 
poplatkové povinnosti

*  nutno připomenout, že ke splnění poplatkové povinnosti 
není nutno čekat na obdržení poukázky

•  bankovním převodem dle dispozic na poukázce (číslo účtu, vari-
abilní symbol)

•  hotově na pokladně ÚMO Pardubice III, Jana Zajíce 983, Pardu-
bice, popřípadě na pokladně jiného Úřadu městského obvo-
du nebo Magistrátu města Pardubice 

•  hromadnou platbou – nutno vyplnit formulář na pokladně 
ÚMO Pardubice III, resp. V elektronické podobě  na interneto-
vé adrese města Pardubic www.mesto-pardubice.cz

•  žádosti o osvobození od platby, doložená potvrzení, hlášení 
o změnách apod. je třeba směrovat přímo na ÚMO III.

Složenky v případě poplatků za TKO byly Úřadem MO Pardubi-
ce III odeslány v průběhu ledna 2007.
Bližší informace o poplatku můžete získat přímo na ekonomic-
ko-sociálním odboru Úřadu městského obvodu Pardubice III, 
Jana Zajíce 983 nebo na telefonním čísle 466799135 
paní Ilona Kylarová – správa daní a poplatků

Výše místního  poplatku ze psů na rok 2007 byla stanovena 
dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2005, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 13/2004. Tento poplatek je stanoven v sou-
ladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů.
Poplatek ze psů platí fyzická osoba, která je držitelem psa a má 
trvalý pobyt v územním obvodu statutárního města Pardubice, 
a to ze psů starších 3 měsíců.

Sazba POPlatku je ve výši:
a)  200,-Kč za jednoho psa na rok, jehož držitel má trvalé bydliš-

tě v rodinných domech nebo v dvougeneračních rodinných 
domech 300,- Kč za každého dalšího psa

b)  1.000,- Kč za jednoho psa na rok, jehož držitel má trvalé byd-
liště v ostatních domech, které nemají povahu rod. domu 
1.500,- Kč za každého dalšího psa na rok

c)  200,- Kč za psa na rok, jehož držitelem je poživatel invalidní-
ho, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, kte-
rý je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 
důchodu 300,- Kč za každého dalšího psa na rok

Prokáže-li držitel psa jeho získání převzetím z útulku, na jehož 
náklady přispívá statutární město Pardubice, bude od poplat-
ku osvobozen na dobu vzniku poplatkové povinnosti do konce 
následujícího roku.

SPlatNOSt POPlatku:
Poplatek je splatný nejpozději do 15. března poplatkového 
období, pokud je sazba za jednoho psa méně než 400,-Kč. 
V případě vyšší sazby ze jednoho psa je splatnost ve čtyřech 
stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. března, 15. května, 
15. srpna a 15. listopadu poplatkového období.

Složenky v případě poplatků ze psů byly Úřadem MO Pardubi-
ce III odeslány v průběhu ledna 2007.

Bližší informace o poplatku můžete získat přímo na ekonomic-
ko-sociálním odboru Úřadu městského obvodu Pardubice III, 
Jana Zajíce 983 nebo na telefonním čísle 466799135 
paní Ilona Kylarová – správa daní a poplatků.
     

kurzy a kroužky pro děti a mládež
Keramická dílna 
Výuka hry na akordeon, flétnu, kytaru, klavír
Anglický jazyk
 Kurz šikovných rukou, Fotografický kroužek, Modelářský 
kroužek
Cvičení rodičů s dětmi  od 1,5 roku 
Taneční přípravka ARCO od 5 – 14 let 
 Taneční průprava  6 - 10 let zde není kladen důraz na šikov-
nost dětí
Taneční přípravka Barbaři  od 14 let
Taneční přípravka Hip Hop od 14 let

•
•
•
•

•
•
•

•
•

kurzy pro dospělé
Anglický jazyk, Německý jazyk, Španělština, Ruština
Keramická dílna
Kurz šití
 Rehabilitační cvičení, jóga, p – class, kondiční cvičení, zdra-
votní cvičení
Fit balls, boubelky, aerobic, step aerobic, pilates
Dopolední cvičení pro maminky s dětmi 
Dopolední rehabilitační cvičení 

•
•
•
•

•
•
•

Přihlášky do kurzů – od května �007  - na pokladně KD Dubina
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Informace o poskytování dotací 
z fondu kultury, sportu, mládeže  
a volného času

Upozorňujeme na možnost čerpání dotací z fondu kul-
tury, sportu, mládeže a volného času. První termín podávání 
žádosti o dotace byl do 31.12.2006. Žádosti o dotace poda-
né v tomto termínu splňující všechna potřebná kritéria byly  
komisí schváleny. Druhý termín možností podávání žádostí  
o dotace je 30. 6. 2007. Na webových stránkách našeho měst-
ského obvodu  naleznete zásady humanitní komise Rady MO 
Pardubice III pro poskytování dotací a formulář, na kterém 
je třeba žádosti o dotace v daném termínu dodat tajemnici 
komise paní Ing. Ireně Štěpánkové.

Za členy humanitní komise Ivana Nejedlá

Informace o činnosti Městské 
organizace svazu tělesně 
postižených Pardubice – jih

Dne 22. března 2007 se konala v prostorách hotelu Zlatá štika 
členská schůze naší městské organizace. 

vedení hotelu nám potřebné prostory poskytlo zdarma, za 
což mu vřele děkujeme!

Členská schůze schválila nové členy výboru, a to:
  p. Antonína Kloze
  pí. Věru Bičanovou
  pí. Jitku Mitanovou
Členové organizace byli seznámeni s prací výboru, hlavně s vytvá-
řením informačních mechanismů a plánování volnočasových 
aktivit. Navštívili nás členové republikového,krajského a okresní-
ho výboru Svazu tělesně postižených, kteří zhodnotili naši práci 
a podělili se se zkušenostmi z jiných místních organizací.
Městská organizace STP Pardubice – jih organizuje v roce 2007 
pro své členy zdravotní cvičení a plavání v bazénu Léčebných 
lázní Bohdaneč, a to vždy od 16,00 hodin v těchto termínech:
 28. března  12. září              
 11. dubna  26. září
 25. dubna  10. října
 9. května    24. října
 23. května   7. listopadu
   6. června    21. listopadu
  20. června   5. prosince
upozorňujeme, že kapacita bazénu je omezená a přednost 
mají majitelé permanentek. Stále je možnost zakoupení per-
manentky v hodnotě 300,- kč u předsedkyně mgr.zelinkové.
Pro členy naší organizace také probíhá rehabilitační cvičení 
v prostorách Centra pro tělesně postižené, Závodu míru, a to 
vždy v úterý v 9 hodin. Pakliže by se zájem o cvičení zvýšil (10 
osob), je možné vytvořit další skupinu, která by cvičila rovněž 
v úterý, od 10 hodin na stejném místě. Cena hodiny cvičení činí 
10,- Kč/osobu. Informace podá rovněž Mgr.Zelinková.

Vaše případné dotazy, návrhy či připomínky sdělte prosím 
předsedkyni Mgr.Zelinkové Aleně na číslo mobilního telefonu:

605372112 nebo na naší e-mailovou adresu:
stp.jih@volny.cz

Pro ty, kteří by rádi přispěli na zlepšení podmínek činnosti 
naší neziskové organizace zveřejňujeme iČO: 712 18 408 

a bankovní spojení: 213 384 255 / 0300.
Předem děkujeme.

za měst. org. STP Pardubice – jih Antonín Kloz

Sportovní třídy ve Studánce

Upozorňujeme, že Základní škola Pardubice –Studánka ve 
školním roce 2007/2008 otevírá opět v 6. ročníku třídu s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy zaměřenou na basketbal. Škola je 
pro výuku tělesné výchovy velmi dobře vybavena – v areálu ško-
ly je sportovní hala, tělocvična, gymnastický sál a venkovní hřiště. 
Škola spolupracuje s regionálními basketbalovými kluby. Žáci ve 
sportovních třídách kromě běžných hodin tělesné výchovy tráví 
dvě hodiny týdně v rámci výuky v plaveckém bazénu, každý rok 
se účastní týdenního sportovního soustředění, kde se vedle bas-
ketbalu věnují především lyžování. Žáci současných sportovních 
tříd reprezentují své kluby i školu na mnoha basketbalových tur-
najích s vynikajícími výsledky.

Podmínkou přijetí do sportovní třídy je vyplnění přihlášky, 
kterou obdržíte na ředitelství školy či od trenérů basketba-
lových klubů, a prokázání sportovní zdatnosti při přijímacím 
řízení, které proběhne ve čtvrtek 3. května 2007 v 16 hodin ve 
sportovní hale školy. 

  Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy

Pozvánka na kulturní akce:

14. 4.  10:00  KD Dubina
karneval pro děti z kurzů   
Dětský karneval pro děti od 1,5 roku do 7 let.  Zpívání, pís-
ničky, pohybové hry, nácvik společných tanečků, promená-
da masek, prostě vše, co ke správné maškarádě patří…

15. 4.  15:00  KD Dubina
Dětský maškarní ples  
Zpívání, písničky, pohybové hry, nácvik společných tanečků, 
promenáda masek.

21.4.  15:00  KD Dubina
POháDka: Pták Ohnivák a liška ryška  kD Dubina 
Přijďte se podívat, jak princ s Ohnivákem úspěšně překonají 
všechna nebezpečí, která je na jejich putování potkají.

26.4.  19:30  KD Hronovická 
One woman show haliny Pawlovské aneb halina vás 
baví  
Humorné vyprávění příběhů ze života, televizního natáčení  
a mnoho jiných moudrých rad.

28.4.  9:00  KD Dubina 
košíkářství   
čarování s obarveným pedigem 

30.4.  17:30  před ZŠ Dubina nebo KD Dubina dle počasí   
Slet ČarODĚjNic    

Průvod masek – vychází v 17,30 hod. od KD Dubina, pokra-
čuje kolem Zdravotního střediska a dále ulicemi Rumunská, 
U Školy, Na Hrázi, K Lesu, Blahoutova, Bartoňova a končí na 
volné ploše za školním hřištěm 
Program – vystoupení mažoretek taneční vystoupení, čaro-
dějnická diskotéka, soutěž o nejhezčí čarodějnici, soutěže 
o zajímavé ceny, opékání vuřtů. K tanci i poslechu hraje 
Blafl Bell.  Akce se koná ve spolupráci s Úřadem městského 
obvodu Pardubice III. 

30.5.  10:00  před ZŠ Dubina
Dětský den 
“kdo si hraje nezlobí aneb Pohádkový les je tady”
Zábavné dětské odpoledne pro děti a jejich rodiče. Vystou-
pení tanečních souborů, pohádky pro děti, soutěže o zají-
mavé ceny – hod na šaška, opičí překážková dráha, skok 
v pytlích, chůze na chůdách, volnočasové aktivity – sdružení 
ALTUS.  V ostatních prostorách nebudou chybět koně, oveč-
ky a další drobná zvířata. Tuto akci podporují: Úřad měst-
ského obvodu Pardubice III, Statutární město Pardubice
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Knihovna v rumunské součástí  Úřadu Mo Pardubice III

Obecně závazná vyhláška statutárního města Pardubice č. 12/2006 s účinností od 1.1. 2007 stanovuje pravidla fungování veřej-
ných knihoven na území města Pardubic spravovaných městem. Toto opatření se dotýká i knihovny v Rumunské ulici v Pardubicích, 
která se stala organizačním úsekem Úřadu městského obvodu Pardubice III. Uvedené opatření se v žádném ohledu nedotýká změny 
charakteru či lépe poslání tohoto společenského a kulturního zařízení na území našeho třetího pardubického městského obvodu. 
Zůstane zachována možnost půjčovat si knihy v níže uvedených výpůjčních hodinách, čtenáři budou mít možnost vybírat dobré 
knižní tituly. Budou pokračovat veřejností pozitivně hodnocené některé aktivity pracovnic knihovny konané mnohdy nad rámec jejich 
pracovních povinností.

Záměrem úřadu bude pro nejbližší období doplnit a vylepšit technické zázemí knihovny a hledat další formy propagace čin-
nosti tohoto společenského centra na území našeho městského obvodu. Za poslední období bylo hodnocení této knihovny ze 
strany veřejnosti velmi dobré. Nebyly to pouze činnosti, které jsou s knihovnami  tradičně spojovány jako půjčování knižních titu-
lů a periodik. Knihovna hledala a určitě bude hledat i nadále nové formy popularizace četby prostřednictvím vhodných aktivit 
určených veřejnosti. V předchozích létech to bylo několik zdařilých akcí tematicky zaměřených zejména na budoucí čtenáře z řad 
nejmladší generace.

