
Dnes ji! b"val" vojensk" pro-
stor obklopuje údolí #eky 
Chrudimky v rozsáhlé loka-
lit$ mezi nemocnicí, h#bito-
vem v Pardubi%kách, nemo-
&ickou silnicí a na prot$j&í stra-
n$ obchodním centrem v ulici 
S. K. Neumanna. B#ehy kolem 
Chrudimky jsou vyhlá&eny ev-
ropsky v"znamnou lokalitou 
z hlediska ochrany p#írody. 

Na plovárn!
Sou%ástí prostoru je i b"va-
lá vojenská plovárna, na je-
jí! revitalizaci ji! existují stu-
die a dokonce se na n$kter"ch 
díl%ích úpravách ji! pracu-
je. „Revitalizace b#eh' Chru-
dimky, respektive parku Vini-
ce a b"valé plovárny, je pro nás 
u! dlouho jedním z prioritních 
projekt'. Chceme do této loka-
lity vrátit !ivot, vytvo#it místo 
pro rekreaci a aktivní odpo%i-
nek. S podobn"mi úmysly p#i-
stupujeme i k otev#ení staré-
ho vojenského v"cvikového 

prostoru. Jednak bychom rádi 
v n$m vid$li dal&í rekrea%ní 
plochy, ale také se nabízí %ás-
te%né vyu!ití pro vybudování 
dopravní propojky mezi na&ím 
obvodem a Pardubi%kami,“ 
#íká starosta m$stského obvo-
du Pardubice V Ji#í Hájek. Cí-
lem revitalizace vojenské plo-
várny je vybudovat tu bezpe%-
n" m$stsk" park pro ka!do-
denní rekreaci. Souvisí s tím 
vybudování technické infra-
struktury a revitalizace b#eh' 
Chrudimky. D'le!ité je i zp#í-
stupn$ní lokality pomocí cyk-
lostezky z ulice S. K. Neuman-
na. Sou%ástí plánu je také vy-
tvo#ení základu pro prota!ení 
stezky podél Chrudimky a! do 
Nemo&ic.

Na cvi"i#ti
„B"valou vojenskou plovár-
nou vlastn$ celá tato unikátní 
lokalita za%íná. Vojensk" pro-
stor zabírá areál od obchod-
ního centra u Kau(andu a! 

ke h#bitovu v Pardubi%kách a 
vlastn$ na n$j navazují i ka-
sárna TGM,“ potvrzuje Franti-
&ek Hlubock", kter" se o b"va-
l" vojensk" prostor !iv$ zajímá. 
„Co prostor opustila armáda, 
le!í to tu ladem. V ka!dém p#í-
pad$ bych bojoval o záchra-
nu tohoto místa. Zp#ístupnil 
bych ho ve#ejnosti. Bez n$ja-
k"ch v$t&ích zásah' bych to 
upravil na lesopark. Sta%ilo by 
nad$lat cesti%ky, místy vy%istit 
k#oví a náletové d#eviny, aby 
se tu dalo chodit, b$hat, tréno-
vat…,“ uva!uje Franti&ek Hlu-
bock" (rozhovor s ním p#iná-
&íme na stran$ 3 – pozn.red.).

Na most!
Na dne&ní podob$ lokality se 
v"razn$ podílelo !elezni%ní a 
!enijní vojsko. Po vzniku samo-
statného )eskoslovenska byly 
Pardubice vybrány jako nej-
vhodn$j&í sídlo 1. %eskosloven-
ského !elezni%ního pluku, kte-
r" se usídli v objektu b"valé Ka-
rantény. Brzy v okolí Chrudim-
ky za%ala armáda budovat vo-
jenské cvi%i&t$ a na jejích b#e-
zích vznikala úzkorozchod-
ná kolejka. Zásahy se dotkly 
také samotné #eky, která za%a-
la b"t regulována. Nedaleko vo-

jenské plovárny vznikl jez, kte-
r" zaji&*oval rozdílnou hladi-
nu #eky, aby vojáci mohli cvi%it 
rychlé stavby most' v r'zn"ch 
podmínkách. A most' %i je-
jich poz'statk' je v této lokalit$ 
hned n$kolik. „Jsou tu nejmé-
n$ dv$ torza most', která slou-
!ila k v"cviku vojska. Jsou tu ale 
také dva ‚hotové+ mosty. O jed-
nom se toho moc neví, ten dru-
h" nese jméno )erve,ák a vojá-
ci ho sem p#est$hovali od sou-
du. Je to p#edch'dce dne&ní-
ho Prokopova mostu,“ dodá-
vá Franti&ek Hlubock". A práv$ 
tento most je teoretickou mo!-
ností, jak propojit Pardubi%ky a 
Jesni%ánky alespo, pro osobní 
dopravu a cyklisty. 

U rybníku
Kousek od tohoto mostu le!í 
také dva rybníky – jeden v$t-
&í a jeden velmi mal". Jsou to 
vlastn$ slepá ramena Chru-
dimky, která vznikla p#i re-
gulaci #eky. Vojáci sem údaj-
n$ chodili chytat ryby a d'-
stojníci na jejich b#ezích m$li 
své zahrádky. I tyto vodní plo-
chy a jejich okolí by se dalo vy-
u!ít pro rekreaci. A redakce 
Hlasatele se ptá: Jak byste v$t&í 
z rybník' pojmenovali?

HlasatelHlasatel
%íslo: 3    www.pardubice5.cz       ro%ník: 5            cena: zdarma

Slovo starosty

PRO JESNI$ÁNKY | PRO DUKLU | PRO SK%IVÁNEK | PRO DRA&KOVICE | PRO VI'(OVKU | PRO NOVÉ JESEN$ANY

Ladislav Dole)al, 
místostarosta zvolen! za "SSD

Petr Kubí"ek, 
radní zvolen! za Pardubáky

Ji*í Hájek,
 starosta zvolen! za SPP

ANKETA NA TÉMA: Navrhn!te pojmenování rybníku v lokalit! b+valého vojenského prostoru. Co vás k tomuto názvu inspirovalo?

Ji*í Hájek, 
starosta MO V+ODVDWHO+ODVDWHO

naz!váme nám"stím Dukelsk!ch hrdin#, rozhod-
n" funkci nám"stí neplní. Nejd$íve pot$ebujeme 
mít jasnou a %nan&n" realizovatelnou koncepci 
celkové rekonstrukce. Koncepci, která bude velmi 
detailn" projednána s lidmi 'ijícími v nejbli'(ím 

+ODVDWHO+ODVDWHO

jeho rekonstrukci. Byl bych jen velmi nerad, aby 

se jméno Jana Ka(para stalo objektem osobního 

politického zviditel)ování a r#zn!ch politick!ch 
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Milí sousedé,
dostáváte do sv"ch schránek 
poslední %íslo zpravodaje na&e-
ho m$stského obvodu v tomto 
volebním období. Ná& Hlasa-
tel se v!dy sna!il p#iná&et vám 
zajímavé a u!ite%né informa-
ce a doufám, !e se mu to i da-
#ilo. V tomto trendu budeme 
pokra%ovat i dnes, p#esto!e by 
mo!ná n$kte#í o%ekávali pro-
stor pro p#edvolební sliby, ne-
dostanou je. Mají prost$ sm'-
lu. Nebo &t$stí? 
V tomto %ísle vás zavedeme na 
procházku do b"valého vojen-
ského prostoru u Chrudimky, 
podíváme se na to, jak pokra-
%ují investice v na&em obvo-
d$ a nabídneme vám i n$kolik 
u!ite%n"ch rad i pozvánek na 
zajímavé akce v na&em obvod$. 
Samoz#ejm$ nechybí sout$!e 
a zajímavosti z obvodu. V$nu-
jeme se také rekonstrukci uli-
ce V Ráji, o které se v minul"ch 
t"dnech hodn$ psalo v médi-
ích. Usilujeme o to, aby se tam 
vrátila zele,. B$hem prací se 
toti! zjistilo, !e stávající stro-
my jsou ve velmi &patném sta-
vu a ohro!ují nejen zaparkova-
ná auta, ale také chodce. 
P#eji vám krásn" podzim a p#í-
jemné chvíle nad stránkami 
Hlasatele a d$kuji, !e jste byli 
po %ty#i roky jeho pravideln"-
mi %tená#i. V$#ím, !e jeho tra-
dice bude pokra%ovat a i na-
dále se s ním budete ka!dé t#i 
m$síce shledávat.

Ji!í Hájek,
starosta 

Proto!e jde o rybník bez p"ítoku, navrhuji 
název Nebesk#. Práv$ tak se toti! "íká ryb-
ník%m, které jsou pln$né pouze srá!kovou 
vodou. Jméno dostate&n$ poetické, co "íká-
te? 

Já bych rybník pojmenoval po pohádkovém 
vodní&kovi 'esílkovi. Po zp"ístupn$ní pro 
ve"ejnost to bude dal(í p"íle!itost  k pro-
cházkám ob&an% s d$tmi do této lokality.   

M$ by se t"eba líbil název Rybník Kaprál. Myslím, !e 
celkem vtipn$ spojuje „rybni&ní“ tématiku a zárove) 
odkazuje na vojenskou minulost p"íslu(ného místa. 
V jednoduchosti b#vá krása a v tomto p"ípad$ si do-
vedu i p"edstavit i „zlidov$ní“ takového názvu.

BARON ARTUR KRAUS 
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Objevujeme zapomenut+ koutek p*írody 
Sta"í ud!lat jen pár krok, od ulice S. K. Neumanna sm!rem 
k Chrudimce a ocitneme se v zapomenutém koutu p*írody – ve 
starém vojenském prostoru. Dlouho nep*ístupná lokalita p,-
sobí tak trochu tajemn!. Je tu krásná p*íroda a zajímavé druhy 
)ivo"ich, i strom, a ke*,, které "asto ukr+vají mén! "i více ná-
padné stopy po "innosti voják,. T*eba nádherné staré mosty… 
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Chceme zpátky stromy do ulice V Ráji 
P!i rekonstrukci ulice V Ráji v úseku 
mezi Milheimovou a Teplého ulicí, kte-
rou provád"l odbor majetku a investic 
Magistrátu m"sta Pardubic, za#aly pa-
dat stromy. A to doslova. Hladinu ve!ej-
ného mín"ní rozbou!ila zpráva, $e stro-
my v této ulici byly zbyte#n" pokáce-
ny. Jen$e tady %lo o zdraví a mo$ná i $i-
voty. „Na%e radnice v$dy usiluje o to, aby 
p!i ka$dé rekonstrukci ulic #i vnitroblo-
k& byla zele' zachována, nebo alespo' 
navrácena – kdy$ u$ musí dojít k její-
mu pokácení. Podobná situace nastala i 
tady, kdy$ se ne#ekan" jeden ze strom& 
z!ítil,“ popisuje za#átek p!íb"hu starosta 
Ji!í Hájek. Po této události si nechala rad-
nice m"stského obvodu zpracovat dend-

rologick( posudek a ten zaslala magistrá-
tu m"sta. Odborná )rma provedla %et!ení 
v%ech strom& v ulici a zjistila, $e vzrost-
lé javory mají po%kozené ko!enové systé-
my. Dokládá to i fotodokumentace, která 
byla po!ízena v pr&b"hu stavebních pra-
cí.  „Bylo tu nebezpe#í, $e by spadly i dal-
%í stromy a n"koho zranily. Bylo nutné 
rychle jednat,“ vysv"tluje tajemník m"st-
ského obvodu Ji!í *maha s tím, $e radni-
ce obvodu zárove' nabídla, $e zaplatí ná-
hradní v(sadbu nov(ch d!evin. „S novou 
v(sadbou po#ítáme. Chceme vrátit stro-
my na ob" strany ulice, ale m&$e se stát, 
$e bude na jedné stran" problém se sít"-
mi. Nyní #ekáme na vyjád!ení mobilního 
operátora,“ dodává Ji!í *maha.

V m"stském obvod" se p!i-
pravuje také rekonstrukce 
Ro$kovy ulice v#etn" chod-
ník&. V sou#asné dob" byly 
demontovány obrubníky, 
aby mohl b(t zkontrolován 
ko!enov( systém vzrostl(ch 
strom&. Dobrá zpráva je, $e 
jsou v po!ádku. P!ed mon-
tá$í nov(ch obrubník& bu-
dou stromy znovu posouze-
ny odborníky. 

Dobrá zpráva pro stromy v Ro!kov" ulici

Radnice m"stského obvodu vyz(vá 
v%echny obyvatele, aby se sami nepou%-
t"li do o!ezávání strom& a ke!& na ve!ej-
n(ch prostranstvích. Pokud je t!eba ze-
le' o%et!it (nap!íklad zasahuje do po-
zemku soukrom(ch majitel& apod.), je 
t!eba obrátit se na ú!ad. Kontaktní oso-
bou je paní Monika Klátilová, telefonní 
#íslo 466 301 275.

Pot#ebujete o$et#it 
zele%? Kontaktujte 
radnici! 

Do konce roku obvod je$t" opraví ulice a chodníky
Je%t" letos by m"la b(t zrekonstruována 
Máchova ulice v Nov(ch Jesen#anech, 
poslední nezpevn"ná a pra%ná ulice v ob-
vodu. P!edm"tem této zakázky je opra-
va stávající obslu$né komunikace p!ed 
rodinn(mi domy. Sou#ástí projektu je 
stavebn"-technické !e%ení rekonstruk-
ce zpevn"n(ch ploch a v(m"na povrcho-

v(ch kryt&. Sou#asn" s t"mito pracemi 
budou Slu$by m"sta Pardubic, a.s., pro-
vád"t také v(m"nu ve!ejného osv"tlení. 
Stavba!i také vybudují chodník v ulici 
Pod B!ízkami podél h!bitovní zdi. Ten-
to chodník má spojovat vstupní prostor 
do areálu m"stsk(ch h!bitov& s bo#ní 
brankou. Zlep%í se tak podmínky pro 

chodce a p!edev%ím se zv(%í jejich bez-
pe#nost. V sou#asné dob" jsou toti$ 
p"%í nuceni vstupovat do vozovky a do-
chází k nebezpe#n(m kolizím.  
P!ed zahájením je realizace opravy #ás-
ti chodník& v dra$kovickém parku. 
„D"láme v%e pro to, aby se je je%t" le-

tos stihla dokon#it i rekonstrukce uli-
ce Dra$kovice – Sever. Pokud ale nebu-
deme mít jistotu, $e jsme schopni prá-
ce skon#it do p!íchodu mraz&, za#ne-
me a$ na ja!e. Nechceme zp&sobit pro-
blémy s pr&jezdností b"hem zimy,“ do-
dává starosta Ji!í Hájek. 



