
Slovo StaroSty

vážení spoluobčané, 
dovolte  mi  Vás  srdečně  pozdravit  
v  nadcházejícím  jarním  období,  
které  alespoň  teď,  kdy  svůj  pří-
spěvek píši, je provázeno krásným 
slunečným počasím. Letošní  zima 
byla  všelijaká,  nebylo  to  typické  
zimní  období.  Sněhu  bylo  oprav-
du  spoře.  Přesto  se  nedá  říci,  že  
nezanechalo  žádné  stopy,  ze-
jména  na  našich  komunikacích.  
S  jarními  dny  proto  začala  jejich  
oprava. Byla vyznačena poškození 

na komunikacích a postupně budou prováděny jejich opravy, které 
začínají vyfrézováním poškozených úseků. Prosím proto o trpělivost 
a opatrnost zejména řidičů, než opravy dokončíme. S jarním obdo-
bím jsme zaznamenali, že si všímáte naší aktivity při údržbě stromů 
a někteří z Vás jsou názoru, že zbytečně kácíme stromy na našem úze-
mí. Chtěl bych Vás ujistit, že tomu tak opravdu není. Každý strom je 
pro nás velmi cenný, zejména v sídlištní zástavbě. Je naším úkolem 
starat se o stromy, které jsou zařazeny do pasportu zeleně na území 
našeho obvodu. Rozhodnutí  o povolení kácení dřevin jsou vydává-
na především z důvodu zdravotní  kondice stromů tak,  aby nezdra-
vé stromy neohrožovaly bezpečnost občanů a jejich majetek a jsou 
vždy podložena odborným posudkem. V každém případě případný 
úbytek stromů nahrazujeme novou výsadbou. Je pravda, že určitou 
výjimkou je  kácení  stromů v ochranném pásmu rozvodů horkovo-
du, který se v letošním roce bude rozsáhle opravovat, bližší informa-
ce  si  můžete  přečíst  uvnitř  Zpravodaje.  Stejně  tak,  jak  zodpovědně 
přistupujeme  k  bezpečnosti  týkající  se  stavu  stromů,  přistupujeme  
i k bezpečnosti týkající se dětských hřišť, která máme v naší evidenci. 
Pravidelně kontrolujeme jejich stav na základě platných norem a dle 
výstupů z nich herní prvky opravujeme a uvádíme do vyhovujícího 
stavu. Minulý rok jsme natřeli a opravili dětská pískoviště, včetně vý-
měny písku.  Pískoviště byla záměrně natřena různými barvami,  aby 
vypadala veseleji. Pokud mluvím o bezpečnosti, spadá do této oblasti 
i další naše aktivita týkající se ploch pro volné pobíhání psů. Na území 
našeho  obvodu  jsou  vymezena  čtyři  místa  pro  tyto  účely,  bohužel  
všechna v blízkosti frekventovaných silnic.  Plocha u penzionu v ulici 
Erno Košťála byla z tohoto důvodu již dříve částečně ohrazena. Nyní 
připravujeme záměr oplocení plochy pro volné pobíhání psů na kři-
žovatce ulic Blahoutova a Na Drážce o velikosti cca 2000 m2 pro bez-
pečnější a komfortnější způsob jejich venčení bez obav z možného 
střetu s automobilem. Plocha bude postupně vybavena mobiliářem 
zejména pro „pobavení“ psů. 

Kromě pravidelných údržbových prací, o kterých jsem částečně psal, 
připravujeme  nové  investiční  akce,  které  jsou  součástí  našeho  Pro-
gramu  rozvoje  městského  obvodu  na  stávající  volební  období,  se  
kterým se budete moci seznámit po schválení zastupitelstvem měst-
ského obvodu v dubnu t.  r.  na našich webových stránkách. O těch, 
které  jsou  již  v  běhu  nebo  se  bezprostředně  připravují,  se  dozvíte  
v článku odboru dopravy a životního prostředí uvnitř Zpravodaje.
Žijeme ale i společenskými akcemi. Během tohoto roku se stejně jako 
v minulosti budete moci zúčastnit spousty kulturních akcí, jako jsou 
čarodějnice, dětský den, opékání buřtů, Studánecké posvícení a dal-
ších.  Každou sobotu dopoledne si  můžete v centru sídliště  Dubina 
na tržnici koupit výrobky drobných pěstitelů, zeleninu, ovoce, med, 
pečivo,  chleba,  koláče,  rybí  produkty,  mléčné výrobky nebo koření.  
A stále  platí,  že jsme otevřeným úřadem a budeme rádi  za každou 
připomínku a námět k tomu, co Vám v našem obvodě chybí a je v na-
šich silách zrealizovat. 
Přeji Vám krásné jaro a hodně sluníčka a radostí

Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III
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Nemáte Na Domu číSlo PoPiSNé?

Chybějící nebo nečitelné označení ulic, ale i budov čísly popisnými, 
orientačními  a v případě chat  i čísly  evidenčními,  přináší  problémy 
nejen  hasičům,  záchranářům  a  policistům  při  jejich  výjezdech,  ale  
i poštovním doručovatelům.
Každý vlastník nemovitosti by měl mít svou nemovitost řádně ozna-
čenou předepsanou tabulkou s přidělenými čísly. Tabulka s číslem by 
navíc měla být velmi dobře viditelná.
Město  Pardubice  nemá  vyhlášku,  která  by  jasně  ukládala  vzhled  
označení s číslem popisným. Tabulka s č. p. měla historicky červený 
podklad s bílými arabskými číslicemi.  V případě,  že majitel  nemovi-
tosti zvolí jiný tvar čísla popisného, nelze mu nic vytýkat. Jde zejména 
o to, aby nemovitost byla číslem popisným řádně viditelně označena. 
Pokud však jde o číslo orientační,  které slouží zejména záchranným 
složkám ve městě, tabulka by měla mít modrý podklad s bílými arab-
skými čísly.

Městský obvod Pardubice III proto žádá všechny vlastníky ne-
movitostí, aby si zkontrolovali označení své nemovitosti a pří-
padně dům označili číslem, které jim bylo úřadem přiděleno.



iNFormace Z oDboru DoPravy a ŽivotNíHo ProStŘeDí

Co nás čeká a nemine v roce 2015... Přiná-
šíme vám pravidelné informace z odboru 
dopravy  a  životního  prostředí.  V  únoru  
byly na sloup veřejného osvětlení v ulici 
Jana  Zajíce,  proti  Pergole  osazeny  ven-
kovní  hodiny,  které  budou  osvícené  
pro  snadnější  informaci  o  čase  i  v  noč-
ních hodinách.

V pondělí 9. března byla zahájena stavba 
„Oprava chodníku v ulici U Háje před 
bytovým  domem  č.  p.  1504  –1509“, 
která  řeší  opravu  podélného  chodníku  
rovnoběžného s bytovým domem, opra-
vu  jednotlivých  přístupů  k  bytovému  
domu,  příjezd  k  trafostanici,  stání  pro  
kontejnery  a  vytvoření  tří  míst  pro  pře-
cházení přes místní komunikaci. Po dobu 
realizace  stavby  bude  vyloučen  provoz  
na  opravovaném  chodníku  a  chodci  
budou  převedeni  na  chodník  protilehlý.  
Zhotovitelem stavby je společnost Služby 
města Pardubic a.s. a předpokládaný ter-
mín dokončení stavby je 17. dubna 2015.

Jak  již  byla  zmínka  v  prosincovém  zpra-
vodaji 2014, Městský obvod Pardubice III 
má připravený projekt  a vydané územní 
rozhodnutí  na  akci  „prodloužení  ve-
řejného  osvětlení  na  Hůrkách  od  č.  
p.  163  po  č.  p.  1818“.   Dokumentace  
byla  předána  Službám  města  Pardubic  
a.s.,  které  předpokládají,  že  stavbu  zre-
alizují  cca  v  2.  polovině  roku  2015  spo-
lečně  s  připravovanou  stavbou  „Veřejné  
osvětlení  podél  silnice  č.  I/36“,  která  řeší  
veřejné osvětlení v úseku od kruhového 
objezdu ulic Na Drážce a Husova po toč-
nu MHD autobusu č. 9. V současné době 

se dokončuje projekt a zajišťují potřebná 
vyjádření  pro  povolení  stavby.  V  rámci  
akce bude osvětlen i přechod pro chod-
ce u Pergoly.

Dále  připravujeme  akci  „Oplocení  plo-
chy pro volné pobíhání psů“ na křižo-
vatce  ulic  Blahoutova  a  Na  Drážce.  Část  
stávající  plochy  pro  volné  pobíhání  psů  
bude  oplocena  pletivem  výšky  125  cm  
s přístupem třemi brankami. Plocha bude 
postupně doplněna mobiliářem.

Na začátku roku 2015, v období vegetač-
ního klidu jsme začali, na základě výstupu 
z inventarizace stromů provedené v roce 
2014, postupně realizovat kácení nebez-
pečných  stromů  a  bezpečnostní  řezy.  
V  souladu  s  vydanými  povoleními  pro-
vádíme náhradní výsadbu na pozemcích 
ve vlastnictví města s ohledem na umís-
těné inženýrské sítě, plánované stavební 
akce a ve vztahu k okolní zeleni.  

V noci z 10. na 11. ledna tohoto roku do-
šlo při poryvu větru k poškození zdravých 
dřevin, které bylo nutno následně odstra-
nit.  Pařezy  po  odstraněných  stromech  
budou vyfrézovány.

V  průběhu  měsíce  února  byla  provede-
na  pravidelná  kontrola  herních  zařízení,  
sportovišť, pískovišť a venkovních fitness. 
Na  základě  výstupu  z  této  kontroly  byla  
objednána oprava a údržba poškozených 
herních zařízení. 

  Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy  

a životního prostředí

a postupně bude doplněna dalším mobiliářem. S realizací se uvažu-
je nejpozději v letních měsících letošního roku.
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PlocHa Pro volNé PobíHáNí PSů

V  evidenci  Městského  obvodu  Pardubice  III  je  více  než  1250  psů,  
resp. jejich držitelů. Pro volné pobíhání a venčení psů jsou na území 
městského obvodu vymezena čtyři  místa,  bohužel všech-
na  v  blízkosti  frekventovaných  silnic.    Městský  obvod  má  
proto v úmyslu jedno z těchto míst oplotit pro bezpečnější 
a komfortnější způsob venčení pejsků. Jedná se o prostor 
veřejné zeleně na křižovatce ulic  Blahoutova a Na Drážce 
o  velikosti  cca  2100  m2,  kde  by  se  psi  mohli  volně  pohy-
bovat  bez  obav  jejich  majitelů  ze  střetu  s  automobilem.  
Část stávající plochy pro volné pobíhání psů bude oploce-
na do výšky 125 cm s přístupem třemi brankami. Plocha je 
a bude vybavena odpadkovým košem na psí exkrementy 

BLAHOUTOVA UL.
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PomáHáme vyJet SPrávNým SměremNaPSali JSte Nám

Holubi, okrasa Dubiny?
Možná, ale rozhodně nejsou okrasou našeho domova vrstvy jejich trusu 
na některých balkonech vyšších pater domů. Většinou si s touto okrasou 
zatím nevíme rady.  Částečně se  osvědčilo  pověsit  na zábradlí  takto vy-
zdobených  balkonů  na  několika  místech  zmačkaný  křiklavě  zbarvený  
papír a na podlahu balkonu natáhnout barevné igelitové obaly z balíků 
stavebního materiálu. Problém sídlištních holubů se pravděpodobně dří-
ve či pozdě vyřeší podle hesla „Všechno jde, je chtít se musí!“ Ale nemělo 
by to příliš dlouho trvat. Poraďte, napište! I když se to právě Vás netýká!

Mgr. Karel Bláha

odpovídáme 
Holubi ve městech jsou neustálým problémem, který lze řešit jen velmi 
těžko. Stejné to je i v Pardubicích. Odchyt holubů (stejně jako derati-
zaci) městské obvody v Pardubicích neprovádějí. Tuto činnost zajišťuje 
odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic, oddělení odpa-
dů a ovzduší, ale pouze na budovách, které jsou ve vlastnictví města. 
Odchyt holubů a umístění odchytových klecí na svých objektech si 
vlastníci bytových domů musí zajistit sami. S požadavkem případné 
součinnosti  se mohou obrátit  na odbor životního prostředí Magist-
rátu města Pardubic.  Dle zjištěných informací  provádělo město od-
chyt holubů v období od 8. 12. 2014 do 7. 3. 2015. Na budovy města 
ve   vybraných   lokalitách byly umístěny odchytové klece. Na území 
Městského  obvodu  Pardubice  III  bylo  umístěno  odchytové  zařízení  
na bytový dům č. p. 826 v ulici Bartoňova. 

Ing. Kateřina Kozáková, odbor dopravy a životního prostředí

Tímto  mottem  se  pardubická  nezisková  organizace  KŘIŽOVATKA 
handicap  centrum,  o.p.s.  řídí  již  od  roku  2007,  kdy  byla  založena.  
Snaží  se  podporovat  lidi,  kteří  se  vlivem  úrazu  nebo  nemoci  ocitli  
na životní křižovatce a potřebují pomoc v překonávání psychických 
i  fyzických  bariér.  Centrum  poskytuje  sociální  služby  lidem  s  pohy-
bovými problémy. Ti se zde mohou naučit jak dosáhnout co největší 
samostatnosti a nezávislosti, věnovat se zájmům a koníčkům, vrátit se 
do zaměstnání. Přijďte mezi nás.

Více na www.krizovatka-hc.cz nebo na tel.: 775 766 453.

       TJ Sokol Polabiny Pardubice pořádá

pod záš� tou
radního Pardubického kraje

René Živného

25.–26. 4. 2015
hala Gymnázia Pardubice

Dašická ulice 1888www.tjpolabiny.cz

PROGRAM

25. 4. 2015
9:00–18:00 h.
hlavní část soutěže

26. 4. 2015
9:00–13:00 h.
semi nálová a  nálová 
část soutěže

vstup zdarma

Hlavní partner turnaje Významní partneři turnaje Partneři turnaje

Těm, kteří oslaví osmdesát let  

a další kulatá jubilea,  

budou zástupci Městského obvodu 

Pardubice III gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem pana starosty  

i celého městského obvodu.

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří v jarních měsících 

oslaví svá životní jubilea.
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Na území MO Pardubice III je v současné době určeno 11 vhodných 
stanovišť k přistavení VOK. Celkem se ročně jedná o 136 jednotlivých 

přistavení kontejnerů AVIA nebo LIAZ v určených týdnech a různých 
pracovních dnech. 

PŘiStavováNí velkoobJemovýcH koNteJNerů v roce 2015

Stanoviště Den Přistavení v týdnech

Na Drážce – parkoviště Pondělí 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51

Dubina – u lesa Úterý 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 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50

Luční – hřiště Středa 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51

Luční – stadion Pondělí 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50

Skrbkova – Lesní Úterý 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50

Jana Zajíce – centrum Čtvrtek 15; 20; 25; 36; 47

Dašická 1755–1769 vnitroblok Čtvrtek 14; 26; 38; 47

L. Matury 855 Středa 18; 23; 33; 41

Na Drážce u čp. 1564 Čtvrtek 15; 25; 37; 51

L. Malé x Bartoňova Středa 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50

Stanoviště  Dubina – u Lesa:  u podtržených termínů bude kontejner  přivezen na stanoviště  v době nejpozději  do 10 hodin,  u nepodtržených nejdříve  
ve 13 hodin. UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY: Kontejnery se odvážejí ihned po naplnění.

PŘeHleD ZaměStNaNců ÚŘaDu měStSkéHo obvoDu ParDubice iii

V minulém Zpravodaji jsme Vás seznámili s novými zastupiteli našeho 
městského obvodu včetně funkcí,  které v novém volebním období 
zastávají. I v řadách zaměstnanců úřadu během doby nastaly některé 

JUDr. Ludmila Knotková tajemnice úřadu 466 799 132 ludmila.knotkova@umo3.mmp.cz

Bc. Petra Gadlenová sekretariát starosty 466 799 131 petra.gadlenova@umo3.mmp.cz

OdBOr dOPrAVy A ŽIVOTníHO PrOsTŘedí

Ing. Lenka Vacinová vedoucí odboru 466 799 141 lenka.vacinova@umo3.mmp.cz

Ing. Monika Šimůnková doprava, komunikace 466 799 143 monika.simunkova@umo3.mmp.cz

Ing. Kateřina Kozáková životní prostředí 466 799 144 katerina.kozakova@umo3.mmp.cz

Miluše Pětioká pracovní skupina 466 799 144 miluse.petioka@umo3.mmp.cz

OdBOr eKOnOMIcKý A VnITŘnícH Věcí

Ing. Irena Štěpánková vedoucí odboru 466 799 136 irena.stepankova@umo3.mmp.cz

Alena Vladyková správce poplatku TKO 466 799 135 alena.vladykova@umo3.mmp.cz

Petra Lemberková správce poplatku psi 466 799 135 petra.lemberkova@umo3.mmp.cz

Milena Rajnetová účetní, pokladna 466 799 137 milena.rajnetova@umo3.mmp.cz

Jana Heřmanová administrativní práce 466 799 140 jana.hermanova@umo3.mmp.cz

bude nový zaměstnanec agenda přestupků 466 799 133

Zina Mejzlíková ověřování, CzechPoint 466 799 149 zina.mejzlikova@umo3.mmp.cz
   

změny, a proto pro Vaši informaci přinášíme i jejich přehled, včetně 
kontaktu a agend, které mají na starosti:   

JUDr. Ludmila Knotková, tajemnice úřadu
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iNFormace k výběru míStNícH PoPlatků v roce 2015

SáZeNí NovýcH Stromků Na PoZemku 
ve vlaStNictví měSta

Nová HerNa a akce Pro roDiNy

v provozních hodinách, a to v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, 
úterý  a čtvrtek  od 8  do 15.30  hodin  a v pátek  od 8  do 14  hodin.   
Pro rychlejší vyřízení je dobré přinést složenku/y s sebou.
•  Dále  je  možno  hradit  poplatky  složenkou  na  poště  či  bankov-

ním převodem dle dispozic na složence. Při platbě bankovním 
převodem je nutné pro řádné a bezchybné přiřazení platby 
uvést Vs ve správném tvaru tak, jak je uveden na složence. 
Při  hromadných platbách (t.j.  za více osob najednou) je nutné vy-
plnit formulář pro hromadné platby, který je k dispozici u správce 
poplatku  nebo  ke  stažení  v  elektronické  podobě  na  webových  
stránkách Městského obvodu Pardubice III. 

Bližší informace k poplatkové povinnosti,  a třeba i pro případ ztráty 
složenky,  podají  referentky  odboru  ekonomického  a  vnitřních  věcí  
Úřadu městského obvodu Pardubice III
•  místní poplatek za TKO paní Alena Vladyková na tel. č. 466 799 135
•  místní poplatek ze psů paní Petra Lemberková na tel. č. 466 799 138

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí

Rodinné  centrum  Kulihrášek  vás  zve  do  nové  herny  „Kuliherny“  
v 1. patře KD Dubina – otevřeno je po, st, čt, pa od 8.30 do11.30 ho-
din.  Ve  čtvrtek  je  součástí  herny  tvořeníčko  s  pohádkou,  v  pondělí  
1x za 14 dní se schází Klub dvojčat a vícerčat na malé muzicírování. 
Poslední  pátek  v  měsíci  v  herně  probíhá  zpívání  a  cvičení  s  Lídou.  
Ve středu si můžete objednat focení dítka či v pátek ráno si nechat 
pohlídat vaši ratolest chůvou, která na ně bude mluvit také anglicky. 
Rádi vám děti pohlídáme – je možné zajistit přímo v Kuliherně na Du-
bině či v miniškoličce Kuliklubíčko na Dašické 169. 

Plánované akce:
duben
11. 4.  kurz Manipulace s kojenci se specialistkou z týmu paní 

Kiedroňové
13. 4.  setkání Klubu dvojčat a vícerčat (Kuliherna)
15. 4.  beseda Proč děti nechtějí jíst?
21., 23.   Čarodějný les – dopolední program pro rodiče s dětmi
–24. 4.   ve Studáneckém lese
22. 4.   kurz Poskytování 1. pomoci dětem
27. 4.   setkání Klubu dvojčat a vícerčat (Kuliherna)

Květen
11., 25. 5.  setkání Klubu dvojčat a vícerčat (Kuliherna)
Praktická přednáška Alergie u dětí – zdraví pod pokličkou
Cyklus seminářů na téma“Výchova dle horoskopu“
Seminář Rozvíjej se děťátko

Červen 
8., 22. 6.  setkání Klubu dvojčat a vícerčat (Kuliherna)
24. 6.  Budeme mít školáka, přednáška Dr. Pekařové
Aktuální informace najdete na www.rckulihrasek.cz a na  
www.facebook.com/rodinnecentrumKulihrasekPardubice.

