
Vážení čtenéři,
Je poslední týden října. 

Do oken kanceláře se mně dere 
ostré letní slunce a teplota i dnes 
pomalu stoupá ke dvaceti stupňům. 
Píšu zdravici k 101. výročí vzniku 
Československa a přemýšlím, jestli 
jsem už zažila takhle dlouhý krásný 
podzim. Nemohu si vzpomenout.

Pro mne osobně je tenhle 
podzim ještě krásnější, protože 
teprve před několika dny skvělí 
lékaři pardubické porodnice po vel-
mi komplikovaném porodu přivedli 
na svět mého vnoučka. Chci jim 
i jejich báječným sestřičkám i touhle 
cestou poděkovat. Jsem si naprosto 
jista, že si za svoji náročnou práci 
zaslouží víc než jen poděkování.

Ale není všechno bez chyby. 
Na popud kolegů ze zastupitelstva 
jsem navštívila Bělobranské náměstí. 
V ruce jsem měla pohlednici starou 
skoro sto let a dnes jsem tohle 
kdysi tak krásné náměstí nepoznala. 
Desítky aut zaparkovaných jako 
na nějakém vrakovišti, mezi kterými 
se více či méně obratně proplétají 
projíždějící automobily. Přeplněné 
kontejnery na tříděný odpad 
zabírají poslední volný kousek 
místa. Na té pohlednici na lavičkách 
posedávali lidé, dnes tímto místem 
lidé doslova probíhají. 

Je před námi ještě spou-
sta práce. Ale to je problém nás 
zastupitelů. Vy, občané pardubické 
jedničky si především užívejte ten 
dlouhý krásný podzim.

Vaše Alena Stehnová 
– starostka MO Pardubice I

listopad /1/ 2019

Bojujeme proti potkanům,

ale i holubům Parkování ve městě

komentují zastupitelé Z historie - Náměstím Rep.

protékala ChrudimkaMiss ČR 2018 studuje 

v Pardubicích
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Pardubický kraj je obecně na chvostu 
v návštěvnosti turistů, Pardubice na 
tom nejsou o moc lépe. Myslíte si, že 
nezájem je na místě a co by se podle 
vás mohlo zlepšit?
Mně osobně se Pardubice velice líbí, jsou 

podle mého názoru krásné útulné město 
a staly se mým druhým domovem. Přesto, 
že jsou zde krásná místa kolem Labe, krásná 
příroda okolo, mnohokrát už jsem se setkala 
s názory lidí, že jsou Pardubice betonové 
město. Možná by právě to mohl být důvod 
malé návštěvnosti. Zlepšit by ji mohlo 
například uspořádání větších akcí.

Naši zvídaví paparazziové vás 
fotoaparáty zachytili na dostizích. 
Bylo to poprvé nebo už máte nějakou 
zkušenost. A co sázky?
Přiznám se, ač žiju v Pardubicích už 

poměrně déle, na závodiště a místo konání 
Velké pardubické jsem zavítala úplně 
poprvé. Jinak jsem na dostizích už byla ve 
Velké Chuchli. Jsem moc ráda, že jsem se Ivetko, vás neláká Praha? Přece jen 

je tam více možností i co se týče 
modelingu, kterému se rovněž 
věnujete…
Praha je pro mne spíše pracovní 

záležitostí, znamená pro mě stres, chaos 
a hodně práce. To je důvod, proč bych tam 
nemohla žít. Proto jsem ráda, že mám tak 
blízko od Prahy své milované Pardubice, kde 
můžu vypnout, odreagovat se a nabrat další 
sílu a energii na další pracovní možnosti, což 
v Praze nedokážu. Je to opravdu hodinka 
cesty, takže dojíždění pro mě není problém. 
Žít v Praze mě sice neláká, ale mám ji 
moc ráda, je to nádherné město a ráda zde 
poznávám nová krásná místa. 

Jak zvládáte studia a proč jste se 
rozhodla zrovna pro pardubickou 
univerzitu?
I přesto, že modeling je můj život 

a celoživotní sen, škola je pro mě prioritou 
a vše se snažím dělat tak, abych ji nijak 

nezanedbávala. Přece jen 
modeling se nedá dělat navždy 
a co potom. Myslím si, že 
v dnešní době už se člověk 
bez školy neobejde a navíc mě 
studium na univerzitě baví. 
Nemám ani žádný „individuál“, 
mám normálně prezenční 

formu studia, ale dobře jsem si 
přizpůsobila rozvrh vyučován. To 

je na pardubické univerzitě možné, 
abych zvládala v klidu obojí. Vybrala 

jsem si ji proto, že je to pro mne 
takový středobod. Je to kousek od Prahy, 

kousek od Brna, takže to můžu hezky spojit 
s prací. Jen domů to mám trošičku dál, ale 
jako vítězka Miss České republiky 2018 
jsem dostala jako hlavní cenu auto, takže 
je ta cesta domů hned příjemnější. Navíc 
v Pardubicích jsem se pohybovala ještě 
před tím, než jsem nastoupila na univerzitu 
a během pár chvil jsem si je zamilovala. 
Pardubice byly pro mě jasným vítězem, kam 
nastoupit na školu.

„Setkala jsem se s názory, že jsou Pardubice betonovým městem.“

Pardubice mají svou miss, dokonce Miss České republiky, 
v obnovené národní soutěži krásy. I když pochází ze Znojma, Pardubice 

se jí staly druhým domovem. Studuje druhým rokem na Univerzitě 
Pardubice, Fakultě ekonomicko – správní, obor Management podniku. 

Je už sice členkou organizačního výboru obnovené soutěže Miss ČR, 
přesto nejen kvůli studiu zůstává věrná Pardubicím.

Miss ČR Iveta Maurerová to má
z východočeské metropole všude blízko

mohla účastnit IV. kvalifikace na Velkou 
pardubickou. Měla jsem i tu čest předat 
cenu vítězi hlavního závodu tohoto dne 
nebo zažít kočárovou jízdu, a tak vidět 
zblízka Taxis a další překážky, což byl pro mě 
opravdu zážitek. Nikdy jsem ještě nesázela 
a přiznám se, že tomu ani moc nerozumím 
a nijak obzvlášť mě to ani neláká.

Zároveň jste svou účastí ten samý den 
podpořila akci Andělé pro Adámka. 
Tam by vás leckdo nečekal. Šlo 
o bigbítovou akci, samozřejmě, že 
s dobrým úmyslem. Jak jste se tam 
ocitla a jak jste se pak cítila?
Na akci Andělé pro Adámka jsem byla 

pozvána a toto pozvání jsem samozřejmě 
bez váhání přijala. Je opravdu hrozné, co se 
stalo a já jsem ráda, že jsem tuto akci mohla 
podpořit. Když jsem viděla smutek a starosti 
v očích Adámkových rodičů, člověk si hned 
jinak uvědomí hodnoty života. Přeji celé 
rodině a Adámkovi hodně sil a posílám 
spoustu energie. Držím palce a modlím se 
za lepší časy a zázraky.

Celebrity, kterou už jste, mají nejspíš 
za povinnost podporovat dobročinné 
akce. Chystáte se pomoci i někomu 
dalšímu?
Asi bych to nenazývala jako povinnost. 

Když se člověk dostane nahoru, je vidět a má 
možnost a prostředky, co jiného dělat, než 
pomoci druhým. A jsem ráda, že právě soutěž 
Miss České republiky podporuje charitativní 
organizace. Nejsme ani zaměření na jednu 
oblast, podporujeme opravdu cokoliv - 
nemocné děti, domovy seniorů, ekologii, 
zvířata, útulky a podobně. Já jsem vděčná, že 
mám tu možnost se do toho všeho zapojit. 
A není to jen o finančních darech. Kolikrát 
druzí ocení, že je někdo přišel potěšit, udělat 
jim radost, udělat jim nějaké překvapení, 
sdílet s nimi zážitky. Vidět pak to nadšení 
a radost v očích je opravdu ten nejkrásnější 
pocit. A myslím si, že tohle má smysl. 

Děkuji za rozhovor.

uu Text: Bohumil Roub
Foto: archiv Ivety Maurerové, Jiří Dvořáček

Podzimní slavnost s názvem 
“Bramborování” si užily děti spolu se 
svými rodiči na sluncem prozářené 
zahradě Mateřské školy Závodu Míru.