Sraz s Franti!kem Hlubock"m máme 
u h#bitova v Pardubi$kách, v míst%, 
kde d#íve stával kostel sv. Bartolom%-
je s klá!terem cyriak&. Práv% o tomhle 
míst% na ostrohu nad #ekou Chrudim-
kou se objevují první písemné zmínky 
v listin% pape'e Bonifáce VIII. z roku 
1295. Vydáváme se po moderní cyklos-
tezce, ale u' po pár metrech pan Hlu-
bock" odbo$uje kamsi do k#oví. Jsme 
ve vojenském prostoru. Ve sv%t%, kte-
r" pravd%podobn% zná jen hrstka míst-
ních. Ve sv%t%, kde se zastavil $as. 

Procházku za$ínáme na stráni, odkud 
je rozhled po obou b#ezích Chrudim-
ky. Stojíme na kousku vybetonované-
ho chodní$ku, pod námi te$e #eka, na-
proti ze strom& vykukují st#echy dom& 
na Vi!(ovce. Jak to tu asi vypadalo p#ed 
pár desítkami let? 

Historii této lokality znám z vypráv%-
ní pana Matury z Pardubi$ek, respek-
tive od jeho maminky. Ta na po$át-
ku 20. století bydlela u svaté Anny a 
vzpomínala, jak si sem jako d%ti cho-
dily hrát. Bylo to neobydlené území, 
louky a mo$ály – zkrátka záplavové 
území Chrudimky. Kolem roku 1910 

se ale za$ala Chrudimka regulovat. 
Po vzniku )eskoslovenska se na „du-
kelské stran%“ za$ala stav%t kasárna a 
zdej!í prostory za$ala vyu'ívat armá-
da. Ale oplocené to je!t% nebylo, lidi 
sem chodili na procházky nebo v zim% 
sá(kovat. Prostor oplotilo a' za druhé 
sv%tové války n%mecké vojsko a ty plo-
ty tu vlastn% z&staly dodnes. Dote* tu 
ale m&'ete narazit i na poz&statky ces-
ti$ek z dob první republiky, kudy se 
chodilo v sobotu a v ned%li korzovat. 
Korzo vedlo z parku pod nemocnicí a' 
k )erve(áku. 

K !erve"áku? 
Ano, to je most, kter" kdysi stával u 
dne!ního soudu. Byl to p#edch&dce 
Prokopova mostu. Vojáci ho rozmon-
tovali a p#est%hovali ho sem. Kdysi tu 
pr" b"vala lávka. Tímto mostem vznik-
la jakási zkratka z Pardubi$ek a Nemo-
!ic ke krematoriu. O této trase se te* 
znovu uva'uje - o zpr&jezdn%ní a pro-
pojení obou $tvrtí. 

Ale !erve"ák není jedin# most v této 
lokalit$?
Není, je jich tu n%kolik. Zrovna stojíme 
na jednom ze dvou cvi$n"ch most&… 

Tenhle vybetovan# mal# chodní%ek je 
most?
Ano. Sejdeme dol& k #ece a uvidíte to. 
Je to pilí# mostu, na opa$ném b#ehu je 
druh". Simuluje to rozbo#en" most a 
vojáci tu cvi$ili a u$ili se jak most rychle 
opravit. Krom% tohoto mostu je tu je!-
t% jeden cvi$n" o kousek dál po proudu, 
u staré vojenské plovárny. Tam si pilí# 
u' na!el dal!í vyu'ití. Trénují tam horo-
lezci. Tátové s klukama vylezou naho-
ru, tam sedí a dívají se po okolí. Krom% 
t%chto dvou cvi$n"ch most&, respektive 
jejich torz, tu jsou je!t% dva mosty 'e-
lezné. )erve(ák, o kterém jsme u' mlu-
vili, a pak je!t% jeden. O n%m t%ch in-
formací ale moc není. +íkám mu „pro-
st#ední“ most. Je to jeden z t%ch star"ch 
most&, které se stav%ly v okolí.   

Strání zarostlou stromy a k#ovím sestu-
pujeme k #ece. A vidíme most zezdola. 
Má nádherné kamenné klenby, za které 
by se mo'ná nestyd%l ani Karl&v most. 
Pokra$ujeme cesti$kou mezi ke#i, p#e-
lézáme popadané stromy a najednou 
jsme na dal!ím, prost#edním most%. Na 
tom, o kterém nikdo moc neví… A tady 
p#ichází #e$ na dal!í zajímavost zdej!í-
ho prostoru – úzkokolejku. 

Sídlilo tady 'elezni$ní a 'enijní vojsko. 
Vojáci m%li i svou úzkokolejnou 'elez-
ni$ku, bylo tu dokonce takové malinka-
té nádra'í. Úzkokolejka vedla po b#ehu 
Chrudimky a' k sou$asnému 'elezni$-
nímu mostu, tam pravd%podobn% p#e-
klenula silnici a podle sou$asného 'e-
lezni$ního koridoru pokra$ovala ko-
lem Tesly a' na Drá'ku a do kasáren na 
H&rkách. Pamatuji se, 'e v dobách, kdy 
se na Drá'ce stav%lo sídli!t%, val po úz-
kokolejce tam je!t% byl.

Mezi tímto mostem a !erve"ákem jsou 
i dva rybníky… 
Nejsou to úpln% typické rybníky. Jsou 
to vlastn% slepá ramena Chrudimky za-
hrazená p#i regulaci #eky. Jedna vodní 
plocha je v%t!í, ta druhá je takov" ma-
linkat" rybní$ek. Je tam krásn% vid%t 
jak #eka meandrovala. Je to ú'asná oáza 
pro zví#ectvo. A nejen tady. Celé pás-
mo kolem Chrudimky je vyhlá!eno ev-
ropsky v"znamnou lokalitou z hlediska 
ochrany p#írody. 

&ijí tu n$jaké vzácné druhy 'ivo%ich(? 
Nebo rostlin? 
Nejsem odborník, abych vám vyjme-

noval správn% v!echny druhy flory a 
fauny, které tu rostou a 'ijí. Ale jsou 
tu t#eba led(á$ci nebo slavíci. Na 
ja#e tu v!echno kvete – sasanky, fi-
alky, medv%dí $esnek, je tu spousta 
jív, kvetou tu plané mirabelky, ú'as-
n% voní st#emchy. A v!echno tu bzu-
$í. Je to ú'asná p#írodní lokalita. Do-
konce u t%ch rybní$k& kvetou i nar-
cisy, konvalinky a dal!í kv%tiny. D&-
stojníci si toti' okolí t%chto vodních 
ploch udr'ovali, sekali tu trávu, m%li 
tu zahrádky. Dnes je to samoz#ejm% 
zarostlé, ale ty rostlinky to p#e'ily. 
Prost% p#edev!ím na ja#e je tu nád-
hern%. Paradoxn% díky tomu, 'e se 
sem léta nesm%lo chodit, této lokali-
t% pomohlo. Je to kus opravdové p#í-
rody. 

Není tedy )koda, 'e se tady nedá trá-
vit voln# %as? 
Já jsem pro to, aby se lokalita zp#ístup-
nila ve#ejnosti. Po#ád je tu nádhern" 
vzduch, $lov%k by ani ne#ekl, 'e je v p#í-
rod%. Sta$ilo by nad%lat cesti$ky, místy 
prosekat k#oví, ale nechat to vícemén% 
v sou$asné podob%. Zkrátka upravit lo-
kalitu na lesopark bez n%jak"ch v%t!ích 
zásah&. Jen tak, aby se tu dalo chodit, 
b%hat, trénovat… U' te* sem chodí lidé 
t#eba s pejsky, ale na procházku s ko-
$árkem tu terén moc není. 

Také se ale mluví o tom, 'e by se vo-
jensk#m prostorem dopravn$ propojily 
Jesni%ánky s Pardubi%kami. To by vám 
nevadilo? 
Pokud tudy nepovede $ty#proudová sil-
nice, nic bych nenamítal. Te* musíme 
objí'd%t celé m%sto, zkratka p#es most 
)erve(ák by nám ulevila. Ale to musí 
posoudit jiní ne' já. V ka'dém p#ípad% 
tudy stezka u' vedla.

Trávíte tu hodn$ %asu? 
Bydlím v Pardubi$kách. Na kole to sem 
mám p%t minut, p%!ky patnáct, kdy' 
jdu pomalu… Povoláním jsem celo-
'ivotní zahradník. Jsem milovník p#í-
rody, tak'e kde je n%co zeleného, to je 
moje. Chodit po m%st% m% moc neu'ije. 
Tady jsem rád. 

Na záv%r na!í procházky se Franti!ka 
Hlubockého vyz"váme, aby se zapo-
jil do na!í ankety. Jak" název by navrhl 
pro zdej!í rybník (ten v%t!í)? Pan Hlu-
bock" chvíli p#em"!lí a pak navrhuje: U 
Zamilovan"ch…
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kombinací prvních dvou bod& – 

litick"ch uskupení. Pokud nap#íklad 
p#i volb% do m%stského zastupitelstva, 
které má 39 $len&, zak#í'kuje voli$ 
jedno politické uskupení a dal!ích 20 

kud neozna$í na lístku 'ádné politické 

ky; hlasovací lístek p#etrhne; vlo'í do 
ú#ední obálky více hlasovacích lístk& 

Nov! ob"ansk! zákoník se t!ká i vlastník# byt#

Bojoval bych za zp$ístupn%ní vojenského areálu 
&tená$i Hlasatele si u' pravd%podobn% zvykli na skute"nost, 'e zpravodaj na 
sv!ch stránkách pravideln% nabízí rozhovory se zajímav!mi lidmi o zajímav!ch 
místech nejen v obvod%. Dnes to bude ale p$ece jen trochu jiné. Rozhovor to-
ti' nevznikal v kancelá$i u stolu nebo v kavárn% nad (álkem n%"eho dobrého, 
ale p$ímo v terénu. Konkrétn% v b!valém vojenském prostoru u Chrudimky p$i 
procházce se zahradníkem a znalcem této lokality Franti(kem Hlubock!m. 
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Ji!í Jano",
zastupitel zvolen! za ODS

Jan Jedli#ka, 
zastupitel zvolen! bez politické p"íslu#nosti – zvolen na 

kandidátce KS$M

Pavel Studni#ka,
zastupitel zvolen! za KS$M

ANKETA NA TÉMA: Navrhn$te pojmenování rybníku v lokalit$ b%valého vojenského prostoru. Co vás k tomuto názvu inspirovalo?

Tato vodní plocha není rybník ani nádr!, ale je to od-
stavené slepé rameno Chrudimky, její! koryto zde bylo 
(v rámci v"stavby vojenského !enijního technického 
cvi#i$t%) nap&ímeno a sev&eno protipovod'ov"mi hrá-
zemi. Rovn%! název ji! má. Bylo pojmenováno „Zimní 
p&ístav“. Tak!e inspirace historií je namíst%.

A! bude tento prostor zcela v majetku m%sta, pak by 
m%la b"t zpracována studie pro celé toto území, a po-
kud v ní bude zahrnut i rybní#ek, mohl by se jeho p&í-
padn" název zvolit podle zp(sobu jeho za#len%ní. Tak-
hle porcujeme medv%da, kter" je$t% b%há po lese. 

Baron Artur Kraus nav"tívil Duklu
Rok 2014 slaví Pardubice jako 

Rok barona Artura Krau-

se. R!zn"mi akcemi si par-

dubi#tí ob#ané p$ipomínají 

osobu svého rodáka, sb%rate-

le technick"ch novinek, pr!-

kopníka sportu i zakladate-

le lidové hv%zdárny v Pardu-

bicích. Dne&ní hv%zdárna síd-

lící v DDM Delta nese barono-

vo jméno, a tak kde jinde ne' 

na Dukle, oslavit v"ro#í této 

osobnosti. 

Den Artura Krause uspo$á-

dal m%stsk" obvod Pardubice 

V ve spolupráci s DDM Del-

ta v úter" 23. zá$í 2014, tedy 

v první podzimní den. P$ipra-

vil aktivity pro d%ti z mate$-

sk"ch a základních &kol i pro 

&irokou ve$ejnost. „Baron Artur 

Kraus se v tom svém &irokém zá-

b%ru zájm! zab"val také aviati-

kou. Byl pr!kopníkem bezmoto-

rového létání, postavil tzv. ornit-

optéru, která m%la létat jako pták. 

Tak trochu jsme se tímto nápa-

dem inspirovali. Postavili jsme si 

s d%tmi papírové draky,“ p$iblí'il 

jedno z témat celodenního pro-

gramu starosta pátého obvodu 

Ji$í Hájek. Bohu'el dopolední-

mu programu nep$álo po#así, ale 

po$adatelé si s tím poradili. Ope-

rativn% program p$esunuli „pod 

st$echu“ DDM Delta. Odpoledne 

pak byly p$ipraveny hry pro d%ti 

ze &kolních dru'in a v programu 

pro ve$ejnost koncert swingové-

ho orchestru JK Band. 

O osob% barona Artura Krau-
se více na stran% 12 v rubrice 

„Víte, !e…“

Prv&á#ci sv'j velk% den oslavili zmrzlinou
U' pot$etí mohli prv(á#ci sv!j vstup 

do &koly oslavit zmrzlinou. V&em 

d%tem, které 1. zá$í nastoupili do 

prvních t$íd základních &kol sídlí-

cích v pátém obvod%, toti' radni-

ce nad%lila poukázky na tuto slad-

kou pochoutku. D%ti se sv"mi rodi-

#i mohli tyto lístky vym%nit za zmrz-

linu hned v n%kolika cukrárnách. 