Téměř  v  každém  zpravodaji  je  zmínka  o  výběru  místních  poplatků  
za TKO a psy. Výnosy z místních poplatků jsou důležitou a význam-
nou součástí příjmů našeho rozpočtu a proto je v našem zájmu, aby 
občané měli potřebné informace a mohli svým poplatkovým povin-
nostem dostát v termínu splatnosti. Protože již proběhla nebo se blíží 
doba splatnosti těchto poplatků, uvádíme opět stručné informace: 
Poplatek  za TKO  na  rok  2015  je  splatný  jednorázově  do  30.  dubna  
2015 a činí 500 Kč na osobu.
Poplatek ze psů je,  resp.  byl  splatný nejpozději  do 15.  března 2015,  
nečiní-li sazba za jednoho psa více než 400 Kč. Pokud činí saz-
ba za jednoho psa více než 400 Kč, je možno poplatek hradit 
ve  dvou  stejných  dohodnutých  splátkách,  a  to  nejpozději  
do 15. března a do 15. listopadu, či ve čtyřech stejných dohod-
nutých splátkách, a to nejpozději do 15. března, 15.   května, 
15. srpna a 15. listopadu.

Způsob platby místních poplatků
•  Poplatky  lze  hradit  hotově  na pokladně Úřadu městského obvo-

du Pardubice III, Jana Zajíce 983 (nelze však platit platební kartou) 

Vysazení stromu je jistě velmi záslužné, ale je nutné postupovat uváž-
livě a zodpovědně, neboť výsadbám je třeba zajistit vhodné podmín-
ky. Před vysazením dřeviny je nutné mít souhlas vlastníka pozemku. 
Pokud vysadíte strom bez souhlasu vlastníka pozemku, jedná se o zá-
sah  do  cizích  práv,  který  je  v  rozporu  s  občanským  právem.  Podle  
současné právní úpravy občanského zákoníku je součástí  pozemku 
rostlinstvo  na  něm  vzešlé,  tudíž  se  strom  stává  nedílnou  součástí  
pozemku a v případě pozemku ve vlastnictví města se stává město 
vlastníkem stromu. 

Pokud  máte  zájem  vysadit  dřeviny  na  městský  pozemek  na  území  
Městského  obvodu  Pardubice  III,  je  třeba  předem  navštívit  odbor  
dopravy a životního prostředí  Úřadu městského obvodu Pardubice 
III,  kde s vámi bude váš návrh projednán. Je třeba zvážit plánované 
budoucí využití pozemku, připravované investiční akce, umístění do-
tčeného místa poblíž obytných domů. Při výsadbách je nutno si také 
ověřit vedení inženýrských sítí. Problém může být budoucí prorůstání 
kořenů stromů do ochranného pásma. Výsadba by neměla negativ-
ně ovlivnit obyvatele přilehlých obytných domů či jiných nemovitos-
tí. Podmínkou úspěšnosti výsadby je vhodná volba druhu, dále i fak-
tor zavlažování.   Nové výsadby je třeba pravidelně po určitou dobu 
po jejich vysázení zalévat. 

Proto apelujeme na občany – je třeba mít na paměti,  že nevysazu-
jeme  malý  stromek,  ale  vzrostlý  strom.  Každá  dřevina  vyroste  a  její  
nevhodné umístění poblíž bytových domů může do budoucna zna-
menat problém. Ochrana stromu bude podléhat zákonu o ochraně 
přírody a krajiny a jeho odstranění lze realizovat pouze z důvodů ur-
čených platnou legislativou.  

Ing. Kateřina Kozáková
odbor dopravy a životního prostředí 
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HáZeNá v PlNém temPu

Jaro pomalu hlásí svůj nástup a házenkářky DHK Pardubice všech vě-
kových kategorií jsou v jednom kole. Hraje se liga, mistrovské soutěže 
a probíhá i řada dalších turnajů.
Družstvo žen DHK Pardubice i letos bojuje ve druhé lize se střídavými 
úspěchy  a  zatím  okupuje  střed  tabulky  průběžných  výsledků.  Také  
tým mladších  dorostenek,  který  je  z části  tvořený  staršími  žačkami,  
střídá slabší chvilky s těmi dobrými a tomu odpovídají dosavadní vý-
sledky ve druhé lize mladších dorostenek. Starší žákyně pardubického 
házenkářského klubu jsou asi nejvytíženější. Nabírají cenné házenkář-
ské zkušenosti v žákovské lize, kde je velká konkurence pětadvaceti 
družstev z celé republiky a  ještě doplňují  tým mladších dorostenek 
v druhé lize. Ve společném Pražském přeboru bojují za barvy klubu 
mladší žákyně. Tady se pomalu tvoří dobrý kolektiv, který v únoru le-
tošního  roku  vybojoval  pěkné  třetí  místo  na  turnaji  v  Praze.  Úplně  
první zkušenosti s házenou sbírají na turnajích minižačky a přípravka. 
Trenéry, hráčky a funkcionáře Dámského házenkářského klubu čeká 
v příštích týdnech a měsících kromě zajištění účasti družstev v již zmí-
něných soutěžích také pořádání několika tradičních turnajů. Tím nej-
bližším bude 17.–19. 4. turnaj pro minižačky 6+1 s názvem „O pohár 
J. Klindery“. V červnu pak budou mít pořadatelé z řad DHK Pardubice 
napilno, protože budou chystat hned dva turnaje. 13.–14. 6. proběh-
ne už 23. ročník „Polabiny cupu“ pro mladší žákyně a minižačky a o tý-
den později bude patřit víkend jedenáctému ročníku volného turnaje 
v plážové házené – Pohár univerzity Pardubice. 
Bližší  informace  najdete  na  klubových  internetových  stránkách   
www.hazena-pardubice.cz .

termíNy JeDNáNí ZaStuPitelStva
V letošním roce jsou plánovaná jednání Zastupitelstva MO Pardubice 
III v těchto dnech:
27. dubna, 29. června, 21. září a 21. prosince.
Jednání  se  konají  v  zasedací  místnosti  Úřadu  MO  Pardubice  III  
od 17:00 hod a jsou veřejná. Na těchto jednáních můžete uplatnit své 
připomínky a náměty k rozvoji našeho obvodu a využít tak možnosti 
podílet se na správě věcí veřejných. Zprávy z  jednání zastupitelstva 
můžete pak nalézt na našich webových stránkách.

JUDr. Ludmila Knotková, tajemník úřadu

kNiHovNa DubiNa v číSlecH

Rozsáhlý výběr krásné literatury pro dospělé a mládež, noviny, časo-
pisy, přístup do sítě veřejného internetu a elektronickým databázím, 
pro děti Klub společenských her, nabízí Knihovna Městského obvodu 
Pardubice III. Od roku 2013 byla nabídka služeb rozšířena o půjčování 
čteček elektronických knih.  Po celý rok jsou pořádány kulturní akce 
pro školy a veřejnost. 

Knihovní fond dosahoval na konci loňského roku 17 407 knihovních 
jednotek. Jen za rok 2014 přibylo do fondu 587 jednotek (knih a ča-
sopisů). Knihovna odebírá pravidelně 47 titulů periodik. Celkem 735 
registrovaných  uživatelů  knihovny  na  Dubině  navštívilo  prostory  
knihovny za rok 2014 celkem 13 265 krát a vypůjčili si 34 tisíc knih či 
časopisů. Virtuálně byla knihovna navštívena prostřednictvím on-line 
katalogu  a  webových  stránek  9  808  krát.  Knihovna  Městského  ob-
vodu Pardubice III nezapomíná ani na naše školáky. V minulém roce 
besedovalo mimo výpůjční hodiny knihovny 647 dětí ze základních 
škol Dubina a Studánka. 

K nejpůjčovanějším titulům beletrie pro dospělé patřily opět všechny 
knihy  slovenské  autorky  Táni  Keleové–Vasilkové,  české  spisovatelky  
Marcely Mlynářové, Kláry Janečkové a Simony Monyové.

Nejpůjčovanějším  autorem  knih  pro  mládež  byl  Jeff  Kinney  a  jeho  
osmidílná série knih Deník malého poseroutky.

Ze  společenských  her  vede  hra  Tumblin‘  Monkeys,  Operace,  Ne-
vzbuďte psa a Jožin z bažin.

K nejpůjčovanějším periodikům pro dospělé patří  již tradičně týde-
níky  Svět  motorů,  Květy,  Týden  a  Reflex.  U  mládeže  vyhrál  časopis  
Čtyřlístek.

Na nových  www.knihovna-dubina.cz  a facebooku Knihovny Du-
bina můžete pravidelně sledovat dění v knihovně a získávat informa-
ce o zakoupených knižních novinkách. 
Těšíme se na Vaši návštěvu

Bc. Petra Gadlenová, vedoucí knihovny    

VýPůjČní dOBA:

PO  13:00 - 18:00
ÚT zavřeno

sT 10:00–12:00  13:00–18:00
ČT 10:00–12:00  13:00–18:00 
PÁ 10:00–12:00  13:00–18:00



Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | duben 2015

Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III  7

čištěNí míStNícH komuNikací Na ÚZemí měStSkéHo obvoDu ParDubice iii

blokové čištění v 1. pololetí

17. 3. Blahoutova – parkoviště před čp. 607– 612 a 601– 606
20. 3. Boční – O strany
25. 3. Musílkova – od ul. Mandysova k ul. Lesní
26. 3. Rumunská – O strany
30. 3. Bartoňova od čp. 903 – 939 včt. slepé části k čp. 1024
31. 3. Bartoňova – parkoviště před čp. 841–849  

1. 4. Brigádníků včt. parkoviště před čp. 366, obě strany
2. 4. Sezemická od ul. V. Junkové po ul. Ve Lhotkách
3. 4. Lesní - od ul. Spojilská k ul. Staročernská, obě strany
7. 4. Spojilská od ul. Lesní po ul. ul. Dašická, obě strany
7. 4. Mandysová od ul. Spojilská k ul. U Zábran – O strany

13. 4. Růženy Vojtěchové od ul. Bartoňova slepá část – O strany
15. 4. L. Matury – od ul. J. Zajíce k čp. 810, celá obě strany
16. 4. Studánecká – parkoviště před OC Galanta
17. 4. Na Okrouhlíku – od ul. Dašická k ul. Sezemická – P strana
20. 4. Dašická – parkoviště za čp. 1755 - 1771
21. 4. Bartoňova – parkoviště před čp. 898 - 939
11. 5. Studánecká – O strany
26. 5. Bartoňova – od konečné DP – okruh k ul. L. Malé – L strana 
26. 5. Potěšilova od ul. Lesní po ul. Staročernská 

2. 6. Bartoňova – od konečné DP – okruh k ul. L. Malé – P strana 

2. 6. V. Junkové – od ul. Na Drážce k ul. Husova, včt. točny MHD 
– O strany

3. 6. Lánská od ul. V Lipinách včt. Slepé části k čp. 590, O strany
4. 6. Erno Košťála parkoviště mezi čp. 964 – 965, 990 a 966
8. 6. Hraniční od ul. Raabova po ul. Pod Lipami O strany
9. 6. Jana Zajíce – komunikace včt. parkoviště před č. p. 959–961

11. 6. V. Junkové – od ul. Na Drážce k ul. Rumunská, O strany
12. 6. Pod Studánkou včt. parkovišť 
16. 6. Zajíčkova – obě strany
17. 6. Okružní od ul. Studánecká po ul. Dašická – obě strany
18. 6. V Lipinách od ul. Mandysová po ul. Staročernská – O strany 
18. 6. Divišova – O strany
19. 6. Pod Lipami – od ul. Spojilská k ul. V. Junkové – obě strany 
26. 6. Jana Zajíce – komunikace včt. parkoviště před č.p. 633–637
30. 6. Blahoutova – komunikace včt. parkoviště před čp. 624–632
30. 6. Na Kopci – od ul. Pod Lipami po ul. Spojilská

čištění s odtahem

30. 3. J. Janáčka – O strany
3. 4. E. Košťála – O strany

29. 4. V. Junkové – O strany
7. 5. U Háje – O strany

14. 5. Bartoňova – 3 slepé kom. mezi RD od čp. 677, 881, 897
21. 5. E. Košťála – O strany
26. 5. J. Janáčka – O strany
16. 6. Bezdíčkova – od ul. Na Drážce po ul. Sakařova - O strany

6. 8. J. Janáčka – O strany
7. 8. U Háje – O strany

12. 8. Bezdíčkova – od ul. Na Drážce po ul. Sakařova - O strany
9. 10. spojovací kom. mezi ul. E. Košťála a Dubinská vč. parkovišť
12.10. J. Janáčka – O strany
13.10. V. Junkové – O strany
23.10. E. Košťála – O strany

V průběhu měsíců března až listopadu proběhne na území našeho 
obvodu blokové čištění a čištění s odtahem. 
Při blokovém čištění se provádí kompletní vyčištění dotčené komuni-
kace případně přilehlých chodníků od nánosů nečistot a travin u ob-
rub včetně vyčištění  kanálových vpustí.  Sedm dnů před zahájením 
blokového čištění je rozmístěné dopravní značení, které upozorňuje 
řidiče, že musí svá vozidla zaparkovat na jiném místě. V případě, že tak 
neučiní, bude jim vozidlo odtaženo.  
Při  čištění  komunikací  s odtahem vozidel  se  provádí  strojní  odstra-
nění velkých nánosů nečistot u obrub a strojní dočištění vozovky za-
metacím vozem včetně umytí.  Tento způsob čištění  komunikací  se  
provádí tam, kde nelze zajistit běžné strojní čištění vozovek zejména 
z důvodu trvalého parkování vozidel. 
Přesný harmonogram obou způsobů čištění je uveden v tabulkách 
pod textem.
Ostatní vozovky budou zametány strojně, s vynecháním míst, na kte-
rých budou zaparkované automobily. 
Dále  bude  prováděno  strojní  čištění  chodníků,  které  jsou  zařazeny  
do harmonogramu. 
Čištění města zajišťuje dle stanoveného harmonogramu čištění měs-
ta Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, který si vyhrazuje mož-
nost změny termínů čištění komunikací. 

Ing. Monika Šimůnková
odbor dopravy a životního prostředí

rekoNStrukce HorkovoDu  
a káceNí DŘeviN

V  roce  2015  je  plánovaná  rozsáhlá  oprava  rozvodů  horkovodu  
na území Městského obvodu Pardubice III v sídelních částech Dubi-
na a Drážka. Stavebníkem akce budou Elektrárny Opatovice a.s.  Re-
konstrukce v podobě výměny stávající  kanálové trasy je  plánovaná 
z důvodu optimalizace  dimenze  potrubí  tak,  aby  odpovídala  náro-
kům na odběr tepla v dotyčných lokalitách. Při realizaci stavby budou 
dodrženy platné normy týkající se ochrany přírody a krajiny. 
Vedení  horkovodů  má  definováno  ochranné  pásmo  energetickým  
zákonem. Ochranným pásmem, které činí 2,5 metru, se rozumí sou-
vislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu nebo roz-
vod tepelné energie, určený k zajištění spolehlivého provozu horko-
vodu a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku třetích osob. 
V ochranném pásmu zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by 
mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost jeho pro-
vozu. Vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno 
provádět pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele 
horkovodu. 
Ochranné  pásmo  horkovodu,  které  stanoví  energetický  zákon,  ne-
bylo  z  hlediska  výsadby  stromů  v  minulosti  respektováno.  Dřeviny  
byly vysázeny i osobami, které nejsou vlastníky dotčených pozemků. 
Stromy rostoucí v trase horkovodu a v jeho ochranném pásmu, bu-
dou z výše uvedených důvodů při rekonstrukci horkovodu vykáceny. 
Před  zahájením kácení  bude  situace  řešena  v  souladu se  zákonem 
o ochraně přírody a krajiny v souvislosti  se zmiňovaným energetic-
kým zákonem. 

Ing. Lenka Vacinová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí



PŘeParkovat Své auto uŽ NeZaPomeNete

Pardubičtí řidiči mají aktuálně možnost využít službu, která je upozor-
ní na blokové čištění v konkrétní ulici, a to s tak dostatečným před-
stihem, který si sami zvolí a zamezí tak zbytečným nepříjemnostem 
související s odtahem vozidla. 
Každý, kdo projeví o službu zájem, se může zaregistrovat na serveru 
www.cisteniulic.cz, kde získá veškeré potřebné informace. Zjedno-
dušeně služba funguje tak, že po registraci je zájemce o připravova-
ném blokovém čištění informován SMS nebo emailem. Zbývá dodat, 
že SMS služba je zpoplatněná, zasílání emailové informace je zdarma.  
Novou službu pro  obyvatele  Pardubic  připravovala  akciová  společ-
nost Služby města Pardubic s provozovatelem serveru cisteniulic.cz 
v průběhu loňského roku, tak aby při zahájení letošní sezóny bloko-
vého čištění byla plně funkční.
Nezbytné čištění ulic, které představuje komplexní strojní a ruční čiš-
tění vozovek, chodníků, parkovišť a cyklostezek se aktuálně rozběhlo. 
Jeho úkolem je odstranit z ulic nepořádek v podobě bláta, písku, pra-
chu, ale i starého listí a trávy, která se zachycuje při krajnicích vozovek.
I v letošním roce bude úklid probíhat v jednotlivých částech města 
dle schváleného Plánu čištění. Četnost čištění ulic je zhruba 1x až 2x 
ročně. Informace o čištění se seznamem ulic a jednotlivými termíny 

je možno nalézt na webových stránkách Služeb města Pardubic a.s., 
www.smp-pce.cz.
Čištění  provádí  Služby  města  Pardubic  a.s.  zametacími  vozy,  které  
jsou  vybaveny  speciálními  agresivními  kartáči  a  válcovými  košťaty.  
Úklidová technika vyčistí ve městě okolo 450 km vozovek, chodníků 
a veřejných prostranství. Nezbytná je také technika na odvoz smete-
ných nečistot. Čištěním se město zbaví více než 20 tun smetků, což 
představuje pět plně naložených nákladních automobilů. Zmiňova-
né tuny nečistot končí na překladišti odpadu v Dražkovicích.
Problémem v procesu čištění města jsou zaparkovaná auta, která sto-
jí u krajnic vozovek a brání tak plynulému projetí úklidové techniky, 
a tím dokonalému vyčištění ulic.
Proto  se  7  dní  před zahájením prací  rozmísťuje  přenosné dopravní  
značení  s  informacemi,  kdy  a  v  kolik  hodin  bude  čištění  probíhat.  
Řidičům tato informace slouží k tomu, aby svá vozidla přeparkovali,  
jinak riskují jeho odtah.
Žádáme proto všechny řidiče, aby tímto respektovali přenosná doprav-
ní  značení,  které  na  blokové  čištění  včas  upozorní.  Výsledem  budou  
čisté ulice, lepší životní prostředí a příjemnější život pro nás všechny.

Služby města Pardubic a.s.

Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III – periodický tisk územního samosprávného 
celku | Vychází jako čtvrtletník | Vydává Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, 

530 12 Pardubice, IČ 00274046 | www.pradubice.eu | Kontakt: tel. 466 799 131,  
e-mail: posta@umo3.mmp. Evidenční číslo: MKČRE 15361 | Náklad: 7000 výtisků

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | duben 2015

8   Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III

Městský obvod Pardubice III pořádá 

každou sobotu od 7. 3. 2015 od 6 do 12 hodin

FArMÁŘsKÉ TrHy
prodej výpěstků a výrobků českých zemědělců a pěstitelů.

Prostranství venkovního tržiště u nákupního centra Dubina

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

při jejichž výrobě bylo použito tradičního a ekologického 
způsobu zpracování.

kam Za Zábavou

Slet čaroDěJNic 
Jako  každý  rok  proběhne  poslední  dubnový  den  –  tedy  ve  čtvrtek  
30.  dubna  2015  –  na  prostranství  centrálního  parku  Dubina  Slet  
čarodějnic.  Začíná v 17.00 hodin tradičním rejem masek a čaroděj-
nickými soutěžemi. Nejen pro čarodějnice, čaroděje a další strašidla, 
ale pro všechny děti i rodiče je připraven program, ve kterém nebu-
de chybět soutěž o nejhezčí čarodějnici a čaroděje, mnoho soutěží 
o ceny, trampolína a další dětské atrakce. Mimo jiné budou moci ná-

vštěvníci shlédnout vystoupení s živým hadem a poté se s ním v pří-
padě zájmu i vyfotit.  „Filipojakubskou noc“ zahájí v 19.45 zapálením 
ohně starosta MO Pardubice III pan Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek. Ko-
lem 21. hodiny pak vystoupí s „ohňovou show“ skupina LORATEGIA 
SUA. K opékání buřtů,  občerstvení,  k tanci  a zpívání  bude hrát sku-
pina PSCB (Pub Session Country Band). Akci pořádá Městský obvod 
Pardubice III ve spolupráci s Kulturním centrem Pardubice.