Svoji zručnost a obratnost si mohly 
vyzkoušet při zdolávání překážkové dráhy 
s neposednou bramborou na lžíci, vyrobit 
si bramborové korále nebo vyzkoušet tisk 
bramborovými tiskátky. Také si mohly 
zakouzlit s písmenky, nasázet brambory 
do řádků či být úspěšní při hledání 

stejných půlek brambor. 
Na pobavení byla pro rodiče připravena 
soutěž o nejdelší bramborovou slupku. 
Ke zpříjemnění celého odpoledne patřila 
i ochutnávka bramborových dobrot, 
o které se postaraly šikovné maminky 
a ten, kdo vydržel do samého konce, 
ochutnal výborný bramborák. 

Eva Flamíková, MŠ Závodu míru. 

Rodiče dětí v mateřince vytvářely 
nejdelší bramborovou slupku

 

Sháníte marně 

pracovníky 

do dělnických 

profesí? 

Zajistíme vám je! 

Volejte 774 774 705

internetová verze 
zpravodaje na 
www.pardubicka1.cz

Bucankovi
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Bucankovi
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se- odrazit předložka



� �

nička

EDNiČKA

. radnice&problém

 

Všichni jsme rádi, že se svatby vrátily 
po dokončení rekonstrukce do 

důstojného prostředí sálu „velké“ radnice na 
Pernštýnském náměstí. 

Pro náš obvod to ale znamená vyřešení 
nerudovské otázky typu „Kam s ním?“, lépe 
řečeno „Jak s ní?“ Otázka zní – jak dostat 
nabobtnalou a mokrou rýži či přilepené 
konfety ze spár mozaikové dlažby a žulového 
povrchu náměstí… 

V letní sezóně od května do září se do 

prostoru nedostanou úklidové vozy Služeb 
města Pardubic, a.s. – instalované zahrádky 
brání najetí a sjetí zametacího vozu přes 
vysoký obrubník. Takže reálně se úklid provádí 
pouze ručním smetením. Městský obvod na 
to má pracovnici, která nedělá nic jiného, 
než s koštětem zametá nedopalky a drobné 
nečistoty. Pokud je sucho, není to takový 
problém. 

Ovšem mokrá rýže, tvořená v podstatě 
škrobem a přilepená ve spárách nebo 

rozšlapaná na mozaice, to už je jiná. Ze spár 
se vymést nedá, vysátí ručním vysavačem 
nelze použít – vysavač nasává kromě rýže 
a konfet i zásyp spár a drobné kamenivo ničí 
nasávací mechanismus. Rovněž je pak nutné 
minimálně jednou za měsíc zásyp doplňovat.

Myslete na to prosím, až se budete nějaké 
svatby účastnit, děkujeme. 

uu Úřad městského obvodu Pardubice I

u Nabobtnalá rýže a konfety ze svateb 

Do České republiky vstoupila 
úspěšnou akvizicí pardubické 
taxislužby GT TAXI, jejíž služby 

připravuje zkvalitnit pomocí nejmodernějších 
technologií. Plánuje ale hlavně nabídnout 
služby v oblasti sdílení, tzv. sharingu jízd-
ních kol, elektrických skútrů, ale i osobních 
a nákladních vozidel pro lehkou přepravu 
poháněných elektrickou energií nebo jezdící na 
CNG či vodík.

 „Pardubice mají velký problém s par-
kováním. Naše řešení velmi pomůže vaší 
metropoli ulehčit situaci v dopravě. Přináší 
velké výhody, mimo jiné snížení počtu aut 
na městských komunikacích, zlepšení situace 
s parkováním, méně hluku a emisí. Chcete-li 
konkrétně, tak například tím, že si zákazník 
zaparkuje na záchytném parkovišti na okraji 
města a dál se prostřednictvím naší služby VB 
SHARING může pohybovat prostřednictvím 
našich kol, elektroskútrů nebo aut. Za ceny, 
které vás určitě mile překvapí,“ odtajňuje 
záměry pro začátek příštího roku ředitel VB 
Group Boris Wagner.

Během krátké doby tak dojde podle 
Wagnera na Pardubicku u GT TAXI, se kterou 
už několik měsíců testuje nejmodernější 
informační technologie pro logistiku přeprav, 
k přejmenování na VB TAXI a flotila 
stávajících taxíků bude rozšířena o službu VB 
LIMOUSINE a flotilu velkoprostorových 

Na území městského obvodu Par-
dubice I je ze všech městských 
částí tento problém nejpalčivější. 

Důvodem je především ten fakt, že v centru 
města je soustředěno nejvíce restauračních 
a občerstvovacích zařízení, velké množství 
prodejen potravin, které generují velké 
množství prošlých, nedojedených nebo jinak 
nepotřebných potravin v podobě odpadu. To 
způsobuje kumulaci uvedených živočichů, jimž 
tato skutečnost skýtá možnost přístupu k bo-
haté a lehce dostupné potravě. Pro pracovníky 
městského obvodu Pardubice I tak vyvstává 
nutnost boje s těmito nevítanými „hosty“, kteří 
nejenže znečišťují veřejný prostor i soukromý 
prostor, ale jsou nositeli a přenašeči mnoha 
vážných nemocí.

Pro vyhubení potkanů se provádějí pravi-
delná deratizační opatření, a to „dvojí“ for-
mou. Jednou za dva roky (v sudý rok) probíhá 
deratizace celoplošná. Ta je uskutečňována od 
okrajových částí města a postupně se uzavírá do 
středu města (potkani jsou „tlačeni“ nástrahami). 
Poslední celoplošná deratizace byla uskutečněna 
v měsících září – říjen 2018. Deratizační firma, 

která provádí deratizační opatření, tyto provádí 
pouze na pozemcích a v budovách města. Za 
ostatní deratizační opatření odpovídá vlastník 
nemovitosti – pozemku. Aby celoplošná dera-
tizace byla účinná, současně s „naší“ celoplošnou 
deratizací je uskutečňována i celoplošná de-
ratizace kanalizačního řádu, tato je v režii 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s., nicméně je prováděna stejnou deratizační 
firmou, z důvodu znalosti teritoria města. 

Dalšími deratizačními opatřeními je dera-
tizace dílčí - ohnisková. Tato probíhá nepřetržitě, 
v průběhu každého kalendářního roku. Tady jde 
o položení nástrah do zjištěných nor. Při zjištění 
nor není vhodné tyto zahrnovat zeminou, nelze 
pak provádět deratizační opatření. Ta fungují 
tak, že deratizační firma umístí do zjištěných nor 
přípravek na hubení hlodavců „Rodenticidy“. 
Nora je pak zahrnuta zeminou – opatření proti 
požití necílovými druhy. Cca za pět dní pro-
vede deratizační firma kontrolu, pokud je nora 
znovu otevřena, je populace aktivní a proces se 
opakuje.

Co se týká odchytu holubů, město Pardubi-
ce provádí odchyt holubů pravidelně 1 x za rok 
ve vybraných lokalitách města, prostřednictvím 
osmi odchytových klecí. „Nejbližší“ odchyt ve 
městě Pardubicích byl uskutečněn v termínu 
od 3. 1. 2019 do 4. 4. 2019, kdy bylo odchy-
ceno celkem 897 ks holubů. Na střeše budovy 
ÚMO Pardubice I, U Divadla 828 je odchy-
tová klec umisťována pravidelně už cca 10 let 
a je předpoklad, že zde bude umístěna i v rámci 
letošního odchytu. Odchyt holubů provádí 
specializovaná firma. Město Pardubice nemá 

s t a n o v e -
nou zákon-

nou povin-
nost k odchytu 

zdivočelých městských 
holubů na teritoriu 

města. Jde o činnost, kde vynaložené finanční 
prostředky z rozpočtu města mají za účel 
udržet populaci zdivočelých městských holubů 
na hranici „únosnosti“. Dalším je ochrana 
nemovitostí ve vlastnictví města, zejména pak 
historických budov. 

Samotná regulace – odchyt je prováděna 
pomocí odchytového klecového zařízení, které 
je umisťováno především na budovy s plochou 
střechou, které jsou ve vlastnictví města. Výběr 
vhodné lokality je podmíněn monitoringem 
– sezónní vliv na prostorovou aktivitu holubů. 
Vlastní odchyt se provádí v „zimním období“. 
Pro volbu tohoto ročního období jsou dva 
důvody. Prvním důvodem je ten fakt, že holubi 
nehnízdí (při odchytu nezůstanou v hnízdech 
opuštěná mláďata). Druhým důvodem pak je 
skutečnost, že v zimním období je předpoklad 
menšího množství potravy, tudíž se holubi lépe 
lákají do klecí za potravou.