„Vstup do &koly je pro ka'dého vel-

k"m dnem a okam'ikem, na kter" se 

nezapomíná. Myslím, 'e ka'd" z nás 

si tento den pamatuje. Tak pro# si ho 

nezp$íjemnit zmrzlinou,“ domnívá 

se starosta Ji$í Hájek. On i n%kte$í 

jeho kolegové p$i&li 1. zá$í podpo$it 

stovky &kolák! a pop$át jim povede-

n" start do nové 'ivotní etapy. 

Pro tento prostor se ji! v!il název U )erve'áka, já bych 
u n%ho z(stal a pojmenoval rybník )erve'ák.



„!e"íme otázku, zda ponechat trasu lin-
ky #íslo "est v Gorkého ulici, kde v sou-
#asné dob$ jezdí, nebo ji vrátit do ulic 
Sta%kova a Jilemnického. Tam u& histo-
ricky jezdila a dokonce tam jsou vybu-
dovány zastávkové zálivy,“ vysv$tluje si-
tuaci starosta obvodu Ji'í Hájek. Na rad-
nici se se"lo na dv$ st$ anketních líst-
k(, p'edev"ím od obyvatel dot#en)ch 
ulic a blízkého okolí. P'ibli&n$ dv$ t'e-
tiny z nich by linku #íslo "est rádi vid$-
li ve Sta%kov$, resp. Jilemnického ulici. 
N$kte'í respondenti dokonce p'ipsali u 
sv(j názor v#etn$ poznámky, &e u& v zá'í 

roku 2013 byla podána petice za obno-
vení zastávky linky #íslo "est v ulici Ji-
lemnického. 
Nevzdávají se ale ani zastánci trasy v Gor-
kého ulici. T'eba, &e zastávku vyu&íva-
jí lidé z celé oblasti od ulice Teplého a& k 
Milheimov$, nebo &e je dobré pone-
chat dobrou dostupnost Domu kultu-
ry #i Domu d$tí a mláde&e Delta. Anketa 
byla ur#it)m pr(zkumem, kter) má vede-
ní radnice nastínit, jakou cestou se do bu-
doucna vydat. O trasování linky #íslo "est 
starosta u& s Dopravním podnikem m$sta 
Pardubic jednal a za 'editelem spole#nos-

ti se vydá i nyní. „Rád bych s dopravním 
podnikem projednal zám$ry, jaké s linkou 
má. V(le ob#an( na"eho obvodu je pro 
m$ ur#it$ signálem, jak)m sm$rem jed-
nání vést,“ uzav'el starosta Hájek. Jedním 
dechem v"ak dodává, &e linka #íslo "est se 
do Sta%kovy ulice nem(&e vrátit d'ív, ne& 
bude tato d(kladn$ zrekonstruována. 
Od konce srpna leto"ního roku vede do-
#asn$ kv(li rekonstrukci ulice Gorkého 
linka #íslo "est obousm$rn$ ulicí Jilemnic-
kého, na Dukle obsluhuje zastávky na ná-
m$stí a v Jilemnického ulici a dále ve své 
trase zastávky Zborovské nám$stí, p'ípad-
n$ U Kapitána. 
M$stsk) obvod krom$ trasování linky #ís-
lo "est 'e"í s Dopravním podnikem m$sta 
Pardubic také prodlou&ení linky a& na ko-
ne#nou „p$tky“ #i zaji"t$ní dopravní ob-
slu&nosti polikliniky v Rokycanov$ ulici.
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ZRNKA

Jaroslav K!ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji"í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Petr Bene#,
zastupitel zvolen! za SPP

www.pardubice5.cz

ANKETA NA TÉMA: Navrhn$te pojmenování rybníku v lokalit$ b%valého vojenského prostoru. Co vás k tomuto názvu inspirovalo?

Nejvíce by se mi líbilo, aby na pojmenová-
ní rybní!ku v b"valém vojenském prosto-
ru byla vyhlá#ena d$tská sout$%, která by 
mohla b"t spojena i s malí&skou sout$%í. 
Ka%dé zú!astn$né dít$ by namalovalo ob-
rázek rybní!ku a na obrázek napsalo jeho 
jméno.
Nabízí se také název „TAJEMN'“, nebo( 
komunisti nás k n$mu 50 let nepustili! 

Jedná se o prostor léta nep&ístupn" ve&ej-
nosti, kter" by zasluhoval název, kter" v$t-
#inu obyvatel Pardubic pot$#í. Myslím si, %e 
by stálo za úvahu p&ipravit Pardubák)m 
anketu o název rybní!ku a vybrat název, 
kter" by byl jejich nápadem. Nabízí se celá 
#kála pojmenování a volil bych název po-
hádkové bytosti.

Vzhledem k tomu, %e se rybní!ek nalézá 
v lokalit$, která se naz"vá *erve+ák, nena-
padá m$ jiné pojmenování ne% *erve+á!ek. 
Pozn.:
Mo%ná ji% jméno má,ale to bychom se museli 
zeptat pam$tník), kte&í v blízkém okolí bydlí. 
Je tu také mo%nost oslovit ob!any a uspo&ádat 
ve&ejnou sout$%. Hlavn$ je pot&eba, co nejd&í-
ve zp&ístupnit cel" areál ve&ejnosti.

Pro cyklostezku do Dra&kovic vykupují pozemky 

Chceme zastávku MHD u polikliniky, oz%vá se z 

ru vybudování zastávky, pod kterou 
p'ipojilo sv(j podpis n$kolik stovek 
ob#an(. Auto'i petice ji odevzdali na 
Magistrát m$sta Pardubice a vyzvali 

Anketní lístek vho*te do 31. 'íjna 2014 do schránky umíst$né ve vestibulu Ú'adu 

Dukel#tí cht$jí linku 'íslo #est rad$ji 
ve Sta!kovce 
Radnice m$stského obvodu Pardubice V ani sama netu#ila, jak% ohlas vyvolá vypsání 
ankety o budoucím trasování linky m$stské hromadné dopravy 'íslo 6. Anketní lís-
tek uve"ejnila v 'ervnu ve svém zpravodaji Hlasatel. N$kte"í obyvatelé si jej dokon-
ce kopírovali, aby se mohly do ankety zapojit i celé rodiny. A v%sledek – vyhrává uli-
ce Sta!kova.

Co 'eká sportovní areál na 
Dukle? 
V polovin$ zá'í se v Dom$ kultury 
Dukla uskute#nil první workshop, 
kter) se zab)val tématem rozvoje 
sportovního areálu na Dukle. Ne-
jen zástupci sportovních klub(, 
"kol a dal"ích organizací, ale také 
ve'ejnost mohla v dotazníkovém 
"et'ení vyjád'it sv(j názor na bu-
doucnost tohoto rozlehlého are-
álu. M$sto Pardubice v sou#asné 
dob$ intenzivn$ pracuje na návr-
hu koncepce rozvoje sportovní-
ho areálu na Dukle. Cílem první 
etapy je do konce roku zpracová-
ní zadání, tedy toho, která sporto-
vi"t$ pro v)konnostní i rekrea#ní 
sportovce by se zde mohla nachá-
zet a jaké by m$ly mít parametry, 
aby co nejvíce vyhovovala pot'e-
bám sou#asného sportu. Odpov$-
d$t má také na otázky, zda by are-
ál m$l b)t více otev'en) ve'ejnos-
ti, zda by mohl slou&it také dal"ím 
sport(m a jin)m ú#el(m.

Sb$rov% den na Resslovce
V pond$lí 6. 'íjna se na "kolním 
dvo'e Základní "koly Josefa Ress-
la koná Sb$rov) den. Od 7.00 do 
15.00 hodin "kola sbírá star) svá-
zan) a podepsan) papír, karton, 
elektroodpad, PET lahve i &elezo. 
Zdroj: www.zsjres.cz

Autobusy u haly bohu&el ne-
zaparkují
Plány na rekonstrukci ulice V Ráji 
v prostoru p'ed basketbalovou ha-
lou p(vodn$ po#ítaly s vybudová-
ní nov)ch parkovacích míst nejen 
pro osobní automobily, ale také 
autobusy soupe'( i domácích fa-
nou"k(. Bohu&el je v"e jinak. Uká-
zalo se toti&, &e v této lokalit$ jsou 
velmi m$lce ulo&eny optické ka-
bely a parkování pro autobusy tu 
není mo&né zrealizovat. „Finan#-
ní prost'edky na p'elo&ení t$chto 
sítí bohu&el nejsou. Ale poda'ilo 
se nám vybojovat parkovi"t$ ales-
po% pro osobní auta. Není to úpl-
n$ ideální, ale byli jsme nuceni na 
tento kompromis p'istoupit,“ vy-
sv$tluje starosta obvodu Ji'í Hájek. 
Parkovacích míst pro automobily 
vznikne celkem "estnáct. Náhrad-
ní místa pro parkování autobus( 
v dob$ konání zápasu bude v uli-
ci Demokratické mláde&e.
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V rámci Integrovaného plánu rozvoje m!sta 
toti" do#lo k ur$itému nav%#ení &nan$ních 
prost'edk(, které by mohly b%t $erpány prá-
v! v pátém m!stském obvod!, konkrétn! na 
Sk'ivánku. K p'ibli"n! 165 milion(m korun 
získaly Pardubice dal#ích 60 milion(. 

!ty"i nové ulice?
Ve h'e jsou dotace pro ulice K Vi#)ovce, De-
votyho, *elezni$ního pluku a K Blahoby-
tu. „Tyto $ty'i ulice je je#t! pot'eba zrekon-
struovat. Chystáme k tomu projekty. Je to ale 
na poslední chvíli a nemusí to vyjít,“ mírní 
nad#ení starosta obvodu Ji'í Hájek. A pro$ 
na poslední chvíli? „V rámci programu z(-
staly nevy$erpané &nan$ní prost'edky, proto 

ministerstvo nabídlo tyto volné peníze m!s-
t(m k do$erpání. Ná# m!stsk% obvod m!l v 
‚#uplíku‘ p'ipraveno n!kolik dal#ích projek-
t(, které se te+ sna"íme v rámci programu 
uplatnit,“ dodává starosta Ji'í Hájek s tím, "e 
je obvod v $erpání dotací úsp!#n%. Poda'ilo 
se mu toti" na Dukle a Vi#)ovce na rozdíl od 
jin%ch m!st a obvod( vy$erpat v#echny &-
nan$ní prost'edky, které mu byly ur$eny. 
P'ípravu aktuálních projekt( a jejich násled-
nou realizaci zpozdil také Pardubick% kraj, 
kter% nedal v$as vyjád'ení k napojení ulice 
Jana Palacha, kterou v uplynulém $tvrt roce 
modernizoval. Pardubick% kraj jako vlastník 
komunikace musel vydat souhlasné stano-
visko s napojením t!chto zmi)ovan%ch ulic.

Integrovan# plán rozvoje m$sta
Integrovan% plán rozvoje m!sta je jed-
ním z nástroj( tzv. urbánní politiky. 
Umo")uje $erpání finan$ních prost'ed-
k( z evropsk%ch strukturálních fon-
d( s cílem koordinovat modernizace ve 
vymezené geografické zón!. Integrova-
n% plán rozvoje m!sta je vlastn! souhr-
nem vzájemn! propojen%ch akcí, které 
jsou v dané lokalit! realizovány. 
Pardubice mají v sou$asné dob! p'islí-
beny na revitalizaci dvou povále$n%ch 
sídli#, na Dukle a Vi#)ovce do roku 
2015 evropské dotace ve v%#i zhruba 
165 milion( korun, tedy asi 6,5 milionu 
EUR. Tyto prost'edky  mohou vyu"ít 
na rekonstrukce $i modernizace byto-
v%ch dom(,  na  úpravy ve'ejn%ch pro-
stor sídli#t!, budování $i moderniza-
ci nekomer$ních voln! p'ístupn%ch re-
krea$ních ploch v$etn! d!tsk%ch h'i#, a 
podobn!.  

HLASATEL VI!"OVKY / SK#IVÁNKU

ZRNKA

Petr Dufek, 
zastupitel zvolen! za Pardubáky

Jan %uptovsk#, 
zastupitel zvolen! za ODS

www.pardubice5.cz

Ev&en Erban,
radní zvolen! za SPP

ANKETA NA TÉMA: Navrhn$te pojmenování rybníku v lokalit$ b#valého vojenského prostoru. Co vás k tomuto názvu inspirovalo?

Vzhledem k historii prostoru, ve kterém se 
nachází, m! napadá pojmenování „D"stoj-
ník“ nebo n!jaká konkrétní vojenská hod-
nost. Na druhou stranu bych to rad!ji ne-
chal na n!kom, kdo má více fantazie ne# 
já... :-) 

Mn! by se líbilo t$eba Vol%ove&ek.

D$lníky do Palachovky 
vrátila havárie
Sotva byla ulice Jana Palacha 
po dlouhé rekonstrukci ote-
v'ena, znovu se do ní vrátili 
d!lníci. Neopravovali ale #pat-
n! proveden% asfaltov% po-
vrch, n%br" havárii vodovod-
ního 'adu. Problém na v%pa-
dovce na Chrudim, kterou 
opravuje Pardubick% kraj, mu-
sely 'e#it Vodovody a kanali-
zace. 

Radikální "e'ení 
u „My'í díry“
M!stsk% obvod dlouhodob! 
upozor)oval na nebezpe$nou 
dopravní situaci v tzv. My#í 
dí'e u polikliniky. Po $erven-
cové nehod! cyklistek staros-
ta Ji'í Hájek vystoupil je#t! ra-
zantn!ji a vyzval ú'edníky ma-
gistrátu k okam"itému 'e#ení. 
A m!sto zareagovalo, bohu-
"el ne p'íli# „#ikovn!“. U pod-
jezdu prost! instalovalo zna$-
ku zakazující vjezd cyklist(m. 
„Moc se mi to nelíbí. Navrho-
val jsem instalaci zrcadel, zá-
bran nebo zpomalovacích re-
tardér(, aby lidé museli zpo-
malit a více se dívali kolem 
sebe,“ komentoval 'e#ení, kte-
ré zvolil magistrát, starosta 
m!stského obvodu V Ji'í Há-
jek. 