DoPravNí SoutěŽ Pro Děti
Ve  středu 15.  dubna  Městský  obvod  Pardubice  III  ve  spolupráci  
s Kulturním centrem Dubina a Městskou policií  Pardubice-odděle-
ní  prevence  pořádá  v  lesoparku  Dubina  v  odpoledních  hodinách  
od 12:00 do 16:30 hod akci DOPRAVNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI. Hlavním 
cílem pořádání akce je zaměřit se na osvětu a informovanost a otes-
tovat dopravní znalosti dětí.  Děti si budou moci vyzkoušet své do-
vednosti při jízdě na kole, znalosti pravidel silničního provozu a do-
pravních značek. Účastníci si  mohou nechat zkontrolovat své kolo, 
zda odpovídá pravidlům a bezpečnému provozu. Pro všechny jsou 
připraveny drobné odměny a také občerstvení.

PromeNáDNí koNcerty
Opět ve spolupráci s Kulturním centrem Dubina připravujeme pro-
menádní koncerty k poslechu, posezení, event. i k tanci. Promenád-
ní  koncerty  se  uskuteční  vždy  ve čtvrtek  23. dubna.,  21.  května,  
25.  června  a  24.  září  2015  od  16.30  do  18.30  hodin  v  prostoru  
centrálního  prostranství  Dubina.  Vystupující  soubory  i  doprovodný  
program bude vždy upřesněn na letáčcích.



Slovo StaroSty

vážení spoluobčané, 

otevíráte  naše  druhé  číslo  Zpra-

vodaje  letošního  roku  a  já  se  chci  

s Vámi podělit  o čerstvé informace 

týkající se našeho obvodu. Nejdůle-

žitější  zprávou  je,  že  naše  zastupi-

telstvo na svém dubnovém jednání 

schválilo  programový  dokument  

„Program  rozvoje  na  období  let  

2015  –  2018“,  tedy  na  toto  volební  

období. V něm najdete návrh všech 

investičních  akcí  a  dalších  činností  městského  obvodu,  které  bychom  

chtěli  v uvedeném období  realizovat,  pokud konkrétní  podmínky  a sa-

mozřejmě finanční možnosti našeho rozpočtu dovolí.  Tento dokument 

můžete  nalézt  na  webových  stránkách  našeho  obvodu,  event.  u  nás  

na úřadě.

Výchozím podkladem letošního roku je rozpočet na rok 2015, do kterého 

byly zařazeny následující investiční akce. Nejvíce asi potěším obyvatele 

bytových  domů  čp.  1565  –  1567  v  ulici  Dašická  a  bytového  domu  čp.  

1564 Na Drážce tím, že v letošním roce provedeme stavební úpravy ve-

řejných prostranství  v okolí  těchto domů, vybudujeme nová parkovací 

místa a revitalizujeme zeleň. Dále bychom chtěli ještě v letošním roce 

provést  první  část  oprav  chodníků  v ulici  Na Drážce  od čp.  345 –  358 

a od čp. 1555 – 1564. Jedná se o opravu stávajícího podélného chodníku, 

který bude proveden ze zámkové dlažby.

Další  významnou  akcí  trochu  z  jiného  soudku  je  vybudování  nového  

sportovního  zařízení  pro  starší  děti  a  mládež  –  „parkourové  hřiště“.   

V našem obvodě žije velké množství odrůstajících dětí, pro které jsou již 

stávající dětská hřiště nezajímavá. Sportoviště pro větší děti máme již 

dlouhodobě v plánu rovněž i na základě připomínek Vás občanů. Dlouho 

jsme hledali  vhodné zaměření sportoviště i  jeho umístění,  až jsme ob-

jevili parkour, což je metoda tréninku umožňující překonávání překážek 

ve městě i v přírodním terénu. Nové hřiště s pryžovým povrchem plá-

nujeme  vybudovat  před  Základní  školou  Dubina,  na  stávající  travnaté  

ploše.  Jednotlivé  herní  prvky  budou  doplněny  informacemi  s QR  kódy,  

přes které bude možné z  internetu stáhnout instruktážní  videa k  jed-

notlivým cvikům. V Pardubicích se jedná o první sportoviště tohoto typu 

a může tak sloužit nejen mládeži z našeho obvodu včetně žáků přilehlé 

základní  školy.  Termín  dokončení  hřiště  je  plánován,  pokud  vše  dobře  

půjde, do konce října letošního roku.

Dokončují  se  rovněž  a  pokračují  opravy  chodníků,  a  to  ve  Studánce  

(Spojilská,  Na Kopci  a Pod Lipami)  a Ve Stezkách po plánované rekon-

strukci plynovodního vedení. Rovněž byly dokončeny opravy komunikací 

po  zimě.  Velkou  pozornost  věnujeme  údržbě  veřejných  prostranství,  

v současné době probíhá již třetí seč trávy, kterou pro nás k naší spoko-

jenosti provádí Služby města Pardubic a také údržbě stromů, kterou pro-

vádí rovněž Služby na základě provedené inventarizace stromů, v rámci 

které je zaznamenán zdravotní stav stromů nebo skupin stromů a jejich 

nutné úpravy, omlazení apod.

Oslavili jsme společně Den dětí, myslím, že to byla akce, která se velmi 

vydařila, včetně počasí a již je jen skok do prázdnin, období, na které se 

těší  nejen  děti,  ale  i  my  dospěli  pro  plánování  dovolených  a  odpočin-

ku. Chci v této souvislosti upozornit na akce, které organizuje městský 

obvod  i  o  prázdninách,  pokud  zrovna  netrávíte  svůj  čas  na  dovolené  

mimo Pardubice. Přijměte proto pozvání na Opékání buřtů, na prázdni-

nové akce naší knihovny pro děti (více uvnitř Zpravodaje) a samozřejmě 

na Studánecké posvícení, které letošní prázdniny opět završí. Těším se 

na této akci s Vámi na shledanou.

Přeji Vám krásné a slunečné léto a zasloužený odpočinek o prázdninách 

a dovolených.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

starosta Městského obvodu Pardubice III

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany  červen  2015

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
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Těm, kteří oslaví osmdesát let  

a další kulatá jubilea,  

budou zástupci Městského obvodu 

Pardubice III gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem pana starosty  

i celého městského obvodu.

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří v letních měsících 

oslaví svá životní jubilea.



iNFormace Z oDboru DoPravy a ŽivotNÍHo ProStŘeDÍ

Již podruhé v roce 2015 vám přinášíme prostřednictvím zpravodaje infor-

mace o činnosti odboru dopravy a životního prostředí.

V  dubnu  2015  byla  dokončena  stavba  „oprava  chodníku  v  ulici  

u Háje před bytovým domem čp. 1504 – 1509“.

V  minulém  zpravodaji  proběhla  informace  o  připravované  akci  „oplo-

cení  plochy pro volné pobíhání  psů“  na křižovatce ulic  Blahoutova 

a Na Drážce, nyní jsme požádali stavební úřad Magistrátu města Pardu-

bic o vydání územního souhlasu.

v ulici Potěšilova probíhá oprava chodníku, jehož povrch bude pro-

veden z asfaltu. Jedná se o chodník po pravé straně komunikace od uli-

ce Lesní  po ulici  Dašická,  který byl  již  dříve poškozen,  a po provedené 

rekonstrukci veřejného osvětlení byla už nutná oprava celého povrchu.

Do  poloviny  června  2015  bude  probíhat  stavba  „oprava  chodníků  

v ulici ve Stezkách“.  Jedná se o opravu chodníků dotčených výkopo-

vými pracemi z důvodu rekonstrukce plynovodního vedení. Po započetí 

prací a odfrézování asfaltových krytů v chodnících bylo zjištěno, že pod-

kladní vrstvy neodpovídají příslušné ČSN. Proto nebylo možné provést 

opravy a pokládku asfaltu bez odstranění poškozených podkladních vrs-

tev. Z tohoto důvodu se Městský obvod Pardubice III rozhodl ke změ-

ně stávajícího povrchu na zámkovou dlažbu, která je v případě havárie 

rozebíratelná.  Bylo  nutné  zajistit  zpracování  projektové  dokumentace  

a vydání povolení na změnu stavby. 

Koncem června bude dokončena další část stavby „oprava chodníků 

v ulicích Spojilská, Na Kopci, a Pod lipami v Pardubicích“. V této 

etapě  se  opravuje  chodník  po  pravé  straně  ulice  Spojilská  ve  směru  

od křižovatky ulic Spojilská a Pod Lipami (III. etapa), chodník po pravé 

straně ulice Na Kopci  ve směru od restaurace Slovan k ulici  Pod Lipa-

mi (I. etapa) a o opravu chodníku a chodník po pravé straně ulice Pod 

Lipami ve směru od restaurace U Vojtěchů k ulici Spojilská (II. etapa). 

Součástí II. etapy je i rekonstrukce veřejného osvětlení. 

Dále  připravujeme  vybudování  nového  sportoviště  tzv.  

„parkourové hřiště“ pro starší děti, pro které již běžná 

hřiště nejsou zajímavá.  Parkour je nová sportovní disci-

plína umožňující  překonávání překážek ve městě i v pří-

rodním terénu. 

Základní  myšlenkou  je  schopnost  dostat  se  z  jednoho  

bodu do druhého (a zpět) bezpečně, plynule a efektivně, 

a to za použití vlastního těla. Původně tento sport vznikl 

jako překonávání libovolných překážek v okolním prostře-

dí  (například  větví,  kamenů,  skal,  zábradlí  nebo  betono-

vých zdí). 

Nové hřiště s pryžovým povrchem plánujeme vybudovat 

před  Základní  školou  Dubina,  na  stávající  travnaté  plo-

še.  Toto  hřiště  bude  odpovídat  normě  vztahující  se  na  dětská  hřiště,  

což  zajišťuje  jeho  vyšší  bezpečnost.  Jednotlivé  prvky  budou doplněny  

informacemi s QR kódy, přes které bude možné z internetu stáhnout in-

struktážní videa k jednotlivým cvikům. Na celém světě bylo realizováno 

několik desítek parkourových hřišť včetně České republiky. V Praze bylo 

v roce 2012 otevřeno úplně první hřiště na území České republiky. 

Na  květnovém  jednání  rada  městského  obvodu  Pardubice  iii  

schválila  realizaci  stavby  „Stavební  úpravy  prostoru  u  bytového  

domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická a u bytového domu čp. 1564 v ulici 

Na Drážce, Pardubice“. Stavba bude probíhat od července do října 

letošního roku. Předmětem stavby je úprava a oprava stávajících 

zpevněných ploch v okolí bytových domů čp. 1565 – 1567 a 1564 

včetně  výstavby  nových  parkovacích  míst.  výstavba  nových  

parkovacích míst vzešla z požadavku obyvatel  výše uvedených 

bytových domů. 

U  bytového  domu  čp.  1565  –  1567  v  ulici  Dašická  je  navržena  parko-

vací  plocha  pro  9  šikmých parkovacích  stání  a 4  podélná  stání  podél  

stávajícího chodníku.  Stávající  komunikace s poškozeným betonovým 

povrchem  bude  provedena  z  asfaltu  a  na  jejím  konci  bude  z  důvodu  

bezpečného otáčení vozidel vybudováno obratiště. Chodník ze tří stran 

bytového domu čp. 1565 – 1567 bude opraven a proveden ze zámkové 

dlažby.  V  chodníku  podél  čp.  1567  vedoucím  k  autobusové  zastávce  

v  ulici  Dašická  bude  umístěn  sloupek  z  důvodu  nežádoucího  vjíždění  

vozidel.

U bytového domu čp. 1564 v ulici Na Drážce budou opraveny a rozšíře-

ny stávající chodníky, vybudováno 6 nových kolmých parkovacích stání, 

z toho 1 stání pro osobu tělesně postiženou. Stávající pískoviště bude 

zrušeno a u stávajícího chodníku bude vybudován záliv pro lavičky.  

Příjezd k parkovacím místům bude po asfaltové komunikaci. Pro zvýše-

ní bezpečnosti provozu bude vybudován chodníkový přejezd navazující 

na stávající chodník.

Stávající  asfaltové  parkoviště  u  světelné  křižovatky  bude  rozšířeno  

o 5 nových kolmých parkovacích míst a nově vybudovaný příjezd s as-
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dů před domem pro seniory Dubina Pardubice“,  z důvodu zvýšení 

bezpečnosti při průjezdu místní komunikací, neboť návštěvníci Domova 

pro seniory parkují na místní komunikaci, čímž porušují zákon o provozu 

na pozemních komunikacích.

  Ing. Lenka Vacinová

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

týmy  obsadila  naše  děvčata  cel-

kově 4. místo a v Jarním přeboru 

vybojovala  po  posledním  turnaji  

v Mělníku celkové vítězství! Gratu-

lujeme! Vedení družstva ve složení 

P. Voženílek, R. Kumpán, L. Buben 

a O. Bartůněk věří, že se už v příš-

tím roce projeví změny v tréninko-

vých i herních činnostech. Mladší 

žákyně  našeho  klubu  obsadily  nakonec  4.  příčku  v  dobré  konkurenci  

Společného přeboru a za zmínku stojí i první místo naší M. Voženílkové 

v  tabulce  střelců  s  97  brankami!  Trenérům  P.  Voldánovi  a  V.  Zemkovi  

dívky udělaly radost na nedávném květnovém turnaji ITS v Kunovicích, 

kde  vybojovaly  skvělé  5.  místo  v  těžké  konkurenci  moravských  týmů.  

Družstvo minižaček pod vedením B. Marečkové a F. Chaloupky „pracuje“ 

s děvčaty především na získávání herních návyků, práci s míčem a objíž-

dí nejrůznější  turnaje,  kde hráčky získávají  především první zkušenosti 

s házenou. Minižačky jsou společně s přípravkou, kde náš potěr trénují 

N.  Moravcová,  A.  Papíková,  P.  Vávra  a  L.  Březovjáková,  základem  pro  

vytvoření družstev vyšších věkových kategorií pro příští roky. 

DHK  Pardubice  zve  všechny  příznivce  házené  na  poslední  letošní  tur-

naje: Polabiny Cup 2015 ve dnech 13. – 14. 6. v prostorách Univerzity 

Pardubice a na stejném místě se o týden později odehraje populární 11. 

Plážovka o Pohár Univerzity Pardubice. 

Ostatní info na www.hazena-pardubice.cz   

výrobky z obyčejných prádelních kolíčků,  výroba zámku pro princezny,  

postavička z dřevěné vařečky…

Klub  společenských  her  zve  děti  z  MO  Pardubice  III  na  5.  ročNÍK  

PráZDNiNovéHo  HraNÍ.  Každý  prázdninový  týden  je  připravena  

k zábavě a soutěžení jedna z nových společenských her. Vítězný hráč 

si odnese drobnou cenu.

Přijďte si o prázdninách zahrát a tvořit do knihovny MO Pardubice III.

Bc. Petra Gadlenová

vedoucí knihovny MO Pardubice III

faltovým  povrchem  a  chodník  ze  zámkové  dlažby.  Podle  projektové  

dokumentace má dojít ke kácení dřevin, za které je navržena náhradní 

výsadba keřů a stromů okolo stávajícího dětského hřiště „Zelená brána“.

Z důvodu chybějícího parkoviště u Domova pro seniory v ulici  Blahou-

tova  zadal  Městský  obvod  Pardubice  III  zpracování  projektové  doku-

mentace s názvem „vybudování  parkovacích míst a nových sjez-

KoNec SeZóNy

PráZDNiNy v KNiHovNě Na DubiNě

 Házenkářkám  DHK  Pardu-

bice  všech  kategorií  pomalu  ale  

jistě  končí  sezóna  2014/2015.  

Zbývá  ještě  odehrát  několik  vol-

ných turnajů, zhodnotit výsledky 

a hurá na prázdniny a dovolené!

V  nejrůznějších  soutěžích  a  tur-

najích reprezentují město Pardu-

bice a DHK Pardubice družstva přípravky, minižákyň, mladších a starších 

žákyň, mladších dorostenek a žen. Ženám se letos ve druhé lize nedařilo, 

tak jako v loňském roce, kdy byly ve hře o postup. Jejich konečné čtvr-

té místo v tabulce není tím, co by si trenér R. Šimon představoval. Ale 

už  nyní  pracuje  na  znovuzískání  bývalých  hráček,  aby  po  letní  pauze  

vyrazil  do boje  s posílenou sestavou.  Mladší  dorostenky  nás  letos  re-

prezentovaly  ve  2.  lize,  ale  jejich  družstvo  bylo  z  důvodu  nedostatku  

hráček  dorosteneckého  věku  a  zranění  doplňováno  staršími  žačkami,  

pro které to sice byla dobrá škola, ale na některé vyspělé týmy tvoře-

né čistě mladšími dorostenkami bohužel neměly. Přesto odehrály řadu 

moc pěkných zápasů a občas k úspěchu scházelo  velmi  málo a  i  tolik  

potřebné štěstíčko. Již zmíněné starší žákyně DHK Pardubice měly velmi 

náročnou sezónu. Kromě účasti v celostátní Žákovské lize, kde skonči-

ly  na  sedmnáctém  místě  a  je  tady  konkurence  pětadvaceti  družstev,  

bojovaly o body ve dvou dalších přeborech. A k tomu se zúčastnily dal-

ších samostatných turnajů. Ve Společném přeboru se silnými pražskými 

Již  dávno  vzalo  za  své  rčení  o  okurkové  sezóně  v  knihovnách  v  ob-

dobí  letních  prázdnin.  Vedle  pravidelných  knihovnických  prací  máme  

v knihovně na Dubině připraveny aktivity zejména pro děti, které zůstá-

vají po dobu hlavních prázdnin doma. 

Právě na tyto děti čeká v Knihovně MO Pardubice III tradiční blok zába-

vy a především StŘeDečNÍ ruKoDělNé DÍlNičKy,  které si  získá-

vají čím dál více svých příznivců. Ve středečních tvořivých odpoledních 

čeká  návštěvníky  ochutnávka  různých  technik.  Malování  na  kamínky,  

dequapage, dárečky pro maminky, tatínky nebo kamarády, gumičkování, 
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PromeNáDNÍ KoNcerty  
Na ProStraNStvÍ ceNtrálNÍHo  
ParKu DubiNa v ParDubicÍcH

Příznivce dechové hudby zveme  

ve čtvrtek 25. června 2015 a 24. září 2015 

 na společně posezení v čase od 16:30 do 18:30 hod.

Ve čtvrtek 25. června se můžete těšit  

na vystoupení  „orchestru Jana Kvíčaly“  

a ve čtvrtek 24. září na vystoupení „Pernštejnky“.  

Přestávky vyplní program mažoretek PM Stars.

Přijďte společně s námi strávit dva čtvrteční podvečery,  

zanotovat si oblíbené písničky a třeba si i zatančit.

měStSKý obvoD PoDPoruJe Kulturu, 
SPort, mláDeŽ a volNý čaS

Stejně tak, jak tomu je od počátku svého vzniku, podporuje Městský ob-

vod Pardubice III i v roce 2015 činnost místních mateřských a základ-

ních škol, místních zájmových organizací a dalších občanských sdružení 

prostřednictvím finanční podpory na konkrétní akce ze svého rozpočtu.

Pro letošní rok posuzovala Humanitní komise Rady městského obvodu 

Pardubice III 34 žádostí na podporu jednotlivých kulturních, společen-

ských,  sportovních  a  dalších  zájmových  aktivit.  Jedná  se  především  

o  akce  pořádané  pro  děti  místními  mateřskými  a  základními  školami,  

podporováni jsou též talentovaní žáci základních škol, či je jim udělová-

no ocenění fair play. Vybraní žáci obdrží na konci školního roku odměnou 

za své počiny dárkovou poukázku. Nezapomínáme ovšem ani na podpo-

ru kulturního a společenského vyžití seniorů. 

V letošním roce byly rozděleny dotace v celkové výši 188 400 Kč. Všech-

ny byly schváleny Radou městského obvodu Pardubice III a v součas-

nosti jsou již vyplaceny.

Poskytnuté dotace v roce 2015:

A) Tradiční sportovní akce na území MO III 12 000 Kč
B) Akce předškolních zařízení 76 000 Kč
C) Akce základních škol 35 000 Kč
D) Spolková činnost seniorů 24 000 Kč
E) Akce společenského charakteru ostatních subjektů 21 400 Kč
F) Podpora talentovaných žáků ZŠ a ceny fair play 10 000 Kč

Dotace z rezervy rady nebo starosty MO 10 000 Kč

Ing. Irena Štěpánková

tajemník humanitní komise

DeN Země ve StuDáNce

Na  konci  dubna  žáci  i  učitelé  Základní  školy  ve  Studánce  oslavili  Den  

Země.  Novinkou  letošní  akce  byla  partnerská  spolupráce  se  Službami  

města Pardubic, které se podílely na její realizaci.

