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Slovo starosty
Vážení přátelé, milí sousedé a drazí spoluobčané, 

zdravím Vás prostřednictvím našeho zpravodaje. 

Letní období je za námi, a tak mi dovolte shrnout, co se událo během pár minulých měsíců, a také 

nastínit, co nás čeká v měsících následujících.

Jako městský obvod jsme uspořádali nebo se podíleli na několika akcích pro děti a veřejnost.  

Kolodovádění v areálu Pod Vinicí, opožděné čarodějnice či posvícení v Dražkovicích. V lesoparku na 

Dukle proběhla akce Pohádková cesta a na náměstí Dukelských hrdinů krásný koncertní den.

První 
školní 
den



Slovo starosty

Stále pokračují práce v ulici Na Spravedlnosti  
a revitalizace vnitrobloku „H“. Na příští rok 
chystáme rekonstrukci několika ulic a snad 
i vnitrobloků. Práce se snažíme koordinovat 
nejen s firmou VaK, ale i s jinými dotčenými 
subjekty.

Po dlouhých letech konečně začala vznikat 
studie dopravní obslužnosti ulic S. K. Neuman-
na a Pod Břízkami. Těším se, jaké poznatky  
z ní vyplynou, a to i v souvislosti s budoucím 
napojením na obchvat.

Na území našeho obvodu jsme také vyzkouše-
li udržovat louky, které nepodléhaly sekáním, 
a jsme mile překvapeni Vašimi pozitivními  
reakcemi.

Doufám, že letní období jste si všichni užili 
a měli jste alespoň nějaký čas na odpočinek 
a vychutnávání si sluníčka plnými doušky.  
Já jsem jako každý rok pořádal s kamarády 
letní pobytový tábor pro 186 dětí a mohu říci, 
že jsem díky tomu načerpal spousty energie 
a radosti.

S mnoha z Vás jsem se také potkal na akcích, 
které u nás v obvodě proběhly, a dovolte 
mi tímto poděkovat všem organizátorům  
z Dražkovic, protože jejich posvícení i čaroděj-
nice byly nezapomenutelné. I pohádková cesta 
lesoparkem na Dukle byla opět velice milým 
překvapením. Přišla Vás spousta a s někte-
rými jsme si pak ještě užili hudební produkci  
na náměstí.

V čase podzimním i vánočním budou probíhat 
Vám známé tradiční veřejné akce. Pozvánky na 
ně naleznete již v tomto čísle, jelikož další zpra-
vodaj vyjde těsně před Vánocemi. Přeji Vám 
všem příjemné čtení následujících stránek a tě-
ším se na další setkávání s Vámi nejen na akcích 
našeho obvodu. Krásný a slunný podzim.

Kolodovádění na Vinici 
Letošní rok byl opravdu bláznivý, a proto jsme pro děti připravili s organizací 
Jedem lesem akci Kolodovádění. Ta proběhla ve dnech 28.–29. června 2021 
na pumptracku v areálu Pod Vinicí. 

Dopoledne bylo vyhrazeno pro kolektivy základ-
ních škol sídlících v našem obvodě a odpoledne 
si mohla akci užít veřejnost. Věříme, že děti po-
těšilo zpestřit si konec školního roku zábavnou  
a naučnou činností v přírodě. Pro zájemce 
organizace Jedem lesem připravila zajímavý 
program, během kterého se mohli zdokonalit  
v ovládání kola. Cílem této akce bylo naučit děti 
jezdit bezpečněji a také je alespoň trochu rozhý-
bat.

Dále MO Pardubice V pro děti a ostatní návštěv-
níky připravil špekáčky, které si mohli opéct na 
grilovišti a při té příležitosti si také popovídat  
s panem starostou Jiřím Rejdou.

„Akce byla úspěšná a rozhodně se budeme sna-
žit, aby se mohla opakovat pravidelně každý rok. 
Bylo hezké vidět, jak děti řádí na pumptracku  
i mimo něj, jak si užívají nejen dovádění na ko-
lech, ale i pobyt venku. Velice milé bylo i poví-
dání s občany při vůni opékajících se špekáčků,“ 
řekl pan starosta Rejda.
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dokončení ze strany 1.