Do nov#ch t$locvi(en
V leto#ním #kolním roce $eká 
na "áky Základní #koly Be-
ne#ovo nám!stí nové zázemí 
v podob! zbrusu nov%ch t!lo-
cvi$en. B!hem letních prázd-
nin probíhala na #kole rekon-
strukce malé a velké t!locvi$-
ny, jejím" cílem bylo vytvo-
'it moderní a zárove) p'í-
jemné prost'edí pro pohybo-
vé a sportovní aktivity na#ich 
"ák(. Po$átkem zá'í byly pro-
vedeny &nální úpravy a nyní 
jsou ji" t!locvi$ny p'iprave-
ny k u"ívání.  *áci se tak mo-
hou t!#it na známé prost'edí 
v novém kabát!, které je, jak 
v!'íme, bude motivovat k po-
zitivnímu p'ístupu k pohybu 
a skv!l%m sportovním v%ko-
n(m.

Zdroj: www.benesovka.cz

Dal'í ulice na Sk"ivánku mají 'anci 
dostat nov# kabát
Díky dotacím z Integrovaného plánu rozvoje m$sta se v minul#ch letech da"ilo revi-
talizovat sídli't$ na Sk"ivánku. Peníze proudily na rekonstrukce ulic, regenerace vni-
troblok) i zlep'ování stavu ve"ejn#ch prostranství. V tomto plánu bylo zahrnuto bu-
dování chodník), cyklostezek, "e'ení dopravy v(etn$ parkování apod. Te* mají 'an-
ci na opravu dal'í (ty"i ulice. 

Nikdy jsem tam nebyl a ani nevím, jak ryb-
ník vypadá a jaká je tam atmosféra, tak#e 
kreativita je odbouraná. Doporu&uji zapo-
jit ob&any, kte$í v!dí... 



ním z nástroj( tzv. urbánní politiky. 

d( s cílem koordinovat modernizace ve 

nem vzájemn! propojen%ch akcí, které 

beny na revitalizaci dvou povále$n%ch 
sídli#, na Dukle a Vi#)ovce do roku 
2015 evropské dotace ve v%#i zhruba 
165 milion( korun, tedy asi 6,5 milionu 
EUR. Tyto prost'edky  mohou vyu"ít 

krea$ních ploch v$etn! d!tsk%ch h'i#, a 

Jedin% p'echod pro chodce je v této ulici 
pouze u vchodu do areálu h'bitova, mezi 
zastávkami m!stské hromadné dopravy. 
Ov#em kon$í uprost'ed parkovi#t!. Pokud 
chodec mí'í od h'bitova na Zborovské ná-
m!stí, nemá "ádnou mo"nost bezpe$n! 
p'ekonat silnici. Místní proto u" dlouho 
volají po vybudování bezpe$ného místa 
pro p'echázení ulice.„Byli jsme se podívat 
na míst!. Situace je tam vá"n! kompliko-
vaná. Ale mám dobrou zprávu – p'echod 

se u" p'ipravuje,“ uklid)uje místní obyva-
tele starosta m!stského obvodu Pardubi-
ce V Ji'í Hájek. Nov% p'echod má vznik-
nout v míst! mezi k'i"ovatkou ulice Pod 
B'ízkami s ulicí Dra"kovickou sm!rem ke 
Zborovskému nám!stí. Sou$asn! bude vy-
budován krátk% úsek chodníku, kter% p'e-
koná zelen% pás trávníku v ulici Pod B'íz-
kami. Okolí bude také dopln!no zábrad-
lím, aby byla zaji#t!na bezpe$nost chod-
c( a aby nevstupovali do vozovky mimo 

vyzna$en% p'echod. „Dlouhá léta tu ni-
kdo p'echod pro chodce necht!l povolit, a 
to z d(vodu bezpe$nosti. A to i p'es to, "e 
si tudy lidé cestu stejn! zkracovali. Nako-
nec jsme se dopravním inspektorátem do-
mluvili na kompromisu. Nebude to klasic-
k% p'echod pro chodce, ale místo pro p'e-
cházení  s ostr(vkem uprost'ed, kter% bez-
pe$nost p'echázení ulice zv%#í,“ 'íká sta-
rosta Ji'í Hájek.
V sou$asné dob! je p'ipravován projekt 
a bude podána "ádost o stavební povole-
ní. Pokud v#e p(jde podle plánu a po$así 
bude p'át, mohl by b%t p'echod pro chod-
ce v tomto míst! vybudován je#t! v leto#-
ním roce.    
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Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za "SSD

ZRNKA

www.pardubice5.cz

Karel Norek, 
zastupitel zvolen! za KPP

Slav$na Broulíková,
radní zvolená za "SSD

ANKETA NA TÉMA: Navrhn$te pojmenování rybníku v lokalit$ b#valého vojenského prostoru. Co vás k tomuto názvu inspirovalo?

O pojmenování jsem p$em'%lela, ale oprav-
du m! nenapadlo nic, co by se mi líbilo. 
Myslím, #e jméno bude muset vymyslet n!-
kdo kreativn!j%í ne# já.

Já bych z"stal u názvu (erve)ák. Je to pro 
tuto lokalitu v#ité a lidé se s tím snadno 
ztoto#ní.

Posvícenská m'e 
v Dra&kovicích
První zá'ijová ned!le ka"-
doro$n! pat'í posvícen-
ské svaté m#i v kapli And!-
l( strá"n%ch. Nejinak tomu 
bylo letos. Místní i p'espol-
ní si sou$asn! p'ipomn!li 
130. v%ro$í jejího vysv!ce-
ní, ke kterému do#lo 26. srp-
na 1884. Kapli$ka má za se-
bou bou'livou historii, n!-
kolikrát jí hrozil zánik. Díky 
iniciativ! dra"kovick%ch ob-
$an( se ji ale v"dy poda'ilo 
zachránit! A za to jim pat-
'í dík. 

Chodníky Na Zábo"í trochu 
jinak
M!stsk% obvod Pardubi-
ce V za'adil do svého in-
vesti$ního plánu rekon-
strukci chodník( v uli-
ci Na Zábo'í. K realiza-
ci nedo#lo, vybraná sta-
vební firma chce toti" 
pou"ít jinou technologii 
ne" bylo v plánu. „Fir-
ma chce pokládat po-
vrch chodníku ru$n! a 
nejsme si jisti, zda je tato 
technologie správná. Ne-
chceme, aby se opako-
vala situace z ulice Hol-
cova a K Blahobytu, kde 
nejsou díky této techno-
logii opravené chodní-
ky stoprocentní. A ne" 
n!co d!lat ukvapen!, ra-
d!ji od spolupráce se sta-
vební firmou odstoupí-
me a ud!láme nov% pro-
jekt,“ vysv!tluje starosta 
obvodu Ji'í Hájek.

Na Zborovském nám$stí 
nové parkovi't$ 
Pravd!podobn! u" v p'í#-
tím roce bude na Zborov-
ském nám!stí naproti ka-
sárnám TGM revitalizová-
na plocha parkovi#t! u au-
tobusové zastávky (Chru-
dimská ulice). Vzniknou 
nová parkovací stání, ale 
p'ibude i nová zele). Do 
konce roku 2014 by m!ly 
b%t p'ípravné práce na pro-
jektu hotové, v$etn! staveb-
ního povolení.

P"ejít ulici Pod B"ízkami u& brzy 
bude bezpe(n$j'í
Ulice Pod B"ízkami pat"í k pom$rn$ frekventovan#m ulicím ve m$st$. Vyu&ívají ji 
v'ichni náv't$vníci m$stsk#ch h"bitov) i smute(ní hosté, vede tudy trasa m$stské 
hromadné dopravy a v sou(asné dob$ i objízdná trasa z centra sm$rem na Chrudim. 
P"ejít bezpe(n$ tuto ulici je skoro nemo&né. 

Líbil by se mi n!jak' pohádkov' název, t$e-
ba Br&álník. Ale d!ti by ur&it! vymyslely 
n!co lep%ího.
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Pro cyklostezku do Dra&kovic vykupují pozemky 
O cyklostezce do Dra&kovic toho bylo 
v uplynul)ch letech 'e#eno mnoho. Ter-
mín(, kdy by se m$la za#ít stav$t, padlo 
u& n$kolik. P'esto stále existuje jen na 
papí'e. Te* to vypadá, &e se bl)ská na 
lep"í #asy a cyklisté se po nové stezce 
mo&ná projedou u& v p'í"tím roce. P'i-
pravují se toti& v)kupy pozemk(. Kon-
krétn$ se to t)ká úseku od kone#né lin-
ky m$stské hromadné dopravy #íslo 1 
po #erpací stanici v Dra&kovicích.
V sou#asné dob$ se zpracovává pro-
jektová dokumentace ke stavebnímu 

povolení, o které by m$l magistrát za-
&ádat do konce leto"ního roku. „Po-
kud se p'es zimu poda'í realizovat v)-
b$rové 'ízení na dodavatele, je reálné, 
&e u& na p'elomu jara a léta se kone#n$ 
po dvaceti letech za#ne stav$t,“ doufá 
starosta m$stského obvodu Ji'í Hájek, 
kter) se cyklostezkou aktivn$ zab)val 
a komunikoval o její realizaci s m$s-
tem. Dobrá zpráva také je, &e +nan#ní 
prost'edky pot'ebné na v)stavbu cyk-
lostezky se objeví v rozpo#tu m$sta na 
rok 2015. 

Chceme zastávku MHD u polikliniky, oz%vá se z 
pátého m$stského obvodu
M$stsk) obvod Pardubice V se dlou-
hodob$ zab)vá 'e"ením dopravní do-
stupnosti polikliniky v Rokycanov$ 
ulici, respektive z'ízením nové autobu-
sové linky a zastávky m$stské hromad-
né dopravy v p'ilehlé ulici Na Sprave-
dlnosti. Starosta Ji'í Hájek v minulos-
ti n$kolikrát jednal s Dopravním pod-
nikem m$sta Pardubice i magistrátem.
„K poliklinice se je"t$ donedávna 
mohli pacienti dostat jen po rozbité 

silnici, dalo-li se v(bec tak oné cest$ 
'íkat. Nyní je v"ak ulice opravená a 
myslím, &e nastal #as pro dal"í krok. 
A tím je pohodlná dostupnost zdra-
votnického za'ízení nejen pro 'idi-
#e, ale i pro p$"í,“ 'íká na úvod sta-
rosta Ji'í Hájek. Podle starosty jsme 
op$t o kr(#ek dál k tomu, aby se za-
stávky za#aly skute#n$ stav$t. „Zále-
&itost umíst$ní zastávky je p'edb$&-
n$ projednána u& i s 'editelstvím Po-

licie ,R, dokon#ena je také rekon-
strukce ulice mezi ulicemi -elezni#-
ního pluku a Rokycanovou. Po jed-
nání s dot#en)mi orgány jsem nabyl 
dojmu, &e "ance znovu zavést linku 
MHD do p'ilehlé ulice Na Spravedl-
nosti a vybudovat tam novou zastáv-
ku tady je.“ V minulosti u& tudy jez-
dila linka m$stské hromadné dopra-
vy #íslo osm. Problematiku doprav-
ní dostupnosti cht$jí 'e"it také pa-

cienti a léka'i polikliniky v Rokyca-
nov$ ulici. Sepsali petici na podpo-
ru vybudování zastávky, pod kterou 
p'ipojilo sv(j podpis n$kolik stovek 
ob#an(. Auto'i petice ji odevzdali na 
Magistrát m$sta Pardubice a vyzvali 
tak kompetentní p'edstavitele m$s-
ta, aby tento „ob#ansk) názor“ vza-
li v úvahu a zahrnuli ho do kone#né-
ho plánu organizace provozu m$st-
ské hromadné dopravy.

ANKETA – Pojmenujte rybník! 
Ve starém vojenském prostoru, ukryty v bujné vegetaci, le&í dva rybníky. Jeden v$t-
"í, druh) je taková „lou&i#ka“. Oba vznikly p'i regulaci Chrudimky. D(stojníci ar-
mády se tam kdysi rekreovali a na b'ezích p$stovali zeleninu a kv$tiny. V souvislos-
ti s plánem zp'ístupn$ní celé této lokality ve'ejnosti nás napadá, &e bychom moh-
li tomu v$t"ímu rybníku v$novat jméno. O názvech #ástí obce, ulic a jin)ch ve'ej-

n)ch prostranství p'íslu"í rozhodovat obci, ale zkuste navrhnout sv(j název. Fan-
tazii se meze nekladou … 

Anketní lístek vho*te do 31. 'íjna 2014 do schránky umíst$né ve vestibulu Ú'adu 
M$stského obvodu Pardubice V, ,e"kova ulice 22. 

NÁZEV RYBNÍKU:

Zd!vodn"ní (chcete-li, popi#te Va#i inspiraci k navr$enému názvu):

Jméno a p%íjmení:

Bydli#t":

Kontakt:
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Pavel Studni#ka,

pak byly p$ipraveny hry pro d%ti 

ze &kolních dru'in a v programu 

se více na stran% 12 v rubrice 

KAM NA P!TCE
SPOLE"ENSTVÍ VLASTNÍK# BYTOV$CH 
JEDNOTEK PODLE NOVÉHO OB"ANSKÉHO 
ZÁKONÍKU OD 1. 1. 2014
informa%ní seminá& 
Úter' 30. zá&í 2014 
16.30 hodin
salónek DK DUKLA, Gorkého 
Po!ádá Sdru"ení bytov#ch dru"stev a spole$enství vlastník% ve spolupráci s m&stsk#m obvodem Pardubice V, z pov&!e-
ní Státního fondu rozvoje bydlení.

KO"ÁROVÉ JÍZDY OBVODEM 
St&eda 8. &íjna 2014 
9.00 – 11.00 hodin
Nástupní stanice: 

Bene'ovo nám&stí – p!ed základní 'kolou
Nám&stí Dukelsk#ch hrdin% – p!ed OK centrem

POZNEJ HISTORII PARDUBIC 
A M!STSKÉ "ÁSTI, KDE (IJE)
P&edná*ka o historii DUKLY
Pátek 24. &íjna 2014
18.00 hodin
DDM Delta, Gorkého ulice
Po!ádá Klub p!átel Pardubicka.