Je dobrým zvykem při prezentaci obdobných zařízení či institucí uvést i několik číselných údajů ilustrujících činnost nebo 
část činnosti zařízení. Uvedená čísla se budou v případě této knihovny týkat především uplynulého roku 2006. Knihovna na konci 
minulého roku disponovala celkem 15.300 knižními tituly, přičemž roční přírůstek knih za tento rok činil 955 svazků. K 31.12.2006 
bylo registrováno celkem 734 čtenářů, z tohoto počtu potom 222 čtenářů do 12 let. Celkový počet návštěv v knihovně byl 11.498 
s celkovým počtem výpůjček 40.836 svazků. Do tohoto výčtu spadá i 14.949 výpůjček periodik v průběhu roku. Určitě zajímavým 
je i to, že 490 čtenářů využilo v průběhu roku v této knihovně návštěvu veřejných internetových stránek. 

výPůjČNí DOba kNihOvNy     
rumunská ul. čp. 90, Pardubice:    kONtakty:

28 hodin týdně od do

PONDĚLÍ 12:00 18:00

ÚTERÝ zavřeno

STŘEDA 10:00 18:00

ČTVRTEK 10:00 18:00

PÁTEK 10:00 16:00

TELEFON 466 264 313

E-MAIL knihovna.rumunska@seznam.cz

WWW
www.mmp.cz/spravamesta/mestskeobvody/
obvod3/mo3urad/  

Žáci ZŠ Dubina se s angličtinou  
ve světě neztratí

28. březen je tradičně spojen se svátkem učitelů. Co jiného 
může učitele potěšit více než úspěch toho „vypiplaného žákov-
ského miminka“? Úspěch  těch, kterým se učitelé nevěnovali 
jen určených čtyřicet pět minut, úspěch těch, s kterými zdolá-
vali záludnosti angličtiny. Takže 2. místo v krajském kole kon-
verzační soutěže v anglickém jazyce žáka devátého ročníku 
naší školy Davida mikši a 1. místo v okresním kole konver-
zační soutěže v anglickém jazyce žákyně sedmého ročníku 
naší školy kateřiny Wojnarové je opravdu krásnou kyticí pro 
všechny poctivé kantory, kteří nad tou „dnešní mládeží“ nelá-
mou hůl. Ba naopak. Vezou je do světa na zkušenou. Do pomy-
slného uzlíku jim nenadělují makové buchty, ale dobré znalosti 
angličtiny a odvahu komunikovat. To si David spolu s ostatními 
žáky naší školy  vyzkoušel na podzim loňského roku v anglic-
kém Worthingu, kde se učili v jazykové škole a bydleli v anglic-
kých rodinách. Za své znalosti byli anglickými lektory oceněni. 
Pokud si chcete prohlédnout fotografie z této cesty a přečíst si 
příspěvky žáků, vše najdete na www.zsdubina.cz.

I. Rozinková

Základní školu na Dubině navštívili
hokejisté z HC Moeller Pardubice 

Dne 21. 2. se od  14:30 hodin uskutečnila beseda s několika 
hráči pardubického hokejového týmu HC MOELLER PARDUBI-
CE. Tuto zajímavou akci připravil Žákovský parlament ZŠ Dubi-
na. Na hokejový trénink se šly podívat dvě zástupkyně našeho 
žákovského parlamentu a po tréninku zašly přímo za trené-
rem Říhou. Ten s besedou ochotně souhlasil. Poté jsme si sami 
vybrali, jaké hokejisty bychom u nás na škole rádi viděli. Zavítali 
mezi nás brankář Ján Lašák, obránce Petr Čáslava, útočníci Petr 
Sýkora, Tomáš Rolinek, Peter Pucher a trenér Miloš Říha. Hrá-
či  odpovídali na námi položené dotazy a občas nad odpovědí 
sami zaváhali. I přesto jsme se otázkám a odpovědím nejednou 
zasmáli, což odlehčilo mírně nervózní atmosféru. Většina hráčů 
přišla s dresy, kšiltovkami a plakáty. Zájem žáků, hlavně mlad-
ších, o setkání s hokejisty byl velký. Na konci besedy proběhla 
autogramiáda. Na podpisy hráčů čekala dlouhá fronta dětí,  od 
těch nejmenších, až po ty největší.

Tímto děkujeme hokejistům, že si na nás udělali čas, a za 
žáky ZŠ Dubina jim přejeme hodně úspěchů v PLAY OFF. 

Dita Ježková, Marcela Čeperová, Barbora Somrová
žákyně 9. C
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ZPRAVODAJ
vydává Úřad MO Pardubice IIIzáří 2007 číslo 2/2007

na začátku tohoto poví-
dání bych Vás chtěl všechny 
srdečně pozdravit. Rok 2007 
se nám pomalu překulil do 
jeho druhé poloviny a opět 
se začneme balit do teplých 
svetrů a bot. Nevím jak Vám, 
ale mně připadá rok 2007 
tak nějak trochu zvláštní. 
Nejenže rychle ubíhá, ale 
i to počasí je takové jiné než 
jindy – v zimě bylo poměrně 

teplo, chyběl nám sníh. Připadá nám, že v zimním období je 
jaro, místo jara přišlo léto. To by neměl být ovšem důvod, proč 
bychom se na sebe měli přestat usmívat, i když většina z nás je 
unavená ze stálého shonu a z myšlení na zajištění své vlastní 
budoucnosti. Jediní, kdo se o svou budoucnost zatím nebo-
jí jsou náctiletí. Bohužel někteří mladí lidé se mají tendenci 
chovat jako neurvalci, kteří tu a tam do něčeho kopnou, něco 
rozbijí a my musíme z našich nevelkých finančních prostředků 
hradit rozkopnuté odpadkové koše, rozbité lavičky, poškoze-
né drahé herní prvky, úklid nepořádku na dětských hřištích 
atd. Nechci moralizovat ani si stěžovat, ale tím jsem Vám chtěl 
vysvětlit, že nejen na nové investice a opravy je třeba vyna-
kládat finanční prostředky. Je to  závažný a rozšiřující se pro-
blém. 

Nyní bych se vrátil opět k radostnějším věcem. Všichni jste 
si alespoň na chvíli, doufám, odpočinuli od běžných starostí 
během prázdnin a dovolené a vrátili se plni energie. A aby-
chom se nevraceli jenom ke starostem běžného života, tak 
bych Vás rád pozval na kulturní akci. Stejně jako minulý rok 
se bude konat kulturní akce Studánecké posvícení, a to první 
zářijovou neděli. Doufám, že nám sluníčko popřeje a bude nás 
krásně hřát, abychom si mohli společně vychutnat program, 
který nás a naše děti na této akci čeká. Zatím pořádáme tři kul-
turní akce ročně: Dětský den, Čarodějnice a toto Studánecké 
posvícení, které vychází z kulturní tradic našeho obvodu. 

I v letošním roce se nám podařilo i s malými finančními 
prostředky realizovat mnohé akce. Asi nemá smysl se pouš-
tět do úplné rekapitulace toho, co jsme letos zainvestovali 
a investovat budeme. O mnohých důležitých akcí se dočtete 
uvnitř tohoto letos druhého zpravodaje Městského obvodu 
Pardubice III. 

Na křižovatce ulici Na Drážce a Husova vyrůstá nová 
kruhová křižovatka, která řeší křížení silnice první třídy I/36 
s místní komunikací ulicí Husova a dále napojení účelové 
komunikace do plánované prodejny LIDL. Součástí stavby 
okružní křižovatky bude i nové svislé a vodorovné dopravní 
značení pro okružní křižovatku a dále odvodnění jízdního 
pásu okružní křižovatky. Vím, že tato stavba přináší spoustu 
omezení, mimo jiné i částečnou uzavírku silnice a omeze-
ní dopravy, výsledkem by mělo však být zmírnění dopravní 
situace na silnici první třídy v ulici Na Drážce, zejména pak 
i na křižovatce ulic Blahoutova a Na Drážce. Tento nebo spí-
še příští rok by mělo dojít rovněž i k opravě silnice první třídy 
I/36 v ulici Na Drážce. Tuto akci bude investovat Ředitelství 
silnic a dálnic. Vlastníkem silnic první třídy je podle zákona 
o pozemních komunikacích stát, který dle tohoto zákonného 
předpisu může převést výkon některých svých vlastnických 
práv a povinností jako vlastníka silnic první třídy na organiza-
ce správy a údržby silnic, čímž subjekt ředitelství silnic a dálnic 
je. ŘSD smluvně zajišťuje péči o silnice 1. třídy ve všech kraj-
ských městech v republice, práce hradí ze státních prostřed-
ků. Jedná se o průjezdní úsek silnice, jehož součástí nejsou 
zálivy ani točny městské hromadné dopravy, neboť neslouží 
převádění průjezdné dopravy zastavěným územím. Z tohoto 
důvodu nebude součástí uvedených státních investic oprava 
komunikace v zálivu a na točně MHD Na Hůrkách. Tato komu-
nikace si rekonstrukci rovněž vyžaduje a bude hrazena z pro-
středků města příští rok. 

Tento zpravodaj a vše v něm by měl být Vaším pomocní-
kem k následné spolupráci a vzájemné úctě.

Zdravím Vás všechny.

Slovo StaroSty 

v tomto čísle...
Studánecké posvícení 2007
Místní poplatky - upozornění 
Oprava děstského hřiště čp. 996 - 997 Erno Košťála

v příštím vydání...
Vánoční výzdoba 
Shrnutí akcí v našem obvodě za rok 2007 
Informace o kruhové křižovatce 
Propojka lesoparku se sídlištěm 
Zimní údržba místních komunikací na MO III 
Regenerace panelového sídliště

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vážení spoluobčané,

Mgr. Vítězslav Štěpánek

Statutární město Pardubice MO Pardubice III

vyhlašuje termín  7. řádného jednání

ZaStUPItElStva
Městského obvodu  Pardubice III,

ve čtvrtek 11. 10. 2007 od 17:00
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III.

J E D N Á N Í  Z A S T U P I T E L S T V A  J E  V E Ř E J N É .
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ZÍSKaNÉ DotaCE MĚStSKÉHo oBvoDU ParDUBICE III – roK �007

Letos se podařilo získat finanční prostředky na spolufinancování několika důležitých akcí, které budou realizovány v našem 
obvodu. Jedná se o dotace z národních zdrojů poskytovaných ze státního rozpočtu pro rok 2007 na základě rozhodnutí pří-
slušných ministerstev. Finanční prostředky pro spolufinancování prvních dvou akcí poskytlo Ministerstvo financí a na třetí akci 
zase Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Regenerace panelových sídlišť.  

Vybudování dětského hřiště ulice Blahoutova u čp. 621 – 623
První akce je vybudování nového dětského hřiště v ulici Blahoutova u čp. 621 – 623, tedy v blízkosti zastávky autobusu 

MHD č.8. a Mateřské školy Luďka Matury. Toto dětské hřiště se nachází ve středu sídliště Dubina, a tak jej budou moci nav-
štěvovat mnohé maminky s dětmi. Větší děti si zde budou moci hrát samy. Při výběru mobiliáře jsme mysleli na malé i větší 
děti. V současné době se zde nacházejí nejen tři poškozené herní prvky, ale i poškozené zpevněné plochy. Účelem rekonstrukce 
je nejen vytvoření bezpečného dětského hřiště, ale i vybudování nových zpevněných ploch. Nezbytnou součástí projektu je 
i provedení sadových úprav. Nové chodníky budou vybudovány ze zámkové dlažby. Pro větší děti zde bude instalována herní 
sestava, pro malé děti dřevěné houpačky - pružinovky, váhové houpačky a pískoviště, které bude mít kruhový půdorys. Celkem 
zde bude umístěno 12 kusů nových litinových laviček.  

Rekonstrukce přístupových chodníků za čp. 860 – 864 v ulici Luďka Matury  
Další akcí je rekonstrukce přístupových chodníků za bytovým domem čp. 860 – 864 v ulici Luďka Matury. Projekt řeší pro-

blém odtékání dešťové vody z velké stávající betonové plochy. Součástí původního plánu bylo i vybudování nového dětského 
hřiště za domem, ale občané bydlící v tomto domě si jeho instalaci nepřáli. Rozsáhlá betonová plocha bude řešena tak, aby  
byly vyřešeny odtokové poměry – budou vybudovány nové chodníky ze zámkové dlažby a zbytek plochy bude zatravněn. 
V minulém roce bylo zrušeno nepoužívané antukové hřiště, na jehož místě byla provedena parková úprava (vyset trávník, keře 
a stromy), dále byl vybudován nový chodník procházející napříč.

Regenerace panelového sídliště – lokalita 5A
Letos jsme požádali o dotaci ze státního rozpočtu z programu ministerstva pro místní rozvoj -  Regenerace panelových síd-

lišť pro rok 2007. Předmětem žádosti bylo provedení úprav ploch mezi cyklostezkou Dubina, objektem čp. 982 (kde je umístě-
na restaurace Budvarka) a komunikací Jana Zajíce. V rámci této akce dojde ke zrušení dětského hřiště a zpevněných ploch před 
čp. 955 – 956, opravě chodníku podél výměníku čp. 981 a vybudování bezbariérového přístupu, k řešení ploch jižně a východně 
od panelového domu čp. 953 – 954 a severně od čp. 955 – 956 - opravám chodníků, sadovým úpravám, rozšíření parkovacích 
míst, vybudování nových zpevněných ploch ze zámkové dlažby s pojízdnou konstrukcí. Předmětem řešení je rovněž  vybudo-
vání nového kontejnerového přístřešku u čp. 954. V projektu je řešena dále regenerace ploch ve vnitrobloku jihovýchodně od 
bytového domu čp. 984 – 986, a to oprava chodníků, vybudování nového oploceného dětského hřiště a sadové úpravy. Zpevně-
né plochy západně od panelových domů čp. 953 – 954 a 984 – 986 budou také upraveny, dojde k opravám chodníků, sadovým 
úpravám, k rozšíření parkovacích míst v této lokalitě. Bude vybudován přístřešek pro kontejnery u čp. 953. 