Při regulačních zásazích se vychází 
z „Metodického doporučení Státního zdra-
votního ústavu (SZÚ) k zabezpečení objektů 
proti holubům a k zamezení šíření patogenů 
z jejich stanovišť“, schváleného Ústřední komi-
sí pro ochranu zvířat (21. 2. 1997) a „Návrhu 
opatření k regulaci městské populace holubů 
ve smyslu zák. č. 246/1992 Sb., a ke snížení 
zdravotních rizik dle zák.258/2000 Sb.“ 

uu Miroslav Klapka, ÚMO Pardubice 1

Tak jako všechna větší evropská města, tak se i Statutární 
město Pardubice potýká s problémy, které způsobují 
nežádoucí obyvatelé města – holubi a potkani. 

Potkany v centru omezujeme deratizací,
populaci holubů odchytem

vozidel MPV pod názvem VB TRANSPORT. 
„Jdeme cestou co nejlepšího servisu pro naše 
zákazníky, a to jak retailových (maloob-
chodních pozn. red.), tak korporátních. 
Cestou vstřícné komunikace prostřednictvím 
nejmodernějších informačních technologií 
a řízení procesů, “ pokračuje.

Ve sdílení dopravních prostředků se chystá 
VB Group Czechia vyvarovat problémů, 
které teď musí řešit třeba Praha nebo Brno. 
„Chceme městu pomoci, v tom je rozdíl 
oproti podobným firmám nabízejícím sdílenou 
ekonomiku. Znamená to, že je pro nás prior-
itní žít v symbióze s obyvateli města, s lidmi, 
kteří do města zavítají nebo zde pracují, 
stejně tak hodláme úzce spolupracovat 
s radnicí,“ zdůrazňuje Boris Wagner.

Jak dodává, další divizí zkvalitňující 
život obyvatelům Pardubic v oblasti 
bezpečnosti, ale i ochrany zdraví bude 
tzv. VB GUARD. „Je to aplikace na 
bázi komunitní spolupráce všech, kteří 
ji budou mít v mobilním telefonu nain-
stalovanou. Pokud bude například mít 
někdo zdravotní problémy, nebo na něj 
bude útočit parta výrostků, jeho rychlé hlášení 
pomocí aplikace upozorní všechny účastníky, 
kteří jsou poblíž, zda by nemohli okamžitě 
pomoci. Nechceme suplovat záchranku ani 
policii, ale rychlá pomoc je vždy pro začátek 
ta nejúčinnější,“ pokračuje ve výčtu aktivit VB 

Group její ředitel.
Připojuje ještě, že společnost bude 

rovněž nabízet kurýrní služby, které budou 
účastníkům systému k dispozici k rychlému 
převozu prakticky čehokoli. Firma podle 
ředitele dokončila v současnosti fáze testování 
a první služby by se ve východočeské metropoli 
mohly představit už do konce roku 2019.

uu redakce

S pilotním projektem „Budoucnost mobility“ přichází 
do města perníku společnost VB Group, která se specializuje 
nejen na oblasti dopravy a přepravy, ale i na bezpečnost.

"Elektroskůtr" s aerodynamic-
kým designem je pro rovinaté 
Pardubice dokonalým řešením

V Pardubicích 
dojedete na kole 
bez velké námahy 
kamkoliv a na velký 
rodinný nákup tu je 
e-car

Po Pardubicích se začnou prohánět sdílená kola, 
ale i auta a skútry na ekologický pohon

Bucankovi
Poznámka
tady se nám něco děje, pls opravit

Bucankovi
Poznámka
na - odrazit

Bucankovi
Poznámka
dělení prio - ritní

Bucankovi
Poznámka
podle je také předložka, prosím odrazit

Bucankovi
Poznámka
místo redakce - (PI)

Bucankovi
Poznámka
Elektroskútr (ú)
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Náměstí Republiky, ohraničené 
Východočeským divadlem, 
Palácem Hybských, Zelenou 

bránou, kostelem sv. Bartoloměje a bu-
dovami bývalého hotelu Grand a Střední 
průmyslové školy potravinářské. Propo-
juje obchodní třídu Míru s historickým 
Pernštýnským náměstím. Kdo ale dnes ví, 
že tudy tekla řeka Chrudimka? Lépe řečeno 
její kanál. Pojďte se zatoulat historií…

Někdy mezi lety 1256 - 1295 byl 
v Pardubicích založen klášter Cyriaků 
s kostelem sv. Bartoloměje, o čemž vypovídá 
dochovaná listina papeže Bonifáce VIII. 
vystavená na ochranu cyriackého řádu. Je 
to první dochovaná zmínka o klášteře i o 
existenci Pardubic, ale historici se o tomto 
faktu stále přou.

 Rozkvětu se tato část Pardubic ale 
dočkala poté, co v roce 1491 zakoupil 
panství Vilém z Pernštejna od potomků 
husitského krále Jiřího z Poděbrad.  

Při kostele sv. Bartoloměje založil nový 
majitel klášter Minoritů, který měl pečovat 
o rodovou hrobku umístěnou v prostoru 
hlavního oltáře. Vilém z Pernštejna vytvořil 
kanál z řeky Chrudimky, který částečně 
kopíroval dnešní silnici procházející nynější 
Jahnovou třídou, přes náměstí Republiky 
až po Sukovu třídu, a pomohl tak místním 
řemeslníkům například vytvořením valchy 
pro mistry soukenického řemesla na konci 
Pernerovy ulice. Vodní příkop rovněž napojil 

Náměstím Republiky tekla Chrudimka 
– Městská strúha

náměstí Republiky. Nese se mj. v duchu ar-
chitektury z dílny architekta Josefa Gočára.

 V roce 1923 začal projektovat budovu 
současné Komerční banky na náměstí Re-
publiky. Její venkovní kolorit byl sice zacho-
ván, ovšem interiéry budovy zdaleka neod-
povídají původním parametrům. Hlavní 
dominantou je jistě budova bývalého hotelu 
Grand, dostavěného v létě 1931. Prvním 
nocležníkem tu byl prezident Masaryk.

 
V jihozápadní části stojí určitě za 

zmínku Palác Hybských, dříve Krudencův 
palác, který evokuje renesanci, ale navržený 
byl původně v tzv. elektrickém historismu. 
Rohová budova nynějšího krajského úřadu 
má jeho rysy a během protektorátu v ní byla 
umístěna centrála Gestapa.

 Teď to nejdůležitější - náměstím byl 
tento prostor nazván až po I. světové válce, 
a to náměstím Smetanovým. Po II. světové 
válce přijalo jméno Benešovo náměstí, 

Vyhrajte vstupenky do Aquaparku, pokud víte, jak se jmenovalo náměstí před rokem 1989

nička

EDNiČKA

... z historie

na městské hradby. Tehdejšímu revolučnímu 
řešení se nazývalo “Městská strúha”.

 Symbolem Pardubic a jejich domi-
nantou je vždy Zelená brána. Na jejím místě 
stávala nižší brána, vystavěná Vilémem 
z Pernštejna. Po rozsáhlém požáru v roce 
1538 nechal Jan z Pernštejna velkolepě 
přestavět stavbu do téměř nynější podoby. 
Střechu řemeslníci pokryli měděným ple-
chem, který později zezelenal, a vznikl tak 
název Zelená brána.

 Východočeské divadlo, tehdy Městské 
divadlo, je také jedním symbolů Pardubic. 
Postavili jej v letech 1907-1909 v secesním 
stylu a dodnes je tato scéna cílem příznivců 
divadla nejen z Pardubického kraje.