Jiří Rejda
starosta MO Pardubice V

Zuzana Sieglová



Slavnosti obvodu na dukelském náměstí
MO Pardubice V uspořádal slavnosti na náměstí Dukelských hrdinů. 
Připraven byl nejen skákací hrad pro děti, ale také koncerty. Jako první 
vystoupil písničkář Michal Horák, po něm roztančila publikum skupina 
Smart Band.

Jako třetí zahrála domácí kapela Sabrage  
a po ní měla své historicky první vystoupení 
na dukelském náměstí kapela Dukla Vozov-
na. Děkujeme všem vystupujícím za jejich 
elán a energii, která se krásně odrážela  
i na návštěvnících akce. Ani drobná dešťo-
vá přeháňka nikoho nezahnala schovat se 
pod přístřeší. Všichni si užívali tóny linoucí 
se z pódia a když přímo netančili, alespoň se 
pohupovali v bocích či dupali nohama. 
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„Děkujeme moc všem, bylo příjemné opět 
vidět lidi, jak se baví a užívají si zábavy plný-
mi doušky,“ řekl starosta Jiří Rejda.

Těšíme se, až budeme příští rok moci usku-
tečnit tradiční Májové slavnosti.

Zuzana Sieglová
foto: Jonáš Pánek

Promenádní koncerty na Dukle
Na pardubické sezóně dechové a taneční hudby v roce 2021 se již tradičně podílel i městský obvod Pardubice V, 
který uspořádal sérii promenádních koncertů před kulturním domem Dukla. 

Jménem naší kapely KV Band bychom rádi 
poděkovali pořadatelům za umožnění 
účasti na těchto koncertech, a to během 
letních prázdnin hned dvakrát, 9. 7. 2021  
a 20. 8. 2021. Doufáme, že naše spolupráce 
bude nadále trvat, protože publikum je na 
Dukle opravdu báječné. Každý rok se zde 
schází jak starší občané, tak i mladší roč-
níky a rodiny s dětmi, které se rády zastaví  
a poslechnou si i muziku, jaká na ně každý 
den nehraje z různých médií. V roce 2020 
jsme se koncerty všichni trochu odrea-
govali v těžké koronavirové době, stejně 
tak v roce 2021 jsme se všichni těšili na 
léto a bedlivě sledovali vládní nařízení, 
jestli se koncerty budou moci konat. Udr-
žení kulturních akcí je pro nás všechny  
v této bohužel stále trvající nelehké době 

Zřejmě málokdo čekal, že s pandemií ko-
ronaviru budeme po krizi v roce 2020 bo-
jovat i po většinu roku 2021. Nicméně ča-
sem se dle všeho budeme k těmto věcem 
muset stavět podobně jako k normálním 
chřipkovým epidemiím – jiný přístup není 
asi dlouhodobě udržitelný.

A tak tedy díky Vám všem, divákům a po-
sluchačům, kteří jste si našli cestu a přišli 
si v letošním roce poslechnout Vaše ob-
líbené kapely, případně si třeba zatančit 
nebo vypít dobré pivo. Protože s podpo-
rou a zájmem obecenstva se hraje vždy 
nesrovnatelně lépe. Hodně zdraví všem  
a na viděnou v roce 2022!

 Petr Kvíčala, kapelník

Kapela KV Band

příjemným osvěžením nejen ducha, ale 
i těla, kdy si klidně i na chodníku může-
me provětrat taneční botky. Těšíme se na 
naše stálé i nové posluchače v nadcháze-
jící sezóně 2022 a všem přejeme hlavně 
pevné zdraví.

Za Orchestr Jana Kvíčaly mi dovolte po-
děkovat MO Pardubice V za to, že i přes 
dosud relativně nevyřešenou pande-
mii koronaviru zachoval chladnou hlavu 
a umožnil konání tradičních oblíbených 
promenádních koncertů na Dukle. To samé 
lze říci i o jiných městských obvodech, kde 
standardně probíhaly koncerty např. v Bu-
beníkových sadech a Na Pergole. 



Letní prázdniny jsou nenávratně pryč a je čas na vzdělávání. Brány škol 
se otevřely dne 1. září 2021.
Pan starosta Jiří Rejda poctil tento rok svou ná-
vštěvou základní školu na Benešově náměstí, 
kde přivítal žáky prvních tříd a předal jim drobné 
dárky. Proslov paní ředitelky k prvňáčkům byl 
nedílnou součástí prvního školního dne.