Stalo se dobrou tradicí, že většinu výukových programů připravují starší 

žáci školy pro své mladší spolužáky. Pro letošní rok bylo zvoleno téma 

„ekosystém lesa“.

V den „D“ byl areál školy nabitý nejrůznějšími aktivitami a zaplněn re-

kordním  počtem  třiceti  stánků,  ve  kterých  žáci  plnili  úkoly  spojené  

s  environmentální tématikou. V areálu školy nejstarší žáci navíc natírali 

lavičky, pleli záhony, přesazovali květiny a vytvořili nový ozdobný i prak-

tický prvek v areálu školy – hmatovou stezku.

Žáci  prvních  až  sedmých tříd  se  zúčastnili  besedy s ekoložkou Služeb 

města  Pardubic,  Šárkou  Klicperovou,  která  jim  poutavou  formou  při-

blížila,  co všechno mají  zaměstnanci  jejich firmy ve městě na starosti  

a v čem jsou nám všem prospěšní. Zajímavá byla také výuka správné se-

parace odpadů – většinu věcí si žáci v rámci besedy vyzkoušeli i v praxi.

Velkému zájmu se těšila výtvarná soutěž na téma ekologie, kterou vy-

hlásily Služby města. Žáci se do soutěže pustili s vervou a vytvořili mno-

ho krásných, řemeslně dokonalých obrázků i výrobků vystihující   právě 

ekologickou tématiku.  V mnoha případech využili při tvorbě právě od-

padní materiály – plastové láhve, víčka nebo polyetylenové sáčky.  Svá 

dílka žáci tvořili jednotlivě i ve skupinkách, někdy se do tvorby zapojila 

společně celá třída.

Vyhlášení  a  ocenění  deseti  nejlepších  prací  proběhlo  prvního  června  

v areálu Služeb města Pardubic. Ocenění žáci si prohlédli  areál Služeb, 

seznámily se s fungováním a významem separačního dvora i speciální 

technikou, kterou Služby potřebují k realizaci své práce.   

Na závěr nutno dodat, že výše zmiňovaná akce nebyla první, při které 

škola ve Studánce se Službami spolupracovala. V loňském roce se na-

příklad  žáci  pátých  tříd  v  rámci  akce  realizované  Službami  naučili,  jak  

vzniká a k čemu je užitečný kompost nebo se na separačním dvoře učili, 

proč je důležité třídit odpad. 
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Čištění místních komunikací  • Červenec – listopad 2015

16. 9. L. Malé od točny MHD, včetně parkoviště za zdravotním střediskem 
– obě strany

21. 9. Na Okrouhlíku od ul. Dašická k ul. Štrossova – obě strany

21. 9. U Háje od ul. Na Okrouhlíku k ul. Bezdíčkova – obě strany

23. 9. Luďka Matury – parkoviště před č.p. 810 – 816

24. 9. Na Okrouhlíku od ul. Sezemická k ul. U Háje – obě strany

24. 9. Bezdíčkova od ul. Na Drážce k ul. Sezemická  – obě strany

29. 9. 22. července od ul. Lesní k ul. Mandysova – obě strany

30. 9. Erno Košťála – parkoviště před č.p. 987 – 989 a 994 – 995

1. 10. Erno Košťála – parkoviště před č.p. 1000 – 1004

1. 10. Dašická – parkoviště na křižovatce s ul. Luční

6. 10. Blahoutova od ul. Na Drážce k ul. K Lesu – obě strany

7. 10. U Zábran od ul. Luční po ul. Staročernská – obě strany

12. 10. Dubinská kom. ve tvaru U od č.p. 728 – 737 vč. parkovišť

13. 10. Na Hrázi, celá od ul. K Lesu – obě strany

14. 10. Jana Zajíce parkoviště před č.p. 860 – 864

23. 10. Jana Zajíce parkoviště od č.p. 860 k ul. Luďka Matury

29. 10. Úzká

29. 10. Lesní od ul. Spojilská k ul. Potěšilova – obě strany

4. 11. Rumunská

čištění s odtahem

6. 8. J. Janáčka – obě strany

7. 8. U Háje – obě strany

12. 8. Bezdíčkova – od ul. Na Drážce po ul. Sakařova – obě strany

9. 10. spojovací. kom. mezi ul. E. Košťála a Dubinská vč. parkovišť

12. 10. J. Janáčka – obě strany

13. 10. V. Junkové – obě strany

23. 10. E. Košťála – obě strany

V průběhu měsíců března až listopadu proběhne na území našeho obvo-

du blokové čištění a čištění s odtahem. 

Při blokovém čištění se provádí kompletní vyčištění dotčené komunikace 

případně přilehlých chodníků od nánosů nečistot a travin u obrub včetně 

vyčištění kanálových vpustí. Sedm dnů před zahájením blokového čiště-

ní je rozmístěné dopravní značení, které upozorňuje řidiče, že musí svá 

vozidla zaparkovat na jiném místě. V případě, že tak neučiní,  bude jim 

vozidlo odtaženo.  

Při čištění komunikací s odtahem vozidel se provádí strojní odstranění 

velkých nánosů nečistot u obrub a strojní dočištění vozovky zametacím 

vozem včetně umytí. Tento způsob čištění komunikací se provádí tam, 

kde nelze zajistit běžné strojní čištění vozovek zejména z důvodu trva-

lého parkování vozidel. 

Ostatní  vozovky budou zametány strojně,  s vynecháním míst,  na kte-

rých budou zaparkované automobily. Dále bude prováděno strojní čiště-

ní chodníků, které jsou zařazeny do harmonogramu. 

Čištění města zajišťuje dle stanoveného harmonogramu čištění města 

Magistrát města Pardubic,  odbor dopravy,  který si  vyhrazuje možnost 

změny termínů čištění komunikací. 

blokové čištění ve 2. pololetí 2015 na území mo Pardubice iii

8. 7. Jana Zajíce – park. podél č.p. 984 – 953 – 954 a vnitrobl. č.p. 953, 954 
a 955 – 956

16. 7. Dubové návrší od ul. Dubinská včt. parkovišť

17. 7. Tichá – obě strany

31. 7. Jana Zajíce – parkoviště před č.p. 966 – 969 až k č.p. 714

6. 8. Dašická – parkoviště před čp. 1755 – 1771

7. 8. Spojilská – před čp. 1773 – 1779

12. 8. Mandysova od ul. U Zábran k ul. Spojilská – obě strany

12. 8. E. Košťála od J. Janáčka k č.p. 100, včetně parkovišť u č.p. 957 – 958

14. 8. V. Junkové – Blahoutova – parkov. + komunikace 499–506 a u č.p. 
643

14. 8. Jana Zajíce – parkoviště před č.p. 857 – 859 a č.p. 984 – 986

14. 8. Luďka Matury – parkoviště před č.p. 851 – 852

19. 8. Dašická – parkoviště za č.p. 1564 a 1565–1567

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

25. 8. Josefa Janáčka – parkoviště před č.p. 947 – 952

26. 8. Erno Košťála od č.p. 1005 (u výměník. stanice) kolem penzionu,  
vč. park. – obě strany

27. 8. Jana Zajíce – parkoviště mezi Pergolou a DK Dubina

28. 8. Luční – parkoviště před ZŠ Studánka

31. 8. Erno Košťála – parkoviště před č.p. 974 – 979

2. 9.
Na Drážce obslužní komunikace od ul. V. Junkové k ul. Dašická  
(pravá strana), včt. parkovišť po celé délce komunikace a točny  
MHD č. 5 – obě strany

3. 9. L. Matury parkoviště za č.p. 851 – 852

15. 9. Krátká od ul. Rábova po ul. Dašická  – obě strany

16. 9. Radiomechaniků

16. 9. Skrbkova – obě strany   

POČÍTAČE  
PRO SENIORY
Kurz pro seniory o celkové délce 10 lekcí byl  
v první pololetí velmi úspěšný. Pro druhou  
polovinu roku se připravuje otevření dalších kursů.  
Již nyní se kapacita kurzu pomalu plní,  
proto se neváhejte přihlásit.

Cílem kurzů je naučit se základům práce s počítačem,  
rozšířit si znalosti a dovednosti při práci na PC a na internetu.
Kurzem Vás provedou zkušení lektoři Mgr. Jakub Žvaček na  
ZŠ Dubina a Mgr. Jiří Mandys na ZŠ Studánka.
• pro ZŠ Dubina více informací na tel. čísle: 466 262 878, 602 280 707 
kontaktní osoba Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy

• pro ZŠ Studánka více informací na tel. čísle 466 651 602 
kontaktní osoba Mgr. Ivana Nejedlá – ředitelka školy
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Kam Dále Za Zábavou

Hry Pro SeNiory

V minulém čísle jsme přinesli připomínku společenských akcí pro I. po-

loletí  tohoto  roku,  nyní  připomínáme termíny  dalších  akcí  pořádaných  

Městským obvodem Pardubice III. 

StuDáNecKé PoSvÍceNÍ

Určitě  největší  a nejnavštěvovanější  naší  akcí  je  Studánecké  posvíce-

ní, které se letos uskuteční v neděli 30. srpna. Tradičně bude připraven 

bohatý kulturní program, soutěže a atrakce pro děti a občerstvení pro 

všechny. Doufejme, že vyjde počasí a rozloučíme se tak s létem a prázd-

ninami.

oPéKáNÍ buŘtŮ

V  letošním  roce  v  měsících  červen  až  září  po  6  pátečních  podvečerů  

střídavě Na Drážce u restaurace Galanta a v centrálním parku na Dubině 

budeme opékat buřty v doprovodu country kapel v těchto termínech – 

10. 7., 7. 8. a 11. 9. Na Drážce, 19. 6., 24. 7. a 21. 8. Na Dubině.

Hry Pro SeNiory

Naladěni  úspěchem této  akce  v  loňském roce,  pořádáme  i  v  letošním 

roce nejen pro dříve narozené ve středu 16. 9. druhý ročník této spor-

tovní a zábavné akce. Sportovní klání se opět uskuteční na petanguo-

vém hřišti v centru Dubiny, na ploše před základní školou Dubina a jejím 

sportovním hřišti a v lesoparku Dubina.

DraKiáDa

Akce spojená s pouštěním draků se uskuteční v měsíci říjnu, termín bude 

upřesněn. V rámci akce proběhne řada doprovodných soutěží, mimo jiné 

soutěž o nejlepšího vlastnoručně vyrobeného draka. 

vÍtáNÍ PoDZimu

Ve  spolupráci  se  Základní  školou  Dubina  přivítáme  nejen  podzim,  ale  

oslavíme i svatého Václava, a to v úterý 29. září.

Městský  obvod  Pardubice  III  ve  spolupráci  s  KC  Pardubice  a  klubem  

SENSEN (Senzační senioři) pořádá dne 16. 9. 2015 od 14 hodin druhý 

ročník akce „Hry pro seniory“.

Akce se  bude konat  v centru  sídliště  Dubina 

a na účastníky  bude  čekat  řada  her,  soutěží  

pro jednotlivce i kolektivy, ale také i turistické 

disciplíny,  zdravotní  poradna  a  další  aktivity  

vhodné pro dříve narozené.

Senioři budou moci závodit ve hře petangue, 

v kuželkách, přehazované či volejbalu. Zájem-

StraŠiDelNá SteZKa

Ve  spolupráci  se  Základní  školou  Studánka  oslavíme  v  pátek  6.  11.   

halloween.

váNočNÍ ZPÍváNÍ

I letos den před Štědrým dnem se sejdeme u ozdobeného a rozzářeného 

vánočního stromu v centru Dubiny při  společném notování  vánočních 

koled v očekávání nejkrásnějšího dne v roce. 

Dále připomínáme, že pro starší občany našeho městského obvodu bu-

dou  otevřeny  ve  spolupráci  se  základními  školami  Dubina  a Studánka  

další, a to podzimní kurzy „Počítače pro seniory“, v měsících září až pro-

sinec. Kurzy opět povedou zkušení lektoři.  Předmětem kurzů je naučit 

starší  občany  základům  práce  s  PC  a  internetem,  získání  nových  po-

znatků při používání výpočetní techniky a rozšíření si svých dovedností 

při práci s počítačem.

O dalších aktivitách a plánovaných akcích a jejich přesných termínech 

konání  Vás  budeme  průběžně  informovat  na  internetových  stánkách  

a vývěskách našeho městského obvodu nebo prostřednictvím Zpravo-

daje, který naleznete ve svých domovních schránkách. 

ci  budou  také  zaučeni  lektorkou  v  chůzi  pomocí  holí  (nordic  walking)  

a dalším v cvičení v rámci podpory zdravého stylu života. Aktivní účast-

níci na závěr dostanou diplom, který jim bude 

připomínat  jejich  sportovní  i  společenské  

úspěchy.

Zveme  všechny  seniory  a  jejich  rodinné  pří-

slušníky,  kteří  chtějí  strávit  příjemné  odpole-

dne v pěkném prostředí na 2. ročník „Her pro 

seniory“!

Humanitní komise RMO Pardubice III
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SPlatNoSt a výběr mÍStNÍcH PoPlatKŮ Za tKo a Ze PSŮ v roce 2015

Upozorňujeme proto poplatníky, kteří své závazky ještě nesplnili, nechť 

tak učiní neprodleně, vyhnou se tak nepříjemnostem spojených s dalším 

vymáháním.

Platby lze učinit bezhotovostním bankovním převodem na účet Měst-

ského obvodu Pardubice III č. 181632479/0300, VS ve tvaru uvedeném 

na složence  či  ve zprávě  pro  příjemce  uvést  příjmení,  jméno  a datum 

narození poplatníka, aby bylo možno řádně a bezchybně přiřadit platbu. 

Dále je možno platby učinit v hotovosti na pokladně Úřadu městského 

obvodu Pardubice  III,  Jana  Zajíce  983 (vedle  kanceláře  č.  4)  v  těchto  

časech:

Po a St 8:00 – 17:00 hod

Út a čt 8:00 – 15:30 hod

Pá  8:00 – 14:00 hod

Bližší informace k poplatkové povinnosti, placení poplatků či další infor-

mace k výběru místních poplatků podají referentky odboru ekonomické-

ho a vnitřních věcí paní Alena Vladyková na tel. č. 466 799 135 a paní 

Petra Lemberková na tel. č. 466 799 138.

Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy,  třídění,  využívání  a odstraňování  komunálních  odpadů (TKO)  

pro rok 2015 uplynula dne 30. dubna 2015. 

Splatnost místního poplatku ze psů pro rok 2015 uplynula již 15. března 

2015. Tato splatnost byla závazná pro ty poplatníky místního poplatku 

ze psů, kteří hradí poplatek jednorázově a nemají sjednány pololetní či 

čtvrtletní splátky. 

Koncem měsíce února proběhla distribuce složenek k placení  místních 

poplatků za TKO a ze psů poplatníkům do  jejich domovních schránek.  

Případná ztráta či nedoručení složenek nezbavuje občany jejich poplat-

kové povinnosti. Tisk a distribuce složenek je nadstandardní služba ze 

strany  správce  místního  poplatku  (úřadu  městského  obvodu)  a  slouží  

občanům k připomenutí jejich poplatkové povinnosti. 

Je  stále  velký  počet  poplatníků,  kteří  svou  zákonnou  povinnost  platit  

místní  poplatky  nedodržují  v  termínu,  či  ji  zcela  ignorují.  Neplatící  po-

platníci se vystavují vymáhání nedoplatků formou exekuce a vynaložení 

dalších nemalých finančních prostředků za exekuční náklady. 

PráZDNiNové HraNÍ v KNiHovNě Na DubiNě

Každý prázdninový týden si můžete přijít zahrát oblíbené společenské hry a vyhrát drobné ceny! Společ-
ného trávení volného času v knihovně v červenci i srpnu se mohou zúčastnit nejen zaregistrovaní hráči, 
ale i děti, které dosud pravidelně knihovnu nenavštěvují. 

měStSKý obvoD ParDubice iii PoDPoruJe čteNÍ.

SKáKaJÍcÍ KrálÍčeK 1. – 10. července 2015   

Kdo chytí králíčka, vyhrál!

Dobble KiDS 13. – 17. července 2015

Najdi stejné obrázky a rychle je pojmenuj.

Švábi v KucHyNi 20. – 24. července 2015

Švába se snažíme rychle dostat do kuchyně dru-

hého spoluhráče!

KloKaNi   27. – 31. července 2015

Jedenáct barevných klokánků přeskakuje od hráče 

k hráči. Cílem je vačnatce ubránit před protihráči!

SuPer FarmáŘ 3. - 7. srpna 2015

Tvé stádo se neustále rozrůstá, ale pozor! Kolem 

se potuluje liška a vlk… 

JoŽiN Z baŽiN 10. - 14. srpna 2015

Zkuste ulovit Jožina. Přelstíte ho?

HePčÍ! iGlŮ 17. - 21. srpna 2015

Pomozte Kejchalovi opravit iglů!

HáDeJ KDo? eXra 24. - 28. srpna 2015

Vyhrává ten, komu se podaří nejdříve odhalit tvář 

soupeře. 

                                         

Tím ale prázdniny nekončí! Sejdeme se v neděli 30. srpna na Studáneckém posvícení J
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SPortovNÍ tŘÍDy Se ZaměŘeNÍm Na baSKetbal Na ZŠ StuDáNKa SKlÍZÍ Své ovoce

Ve dnech 12. – 14. května se chlapci z 6. a 7. tříd účastnili tzv. And 1 cupu, 

který je vypsán právě pro tuto kategorii. Turnaj se odehrál v dalekých Kla-

tovech.  Na ši  bor  ci  pro  cháze li  turnajem hlad ce,  když po měrně jasně pře-

hrá li týmy z Písku, Li to měř ic a Pro s tějova a tím se pro bo jova li do fi nále. 

V něm se utka li s žáky z Kla tov. Po nervy drásajícím zápase kluci pro hrá li 

až po pro dlou žení o je den koš. Přivezli te dy krás né 2. mís to.  

Vedení školy ZŠ Pardubice-Studánka

V letošním roce se žáci i žákyně školy probojovali přes okresní, krajská 

kola a kvalifikace až do republikového finále v basketbale v obou vypsa-

ných kategoriích.

Ve dnech 29. – 30. dubna se žákyně  školy  z 8.  a 9.  tříd vydaly repre-

zentovat naši školu do Jindřichova Hradce, kde obsadily pěkné 5. místo. 

Kristýna Šotolová byla dokonce vyhlášená hráčkou turnaje. 

Pohodové rodinné letní podvečery s opékáním buřtů 
a hudbou pořádá Městský obvod Pardubice III.  

Centrální park na Dubině v pátek

19. června, 24. července a 21. srpna 2015  

od 19 do 22 hod,

prostranství u restaurace Galanta v pátek

10. července, 7. srpna a 11. září 2015  

od 19 do 22 hod.

Vlastní buřty a dobrou náladu s sebou! 