SVATOMARTINSKÉ VÍNO
Úter' 11. listopadu 2014 
11.11 hodin
Prostranství u DK Dukla, Gorkého ulice 

ROZSVÍCENÍ VÁNO"NÍHO
STROMU
Ned+le 30. listopadu 2014 
15.30 hod. 
Prostranství p!ed DK Dukla Pardubice

VÁNO"NÍ SETKÁNÍ
U PUN"E
Úter' 23. prosince 2014 
17.00 – 18.00 hodin  - Nám&stí Dukelsk#ch hrdin%
18.30 – 19.30  hodin  - Bene'ovo nám&stí
Zpívání koled

Více informací nejenom o akcích v na'em m&stském obvod& najdete 
na www.pardubice5.cz/cs/hlavni-menu/kalendar-akci
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Volební kucha$ka, aneb jak hlasovat 
v komunálních volbách
Nové $leny zastupitelstev m%st a obcí 
budou lidé volit v pátek 10. #íjna 2014 
od 14.00 do 22.00 h. a v sobotu 11. #íj-
na 2014 od 8.00 do 14.00 h. Lidé mo-
hou volit pouze v obci, kde mají trvalé 
bydli!t%, voli$ské pr&kazy se p#i komu-
nálních volbách nevystavují. V Pardu-
bicích se bude zárove( volit do m%st-
ského zastupitelstva i do zastupitelstev 
m%stsk"ch obvod&. Do „velkého“ za-
stupitelstva se volí 39 $len&, m%stské 
obvody I – VII mají 15 zastupitel&, ob-
vod VIII jich má dev%t.
Do m%stského zastupitelstva mohou 
volit v!ichni obyvatelé, kte#í mají vo-
lební právo na území Pardubic. O ob-
sazení zastupitelstev v jednotliv"ch 
pardubick"ch m%stsk"ch obvodech 
rozhodují voli$i, kte#í mají v p#íslu!-
n"ch obvodech trvalé bydli!t%. Nap#í-
klad voli$ s trval"m místem pobytu na 
t#íd% Míru m&'e volit do zastupitel-
stva m%sta a zastupitelstva m%stského 
obvodu Pardubice I, do zastupitelstva 
jiného obvodu nikoliv.
Ka'd" voli$ m&'e sv&j hlas hodit do 
urny pouze ve „svém“ okrsku. Ty jsou 
d%leny podle ulic trvalého bydli!t%. 
Do jakého okrsku lidé pat#í, se dov%-
dí z obálky, v ní' obdr'í dva volební 
lístky nejpozd%ji t#i dny p#ed konáním 
voleb. Jeden volební lístek je pro volby 
do zastupitelstva m%sta (bude ozna$en 
svisl"m barevn"m pruhem), druh" 
pro volby do zastupitelstva m%stského 
obvodu (nebude nijak ozna$en). Na 
ka'dém lístku budou uvedena v!echna 
kandidující politická uskupení. Voleb-

ní lístky budou poti!t%ny oboustrann%. 
Voli$ se po p#íchodu do volební míst-
nosti musí zaregistrovat, tedy prokázat 
volební komisi svou toto'nost a státní 
ob$anství platn"m ob$ansk"m pr&ka-
zem nebo cestovním pasem )eské re-
publiky. Jde-li o cizince, proká'e státní 
ob$anství pr&kazem o povolení k po-
bytu na území )eské republiky. Poté 
obdr'í prázdnou ú#ední obálku, p&jde 
za plentu, upraví hlasovací lístky, vlo-
'í je do ú#ední obálky (oba do jedné 
obálky, pokud volí do obou zastupitel-
stev), a tu vhodí do volební urny. Ob-
$ané Pardubic s volebním právem mo-
hou volit bu* do obou zastupitelstev 
nebo pouze do jednoho (m%stského 
$i obvodního). Pokud voli$ v!ak svou 
toto'nost a státní ob$anství neproká-
'e, okrsková komise mu ú#edn% ozna-
$enou obálku nevydá a nebude mu 
umo'n%no volit.
Voli$ m&'e p#edev!ím ze záva'n"ch 
zdravotních d&vod& po'ádat obecní 
ú#ad $i ve dnech voleb okrskovou ko-
misi, aby mohl hlasovat doma. P#íslu!ná 
okrsková volební komise vy!le dva své 
$leny s p#enosnou volební schránkou, 
ú#ední obálkou a hlasovacími lístky.
Komunální volby jsou zalo'eny na ji-
ném principu ne' ostatní. U voleb do 
zastupitelstev m%st a m%stsk"ch obvo-
d& $i $ástí má voli$ tolik hlas&, kolik 
je $len& zastupitelstva, do kterého volí. 
Pardubické zastupitelstvo má 39 $len&, 
voli$ má tedy 39 hlas&. Zastupitelstva 
m%stsk"ch obvod& I a' VII mají 15 $le-
n&, zastupitelstvo obvodu VIII jich má 

dev%t. Voli$ tu tedy disponuje patnácti 
respektive devíti hlasy.
Je d&le'ité správn% ozna$it hlasovací 
lístky. )tvere$ky u názv& politick"ch 
uskupení $i u jmen kandidát&, kter"m 
chce dát voli$ sv&j hlas, je nutné za-
k#í'kovat. Jak"koliv jin" zp&sob ozna-
$ení (zakrou'kování, vybarvení $tve-
re$ku atd.) je neplatn". V komunál-
ních volbách lze volit:

a) celé politické uskupení ozna$ením 
$tvere$ku u jeho názvu, voli$ tedy dá 
v!echny hlasy tomuto subjektu. Po-
kud voli$ ozna$í více, ne' jedno po-
litické uskupení, je volební lístek ne-
platn",
b) více kandidát& z více politick"ch 
uskupení. K#í'kem ve $tvere$ku lze 
ozna$it maximáln% tolik kandidá-
t&, kolik má p#íslu!né zastupitelstvo 
$len&. Pokud voli$ ozna$í více kan-
didát&, je volební lístek neplatn",

c) kombinací prvních dvou bod& – 
ozna$it k#í'kem ve $tvere$ku poli-
tické uskupení a zárove( zak#í'ková-
ní $tvere$ku u kandidát& z jin"ch po-
litick"ch uskupení. Pokud nap#íklad 
p#i volb% do m%stského zastupitelstva, 
které má 39 $len&, zak#í'kuje voli$ 
jedno politické uskupení a dal!ích 20 
jednotliv"ch kandidát& z jin"ch usku-
pení, ze zak#í'kovaného uskupení do-
stane hlas pouze prvních 19 kandi-
dát&. Pokud voli$ ozna$í více politic-
k"ch uskupení nebo více ne' 39 kan-
didát&, je volební lístek neplatn".

Dále bude hlas voli$e neplatn", po-
kud neozna$í na lístku 'ádné politické 
uskupení ani 'ádného kandidáta; hla-
sovací lístek nevlo'í do ú#ední obál-
ky; hlasovací lístek p#etrhne; vlo'í do 
ú#ední obálky více hlasovacích lístk& 
do tého' zastupitelstva.

Nov! ob"ansk! zákoník se t!ká i vlastník# byt#
Informa"ní seminá$
U' tém%# rok platí novela ob$anské-
ho zákoníku, která se dotkla i stanov 
a $innosti statutárních orgán& spole-
$enství vlastník& bytov"ch jednotek. 
Proto'e v!ak stále kolem nov"ch pra-
videl panují ur$ité nejasnosti, po#ádá 
Sdru'ení bytov"ch dru'stev a vlast-
ník& ve spolupráci s m%stsk"m obvo-
dem Pardubice V, z pov%#ení Státní-
ho fondu rozvoje bydlení, informa$-
ní seminá#. Ten má jeho ú$astníky se-
známit se základními rozdíly v rám-
ci nové právní úpravy. Koná se v úte-

r" 30. zá#í 2014 od 16.30 hodin v sa-
lonku DK Dukla. 
Tématem informa$ního seminá#e bude 
dopad zm%n do stanov a $innosti statu-
tárních orgán&, podány budou základní 
informace o trestní odpov%dnosti ,rem 
ve vztahu ke spole$enství vlastník& a in-
formace o pr&kazu energetické náro$-
nosti budovy a jeho vyu'ití v podmín-
kách spole$enství vlastník&. Hovo#it se 
bude také o dota$ních programech PA-
NEL 2013+ a JESSICA na rekonstrukce 
a modernizace bytov"ch dom&.
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Pot#ebujete o$et#it 
zele%? Kontaktujte 

Do konce roku obvod je$t" opraví ulice a chodníky

Co nového u Kamaráda? 
Ji$ #tvrt(m rokem otev!ela 1. zá!í své 
dve!e mate!ská %kolka Kamarád v uli-
ci Teplého, a to pro 104 d"ti. Nejmlad-
%í d"ti nav%t"vují odd"lení Beru%ek a i 
kdy$ ukáplo n"kolik slzi#ek, postupn" 
si v%ichni zvykají na nové prost!edí. Ti 
v"t%í v odd"lení Mot(lk& u$ v"dí, jak to 
ve %kolce chodí, a tak jejich nástup byl 
o n"co jednodu%%í. Jeliko$ máme letos 

mnoho p!ed%kolák&, naplnili tém"! dv" 
odd"lení +abi#ek a Medvídk&.
A co nás #eká na podzim? Ti star%í po-
jedou ji$ v zá!í na plaveck( v(cvik, 
mlad%í kamarádi zase pojedou na pod-
zimní v(let za zví!átky do Pasí#ek. B"-
hem podzimu nás nav%tíví n"kolik di-
vadelních spole#ností a i my pojedeme 
do opravdového pardubického divadla.

Pro ty, kte!í se nedostali letos do na%í 
%kolky, za#íná 13. !íjna p!ed%koli#ka 
Ani#ka, kam si mohou d"ti p!ijít po-
hrát se sv(mi rodi#i 1x za 3 t(dny.
Cht"li bychom vás také po$ádat o po-
moc p!i sb"ru plastov(ch ví#ek. Ka$d( 
den v dob" provozu M* (Po - Pa 6.30 - 
16.00 hodin) bude p!ed %kolku umíst"-
na nádoba, do které m&$ete nosit plas-

tová ví#ka. V"!te, $e pomáháte dobré 
v"ci. D"kujeme.
Na záv"r vám p!ejeme krásn( podzim a 
zárove' vás zveme 13. 11. 2014 na slav-
nosti sv. Martina, které se budou konat 
od 16.00 hodin na zahrad" na%í %kolky.

T!"íme se na va"i náv"t!vu

 d!ti a zam!stnanci M# Kamarád

Pardubick& tenis slaví
M"sto Pardubice si po cel( leto%ní rok p!ipomíná v(-
ro#í narození pardubického rodáka a pr&kopníka 
v mnoha oblastech lidského po#ínání – barona Artu-
ra Krause. Kdyby se tento nad%enec pro v%e nové do-
$il dne%ních dn&, ur#it" by se radoval z poda!ené his-
torie tenisového klubu LTC Pardubice. Jeho tenisové 
dvorce pod pardubick(m zámkem byly otev!eny p!ed 
90 lety, základy tenisu ale u$ v roce 1896 polo$il prá-
v" baron Kraus. V tomto roce toti$ p!elo$il z angli#ti-
ny tenisová pravidla a uspo!ádal úpln" první tenisov( 
turnaj v Pardubicích. Tenkrát v&bec netu%il, $e práv" 
Pardubice se stanou místem, kde se bude jednou ko-
nat v"hlasná Pardubická Juniorka. 
„Juniorka je jen o t!i roky mlad%í ne$ ná% klub. Letos se 
na dvorcích pod zámkem odehrál její 87. ro#ník a mu-
sím !íct, $e to byla velmi poda!ená #ást oslav na%eho klu-
bu,“ p!ipomíná p!edseda LTC Pardubice Petr Bene%. Po-
zvání na leto%ní ro#ník Juniorky p!ijal i slavn( americ-
k( trenér Nick Bollettieri, kter( p!ipravoval takové hrá-

#e, jako je nap!íklad Andre Agassi, Jim Courier, Monika 
Sele%ová nebo Mary Piercová. „Náv%t"va takové teniso-
vé osobnosti byla inspirativní nejen pro nás organizáto-
ry, ale p!edev%ím pro vít"ze turnaje, kter(m Nick Bollet-
tieri osobn" p!edával trofeje,“ p!iznává Petr Bene%. Vít"-
zem dvouhry junior& se stal Zden"k Kolá! z TK Byst!i-
ce nad Pern%tejnem, kter( ve )nále porazil nejv(%e na-
sazeného hrá#e Davida Poljaka z TK Agrofert Prost"jov. 
Mezi dívkami kralovala Karolína Muchová z TK PRIS 
Fr(dek-Místek, která p!ehrála Ninu Holanovou z TK 
Sparta Praha. „Z pardubick(ch hrá#& se nejdále dosta-
la Veronika Vlkovská reprezentující TK Pern%t(n, která 
t"sn" prohrála a$ ve #tvrt)nále s pozd"j%í )nalistkou Ho-
lanovou,“ dopl'uje p!edseda klubu Petr Bene%. 
Leto%ní Juniorka je u$ ale minulostí, proto se klub 
LTC Pardubice soust!edí na dal%í d&le$ité okam$iky. 
„Pro nás je te, v záv"ru roku klí#ové obhájit extrali-
govou p!íslu%nost dru$stva dosp"l(ch,“ uzavírá Petr 
Bene%. 