V letošním školním roce 2021/2022 se na ZŠ Be-
nešovo náměstí otevřely 3 třídy a škola tak při-
vítala 87 prvňáčků. První školní den mají tedy za 
sebou a jelikož se jedná o jeden z okamžiků, kte-
ré si většinou pamatujeme celý život, přejeme 

jim, aby je i všechny následující dny provázela 
dobrá nálada, spousta kamarádů a radost z ob-
jevování nového. Rodičům mnoho trpělivosti, 
sil a odhodlání.

Hodně štěstí, prvňáčci!

4

První školní den

Zuzana Sieglová
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Lesopark Dukla opět po roce ožil pohádkovými bytostmi
MO Pardubice V ve spolupráci s DDM Alfa, odloučeným pracovištěm DDM Delta, uspořádal již druhý ročník 
Pohádkové cesty v lesoparku na Dukle.

Dne 11. 9. 2021 ožil lesopark Dukla pohádko-
vými bytostmi. Po zdařilém prvním ročníku se 
pořadatelé rozhodli, že se na dané odpoledne 
opět přestrojí za postavičky z večerníčků a po-
hádek. Pohádková brána se malým i velkým 
účastníkům otevřela ve 14:00 hodin a posled-
ní účastník byl na cestu vpuštěn v 16:00 ho-
din. Počasí ten den hrálo akci do karet, což se 
projevilo na hojné účasti.

Na děti čekala dobrodružná procházka o dél-
ce cca 2 km s patnácti různými pohádkovými 
zastaveními plnými krásných kulis a doplňků. 
Děti obdržely na startu mapu s vyobrazenými 
stanovišti. Na každém z nich na ně čekala sku-
tečná pohádková bytost, která jim odkrývala 
příběh konkrétní pohádky. Účastníci za každý 

splněný úkol získali sladkou odměnu spolu  
s razítkem do své mapky a odměněni byli i na 
samém konci pohádkové cesty.

Trasu odstartovala pohádková dvojice Maková 
panenka a motýl Emanuel. Následoval pa-
vouk, jehož síť děti musely zdolat. Nejsta-
tečnější účastníci obehráli čerta v kostkách  
a mohli směle pokračovat k Berušce, kde 
si malovali na kamínky, které si na památku 
odnesli domů. Poté se proháněli na koštěti za 
asistence čaroděje Harryho Pottera. Trochu 
odpočinku jim dopřál vodník, u kterého si mu-
seli nachytat rybičky. Srážení hlav pomocí ba-
lónků bylo stanoviště vhodné pro piráta. Pat  
a Mat jako správní kutilové učili děti jemné 
motorice při šroubování matic. Dále na děti 
čekala fyzická aktivita v podobě skákání 
v pytli, kterou si pro ně připravili Bob a Bo-
bek. Sněhurka ve společnosti sedmi trpaslíků 
se na děti těšila se svojí překážkovou dráhou. 
Na asfaltové cestě u softbalového hřiště na 
děti čekal král, šašek a také Mary Poppins. 
Nově mohly také vidět Rumcajse s Cipískem 
a zkusit si střílení z praku na terč. Perníková 
chaloupka a ježibaba byly posledním stano-
vištěm Pohádkové cesty. Tam si děti ozdobily 
vlastní perníkovou chaloupku a následně si ji 
také mohly odnést s sebou domů. Po zvlád-
nutí všech nástrah na účastníky čekal stánek, 
u kterého obdrželi menší odměnu a diplom.

Pevně věříme, že se všem letošní ročník Po-
hádkové cesty líbil. Akce měla připomenout 
dětem postavy z pohádek a zároveň přispět 
k účelnému trávení společného času rodičů 
a dětí.

Všem zúčastněným upřímně děkujeme a příš-
tí rok opět na pohádkovou viděnou! 

Zuzana Sieglová

Voda a oheň řádily
Ani nemusí bouřit a přesto Vás 
překvapí voda. Hasiči v sobotu  
7. 8. zasahovali v pardubické ulici  
K Vinici, kde došlo k prasknutí vo-
dovodního řadu. Museli tak odčer-
pávat vodu ze zatopených sklepů. 
O daném problému a také o jeho 
řešení a souvisejících omezeních 
jsem Vás okamžitě informoval  
pomocí živého vysílání na našem 
FB profilu.