PraCovNÍ SKUPINa MĚStSKÉHo 
oBvoDU ParDUBICE III

O pořádek na veřejných plochách se na území městského 
obvodu Pardubice III stará především jeho pracovní skupina, 
která v tomto obvodě funguje již od roku 2004 a je tvořena 
třemi stálými zaměstnanci a zaměstnanci, kteří jsou zařazeni v 
evidenci úřadu práce. Úřad práce se z převážné části podílí na 
mzdových prostředcích těchto zaměstnanců. Tito naši zaměst-
nanci zajišťují především čištění veřejných ploch a veřejné zele-
ně (zejména sběr odpadků, zametání ploch od nečistot), v rám-
ci kapacitních možností se podílejí též na čištění a zimní údržbě 
chodníků, provádějí postřik a následnou likvidaci prorůstající 
trávy v chodnících. Pracovní skupina je opravdu vytížena, ale 
přesto jsme se rozhodli, že se její pracovníci budou střídat na 
sobotních směnách, kdy se uklízí nejfrekventovanější a přede-
vším po rušném pátku nejznečištěnější plochy.Městský obvod 
Pardubice III má s touto pracovní skupinou již několikaleté zku-
šenosti. Dle propočtů, které byly vyčísleny před jejím zřízením, 
bylo zjištěno, že zajištění pořádku tímto způsobem se vyplatí 
nejen finančně, ale i z hlediska rychlé zpětné vazby, která vychá-
zí z pracovního vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Nezbytným 
pozitivem je také fakt, že tito pracovníci mají u nás perspektivu, 
pokud jsou snaživí, pracovití a iniciativní. Ze zaměstnanců na 
dobu určitou, kteří jsou poskytováni úřadem práce, je vytvoře-
na stálá skupina pracovníků.Ten nejlepší se bude podílet i na 
zajišťování běžné kontroly venkovních hracích ploch, tzn. dět-
ských hřišť, pískovišť či jednotlivých herních prvků. Tato činnost 
vychází z legislativy, která je závazná pro oblast provozu dět-
ských hřišť. V podstatě se jedná o vizuální kontrolu bezpečnosti 
těchto ploch. 

PovINNÁ vÝMĚNa ŘIDIČSKÝCH  
PrŮKaZŮ

Chtěli bychom Vás touto cestou upozornit na povinnou 
výměnu řidičských průkazů. Lhůty pro výměnu jednotlivých 
typů průkazů jsou stanoveny zákonem takto:

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDANÉ:
od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 povinná výměna do 31. 12. 2007
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 povinná výměna do 31. 12. 2010
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 povinná výměna do 31. 12. 2013

Řidičský průkaz si můžete vyměnit na pracovišti obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu 
města na území ČR (dle místatrvalého pobytu držitele ŘP). 
Občané s trvalým pobytem v Pardubicích mohou teda 
zažádat na oddělení dopravně správních agend Magistrá-
tu města Pardubic, ul. 17. listopadu 303. Výměna řidičských 
průkazů je osvobozena od správního poplatku a doba od 
podání žádosti do vystavení nového průkazu je zpravidla  
15 – 20 dní. K výměně řidičského průkazu je třeba mít  
s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), 
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský prů-
kaz, kterému končí platnost. Doporučujeme nenechávat 
výměnu Vašeho průkazu na konec termínovaného období, 
předejdete tím dlouhému čekání na úřadu a budete mít jis-
totu, že nový řidičský průkaz máte vystaven v zákonem sta-
novené lhůtě.

•
•
•
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Kolem zeleň, velká zahrada, blízko les, takové výhody má 
školní družina na Studánce.

I když 150 družinových dětí je rozděleno do pěti oddělení, 
v rámci kterých má možnost navštěvovat velké množství krouž-
ků, těšíme se na společné akce.

Snad proto se u nás často něco děje...
Ohlédněme se za měsícem červnem.
Na  INDIÁNSKÝ  DEN zmalovaní indiáni a indiánky soutěžili 

v mnoha disciplínách.
O dva týdny později při POSTŘEHOVÉM ZÁVODĚ odstar-

tovaly ve Studáneckém lese  tříčlenné hlídky.Běžely po vyzna-
čené trase hledat obrázky a plnit úkoly.

A práce družiny se školním rokem nekončí. První tři pracov-
ní dny letních prázdnin se 60 dětí - mezi nimi i několik před-
školáčků - zúčastnilo akce HRAJEME SI VE ŠKOLE. Nechybělo 
sportování, výlet do zoologické zahrady, opékání buřtů u tábo-
ráku, spaní ve spacácích v tělocvičně  a samozřejmě strašidelná 
noční hra v areálu školy. Autobusová doprava do Dvora Králové 
byla uhrazena díky dotaci Městského obvodu Pardubice III, kte-
rý tuto již tradiční akci školy po několikáté podpořil.

A o tom, že se děti bavily, svědčily jejich radostné oči 
a smích a plány, jak si to na začátku příštích letních prázdnin ve 
škole zase užijeme.

                                          Milena Misařová,
   ved. vychovatelka 
   ŠD ZŠ Pardubice – Studánka

Zastaveníčko ve školní družině Základní školy Pardubice – Studánka

Propojka lesoparku s centrální částí 
Dubina

Nyní se dokončuje projektová dokumentace pro realiza-
ci akce „Propojka Lesoparku s centrální částí Dubina“. Jedná se 
o řešení území, které má jednoznačnou převažující funkci, neboť 
se jedná o hlavní a jedinou spojnici mezi sídlištěm a Lesoparkem 
Dubina. Toto využití je v souladu s územním plánem města Par-
dubic, jedná se o území, které je v plánu označeno jako zeleň kra-
jinná. Dojde k vytvoření propojovacích cest ze zámkové dlažby. 
Bude osazen nový mobiliář, celkem plánujeme osazení 23 kusů 
litinových laviček. Nezbytnou součástí jsou sadové úpravy, zákla-
dem zeleně jsou stromy v druhové skladbě, která vychází jednak 
v návaznosti na Lesopark a jednak v návaznosti na zeleň v parku 
v centrální části Dubina. 

Předmět realizace této akce

oprava chodníků  
v ulici Pod lipami

V ulici Pod Lipami od čp. 18 k čp. 23 byl chodník před jeho 
opravou, která byla dokončena letos v červnu, značně poškozený, 
místy nebezpečný. Kořenový systém stromů podél komunikace 
nadzvedával betonové dlaždice a nejen za šera zde procházející 
občané o ně zakopávali. Na jaře jsme navrhli jeho rekonstruk-
ci, která spočívala jednak v položení zámkové dlažby namísto 
poškozeného povrchu. Chodník od této dlažby až k čp. 18 byl 
opraven položením betonové dlažby a v místech kořenů stromů 
bude použit živičný recyklát. Stávající vjezdy (zámková dlažba 
nebo beton) byly zachovány a ostatní byly zpevněny živičným 
recyklátem v šíři chodníků. 
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Studánecké posví cení
SLOSOVATELNÁ POZVÁNKA

srdečně Vás zveme na další kulturní akci MO Pardubice III

 v neděli 2. září 2007 od 14 hodin, 

kdy se takto společně rozloučíme s odcházejícím létem a prázdninami. 

Čekají Vás stánky a atrakce, soutěže, pohádky a samozřejmě i bohatý program na podiu. 

Pro potěchu a dobrou náladu Vám zahraje skupina Black Bell. 

Jméno a příjmení: ...................................................................................................
Tato vstupenka je slosovatelná. Po vyplnění jména odevzdejte tuto pozvánku do 15.hod pořadateli v den konání akce. 

V rámci této akce proběhne slosování o ceny starosty MO III.



oprava dětského hřiště v ulici  
Jana Zajíce mezi bytovými domy 
čp. 960 a 96�

V ulici Jana Zajíce v řadě tří vysokých bytových domů podél 
místní komunikace se nacházejí dvě dětská hřiště, jedno mezi 
čp. 960 a 959 a druhé mezi čp. 960 a 961. U prvního z nich, tj. 
umístěného mezi čp. 960 a 959 bude odstraněna nevyhovující 
skluzavka, neboť odborná technická kontrola potvrdila, že tuto 
skluzavku je třeba zlikvidovat. Ostatní průlezky sice normám 
nevyhovují, jsou ale instalovány před rokem 2002, tudíž dle plat-
ných předpisů je můžeme ponechat. 

Druhé dětské hřiště bude zrekonstruováno tak, aby vyho-
vovalo příslušným právním předpisům a normám. Skluzavka 
bude kompletně opravena, dojde k výměně nebezpečných 
a poškozených části, poté bude přesunuta na nově vybudova-
nou dopadovou plochu. Dopadovou plochu bude tvořit nová 
obruba a říční praný písek. Po přesunutí skluzavky zde zůsta-
ne pískoviště, které bude poté bezpečné, jelikož děti hrající si 
v něm nebudou ohroženy dětmi na skluzavce. Nejprve bude 
potřeba odstranit štěrk, neboť se nachází na ploše, kam bude 
skluzavka přesunuta. Uprostřed stávající plochy je kanalizační 
vpusť, u které je třeba zajistit její přístupnost pro případ čištění  
a oprav, a také vyřešit problém spadu písku do její šachty 
z dopadové plochy. Proto bude vytvořen chodníček z betono-
vých dlaždic 30 x 30 cm. 

Na druhé straně chodníčku bude umístěn nový herní prvek 
Quattro, pod něj bude třeba také vytvořit novu dopadovou plochu. 
Quattro je pružinová houpačka, která je určena až pro čtyři děti.   

Instalace herních prvků  
ve vnitrobloku  mezi  
čp. �56� – �56� a �56�  
v ulici Na Drážce

Ve vnitrobloku v ulici Na Drážce mezi čp. 1561- 1563 a 1564 

chybí herní prvky. Obyvatelé z těchto domů si v minulosti něko-

likrát na tento nedostatek stěžovali. Aby si malé děti měly v této 

lokalitě kde hrát, budou pro ně instalovány nové herní prvky 

poblíž stávajícího dětského pískoviště. Jedná se o dvě pružino-

vé houpačky a sedačkový kolotoč. Pružinové houpačky jsou 

u malých dětí a jejich maminek velmi oblíbené, a to zejména 

s ohledem na jejich bezpečnost. Rovněž bude osazena nová 

litinová lavička tak, aby maminky viděly na své ratolesti, které 

budou dovádět na nových herních prvcích. Do budoucna plá-

nujeme rozšíření dětského hřiště v tomto vnitrobloku. Stejně 

tak na druhé straně silnice Na Drážce, ve vnitrobloku tvořeného 

ulicemi Na Drážce, U Háje a Bezdíčkova, plánujeme vybudová-

ní nového dětského hřiště. Nejen na sídlišti Dubina budujeme 

nová, normám vyhovující dětská hřiště. Někteří občané ze síd-

liště Drážka se domnívají, že na jejich sídliště zapomínáme. Tím-

to jim chceme dokázat, že  tomu tak není. 
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rekonstrukce krematoria
Víme, že každá budova musí zákonitě projít ve svém dlouhém 

životě několika rekonstrukcemi, pokud si lidé této nemovitosti 
váží a chovají se k ní zodpovědně. 

Akciová společnost Služby města Pardubic, která tuto 
nemovitost vlastní, se chce zachovat zodpovědně, jak k té-
to krásné historické památce, tak k občanům města Pardubic 
a okolí.   Plán rekonstrukcí našeho krematoria je rozdělen do 
dvou etap. V přízemí bude vybudována  čekárna a sociální zaří-
zení. Upravuje se malá obřadní síň a staví se bezbariérový pří-
stup do této síně. Předpokládané ukončení prací je plánováno 
na konec listopadu. Kremační dny jsou zkráceny ze 4 dnů na  
3 dny v týdnu, tedy pouze o jeden den. 

Věříme, že touto přestavbou pro nás všechny připravíme důstoj-
nější podmínky k poslednímu rozloučení s našimi drahými. Práce 
probíhají mimo kremační dny a s ohleduplností k pietnímu místu. 

Ještě jednou se omlouváme za způsobené nepříjemnos-
ti vzniklé stavební činností a doufáme, že náš záměr se setká 
s pochopením. 