 Ale zpátky ke vzniku náměstí. Údržba 
kanálu byla nad síly Pardubických. I v no-
vinách na počátku 20. století se psalo 
o “Městské strúze jako o páchnoucí stoce”. 
V roce 1911 se proto začal kanál postupně 
zasypávat, což dalo vznik dnešnímu koloritu 

od roku 1957 pak bylo ... a to je otázka 
našeho našeho kvízu. Než se přejmenovalo 
na náměstí Republiky. Pokud odpověď 

znáte a chcete se zúčastnit soutěže o 2+2 
lístky (dospělí a děti), a to v dvojnásobném 
podání, pište na redakce@pardubicka1.cz nebo 

10 % SLEVA 
na veškeré zboží v prodejně 

Pernštýnská 34, Pardubice, 

otevřeno st - pá 10 - 18h.

správné odpovědi vhoďte do naší 
schránky důvěry.

uu Text: Bohumil Roub

V novinách se na počátku 20. st. psalo o “Městské strúze jako o páchoucí stoce”. 
V roce 1911 se proto začal kanál postupně zasypávat, což dalo vznik dnešnímu 
koloritu náměstí Republiky.
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Čtyřicáté výročí od svého 
založení oslavila Základní škola 
Pardubice, nábřeží Závodu 

míru, která je úplnou městskou školou s 1. až 
9. postupným ročníkem. Specifikem školy je 
rozšířená výuka jazyků.

Děti si došly pro náměstka
přímo na radnici

„Jsem nadšená ze zaměření školy 
na výuku cizích jazyků. To, že se tady 
vzdělávají děti v několika jazycích, znamená 
obrovskou šanci pro tyto děti uspět 
v dalším reálném životě,“ řekla během oslav 
starostka Městského obvodu Pardubice Alena Stehnová. Přiznala se rovněž, že 

jsou se současnou ředitelkou školy Jarmilou 
Staňkovou spolužačky.

Děti si došly pro jednoho z absolventů 
školy, náměstka primátora Jakuba 
Rychteckého, v obrovském průvodu 
přímo na pardubickou radnici. Ten se pak 
i společně s místopředsedkyní senátu Miluší 
Horskou zúčastnil odpoledního programu 
pro rodiče. (videoreportáž můžete shlédnout 
na stránkách www.pardubicka1.cz). „To 
je moje alma mater, já jsem tady strávil 
krásných devět let. Všimli jste si, že jsem 
neprodlužoval, takže skutečně jen devět let,“ 
bavil přítomné náměstek.

Ve školním roce 2019-2020 školu 
navštěvuje celkem 593 žáků ve 23 třídách. 
Současná nabídka jazyků zahrnuje angličtinu, 
němčinu, francouzštinu, ruštinu a španělštinu. 
Partnerskými školami jsou Grundschule 
v německém Selbu a Brannaskolan ve 
švédském městě Skelleftea. (br) 

nička
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... reportáž

Podle starostky mají jazykově vzdělané děti lepší šanci uspět

Jak by tedy měl klient své 
pojištění nastavit, 
aby co nejlépe plnilo účel? 
Náš unikátní software pro sjednávání 

pojištění PRŮVODCE velmi účelně 
nastavuje dialog pojišťovny s klientem. Naši 
poradci podrobně prozkoumají potřeby 
zákazníků, a z jejich analýzy PRŮVODCE 
vygeneruje doporučenou pojistnou ochranu. 
Tedy doporučená rizika i částky, na které by 
měl klient pojištění uzavřít. Pokud si podle 
těchto parametrů klient sjedná pojistnou 
smlouvu, má jistotu, že je kvalitně pojištěn. 
Když budeme konkrétní, tak pro klienta, 
kterému vyhovuje život single a neplánuje 
rodinu, je pojištění pro případ smrti nejspíš 
úplně zbytečné. Ale pokud je čerstvý otec? 
Pak by jeho pojištění smrti mělo toto dítě 
zajistit na nezbytné minimum až do doby 
jeho prvního výdělku. Zamyslet by se měli 
i ti, co už mají pojištění sjednané a jsou 
například čerstvými rodiči. Navýšit si limity 
a přidat rizika mohou kdykoliv. 

Zmiňoval jste nastavení rizik, 
existuje nějaké obecné
oporučení, co zvolit? 
Je to podobné jako s pojištěním 

domu nebo bytu. Také si nepojišťujeme 
rychlovarnou konvici, ale je důležité mít 
dobře pojištěnou celou domácnost nebo 
dům. Často se setkáváme s tím, že klientům 
stačí získat z pojistky peníze za zlomenou 
nohu nebo za dvoutýdenní neschopenku. 
Když nás ale postihne vážná nemoc, můžeme 
se ocitnout na dlouhou dobu bez svého 
obvyklého příjmu. V případě následné 
invalidity to může být natrvalo. Z našeho 
dřívějšího průzkumu vyplynulo, že téměř 
polovina Čechů (42 %) není na možnost 
invalidity připravena. Podobně tomu může 
být u ošetřování člena rodiny. Když například 
jeden z rodičů bude muset dlouhodobě 
pečovat o nemocné dítě, opět to bude 

Z čeho by tedy podobný výpa
dek příjmu chtěli financovat? 
V průzkumu nám 39 % respondentů 

uvedlo, že by čerpalo vlastní finanční rezervu. 
Jednalo se zejména o starší respondenty, nad 
54 let. Naopak na finanční pomoc od státu 
nebo výpomoc rodiny by se spolehlo 25 % 
respondentů. Jedná se většinou o lidi do 34 
let. 

Je to typická situace pro 
český trh, nebo jsou klienti 
v zahraničí zodpovědnější? 
Lidé v západních zemích chápou 

mnohem více než u nás, že když vážně 
onemocní a nebudou pojištěni, tak se 
mohou dostat do existenčních problémů. 
Například v sousedním Německu má téměř 
každý pojištění invalidity. Dále jsou trhy, 
které jsou zaměřené více například na vážné 
onemocnění, typickým je kanadský trh. 
Také tam se pojišťují skoro všichni. Proto 
se snažíme tato připojištění zatraktivnit. 
Například FLEXI teď přichází s nabídkou 
výplaty dvojnásobku sjednané pojistné částky 
z pojištění ošetřování. Nabídka platí pro 
klienty, kteří si od 1. října do 31. prosince 
2019 sjednají pojištění ošetřování v rámci 
FLEXI a v budoucnu se ocitnou v situaci, 
která bude ošetřování vyžadovat. Vztahuje se 
na úrazy i nemoci. 

uu

znamenat značný zásah do příjmů rodiny. 

Uvědomují si klienti, že stačí 
málo a mohou se dostat do 
vážných finančních problémů? 
Jak už jsem říkal, z jednoho průzkumu 

nám vyplynulo, že například na invaliditu 
není připravena téměř polovina Čechů. 
A když jsme se zaměřili na ošetřování člena 
rodiny, byly výsledky jen o málo lepší. 
Agentura Ipsos zjistila, že ve svém okolí má 24 
% Čechů člověka, který se setkal s nenadálou 
situací a je odkázán na ošetřování jinou 
osobou. A přestože 40 % respondentů uvedlo, 
že o připojištění pro případ ošetřování vědí, 
tak toto riziko má v rámci životního pojištění 
FLEXI sjednáno jen 20 % dospělých a 24 % 
dětí. Z toho vyplývá, že si Češi možná toto 
riziko uvědomují, ale moc zodpovědní nejsou. 

Životní pojištění by se mělo upravovat
podle aktuální životní situace
Životní pojištění nám nemůže vrátit zdraví, ale může další život 
podstatně ulehčit. Pokud je nastaveno správně. A podle průzkumu, 
který si Kooperativa nechala zpracovat agenturou Ipsos, tomu 
tak často bohužel není. Jak upozorňuje Petr Procházka, ředitele 
Úseku vývoje a prodeje FLEXI a bankopojištění v Kooperativě: 
„Pojistná částka by se měla odvíjet od životní situace klienta“. 

populace ČR prozatím neuvažovalo 
nad způsobem financování ošetřování 
v případě nenadálé životní situace.

30%

populace ČR má ve svém okolí člověka, 
který se setkal s nenadálou situací a je 
odkázán na ošetření jinou osobou.

24%

Méně se nad 
tím zamýšleli ženy 

a lidé s nižším 
vzděláním a nižším 

rodinným
příjmem.

TŘETINA ČECHŮ NEVÍ, Z ČEHO BY 
FINANCOVALA OŠETŘOVÁNÍ BLÍZKÉ OSOBY 

39 % respondentů uvedlo, že by čerpalo vlastní finanční rezervu. Jednalo se zejména 
o starší respondenty nad 54 let. Naopak na finanční pomoc od státu nebo výpomoc 
rodiny by se spolehlo 25 % respondentů. Jedná se většinou o lidi do 34 let.