A kalamity si s námi hrály i v následujících 
dnech. Dne 11. 8. došlo k požáru v překla-
dišti odpadů v Dražkovicích. Přes sedm ha-
sičských aut nejen z HZS Pardubického kraje 
se podílelo na likvidaci ohně. Všem, kdo byli  
u zásahu, ještě jednou moc děkuji. I o tom-
to problému jste byli informováni živými  
vstupy.

Metodu živých vstupů budeme využívat  
i nadále. Poprvé jsme ji použili v roce 2020 
při rozsvěcení vánočního stromu. Sleduj-
te proto náš FB profil a mějte důležité  
informace vždy včas a přehledně na jednom 
místě.

Jiří Rejda
starosta MO Pardubice V
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Co se nám povedlo
Jako již tradičně si zrekapitulujme, co se nám v dosavadní sezóně podařilo realizovat.

Čarodějničky v Dražkovicích 
Sbor dobrovolných hasičů Dražkovice uspořádal dne 25. 6. 2021 za finanční 
podpory městského obvodu Pardubice V tzv. Malé čarodějničky. 
Po zapálení ohně a upálení čarodějnice si 
děti i jejich rodiče opekli buřty a následo-
vala diskotéka. Vzhledem k události, která 
se stala na Moravě, se hasiči rozhodli vy-
hlásit, že buřty se prodávají za symbolický 
příspěvek Moravě poničené tornádem. Díky 
úžasným spoluobčanům se na akci podařilo 
vybrat 13 000 Kč. Tyto prostředky byly po 
dohodě s panem starostou Rejdou zaslány 

Vaši hasiči z Dražkovic

Posvícenská zábava
SK Dražkovice uspořádal v sobotu 4. 9. 2021 tradiční posvícenskou  
zábavu, na hřišti v Dražkovicích.

Jiří Rejda
starosta MO Pardubice V

na transparentní účet zřízený městem Par-
dubice a následně městysu Moravská Nová 
Ves. Akce se zúčastnilo cca 300 osob. Hasi-
či Dražkovice Vás zároveň chtějí pozvat na 
mikulášskou besídku, která se bude konat 
3. 12. 2021 v restauraci U Farmáře, a to od 
17:00 hodin. Přijďte si zatančit s čertem, 
Mikulášem a andělem. Těšíme se na Vás. 

K tanci a poslechu hrála skupina „STANLEY 
BAND“. Samozřejmě nechyběla ani tradiční 
tombola. Na celý den byl připraven zábavný 
program nejen pro děti. Od 10:00 hodin se 
konal tzv. Malý dětský den, kde bylo plno 
soutěží, poníci a další doprovodné akce 
včetně opékání kýty. Od 17:00 hodin pro-
běhlo mistrovské utkání SK Dražkovice – SK 
Sparta Dašice „B“, kde domácí zvítězili 2:0. 
Děkujeme všem, kteří se na akci ukázali  
a jsem moc rád, že jste si ji užili stejně jako 
já.

Rekonstrukce asfaltového hřiště SK Jesničánky.
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Osobní setkání byla milým zpestřením v tak 
nelehké době. Každý jubilant obdržel nejen 
pamětní list, ale také dárkovou tašku od 
našeho městského obvodu. Mimo jiné tato 
dárková taška obsahovala seniorskou obál-
ku, která je určena především pro osamo-
ceně žijící seniory v tísni, ohrožení zdraví či 
života. Jedná se o tiskopis, který může být 
užitečný v krizových situacích a je dobrým 
pomocníkem při případném zásahu zdravot-
níků, policistů či hasičů.

Stejně jako každé čtvrtletí mělo pro-
běhnout tradiční setkání jubilantů. 
Situace v ČR a s ní spojená protico-
vidová opatření nám bohužel ne-
dovolila jej uspořádat, a proto byly 
v týdnu od 14. do 18. 6. 2021 usku-
tečněny osobní návštěvy pana sta-
rosty Jiřího Rejdy u jubilantů, kteří 
v daném čtvrtletí oslavili 80, 85 a 90 
let, výjimkou však nebyli ani starší 
oslavenci.