Nina Kvapilová, marketink SmP

Ke Kuňce přibyl další mobiliář
V červnu bylo v ulici L. Matury dokončeno dětské hřiště Kuňka, které se nazývá podle jednoho z nejznámějších historických 

prvků našeho města. Replika tohoto hradu je jako dětské hřiště umístěna ve vnitrobloku na sídlišti Dubina, v ulici Luďka Matury, 
na vyvýšeném kopci, který zde dříve sloužil pouze na sáňkování. Pokud nebyla zrovna vydatná zima a nepadal sníh, tento kopec 
postrádal svojí funkci. Sáňkování zde bude i nadále možné.  Nově vzniklé krásné dětské hřiště bude umožňovat celoroční vyžití 
dětí, rozvoj jejich fantazie a zároveň bude lákat připomenutím dávné historie. Je určeno hlavně větším dětem. Mohou si zde hrát 
na středověké bandity, pořádat bitvy, či jen tak využívat jednotlivých herních prvků této sestavy, mezi ně patří: skluzavka, lanový 
přechod, vyhlídková věž a další. Sestava samozřejmě odpovídá platným evropským normám. Tyto normy jsou sestaveny tak, aby 
herní prvky podle nich ochraňovaly bezpečnost dětí. Herní prvky sestavené dle nich mají bohužel jednu jedinou nevýhodu a tím 
je jejich vysoká cena, která je způsobena finanční náročností při získávání certifikátu. Mezi instituty těchto norem patří například 
velikost otvorů pro prostrčení dětské hlavičky, hloubka a plocha dopadových ploch a jiné.  

K dětskému hřišti Kuňka přibyl další mobiliář. Jedná se o akci, která zatím ještě není úplně dokončena (schází drobné úpravy 
jako je zatmelení spár atd.). Pod borovicemi u tohoto hřiště bylo umístěno nové pískoviště. Mysleli jsem hlavně na nejmenší děti, 
kteří spolu se svými staršími sourozenci či jen s maminkou si na toto místo přijdou hrát. K pískovišti byly umístěny dvě nové lavičky, 
třetí je kousek od něho. Všechny tyto herní prvky jsou zcela z přírodního materiálu, ze dřevěných kulánů, takže se hodí k replice 
historického hradu a ladí i s pozadím krásně voňavých borovic.  

Problém vraků na našich  
komunikacích přetrvává

Vraky na parkovištích – neustálý problém záboru parkova-
cích míst pro „normální“ vozidla.   Řešení tohoto problému není 
jednoduché, jak se na první pohled jeví. Nejprve je třeba určit, 
zda se opravdu jedná o vrak, a to na základě posudku odbor-
níka na tuto problematiku. Někdy se stává, že vozidlo, které se 
na první pohled jeví jako vrak, nesplňuje podmínky pro zařa-
zení do kategorie vraku. Pokud se jedná o vrak, řešení závisí 
na tom, zda je umístěn na pozemní komunikaci (parkovišti), 
která je zařazena do místních komunikací. V tomto případě se 
postupuje dle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
v platném znění, který určuje, že na dálnicích, silnicích a míst-
ních komunikacích je zakázáno odstavovat vozidlo, jestliže se 
jedná o vozidlo trvale technicky nezpůsobilé k provozu, bez 
státní poznávací značky nebo zjevně trvale nezpůsobilé k pro-
vozu. Pokud je vrak umístěn na účelové komunikaci (komuni-
kace nezařazená do kategorie místních komunikací) postupuje 
se dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 
Vlastník vraku, pokud je znám, je vyzván podle výše uvede-
ných zákonů k odstranění vraku. Pokud znám není, je vyzván 
veřejnou vyhláškou, na úřední desce Úřadu městského obvo-
du Pardubice III. V obou případech fyzická osoba jako majitel 
vraku zaplatí náklady spojené s odtahem a likvidací vraku. 
Dále dle zákona o přestupcích dle § 47 odst.1 zákona písm. h) 
bude zahájeno správní řízení a bude uložena pokuta až do výše 
50.000,- Kč.

Proto se touto cestou obracíme na všechny majitele těch-
to vozidel, aby své dosloužilé vozidlo likvidovali dle zákona  
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a v co nejkratší 
lhůtě a vyhnuli  se tak případnému přestupkovému řízení.

tÝDEN KNIHovEN
Letošní celostátní akce Týden knihoven proběhne ve 

dnech 1. 10. – 7. 10. 2007. Městská knihovna Rumunská pro 
Vás v tomto týdnu připravila:

 Amnestii  pro zapomnětlivé čtenáře - odpustíme poplatky 
za pozdní vrácení knih a periodik,
 Registraci pro dětské čtenáře zdarma – po celý týden se 
mohou děti, které si ještě cestu k nám nenašly, přihlásit 
a služby knihovny využívat po celý rok, 
 Pohádkový maratón pro předškoláky – akce pro děti 
mateřských škol 
 IQ běh pro školáky – součást projektu Cesta do knihovny 
určená pro děti 1. stupně základních škol.  

M. Špačková

•

•

•

•
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UPoZorNĚNÍ - místní poplatky
      V průběhu  měsíce září a října roku 2007 bude probíhat obesílání daňových dlužníků, kteří si včas nesplnili svoji povinnost 

k zaplacení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
výzvou k zaplacení za rok 2006 a rok 2007, který byl vždy splatný k 30.4. v daném kalendářním roce ve výši      498,-Kč a dále pak 
platebními výměry spolu s jejich navýšením o 50% výše poplatku za předcházející roky. Upozorňujeme, že Úřad městského obvodu 
Pardubice III, jako správce poplatku, v případě, že nebude na výzvy k zaplacení reagováno, použije všech dostupných prostřed-
ků daných zákonem. Podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, může obec včas 
nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek daného poplatku. Poté přijde na řadu další řízení s daňovou exekucí podle zákona  
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Tato exekuce může probíhat srážkou ze mzdy, z důchodu, 
jiné odměny ze závislé činnosti, přikázáním pohledávky na peněžní prostředky z účtu dlužníka a v neposlední řadě prodejem movi-
tých věcí. Při výkonu rozhodnutí, nebo-li v exekučním řízení jsou navíc účtovány tzv. exekuční náklady, které činí minimálně 200,-
Kč. Poslední instancí je pak soud. Pokud dojde k soudnímu jednání, zaplatí daňový dlužník navíc náhradu všech soudních výloh. 
Toto vše zároveň platí i pro poplatek za psa, na který v letošní roce také byly rozesílány poštovní poukázky. Poplatek byl splatný 
do 15.3.2007, pokud je sazba poplatku méně než 400,-Kč. V případě vyšší sazby poplatku je možná splatnost ve čtyřech stejných 
splátkách, vždy nejpozději do 15.3., 15.5., 15.8. a 15.11. poplatkového období.

     Věříme, že v našem obvodu nebude zapotřebí použít uvedené sankce, které zveřejňujeme pouze pro úplnost.
     Touto cestou tedy vyzýváme poplatníky, kteří dosud neuhradili výše uvedené místní poplatky, aby tak učinili dodatečně, a to 

v co nejkratším možném termínu. Zároveň děkujeme touto cestou všem poplatníkům, kteří si svoji poplatkovou povinnost řádně 
splnili. Příslušné poplatky je možno na základě tohoto upozornění uhradit ve stanovené výši v úředních hodinách na pokladně 
Úřadu městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983.   

oprava dětského hřiště v ul. Erno Košťála u čp. 996 – 997
Letos na jaře jsme zrekonstruovali dětské hřiště v ulici Erno Košťála u čp. 996 –997 tak, aby herní prvky vyhovovaly norám 

a předpisům vztahujícím se na tuto problematiku. Občané si stěžovali na neexistující zástěnu u sportovní plochy, kdy docházelo 
k dopadům míčů na lodžie občanů a rozbíjení skla u vchodových dveří. V rámci akce byla provedena: likvidace betonové lavičky 
a stávající překlápěcí houpačky, oprava pingpongového betonového stolu, montáž ocelové síťky, demontáž stávajících kyvadlo-
vých houpaček umístěných na herní ploše u čp. 994 – 995 v ulici Erno Košťála, jejich oprava, instalace rámů na novém místě, oprava 
tak, aby odpovídaly současným normám. Dále pak je součástí vyrobení a osazení streetballového koše s vlastní deskou na stávající 
betonovou stěnu, dodávka překlápěcí dvojité houpačky, instalace ochranné zástěny sportoviště se vstupní brankou, oprava sloup-
ků a sedátka rozhodčího na sportovišti, zhotovení dopadové plochy pod překlápěcí houpačku, zaobroubení záhonovými obrubní-
ky, zhotovení plochy pod streetballovým košem, zhotovení dopadové plochy pod pingpongovým stolem. 

Opravené dětské hřiště – kyvadlové  houpačky Překlápěcí houpačka dvojitá

Opravený stůl na stolní tenis Nová zábrana se vstupní brankou 
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Vážení spoluobčané,

máme za sebou další měsíce 
roku 2007, před námi je jeho 
konec a zase tu budou Vánoce 
spolu s oslavou konce roku. Pro 
někoho je tento předvánoční čas 
zdrojem shonu a neklidu, pro jiné 
důvodem k radosti. Všichni se 
však těšíme na co nejhezčí prožití 
nejkrásnějších svátků v roce. Děti 
netrpělivě počítají, kdy skončí 
škola, a ty menší se ptají, kolikrát 
se ještě vyspí, než přijde Ježíšek. 
Mnoho dospělých se těší na kla-
sickou českou specialitu – 

na štědrovečerní večeři, kterou je rybí polévka a kapr s bramboro-
vým salátem. Jedná se o jeden z tradičních českých pokrmů, kte-
rý se obvykle vztahuje ke svátečnímu dni v roce. Svátky jsou dny, 
kdy se můžeme a měli bychom se věnovat tomu, na co ve všední 
dny nemáme čas. To neznamená všechny svátky prospat. Svátky 
nejsou dny lenosti. Lidé se věnují druhým, jsou spolu, mají čas na 
své děti. Svátky jsou letos časově uspořádány tak, že vycházejí na 
všední dny. To znamená, že když k tomu přidáme i víkendové dny, 
budeme mít více volných dní a času sami na sebe a na své blízké. 

Každý rok se na jeho konci zamýšlím, co přinesl našemu obvo-
du. Přesto, že mezi lidmi panuje představa, že velké investice se 
konají pouze ve volebním roce, se v našem obvodu mnohé akce 
uskutečnily. Dovolím si nyní v krátkosti některé akce vyjmenovat, 
podrobněji si o některých z nich přečtete uvnitř tohoto zpravodaje. 
Z těch finančně nejnáročnějších to byla stavba kruhové křižovat-
ky  ulic Na Drážce a Husova u plánované prodejny hypermarketu 
LIDL, Regenerace panelového sídliště Dubina (lokalita 5A) v úseku 
mezi cyklostezkou Dubina, domem čp. 982 (restaurace Budvarka 
a další), Mateřskou školou v ulici Erno Košťála a komunikací Jana 
Zajíce. Dále se realizuje akce „Propojení centra sídliště a Lesoparku 
Dubina“ (dále jen propojka), staví se nové přístupové chodníky za 
čp. 860 – 864 v ulici Jana Zajíce, opravují stávající chodníky v uli-
ci Dašická podél silnice II. třídy mezi křižovatkou s ulicí V Lipinách 
a za křižovatkou s ulicí Zajíčkova. V oblasti dětských hřišť a herních 
prvků jsme ani letos nezaháleli. Bylo zrekonstruováno dětské hřiš-
tě v ulici Erno Košťála u čp. 966 – 997, vybudováno nové dětské 
hřiště Kuňka u čp. 866 – 869 v ulici Luďka Matury na stávajícím 
pískovém kopci, byly osazeny nové herní prvky v ulici Na Drážce 
u čp. 1564 a 1561 – 1563,  rozšířeno dětské hřiště Opavia v ulici 
Jana Zajíce u Základní školy Dubina, zrekonstruováno dětské hřiště 
mezi čp. 960 – 961 v ulici Jana Zajíce. Na nových dětských hřištích 
byl umístěn provozní řád venkovních hracích ploch, který je mimo 
jiné vyvěšen na úřední desce našeho úřadu a na našich webových 
stránkách. Jak jsme již několikrát psali, oblast dětských herních prv-
ků zaznamenala v posledních letech mnoho legislativních změn, 
které souvisejí s přijetím závazných norem vztahujících se na tuto 
problematiku. Jednou z povinností provozovatele je realizace 
systému kontrol, a to běžných, provozních a ročních odborných. 
Systém slouží jako prevence při zjišťování nebezpečných poško-
zení herních prvků atd. Tento rok byl také vyměněn písek na všech 
dětských pískovištích ve správě Městského obvodu Pardubice III. 

V našem obvodu máme zhruba čtyřicet pískovišť, jejich počet se 
nyní po dokončení investičních akcí změní. Vyměňujeme písek 
jednou za dva roky. Nyní se dokončuje rekonstrukce dětského 
hřiště v ulici Blahoutova u čp. 621 – 623 v blízkosti zastávky MHD 
linky č.8. včetně chodníků a sadových úprav kolem tohoto hřiště. 
U bytového domu čp. 984 – 986 v ulici Jana Zajíce se buduje také 
nové oplocené dětské hřiště. Pro starší občany instalujeme nové 
lavičky. Jen u nově budované „Propojky“ jich bude instalováno 
přes dvacet. Spolu s výsadbou budou pak tvořit parkovou úpravu, 
která bude pro posezení po procházce lesem jako stvořená. 