Finalistou sout"!e „Nejlep$í starosta“ je i Ji#í Hájek
Svaz m"st a obcí -eské republiky vyhla%oval nej-
lep%í starosty a primátory z let 2010 – 2014. První 
ro#ník se uskute#nil na Pra$ském hrad" v polovin" 
zá!í a vít"z&m gratuloval osobn" i prezident -es-
ké republiky Milo% Zeman, kter( starosty ozna#il 
za „s&l zem"“ a za „základ skute#né politiky“. Fi-
nalistou mezi t!emi stovkami nominovan(ch, jako 
jedin( z Pardubic, byl i starosta m"stského obvodu 
Pardubice V Ji!í Hájek. „Je to pro m" velká pocta. 
Znamená to ocen"ní nejen pro m" osobn", ale pro 
cel( t(m. Je vid"t, $e i malé radnice mohou svou 
práci d"lat dob!e a b(t vid"t,“ prohlásil Ji!í Hájek. 
Cílem sout"$e, nad kterou p!evzal zá%titu prezi-
dent republiky, bylo vybrat starosty a primátory, 
kte!í se v uplynul(ch #ty!ech letech nejvíc zaslou-
$ili o rozvoj svého m"sta #i obce a zlep%ili jejich zá-
zemí, infrastrukturu, $ivotní prost!edí i podmínky 
pro podnikání a informovanost ob#an&. Do sou-
t"$e bylo nominováno na t!i sta lidí, které ve dvou 
kolech hodnotila porota slo$ená ze zástupc& stát-
ní správy, akademické sféry i soukromého sekto-
ru. Posuzovala jejich osobní p!ínos pro m"sto #i 
obec, p!ístup k funkci starosty #i primátora a také 
v(sledky jejich práce. 
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LU"T#NÍ O$CENY

Podzimní lu!t"ní...

POZNEJTE OBVOD

VÍTE, &E...Znáte dob#e své okolí? Pak s námi sout$!te a 
poznávejte obvod. Pokra%ujeme v sout$!i, kte-
rá prov$#uje va&i znalost míst a zákoutí v pátém 
m$stském obvodu. Poznáváte toto místo? 
Pokud ano, posílejte své odpov$di do 31. #íjna 
2014 na adresu Ú#ad m$stského obvodu Pardu-
bice V, kancelá# starosty, )e&kova ulice 22; nebo 
e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. 
Nezapome,te uvést heslo POZNEJTE OBVOD 
a také sv'j podpis!

V minulém vydání správn$ odpov$d$li a drob-
né ceny vyhrávají:
Zdenek Hochman, Kpt. Nalepky 2355
Helena Michalcová, Pern#t+nské nám!stí 48
Jan Pavelka, Lexova 

Gratulujeme. Svou v"hru si m'!ete vyzved-
nout v sekretariát$ starosty. Termín p#evze-
tí v"hry si m'!ete domluvit na telefonním %ís-
le 466 301 270.

Správné zn$ní tajenky z minulého %ísla zaslali a byli vylosováni:
Zdenka Vondrá"ková, Jiránkova 2283, Alena Hofmanová, N!m"ice31, Pavla Koutná, $e#kova 245
  
Gratulujeme. Svou v"hru si m'!ete vyzvednout v sekretariát$ starosty. Termín p#evzetí v"hry si m'!ete domluvit na telefon-
ním %ísle 466 301 270.
Lu&t$te i tentokrát. Správné zn$ní tajenky posílejte 31. #íjna 2014 na adresu Ú#ad m$stského obvodu Pardubice V, kancelá# sta-
rosty, )e&kova ulice 22; nebo e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. Nezapome,te uvést heslo K-Í.OVKA. 

www.pardubice5.cz

BARON ARTUR KRAUS 
(1854-1930)

Tv%rce ornitoptéry – letadla 
leh&ího ne! vzduch.

t�Narodil se 2. srpna 1854 v Pardubicích 
v rodin$ c.k. po&tmistra Josefa Krause.

t�Absolvoval 2 ro%níky ve staré reálce, pak 
odjel do Francie. Tam se v$noval astrono-
mii. Po návratu do Pardubic otev#el v roce 
1912 ve svém dom$ na sou%asné t#íd$ 
Míru lidovou hv$zdárnu p#ístupnou ve-
#ejnosti. V roce 1917 spoluzakládal )es-
kou astronomickou spole%nost. 

t�Krom$ astronomie se zajímal také o 
v&echny známé druhy sportu. 

t�V roce 1885 zalo!il pardubickou pobo%ku 
)eské úst#ední jednoty velocipedist', je-
jím! p#edsedou byl od roku 1892. 

t�V roce 1895 si zakoupil motocykl. 
t�V následujícím roce 1896 uspo#ádal 

v Pardubicích první tenisov" turnaj podle 
pravidel, která p#elo!il z angli%tiny. 

t�P#ed Vánocemi 1898 si v Norsku objednal 
dva páry ly!í. 

t�V roce 1900 získal první #idi%sk" pr'kaz 
na kolo v Pardubicích. 

t�Do let 1895 – 98 spadají jeho první poku-
sy s ornitoptérou – bezmotorov"m letou-
nem. Zalo!il Aviatické dru!stvo v Pardu-
bicích a jako #editel let' spoluorganizoval 
letecké pokusy Jana Ka&para. 

t�Byl %lenem mnoha spolk', /nan%n$ p#i-
spíval na budování divadla v Pardubicích. 

t�Hrál na cimbál, byl nad&en"m biblio/lem. 
t�Zem#el 21. b#ezna 1930 v Pardubicích. 
t�Je po n$m pojmenována planetka „AR-

TUR-KRAUS“ %. 7171.



DUKLA

V listopadu roku 1914 se ten-
to prostor stal staveni!t"m 
nejv"t!í vojenské nemocni-
ce ve st#ední Evrop". Na ja#e 
roku 1915 v prostoru, kde 
dnes stojí sídli!t" Dukla, byla 
slavnostn" otev#ena vojen-
ská nemocnice pro 10 000 
ran"n$ch, které se za%alo #í-
kat „Karanténa“. Cel$ areál 
tvo#ilo 365 budov, t#i nádra-
&í, pekárna, která byla schop-
na upéct chleba pro 12 tisíc 
lidí, prádelna, ledárna, vo-
dárna, ale t#eba také dr'be-
&árna, n"kolik kuchyní, uby-
tovny pro léka#e, sestry a dal-
!í nemocni%ní personál, n"-
kolik administrativních bu-
dov, nechyb"la márnice, ope-
ra%ní sály a mnohé dal!í pro-
vozy. Po válce v %ásti areá-
lu na!el úto%i!t" na krátkou 
dobu nov" vznikající &elez-
ni%ní pluk, jedno z n"kdej-
!ích nádra&í slou&ilo jako so-
kolovna pro oblast Sk#ivánku 
a Jesni%ánek. V roce 1929 zde 
pak za%alo p'sobit kino So-
kol, kde se promítalo a& do 
roku 1964. 
Zb$vající %ást Karantény byla 
a& do 40. let minulého stole-
tí jakousi chudinskou %tvr-
tí. V roce 1947 zde zapo%ala 
v$stavba sídli!t" s 2 705 byty 

pro 12 tisíc obyvatel nazvané-
ho Dukla. První plán na v$-
stavbu sídli!t" po%ítal s #ád-
kov$m uspo#ádáním blok' s 
rodinn$mi domky po okra-
jích. Takto se zapo%ala v$stav-
ba prvních dom' podél ulice 
Teplého – tzv. dvouletkov$ch 
dom'. Po roce 1948 byl pro-
jekt p#epracován a roz!í#en 
dle návrh' architekt' Ker-
harta a Návesníka. Do projek-
tu byla zapracována ob%anská 
vybavenost. Zajímavostí síd-
li!t" je, &e zde byla poprvé u 
nás uplatn"na tzv. proudová 
v$stavba.  Jednalo se o dílen-

sky vyrobené cihelné „bloko-
panely“, které urychlily práci 
p#ímo na staveni!ti. I p#esto 
nechybí mnoh$m dom'm jis-
tá originalita v podob" (gu-
rálních a rostlinn$ch motiv' 
nad vchody.
Ji&n" od Sta)kovy ulice byla 
v roce 1956 zahájena v$stavba 
atletického stadionu dokon%e-
ného roku 1960. V lednu roku 
1964 byl jako první víceú%elové 
kulturní za#ízení Pardubic ote-
v#en Kulturní d'm Dukla. 

VI!"OVKA

Na konci 19. století zalo&il na 
okraji Sk#ivánku otec poz-
d"j!ího rakouského ministra 
ing. Otakara Trnky vi!)ov$ sad. 
Ten v!ak neslou&il pro produkci 
ovoce, ale vi!)ové pruty v tom-
to p#ípad" slou&ily pro troubele 
d$mek, které se v té dob" v Par-
dubicích vyráb"ly. Roku 1930 
pak byla pojmenována %ást nov" 
vznikající ulice K Vi!)ovce.

(pokra!ování na stran" 2)
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Slovo starosty

PRO JESNI#ÁNKY | PRO DUKLU | PRO SK$IVÁNEK | PRO DRA%KOVICE | PRO VI!"OVKU | PRO NOVÉ JESEN#ANY

Ji&í Rejda, 
starosta MO V
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Vá!ení spoluob"ané,
rád bych se s Vámi p#ivítal 
v novém volebním období, ve 
kterém - i kdy& pravda po tro-
chu zajímavém v$voji - jsem 
byl zvolen na pozici starosty. 
Tuto v$zvu jsem p#ijal a chci 
pracovat pro rozvoj na!eho ob-
vodu a starat se o kvalitu &ivota 
na!ich ob%an'.
Dovolte mi, abych Vám tou-
to cestou, jménem nového za-
stupitelstva m"stského obvo-
du a za svoji osobu, pod"koval 
za projevenou d'v"ru v komu-
nálních volbách. Va!e volební 
hlasy nás v!echny zavazují k co 
nejlep!í práci pro rozvoj na!e-
ho obvodu.
Dnes ponechám stranou hod-
nocení nebo v$%et realizova-
n$ch nebo p#ipravovan$ch 
akcí za poslední období, samo-
z#ejm" i tak se o nich uvnit# 
zpravodaje do%tete.
Blí&í se konec roku a s ním i 
nejkrásn"j!í ro%ní období – vá-
no%ní svátky. Ur%it" pro v!ech-
ny z nás znamenají víc ne& jen 
spousty dobrého jídla a krás-
n$ch dárk', na které se t"!íme. 
Jsou také obdobím setkávání 
s na!imi blízk$mi nebo p#áte-
li, obdobím p#íjemn$ch zá&it-
k' p#i trávení volného %asu a* 
ji& v domácím prost#edí, nebo 
ve spole%nosti. A na jedno ta-
kové setkání bych Vás rád po-
zval – na ji& tradi%ní akci „Vá-
no%ní pun%“. Ur%it" i my, kte#í 
se tam potkáme, za#adíme ten-
to zá&itek mezi p#íjemn" strá-
ven$ p#edváno%ní %as.
T"m, kter$m nestihnu pop#át 
osobn", p#eji jménem sv$m, jmé-
nem %len' zastupitelstva a rovn"& 
zam"stnanc' na!eho ú#adu krás-
né svátky váno%ní, jejich klidné a 
spokojené pro&ití, radost na!ich 
d"tí a do nového roku 2015 hod-
n" zdraví, !t"stí a sil.

Jak se rodila Dukla a její okolí…
Pozemk'm, kde dnes stojí sídli(t) Dukla, se v minulosti &íka-
lo „#uli*ka“ nebo „Na *uli*kách“. Pozemky v oblasti Dukly a 
Sk&ivánku toti+ pat&ily Ji&íkovi Czulikovi z Rutwassu. Roku 
1866 zde bylo z&ízeno vojenské cvi*i(t) a prostor za*al více o+í-
vat zejména na po*átku 20. století. Na ja&e roku 1910 si zakou-
pil tehdy budoucí aviatik ing. Jan Ka(par v prostoru dne(ní-
ho koleji(t) za hlavním nádra+ím sm)rem na Duklu pozemek, 
kde postavil k'lnu a v ní konstruoval své první letadlo. A jeli-
ko+ pot&eboval také vhodn, prostor, kde by mohl vykonávat 
své letecké pokusy, dohodl se s armádou, +e bude vyu+ívat pro-
story ji+ zmín)ného vojenského cvi*i(t). 
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(pokra!ování ze strany 1)

V 50. letech 20. století bylo 
na míst! zaniklého vi"#ové-
ho sadu a okolních polích 
postaveno sídli"t! nazvané 
Vi"#ovka, dokon$ené v %íj-
nu roku 1961. Zde byl podél 
ulice S.K.Neumana v tém-
&e roce dokon$en první par-
dubick' „mrakodrap“ a po-
sléze je"t! dal"í dva v'"ko-
vé domy.

SK!IVÁNEK

Ji&ní $tvr( Zeleného P%ed-
m!stí za &elezni$ní tra-
tí byla do otev%ení podjez-
du roku 1940 lidov! naz'-
vaná „za "ra#ky“, dnes na-
z'vaná Sk%ivánek. Rozsáhl' 
prostor pro nové p%edm!stí 
byl prozírav! vymezen roku 
1883 stavbou h%bitov) v po-
lích na ji&ním okraji pardu-
bického katastru. Regula$ní 
plán zástavby soum!rn! ko-
lem Chrudimské ul., m!nící 
v osu nové $tvrti, vypraco-

val profesor pardubické re-
álky Antonín Barborka, kte-
r' byl i autorem plánu no-
v'ch h%bitov). Po 1. sv!to-
vé válce zde vyrostlo n!ko-
lik bytov'ch dom) s obcho-
dy a z p%ímé chrudimské sil-
nice vznikla hlavní t%ída, v 
severní polovin! Ra"ínova, v 
ji&ní Chrudimská, za okupa-
ce celá Chrudimská, pak na 
severu Gottwaldova, dnes t%. 
Jana Palacha. P)vod jména 
Sk%ivánek dle historika Jo-
sefa Saka%e pochází od ková-
%e Jind%icha Sk%ivánka, kte-
r' roku 1627 vy&enil rozsáh-
lé pozemky v t!chto místech.

JESNI"ÁNKY

Od konce 19. stol. vyrost-
ly vedle star"ích Nov'ch 
Jesen$an dne"ní Jesni$án-
ky, p)vodn! pojmenová-
ny Malé Jesen$any. Zde 
byl v sousedství m!stského 
h%bitova z%ízen pro ji& zmí-
n!nou vojenskou nemoc-

nici vojensk' h%bitov. Ten-
to komplex doplnilo roku 
1923 krematorium pod-
le návrhu Pavla Janáka jako 
t%etí krematorium v $es-
k'ch zemích. 