39Vlastní finanční rezerva

31Životní pojištění
14Finanční pomoc rodiny

11Finanční pomoc státu

Většina spoléhá na vlastní finanční rezervu nebo pomoc rodiny

Čechů deklaruje, že ví o možnosti 
sjednání připojištění ošetřování 
v rámci životního pojištění, třetina 
populace by tuto možnost zvažovala. 

40%
▶ FLEXI plní až 365 dní 
a plnění může dosáhnout 
až 474 500 Kč.

▶ Průměrná výplata 
u tohoto připojištění 
je letos 25 000 Kč.

▶ Toto riziko má v rámci 
životního pojištění 
FLEXI sjednáno jen 20 % 
dospělých a 24 % dětí. 

!

Bucankovi
Poznámka
podle odrazit - předložka

Bucankovi
Poznámka
24 na další řádek
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Slovy klasika: “Tento způsob parkování zdá se mi poněkud nešťastný.” 
Alespoň podle ohlasů na radikální zdražení parkovacích míst od motoristů v centru města, na území našeho obvodu. 
Majitelé vozidel nemají kde zaparkovat u nádraží, hledají i alternativy k předraženým místům poblíž historického 
i obchodního centra. Běžně se pak blokují neplacená místa, a to nejen ve středu města, ale i ve vzdálenějších lokalitách. 
Co s tím, vnímají to vaši zastupitelé na obvodu? Zeptali jsme se jich. A vy na jejich názory můžete reagovat 
na jimi uvedených e-mailových adresách. (rozšířenější materiály naleznete na www.pardubicka1.cz)

Co říkají vaši volení zástupci na problémy s  parkováním ve městě?

Alena Stehnová, 
Parkování vnímám jako závažný problém. Obyvatelé lokality za 

řekou Chrudimkou mají problém vyjet ze svého pozemku (garáže) na 
místní komunikaci, protože na většině vjezdů stojí zaparkovaná vozidla 
těch, kteří už nemají možnost parkovat v zónách placeného stání nebo 
těch, kteří do města dojíždějí za svým zaměstnáním a své auto prostě 
někde odstavit musí. Bohužel ani pokuty od strážníků městské policie 

některé řidiče neodradí. Některá parkoviště jsou vzhledem ke zvýšení cen nyní poloprázdná. 
Prázdná jsou i odstavná parkoviště v centru města v ul. U Stadionu, kdy občané celkem 
oprávněně nechápou, proč při takovém nedostatku parkovacích míst v centru města jsou obě 
tyto plochy většinu roku uzavřené. Zřízení odstavného parkoviště na Zborovském náměstí 
je krok správným směrem, ale je nutné hledat další odstavné plochy poblíž všech vjezdů do 
města. Slýchám různé návrhy řešení této situace a podle těchto zkušeností by situaci po-
mohlo i vybudování parkovacích domů, kde by jak někteří občané Pardubic, tak i dojíždějící 
odstavili za přijatelnou cenu svá vozidla. Tento záměr by měl nyní získat prioritu.

Alena.stehnova@umo1.mmp.cz
uuuuu

Marie Hubálková, 
Je to katastrofa, co se týče parkování v Pardubicích. Mělo se to 

řešit před deseti lety. Jako jasné řešení vidím parkovací dům v cen-
tru, který by měl mít absolutní prioritu, protože se obávám kolapsu. 
Zdražení sice ulehčilo středu města, naopak ale zatížilo postranní 
ulice, kde se nedá zaparkovat, což zvyšuje napětí mezi lidmi. Lidem 

pochopitelně dochází trpělivost.
uuuuu

Filip Sedlák, 
Změny v parkování asi zaznamenal každý. Bohužel si 

současné vedení radnice nedalo vysvětlit, že je to špatně. 
Např. na parkovišti za mlýny by za celý den člověk zaplatil 
několik set korun. A tak se lidé se svými vozy přesunuli do 
oblasti Židova, kde tak vzniklo odstavné parkoviště. Jaký to 
mělo smysl? Copak takhle vypadá dopravní plánování? Takto 

bohužel líp nebude. 
sedlak@nasepardubice.cz
uuuuu

Ondřej Šebek, 
Nově nastavený systém hodně lidí kritizuje, ale přinesl jistě i pozitiva 

zejména pro stálé obyvatele našeho obvodu. Po vyhodnocení jeho funkčnosti 
a naplnění záměrů s jakými se ke změnám přistupovalo, a to s nějakým 
rozumným časovým odstupem, můžeme navrhnout dílčí změny oproti 
současnému stavu, který je stejně jakýmsi předvojem systému parkovacích 
v zón v celém městě. Nabízí se také přežitost ještě více využívat moderní 

technologie, jak při placení parkovného, tak i v navádění řidičů na aktuálně volná místa. Nicméně 
bez vzniku parkovacích domů v centru města zůstane parkování ve středu Pardubic i nadále prob-
lematické. Právě proto bych se dočasně přikláněl k snížení ceny denního parkování na nyní málo 
využívaných parkovacích plochách - například na nábřežích Labe i Chrudimky nebo u Automatických 
mlýnů, které nikterak neomezují stálé obyvatele našeho obvodu.

uuuuu

Ivana Dolečková,
Parkování v Pardubicích je samozřejmě problém. V našem 

městském obvodu zvlášť. Je to střed města, historické jádro, obchodní 
centrum. A s tím spojené placené parkování. A ne nejlevnější. 
Nicméně si myslím, že právě středu města odpovídá. Snad by i cena 
mohla některé řidiče motivovat k tomu, aby začali využívat městskou 
hromadnou dopravu. Aut přibývá, parkovacích míst ne. Řešením může 

být výstavba parkovacích domů. Není a nebude to jednoduché, ani rychlé.
ivadol@centrum.cz
uuuuu

Ondřej Beran, 
Jiří Čáslavka,
Vojtěch Jirsa, 
Nejdříve bychom chtěli 

poctivě přiznat, že jako obvodní zastupitelé nemáme moc možností, jak ovlivnit parkování 
v našem městě. Politiku parkování určuje velká radnice. Následující řádky jsou tedy jen naším 
názorem na věc.

Téměř všichni pociťujeme problém nedostatku parkování. Chceme parkovat co nejblíže 
místa, kde potřebujeme být, ideálně zadarmo. Jenže parkovací místa jsou velmi drahá, 
často dražší než na nich zaparkovaná auta. Parkoviště zabírají veřejný prostor, často na úkor 
zeleně, bytů, náměstí, chodníků či jiných nám příjemných míst, proto musí docházet k nějaké 
regulaci, aby se z našeho města nestalo jedno velké parkoviště. Lidé tak sami rozhodují, zda 
jsou za nějakou cenu na nějakém místě ochotni parkovat.

Kolik tedy má stát veřejné pouliční parkování? Jak kdy a kde. Na úrovni města jsme pro 
zvýšení parkovacího poplatku pouze tam, kde je vysoká poptávka po parkování (obsazenost 
míst pro parkování je ve špičce vyšší než 85 % kapacity parkoviště). Prosazujeme, aby cena 
byla naopak snížena v lokalitách s obsazeností pod 65 % kapacity.

Optimální je, když je 10-15 % parkovacích míst v každé ulici stále k dispozici. 
A nejlepším nástrojem pro úpravu obsazenosti parkovacích míst je změna cen parkování. Na 
tento krok neměl nikdo za posledních 25 let odvahu, proto vítáme politickou odvahu toto 
nepopulární téma otevřít. Ke změnám je ale potřeba přistupovat citlivě a racionálně.

Počet parkovacích míst má obrovský dopad na to, jak jakékoliv prostředí funguje 
a hlavně vypadá. Chceme žít ve městě s dobrou MHD, kde je příjemné jezdit na kole a chodit 
pěšky, a pokud člověk potřebuje zaparkovat, tak místo najde, přestože to není zadarmo. Nebo 
právě proto. Užitek z toho mají na prvním místě rezidenti. 