Přejeme Vám krásné prázdniny

Letní opékání buřtů



Slovo StaroSty

vážení spoluobčané, 
čas je  skutečně relativní,  letní  měsí-
ce ubíhají  vždy nějak rychleji,  než ty 
zimní a tak letošní neobvykle krásné 
léto pomalu začíná být minulostí, ale 
zřejmě ani to babí se nedá zahanbit. 
Věřím, že jste si prázdniny a dovolené 
užili  podle  svých  představ  a  nabrali  
síly do dalších pracovních i jiných ak-
tivit a že jste si společně s dětmi užili 
Studánecké posvícení.
V  našem  podzimním  Zpravodaji  se  
s vámi chci podělit o nejnovější infor-

mace o dění v našem obvodu. V červnu byla dokončena a poté zkolaudo-
vána další etapa rekonstrukce chodníků ve Studánce v ulici Na Kopci, Pod 
Lipami a Spojilské. V rámci této, dá se říci několikaleté investiční činnosti, 
zbývá dokončit další dvě etapy rekonstrukce chodníků, a to druhou stra-
nou ulice Spojilská a Pod Lipami a ulice Hraniční včetně veřejného osvět-
lení, které by měly být realizovány s ohledem na náš rozpočet v dalších le-
tech. V současné době probíhají stavební úpravy prostoru v okolí bytových 
domů čp. 1564 – 1567 v ulici Dašická a Na Drážce opravou stávajících zpev-
něných  ploch  a  výstavbou  nových  parkovacích  míst  včetně  revitalizace   
zeleně.
Ještě v letošním roce bychom chtěli na tento úsek navázat rekonstrukcí 
chodníků v ulici Na Drážce od čp. 345 – 358 a od čp. 1555 – 1564, které 
budou provedeny ze zámkové dlažby. Dále je zpracována studie sadových 
úprav ve vnitrobloku tvořeném bytovými domy čp. 418, čp. 345-51 a čp. 
359-365 v ulici Na Drážce. Tento záměr byl zpracován na základě jednání 
se zástupci uvedených bytových domů. Jedná se zejména o úpravu stá-
vající zeleně a o nové výsadby dřevin. Možná jste při procházkách zazna-
menali osazení laviček a nových informačních tabulí ve Studáneckém lese. 
V nejbližší době by měly přibýt i nové rozcestníky.
V minulém čísle Zpravodaje jsem Vás informoval  o přípravě nového par-
kourového hřiště pro starší děti před Základní školou Dubina. V současné 
době je již hotova projektová dokumentace a probíhá příslušné řízení o po-
volení stavby. Od jeho průběhu a příslušných lhůt se odvíjí termín zhotove-
ní stavby. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo uvést hřiště do užívání dříve 
než na avizovaném konci října letošního roku. Je již také dokončeno oplo-
cení „psí louky“ na křižovatce Blahoutova a Na Drážce. Budeme rádi, když 
nám svým zájmem o využití  této  plochy  dáte  impuls  k osazení  různých 
překážek pro pejsky, o kterém uvažujeme, aby jejich vyžití bylo aktivnější.
V  minulém  Zpravodaji  jsme  přinesli  podrobnou  informaci  o  kulturních  
a společenských akcích, které organizujeme v našem obvodě do konce le-
tošního roku. Rád bych se zmínil a pozval Vás v tuto chvíli zejména na Hry 
pro seniory, které se letos budou konat podruhé a které jsou určeny nejen 

dříve narozeným. Ve středu 16. září od 14 hodin budou účastníci těchto her 
sportovat, hrát si, soutěžit a získávat různé informace, zejména z oblasti 
zdravotní, v centru sídliště Dubina a přilehlých lokalitách a sportovištích.
Nenechte  si  ujít  tuto  ani  jiné  možnosti  setkávání  se  s  ostatními  spolu-
občany,  i  já  se  těším na setkání  s Vámi.  Ale  protože  se  určitě  neuvidím 
se  všemi  J,  přeji  Vám touto  cestou dobrou náladu a úspěch ve Vašem 
konání.  Stejné  přání  adresuji  i  našim  dětem,  žákům  a  studentům,  kteří   
1. září zasedli opět do školních lavic. 
Mějte krásné dny  

Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III
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Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
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Sportovní klání pro dříve narozené... nejen pro ty

Ve středu 16.  září  2015  od 14.00  do 18.00  hod.  pořádá  Městský  
obvod Pardubice III druhý ročník Her pro seniory. 

Sportovní klání se odehraje na několika stanovištích: na petanquovém 
hřišti v centru Dubiny, na prostranství před základní školu Dubina, na při-
lehlém sportovním hřišti a v lesoparku Dubina. Připraveny jsou soutěže 
v přehazované, hodu na cíl a do dálky či střelba na koš, orientační chůze, 
stopovaná, venkovní kuželky, petanque nebo také vědomostní soutěže 
a kvizy. Budete si moci nechat změřit tlak, v malé zdravotní poradně zís-
kat odpovědi své dotazy a získáte informace o zdravém životním stylu.

Při organizaci her a zajištění akce úzce spolupracujeme se sdružením  
Sensen (Senzační senior) a Kulturním centrem Pardubice.

Pro zúčastněné jsou připravena ocenění a drobné výhry.

Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III  1
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buDoucnoSt Hřiště na SlovanecH

Jindy  poklidnou  atmosféru  letních  měsíců  letos  rozvířilo  dění  kolem  
fotbalového  hřiště  uprostřed  Slovan.  Řada  sousedů  se  v  červnu  zú-
častnila  klíčového  jednání  zastupitelstva  Pardubic,  kde  byl  vysloven  
nesouhlas  se  změnou územního plánu ze  sportoviště  na plochu tzv.  
příměstského bydlení.  Jako starousedlík a zastupitel „velké“ i „malé“ 
radnice jsem se pochopitelně ocitl přímo v centru dění.  Osud našeho 
velkého hřiště mi  leží  na srdci.  Můj  děda Jaromír  pomáhal  hřiště pro 
tehdejší TJ SLOVAN TMS osobně stavět, strávil jsem zde většinu svého 
dětství a se svojí rodinou stále bydlím v těsném sousedství. Je proto 
logické, že podporuji zachování této cenné plochy pro sport a veřejný 
odpočinek. 
Příběh stadionu nekončí, naopak teprve začíná. Současný provozova-
tel FK SLOVAN se rozhodl ukončit sportovní činnost v dosavadní podo-
bě a rád by se věnoval klubové činnosti v menším rozsahu a na jiném 
místě.  A  přichází  otázky.  Kdo  bude  sportoviště  nadále  provozovat?  
Jaké aktivity by měly na místě vzniknout? Je správné, že řada pejskařů 
z okolí překonává nelegálně plot a venčí své miláčky na místě, které je 
určené pro sport? Úkolem nás politiků je nalézt řešení.   Možností  je 
více a nebude jednoduché nalézt tu nejlepší. Proto chci, milí spoluob-
čané, poprosit o pomoc i vás. Máte pro samosprávu obvodu tipy, o co 
by se měla zasadit?  Chcete více sportu nebo parkových úprav?  A co 
nápad na odprodej menší části pozemku, který by zajistil chybějící fi-
nance na vybudování moderní odpočinkové a sportovní zóny? Napište 
mi, prosím, své nápady. 
Adresa je: martin.kolovratnik@mmp.cz.  Dovoluji si Vás pozvat i k hla-
sování v anketě, kterou jsme spustili na webových stránkách našeho 
obvodu (www.pardubice.eu  MO III  ostatní  ankety).

 Ing. Martin Kolovratník 
Poslanec Parlamentu ČR, zastupitel města Pardubic a MO III

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | září 2015

DoPravní koncePce Zóny 30  
ParDubice - StuDánka

vítání PoDZimu na DubinSké škole 
Již traDicí 

Nové řešení koncepce zóny 30 ve Studánce bylo zpracováno stu-
denty  Dopravní  fakulty  Univerzity  Pardubice  na  žádost  Odboru  
hlavního architekta Magistrátu města Pardubic.
Navrhovaným  dopravním  omezením  s  povolenou  rychlostí  30  
km/h  a  zákazem  vjezdu  pro  nákladní  automobily  si  studie  klade  
za  cíl  zklidnění  celé  oblasti  s  pobytovou  funkcí,  zvýšení  bezpeč-
nosti  všech  účastníků  silničního  provozu  i  chodců,  zlegalizování  
parkování v uličním prostoru, zlepšení propustnosti dopravy (cyklo-
obousměrky, návaznost tras pro pěší) a plošné odstranění svislého 
dopravního  značení  s  uplatněním  obecné  úpravy  provozu  na  po-
zemních komunikacích podle zákona č. 361/2000Sb.
Navrhované řešení dopravního značení na Studánce je k nahlédnu-
tí na stránkách Městského obvodu Pardubice III v sekci investiční 
akce - připravované. Případné dotazy a připomínky můžete zaslat 
na e-mail posta@umo3.mmp.cz.

v úterý 22. září 2015 od 10.00 hod. do 16.00 hod. se ZŠ Dubi-
na opět zahalí do barev nadcházejícího ročního období. Již pošesté 
se na prostranství před školou bude konat akce vítání podzimu. 
Všechny žáky a návštěvníky pozdraví svatá Ludmila a svatý Václav 
s družinou. Poté se celá škola v barevném průvodu projde sídlištěm.  
Žáci, malé děti z mateřských škol i široká veřejnost si budou moci 
užít  den plný her,  tvoření  a úkolů.  Připraveno bude např.  zdobení 
perníčků,  keramická dílna,  ukázka práce dráteníka,  výtvarná dílna, 
tvoření pavoučků pro štěstí, cvrnkání oříšků do jamek, házení šišek 
na cíl. Pro návštěvníky budou připraveny i některé typicky podzimní 
aktivity jako výlov kapříků či pečení brambor. Atmosféru akce zpří-
jemní reprodukovaná hudba. S organizací pomohou učitelé, starší 
žáci druhého stupně i ostatní zaměstnanci školy. Doufáme, že se 
všichni příjemně naladíme na přicházející roční období. tato akce 
se uskuteční  již tradičně ve spolupráci s městským obvodem 
Pardubice iii.                                                                                     

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková  
ředitelka školy
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Otázky do ankety:

Jak by podle Vás mělo vypadat 

hřiště na Slovanech?

1.  Upřednostňuji zachování 

stávajícího stavu.

2.  Chci v íce parkových úprav.

3.  Chci v íce menších sportovišť 

typu streetball, petanque, 

malá kopaná apod.
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školní Hřiště na Zš Dubinavy Se Ptáte – my oDPovíDáme

Školní hřiště je pro veřejnost otevřeno od 1. 4. 2015  do 31. 10. 2015;
uzavřeno  od  1. 11. 2015 do 31. 3. 2016.

PROVOZNí DOBA:
Všední dny: 16.00 – 20.00 hod.
Víkendy (od 1. 3. do 30. 4.): 12.00 – 20.00 hod.
Víkendy a hlavní prázdniny: 9.00 –  20.00 hod.

Se zkracováním dne se krátí i provozní doba. 
O státních svátcích je školní hřiště pro veřejnost uzavřeno.
Kontakt (správce): 723 068 612

Prosíme  návštěvníky,  aby  dodržovali  a  respektovali  provozní  období  
školního hřiště pro veřejnost. V zimním období není povoleno využívat 
sportoviště.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková 
ředitelka školy   

Jaká jsou pravidla pro osazení a výměnu měřičů tepla 
a studené a teplé vody v bytových jednotkách?

Rozúčtování nákladů na teplo se provádí podle dosud platné vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravi-
dla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů 
na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Tato vy-
hláška předepisuje rozúčtování nákladů na vytápění variantně,  v první  
variantě s namontovanými indikátory rozúčtování nákladů na dodávku 
tepla, v druhé variantě bez namontovaných indikátorů. Stejně tak pře-
depisuje rozúčtování nákladů na dodávku teplé vody, buď s namontova-
nými vodoměry či bez nich.
Z ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,  ve znění 
zákona č. 318/2012 Sb., § 7, odst. 4 písm. a) vyplývá, že do 1. 1. 2015 
bylo nutno vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími 
dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem. Z výše uvedeného vyplývá, že v bytové 
jednotce je legislativně zajištěna instalace indikátorů — přístrojů regis-
trujících  dodávku  tepla  na  radiátorech,  instalace  bytového  vodoměru  
pro zjištění náměru k vyúčtování dodávky teplé vody, ale žádný právní 
předpis dosud nepřikazuje montáž bytového vodoměru pro zjištění ná-
měru k vyúčtování dodávky studené vody. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou č. 345/2002 Sb., kterou se 
stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení 
typu, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo v příloze druhový seznam 
měřidel a  lhůty pro jejich výměnu, resp. dobu platnosti ověření,  pokud 
jde o zmiňované energie takto:

měřiDla ProtečenéHo množStví voDy

a) na studenou vodu             6 roků

b) na teplou vodu                      4 roky

c) bubnové vodoměry           2 roky

d) objemové vodoměry        6 roků *)

e)  vodoměry na studenou a teplou vodu, používané 
k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům         

5 roků

Zdroj: VaK a.s. Pardubice
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Pět Pé Jako Pétanque, PoDZim,  
Přátelé, PoHoDa, PovíDání

Hledají se hráči/zájemci

Hry Pétanque
 

za účelem společných setkání a hry pétanque na Drážce a na Dubině. 
Pravidla budou na místě vysvětlena, herní soupravy jsou k dispozici

v restauraci Galanta a U Maxe. 

Kontaktujte nás na emailu petanquepce@seznam.cz
nebo v kanceláři starosty 

MO Pardubice III
(tel: 466 799 131).

kuliHerna Dubina – kD Dubina

burZa DětSkéHo oblečení,  
Potřeb a Hraček

1. patro – Jana Zajíce 983, Pardubice

Od 7. září 2015 otevřena vybavená herna pro děti a jejich rodiče s ku-
chyňkou a přebalovací místností. 
Provozní doba: pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 8:30 – 11:30 hod. 
Pravidelné aktivity pro děti, besedy pro rodiče budou probíhat od října. 
Sledujte www.rckulihrasek.cz.

se koná 20. září od 8:30 do 12:00 v kD Dubina.
Rezervace a bližší info na www.rckulihrasek.cz
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tÝDen kniHoven 5. – 11. říJna 2015 

Pro seniory 
roční reGiStrace ZDarma
V knihovně na Dubině se mohou v rámci Týdne knihoven 2015 (od 5. 
do 11. října 2015) bezplatně zaregistrovat senioři s trvalým pobytem 
na území MO Pardubice III na jeden kalendářní rok.

Pro školáky 
Detektivní beSeDy
Novinkou v Týdnu knihoven jsou detektivní besedy pro základní školy 
na území MO Pardubice III. 
Společně zakusíme příběhy plné napětí a záhad. Seznámíme se s kri-
minálními  mini  příběhy  z  knih  švýcarského  autora:  Jürga  Obrista.  
Knihy „Jasný případ?!“ a „Věštkyně Stella Bella a ukradená opička“ pro-
vedou mladší čtenáře napínavou detektivní besedou.

Pro odvážné školáky budou připraveny i další tajuplné příběhy a há-
danky. Zahrajeme si karetní hry „Bílé historky“ a „Černé historky“, kde 
budeme potřebovat odvahu, rozhodnost a logické uvažování. Zapek-
lité  detektivní  případy  odhalíme  pomocí  dedukce,  odhadu  a  dobře  
mířených otázek.
Vyřešíme společně kriminální mini příběhy?  

V  centru  zájmu  19.  ročníku  Týdne  knihoven  jsou  především  čtenáři  
Knihovny Městského obvodu Pardubice III, ovšem letos je pro každou 
cílovou skupinu připraven jiný program. Cílem aktivit knihovny je nabíd-
nout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat 
hlavně o čtenáře stávající.
Na co se můžete těšit:
•	 relaxační tvoření pro mládež i dospělé z MO Pardubice III
•	 roční registrace zdarma pro seniory MO Pardubice III
•	 detektivní besedy pro děti ze ZŠ MO Pardubice III
•	 	facebooková fotosoutěž bude vyhlášena v říjnu na FB Knihovny 

MO Pardubice III

relaxace pro dospělé i mládež
PoDZimní Svícen
V  Knihovně  MO  Pardubice  III  proběhne  oblíbené  zdobení  podzimních  
svícnů s paní  L. Petruželkovou. 
Vytvoříte si dle své fantazie podzimní dekoraci do bytu. Bude se vyrá-
bět  z  podzimních  přírodnin.  Základní  materiál  pro  Vás  bude  připraven  
zdarma.
Termín tvořivého odpoledne bude včas upřesněn – sledujte Facebook 
knihovny mo Pardubice iii! 

ProJekt reGenerace

V  informacích  odboru  dopravy  a  životního  prostředí  je  zmínka,  že  
připravujeme  –  aktualizujeme  projekt  regenerace  panelového  
sídliště Dubina – lokalit č. 3 a č. 6, neboť úpravy lokalit č. 2 a č. 5, 
které jsou vymezeny společnou stezkou pro chodce a cyklisty od uli-
ce Blahoutova po ulici Erno Košťála směrem k ulici Jana Zajíce, Luďka 
Matury a k ulici Dubinská, jsou již z větší části dokončeny. 
Připravujeme úpravy lokalit č. 3 a č. 6, které jsou vymezeny společ-
nou stezkou pro chodce a cyklisty od ulice Blahoutova po ulici Erno 
Košťála  směrem  k  ulici  Lidmily  Malé,  Bartoňova  a  k  ulici  Dubinská.  
Regenerace se týká pouze zástavby panelového typu. Z tohoto pro-
jektu budou dále zpracovávány jednotlivé dokumentace pro stavební 
řízení, které budou předmětem žádostí o dotaci ze státního rozpoč-
tu,  z  programu  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  na  realizaci  jednot-
livých  akcí  v následujících  letech.  V  roce  2016 budeme připracovat 
dokumentaci  pro  stavební  povolení  a  vydání  potřebných  povolení  

k provedení stavby a následně prováděcí  dokumentaci  stavby z  lokali-
ty  č.  3,  kde  budeme  řešit  zejména  nedostatek  parkovacích  míst  mezi  
bytovými domy čp. 821 a čp. 833 v ulici Bartoňova. Na stávajícím nevy-
užívaném antukovém hřišti je navrženo vybudování nového parkoviště 
se 70 novými parkovacími místy, z nichž 5 parkovacích míst je navrženo 
pro  osoby  se  sníženou  schopností  pohybu  a  orientace.  Vedle  výmění-
ku  jsou  navrženy  2  nové  kontejnerové  přístřešky,  do  nichž  se  přemís-
tí  kontejnery  pro  směsný  komunální  a  tříděný  odpad,  které  jsou  nyní  
podél  místní  komunikace  vedle  bytového  domu  čp.  845.  V  křižovatce  
mezi výměníkem, bytovým domem čp. 845 a čp. 833 je navržen příčný 
práh. Součástí projektové dokumentace bude i veřejné osvětlení v dané 
lokalitě a sadové úpravy.

 Ing. Lenka Vacinová 
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

   Knihovna Dubina
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HáZená ve Znamení PříPrav

Pardubickým  házenkářkám  skončila  sezóna  s  koncem  června,  ale  už  
po červencovém „lenošení“ se v srpnu naplno rozběhly přípravy na no-
vou  sezonu  2015/2016.  Nečekaně  horký  srpen  sice  trochu  ovlivnil  in-
tenzitu  fyzické  přípravy,  ale  jinak  vše  probíhalo  dle  plánu.  Ženy  DHK  
Pardubice se nejdříve dvoufázově připravovaly v Pardubicích a pak pro-
běhlo týdenní soustředění v Heřmanově Městci a ke slovu přišla i jízda 
na  kolech.  Jejich  trenér  má  celkem  široký  kádr,  ale  i  tři  marody,  kteří  
se snad brzy zapojí do tréninkového procesu. Do nedalekého městečka 
zavítaly na týden také mladší žačky. Děvčata trénovala v hale i na hři-
šti  a  po  návratu  pokračovala  s  nabíráním  sil  v  Pardubicích.  Náročnou  
fyzickou přípravu absolvovala v druhém srpnovém týdnu na soustředě-
ní v Peci pod Sněžkou družstva mladších dorostenek a starších žaček. 
Spolu se svými trenéry v rámci  přípravy „daly“  i Sněžku.  V Krkonoších 
bylo  naštěstí  poněkud  chladněji  než  doma  v  Pardubicích.  Jako  vítaný  
doplněk pak děvčata sehrála několik přípravných zápasů, aby se po delší 
době také potkala s míčem. Do hor vyrazily i minižačky a házenkářská 
přípravka. V Čenkovicích se jim moc líbilo a zase se ve svých dovednos-
tech posunuly o něco dál!  Věřme, že letní příprava dobře nastartovala 
naše ženy i děvčata do nadcházející sezóny, která se právě rozbíhá. Tak 
hodně sportovního štěstí a úspěchům sezóny 2015/2016!

miniškolka kuliklubíčko

„Jak Přežít Pubertu SvÝcH Dětí“

klub DvoJčat

školička v rodinném domě s vybavenou zahradou, vstřícným individuál-
ním a respektujícím přístupem a od října pravidelnými anglickými hrát-
kami s rodilým mluvčím.  Přijímáme nové děti na školní rok 2015/2016. 
Více na www.rckulihrasek.cz, tana.kulihrasek@seznam.cz
Od října nabízíme v Miniškolce kurzy angličtiny hravou formou s rodilým 
lektorem pro děti od 3 let v odpoledních hodinách. 

přednáška uznávané odbornice Dr. lidmily Pekařové
Dne 15. září 2015 od 16:30 hod v kD Dubina, velký sál.
Vstupné 150 Kč/osoba, 220 Kč/oba rodiče/pár. 
Rezervace lístků a bližší info na www.rckulihrasek.cz 

pravidelná setkávání rodičů s dvojčátky
1x /14 dní začíná 14. září 2015 od 10 hod v Kuliherně, KD Dubina 1. patro
vjezd kočárky možný přímo z pavlače (1. patro).
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Těm, kteří oslaví osmdesát let  
a další kulatá jubilea,  
budou zástupci  
Městského obvodu  
Pardubice III  
gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem  
pana starosty
i celého městského obvodu.

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří v podzimních  

měsících oslaví  

svá životní jubilea.

POČÍTAČE  
PRO SENIORY
Opět se otevírají kurzy pro seniory v měsících  
říjen až prosinec 2015 o celkové délce 10 lekcí,  
kterými účastníky provedou zkušení lektoři  
Mgr. David Pravec a Mgr. Jakub Ošlejšek  
– v učebnách ZŠ Dubina  
a Mgr. Jiří Mandys– v učebnách ZŠ Studánka.