Jistě jste si povšimli, že nyní probíhá oprava silnice I/36 od super-
marketu Albert po obec Počáply. S touto akcí jsou spojena jistá 
omezení spočívající především s uzavírkami a objížďkami, ale bez 
tohoto by se tato akce neobešla. Každá stavební akce je spojená 
se zvýšeným hlukem či omezením přístupu do jednotlivých domů 
nebo s dopravním omezením. Vzhledem k tomu, že v mnoha  
případech a zvlášť těch, které jsou spolufinancovány z dotačních 
programů, akce vyžadují výjimečné časové nároky. Mnohá ome-
zení Vám občanům přinesla letos realizovaná akce z programu 
regenerace panelového sídliště Dubina v ulici Jana Zajíce. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o dotační akci, je čerpání finančních  
prostředků časově omezeno. Z těchto důvodů nelze  celkovou akci  
„rozkouskovat“. Proto Vám děkuji za trpělivost a doufám, že s výsled-
kem stavebních prací budete spokojeni. 

Všem Vám upřímně přeji krásné Vánoce a do roku 2007 hodně 
zdraví a pohody.

Mgr. Vítězslav Štěpánek 
Starosta městského obvodu Pardubice III 

Mgr. Vítězslav Štěpánek

SlOVO StAROSty 

V tOmtO číSle 

Slovo starosty 

Úprava stávajícího povrchu chodníků v ul. Dašická

 Pět let Městského obvodu Pardubice III

Pohádková cesta

Projekt „Labe – Loučná“ 

Oprava silnice I/36 Dubina – Počáply 

Služby města Pardubic informují

 Svoz  komunálního odpadu v době vánočních svátků 

Knihovna 

Přistavování velkoobjemových kontejnerů pro rok 2008 
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Mnozí občané se mylně domnívají, že se akce MO Pardubice 
III týkají pouze jeho sídelní části Dubina. Letos na podzim byla 
zahájena akce „Úprava stávajícího povrchu chodníků v ulici 
Dašická v úseku od křižovatky s ulicí V Lipinách po křižovat-
ku s ulicí Zajíčkova“. Jedná se o udržovací práce, a to o úpravu 
stávajícího povrchu chodníků výměnou materiálu. Stávající 
povrch byl špatně pochůzný. Stávající dlažba bude vyměněna 
za novou zámkovou dlažbu šedé barvy. 

Na základě zjištění a podnětů od občanů Městského obvodu 
Pardubice III jsme letos rozšířili dětské hřiště Opavia v ulici Jana 
Zajíce u Základní školy Dubina. Toto hřiště je velmi navštěvova-
né, jelikož má velmi výhodné umístění uprostřed sídliště. Bylo 
osazeno druhé dětské pískoviště (rozměry 3 x 3 metry) a herní 
prvek – překlápěcí pružinová houpačka. 

ÚPRAVA StáVAJícíhO POVRchu 
chODníků V ulici DAšická

ROZšíření DětSkéhO hřiště 
OPAViA ulice JAnA ZAJíce  
u ZáklADní škOly DubinA

POVOlení ke ZVláštnímu užíVání VeřeJnéhO PROStRAnStVí

❑

❑

❑
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Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice III je věcně a místně příslušným správním orgánem ve věcech 
povolování zvláštního užívání místních komunikací na jeho území (v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Pardubic, kterou se 
vydává Statut města Pardubic a zákonem o pozemních komunikacích). Toto povolení se vydává například z důvodu provádění staveb-
ních prací, uložení věcí, jež neslouží k opravám a údržbě komunikací, umístění prodejních zařízení, předzahrádek, umístění kontejnerů 
atd.. Vždy, když je komunikace užívána jiným způsobem, než k čemu je určena. Jedná se o správní řízení, které je zahájeno dnem podání 
žádosti o toto povolení. Tímto žádáme všechny, kteří chtějí požádat o zvláštní užívání výše uvedených komunikací, aby podávali žádost 
včas. A to nejméně 20 dní dopředu (u zvláštních užívání, které si vyžádají byť jen částečnou uzavírku místních komunikací 30 dní předem, 
neboť je třeba vydat také rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky). V souladu se správním řádem má správní orgán 30 dní 
na vyřízení této žádosti. Snažíme se samozřejmě občanům vycházet vstříc, ale žádostí není malý počet a navíc mnohdy zvláštní užívání 
ovlivní bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, čímž je míněna i bezpečnost chodců (například při umístění lešení 
na chodníku při opravách domů) a v souladu se zákonem o pozemních komunikacích je třeba žádat o souhlas příslušný orgán Policie 
České republiky. V tomto případě je třeba také na základě navrženého dopravního značení žadatelem získat stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, které vydává odbor dopravy Magistrátu města Pardubic a k tomuto stanovení se příslušný orgán 
Policie ČR také vyjadřuje. Z těchto důvodů nelze žádost vždy vyřídit během několika dní. Bez povolení zvláštního užívání místní komu-
nikace se toto užívání stává protiprávním a osobám, které se tohoto dopouští, lze v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., v platném znění 
uložit pokutu. 

Pokud realizujete novou přípojku kanalizace či jiných inženýrských sítí je třeba krom stavebního či územního rozhodnutí požádat o povo-
lení zvláštního užívání místní komunikace z důvodu uložení inženýrských sítí. Toto rozhodnutí je třeba vyřídit již v rámci územního řízení. 
Nenahrazuje ovšem povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace z důvodu provádění vlastních stavebních prací při ukládání sítí. 
Je jakýmsi prvním stupněm. Bez tohoto povolení Vám nemůže správní orgán vydat povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací 
z důvodu provádění stavebních prací.

 Tímto Vás znovu žádáme o včasné podávání žádostí o zvláštní užívání místních komunikací, především ve Vašem zájmu. 

Upozorňujeme klienty pobírající Příspěvek na zvýšené životní náklady 
(až 200,- na francouzské hole, sluchadla, invalidní vozík atd.) posky-
tovaný podle §42 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon 
o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti 
orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů, že tento příspěvek náleží naposledy za měsíc prosinec 2007. 
Příspěvek na zvýšené životní náklady je zrušen na základě zákona  
č. 261/2007 Sb., O stabilizaci veřejných rozpočtů. Rozhodnutí o ode-
jmutí dávky sociální péče bude zasláno každému klientovi modrou 
doručenkou a na tuto skutečnost není třeba reagovat.

Vojtěch Pažout
referent sociálních věcí ÚMO Pardubice III

PříSPěVek nA ZVýšené žiVOtní 
náklADy

❑

Upozorňujeme na možnost čerpání dotací z fondu kultury, spor-
tu, mládeže a volného času v roce 2008. Na webových stránkách 
našeho městského obvodu  naleznete zásady humanitní komise 
Rady MO Pardubice III pro poskytování dotací a formulář, na kte-
rém je třeba žádosti o dotace v daném termínu (do 31.12.2007)  
dodat tajemnici komise paní Ing. Ireně Štěpánkové.

    Za členy humanitní komise Mgr. Ivana 
Nejedlá

infORmAce O POSkytOVání 
DOtAcí Z fOnDu kultuRy, 
SPORtu, mláDeže A VOlnéhO 
čASu

❑



Členění Pardubic jako statutárního města na městské obvody 
se datuje od roku 1992, kdy vznikly prvé tři městské obvody 
sdružující převážně okrajové části dnešního krajského města. 
V druhé polovině devadesátých let se k těmto stávajícím měst-
ským obvodům přidal první městský obvod již více se přibližu-
jící do středu města, jehož hlavní část tvoří největší pardubické 
sídliště Polabiny. Poslední zásadní etapa, spočívající v dokončení 
členění města Pardubice, byla završena dnem konání voleb do 
obecních a městských zastupitelstev ve dnech 1- 2. listopadu 
2002. Z těchto voleb vzešlo vedle dalších dvou zastupitelstev 
městského obvodu Pardubice I a V i řádně zvolené zastupitel-
stvo městského obvodu Pardubice III. Po necelých dvou měsí-
cích prvním dnem nového roku 2003  úřad tohoto městského 
obvodu otevřel své dveře občanům obvodu. 

Na základě výsledků již zmiňovaných voleb do obecních 
a městských zastupitelstev bylo na prvním zasedání tohoto 
orgánu městského obvodu ustaveno i první patnáctičlenné 
zastupitelstvo a zvolena pětičlenná rada MO Pardubice III. Do 
čela městského obvodu byl postaven jako první starosta Ing. 
Miloš Růžička, kterého od 1.7.2004 vystřídal v čele obvodu Mgr. 
Bc. Vítězslav Štěpánek, působící v této funkci již druhé volební 
období. 

Ze zákona o obcích právě zastupitelstvo a rada spolu se staros-
tou tvoří vrcholné orgány obce, sluší se alespoň v řeči několika 
čísel shrnout jejich kontrolní a jednací činnost. 

V prvém volebním období v letech 2003-2006 se usku-
tečnilo celkem:

 30 jednání zastupitelstva, na kterých bylo projednáno 
a schváleno 145 usnesení;
 65 jednání rady, na kterých bylo projednáno a schváleno 
578 usnesení. 

 Ve druhém právě probíhajícím období, tj. od listopadu 
2006 k současnému aktuálnímu datu se uskutečnilo cel-
kem: 

 7 jednání zastupitelstva, na kterých bylo projednáno 
a schváleno prozatím 39 usnesení;
 14 jednání rady, na kterých bylo projednáno a schváleno 
159 usnesení.

V souladu se zmíněným zákonem krátce po ustavení zastupitel-
stva i rady začaly fungovat i další iniciační a poradní orgány obce. 
Předně se jednalo o finanční a kontrolní výbor zastupitelstva 
a dále o zprvu celkem pět komisí rady, které byly posléze po roce 
redukovány na dvě komise, a to humanitní a technickou. 

Objektivní zhodnocení veškerých aktiv těchto orgánů zejména 
v oblasti samostatné působnosti městského obvodu by poskyt-
lo materiál na samostatný článek, navíc byla občanská veřejnost 
průběžně o jednotlivých významných aktivitách městského 
obvodu vždy řádně informována. Z tohoto důvodu bude mít 
tato část pouze rámcově bilanční podobu s důrazem na nejvý-
znamnější aktivity.

Dlouhodobou záležitostí, která byla završena teprve za fungo-
vání městského obvodu, bylo zprovoznění spojovací komuni-
kace mezi ulicí Bartoňovou a ulicí Dubinskou, se kterou vedle 
tolik potřebného zaokruhování celého sídliště došlo i k rozšíření 
trasy MHD č. 8. Přesto, že se jednalo o akci, která svým význa-
mem nebyla pouze výhradně záležitostí třetího pardubického 
Městského obvodu a čemuž také odpovídaly všechny kroky 
a postupy včetně podílu jednotlivých zainteresovaných orgánů 
a osob, městský obvod a jeho orgány v celém procesu až do 
vlastní konečné realizace sehrály významnou a nezastupitel-
nou roli. S uvedenou komunikací úzce souvisí i výrazný podíl 
orgánů obvodu na prosazování a konečné realizaci prodloužení 
linky MHD č. 5 na konečnou u restaurace Signál.









Se vznikem městského obvodu jedním z prvních velmi 
důležitých počinů bylo projednání a schválení strategického 
plánu rozvoje městského obvodu Pardubice III včetně jeho 
nedílné součásti, kterou představuje za všechny projekt Rege-
nerace panelového sídliště Dubina. S odstupem let lze konsta-
tovat, že i přes objektivní obtíže se daří postupně realizovat jed-
notlivé akce v rámci tohoto projektu, a to ať již se jedná o nové 
nebo rekonstruované a rozšířené parkovací plochy na Dubině, 
kterých bylo a stále ještě je nedostatek, tak i odpočinkové zóny 
pro širokou občanskou veřejnost. Za všechny je třeba v souvis-
losti s odpočinkovými zónami se zmínit o vybudování lesopar-
ku vybaveného stylovým základním mobiliářem. Zvláštní místo 
v tomto ohledu zaujímají plochy určené nejmladší generaci, 
zejména dětská hřiště, kde došlo a dochází k rekonstrukci nebo 
budování nových dětských hřišť, a to nejen na území samot-
ného sídliště Dubina. Za posledních pět let doznaly výrazného 
zlepšení zejména komunikace pro pěší, a to prakticky na území 
celého městského obvodu. Vedení třetí pardubické „malé“ rad-
nice si dobře uvědomuje, že byť se v případě sídliště Dubina 
jedná o dominantní aglomeraci v rámci obvodu, nelze pomíjet 
skutečnost, že i zbývající části městského obvodu nelze zane-
dbávat, a je potěšitelné, že některé současné i budoucí inves-
tiční aktivity pomalu expandují do dalších sídelních části měst-
ského obvodu. V převážné většině se toto týká a i bude týkat 
komunikací pro pěší, oprav veřejně přístupných ploch a dopl-
ňování a obnovy základního mobiliáře občanské vybavenosti.