DRA#KOVICE

Sou$ástí pátého pardubického 
m!stského obvodu jsou také 
Dra&kovice. Jejich pojmeno-
vání pochází podle Dra&ka - 

hlavy rodu, kter' se zde usa-
dil. První písemná zmínka o 
obci se vá&e k roku 1940. Roku 
1976 se staly Dra&kovice sou-
$ástí Pardubic.

Jan !ehá"ek

Jak se rodila Dukla a její okolí…

Na radnici budou mít ob$ané permanentn% otev&ené dve&e 
Ú%ad m!stského obvodu Par-
dubice V je a bude stopro-
centn! otev%enou radnicí. 
Ob$ané budou mít mo&nost 
kdykoli p%ijít, %íct sv)j názor 
$i sv)j po&adavek. V"echny 
informace budou zve%ej#ová-
ny nejen na ú%ední desce, ale 
také na dal"ích komunika$-
ních kanálech. T%eba webo-
v'ch stránkách, kde se budou 

objevovat i smlouvy a dal"í 
materiály.
 „V první %ad! bych rád obnovil 
diskuze se starostou. Mám dv! 
p%edstavy. Bu* tzv. starostenské 
dny v mé pracovn!, nebo nao-
pak v'jezdy p%ímo za ob$any,“ 
%íká starosta m!stského obvo-
du Ji%í Rejda. Starostenské dny 
znamenají vyhrazené termíny 
pro náv"t!vy ob$an) na radni-

ci. Kdokoli m)&e kdykoli b!hem 
tohoto dne p%ijít, setkat se sta-
rostou, p%ípadn! dal"ími p%ed-
staviteli m!stského obvodu a %e-
"it sv)j problém. „Chci se také 
pravideln! vydávat do místních 
$ástí na"eho obvodu, abych po-
znával p%ímo na míst!, co ob$a-
ny trápí, s $ím pot%ebují pomo-
ci apod. Zárove# tímto vyz'vám 
obyvatele na"eho m!stského ob-

vodu, aby se nebáli chodit i na 
ve%ejná jednání zastupitelstva a 
%íkali sv'm zastupitel)m své ná-
zory,“ dodává starosta Ji%í Rejda. 
Radnice má b't také bezpe$n'm 
místem, proto se tu nebudou in-
stalovat &ádná elektronická za%í-
zení, která jsou v posledních le-
tech tak populární. „V mé kan-
celá%i budou moci v"ichni ho-
vo%it otev%en!. Ru"i$ky odposle-

ch) a nahrávací za%ízení, která 
zde byla umíst!na, odstraníme,“ 
uji"(uje starosta.  
Do budoucna se chce radni-
ce soust%edit také na zlep"ová-
ní komunikace s ob$any. Krom! 
pravidelného setkávání se se sta-
rostou a $leny zastupitelstva p)-
jde zejména o zlep"ení interne-
tové a dal"í elektronické komu-
nikace. 

A" v opozici, chci i nadále pracovat pro své sousedy, #íká Ji#í Hájek
Po $ty%i roky jsme se spolu „scháze-
li“ nad stránkami Hlasatele. A také 
na mnoha akcích, které m!stsk' ob-
vod po%ádal, $i p%ímo v mé kancelá%i. 
M'm heslem byla „Otev%ená radnice“ 
a kdokoli z ob$an) mohl za mou, jako 
starostou, p%ijít. V&dy jsem se sna&il 
naslouchat pot%ebám sv'ch soused) a 
%e"it jejich problémy. Jako voli$i jste 
mi za to vystavili vynikající vysv!d-
$ení, za které Vám mnohokrát d!kuji. 
Získal jsem v komunálních volbách 

nejvíce preferen$ních hlas) ze v"ech 
kandidát) a na"e hnutí Sdru&ení pro 
Pardubice se stalo jednozna$n'm ví-
t!zem. P%esto se situace po volbách 
vyvinula zcela odli"n! a já i mí „stra-
ni$tí“ kolegové odcházíme do opozi-
ce. Mrzí m!, &e k tomu do"lo. Ne snad 
proto, &e ji& nejsem starostou, ale pro-
to &e to stále pova&uji za zradu na vo-
li$ích. V první chvíli mne to up%ím-
n! mrzelo, byl jsem roz$arován a roz-
$ilen. U& se ale stalo a tak odcházím 

do opozice, kde budu i nadále praco-
vat pro obvod. Budu aktivní opozicí. 
Budu hájit zájmy ob$an) na"eho ob-
vodu a nebudu se bát kritizovat práci 
nového vedení radnice – pokud bude 
zapot%ebí. Není to vyhro&ování, je to 
slib. A nezapome#te, &e stejn! jako já 
m)&ete sv)j názor vyslovit i nahlas 
také Vy. Jednání zastupitelstva na"e-
ho obvodu jsou toti& ve%ejná a vá" ná-
zor m! zajímá.
Vracím se do b!&ného, „ob$anské-

ho“ &ivota. Je"t! jednou Vám d!kuji 
za d)v!ru, kterou jste mi dali. Vá&ím 
si jí. Stejn! jako si vá&ím v"ech, kte%í 
mi pomáhali nejen ve funkci starosty, 
ale také t%eba p%i rekonstrukci kaple 
sv. Anny. Kapli$ka je mojí srde$ní zá-
le&itostí a t!"ím se, &e se u ní bude-
me i nadále setkávat. T%eba na +t!d-
r' ve$er. 
P!eji Vám krásné Vánoce a úsp"#né vy-

kro$ení do nového roku! 

Vá$ Ji#í Hájek 



Vra!me se na za"átek sboru Bonifan-

tes. Jak to v#echno tehdy bylo?

Se sborov!m zp"vem jsem spjat! od 
mali#ka, u$ od %kolky jsem zpíval. Byl 
jsem zakládajícím #lenem královéhra-
deckého chlapeckého sboru Boni Pue-
ri, kde jsem pozd"ji vedl i p&ípravná 
odd"lení. Zalo$il jsem mnoho tako-
v!ch men%ích sbor' – nap&íklad dív#í 
sbor na gymnáziu, pak jsem vedl $en-
sk! sbor Kantiléna, m"l jsem Králové-
hradeck! mu$sk! sbor, Filhamornic-
k! sbor v(  Hradci Králové – v(  jednu 
chvíli to bylo asi sedm sbor'. V(  roce 
1999 jsem v( Pardubicích zalo$il BONI-
FANTES, postupn" jsem v%echny ostat-
ní - krom" te) tém"& nového profesio-
nálního pardubického t"lesa Czech So-
list Consort – vypustil a v"nuji se hlav-
n" kluk'm.

Pro" hlavn$ kluk%m? Je to tím, &e 

chlapeck' sbor není a& tak obvykl'? 
Není to tak obvyklé. A je to sou#asn" 
velmi presti$ní. Chlapeck!ch sbor' je 
jako %afránu, proto$e s( kluky se pracu-
je velice t"$ko. Myslím, $e na tak 200 – 

300 smí%en!ch a dív#ích sbor' p&ipadá 
jen jeden chlapeck!, mo$ná ta statisti-
ka bude je%t" trochu drsn"j%í. S(  kluky 
se pracuje obtí$n"ji jak po pedagogické 
stránce, tak i po té hlasové. Ale o to více 
v!sledek #lov"ka pot"%í.

Kolik kluk% a v( jakém v$kovém rozp$-

tí ve sboru zpívá?

Momentáln" tu je kolem 180 klu-
k' ve v"ku od 4 a$ do 25 let. Dneska 
máme i n"kolik pobo#ek. Hlavní síd-
lo je na Dukle, ale máme velkou po-
bo#ku v(  Chrudimi, kterou nav%t"vuje 
mezi 30 – 40 kluky, p'sobíme i na zá-
kladních %kolách na Studánce, na Du-
bin", ve Svítkov", potom t&eba v(  Láz-
ních Bohdane#… sna$íme se tím vyjít 
vst&íc rodi#'m hlavn" t"ch mal!ch klu-
k', aby nemuseli dojí$d"t hned od za-
#átku p&es celé m"sto. 

Podle jak'ch kritérií své "leny p)ijímá-

te? 
Jednou za dva roky d"láme talento-
vé zkou%ky, které st&ídáme s(  prost!-
mi nábory. Rodi#e nám p&ivedou dít", 

my si chlapce poslechneme. V"t%inou 
nám zazpívají n"jakou lidovou písni#-
ku. V( podstat" jde o to, abychom zjisti-
li, zda má zdrav! hlas, zdravé u%i a v( ja-
kém stádiu d"tského v!voje je. Ve #ty-
&ech letech ne v$dy okam$it" zjistíte, 
zda je tam hudební talent. To, $e kluk 
p&i zkou%ce nezazpívá na sto procent, 
m'$e b!t zp'sobeno i tím, $e se s( ním 
doposud správn" nepracovalo nebo $e 
pot&ebuje je%t" dozrát. 

…a nem%&e v(  tom hrát roli také tré-

ma? Není to také kritérium, aby se klu-

ci nestyd$li? 

Není to úpln" rozhodující kritérium. Ti 
kluci se ost&ílejí. Kdy$ sem p&ijdou, jsou 
mezi nimi raubí&i, kte&í si dovolí úpln" 
v%echno, na druhou stranu jsou tu klu-
ci, kte&í se na za#átku trochu stydí. Ale 
tím jak procházejí koncerty a získávají 
p"vecké zku%enosti, srovná se to. Samo-
z&ejm" vidíte rozdíly i v( temperamen-
tu. Jsou tu introverti, kte&í jsou spí% ti%-
%í a mají takov! ten v"t%í pro$itek. A na-
opak tu jsou extroverti, kte&í tu hudbu 
více pro$ívají, a %ije to s( nimi cel!m t"-
lem. 

Jak probíhají zkou#ky?

Máme tu n"kolik odd"lení, zvlá%* zkou-
%í malí kluci, zvlá%* ti star%í... Ti nejmen-
%í k( nám zpravidla chodí jednou t!dn", 

pak zkou%ky p&ib!vají. Sna$íme se, aby 
v!uka byla pro koncertní sbor zvládnu-
telná, tak$e jim p&izp'sobujeme i indi-
viduální v!uku. Sna$íme se, aby sem 
nemuseli chodit p"tkrát t!dn", ale t&eba 
jen dvakrát a$ t&ikrát. Koncertní sbor 
pak mívá víkendová soust&ed"ní v"t%i-
nou p&ed n"jakou v"t%í akcí. 
Ka$dá zkou%ka má sv'j jasn" dan! har-
monogram. Kluci musí b!t na míst" u$ 
patnáct minut p&ed za#átkem, p&ipraví 
si zku%ebnu, sna$í se dostat do pracov-
ní atmosféry, studují noty, u#í se slova 
apod. Se za#átkem zkou%ky se rozezpí-
vají, to je 15 – 30 minut; n"kdy se v"nu-
jeme intonaci, kde se kluci u#í zpívat z( 
not, a pak u$ se v"nujeme jednotliv!m 
skladbám. Bu) se rozd"líme do jed-
notliv!ch hlas', nebo se rozd"líme na 
mlad%í a star%í, nebo zkou%íme v%ichni 
dohromady. Taky máme zkou%ky, kdy 
zkou%íme po kvartetech nebo men%ích 
skupinách, aby se kluci vyzpívali. 

Máte i teorii, nebo p)edpokládáte, &e 

kluci u& noty znají? 

Neznají, nemají se je kde nau#it, pokud 
nechodí do státních „zu%ek“. U nás ab-
solvují jednu hodinu t!dn" klasickou 
hudební nauku a v( rámci zkou%ek mají 
je%t" vy#len"nou #ást na zp"v „prima 
vista“, aby se nau#ili rychle zpívat z( not.

Chlapeck' sbor BONIFANTES proces-

toval velkou "ást sv$ta. Kde v#ude jste 

byli? 

Máme za t"ch 15 let projetou praktic-
ky celou Evropu, v(  sou#tu je to ko-
lem 30 – 40 koncertních cest do za-
hrani#í. Z(  toho n"kolik zámo&sk!ch. 
Byli jsme n"kolikrát v(  USA a v(  Ka-
nad", kde jsme m"li dohromady kolem  
150 koncert'. V(  minulém roce jsme 
uskute#nili první asijské turné. Byli 
jsme v( +ajsku, v( Bangkoku jsme zpí-
vali s( thajskou ,lharmonií Mahlerovu 
„Osmou symfonii“. Asijské turné pak 
pokra#ovalo %-'rou koncert', které se 
konaly v"t%inou na univerzitách. Zpo-
#átku cestoval do zámo&í mu$sk! sbor, 
men%í kluci se za mo&e poprvé vyda-
li v( roce 2006. 

A kam se chcete vydat nyní? 

Na%ím dlouhodob!m cílem je vrátit se 
do Asie. Zva$ujeme, jestli pro nás bude 
lep%í jet d&íve do .íny nebo do Japonska. 

(pokra!ování na stran" 8)
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„T$#ím se, &e se o Vánocích dostanu ke skládání,“
#íká sbormistr pardubick$ch Bonifant% Jan Mí&ek 
Se sbormistrem chlapeckého sboru BONIFANTES Janem Mí!kem jsme si 
v Hlasateli povídali u" p#ed t#emi lety. Tehdy nás zajímalo, jak se tento mlad$ a 
talentovan$ mu" v%bec k hudb& dostal, pro' zalo"il chlapeck$ sbor a co v!ech-
no s ním pro"il. Letos u" „Bonifanti“ slaví 15. v$ro'í svého zalo"ení, a tak je 'as 
k tématu se vrátit… 

 foto: Tomá& Kubelka
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V symbolice !ísla 
jedenáct ochutnávali 
svatomartinské víno

Tradice slavnostního 
rozsvícení váno!ního 
stromu pokra!uje

Mikulá" s #ertem b$hali v Dukelském lese!