V těchto kurzech se zájemci naučí pracovat s PC, pohybovat se  
na internetu a rozšíří si své dovednosti s informačními technologiemi.  
Termín a další podrobnosti Vám sdělí:
•  pro ZŠ Dubina více informací n 

a tel. čísle: 466 262 878, 602 280 707 
kontaktní osoba Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy

•  pro ZŠ Studánka více informací na tel. čísle 466 651 602 
kontaktní osoba Mgr. Ivana Nejedlá – ředitelka školy

Nahlášení zájemci budou o zahájení kurzu informováni prostřednictvím SMS.



Již potřetí v roce 2015 vám přinášíme prostřednictvím zpravodaje infor-
mace o činnosti odboru dopravy a životního prostředí.

V srpnu byla oplocena plocha pro volné pobíhání psů na křižovatce 
ulic  Blahoutova  a Na Drážce.  Oplocení  je  na několika  místech  lomené  
z  důvodu  dodržení  ochranných  pásem  podzemních  inženýrských  sítí.  
Nově jsme zde osadili 2 koše na psí exkrementy. Podle využitelnosti plo-
chy pejskaři zde uvažujeme o osazení různých překážek a laviček.

Byla zkolaudována stavba „Prodloužení veřejného osvětlení na Hůr-
kách od čp. 163 po čp. 1818“.  Zpracování projektové dokumentace 
financoval  Městský  obvod  Pardubice  III  a  realizaci  stavby  zajišťovala  
a financovala společnost Služby města Pardubic a.s.

V srpnu byla zahájena stavba vybudování veřejného osvětlení podél 
silnice č. i/36 v úseku od kruhového objezdu ulic Na Drážce a Husova 
po zastávku MHD Hůrka (směr Spojil). 

V místní části Studánka a Slovany, v lokalitě od ulice Spojilská po ulici 
Potěšilova a od ulice Dašická po ulici Lesní byla dokončena rekonstruk-
ce dožilého veřejného osvětlení, při níž byly staré stožáry nahrazeny 
novými bezpaticovými stožáry, včetně nových kabelových rozvodů.

Jak jsme vás již informovali v minulém zpravodaji, připravujeme vybudo-
vání nového sportoviště tzv. „Parkourové hřiště“ před Základní školou 
Dubina, na stávající travnaté ploše. Je zpracovaná projektová dokumen-
tace  a  čekáme  na  stanoviska  vlastníků  veřejné  dopravní  a  technické  
infrastruktury k výskytu podzemních sítí, abychom mohli požádat o vy-
dání rozhodnutí o změně využití území. 

V současné době probíhá realizace stavby „Stavební úpravy prostoru 
u bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická a u bytového 
domu čp.  1564 v ulici  na Drážce,  Pardubice“.  Předmětem stavby 
je úprava a oprava stávajících zpevněných ploch v okolí bytových domů 
čp. 1565 – 1567 a čp. 1564 včetně výstavby nových parkovacích míst. 
Výstavba  nových  parkovacích  míst  vzešla  z požadavku  obyvatel  výše  
uvedených bytových domů. 

Projektová  dokumentace  „vybudování  parkovacích  míst  a nových 
sjezdů  před  domem pro  seniory  Dubina  Pardubice“,  je  zpracová-
na a na odbor dopravy Magistrátu města Pardubic byla podána žádost 
o vydání stavebního povolení

.V roce 2014 byla dokončena centrální osa sídliště severozápad - jihový-
chod a nyní se projekčně zpracovaná dokumentace pro provedení stavby 
centrální osy sídliště severovýchod - jihozápad Dubina, která kříží 
osu severozápad - jihovýchod. Úpravy začínají napojením na komunikaci 
v ulici Blahoutova a končí napojením na komunikaci vedoucí v parkovišti 
mezi ulicemi E. Košťála a Dubinská. V červnu 2015 proběhlo na Státním 
fondu dopravní infrastruktury v Praze jednání ohledně možného čerpání 
dotace na tuto stavbu.  Na Magistrát  města Pardubic,  odbor  dopravy,  
speciální stavební úřad byla podána žádost 
o vydání stavebního povolení na stavbu. V roce 2016 budeme prostřed-
nictvím Statutárního města Pardubice podávat žádost o dotaci na re-
konstrukci cyklostezky.  

Dále připravujeme – aktualizujeme projekt regenerace panelové-
ho sídliště Dubina, neboť úpravy lokalit č. 2 a č. 5, které jsou vymezeny 
společnou  stezkou  pro  chodce  a  cyklisty  od  ulice  Blahoutova  po  ulici  
Erno Košťála směrem k ulici Jana Zajíce, Luďka Matury a k ulici Dubinská, 
jsou již z větší části dokončeny. Připravujeme úpravy lokalit č. 3 a č. 6, 
které jsou vymezeny společnou stezkou pro chodce a cyklisty od ulice 
Blahoutova po ulici Erno Košťála směrem k ulici Lidmily Malé, Bartoňova 
a k ulici Dubinská. Regenerace se týká pouze zástavby panelového typu. 
Z  tohoto  projektu  budou  dále  zpracovávány  jednotlivé  dokumentace  
pro stavební  řízení,  které budou předmětem žádostí  o dotaci  ze  stát-
ního  rozpočtu,  z programu Ministerstva  pro  místní  rozvoj  na  realizaci  
jednotlivých akcí v následujících letech. Přednostně chceme řešit nedo-
statek parkovacích míst v ulici Bartoňova vybudováním parkoviště mezi 
čp. 821 a čp. 833. . 

  Ing. Lenka Vacinová – vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
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inFormace Z oDboru DoPravy a životníHo ProStřeDí

kuřáci SíDlištní

Badatelé v oblasti kuřáctví uvádějí v časopise „Kouřit si nekouřit“ infor-
mace o vzniku nového typu kuřáků na sídlištích. O tomto novém druhu 
kuřáků píší, že jeho vznik byl umožněn vznikem možnosti likvidovat ne-
dopalky cigaret novými způsoby.
Díky  panelovým domům,  díky  jejich  zvláštnostem,  má notorický  kuřák  
a (zatím) i občasný kuřák několik možností likvidace nedopalků cigaret 
(„vajglů“). Jsou to například: odhození nedopalků z okna na „trávníček“ 
před domem, odhození nedopalku z balkónu tamtéž. Tyto způsoby likvi-
dace nedopalků nebyly zatím u majitelů rodinných domků zjištěny.

Pokud se sídlištní kuřák pohybuje ve venkovním prostoru sídliště, po-
užije často k odhození nedopalku okolní přírodu, případně VÝJIMEČNĚ 
odpadkový koš. Ve většině případů nedopalek uhasí.
Byl  zaznamenán případ,  kdy pořádkumilovný kuřák odhazoval  nedo-
palky cigaret venku pod schody domu. Za několik měsíců je jich tam 
několik set, možná to někdo uklidí.
Tolik ve zkratce ze shora uvedeného časopisu.

Mgr. Karel Bláha
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Připravované kotlíkové dotace v Pardubickém kraji by měly snížit 
emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny 
stávajících  ručně  plněných  kotlů  na  pevná  paliva  za  nové  níz-
koemisní  zdroje.  Pardubický kraj  nyní  zveřejnil  na svých strán-
kách  dotazník,  aby  zjistil  předběžný  zájem  o  kotlíkové  dotace.  
Data získaná z dotazníku následně pomohou nastavit podmínky 
dotačního programu. „Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována 
na základě žádostí fyzických osob předložených krajskému úřadu. Vyhlášení 
první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí se předpo-
kládá v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory na jeden projekt se bude 
pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a lokality. 
Zbylých 15 až 30 procent bude financovat  žadatel, kterým budou fyzické 
osoby. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů. 

Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Život-
ní  prostředí  2014-2020,  a  to  pouze  v  rodinném domě,  který  je  pře-
vážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně prove-
deno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde došlo 
ke snížení  klasifikační  třídy  energetické  náročnosti  budovy na „C“  – 
úsporná, nebo je současně na realizaci opatření žádáno v programu 
Nová zelená úsporám. Dotaci  bude možné získat na kotle na pevná 
paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na biomasu,  plynové 
kondenzační kotle, tepelná čerpadla. 

Informace  o  kotlíkových  dotacích  jsou  k  dispozici  na  webu   
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace  a  budou  pravidelně  
aktualizovány. 

máte ZáJem o kotlíkové Dotace? vyPlňte PřeDběžnÝ DotaZník

ZaHraniční StuDenti na Zš Dubina

Projekt  EDISON,  jehož  cílem je  multikulturní  výchova a  rozvoj  komunikač-
ních dovedností  v  anglickém jazyce,  na naší  škole  uspěl  už  podruhé.   Žáci  
3.  – 9.  ročníku ze ZŠ Dubina se mohli  seznámit  se zahraničními  studenty,  
kteří představili v angličtině poutavou formou svou zemi. Tentokrát jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí o Číně, Singapuru, Hong Kongu, Mexiku, Indii, 
Ukrajině a Jordánsku. Jazykem celého projektu byla angličtina, a tak měli žáci 
možnost  zdokonalit  se  v  konverzaci.  Počáteční  ostych  rychle  opadl,  a  tak  
jsme mohli na chodbách vidět sympatické stážisty obklopené hloučkem dětí, 
které si přirozenou cestou prohlubovaly konverzační dovednosti v angličtině 
a navazovaly přátelské vazby s našimi hosty.  Tento školní týden naplněný 
netradičními aktivitami utekl jako voda a jen neradi jsme se loučili s našimi 
zahraničními  hosty.  Loučení  bylo  ještě  těžší  pro  rodiny  našich  žáků,  které  
studenty  ubytovaly  a  připravily  pro  ně  řadu  zajímavých  akcí.  Všem  hosti-
telským rodinám děkujeme za pomoc při  realizaci  tohoto projektu,  s  jejich 
pomocí jsme mohli žákům naší školy připravit výjimečné zážitky a podpořit u 
nich zájem učit se anglický jazyk.

A jak hodnotili projekt EDISON ti, jimž byl určen?
Všem se  nám projektový  týden,  plný  zábavy  a  nových  zajímavých  věcí  o  dotyčné  
zemi, moc líbil. Stážisté byli velmi přátelští, a jestli alespoň trochu ovládáte anglický 
jazyk,  mohli  jste se s nimi bezproblémově domluvit a popovídat si.  Připravili  si  pro 
nás poutavé prezentace a videa.  Naučili jsme se také jejich tance, zkoušeli jsme si 
zapamatovat základní slovíčka v čínštině a psali jsme i obtížné čínské znaky. Zjistili 
jsme něco nového o kultuře, zvycích a náboženství našich hostů. Hláška a výzva ke 
sborovému opakování „oooh – eeeh“ stážisty Abeda z Jordánska se stala tou nejob-
líbenější. Týden s projektem Edison jsme si všichni užili a určitě si odnesli plno zážitků. 
Zajímalo by nás, na koho se můžeme těšit příště.

Na poslední otázku našich žáků zatím nedokážeme odpovědět. Naše spolupráce 
s mezinárodní  organizací  AIESEC,  která zajišťuje výběr zahraničních studentů,  
bude ale pokračovat, a tak se necháme překvapit, koho přivítáme v  tomto škol-
ním roce.

Mgr. Ivana Rozinková



Dva roky slouží  
pardubické stožáry  
veřejného osvětlení  

integrovanému  
záchrannému systému

Více než jedenáct tisíc pardubických sloupů veřejného 
osvětlení, které vlastní akciová společnost Služby měs-
ta Pardubic, je již dva roky označeno zeleným štítkem. 
Štítek  slouží  jako  pomoc  integrovanému  záchranné-
mu  systému  v  rámci  orientace  při  dopravních  neho-
dách,  záchraně  lidských  životů  a  dalších  nepředvída-
telných situacích, které se mohou v ulicích města stát. 
Projekt připravovaly Služby města ve spolupráci s hasi-
či, záchranáři, policisty a odborníky z oboru geografie.

Štítky, kterými jsou sloupy veřejného osvětlení označe-
ny, mají pomoci zlepšit orientaci lidí v místě vzniklých 
kritických situací. Štítky mají výraznou zelenou barvu, 
obsahují  logo  Služeb  města  Pardubic  a  šestimístné  
identifikační číslo. První trojčíslí označuje ulici a druhé 
trojčíslí, číslo sloupu veřejného osvětlení a každé číslo 
je vázané na souřadnice GPS. 

V okamžiku vzniku kritické situace zavolá občan z pev-
né nebo mobilní telefonní linky na linku tísňového vo-
lání 112, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci 
hasičů, policie či zdravotnické záchranné služby. Ope-
rátor občana navede na číslo sloupu a podle digitální 
mapy přesně určí polohu místa.
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Východočeské divadlo zahájilo 106. sezónu 1. září premiérou interiérové 
verze hudební komedie limonádový Joe. Známou českou westernovou 
parodii  s  Josefem Pejchalem v  titulní  roli  divadlo  uvádělo  již  v  červnu  
v magickém prostoru pod Kunětickou horou. 
Nadcházející  sezóna  pak  nabídne  osm  nových  titulů  a  čtyři  premiéry  
malých inscenačních projektů v rámci cyklu scénických čtení INprojekty.
Na  Malé  scéně  ve  dvoře  již  zkouší  mladý  režisér  Juraj  Augustín  Bec-
kettovu  absurdní  grotesku  šťastné  dny  napsanou  pro  dva  zdatné  
a zkušené herce, kterými v pardubickém provedení budou Zdena Bittlová 
a Martin Mejzlík. 

Nezahálí se však ani na jevišti Městského divadla, kde mezi odprašova-
cími  zkouškami  režisér  Michael  Tarant  připravuje  autorskou  inscenaci  
z  pera  Věry  Maškové  Hej,  mistře!  inspirovanou  životem  a  dílem  vý-
znamného českého hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby. 
Kmenový režisér Východočeského divadla Petr Novotný se na sklonku 
podzimu ujme režie dramatizace kultovního televizního sitcomu z pro-
středí britské politiky Jistě, pane ministře. Roli tajemníka ministerstva 
pohostinsky ztvární Petr Kostka!
Poslední  premiérou  roku  2015  bude  těsně  před  Vánocemi  oceňovaná  
komedie Alana Ayckbourna rodinný podnik, která bez skrupulí vykreslí 
naši současnou společnost. Divadlo ji uvede v české premiéře v režii Ro-
berta Bellana, jenž se pardubickému publiku již představil režií komedie 
A je to v pytli!.
Poprvé bude s Východočeským divadlem spolupracovat režisér Břetislav 
Rychlík, jenž se rozhodl v Pardubicích inscenovat básnické drama Josefa 
Topola konec masopustu. 
S  režisérem  Adamem  Doležalem  se  divadlo  rozhodlo  pokračovat  v  in-
scenování titulu,  který na Malé scéně v  lednu 2014 již načrtlo formou 
INprojektu. Ve vztahové komedii  kanadské autorky Michele Riml Sexy 
prádlo budou hrát Romana Chvalová a Alexandr Postler – stejné obsa-
zení jako při prvním uvedení.  
Předposledním titulem bude hra velkého českého spisovatele a drama-
tika Karla Čapka bílá nemoc, kterou na velkém jevišti nastuduje režisér 
Mikoláš Tyc. 
Sezónu 2015/16 pak na vyhlídce hradu Kunětická hora uzavře Hrubínův 
pohádkový příběh pro celou rodinu Kráska a zvíře v režii Petra Novotné-
ho. Na vzniku inscenace se bude podílet také hudebník Michal Hrůza.
 

Radek Smetana, PR manažer VČD
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Slovo StaroSty

i v případě nutnosti pokácení. Samozřejmě i tato činnost se zvýšenou mě-
rou odrazila v nárocích na náš rozpočet. 
Velmi aktivní je také naše knihovna. Kromě svého hlavního poslání,  půjčo-
vání knih, se také stává místem, kde se setkávají lidé nebo děti se stejnými 
zájmy.  Na  besedy  o  pohádkách,  tajemstvích  a  kouzlech  se  zde  setkávají  
předškoláci  a děti  ze základních škol  a pak také děti  nebo i dospělí,  které 
v  aktuálním  čase  pod  vedením  zkušených  lektorek  zkouší  svoji  zručnost  
a nové techniky a domů si odnášejí své výrobky – svícny, věnce, jarní a pod-
zimní dekorace, věci pletené z papíru atd. Posledním hitem jsou antistresové 
omalovánky, kdy bez rozdílu věku účastníci tvoří z předlohy krásné barevné 
obrázky a ještě něco udělají pro svoji duševní pohodu.
Ale vraťme se do aktuálního času. Opět nás čeká nejkrásnější období v roce, 
na které se určitě těší nejen naše děti. Dříve než zasedneme ke slavnost-
nímu  stolu  a  rozzářenému  stromečku,  se  s  Vámi  rád  setkám  na  poslední  
společně  akci  tohoto  roku,  a  to  na  Vánočním  zpívání,  které  se  uskuteční  
ve středu 23. prosince od 17 hodin u osvětleného vánočního stromu na Du-
bině,  kde  je  pro  Vás  i  Vaše  děti  připraven  příjemný  kulturní  program pro-
dchnutý vánoční atmosférou. 
Na závěr mi dovolte vyjádřit své poděkování všem svým spolupracovníkům 
na úřadě městského obvodu i všem členům rady a zastupitelstva za celo-
roční práci a společnou snahu o krásnější tvář našeho obvodu.
Přeji Vám krásné, šťastné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví a vzá-
jemného porozumění a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2016.

Váš starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
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Také místostarosta p. Václav Shejbal  společně s ostatními členy Zastupi-
telstva MO Pardubice III přeje všem občanům třetího městského obvodu 
krásné vánoční svátky a hodně zdraví a spokojenosti do roku 2016.

vážení spoluobčané, 
opět  otevíráte  poslední  Zpravodaj  
v  letošním  roce,  který,  kromě  jiného,  
bilancuje  činnost  našeho  obvodu  
v  roce  2015,  ale  přináší  i  informace  
o tom, co bychom rádi a za kolik usku-
tečnili v roce příštím. 
Největší  naší  investiční  akcí  v  letoš-
ním  roce  byly  stavební  úpravy  u  by-
tového  domu  čp.  1565  –  1567  v  ul.  
Dašická  a  čp.  1564  v  ul.  Na  Drážce.  
Položili jsme zde nové povrchy komu-
nikací  a  chodníků,  vybudovali  obrati-

ště  aut,  opravili  a  rozšířili  parkovací  stání  a  vysadili  novou  zeleň.  Dokon-
čili jsme také opravu další etapy chodníků ve Studánce, v ulicích Spojilská, 
Na Kopci a Pod Lipami a opravy dalších chodníků v našem obvodě. Poslední 
velkou investiční akcí je vybudování parkourového hřiště určené především 
pro  starší  dorost  před  Základní  školou  Dubina.  Tento  druh  hřiště  je  první  
na území  našeho  města,  právě  se  dokončuje  položením dopadové  plochy  
a já věřím, že našim mladým občanům přinese spoustu radosti a sportov-
ních  zážitků  včetně  starších  dětí  základní  školy.  Bližší  informace  najdete  
v našem článku „Co se udělalo a za kolik v roce 2015“.
A naše plány do příštího roku? Rádi bychom zrealizovali dvě velké inves-
tiční akce, a to dokončení rekonstrukce centra Dubiny, osou kolmo nava-
zující  na  již  hotovou  část  od komunikace  ul.  Blahoutova  až  k parkovišti  
mezi ulicemi E. Košťála a Dubinská, jejíž součástí je i cyklostezka. Na tuto 
akci budeme žádat prostřednictvím města o dotaci ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury hned začátkem příštího roku za finančního přispění 
města. Druhou velkou akcí je pokračování regenerace panelového sídliště 
Dubina v ul. Jana Zajíce a Josefa Janáčka. Cílem je opět položení nového 
povrchu  komunikací,  rozšíření  parkovacích  stání,  nové  kontejnerové  pří-
střešky a úpravy a nová výsadba zeleně. Také tuto akci bychom nemohli 
provést bez přispění státu, v tomto případě budeme podávat žádost o do-
taci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Prosím držte nám palce, abychom 
alespoň v jedné žádosti o dotaci byli úspěšní. O výsledku Vás samozřejmě 
budeme informovat.
V loňském a letošním roce jsme se také více soustředili na stav naší zelené, 
zejména stromů. Máme zpracovanou inventarizaci stromů, kdy každý strom 
má „rodný list“, který zaznamenává jeho přírůstky, stav a zejména příp. po-
škození a nemoci, a podle toho je na každý rok sestaven plán péče o stromy, 
který  podle  stupně  naléhavosti  stanoví  způsob  ozdravných  zásahů  nebo  

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

Městský obvod Pardubice III vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
• 23. 12. 2015 • od 17 hodin •

• centrální park Dubina •
Vystoupí kapela „Pouta“, dětský pěvecký sbor  

při ZŠ Studánka „Světlušky“ a spojené pardubické  
sbory Pernštýn–Ludmila–Suk

a k tomu: 

• Ježíškova pošta • vánoční kolotoč • vánoční pečivo • 
• teplý svařák • teplý mošt pro děti • občerstvení,  

svíčky, dárky



co Se uDělalo a Za kolik v roce 2015

Koncem roku vám předkládáme přehled o celkové činnosti  Městského 
obvodu Pardubice III v oblasti životního prostředí a v oblasti dopravy 
v roce 2015. Výčet neobsahuje veškeré položky rozpočtu, některé jsou 
kumulované  a  některé  částky  jsou  pravděpodobné,  protože  daná  čin-
nost ještě probíhá.
Vedle investičních akcí, které jsou dobře viditelné, a zajišťování nezbyt-
ných  pravidelně  se  opakující  činností,  které  vnímáme  jako  samozřej-
mý  standard,  provádíme  v  každém roce  celou  řadu  drobnějších  oprav  
a údržby na přímé žádosti obyvatel, zástupců samospráv nebo na zákla-
dě vlastní dozorové činnosti.
 