Důležitou oblastí je i komunikace vedení radnice s veřejnos-
tí. Tato komunikace zatím probíhá standardním způsobem 
zejména s využitím internetu a Zpravodaje.  Především v létech 
2004-2005 se snažilo vedení městského obvodu hledat nové 
formy komunikace s co největším zapojením  veřejností. Byla 
pořádána na různých místech obvodu setkání s občany a vše 
vyvrcholilo rozsáhlým projektem, který se uskutečnil v uve-
deném období s vrcholem v dubnu až květnu 2005. Jednalo 
se o rozsáhlou průzkumovou akci realizovanou ve spolupráci 
s agenturou Agora Central Europe Praha s výrazným přispěním 
Ministerstva zahraničí Holandského království, kdy došlo k oslo-
vení prakticky každé domácnosti třetího pardubického měst-
ského obvodu. 

Městský obvod a jeho úřad není uzavřeným útvarem. Již od 
počátku svého fungování formou úzké spolupráce se každo-
ročně podílí, zejména v součinnosti s Kulturním domem Par-
dubice-Dubina, například na konci dubna na pálení čarodějnic, 
na přelomu května a června potom na dětském dnu a co je 
potěšitelné, daří se i návrat k tradicím, což dokládá obnovení 
tzv. studáneckého posvícení v posledních dvou létech vždy  
ke konci srpna.   

Integrální složkou fungujícího Městského obvodu Pardubice III 
je jeho úřad. Ale o tom až v příštím vydání Zpravodaje začátkem 
roku 2008. 

Pět let měStSkéhO ObVODu PARDubice iii❑
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VAši ReklAmu  

V nAšem ZPRAVODAJi?
Kontaktujte nás: na tel.: 466 799 130 

nebo na e-mailu: vitezslav.stepanek@umo3.mmp.cz
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Používáme metody a formy práce, které se nám osvědčily v praxi. Účast na různých školeních a kurzech o nových přístupech ve výuce 
nám otevírá možnost dalšího zpestření a obohacení výuky.

Velmi oblíbená a úspěšná mezi dětmi je dramatizace. Metoda brainstorming (bouře mozků) se jeví jako metoda vhodná pro děti, které už 
umí číst, ale díky metodickému vedení učitele (hra na mimozemšťany) ji zvládnou i prvňáci a navíc se moc pobaví. Další metodou rozvoje 
osobnosti dítěte je tzv. přímka postojů. Žáčci se učí vyjádřit svůj názor, stát si za ním, obhájit jej, případně si ho poopravit, přijmout názor 
jiný, nevysmívat se jiným nápadům. Pro rozvoj komunikačních dovedností používáme společné vytváření „příběhů“ (dětská fantazie 
nezná hranice), které občas nevyprávíme, ale zpíváme. Práce ve skupinách, ale především ve dvojicích učí děti spolupráci. Ranní kruhy 
(povídání o zážitcích z minulého dne) jsou nedílnou součásti dne.

Velkou novinkou v novém vzdělávacím programu je hodnocení. Hodnotíme úspěchy a pokrok jednotlivců. Neděláme jenom srovnání mezi 
dětmi navzájem. Děti oceňují a připomínají úspěchy své a pochválí i úspěch nebo nějaký čin ostatních spolužáků. Učí se ocenit snahu a píli 
svých spolužáků. Již dnes si pomáhají navzájem. 

Projektové vyučování je „novinkou“? Pravdou je, že jej používáme už dlouho. Projekt „Podzim“ běží naplno a děti ho tvoří s velkým nasa-
zením. V rámci této akce jsme navštívili i Ekocentrum PALETA. Těšíme se na vyvrcholení projektu, kdy si společně uvaříme i bylinkový 
a šípkový čaj.

Metoda hrou, občasné soutěže, řešení problémů jsou v naší práci tak běžné, že v našem výčtu různých metod a forem jsme na ně málem 
zapomněli.

Doufáme, že se nám tak prostřednictvím našich metod a forem práce podaří naplňovat školskou reformu.

Učitelky 1. tříd

JAk učíme V 1. tříDách nA Zš DubinA?❑

Snahou naší  školy je  propojovat školní a mimoškolní  život, 
sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvo-
jenými mimo školu a dávat prostor pro praktické ověření  
předkládaného učiva. Již od měsíce září proto naši pedagogo-
vé aktivně uvádějí do praxe  Školní vzdělávací program „Klíč 
k vědění“. S naším vzdělávacím programem se můžete sezná-
mit na našich stránkách www.zsdubina.cz.

Už tradičně naše škola klade velký důraz na výuku cizích jazy-
ků. Naši žáci mohou s výukou anglického jazyka začít již v 1. 
a 2. ročníku v rámci zájmového kroužku. Od 3. ročníku do 
9. ročníku je výuka anglického jazyka povinná v tříhodinové 
týdenní dotaci. V 7. ročníku si mohou zájemci vybrat volitelný před-
mět konverzace v anglickém jazyce. Těší nás, že úspěchy našich 
žáků v soutěžích v anglickém jazyce potvrzují správnost systému 
a metodického vedení výuky anglického jazyka. To dokazují i dvě 
první místa v okresním kole a druhé místo v krajském kole 
konverzační soutěže v anglickém jazyce. Jako motivaci pro 
další rozvoj jazykových znalostí nabízíme žákům týdenní poby-
tový zájezd do Anglie spojený s výukou anglického jazyka 

v anglické škole. Druhý cizí jazyk (německý a ruský jazyk) 
nabízíme žákům od 7. ročníku jako volitelný předmět.  

V rámci rozvíjení zájmu dětí o technické a vědecké obory se 
škola zapojila do národního programu vytváření a rozvíjení zájmů 
dětí a mládeže o vědecké  technické obory v České republice. 
Smyslem tohoto programu je zapojení žáků do systematic-
ké práce na vědeckých technických projektech. Při práci na 
projektech žáci lépe poznají praxi, při prezentaci svých projektů se 
naučí dovednostem, které uplatní ve svém osobním i profesním 
životě. Hlubší seznámení s technickými obory jim umožní snad-
nější volbu povolání s následným uplatněním na trhu práce 
v ČR i v EU. První etapou bylo otevření kroužku mladých tech-
niků a získání grantu na nákup technických stavebnic. Druhou 
etapu jsme zahájili v současné době tím, že se naši žáci zapojili 
do soutěže zpracování projektů na vybrané technické téma. 
Odměnou pro autory vítězných projektů bude týdenní 
zájezd do Francie. 

Nedílnou součástí programu školy je i preventivní program 
patologických jevů ve společnosti, péče odborného logope-
da přímo ve škole, dny otevřených dveří, ukázkové hodiny, 
netradiční zápis do 1. ročníku, přípravné vzdělávací kurzy 
na přijímací zkoušky, vánoční  a velikonoční besídky, slav-
nostní zakončení základního vzdělávání žáků 9. ročníků 
v Rytířském sále na pardubickém zámku a široká nabídka 
zájmových kroužků v rámci volnočasových aktivit. 

V oblasti zlepšení estetického prostředí školy pokračujeme ve 
výzdobě tříd, odborných učeben a chodeb školy v paste-
lových barvách. Zahájili jsme  postupnou výměnu nábytku ve 
třídách.  Do odborné  učebny fyziky jsme pořídili  interaktivní 
tabuli. Zakoupení druhé interaktivní tabule do učebny pří-
rodopisu plánujeme ještě do konce roku 2007.  Žáci se svými 
vyučujícími mohou k výuce využívat zelenou učebnu a odpo-
činkově relaxační místo, které jsme vybudovali v prostoru 
bývalého školního pozemku.  

Zveme Vás na osobní návštěvu naší školy a na prohlídku 
našich webových stránek www.zsdubina.cz

                                                  Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
                                                              ředitelka ZŠ Pardubice-Dubina 

klíč k VěDění❑

Zveme Vás na 

den otevřených dveří
na ZŠ Dubina Pardubice

22. ledna 2008 od 8:00 do 16:00 hodin

Máte možnost:
nahlédnout do vyučovacích hodin
prohlédnout si prostory školy
sledovat práci mladých  techniků
sledovat práci v družině, v kroužcích
zapojit se do sportovních aktivit (nutný sportovní oděv)

•
•
•
•
•



Zamýšleli jsme se nad tím, co nového připravit pro děti. Novinku 
pro děti bude představovat vytvoření tzv. pohádkové cesty. 
Jedná se o výrobu a instalaci dřevěných pohádkových postavi-
ček. Do akce budou zapojeny děti ze základních a mateřských 
škol na území Městského obvodu Pardubice III. Dřevěné plasti-
ky, které budou tvořit stabilní celek z kvalitního materiálu opat-
řeného impregnací k zachování přírodního odstínu, budou mít 
výšku cca 1,7 metru. Zatím není přesně určeno, kam budou 
sošky umístěny. Uvažujeme o umístění do Lesoparku Dubina 
do části, která bude navazovat na plánovanou propojku (cen-
tra a Lesoparku Dubina) nebo například na prostranství před 
základní školou Dubina. Konkrétní umístění bude konzultová-
no i ze zástupci základní škol.   

POháDkOVá ceStA❑
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Investiční akce, o kterých jsme Vás informovali v minulém zpravodaji 
o dotačních akcí na území MO Pardubice III, jsou téměř u konce. 

První akce je vybudování nového dětského hřiště v ulici Blahoutova 
u čp. 621 – 623, která je spolufinancována z prostředků Ministerstva 
financí ČR. 

Druhou akcí je rekonstrukce přístupových chodníků za bytovým 
domem čp. 860 – 864 v ulici Luďka Matury, která je opět spolufinan-
cována z prostředků Ministerstva financí ČR.

Další akcí je regenerace ploch mezi cyklostezkou Dubina, objektem 
čp. 982 (kde je umístěna restaurace Budvarka) a komunikací Jana Zají-
ce. Část finančních prostředků na tuto akci poskytlo Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR z programu Regenerace panelových sídlišť. 

Letos v září byla zahájena realizace výstavby „Propojka Lesoparku s cen-
trální částí Dubina“. Touto stavbou bude zajištěn přístup do Lesoparku 
Dubina a jeho návaznost na centrum sídliště. Systém chodníků bude 
realizován tak, aby umožnil i údržbu nově vysazené zeleně. Celko-
vě bude vytvořena jakási odpočinková cesta, kde bude umístěno  
přes 20 kusů nových litinových laviček. 

PRůběh ReAliZAce 
inVeStičních Akcí nA ÚZemí 
měStSkéhO ObVODu 
PARDubice iii

❑

PROJekt „lAbe – lOučná“❑
Skupinový projekt „Labe – Loučná“ vychází z Generalu kanalizace 
aglomerace Pardubice. Je realizován s podporou Fondu soudrž-
nosti Evropské unie. Jedná se o dostavbu kanalizačního systé-
mu v Pardubicích a v okolních obcích. Skupinový projekt „Labe 
– Loučná“ se skládá z devíti projektů, které budou řešit výstavbu 
kanalizační sítě v aglomeraci Pardubice (Svítkov, Popkovice, Staré 
Čivice, Dubina, Labská), dále v Lázních Bohdaneč, Holicích, Daši-
cích, Ostřešanech a Živanicích. Rekonstrukce čistíren odpadních 
vod bude provedena v Holicích a Opatovicích nad Labem. Dále 
bude řešeno zvýšení kapacity kanalizační sítě v některých dalších 
částech Pardubic a rekonstrukce kanalizačních sběračů v Pardubi-
cích na sídlišti Dukla. Projekt byl schválen Evropskou komisí dne 
16. 12. 2005, je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie a dále ze 
zdrojů Státního fondu životního prostředí. Investorem tohoto pro-
jektu je společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt 
byl zahájen v červenci tohoto roku. Dokončení celého projektu se 
předpokládá v roce 2010. Zhotovitelem stavby se stalo „Sdružení 
Labe - Loučná“, jedná se o společnosti Metrostav a.s., VCES a.s.  
a  Chládek a Tintěra a.s. Na území MO Pardubice III bude akce pro-
bíhat v následujících etapách 

1. etapa  bude probíhat v ulici Jana Zajíce v úseku mezi  super-
marketem ALBERT a restaurací Steak Station.  V rámci této etapy 
bude proveden příčný překop místní komunikace a chodníku 
směrem na stávající parkoviště v ulici Luďka Matury, kde se napojí 
na stávající stoku DN 400. Uložení kanalizačního potrubí nelze rea-
lizovat protlakem pod místní komunikací, neboť průměr navržené-
ho potrubí je 1, 4 metru. 

2. etapa stavebních prací bude probíhat v ulici Josefa Janáčka 
poblíž restaurace Signál. Bude proveden příčný překop místní 
komunikace a chodníku  v úseku od silnice 1. třídy I/36 do sídliště 
Dubina. Stoka bude napojena na stávající kanalizaci. Uložení kana-
lizačního potrubí nelze realizovat protlakem pod místní komuni-
kací, neboť průměr navrženého potrubí je 1,1 metru. 