Oslava
životního jubilea

Zuzana Sieglová

Inzerce

Nová ŠKODA ENYAQ iV je naše 
první plně elektrické SUV, repre-
zentující zcela novou koncepci 
interiéru. Je vybaveno moder-
ním head-up displejem s rozší-
řenou realitou i vzdáleným pří-
stupem k ovládání klimatizace 
či vyhřívání vozu. Díky stálému 
připojení k internetu jsou navíc 
jeho funkce průběžně aktuali-
zovány. Připojení k rychlodobí-
jecí stanici umožňuje dobíjení 
baterie z 5 na 80 % její kapacity 
v ideálním případě za 38 minut.
*Více informací naleznete 
na webových stránkách našeho 
dealerství nebo na www.skoda-
-auto.cz. V případě zájmu o tes-
tovací jízdu nás neváhejte kon-
taktovat online či telefonicky.
*Jedná se o předběžné hodnoty.

Váš autorizovaný
prodejce vozů ŠKODA:

Záhon letniček v arboretu.

Revitalizace zeleně.
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Referendum o způsobu opravy Zelené brány
Souběžně s podzimními parlamentními volbami, ve dnech 8. a 9. října, dostanou obyvatelé Pardubic možnost rozhod-
nout o vzhledu významné dominanty svého města. 
V místním referendu budou hlasovat o tom, 
zda si Zelená brána ponechá svůj současný 
vzhled, tedy režné zdivo, nebo dostane omít-
ku, kterou bylo těleso věže opatřeno od vý-
stavby na počátku 16. století až do roku 1912, 
kdy byla při opravách a přestavbě věže omít-
ka odstraněna. Město vyhlásilo referendum, 
 v němž se mají obyvatelé Pardubic vyjádřit 
ke způsobu, jakým má město Zelenou bránu 
opravit. Odpovídat budou na jedinou otázku: 
„Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brá-
ny byly obnoveny vnější omítky?“

Hlasovat se bude ve stejných volebních míst-
nostech, v jakých budou probíhat volby par-
lamentní. Hlasovací lístek pro referendum ale 
voliči nedostanou s volebními lístky předem 
do schránek, nýbrž po prokázání totožnosti 
až ve volební místnosti. Vhazovat je budou 
do stejné hlasovací urny jako volební lístky, 
ale v samostatné obálce. Na hlasovacích líst-
cích pro referendum je natištěno znění otáz-
ky, voliči budou odpověď ANO nebo NE kříž-
kovat, dalšími úpravami by lístek zneplatnili. 
Výsledky referenda jsou platné, pokud se hla-
sování zúčastní minimálně 35 procent všech 
oprávněných voličů, v Pardubicích tedy více 
než 24 tisíc lidí. Rozhodnutí přijaté v referen-
du je závazné, pokud se pro něj vysloví vět-
šina hlasujících a nejméně 25 procent všech 
oprávněných voličů. Ať už tedy voliči vyjádří 
s omítnutím Zelené brány souhlas či nesou-
hlas, je pro závaznost jejich názoru potřeba 
více než 17 tisíc shodných hlasovacích lístků.

Podobně jako u parlamentních voleb budou 
moci i v případě referenda voliči, kteří se ne-
mohou hlasování zúčastnit ve svém voleb-
ním okrsku, požádat o vydání hlasovacího 
průkazu, a to osobně na úřadě městského 
obvodu v místě svého trvalého pobytu nebo 
písemně s úředně ověřeným podpisem.

O budoucnosti Zelené brány ale mohou roz-
hodnout pouze občané s trvalým pobytem  
v Pardubicích a na území statutárního města 
Pardubice. Hlasování bude umožněno i těm, 
kteří do volební místnosti, zejména ze zdra-
votních důvodů, nemohou přijít. Po předcho-
zí dohodě za nimi do místa bydliště přijdou 
volební komisaři s přenosnou urnou.

Proč je třeba Zelenou bránu opravit?
Zelená brána je v Pardubicích jedinou docho-
vanou branou gotického městského opev-
nění. Byla postavena v roce 1507, po požáru 
roku 1538 byla nastavena zhruba o 13 metrů 
a opatřena typickým zastřešením (cca rok 
1542). Až do začátku 20. století byla omítnu-
ta, teprve v roce 1912 byl vybudován ochoz 
a věž byla zbavena omítky.