SluŽby a iNveStice kaPitoly ŽivotNÍ ProStŘeDÍ
•  Vybudování hřiště pro parkour před ZŠ Dubina  ................ 1 045 511 Kč 

zpracování projektové dokumentace, včetně inženýrské  
činnosti a realizace stavby

•  Vybudování plochy pro volné pobíhání psů  .............................. 93 511 Kč 
oplocení v délce 127 m + 3 branky a 1 vjezdová brána, terénní  
úpravy, osazení 2 ks košů

•  Dětská hřiště – údržba a opravy  ............................................. 326 319 Kč 
opravy a údržba herních prvků, pískovišť a zajištění  
předepsaných prohlídek a revizí

•  Pořízení nových litinových laviček s umělohmotnými prkny  .... 78 435 Kč
•  Opravy stávajících laviček a ostatního mobiliáře  ...................  70 678 Kč 

opravy a nátěry laviček, dřevěných soch a ostatního  
mobiliáře, nákup materiálu na údržbu

•  Péče o stromy  ............................................................................ 498 597 Kč 
prořezy a kácení stromů, včetně frézování pařez, doplňování borky, …

•  Ošetřování veřejné zeleně, zahradnické služby  ................. 1 102 824 Kč 
celoroční smlouva se SmP na péči o zeleň, svoz a likvidace  
odpadu vzniklého ze zeleně, provádění výsadby dřevin a zálivky

•  Výsadba dřevin (keřů a stromů)  .............................................. 465 624 Kč 
provedení výsadby včetně rostlinného materiálu, zeminy, borky, ...

•  Seč trávníků a sběr listí  ......................................................... 1 626 985 Kč 
na území obvodu zajištovala společnost Služby města Pardubic a.s. 
a bylo prováděno 7 sečí travnatých ploch na území obvodu, 1x se sběrem 
trávy, 5 sečí s mulčováním a 1 seč se sběrem listí, 7 sečí se sběrem trávy 
bylo prováděno v Centru volného času na Dubině.

•  Přistavování velkoobjemových kontejnerů  
na komunální odpad  .................................................................. 635 074 Kč 
sběr, odvoz a likvidace odpadů z velkoobjemových kontejnerů  
přistavovaných na 11 stanovištích dle harmonogramu 

•  Obsluha a výsyp odpadkových košů  ....................................... 329 172 Kč 
výsyp 105 košů 3x týdně, v zimě 1x týdně dle smlouvy

•  Obsluha a výsyp košů na psí exkrementy  ............................. 253 196 Kč 
výsyp 58 košů 2x týdně, v zimě 1x týdně, včetně  
doplňování sáčků při výsypu košů

•  Ostatní služby odpadového hospodářství ............................... 87 385 Kč 
likvidace černých skládek, opravy odpadkových košů,  
odpad z činnosti Úřadu MO a jeho pracovní čety apod.

•  Stavby přístřešků pro kontejnery – opravy  ............................ 50 669 Kč

SluŽby a iNveStice kaPitoly DoPrava
•  Stavební úpravy prostoru u bytového domu  

čp. 1565-1567 v ul. Dašická a u bytového domu  
čp. 1564 v ulici Na Drážce  ...................................................... 4 201 936 Kč

•  Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci  
a Pod Lipami – větev C  ..........................................................  2 153 611 Kč

•  Oprava chodníku v ulici Na Drážce od čp. 1564  
po čp. 1538 ................................................................................. 782 358 Kč

•  Oprava chodníku v ulici U Háje před čp. 1504 – 1509  ........ 776 089 Kč
•  Oprava chodníku v ulici Ve Stezkách včetně  

projektové dokumentace  .......................................................... 901 791 Kč
•  Oprava chodníku v ulici Potěšilova  ........................................... 88 287 Kč
•  Pořízení a osazení exteriérových hodin na sloup  

veřejného osvětlení proti Pergole  ............................................. 62 583 Kč
•  PD pro stavbu „Cyklostezky v centrální ose sídliště  

Dubina – SV - JZ“  .......................................................................... 41 140 Kč
•  PD na „Vybudování parkovacích míst a nových sjezdů  

před Domovem pro seniory v ulici Blahoutova  ......................  50 820 Kč
•  Oprava a údržba komunikací  ..................................................  668 553 Kč 

opravy výtluků, propadů, trhlin a dalších závad v komunikacích 
•  Oprava a údržba odvodnění komunikací  ................................ 579 436 Kč 

čištění silničních vpustí, opravy odvodňovacích roštů na chodnících 
a doplňování mříží a kalových košů kanalizačních vpustí 

•  Čištění komunikací  ..................................................................... 161 238 Kč 
čištění chodníků na základě smlouvy o zařazení  
odsouzených do práce a likvidace odpadu z čištění komunikací

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
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Ústředna  ....................................................................................................  466 799 131
Fax  .............................................................................................................  466 799 150

starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek  ........................  466 799 130, 724 192 691
tajemník JUDr. Ludmila Knotková  .................................  466 799 132, 724 192 692

sekretariát starosty a tajemníka 
informace, vedoucí knihovny Bc. Petra Gadlenová   .. 466 799 131, 602 183 699
knihovna (Lidmily Malé 656) 
knihovnice Marcela Špačková  ........................................  466 264 313, 731 198 161
knihovnice Renata Hrdličková  .......................................  466 264 313, 731 198 161

odbor ekonomický a vnitřních věcí 
vedoucí odboru – ekonom Ing. Irena Štěpánková  ....  466 799 136, 731 198 165
správa daní a poplatků (TKO) Alena Vladyková  ..........  466 799 135, 731 198 164
správa daní a poplatků (psi) Petra Lemberková  ......... 466 799 138, 602 172 160
ekonom, pokladna Milena Rajnetová  ...........................  466 799 137, 466 799 146
přestupky, stížnosti Alena Zárubová  ................................................... 466 799 133  
podatelna, spisovna, Czech POINT Zina Mejzlíková  .  466 799 149, 731 198 162
referent Jana Heřmanová  ......................................................................  466 799 147
 
odbor životního prostředí a dopravy 
vedoucí odboru - investice Ing. Lenka Vacinová  .......  466 799 141, 737 266 764
životní prostředí Ing. Kateřina Kozáková  ....................  466 799 144, 731 198 166
doprava a komunikace Ing. Monika Šimůnková .......... 466 799 143, 731 198 167

telefoNNÍ SeZNam



Těm, kteří oslaví osmdesát let a další  

kulatá jubilea, budou zástupci Městského  

obvodu Pardubice III gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem pana  

starosty i celého městského obvodu.

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří v zimních  

měsících oslaví svá životní jubilea.
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mÍStNÍ PoPlatek Za SvoZ a likviDaci 
komuNálNÍch oDPaDů 2016

PoSkytNutÍ DotacÍ Z „Programu  
Pro PoSkytováNÍ DotacÍ Z roZPočtu 

měStSkého obvoDu ParDubice iii“ 
v roce 2016

PolabiNSké gymNáZium Na moZartově 
ul. otevŘe PŘÍštÍ rok oPět tŘi tŘÍDy!

I  v následujícím  roce  2016  bude  městský  obvod  podporovat  jednotli-
vé kulturní a sportovní akce pořádané na území svého obvodu formou 
finančního  příspěvku  na zajištění  dané  akce.  Do  konce  letošního  roku  
mohou zájemci podávat žádosti o dotace z „Programu pro poskytování 
dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III“ v roce 2016. Pravi-
dla pro jejich poskytování i aktuální žádost pro rok 2016 najdete na na-
šich webových stránkách www.pardubice.eu – úřad – městský obvod 
Pardubice III – radnice – formuláře.

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise

Nejen pro polabinské deváťáky a jejich rodiče máme dobrou zprávu. Pro 
školní rok 2015/2016 otevře naše gymnázium opět tři třídy, do kterých 
přijme 90 žáků. Přijímací zkoušky, které proběhnou v pátek 15. dubna 
2016, budou složeny ze dvou písemných testů (český jazyk, matemati-
ka) s maximálním možným ziskem 100 bodů. Součástí kritérií shodných 
pro obě pardubická gymnázia budou i výsledky na vysvědčeních na kon-
ci 8. a v pololetí 9. třídy ZŠ. Body bude možné získat také za úspěchy 
v olympiádách a soutěžích a za aktivity žáků nad rámec standardních 
školních povinností (celkem až 140 bodů).
Všechny zájemce o studium na našem gymnáziu,  jehož hlavním cílem 
je  poskytnout  studentům  všeobecné  vzdělání  a  připravit  je  kvalitně  
ke studiu na vysokých školách v ČR i v zahraničí, zveme na Den otevře-
ných dveří ve středu 27. 1. 2016 od 14:00 do 18:00. Přijďte si pro-
hlédnout budovu školy,  odborné učebny s moderním vybavením,  nově 
rekonstruované a modernizované laboratoře chemie,  fyziky a biologie,  
moderní aulu či studentské respirium, setkat se se studenty i pedago-
gy školy. Rádi Vám poskytneme podrobnější informace jak o studiu, tak 
i o bohatých aktivitách školy,  úspěších našich studentů i rozmanitých 
projektech,  které  naše  gymnázium  realizuje.  Z  těch  nejaktuálnějších  
jsou to studentské jazykově-poznávací pobyty ve  Francii, Španělsku, 
Německu i Velké Británii (všechny dotčené jazyky i společně s jazykem 
ruským najdete v naší nabídce), podpora přírodovědného a technického 
vzdělávání  nebo  projekty  z oblasti  moderních  dějin.  Od  jara  2015  má  
škola  také  „nový  kabát“  i  s novými  okny  a kompletním zabezpečením 
objektu,  čímž  se  dále  zvýšil  komfort  studentů  i  pedagogů.  Těšíme  se  
na Vás.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy
více najdete na www.gymozart.cz

Tak jako doposud i pro 2016 zůstává místní poplatek za svoz a likvidaci 
komunálních odpadů ve výši 500 kč.
Místní poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2016. Závazný je 
pro všechny občany s trvalým pobytem, včetně cizinců. Dále pro vlast-
níky stavby určené k individuální rekreaci, bytů nebo domů, ve kterých 
není  hlášena  k  trvalému  pobytu  žádná  fyzická  osoba,  a  tito  vlastníci  
nemají trvalé bydliště ve městě Pardubice.

ÚhraDa PoPlatku
•  Složenkou – složenky budou v našem MO rozeslány v průběhu měsí-

ce února těm občanům, kteří ke dni tisku složenek dosud nezaplatili. 
Na složenky může správce poplatku uvést „výši celkového nedoplatku“ 
(tj. letošní poplatek + případné nedoplatky z předchozích let). 
Případné  nedoručení  nebo  ztráta  složenky  nezbavuje  občany  po-
platkové  povinnosti.  Zákon  neukládá  povinnost  tisknout  a  rozesílat  
složenky.  Jejich  rozeslání  ze  strany  jednotlivých  správců  poplatku  
(jednotlivé úřady městských obvodů) je nadstandardní služba sloužící 
k připomenutí poplatkové povinnosti. Upozorňujeme, že ke splnění po-
platkové povinnosti není nutné čekat až na obdržení složenky. 

•  bankovním převodem dle dispozic na složence (číslo účtu, variabilní 
symbol – zůstávají stejné, jako v předešlých letech).

•  hotově  na  kterékoliv  pokladně  úřadů  městských  obvodů  I  –  VIII,  
nebo na centrální  pokladně Magistrátu města Pardubic  na nám.  Re-
publiky čp. 12 (upozorňujeme na zrušení pokladny v budově Magistrá-
tu ve Štrossově ul.) do 30. 4. 2016. Po tomto termínu je platba v ho-
tovosti možná jen na pokladně příslušného úřadu městského obvodu. 

Masopustní tancovačka
Probíhají přípravy na zajištění 
„Masopustní tancovačky“. Termín je 
stanoven na 13. 2. 2016 od 19.00 
do 1.00 hodiny. Pro další ročník bude 
opět organizována „tombola“, přičemž 
každý vyhraje alespoň drobný dárek 
(preclík). Masopustní občerstvení bude 
zajištěno. Hrát bude skupina „Poho-
da“, vystupovat bude soubor LIPKA, vč. zapojení publika. 

Všechny srdečně zveme.
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tady zatím především sbírají  zkušenosti  a snaží  se  zapracovat do hry  
rady svých trenérů. Házenkářský potěr – minižačky DHK Pardubice hra-
je ve svých mistrovských soutěžích a každý úspěch je pro ně motivací 
do dalších zápasů i tréninků. Bohužel ale nových malých a začínajících 
hráček házené v  Pardubicích a  okolí není mnoho a  proto DHK Pardu-
bice  zve  do svých  řad  děvčata,  která  mají  ráda  rychlou  kolektivní  hru  
s míčem. Kontakt: p. Voženílek 604 241 754 nebo na našich stránkách  
www.hazena-pardubice.cz. Těšíme se na vás! 
Pěkné prožití svátečních dnů a zdraví do roku 2016 přeje DHK Pardubice 
a děkuje za přízeň svým partnerům: Město Pardubice, Pardubický kraj,  
Dopravní podnik města Pardubice, Lion Sport, Pardubický deník.

roZPočet měStSkého obvoDu  
ParDubice iii Na rok 2016

Městský obvod připravuje návrh svého rozpočtu na rok 2016, který bude 
schvalován Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III na jedná-
ní dne 21. 12. 2015. Jeho příprava vychází ze základních úkolů svěřených 
městským obvodům v rámci správy svého území.
Uvádíme zjednodušenou verzi rozpočtu, přičemž částky jsou uváděny 
v tisících Kč. Kompletní rozpočet pak najdete na stránkách www.pardu-
bice.eu (úřad – městské obvody – MO III – informace občanům).

Finanční zdroje celkem  v tis. 33 013
1. Běžné příjmy 25 686
    z toho podíl na daních 16 357
  poplatky 7 987
  ostatní příjmy 1342
2. Zůstatek na účtech k 31. 12. 2015 7 500
3. Finanční vypořádání 200
4. Tvorba soc. fondu -373
 
Výdaje celkem  v tis. 33 013
1. Běžné výdaje 27 391
    z toho provoz úřadu MO 12 213
  oblast životního prostředí 7 582
  oblast dopravy 2 910
  středisko úklidových prací 1 637
  knihovna 1 314
  kulturní a zájmové aktivity obvodu, podpory 735
2. Investice v oblasti životního prostředí a dopravy 5 710
3. Rezerva 912

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí

StrašiDelNé reJDěNÍ  
Na DubiNSké  škole

V rámci týdne Kouzel a strašidel uspořádala školní družina na základní 
škole Dubina „Strašidelné rejdění“.  Než se žáci mohli  vydat na večerní 
strašidelnou stezku, předcházely tomu velké přípravy. Celé přízemí školy 
pedagogové upravili k nepoznání proti tomu, jak tyto prostory děti znají. 
Ze stropů visely různé podoby strašidel a pavouků, nástěnky na chod-
bách dotvářely strašidelný ráz. Celá trasa byla osvětlena pouze svíčka-
mi,  což vzbuzovalo v dětských očích obavy. Někteří  se proto na trasu 
vydali raději ve dvojici. Na žáky čekaly nejen strašidelné bytosti, ale také 
úkoly,  které  museli  po cestě  splnit.  Prolézali  „černou  dírou“  plnou  pa-
vouků, ochutnávali čarodějný lektvar, navštívili hřbitov a na konci cesty 
je čekalo peklo, kde museli vylovit kostky, které byly schované v krabici 
plné červů. Nakonec potvrdili svoji cestu podpisem na strašidelnou lis-
tinu. I když se děti bály, tak se jim akce moc líbila a před školou si ještě 
dlouho sdělovaly svoje zážitky. Rodiče, kteří na děti čekali, si čas krátili 
u výborného občerstvení,  které připravili  zaměstnanci  firmy eSvačinky 
zdravá strava do škol.

Monika Jiránková,  vedoucí vychovatelka školní družiny

háZeNkáŘSký PoDZim

Už od  září jsou v  plném nasazení všechny hráčky Dámského házen-
kářského klubu Pardubice.  Klub v  listopadu úspěšně pořádal  dva velké 
mládežnické  turnaje  a  plní  i  další  aktivity.  V  roce  2016  pořádá  5.  2.   
VI. Házenkářský ples. Vše potřebné je na stránkách klubu.
Prvním podzimním turnajem byl  už  18.  ročník  Pramínek  cupu o Pohár  
Zdeňka Voženílka, který proběhl tradičně v hale na Dukle. Mezi jedenácti 
družstvy minižaček nakonec zvítězili kluci (v této kategorii to pravidla 
umožňují) z Havlíčkova Brodu, ale naše holky skončily šesté a vylepšily 
své umístění z loňského roku. Rekordních 22 týmů se přihlásilo na turnaj 
O perníkové srdce. A tak DHK Pardubice musel družstva rozdělit do dvou 
skupin. Hrálo se v  hale na  Dukle i  na  Dašické a  z  bojů tak vzešli dva 
vítězové – Tatran Bohunice a Slávia Praha. Naše dívky obsadily v obou 
skupinách svorně osmou příčku.  
Asi  nejlépe se podzim 2015 vydařil  ženám, které zatím vedou tabulku 
druhé ligy, ale mají k dobru dva zápasy. Otázkou je, jestli se na ně nej-
větší  soupeřky  dotáhnou.  Se  střídavými  úspěchy  bojují  v 1.  lize  mlad-
ší  dorostenky,  které  v úvodu sezóny trápila  marodka a zranění.  Jejich  
průběžné  sedmé  až  deváté  místo  v  tabulce  odráží  již  zmíněný  stav  
a  děvčata  potřebují  získat  vyhranými  zápasy  i  potřebné  sebevědomí.  
Až v prosinci  odstartuje pro kategorii  starších žaček hodně sledovaná 
Žákovská liga a trenéři doufají, že dívky předvedou to nejlepší, co v nich 
je. Zatím jim patří páté místo v lize kraje Vysočina, kde odehrály dvacet 
zápasů. Ve stejné soutěži bojují i jejich mladší „kolegyně“. Mladší žákyně 
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výukový Pobyt Žáků  Zš  DubiNa ve velké britáNii

V pátek ráno jsme si zabalili kufry a vyrazili jsme do Londýna. V Londýně 
jsme strávili celý den. Viděli jsme nejhezčí památky a známá místa, jako 
je Big Ben a budovy Parlamentu, London Eye, Tower Bridge, Trafalgarské 
náměstí a spoustu krásných míst. Večer jsme pak nasedli do autobusu 
a vyjeli zpět do ČR. 
Pobyt se nám všem velice líbil, poznali jsme anglickou kulturu, zdokonalili 
jsme se v angličtině a viděli spoustu památek.