3. etapa stavebních prací bude probíhat v úseku cyklické stezky 
vedené podél silnice 1. třídy I/36 směrem na  areál Hůrka. Na této 
stezce bude proveden podélný překop začínající přibližně 50 met-
rů od nové kruhové křižovatky a končící u Autocentra Hůrka, kde 
se napojí na stávající kanalizaci. Druhá část překopu bude pokra-
čovat zhruba od objektu společnosti Služby města Pardubic podél 
bývalého vojenského areálu Hůrka k odbočce k obci Spojil. Uložení 
kanalizačního potrubí nelze realizovat protlakem pod cyklistickou 
stezkou, průměr navrženého potrubí je 1, 1 metru. Stavební práce 
budou prováděné po úsecích přibližně 20 metrů.

4. etapa - jedná se o stoku BJ 8-2.  Stoka povede podél plotu 
hřiště u ZŠ Dubina, dále se napojí na již uloženou stoku pod nově 
vybudovanou místní obvodovou komunikací Dubina, poté se 
odkloní směrem k penzionu pro důchodce a povede podél komu-
nikace u tohoto penzionu. 



Dne 25. října 2007 se v sále hotelu Zlatá štika uskutečnila člen-
ská schůze naší organizace. Po zajímavé přednášce o kriminalitě 
páchané na seniorech, bylo členskou schůzí jednomyslně přijato 
mimo jiné rozšíření výboru organizace o novou členku, paní Jirás-
kovou. Ta bude mít na starost plánování a organizaci kulturních 
akcí. Dále bylo členy odsouhlasen dar pro školu Svítání ve výši 
1000,- Kč na nákup sladkostí pro postižené děti na Mikulášskou 
besídku. 

Bylo zde také konstatováno, že se zlepšila informovanost 
našich členů a to hlavně díky pomoci vedení Radnice MO 
III, poskytnutí jejich nástěnky k tomuto účelu. Dále jsou 
využívány zpravodaje, jak Radniční zpravodaj, tak i Zpravodaj MO 
Pardubice III. 

Na 100 % je obsazeno zdravotní plavání a cvičení v bazénu léčeb-
ných Lázní Bohdaneč. Opět na tomto stavu má velikou záslu-
hu vedení MO III. Děkujeme za poskytnutou dotaci, která 
nám umožňuje poskytovat tyto služby!

Děkujeme touto cestou také za účast na naší členské schůzi před-
sedovi krajského výboru Svazu tělesně postižených ČR panu Šva-
dlenkovi i za jeho přínosný diskusní příspěvek. 

Také bych rád poděkoval vedení hotelu Zlatá štika za vstřícnost 
a ochotu, za bezplatné zapůjčení sálu jejich hotelu.

za Měst. org. STP ČR  Pardubice – jih
Antonín Kloz

SVAZ těleSně POStižených 
čR, měStSká ORgAniZAce 
PARDubice-Jih infORmuJe

❑
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V tomto školním roce se snaží naše škola pokračovat v trendu, který nastolila již v minulých letech – vedle běžných výukových metod 
stále častěji zařazovat nové, moderní prvky, mezi které patří například školní projekty. V letošním školním roce vyučující pro své žáky 
připravili již řadu projektů.

Prvňáčci prochází celoročním projektem Studánecká cestička za poznáním, v rámci kterého již proběhla část Naše třída, ve které se učili 
vytvářet hezké vztahy se spolužáky, hráli kontaktní hry a snažili se naslouchat jeden druhému v komunitním kruhu. Navštívili  v Ekocentru 
Paleta výukový pořad Začínáme spolu a nechyběla ani společná akce s rodiči Běh Terryho Foxe. V další části projektu Povolání – co kdo 
umí děti ve škole navštívili hasiči, děti se zúčastnily výukového programu Drátkování, seznámily se s různými řemesly a připravily si pro-
gram na slavnost Slabikáře, která proběhla v listopadu. Vydařily se i pracovní dílny nazvané Cestička podzimem.

Ale ani ostatní ročníky nezahálely. Druháci v rámci svého dlouhodobého projektu Cestománie absolvovali exkurzi v údolí Tiché Orlice, 
třeťáci se dozvěděli mnoho zajímavého o Pardubicích v rámci projektu Moje město, čtvrťáci se více zaměřili na historii v projektu Toul-
ky do pravěku a mnohé si vyzkoušeli v praxi na exkurzi v Centru experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. Páťáci se 
věnovali nejprve vesmíru, navštívili planetárium a nyní prochází dlouhodobým projektem zaměřeným na oblasti Evropy a naší republiky 
v projektu Studánecká cestovní kancelář.

Ani druhý stupeň nezůstává stranou. Šesťáci připravili divadelní představení O Sněhurce pro prvňáčky na jejich slavnost Slabikáře, sed-
máci se ve svém projektu věnovali problému šikany, osmáci se více dozvěděli o době Mozarta v projektu věnovaném tomuto geniálnímu 
skladateli a v dalším projektu se zaměřili na problém drog. V devátých ročnících proběhl projekt zaměřený na období 1. světové války 
a v současnosti žáci připravují Zlatá 20. léta minulého století – součástí tohoto projektu bude i výstavka exponátů z tohoto období, které 
žáci získávají například od svých prarodičů a známých.

Výuku doplňujeme kromě zmiňovaných exkurzí a výukových pořadů i návštěvami výstav, všechny děti na prvním stupni prošly progra-
mem zaměřeným na poskytování první pomoci - naučily  se, jak správně zavolat záchrannou službu a co musí dělat, než přijede lékař. Pod 
odborným vedením si všichni žáci vyzkoušeli najít tep srdce, zajistit spolužáka do stabilizované polohy, zahájit umělé dýchání a masáž 
srdce. 

Zajímavé akce se nám daří připravovat nejen pro žáky školy. V listopadu proběhl již 7. ročník  Sportovního  dopoledne pro děti z mateř-
ských škol. V naší škole si zasportovalo přibližně 150 předškoláčků z osmi oddělení mateřských škol našeho obvodu a nejbližšího okolí. 

Prvního prosince připravujeme 4. ročník akce Adventní sobota ve škole, kde si návštěvníci v různých výtvarných dílnách vyrobí  ozdobu, 
přáníčko, svícen, ozdobný papírořez či  Mikuláše a čerta. A šestého prosince na 16. ročníku Mikulášského turnaje ve škole přivítáme bas-
ketbalové týmy z osmi pardubických škol.

Podrobnosti o všech akcích naší školy najdete na našich webových stránkách http://bud.chytrak.cz/.

       Mgr. Hana Sovová, zástupkyně školy

V ZáklADní škOle PARDubice – StuDánkA Se Stále něcO DěJe❑

Stanoviště Den
Přistavení Přistavení v týdnech

Na Drážce – parkoviště Pondělí
Úterý

9; 12; 15*; 18*; 21; 24; 27; 30; 33; 36*; 39*;  42*; 
45*; 48*; 51*

Dubina – U lesa Pondělí
Úterý

9; 11; 13; 15*; 17*; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 
35; 37*; 39*; 41*; 43*; 45*; 47*; 49*; 51*

Dubina – Erno Košťála Úterý 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50

Luční – hřiště Středa
Pátek

9; 11; 13; 15*; 17*; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 
35; 37; 39*; 41*; 43*; 45*; 47*; 49*; 51*

Luční – stadion Pondělí
Středa

10; 12; 14; 16*; 18*; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 
36*; 38*; 40*; 42*; 44*; 46*; 48*; 50*; 52

Skrbkova – Lesní Pondělí
Úterý

10; 12; 14; 16*; 18*; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 
36*; 38*; 40*; 42*; 44*; 46*; 48*; 50*; 52

Staročernská – točna MHD Středa 9; 12; 15; 17; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 40; 41; 
42; 45; 48; 50; 51

Jana Zajíce – centrum Čtvrtek 15; 51
Dašická 1755 – 1769 
vnitroblok Čtvrtek 14; 26; 38; 51

L. Matury 856 Středa 15; 51

Na Drážce u č.p. 1564 Čtvrtek 15; 25; 37; 51

L. Malé x Bartoňova Středa 14; 51

Týdny jinak neoznačené – přistavuje se pouze v první  uvedený den na seznamu. Týdny označené )* - přistavuje 
se oba dva dny v týdnu uvedené na seznamu. Stanoviště Dubina – U Lesa – u podtržených termínů bude 
kontejner přivezen na stanoviště v době nejpozději do 10 hodin, u nepodtržených nejdříve ve 13 hodin.

PřiStAVOVání VelkO- 
ObJemOVých kOnteJneRů  
– mO PARDubice iii ROk 2008

❑
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Celoroční služby Knihovny Rumunská
půjčování knih prezenční i absenční
jednorázové výpůjčky
 meziknihovní výpůjční služba (zprostředkování výpůjček z fondu 
jiných knihoven)
 možnost využití zdarma jednoho uživatelského počítače pro 
vyhledávání v on-line katalogu a využití multimediálních dětských 
encyklopedií
literární besedy pro žáky 1. stupně
kvízy pro dětské čtenáře
rezervace knih
 prodlužování knih e-mailem (cesta: knihovna.rumunska@cent-
rum.cz )
kopírovací služby
 na stránkách Úřadu MO Pardubice III je možno sledovat výběr 
z měsíčních knižních novinek

Nejpůjčovanější tituly MK Rumunská

Knižní tituly: Periodika:
Ostrov divokých snů (J. Deveraux) Týden
Otcomilky (S. Monyová) Naše krásná zahrada
Střípky z ložnic (S. Monyová) Receptář na každý den
Dvě dámy v tísni (Z. Frýbová) Praktická žena: inspirace, rady, nápady
Letopisy královské komory (V. Vondruška) Burda: světová móda
Hippokratovo společenství (M. Palmer) Země světa: zeměpisný a cestopisný měsíčník
Cukr a sůl (T. Keleová-Vasilková)   
Sběratelé ostatků  (V. Vondruška)
Hořké tajemství  (B. Wood)

Městská Knihovna Rumunská DĚTEM

Knihovnice MK Rumunská se věnují i výchovným a vzdělávacím akcím 
pro děti mateřských a základních škol v našem obvodě Pravidelně 
probíhají besedy se žáky ZŠ a předškoláky MŠ, kterým jsou věnová-
ny úterky, kdy je v knihovně pro občany „zavřeno“.

V těchto dnech probíhá půlroční soutěž o titul „Krále Šalamou-
na“. Dětští čtenáři ve věku od 9 do 14 let soutěží v měsíčních kvízech. 
Odměnou za snahu jsou jim drobné dárky a vítěz si odnese titul Krále 
Šalamouna a hodnotnou cenu, kterou nemůžeme prozradit.

V novém roce nás čeká projekt První čtení s knihovnou:  „Skřítci, 
strašidla a víly pokládají pastičky na cestě k pokladu“. Půlročního pro-
jektu se zúčastní třídy ze ZŠ Spořilo – 1.A a 1.B. 

Samozřejmostí jsou i další akce – besedy, které jsou naplánované již 
do konce šk. roku 07/08.

Také naše knihovna se přidala v měsíci říjnu k celostátní akci Týden 
knihoven a připravila pro předškoláky z MŠ Srdíčko a MŠ Korálek 
Pohádkový maratón. Šedesát předškoláků překonávalo překážky 
spolu s Dlouhou Pipi Punčochou, Nodym, Mankou, Loupežníkem 
.. Odměnou pro ně byly připravené dárečky a pro nás jejich radost 
z cen.

Nezapomněli jsme ani na školáky a připravili pro ně Literární běh. 
Z legendy o šikovném pirátovi se děti dozvěděly o ukrytém pokladu 
a nastražených pastích, které na ně čekají. Na stanovištích děti řešily 
otázky od zlobra Shreka, rodiny Smolíků a také Macourkovy příběhy je 
provázely celým literárním během.

A protože  akce pro děti potřebují i finanční pomoc, rádi touto cestou 
poděkujeme MmP za schválené dotace, MO III – asistentce kanceláře 
starosty paní P. Gadlenové a panu tajemníkovi M. Hanušovi za podpo-
ru při přípravách soutěží. Určitě nezapomínáme na MŠ Korálek, která 
nám ochotně zapůjčuje své prostory, hračky a lavičky na akce.

Na stránkách ÚMO Pardubice III je aktuální fotogalerie ze soutěží, které 
letos proběhly.

Přejeme všem čtenářům do Nového roku hodně zdraví a příjemné 
zážitky s knihami od nás.

     za knihovnu M. Špačková















knihOVnA❑

ZáKLADNí ŠKOLA PARDUBICE – STUDáNKA
zve rodiče, budoucí prvňáčky, bývalé žáky 

a všechny další příznivce naší školy na 

Den otevřených dveří
dne 9. a 16. ledna 2007.