Již v roce 2009 statik konstatoval porušení 
zdiva brány, v roce 2013 byla statika věže za-
jištěna výměnou nefunkčních táhel a přidá-
ním dalších kotevních prvků, následně byly 
řešeny opravy havarijního stavu degrado-
vaných částí zdiva. Kamenné zdivo, perma-
nentně vystavené povětrnostním vlivům, je 

ale stále ve špatném technickém stavu, kdy 
hrozí uvolnění zvětralých úlomků. Mimo jiné 
konstrukce věže, zejména v místech oslabe-
ných okenními otvory, vykazuje vertikální 
trhliny a projevují se na ní objemové změny 
v důsledku působení teplot. Špatný technický 
stav vyžaduje další statické zajištění památky 
i ochranu pláště proti povětrnostním vlivům. 
To je možné řešit dvěma způsoby. Buď kon-
zervační metodou, při níž by bylo zdivo očiš-
těno, podle potřeby přespárováno, kámen 
zpevněn a byla by provedena hydrofobizace, 
která se musí po několika letech opakovat. 
Další možností je návrat ke světlé omítce. I ta 
by měla obsahovat vodu odpuzující materiály 
a neměla by být hladká, ale plastická, respek-
tující nerovnost zdiva i vystouplé solitérní ka-
meny.

Obě metody mají svá pro a proti. Zastánci 
zachování režného zdiva se nechtějí rozlou-
čit s představou Zelené brány, jak ji znají od 
dětství, druhý tábor argumentuje nutností 
lépe chránit stavbu a zachovat ji tak po dal-
ší generace. Pokud se chcete dozvědět více  
o názorech odborníků – památkářů, re-
staurátorů i techniků, navštivte web města 
(www.pardubice.eu). Pod odkazem Důležité 
informace najdete dostupnou dokumentaci. 
A nezapomeňte v pátek 8. října nebo v sobo-
tu 9. října přijít vyjádřit svůj názor v místním 
referendu, vzhled věže Zelené brány máte ve 
svých rukou!
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InzerceDDM Alfa (Delta)
pravidelně spolupracuje
s naším městským obvodem
DDM Alfa Pardubice je pravidelným partne-
rem našeho městského obvodu při akcích 
pro veřejnost a děti. 
To však není jeho jediná záslužná činnost. Tak jako 
vždy, i letos nabízí pro školní rok 2021/2022 řadu po-
zoruhodných zájmových útvarů a mimoškolních akti-
vit pro děti předškolní i školní, pro dospělé a seniory. 
Na výběr je více než 250 kroužků pro 2 500 účastníků.

Hlavní pracoviště DDM Alfa Pardubice v Polabinách 
nabízí například kurzy Cvičení rodičů s dětmi, Pohád-
kové cvičení, Zázraky přírody, Bowling pro děti, Lido-
vý tanec a zpěv, Baletní přípravka, Aerobik, Bylinkáři, 
Malý zdravotník, Lezení na umělé stěně, Florbal, 
Hra na kytaru, Kulečník, Hra na elektrické klávesy, 
Španělština, Legomodeláři, Programování, Hra na 
ukulele, Fotografování, Utubering, Základy robotiky, 
Keramika, Základy kresby a malby, Tvořivá dílna, Tex-
tilní dílna a Klubíčko pro maminky s dětmi.

Na odloučeném pracovišti Delta na Dukle se může-
te přihlásit na spoustu dalších zajímavých kroužků, 
mezi které patří například Výtvarná kavárna pro 
dospělé, Divadelní škola, Papírohraní, Keramika pro 
předškoláky, Hra na flétnu, Astronomický kroužek, 
Experimentárium, Lego konstruktér, Youtubering, 
Já, přírodovědec, Raspberry Science, Břišní tance, 
Kluby deskových her, Šachy, Squash či Florbal.

Na všechny děti i dospělé se velice těšíme! Více informa-
cí o jednotlivých kroužcích i naší další činnosti najdete na 
stránkách www.ddmalfa.cz nebo na našich sociálních 
sítích.

Mateřské školy Studánka Pardubice
Zdravím a vítám Vás na prohlídce mateřské školy Studánka Pardubice a jejích tříd Vlaštovka (kulturní dům Dukla) 
a Studánka (u krematoria). V obou třídách je od začátku září opravdu velice živo. Ano, je to tak, začal školní rok 
– školní rok plný zábavy, smíchu a veselí.