Za žáky 8. a 9. tříd ZŠ Pardubice-Dubina
David Vinš a Petr Kučera

V týdnu od 8. 11. do 14. 11. 2015 vyrazili vybraní žáci z osmých a devá-
tých ročníků v rámci projektu EU na bezplatný jazykový pobyt ve Velké 
Británii. 
Do Anglie jsme cestovali autobusem společně se dvěma dalšími škola-
mi. Cesta byla dlouhá a vyčerpávající, ale autobus byl výborně vybaven, 
takže jsme to zvládli.
V brzkých pondělních  hodinách jsme přejeli  trajektem z Calais  do Do-
veru. Cíl naší cesty byl Brighton, ve kterém jsme byli ubytováni v rodi-
nách. První den jsme strávili prohlídkou Sea Life Centre, Royal Pavilionu 
a procházkou po městě a pláži. Večer jsme se po dvojicích nebo trojicích 
rozprchli do rodin. Pobyt v rodinách byl velice příjemný, všichni byli velice 
milí a vstřícní. 
V úterý dopoledne jsme vyrazili do Portsmouthu, kde jsme navštívili krá-
lovskou loď admirála Nelsona Victory a propluli přístavem na motorové 
lodi. Odpoledne jsme měli první 3 hodiny výuky v komunitním jazykovém 
centru Bridge. Výuka angličtiny probíhala lépe, než jsme si představovali, 
byla hodně zajímavá a dost jsme se nasmáli. 
Ve středu dopoledne byla opět výuka, odpoledne jsme jeli do Windsoru, 
viděli jsme Windsor Castle, sídlo královny a krásné centrum města. Čaj 
s královnou jsme si bohužel dát nemohli, protože byla zrovna v Londýně. 
Ve čtvrtek byly poslední 3 hodiny výuky. Od lektorů jsme dostali diplomy 
za absolvování  a obrovskou pochvalu  za naše znalosti  a chování.  Pak  
jsme vyjeli na Hever Castle, sídlo Anny Boleynové. Po prohlídce zámku 
jsme mohli obdivovat krásné zahrady. 

váNočNÍ DÍlNy Na Zš DubiNa

Začátkem prosince se uskutečnily na ZŠ Dubina již tradiční vánoční díl-
ny. Těšili se na ně žáci i jejich rodiče. Každý rok totiž přicházejí ve stá-
le větším počtu. Připraveno bylo šest dílen, ve kterých vznikaly krásné 
vánoční dekorace, zápichy a ozdoby. Také se vyráběla vánoční přáníčka 
technikou enkaustika, která byla velmi atraktivní. Nejdříve se voskovka-
mi pomaluje povrch žehličky, kterou se vytváří originální motiv.  Příjemná 
atmosféra dílen byla doladěna zvuky vánočních koled.  
Práce na vánoč-
ních výrobcích se 
všem podařila. 
Po dvou hodinách 
si všichni odnášeli 
krásné vánoční 
dárky a dekorace, 
které zpříjemnily 
adventní čas. 

Učitelé a vychovatelé  ZŠ Dubina

akce NeJeN v kuliherNě DubiNa

Dětská herna „Kuliherna“v  1. patře v  KD Dubina (Jana Zajíce 983) 
je  otevřena  každé  dopoledne  pracovního  dne  vyjma  úterka  od  8.30  
do 11.30 hodin.  Těšit  se  můžete na velký  prostor,  různé typy odráže-
del,  hraček  či  aktivit  při  kterých  se  děti  dostatečně  vyřádí,  pro  rodiče  
je k dispozici kuchyňka s možností kafé Tassimo či jiného občerstvení. 
Mikrovlnná trouba vám umožní ohřát svačinku pro dítko.
Jednou  za  14  dní  v pondělí  se  v herně  schází  Klub  dvojčat  a  vícerčat  
na malé muzicírování a cvičeníčko. Ve čtvrtek je součástí herny tvoře-
níčko. Častým zpestřením herny jsou besedy či semináře s odborníky.

PláNovaNé akce:
LEDEN   Pondělí 4. 1. • setkání Klubu dvojčat a vícerčat (Kuliherna) 

Pátek 15. 1. • beseda s poradnou: Vývoj dětské nohy (Kuliherna) 
Pondělí 18. 1. • setkání Klubu dvojčat a vícerčat (Kuliherna)

ÚNOR  Pondělí 1. 2. • setkání Klubu dvojčat a vícerčat (Kuliherna)
Úterý 9. 2. •  přenáška Citová výchova dětí , Dr. Pekařová 
(velký sál KD Dubina) 
Pondělí 15. 2., 29. 2. • setkání Klubu dvojčat a vícerčat 
(Kuliherna)

BŘEZEN  Sobota (bude upřesněno) • Kurz Něžná náruč rodičů (určeno 
pro těhotné a rodiče s miminky) 
Sobota (bude upřesněno) • Jarní burza oblečení a potřeb pro děti

RC Kulihrášek také zajišťuje hlídání dětí v malé skupině dětí v soukromé 
školičce Kuliklubíčko – rodinný dům se zahradou na Studánce. Pro rok 
2016 nabízíme ještě pár volných míst.

Bližší informace najdete na www.rckulihrasek.cz  
a www.facebook.com/RodinneCentrumKulihrasekPardubice
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kam Za kulturou a Zábavou v roce 2016

V  příštím  roce  opět  Městský  obvod  Pardubice  III  připravuje  pro  své  
občany kulturní a společenské akce, které mají již několikaletou tradici.

•  Již tradiční první akcí je „masopustní tancovačka“ v Kulturním domě 
na Dubině  dne 13.  února.   Připraveno bude staročeské  zabijačkové 
pohoštění  či  čerstvý  chléb  se  sádlem  a  škvarky.  K  tanci  a  poslechu  
bude  hrát  kapela  „Pohoda“  a  svým  vystoupením  vás  pobaví  folklor-
ní soubor Lipka. Těšit se můžete rovněž na tombolu, nikdo neodejde 
s prázdnou.

•  Po úspěšném konání Farmářských trhů v předchozích letech, v příštím 
roce opět přivítáme prodejce se zeleninou, ovocem, sadbou či pekař-
skými a cukrářskými výrobky. farmářské trhy se budou konat tradič-
ně každou sobotu, a to počínaje první sobotou v dubnu až do prosince 
2016, vždy od 6 do 12 hodin. 

•  Ve spolupráci s Městskou policií - oddělení prevence se v dubnu usku-
teční třetí ročník „Dopravní soutěže pro děti“. Je to měsíc bezpeč-
nosti a proto i my pořádáme akci, která je zaměřená na osvětu a in-
formovanost a otestování dopravních znalosti dětí. Děti si budou moci 
vyzkoušet své dovednosti při jízdě na kole, znalosti pravidel silničního 
provozu,  dopravních  značek,  ale  odborně  zkontrolovat  svá  kola,  zda  
odpovídají pravidlům a bezpečnému provozu.

•  Dále bychom Vás rádi pozvali na 30. dubna, kdy bude přichystán tradič-
ní „Slet čarodějnic“ s průvodem čarodějných masek, opékáním buřtů 
a s dalším bohatým zábavným hudebním a kulturním programem. 

•  Pro poslední čtvrtky v  měsících dubnu, květnu, červnu a v měsíci září 
chystáme opět „Promenádní koncerty“. V předchozích letech si tyto 
koncerty našly velkou řadu posluchačů. Přijďte si poslechnout a zano-
tovat Vaše oblíbené písničky a třeba si i zatančit.

•   „Dětský den“  nás pak čeká 1.  června. Pro děti  budou tradičně při-
praveny soutěže a atrakce a další  bohatý kulturní program, pro ško-
ly a školky program již dopoledne a pro širokou veřejnou pak po celé 
odpoledne. Stánky, atrakce a soutěže budou umístěny v prostranství 
centrálního parku Dubina. Zajisté i dospělí si přijdou na své. 

•  V průběhu letních měsíců pak počítáme s přípravou „opékání buřtů“ 
po 6  pátečních  podvečerů  střídavě  Na Drážce  u  restaurace  Galanta  
a na Dubině. Prázdninové setkání spojené s opékáním špekáčků v do-
provodu pardubických kapel si našlo mnoho příznivců, zbývá si jen přát 
přízeň počasí. 

•  „Studánecké  posvícení“ připravujeme na neděli 4. září. Stejně jako 
v  minulých  letech  bude  připraven  bohatý  kulturní  program,  soutěže  
a atrakce pro děti a občerstvení pro všechny. Doufáme, že tím přede-
vším dětem zpříjemníme konec prázdnin a vstup do nového školního 
roku.

•  Velmi nás potěšil zájem seniorů našeho obvodu a  jejich nadšení pro 
soutěžení. I v příštím roce jsme se rozhodli v pořádání akce pro starší 
občany pokračovat i v letech dalších, přičemž se velmi osvědčila spolu-
práce se sdružením „Sensen“ (senzační senior). V měsíci září se usku-
teční třetí ročník sportovní akce pro dříve narozené „hry pro senio-
ry“. Sportovní klání se opět uskuteční na petanguovém hřišti v centru 
Dubiny,  na ploše před základní  školou Dubina a na sportovním hřišti  
u základní školy.

•  Na podzimní měsíce jsou již tradičně připravovány dvě akce ve spolu-
práci  s místními základními školami.  „vítání  podzimu“  se uskuteční  
v průběhu září a bude zaměřeno na oslavu sv. Václava a konat se bude 
před ZŠ Dubina.

•  V listopadu se pak uskuteční „Strašidelná stezka“  s tradiční hallo-
weenskou tematikou a konat se bude,  stejně jako v  letech předcho-
zích, ve spolupráci a v prostorách ZŠ Studánka.

•  Ještě předtím v  říjnu se uskuteční akce spojená s  pouštěním draků 
„Drakiáda“. V rámci akce proběhne řada doprovodných soutěží, mimo 
jiné právě soutěž o nejlepšího vlastnoručně vyrobeného draka. Nejen 
děti mohou soutěžit, ale i jejich rodiče jsou zváni a mohou se zapojit 
a vrátit se tak do dětských let. Příznivý vítr nám všem.

•  Těsně před Štědrým dnem se pak sejdeme 23. prosince při společném 
„vánočním zpívání“ v centru Dubiny pod krásně ozdobeným vánoč-
ním  stromkem  a  navodíme  tu  správou  vánoční  náladu.  Zazpíváme  
si  krásné vánoční  koledy a budeme se společně s našimi dětmi těšit  
na ten nejkrásnější den v roce.

•  Pro starší občany našeho městského obvodu budou i v příštím roce 
otevřeny ve spolupráci se základními školami Dubina a Studánka jarní 
a podzimní kurzy „Počítače pro seniory“, které si získaly velkou ob-
libu. Kurzy opět povedou zkušení lektoři.  Předmětem kurzů je naučit 
starší občany základům práce s PC a internetem, získání nových po-
znatků při používání výpočetní techniky a rozšíření si svých dovednos-
tí při práci s počítačem.

•  Z finančních prostředků městského obvodu byla vybudována dvě hřiš-
tě na petanque. Jedno za restaurací Galanta na Drážce a druhé u hos-
pody U Maxe na Dubině. Nemáte-li vlastní vybavení pro hru, můžete si 
herní sadu zapůjčit u personálu restaurací. Zasportovat a zasoutěžit 
si můžou všichni bez rozdílu věku.

•  Pro „Stolní tenis pro seniory“ jsou v pavilonu A základní školy Du-
bina (vstup přes hřiště) instalovány čtyři pinpongové stoly. Tato spor-
tovní aktivita je určena pro dříve narozené, coby lékaři doložená pre-
vence Alzheimerovy choroby. Možno si na místě zapůjčit pálky a míčky 
u správce hřiště ZŠ Dubina (tel. kontakt správce: 723 068 612). Vyba-
vení pro hru bylo opět pořízeno z finančních prostředků našeho měst-
ského obvodu. 

Městský obvod je veden snahou při pořádání kulturních, společenských 
či sportovních akcí potěšit všechny občany bez rozdílu věku.
O dalších aktivitách a plánovaných akcích a jejich přesných termínech 
konání  Vás  budeme  průběžně  informovat  na  internetových  stánkách  
našeho městského obvodu nebo prostřednictvím Zpravodaje, který na-
leznete ve svých domovních schránkách. 

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

tajemník humanitní komise
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iNformace Z oDboru DoPravy a ŽivotNÍho ProStŘeDÍ

V  příštím  roce  plánujeme  pokračovat  v  opravě  chodníku  v  ulici  
Na Drážce od čp. 345 po 358.

co PláNuJeme v PŘÍštÍm roce 2016
Na základě zpracované projektové dokumentace a vydaného stavební-
ho povolení pro provedení stavby bychom chtěli dokončit rekonstrukci 
centra  Dubina,  a  to  stavbou  centrální  osy  sídliště  severovýchod  
-  jihozápad Dubina,  která kříží  již  realizovanou osu severozápad -  ji-
hovýchod. Úpravy začínají napojením na komunikaci v ulici Blahoutova 
a končí  napojením na komunikaci  vedoucí  v parkovišti  mezi  ulicemi  E.  
Košťála a Dubinská.  Na tuto akci budeme v roce 2016 prostřednictvím 
statutárního města Pardubice podávat žádost o dotaci na rekonstrukci 
cyklostezky, která je součástí této osy. Realizace stavby je tedy odvislá 
od výsledku řízení o dotaci. 
aktualizujeme  projekt  regenerace  panelového  sídliště  Dubina, 
neboť úpravy lokalit č. 2 a č. 5, které jsou vymezeny společnou stezkou 
pro chodce a cyklisty od ulice Blahoutova po ulici Erno Košťála směrem 
k ulici Jana Zajíce, Luďka Matury a k ulici Dubinská, jsou již z větší části 
dokončeny. Připravujeme úpravy lokalit č. 3 a č. 6, které jsou vymezeny 
společnou  stezkou  pro  chodce  a  cyklisty  od  ulice  Blahoutova  po  ulici  
Erno Košťála směrem k ulici Lidmily Malé, Bartoňova a k ulici Dubinská. 
Regenerace se týká pouze zástavby panelového typu. 
V  roce  2016  budeme  dále  žádat  prostřednictvím  Statutárního  města  
Pardubice o dotaci ze státního rozpočtu, z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj na provedení stavby „regenerace panelového sídliště 
Dubina – lokalita 5a (5a-k1,  5a-03,  5a-04),  Pardubice“.  Stavba 
řeší úpravy ploch před bytovými domy čp. 984 – 986 a čp. 947 v ulici  
Jana Zajíce a před bytovými domy čp. 948 – 952 v ulici Josefa Janáčka, 
jedná se o úpravu zpevněných ploch – komunikací a parkovacích stání 
s příjezdovou komunikací. Stávající parkoviště budou propojeny a mezi 
nimi  vybudován zpomalovací  práh,  který bude sloužit  i  jako místo pro 
přecházení přes parkoviště, na stávajícím přechodu pro chodce směrem 
k  Penny  marketu  bude  vybudován  dělící  ochranný  ostrůvek.  V  rámci  
stavby  je  navrženo  i  vybudování  kontejnerových  přístřešků  a  úpravy  
zeleně včetně nové výsadby dřevin (stromů a keřových skupin). I tato 
stavba je odvislá od výsledku řízení o dotaci, neboť vlastní rozpočtové 
prostředky městského obvodu by na samostatné financování této akce 
nestačily.

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Na závěr roku 2015 vám přinášíme prostřednictvím zpravodaje informa-
ce o činnosti odboru dopravy a životního prostředí.

V říjnu byla dokončena stavba veřejného osvětlení  podél  silnice č.  
i/36 v úseku od kruhového objezdu ulic Na Drážce a Husova po zastáv-
ku MHD Hůrka (směr Spojil). V  rámci stavby byl osvětlen přechod pro 
chodce u Pergoly. 
Je  dokončena  projektová  dokumentace  „vybudování  parkovacích  
míst a nových sjezdů před domem pro seniory Dubina Pardubice“ 
a vydáno stavební povolení. Vlastní realizaci stavby provede Magistrát 
města Pardubic.
V říjnu byla zahájena stavba nového sportoviště tzv. „Parkourové hři-
ště“  před Základní  školou Dubina,  na stávající  travnaté ploše.  V době 
uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje hřiště ještě nebylo předáno do užívání 
z důvodu zjištěných nedostatků v dopadové ploše. Do konce roku však 
vše bude napraveno a my jen doufáme v příznivou zimu, která naší mlá-
deži dovolí zajímavé hřiště otestovat dříve než na jaře. 

Dokončena  byla  naše  letošní  finančně  nejnáročnější  akce  „Stavební 
úpravy prostoru u bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašic-
ká a u bytového domu čp. 1564 v ulici Na Drážce, Pardubice“, a to 
včetně kolaudace. V rámci stavby byly provedeny úpravy a opravy zpev-
něných  ploch  v  okolí  těchto  bytových  domů  včetně  výstavby  nových  
parkovacích míst a revitalizace a výsadba nové zeleně. 
Hned nato byla rovněž provedena a  dokončena oprava  podélné-
ho  chodníku  v ulici  Na Drážce  od čp.  1564  po čp.  1538, včetně 
3 chodníkových příjezdů k bytovým domům, které slouží pro integrovaný 
záchranný systém. 
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skou kompostárnu do Dražkovic, kde se stávají vstupní surovinou na vý-
robu kompostu.
Kompost vyrobený na kompostárně v Dražkovicích získal  v roce 2015 
hlavní cenu v prestižní soutěži pořádané společností JOGA Luhačovice 
s.r.o. pod záštitou Ministerstva zemědělství. Vítězstvím v soutěži získal 
kompost z Dražkovic titul Kompost roku a tedy další z řady dosud zís-
kaných certifikátů kvality. I vy tak svým zodpovědným chováním máte 
možnost přispět k výrobě kvalitního kompostu. Ten si můžete na kom-
postárně  zakoupit  nebo  získat  50  kg  tohoto  kompostu  v  rámci  daru  
v případě zapojení  se  do projektu svozu bio  nádob zde v Pardubicích.  
I tento projekt lze považovat za úspěšný, přínosný a zlepšující životní 
prostředí. 
Závěrem nám dovolte  poděkovat  za  spolupráci  v  roce  2015  a popřát  
všem klidné a spokojené svátky prožité ve zdraví a ve společnosti těch 
nejbližších.
V případě  potřeby  jakýchkoliv  doplňujících  informací  či  dalších  dotazů  
mohou občané kontaktovat pracovníky společnosti  Služby města Par-
dubic na telefonních číslech 466 260 831-33.

Služby města Pardubic a.s.

SvoZ oDPaDu v obDobÍ Svátků v roce 2015

V době vánočních svátků i na Silvestra bude zachován standardní har-
monogram svozu  komunálního  odpadu  i  separovaných  složek  odpadu  
pro občany města, firmy i obce. Separační dvory budou v době vánoč-
ních svátků, tj. od čtvrtka 24. 12. do soboty 26. 12., uzavřeny. Na Silves-
tra, tj. ve čtvrtek 31. prosince 2015, budou v provozu ty separační dvory, 
kdy připadá na čtvrtek standardní provozní doba dvora (to jsou separač-
ní dvory Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky a Polabiny - Lonkova).
Jedinou výjimkou, kdy neprobíhá svoz odpadu, je svátek Nový rok, připa-
dající na pátek 1. ledna 2016. Tzn., že pro tento den je náhradním dnem 
svozu odpadu sobota 2.  ledna.  Nádoby,  které by se proto standardně 
svážely  v pátek,  budou svezeny až následující  den,  v sobotu 2.  ledna.  
Na Nový rok jsou také uzavřeny všechny separační  dvory.  Následující  
den, v sobotu 2. ledna, budou již všechny separační dvory, kromě Draž-
kovic, v provozu od 8,00 - 12,00 hodin. Od pondělí 4. ledna 2016 bude 
probíhat svoz všech nádob již  standardním způsobem bez jakýchkoliv  
výjimek. 
Dále  připomínáme,  že  Ti,  kteří  nemohou  dopravit  po  svátcích  vánoční  
stromeček přímo na separační dvůr, mají možnost odložit živé odstro-
jené vánoční stromky ke stanovištím kontejnerů. Žádáme, aby stromky 
byly  zbaveny  veškerých  ozdob,  protože  jsou  poté  odvezeny  na měst-

••• FOTOSOUTĚŽ •••

KnihOvna MĚSTSKéhO ObvOdU PardUbice iii

vyhlašUje FOTOgraFicKOU SOUTĚŽ na TéMa

vÁnOce s KnihOU
ka  v  hodnotě  1000  Kč  a  3.  mís-
to  poukázka  v  hodnotě  500  Kč  
na  nákup  zboží  v  obchodním  
domě Tesco).

Zasláním snímků do této soutěže 
vyjadřuje účastník souhlas s ná-
sledujícími podmínkami:
Soutěžící  souhlasí  s  publiková-
ním zaslaných fotografií  v tisko-
vé nebo elektronické podobě bez 
nároků  na  honorář,  a  to  nejen  
v  tiskovinách  vydávaných  orga-
nizátorem  akce  bez  časového  
omezení. Soutěžící uděluje orga-
nizátorovi souhlas se zpracování 
zaslaných  osobních  údajů  pro  
účely organizace soutěže VÁNOCE S KNIHOU včetně jejich zveřejnění, 
to vše v souladu se zákonem č. 102/2000 Sb. o ochraně osobních údaj. 
Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií.

TERMÍNY:
•  Vyhlášení soutěže – 20. prosince 2015
•  Ukončení soutěže – 20. ledna 2016 (fotografie odeslané po  tomto 

datu již nebudou do soutěže zařazeny)

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

vYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:
Soutěžní  práce  budou  od  20.  prosince  2015  publikovány  soutěžním  
albu na  facebooku KNIHOVNY Městského obvodu Pardubice III. Au-
tory tří snímků s největším počtem lajků ke dni 20. ledna 2016 čekají 
zajímavé ceny (1. místo poukázka v hodnotě 1500 Kč, 2. místo poukáz-
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