Za klub Pirátů Jiří Čáslavka, Vojtěch Jirsa a Ondřej Beran
caslavkajiri@gmail.com, vojtech.jirsa@pirati.cz, jerdnonareb@seznam.cz,
uuuuu

Patrik Dospěl, 
Není řešením jednorázově zvednout ceny parkovného bez možných 

alternativ. Pokud by mělo k takovému navýšení dojít, měli by řidiči mít 
možnost využít záchytných parkovišť na okrajích města, s dostupnou 
kyvadlovou dopravou. Do té doby bychom se prozatím měli vrátit 

k nižším cenám parkovného, zvláště na místech, které nyní fungují jako 
odstavná parkoviště (parkoviště u zimního stadionu). Dospel.patrik@gmail.

comdospel.patrik@gmail.com
uuuuu

Michal Drenko, 
Chtěl bych se konkrétně zajímat o rozšíření parkovacích kapacit 

v areálu multifunkční arény tak, aby došlo k odlehčení dopravní situace 
na Sukově třídě a Hradubické ulici, které jsou využívány nejen v době 

hokejových utkání k zaparkování vozidel, ale také při kulturních 
a společenských akcí v multifunkční aréně. Cílem je propojení 

multifunkční arény s letním stadionem, který bude vznikat, a parkovacími 
i ubytovacími kapacitami, které by mohly vzniknout v areálu. Ve hře je i možná výstavba 
parkovacího domu na parkovišti. 

michaldrenko@seznam.cz
uuuuu

Jiří Kotyk, 
Toto téma patří k těm nejdůležitějším v Pardubicích. To, že chy-

bí v Pardubicích parkovací místa víme všichni. Staví se další obytné 
budovy, bohužel jen některé mají v podzemí parkovací místa. 
Tudíž přibývá obyvatel v Pardubicích a současně s tím nepřibývají 
parkovací plochy. Poplatky za parkování v centru se navyšují, tím se 
docílí pouze toho, že lidé parkují dále od středu města na sídlištích, 

kde ovšem zabírají místa residentům, kteří si platí roční parkovné, ovšem bez nároku na 
exklusivní místo pro sebe. Kdyby se na místě bývalého lihovaru postavil velký parkovací 
dům, vyřešilo by to situaci pro vlakové nádraží, stejně tak, jako parkování obecně. Je to 
adresa blízko k centru. Rozhodně blíže než bývalá kasárna na Dukle. 

jiri.kotyk@seznam.cz
uuuuu

Vladimír Martinec, 
Na Karlovině máme problém jako rezidenti často vůbec 

zaparkovat. Místa chybí, to víme všichni, ale v centru města 
nemohou parkovat celý den všichni. Jestli někdo přijede na 
kávu nebo na oběd, tak pro něj asi nemusí být dalších padesát 
korun problém. Aby někdo počítal s tím, že bude mít zdarma 
nebo za pár korun parkování v centru, to se mi jako obyvateli 

centra nelíbí..Když ale někdo jede např. s dětmi do lázní na kroužek, tak by to mělo 
být zvýhodněné.

vladimirmartinec@seznam.cz
uuuuu

Jaroslav Menšík,
Žádná opatření, která budou parkování v centru regulovat, 

nebudou nikdy dostatečná. Narůstající počet automobilů se projevuje 
v celém světě, stejně tak i u nás. Jsem přesvědčený, že střed města 
potřebuje nutně parkovací domy. Odbor hlavního architekta již před 
několika lety vytipoval lokality, bohužel se ale zatím nenašel investor, 
který by se tohoto úkolu zhostil. Náš obvod dal podmínku v projektu 

rekonstrukce letního stadionu vytvoření 140 parkovacích 
míst, což by vyřešila výstavba parkovacího domu u hokejové arény.“
uuuuu

Jiří Lejhanec, 
Máme čtyři kategorie parkujících. Lidé mající trvalé bydliště ve 

městě. Bydlící ve městě, ale nemající zde trvalé bydliště. Pracující či 
podnikající ve městě a návštěvníci města. Všechny zde potřebujeme. 
Vhodným systémem parkování tomu můžeme pomoci, aby jim bylo zde 
dobře. Cesta necitlivého zdražení parkování může být až pro čtyři kate-
gorie diskriminační. Kdo z toho má prospěch? Velká nákupní střediska 

na okrajích města, kam touto filozofií občany vyháníme. Toto jsme chtěli? Já určitě ne! 
jirilejhanecml@gmail.com
uuuuu

Roman Harmat, 
V parkování mají Pardubice stále co dohánět. S rostoucím množstvím aut 
v ulicích našeho města dochází také k velkým problémům s parkováním. 
Možnosti v centru Pardubic jsou velmi omezené. Jedním z řešení je 
výstavba nových parkovací domů, o kterých se již delší dobu hovoří, 

k samotné realizaci však došlo zatím pouze na Karlovině. Jako krátkozraké řešení považuji 
vybudování přednádraží bez výstavby podzemního parkoviště. To situaci s parkovacími místy 
v této lokalitě prudce zhoršilo na dlouhá léta dopředu. MO I musí ve spolupráci s městem 
a ostatními obvody situaci řešit a doporučuji využít ke spolupráci i Dopravní fakultu Jana 
Pernera Univerzity Pardubice.

pardubicky.zastupitel@seznam.cz
uuuuu
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"A tímto článkem bych Vám 
chtěl představit mladého 
chlapce, který na republikové 

úrovni reprezentoval velice důstojně naše 
město a kraj."

František Socha je atlet, který 
navštěvuje základní školu Štefánikova 
a před čtyřmi lety začal chodit na atletiku 
do atletického klubu AC Pardubice. 

Před dvěma roky se svým týmem 
vyhrál krajské kolo ve čtyřboji přípravky. 
Ale naplno se rozjel až tento rok. V květnu 
se stal vicemistrem v pětiboji, kdy po 
napínavém závěrečném běhu na 800 m 
jen o 11 bodů zaostal za prvním atletem 
z Jablonce. V kategorii mladšího žactva 
vévodí ve skoku dalekém průběžným 
tabulkám celé ČR. Na druhém místě je 
v tabulkách na 60 m překážek. V oštěpu se 
dokonce dokázal zapsat i do tabulek vyšší 
kategorie. To nejdůležitější ale přišlo 
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Pardubickou Jedničku a další aktuality si můžete přečíst také na webové adrese www.pardubicka1.cz nebo www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-
i-stred-1/ostatni/zpravodaj - využijte i www.facebook.com/Městský-obvod-Pardubice-I. Pardubická Jednička byla zapsána do evidence periodického tisku a bylo jí přiděleno 
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Ve středu 4. 12. 2019 proběhne již tradiční mikulášská akce, která je určena 
všem dětem, které v čase od 15.00 do 18.00 hodin navštíví Aquacentrum. Pro 
děti budou v zóně AQUA připravena soutěžní stanoviště, po jejichž absol-
vování jsou pro naše malé návštěvníky připraveny balíčky, které dostanou 
z rukou Mikuláše a jeho přátel.

Děti i jejich doprovod si zároveň mohou užít spousty zábavy v zóně AQUA, 
kde najdete 102m dlouhý tobogán a 34m dlouhou trojskluzavku, horolezec-
kou stěnu, divokou řeku a velmi oblíbené umělé vlnobití s balonem WOW. 
K relaxaci nejen pro rodiče jsou k dispozici dvě vířivky. 

Přijďte si užít soutěžní mikulášské odpoledne do Aquacentra Pardubice. 
Program akce je zahrnut do běžné ceny vstupu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

SMIKULÁSEM, ČERTEM A ANDĚLEM
SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE

AQUACENTRUM PARDUBICE POŘÁDÁ 

ve středu 4. 12. 2019 od 15 do 18 hodin

Děti, které budou 
hodné a projdou 
všechna stanoviště, 
dostanou od Mikuláše 
nadílku!

www.aquapce.cz

Akce se koná za podpory radního Pardubického kraje René Živného.

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE 
s Mikulášem, čertem a andělem 
v Aquacentru Pardubice

“Nejsem jen zastupitel obvodu, ale hlavní mojí činností 
a posláním je práce s dětmi a mládeží a jejich vedení 
ke zdravému pohybu,” uvádí Filip Sedlák.

všechny 
tři maximálně možné starty přetavil v zisk 
cenného kovu.

Pokud si myslíte, že ve Vašich dětech 
by také mohl třímat atletický talent, tak 
budu rád, když mě budete kontaktovat, 
třeba za pár let budu moci něco podobného 
s hrdostí moci napsat i o Vašich dětech.

uu Mgr. Filip Sedlák, 
AC Pardubice, tel. �0� 910 �9� 

Mladý atletický talent z Pardubic 
se jmenuje František Socha

na konci června na Olympiádě dětí 
a mládeže v Jablonci nad Nisou, kde 
reprezentoval náš kraj. 