Už při vstupu do školky je vidět, že tady jsou 
děti opravdu skoro jako doma, rodinná at-
mosféra je zde cítit na úplně každém kroku. 
Někteří naši noví kamarádi ještě poplakávají 
a chtějí za maminkou, ale den ode dne je jich 
méně a pláč střídá smích a radost ze školky.
Obě třídy jsou vedeny úžasnou partou učite-
lek, kterým nevadí věnovat dětem i víkend, 

tedy být ve školce a celou ji tvořivě zdobit. 
Dokonce máme i velice milého pana ředi-
tele. U nás se nadšení přenáší z učitelek na 
děti a je to zkrátka vidět – děti jsou podpo-
rovány v přirozené zvědavosti a chuti k ob-
jevování nových věcí. A co je od začátku září 
vlastně potkalo? Zatím se všichni společně 
rozkoukáváme, poznáváme navzájem sebe i 

školku a její okolí, ale už teď máme tušení, 
že náš první půlrok bude opravdu čarovný. 
Čeká nás totiž hned několik akcí pro děti  
a rodiče, ať už je to uspávání broučků, Du-
šičky, Halloween a nebo snad i svatý Martin.  
A pokud Vás článek zaujal, mohu říct jen jed-
no… Přijďte se k nám podívat.

Ředitel školky Stanislav Kopečný ml.

Soňa Petridesová
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V Pardubicích padaly světové výkony!
Spolek Atletika Bez Bariér Pardubice pořádal v neděli 8. 8. na Městském atletickém stadionu již 24. ročník 
Velké ceny města Pardubic v atletice handicapovaných. 

Na stadion se sjelo kolem 80 atletů všech 
výkonnostních kategorií z České republiky 
i ze zahraničí, čímž se akce staví na úroveň 
mistrovství České republiky. Ve čtyřhodino-
vém bloku bojovali o cenné kovy muži i ženy 
v celkem 31 atletických disciplínách různých 
kategorií postižení. Na start závodu nastou-
pili i 3 atleti, kteří se v následujících týdnech 
chystají na letní paralympijské hry do Tokia, 
a to konkrétně Anna Luxová, která v Pardu-
bicích startovala v běhu na 100 m a ve vrhu 
koulí, dále koulařka Eva Datinská (dříve Ber-
ná) a domácí reprezentant, kuželkář Michal 
Enge.

Padla celá řada osobních rekordů, pořada-
telům však udělaly největší radost 4 pře-
konané rekordy české. Vlastní český rekord  
v hodu kuželkou letos již potřetí posunul  
o dalších 29 cm Michal Enge. Výkon 29,47 m 
ho pomalu a jistě posunuje k magické hra-
nici 30 m. Je vidět, že je Michal v životní 
formě. Další český rekord padl v hodu dis-
kem žen skupiny F 32 a postarala se o něj 
Anna Muziková ze sportovního klubu při 
Jedličkově ústavu Praha – rekord překonala 

o 2 cm. Velkou radost udělal jistě svému do-
mácímu klubu SSK Vítkovice i sprinter Ondřej 
Bartošek, který překonal svůj osobní rekord 
v kategorii postižení T 35 v běhu na 100 m 
v čase 15,49 s o 11 setin vteřiny a postaral se  
i o nový český rekord v běhu na 800 m, kde 
dokonce časem 3:08,17 min překonal stá-
vající nejlepší český výkon v této kategorii 
téměř o 32 vteřin.

Závod byl sankcionovaný, takže výsledky 
všech atletů s licencí poputují do světového 
rankingu (žebříčku). Počasí přálo, celý závod 
se nesl v poklidném a přátelském duchu. 
Pro závodníky na stupních vítězů byly při-
praveny krásné pamětní medaile, diplomy 
a pro vítěze i květina a dárek. Celá akce je 
tradičně velmi vysoko hodnocena nejen 
sportovci a organizátory, ale i významnými 
osobnostmi sportovního, společenského  
a kulturního života.

Eva Hrdinová

Akce MO Pardubice V
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www.pardubice.euèÚřadè Městské obvody         Facebook: www.facebook.com/MOPardubiceV  

Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V
Tel.: 466 301 270; 730 840 495
e-mail: jiri.rejda@umo5.mmp.cz