 9. ledna od 9 do 12 hodin můžete zhlédnout práci 
ve vyučovacích hodinách,
 16. ledna od 1400 do 1630 hodin budou  
připraveny výstavky prací žáků, prohlídka  
školy a práce zájmových kroužků.

Prohlídka školy začne vždy v celou hodinu 9. ledna  
v 9, 10 a 11 hodin, 16. ledna ve 14, 15 a 16 hodin  

u vchodu do hlavní budovy.
Bližší informace o škole zjistíte na http://bud.chytrak.cz, 

příp. na tel.: 466 654 313.

              Mgr. Ivana Nejedlá, řed. školy





Do nekonečna nezadržitelně spěchající čas je toho příčinou, že 
jsem se 26.května dožil neuvěřitelného pětadevadesátiletého 
životního jubilea, a že překvapen delegací jsem byl k této požeh-
nané skutečnosti poctěn milým blahopřáním a pozorností Úřadu 
městského obvodu Pardubice III.
Za tuto vzácnou poctu si dovoluji se srdečným pozdravem a úc-
tou vřele poděkovat panu starostovi Mgr. Štěpánkovi a panu 
tajemníkovi Hanušovi.
Při této milé příležitosti pokládám za vhodné sdělit, že do čistým 
přírodním prostředím bohatě obdařené Dubiny jsem po osamě-
ní a vážném poškození zdraví na nátlak rodiny mé obětavé dcery 
Mgr. Marie Svobodové trvale přesídlil z Police na d Metují. Obklo-
pen láskou svých nejbližších zde žiji v plné spokojenosti a pohodě 
již půlčtvrta roku.
Za tu dobu, maje v šestém podlaží panelového domu v ulici Luď-
ka matury z mého pokojíku nádherný výhled na dlouhý hřeben 
Železných hor a z balkonu i pohled na část hřebenu Orlických hor, 
jsem dokonale poznal své blízké okolí. S nezbytnou holí v ruce, 
pomalým krokem a s občasným odpočinkem na pohodlných 
lavičkách jsem s obdivem a s uspokojením prošel četnými ulice-
mi. Pozorně jsem sledoval nákladnou úpravu prostředí ulice Luďka 
Matury. V častých obchůzkách jsem obdivoval rozsáhlé a úspěšné 
dokončení trasy Bartoňovy ulice. Radost a potěšení mi způsobila 
úspěšně vzrostlá rozsáhlá výsadba nových krásných porostů v oko-
lí restaurace U Maxe. A v duchu jsem děkoval správě městského 
obvodu za každou novou, krásnou, pevnou a pohodlnou lavičku. 
Bolí mne však, že právě tyto lavičky jsou vystaveny četné zhoub-
né činnosti sprejerů a jiných škůdců všeho, co má krášlit prostředí 
a sloužit lidem. Nevyhnula se tomu ani budova Úřadu městského 
obvodu a její blízké okolí. V duchu si přeji, aby ti, kteří svou zhoub-
nou činností budova poškodili, k očistě svého svědomí se přihlásili 
a nabídly pomoc k likvidaci svých sprejerských projevů.
Na přímý dotaz, čemu vděčím za svůj požehnaný věk, sděluji, že 
jsem celý život založil bez honby za majetkem na lásce k vlasti 
a k lidem, na čistém svědomí a činnosti schopné krášlit život člo-
věka. Ač jsem se sklenky neštítil, nikdy jsem nekouřil. V celém svém 
produktivním věku jsem ctil a plnil Tyršovo učení a jeho tělocvič-
nou soustavu. cvičil jsem, nacvičoval, závodil, sportoval, turistoval, 
hrál a zpíval a radoval se z každé dobré chvíle. Mám radost, že to 
vše po mně zdědila a ve své pedagogické činnosti na zdejším 
sportovním gymnasiu uplatnila moje obětavá dcera Mgr. Marie 
Svobodová.
Na závěr svého vyznání Vám přeji hojnost všeho dobra a blaha 
a volám: Dej Vám Bůh zdraví v pardubickém kraji !
Se srdečným pozdravem a s úctou Váš spoluobčan 

                                                                  Karel   Vacek

čAS Je tOhO PříčinOu…❑
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Letos na jaře jsme zrekonstruovali dětské hřiště v ulici Erno Košťála u čp. 
996 –997. Nyní herní prvky vyhovují závazným normám a předpisům 
vztahujícím se na tuto problematiku. Byla vytvořena mimo jiné i zástěna 
u sportovní plochy včetně vstupní branky, která slouží jako ochrana proti 
dopadům míčů na lodžie přilehlého bytového domu. Herní plocha hřiš-
tě pro venkovní hry z asfaltového betonu je poškozená a špatně vyspá-
dovaná. Vytváří se na ní louže a tím je po špatném počasí znemožněno 
její využití. 

Plochu není ovšem jednoduché zrekonstruovat, neboť přístup na tuto 
část ulice Erno Košťála je tvořen úzkým chodníkem mezi stromy a stroj 
potřebný pro pokládku nového živičného povrchu by se sem jen stěží 
dostal. Proto byla navržena rekonstrukce pomocí položení zámkové 
dlažby bez fazet, tedy bez hran, které by způsobovali při dopadu míče 
jeho špatný odraz pod určitým úhlem. Náklady na tuto akci jsou zkalku-
lovány na cca 220 tis včetně DPH. Realizace bude probíhat ještě letos, 
pokud tomu počasí dovolí. 

OPRAVA hřiště PRO VenkOVní hRy ulice e. kOšťálA❑

Služby měStA PARDubic infOR-
muJí: SVOZ  kOmunálníhO 
ODPADu V DObě Ván. SVátků

❑

Služby města Pardubic a. s. budou ve městě Pardubice provádět svoz 
komunálního odpadu v době vánočních a novoročních svátků takto:

 23. 12. 2007 proběhne mimořádný svoz kontejnerů 1100 litrů ve 
vybraných lokalitách na sídlištích
 24., 25. a 26. 12. 2007 proběhnou svozy odpadu dle pravidel-
ného harmonogramu jako v pracovní den

Svoz separovaných složek odpadu - skleněného odpadu, plastů 
a papíru, po dobu svátků bude probíhat průběžně dle harmonogra-
mu bez omezení.
1. 1. 2008 svoz neproběhne, svozové termíny se posunou o jeden den 
( tedy úterní svoz bude proveden ve středu, středeční ve čtvrtek, čtvr-
teční v pátek a páteční v sobotu).

Ing. Čestmír Nejedlý





Letos byla zahájena rozsáhlá investiční akce oprav silnice I/36. Jednání 
proběhlo v rámci předání staveniště na tuto stavbu. Na základě výbě-
rového řízení se zhotovitelem této stavby stává společnost Bauset CZ 
a.s. Objednatelem stavby je společnost ŘSD ČR, zastoupená správou 
Pardubice. Jedná se opravu silnice 1. třídy I/36 v úseku od lícu super-
marketu Albert končící 20 metrů před začátkem obce Počáply. Úprava 
navazuje na novou kruhovou křižovatku u plánovaného supermarke-
tu LIDL: celková délka stavby je 2,440 km. Na stávající vozovce bude 
provedeno odfrézování živičného krytu, po odfrézování bude stano-
ven způsob oprav jednotlivých poruch (např. vyjeté koleje). Vozovka 
bude rozšířena na 7,5 m, resp. na 7,25 m. V intravilánu budou osaze-
ny nové uliční vpusti, které budou napojeny do stávající kanalizace. 
V extravilánu, tj. mimo Pardubice budou prohloubeny a upraveny 
stávající příkopy. Dále bude provedena nová konstrukce nezpevněné 
krajnice. Stávající propustky budou pročištěny. V souvislosti s touto 
akcí dojde k opravě autobusových zastávek a přístupových chodníků 
v prostoru zastávky a točny Hůrka. Tato akce bude financována z pro-
středků města Pardubic. 

OPRAVA Silnice i/36 DubinA 
– POčáPly

❑

V archivních záznamech se dočteme, že již v roce 1588 existoval na území 
dnešního obvodu rybník zvaný „STUDÁNKY“. Je více než pravděpodobné, že 
označení tohoto rybníku se stalo i podnětem pro stejnojmenný název poz-
dějšího značení obce.
V letech 1777-1778 – po zrušení nevolnictví – byl rybník vysušen a půda byla 
přidělena 22-ti poddaným. V roce 1785 bylo již ustaveno první zastupitelstvo, 
v jehož čele již stál starosta obce STUDÁNKA.
Je pochopitelné, že po dlouhé době byla samostatnost obce obrovským 
darem. Škoda jen, že se záznamy z této doby nezachovaly. Záznamy z jednání 
zastupitelstev obce se zachovaly až od roku 1910 do roku 1943. Tyto protoko-
ly jsou uloženy v okresním archivu ve čtyřech knihách s čísly 1 až 4. Kroniku 
obce vypracoval v roce 1935 starosta obce p. Vohralík. Bohužel, tato kronika 
se nenašla.

Společenský, kulturní a sportovní život samostatné obce STUDáNKA
	 Sbor dobrovolných hasičů
  byl založen v roce 1929 a za podpory obce a Svazu dobrovolných hasičů 

a především za svépomoci všech členů Sboru byla vystavěna hasičská 
zbrojnice a zakoupena motorová stříkačka. Bohudík, v obci, ani v nej-
bližším okolí v té době příliš nehořelo, a tak se činnost Sboru zaměřovala 
především na cvičení a na okresní slavnosti. Snad jediným masivním nasa-
zením byla účast na likvidaci rozsáhlého požáru pardubického lihovaru. 
Prostředky pro svoji činnost získával Sbor pravidelným pořádáním plesů, 
sbírkami a různými akcemi. Činnost sboru byla ukončena až po 2. světové 
válce, kdy začala fungovat profesionální HZS Pardubice. Hasičská zbrojni-
ce byla prodána soukromému uživateli.

	 Spolek divadelních ochotníků
  byl založen v roce 1919 a pro svoji pestrou činnost používal od počátku 

sál v hostinci pana Virta. V roce 1924 hostinec, a tedy i sál,, zakoupil a poz-
ději přestavěl p. Vojtěch. Společně s ním pak Spolek vybudoval a moder-
nizoval jeviště, v němž pravidelně každý rok odehrál řadu představní a 
uspořádal mnoho kulturních akcí. Vychoval řadu dobrých herců a získal 
řadu významných ocenění. Pravidelně se zúčastňoval soutěže „JIRÁSKUV 
HRONOV“, kde v roce 1942 se v tvrdé konkurenci umístil na 2. místě.

	 Volejbalový klub Studánka (WK Studánka)
  byl založen v roce 1933. Zúčastňoval se řady významných turnajů a zís-

kal velkou sbírku cenných trofejí, které, bohužel, v padesátých letech 
při tzv. sjednocením tělovýchovy, musel předat do TJ Slovan Pardubice, 
kde jsou pravděpodobně uloženy dodnes. Záchránil se pouze křišťálový 
Putovní pohár, o který se od roku 1933 pravidelně každoročně bojovalo 
na vlastních hřištích v turnaji o Mistra polabského kraje. Turnaj byl vždy 
velkolepou přehlídkou sportu ve Studánce a byl vždy velmi dobře obsa-
zen. Kupříkladu v roce 1946 se na třech kurtech utkalo 16 družstev, jako 
například Sokol Pardubice 1, Sokol Prostějov, SK Maniny Karlín Praha 1. aj.

  Klub měl řadu vynikajících hráčů a zúčastnil se mimo jiné kvalifikace na 
mistrovství Čech v Praze. V mistrovských soutěžích hrál východočeskou  
1. ligu, kde bojoval o nejvyšší příčky.

Kromě úspěšného volejbalu měl klub ještě HOKEJOVÝ ODDÍL, který se těšil 
obrovské oblibě a velkému zájmu občanů. Úspěšně vedl v divizní soutěži. Své-
pomocí a velkému porozumění vybudoval kluziště s kabinou a klubovnou, 
která neopatrností shořela a za pozoruhodného přispění občanů byla znovu 
postavena. Kluziště i kabina byla zrušena v padesátých letech opět tzv. „sjed-
nocením tělovýchovy“.
Kromě úspěšného volejbalu měl klub ještě basketbalový oddíl, který krátce 
bojoval v okresní mistrovské soutěži.

Významné památky
K uctění památky padlých v 1. světové válce byl 23. 8. 1925 odhalen pomník, 
jehož součástí je i zvonička, kterou pravidelně oznamoval tehdejší obecní slu-
ha poledne a také smutné události jakými bylo úmrtí. Pomník je dodnes dobře 
udržován. 
Na oslavu prvního prezidenta T. G. Masaryka byl v blízkosti hasičské zbrojnice 
odhalen pomník s bustou p. prezidenta. Tento pomník byl neznámým pacha-
telem v roce 1940 zničen. Obnoven byla 9. 9. 1945.
Obec Studánka má i svoji mučednici. Je jí Věra Junková, která byla 2. 7. 1942 
v době Heydrichiády popravena na Zámečku. Pamětní deska byla zasazena na 
domě jejího bydliště.

František Vojtěch

kOuSek DáVné hiStORie❑