Závodil ve skoku dalekém a “odskočil” 
si během této soutěže na závod 60 m 
překážek, kde skončil na bronzovém 
stupni. Ihned po doběhu se vrátil zpět 
do dálkařského sektoru, kde si posledním 
výkonem v soutěži pojistil vedení nejlepším 
výkonem roku, zapsal se na první místo 
průběžných tabulek ČR a vyhrál zlatou 
medaili. Během asi 5 minut získal bronz 
na 60 m překážek a zlato ve skoku dalekém. 
Ani tím nebyl medailím konec. O pár hodin 
později jako finišman ve smíšené štafetě 
na 4x60m s Matějem Culkou, Kristýnou 
Ježkovou a Karolínou Urbanovou (taktéž 
z Pardubic) doběhl pro zlato. A díky tomu 
se stal nejúspěšnějším atletem výpravy Par-
dubického kraje, dost možná nejúspěšnějším 
atletem mezi mladšími žáky vůbec, když 

Prostor za radnicí nazvaný po sta-
rostovi Leopoldu Wernerovi býval 

zřejmě nejpůvabnější v době, kdy zde tekla 
Městská strúha a klapal Císařský mlýn.

Roku 1910 byla strúha zrušena a s ní 
zanikla i činnost mlýna, jenž byl zbořen r. 
1965.

Náhon byl znovu napuštěn r. 
1993, prostor je však stále zanedbaný 

a vyžadoval by citlivě předláždit. Mohla 
by se sem vrátit tradice trhů, čímž by se 
místu vrátil půvab starých časů. Jednání 
na MO1 s představiteli OHA MmP 
konané v létě t.r. k tomu položilo slušný 
základ. Z hlediska dopravního by nemělo 
docházet k přetěžování mostku nad náho-
nem těžkými vozidly.

uu Jiří Kotyk – člen zastupitelstva MO Pardubice I

Wernerovo Nábřeží
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 PODMÍNKY A CENÍK INZERCE
 VE ZPRAVODAJI MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE I - "JEDNIČKA"

•Osobně – na adrese úřadu v sekretariátu starostky U divadla 828, Pardubice nebo emailovou poštou na adrese: 
obchod@pardubicka1.cz nebo datovou schránkou ID datové schránky: 5hpbxbt K uveřejnění inzerce je potřeba zaslat 

vyplněnou. „Závaznou objednávku“ s přesně stanoveným požadavkem typu inzerátu. Bez objednávky není možné inzerci 
uveřejnit. 

Podklady potřebné k výrobě inzerce:

• texty - textovou podobu zasílejte ve formátech: doc, odt. 
Nevkládejte tabulky. Vámi uvedené formátovaní a barvy jsou 
pouze ilustrativní, finální podoba inzerátu bude vytvořena přímo 
v grafickém programu.

• loga - loga a další vektorovou grafiku dodávejte ve formátech: pdf, 
jpg, eps. Vektorové obrázky (nebo také obrázky v křivkách) se dají 
libovolně upravovat (zvětšovat, přebarvovat apod.) bez ztráty kvality. 
Pro loga a podobné prvky jsou tedy mnohem vhodnější než například 
jpg. Všechny texty musí být převedeny do křivek. Font (druh písma) 
není součástí souboru, musí být v počítači nainstalován. Proto se 
může text na jiném počítači zobrazit jinak. Texty v křivkách jsou 
obrázek a zobrazí se stejně. Jestliže máte inzerát již vyrobený 
na požadovaný rozměr, pošlete jej, prosím, ve formátu PDF

• obrázky (fotografie, loga) - dodávejte ve formátech: tif, jpg, eps. 
Obrázky dodávejte jako samostatné soubory, nevkládejte je 

do Wordu ani PowerPointu.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Klasická inzerce (při dodání grafiky objednatelem, v případě potřeby výroby inzerátu redakcí s příplatkem dohodou) 
– forma plošných inzerátů (umístění kdekoli kromě str. 1 a poslední strany) 
1\1 strany.10.000,- Kč bez DPH 
1\2 strany...6.000,- Kč bez DPH 
1\4 strany...3.500,- Kč bez DPH 
1\8 strany...2.000,- Kč bez DPH 
- str. 1 
1/8 umístěná úplně dole (spodní pásek)...5.000,- Kč 
polovina ze spodního pásku...3.000,- Kč 
(inzerce omezena) 
- poslední strana 
navýšení běžného ceníku o 20 procent 
tj. např. celá strana 12.000,- Kč 
2. Inzerce formou komerčním článků 
- článek zpracuje na přání klienta redakce s 50procentním příplatkem podle ceníku v nabídce č. 1, inzerce bude místěna dle zaměření s označením 
(PI) do redakční části 
3. Forma slevových kuponů - pro informaci 
- jedna až dvě strany zpravodaje jsou určeny ke zviditelnění firem a získání nových zákazníků pro prodejce zboží či služeb, a to za podmínky, že při 
předložení kuponu získají na produkty či služby slevu v určitém časovém období. Předběžně stanovená cena 500 Kč.

u u CHCETE INZEROVAT 

v Pardubické Jedničce, která vychází 

nákladem 10 tisíc výtisků a Česká pošta jej 

zdarma distribuuje do schránek zhruba 21 tisíc 

Pardubáků? Kontakt: obchod@pardubicka1.cz 

nebo tel. 776 295201



1� 1�

Jirka „Křížovka“ baví luštitele 
z celého světa
Trefnou přezdívku dostal od barmana na pardubické Dubině

luštitele v pardubickém Grandu, jeho 
křížovky se luštily na Dětských dnech 
a mnoha jiných akcích. 

„Od řešení běžných křížovek jsem 
se postupně dostal až k těm nejtěžším 
dokreslovkám, což jsou náročné křížovky 
bez předem známého obrazce, nejsou 
známé délky slov, počty písmen. Kromě 
základních písmenných křížovek, kde se 
vpisuje jedno písmeno do jednoho políčka, 
je to řada odrůd, od střídavých, shlukových, 
slabikových, výrazových až po množství 
variant mozaikových, 
polomozaikových či střídavých mozaikových 
křížovek se skrytými tajenkami a někdy i se 

speciálně upravenými legendami,“ přibližuje 
složitost svého hobby Jiří Zvolánek, 
kterému kamarádi neřeknou jinak než 
„Jirka Křížovka“. Trefnou přezdívku mu 
ale jako první dal barman na Dubině, když 
potřeboval na účtenkách rozlišit více Jirků. 

Od roku 1982 se zúčastňuje 
křížovkářských přeborů, kde se smí používat 
pouze tužka a guma, žádné pomůcky. Svůj 
první přebor vyhrál ve vedlejší kategorii 
v sousedním Hradci Králové v roce 1982. 
Za rok si to zopakoval, a musel tak navždy 
přestoupit do tzv. hlavní kategorie s výrazně 
náročnějšími křížovkami.

Za 37 soutěžních let vyhrál přes padesát 

Jiří Zvolánek je nejspíš nejznámější řešitel a tvůrce křížovek 
z Pardubic. K tomuto nezvyklému koníčku ho přivedl prý naprosto
nenásilnou formou jeho děda Jan Chmelík z Hlinska 
už ve dvanácti letech, takže se mu věnuje už neuvěřitelných �� let. 

Jednu z těch jednodušších si máte 
možnost vyluštit v tomto čísle 
a zkusit vyhrát některou z cen. 

Nevytváří ale jen pro zábavu luštitelů jen 
křížovky, ale i osmisměrky (vyškrtávačky) 
nebo číselné rébusy sudoku a kakuro. 

Pardubičtí ho mohou znát jako 
neúnavného pořadatele luštitelských soutěží 
na Mezinárodním festivalu šachu a her 
Czech open, kde se mu během šestnácti 
ročníků, kdy se stal součástí této významné 
akce, vystřídalo téměř sedm tisíc luštitelů 
z 49 států světa. Tvoří totiž i jazykové 
verze v ruštině a angličtině. Dlouhá léta 
organizoval také oblíbené Víkendy pro 

nička

EDNiČKA

... náš příběh
hlavních přeborů včetně přeborů nejvyšší 
kategorie Grand Prix. Má i řadu dalších 
medailových umístění. Je dvojnásobným 
mistrem ČR v řešení křížovek, když svůj 
první republikový titul ze 144 přítomných 
nejlepších křížovkářů získal den po sametové 
revoluci, v Praze 18. listopadu 1989. „O té 
revoluci jsme tehdy ještě nikdo nevěděl, 
ale z Radiopaláce jsme se policejními 
kordony uzavřenou Vinohradskou 
třídou po přeboru nemohli dostat 
na Hlavní nádraží a ujely 
nám 

všechny večerní i noční rychlíky,“ vzpomíná 
Jirka Křížovka.