Svoz odpadu v roce 2021
Češkova - Kašparova u školy pondělí 7:00 - 9:00 42; 50
Češkova - Kašparova u školy pondělí 14:00 - 15:30 46; 52
Dražkovice - u pošty středa 9:00 - 11:00 39; 48
Dražkovice - u pošty středa 14:00 - 15:30 44; 52
Pod Břízkami - Dražkovická pondělí 7:00 - 9:00  40; 49
Pod Břízkami - Dražkovická pondělí 14:00 - 15:30 45; 52
Dukla - nám. Dukelských hrdinů středa 10:00 - 12:00 46
Dukla - nám. Dukelských hrdinů středa 14:00 - 15:30 42; 52
Čacké - proti č. p. 136
(bývalé Raisova x K Dolíčku) pondělí 7:00 - 9:00 46
 pondělí 14:00 - 15:30 51
V Ráji - roh s ulicí Boženy Němcové úterý 7:00 - 9:00 39; 47  
  úterý 14:00 - 15:30 
43; 51
Višňovka - K Blahobytu úterý 7:00 - 9:00  39; 47
 úterý 14:00 - 15:30 43; 51

www.pardubice.eu
èÚřadè Městské obvody

Facebook:
www.facebook.com

/MOPardubiceV  
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Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V
Tel.: 466 301 270; 730 840 495
jiri.rejda@umo5.mmp.cz

Mgr. Jiří Šmaha
tajemník ÚMO Pardubice V
Tel.: 466 301 271; 736 504 301
jiri.smaha@umo5.mmp.cz

Ing. Iveta Vašíčková
vedoucí odboru sekretariátu staros-
ty, mzdová účetní
Tel: 466 301 276; 734 640 666
iveta.vasickova@umo5.mmp.cz

Zuzana Sieglová
sekretariát starosty, CZECH POINT
Tel.: 466 301 270; 736 504 303
zuzana.sieglova@umo5.mmp.cz

Radmila Růžičková
podatelna, ústředna, archiv
Tel.: 466 510 769; 736 504 315
radmila.ruzickova@umo5.mmp.cz

Ing. Marcela Kotyková
vedoucí odboru ekonomického, 
účetní, rozpočet
Tel.: 466 301 263; 736 504 318
marcela.kotykova@umo5.mmp.cz

Libuše Lusková
pokladna, správce poplatků
Tel.: 466 301 269; 736 504 312
libuse.luskova@umo5.mmp.cz

Bc. Renata Šlosárová
pokladna, správce poplatků
Tel.: 466 301 277; 736 504 302
renata.slosarova@umo5.mmp.cz

Alena Nadrchalová
správce poplatků
Tel.: 466 301 267; 736 504 308
alena.nadrchalova@umo5.mmp.cz

Bc. Monika Klátilová
vedoucí odboru investičního 
a správního
Tel.: 466 301 275; 736 504 311
monika.klatilova@umo5.mmp.cz

Mgr. Radka Plívová
životní prostředí
Tel.: 466 301 268; 730 840 556
radka.plivova@umo5.mmp.cz

Jan Brožek
investice
Tel.: 466 301 274; 736 504 304
jan.brozek@umo5.mmp.cz

Jana Jeníková
dopravní agenda
Tel.: 466 301 265; 736 504 306
jana.jenikova@umo5.mmp.cz

Ivana Popilková
doprava, životní prostředí
Tel.: 466 301 278; 736 504 310
ivana.popilkova@umo5.mmp.cz

Bc. Karel Farský
přestupky
Tel.: 466 301 264; 736 504 305
karel.farsky@umo5.mmp.cz

Petr Hezina
vedoucí skupiny drobné údržby
Tel.: 466 301 266; 736 504 317
petr.hezina@umo5.mmp.cz

Hana Bártlová
knihovna DDM Delta Gorkého
Tel.: 466 304 261; 736 504 314
knihovna.delta@seznam.cz

Renata Málková
poslíček, uklízečka
Tel: 466 301 260; 736 504 316 

Úřední hodiny:
Pondělí a středa:
8.00 - 11.30    12.30 - 17.00 
Úterý a čtvrtek:
8.00 - 11.30    12.30 - 15.00 
Pátek:
8.00 - 11.30    12.30 - 14.00     
Knihovna Gorkého:
Pondělí:                                 
8.00 - 12.00    13.00 - 18.00 
Úterý: 
13.00 - 17.00
Středa
8.00 - 12.00    13.00 - 18.00
Čtvrtek:
8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Pátek:
8.00 - 12.00    13.00 - 15.00   

Úřad MO Pardubice

Adresa:
Úřad MO Pardubice V
Češkova 22
530 02 Pardubice   
Kontakty:
Tel.: 466 510 769
urad@umo5.mmp.cz