 „Od začátku jsme s pořadateli 
pardubického Czech openu přemýšleli o tom, 
jak zapojit do dění na festivalu i cizince 
s jejich početnými doprovody. Cizojazyčné 
osmisměrky si hned našly své luštitele, 

například i z řad muslimských manželek 
hráčů z arabských států,“ upřesňuje 

Jiří Zvolánek začátky 
luštitelských soutěží. 
V jednom ročníku 
pak sedělo při řešení 
asi dvacet zahalených 

žen a dívek z Kataru 
a Sjednocených arabských 

emirátů dokonce na 
mantinelech hokejové arény, 

protože u stolků pro luštění už 
nebylo místo.

Pořadatelství 
luštitelských 

soutěží 
v Pardubicích 
si jejich guru 
užívá, i když 
ke konci 

turnajů bývá 
dost vyčerpa-
ný.  „Jsme 
nadšenci, 

na pořadatel-
ství  jsme pouze dva (dříve se dvěma 
dcerami, posledních 12 let jen s dcerou 
Janou), takže si dokážete představit, jak 
jsme po vyhodnocení soutěží vysílení. 
Dcera ovládá několik jazyků, bez těchto 
dispozic by soutěž takového kalibru vůbec 
nešla uspořádat. Těší nás ale, že si každý 
rok přijedou zaluštit i „profíci“ (= členové 
Českého svazu křížovkářů a hádankářů), 
protože chtějí zažít na vlastní kůži tuhle 
úžasnou atmosféru festivalu,“ dodává Jiří 
Zvolánek.

Rozšíření o další kategorie ale zatím 
nepředpokládá (přestože např. v roce 
2007 bylo zařazeno i skládání puzzle), 
tento rozsah úplně stačí. „Už ze začátku 
jsem si na sebe ušil bič. Osmisměrky totiž 
skládám výhradně z příjmení šachistů (a 
v tajence je navíc vždy další šachista), což 
je autorsky velmi náročné. Jednou jsem 
skončil u toho, že by se nějaký šachista 
musel jmenovat p*.el. Takového šachistu 
jsem bohužel nenašel, takže jsem musel 
hodně zpět, abych osmisměrku dokončil,“ 
přidal na závěr další kuriózní vzpomínku 
Jiří Zvolánek.

uu Bohumil Roub

Jedno z nejhezčích 
železničních nádraží v ČR je 
to naše, pardubické. Pravi-

delná osobní doprava na něm začala 
1. září 1845, zprvu jezdily pouze 
tři vlaky - jediný osobní, poštovní 
a nákladní vlak denně. Jízda 
z Pardubic do Prahy trvala ... (VIZ 
TAJENKA KŘÍŽOVKY) a např. 
jízdné v době 1. světové války činilo 
8 rakousko - uherských korun 
ve III. třídě. 

Původní staré pardubické 
nádraží, na jehož průčelí kromě 
hodin byl též velký černý nápis 
“Bahnhof ”, však nebylo dříve tak 
rozsáhlé ani tak úpravné, jako známe 
to nové dnešní. Zvláště čekárna 
pro nejnižší III. třídu poskytovala 
při večerním petrolejovém osvětlení 
asi hodně neveselý pohled - 
po lavicích a na zablácené dřevěné 
podlaze ležívali cestující různého 
povolání i se svými zavazadly 
a dusivý zápach uhelného “čoudu” 
i tabákového kouře odpuzoval již 
u dveří.

Zájemci o vytvoření křížovek, osmisměrek či sudoku pro reklamu, soutěže nebo třeba k narozeninám, svatbě apod., můžete psát autorovi 
na E-mail: jirka.krizovka@gmail.com 
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“Spektrum 
poskytovaných 

služeb 
je široké 

– od výplní 
stavebních 

otvorů, jako jsou 
okna a dveře, 
přes dodávky 

střech, 
rekonstrukce 
a zateplení, 

až po revital-
izace domů. 
Disponujeme 

i vlastní 
truhlárnou.”

Vážení klienti, přátelé. 

PARDUBICKÝ 
PERNÍK 
 Pavel Janoš Vám přeje 

klidný konec roku 2019,

krásné a veselé svátky vánoční. 

Úspěšný vstup 
do roku 2020 
a hlavně zdraví. 

internetová verze zpravodaje na 
www.pardubicka1.cz



1�

www.pardubicka1.cz nebo 
www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-
pardubice-i-stred-1/ostatni/zpravodaj - 
využijte i 
www.facebook.com/Městský-obvod-Pardubice-I.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů 
na území MO Pardubice I - rok 2019 

Stanoviště VOK
Den

Přistavení Přistavení v týdnech
Bubeníkovy sady – Bulharská 
chodník k lávce Pondělí 45; 47; 49; 51

Macanova x U Marka Úterý 46; 49; 52

Závodu Míru – parkoviště 
u školy Čtvrtek 47; 50

Židov – ulice Na Haldě, 
zpevněná plocha za mostkem 
přes Haldu

Pondělí 
Středa 46; 47; 50 

Sezemická – nám. Pospíšilovo Středa 46; 48; 50
Bratranců Veverkových – proti 
parkovišti (u č.p.2337) Středa 48

Bělobranské nám. Středa 48
Karlovina - Arnošta z Pardubic 
vedle č.p. 2616 Středa 49

Závodu Míru – Poseidon Úterý 
Spořilov – u zábradlí Úterý 46; 48; 50; 52
Bulharská – u rychlodráhy Čtvrtek 45
Bulharská (Škroupova x 
Benedetiho) Pátek 46; 48

Havlíčkova u věžáku u čp. 445 Čtvrtek 49

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

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

Kontakt
HOTEL 100
Kostelní ulice č.p. 100, 530 02 Pardubice
ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ
Hana Stará
Mobil: (+420) 603 140 187, 
Tel.: (+420) 466 511 179
E-mail: hotel100@hotel 100.cz

Ristorante da Pepa 
v Hotelu 100

Otevírací doba
RESTAURACE 
A KAVÁRNA
Po–Ne 
11.00–21.00
Snídaně: 
Po–Pá 7.30–10.00 
So–Ne 8.00–10.00
Denní menu: 
Po–Pá 11.00–14.00

Místo u Magnumu je pod dohledem strážníků

Výjezd z třídy Míru na Ma-
sarykovo náměstí, to je místo, 
které trápí nejen strážníky, ale 

i občany města. Několik parkovacích 
míst na straně jedné a protější rychlé 
občerstvení způsobuje řadu problémů, ať 
už dopravních anebo těch, které narušují 
veřejný pořádek. Strážníci v těchto místech 
provádí časté kontroly. Z celkového počtu 
740 přestupků řešily hlídky od začátku 
roku jen v tomto místě přes 300 přestupků. 
V rámci služby probíhají v těchto místech 
kontroly i několikrát denně a samozřejmě, 
že reagujeme i na stížnosti, které přijme 
stálá služba. Občané města mohou 
na přestupkové jednání upozornit i sa-
mi, a to prostřednictvím telefonátu na 
stálou službu, která tyto linky obsluhuje 
nepřetržitě: 466 859 220 nebo 605 
206 251. V případech, že by byl ohrožen 
život, zdraví nebo majetek, je možné 
využít i tísňovou linku 156. V kontrolách 
budou strážníci pokračovat i nadále. 

uu redakce

SCHRÁNKA DŮVĚRY 
je tu pro ty z vás, kteří neradi nebo 

vůbec nepoužíváte internet a nechce 
se vám používat služeb České pošty. 
Můžete sem vhodit vaše stížnosti nebo 
připomínky k činnosti úřadu, přivítáme 
i pozitivní ohlasy 
na to, co se vám 
naopak v centru 
Pardubic líbí. Pokud 
s námi soutěžíte 
a neposíláte 
odpovědi mailem, 
vhodťe je s vaším 
kontaktem právě 
do této schránky. Je 
umístěna ve vestibulu Úřadu městského 
obvodu Pardubice I (naproti recepci) 
v ulici U divadla č. p. 828 v Pardubicích.