Na svátek sv. Martina, tedy 11. listopadu, v symbolick%ch 11 hodin a 11 minut 
bylo nejen v pátém m$stském obvod$ slavnostn$ otev&eno první leto"ní víno. 
Tradice ochutnávání nového vína na svátek Martina pochází ji' z dob císa&e Jo-
sefa II. Práv$ po!átkem listopadu toti' zpravidla kon!ívala slu'ba vina&( u jed-
notliv%ch sedlák( a na rozlou!enou bylo zvykem novou úrodu ochutnat.

Ji' po sedmnácté se v Dukelském lesoparku se"li 
zájemci o sportovní, ale i rekrea!ní b$hání. Více 
ne' 140 zájemc(, od nejmlad"ích 'ák( a' po ve-
terány, absolvovalo okru'ní b$h Dukelsk%m le-
soparkem a okolo dopravního h&i"t$. Oproti mi-
nul%m let(m se ze znám%ch d(vod( nestartova-
lo od restaurace U Bobra, ale m$stská policie dala 
k dispozici nov$ rekonstruované prostory doprav-
ního h&i"t$. Suverénním vít$zem v hlavní katego-
rii se stal Jan Jan( z po&ádajícího oddílu Hv$zda 
SKP Pardubice, kdy' v%razn%m zp(sobem p&e-
konal tra)ov% rekord o cel%ch 8 vte&in. Tra) o dél-
ce 5,7 km si prob$hla, a také s p&ehledem zvít$zi-
la, jedna z nejlep"ích !esk%ch vytrvalky* Diana  

Mezulijaniková. Nejlep-
"í b$'ce dekoroval spole!-
n$ s #ertem, Mikulá"em a 
And$lem starosta M$stské-
ho obvodu Pardubice V Ji&í 
Rejda. Ka'd% z ú!astník( si 
odvezl mal% dárek od po&a-
datel( a partner( závodu. 

První adventní ned$li se u vzrostlého váno!ního stromu p&ed DK Duk-
la op$t se"ly desítky lidí, aby spole!n$, ve sváte!ní nálad$, o!ekávali prv-
ní rozsvícení váno!ního stromu. Stalo se tak v ned$li 30. listopadu krát-
ce po 16.00 hodin. Atmosféru dopl*ovalo váno!ní cukroví, v(n$ sva&ené-
ho vína i zpívání. 

foto:Jan Kábele

foto:Jan Kábelefoto:Jan Kábele



Projekt revitalizace lesopar-
ku spo!ívá p"edev#ím rekon-
strukci stávajících asfaltov$ch 
cest nejen pro chodce, ale i pro 
cyklisty a také mlatov$ch cest. 
Ty vytvo"í dva b%&ecké okru-
hy o celkové délce p"ibli&n% 
1 a p'l kilometru. Cesty jsou 
vedeny v trase stávajících ko-
munikací a budou osv%tleny. 
D'le&ité je, &e lesní charakter 
parku z'stane zachován. „Na 
dvou místech mají vzniknout 
venkovní posilovny a kou-
sek od #koly také odpo!inko-
vé posezení. Podle vizualizací, 
které jsem m%l mo&nost vid%t, 
by m%ly b$t v jednoduchém 
provedení, které charakter le-
soparku a okolní p"írody nena-
ru#í,“ "ekl starosta M%stského 
obvodu Pardubice V Ji"í Rejda. 
Ve stejném stylu by m%ly b$t i 
lavi!ky, odpadkové ko#e a dal#í 
mobiliá". Sou!ástí revitalizace 
lesoparku má b$t i rekonstruk-

ce venkovního h"i#t% u neda-
lek$ch bytov$ch dom' s cílem 
vytvo"it ucelen$ areál vhodn$ 
pro sport a rekreaci d%tí i do-
sp%l$ch. 
„Bohu&el projekt prozatím ne-
"e#í problém s b$valou restau-
rací U Bobra, na kterou si lidé 
st%&ují u& dlouho. Stavba je 
v majetku Lokomotivy Par-
dubice, která se ho neúsp%#n% 
sna&í prodat. M%sto ani m%st-
sk$ obvod nemají mo&nost 
tento problém odstranit, ale 
budeme nápomocni tomu, aby 
se do budoucna poda"ilo n%ja-
ké "e#ení nalézt,“ dodává sta-
rosta.
Lesopark na Dukle lze rozd%lit 
do dvou !ástí – severní a ji&ní. 
Ta severní je tvo"ena p"evá&-
n% borov$m porostem. V mi-
nulosti tu byly dlá&d%né ces-
ty, které v#ak dnes u& zanika-
jí. Podobn% na tom jsou i r'zné 
herní prvky, které jsou bu( ve 

velmi #patném stavu, nebo ji& 
zcela nefunk!ní. Dominantou 
této lokality je dopravní h"i#t% 
a h"i#t% u základní #koly. V této 
!ásti parku se nachází i ji& zmi-
)ovan$ problematick$ objekt 
TJ Lokomotiva. 
Ji&ní !ást lesoparku je tvo"e-
na p"evá&n% smí#en$m, vel-
mi hust$m lesem borovic a 
dub'. Sí* cest tu nikdy neby-
la vytvo"ena, stávají p%#inky 
si lidé „vy#lapali“ sami. Chybí 
tu ob!anská vybavenost, i kdy& 
v této !ásti lze nalézt dv% h"i#t% 
– jedno #t%rkové a jeden nov$ 
lanov$ prvek pro d%ti. S okol-
ní zástavbou v#ak nejsou pro-
pojeny &ádnou um%le budova-
nou cestou. 

Odborníci navrhují vy!i#t%ní 
lokality od náletov$ch k"o-
vin a vytvo"ení dlouhodob% 
udr&itelného porostu. Uva-
&ují o zalo&ení tzv. porost-
ního lemu podél silnice na 
Chrudim tak, aby tvo"il p"i-
rozenou protihlukovou bari-
éru. 
Krom% nov$ch cest, herních 
prvk', lavi!ek a dal#ího mo-
biliá"e se po!ítá také s vybu-
dováním informa!ního sys-
tému a dokonce i environ-
mentální v$chovou. Má tu 
vzniknout venkovní t"ída, 
kterou bude vyu&ívat zejmé-
na sousední Základní #ko-
la Josefa Ressla. Slou&it má 
k v$uce, hrám i posezení. 
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„T!"ím se, #e se o Vánocích dostanu ke skládání,“

Uprost!ed moderního m"sta vyrostlo 

Do#ká se lesopark na Dukle nové podoby? 
Díky evropsk$m dotacím by se lesopark na Dukle mohl u% 

p!í&tí rok do#kat rozsáhlé revitalizace. M"sto Pardubice zpra-

covalo projekt, jeho% v$sledkem má b$t p!íjemné místo pro re-

laxaci a voln$ #as obyvatel m"sta. O 'nan#ní prost!edky na re-

vitalizaci lesoparku bude m"sto %ádat v rámci Integrovaného 

plánu rozvoje m"sta je&t" v prosinci. Náklady projektu jsou od-

hadovány na více ne% 20 milion( korun. 

P!ekvapení v podzemí zdr%í rekonstrukci ulice Gorkého
Práce na rekonstrukci ulice 
Gorkého, které byly zahájeny 
letos na podzim, jsou pozasta-
veny. Stavba"i toti& b%hem pra-
cí narazili na problém, se kte-
r$m p'vodní projekt nepo!í-
tal. „P'vodní projekt po!ítal 
s odkrytím vrchní vrstvy vo-
zovky a polo&ením nového kry-
tu. Do projektu ale dodate!n% 
vstoupila spole!nost VAK, kte-
rá p"i sv$ch pracích ov#em mu-
sela více do hloubky. Objevilo 
se nové podlo&í, ne& bylo v p'-
vodním projektu,“ vysv%tluje 
starosta m%stského obvodu Ji"í 
Rejda. Nyní musí dojít k p"e-
pracování projektu, co& s sebou 
nese nejen zdr&ení celé stavby, 
ale také dal#í náklady na nov$ 
projekt. Ten by m%l b$t hotov$ 
do 10. ledna 2015.

Den otev!en$ch dve!í na 
„Resslovce“
Zveme v#echny na Den ote-
v"en$ch dve"í, kter$ se usku-
te!ní 23. ledna 2015. P"ij(-
te si prohlédnout nejen b%&-
né u!ebny, vybavené moderní-
mi technick$mi u!ebními po-
m'ckami, ale i po!íta!ové u!eb-
ny, knihovnu, t%locvi!nu, pro-
story #kolní dru&iny !i jídelnu. 
Od 9.00 h do 11.40 h se m'&e-
te p"ímo zú!astnit vyu!ovacích 
hodin ve t"ídách 1. stupn% a se-
známit se s prost"edím a cho-
dem #koly. V 10.00 h budete mít 
p"íle&itost zeptat se vedení #ko-
ly a #kolní psycholo&ky na d'-
le&ité zále&itosti spojené se zá-
pisem do 1. t"íd a nástupem va-
#ich d%tí do #koly. +kolu nalez-
nete v klidné !ásti Pardubic - na 
okraji lesoparku na Dukle. Blíz-
ké zastávky m%stské dopravy za-
ru!ují velmi dobrou dostupnost 
ze v#ech !ástí m%sta. Pat"íme 
sice k nejmen#ím pardubick$m 
#kolám, vládne v#ak u nás klid-
ná a& rodinná atmosféra. Na#i 
&áci dosahují dlouhodob% vy-
nikajících v$sledk' v "ad% r'z-
n$ch sout%&í – od v%domostních 
a& po sportovní.  Úsp%#ní b$va-
jí rovn%& p"i p"ijímacích zkou#-
kách na st"ední #koly. 
Na v!echny náv!t"vníky se t"!í 

kolektiv pedagog#.

U základky na Dukle 
zazá!il obraz sv"tového 
malí!e
M%stsk$ obvod Pardubice V se 
zapojil do projektu, jeho& v$-
sledkem je nová podoba chod-
ník' p"ed Základní #kolou 
Sta)kova a Praktickou a ma-
te"skou #kolou speciální Artu-
ra Krause. +edé plochy zazá"ily 
barevn$mi obrazy bangladé#-
ského malí"e &ijícího v Kodani 
Ruhul Amin Kajola. Vernisá& 
obraz' se uskute!nila 7. "íjna. 
Na chodnících p"ed #kola-
mi vznikla velkoplo#ná kres-
ba nazvaná Colorful Joy of Na-
ture (Barevná radost z p"íro-
dy). Krom% M%stského obvo-
du Pardubice V projekt pod-
po"il i Magistrát m%sta Par-
dubice a spole!nost Chládek a 
Tint%ra, Pardubice.
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Jsem !enat", otec dvou krásn"ch dcer. Na Dukle !iji od narození - 34 let. Pracuji jako 
vedoucí v"roby ve strojírenské spole#nosti. M"mi nejv$t%ími koní#ky jsou sport a rodi-
na. V Zastupitelstvu MO V jsem druhé funk#ní období. I nadále se budu sna!it, aby 
ná% obvod byl místem pro p&íjemn" !ivot, pro v%echny bez rozdílu v$ku. R"suje se nám 
v obvod$ n$kolik v$t%ích investi#ních akcí, a proto doufám, !e se bude da&it spolupráce s 

„velkou“ radnicí a #erpání prost&edk' z dota#ních titul'. Bez toho 
jsou mo!nosti „malé“ radnice velmi omezené.

Pracuji jako zubní léka&. Jsem p&edsedou Oblastní stomatologické komory Pardubice 
Chrudim. Bydlím v Pardubicích nedaleko atletického stadionu, kde jsem za#ínal s mlá-
de!nick"m fotbalem. Moje nejv$t%í záliba je sport, hlavn$ p$%í turistika s na%ím psem. 
Jsem samoz&ejm$ velk" hokejov" a fotbalov" fanou%ek. Do práce v tomto obvod$ jsem se 
zapojil proto, !e zde !iji se svou rodinou a není mi lhostejné, jak bude vypadat. V$&ím, !e 

zde uplatním své !ivotní zku%enosti.    

Narodil jsem se v Pardubicích a !iji zde doposud. Od roku 2002, kdy vznikl obvod 
V, jsem byl dvakrát #lenem rady. V posledním volebním období jsem zastával funkci 
místostarosty. Chci i jako zastupitel navázat na svou #innost z minulého volebního ob-
dobí a pokra#ovat v prosazování obnovy vnitroblok' a komunikací, vyu!ití b"val"ch 

vojensk"ch prostor a kasáren pro pot&eby ob#an' a zv"%ení bezpe#-
nosti v na%em obvod$. Budu se sna!it splnit i dal%í body na%e-

ho volebního programu…aby se zde je%t$ lépe !ilo na%im spo-
luob#an'm.

www.pardubice5.cz

P!EDSTAVUJEME VÁM
"lenové Zastupitelstva m#stského obvodu 

Pardubice V 
V $íjnov%ch komunálních volbách voli&i vybírali nové &leny zastu-
pitelstev obcí. V M#stském obvod# Pardubice V se voleb zú&astnilo 
35,25 % oprávn#n%ch voli&', aby rozhodli o novém slo(ení patnác-
ti&lenného zastupitelstva. Sv%m hlasy dali &ty$i mandáty kandidá-
t'm Sdru(ení pro Pardubice, po dvou mandátech hnutí ANO 2011, 
KS"M, "SSD a ODS a po jednom mandátu získaly strany a hnutí 
Patrioti, Koalice pro Pardubice a Pardubáci. V#t)inu tvá$í obyvatelé 
m#stského obvodu znají, p$esto se spole&n# se &ty$mi nová&ky p$ed-
stavují…

Jsem !enat", bezd$tn" a bydlím na Vi%(ovce. Vystudoval jsem management obchodu 
a slu!eb a poté pedagogickou %kolu v Litomy%li. B$hem své pracovní praxe jsem pro-
%el %kolstvím, v$ze(skou slu!bou jako vychovatel a! k pozici ma-
na!era adrenalinového centra a následn$ do pozice bezpe#-
nostního mana!era. V!dy jsem pracoval s lidmi a v ka!-
dém zam$stnání s nimi velice úzce komunikoval. Ji! 
12 let jsem p&edsedou sportovního klubu, s ním! jsem 
v Pardubicích po&ádal n$kolik evropsk"ch akcí a pra-
videln$ jezdím na letní d$tské tábory jako hlavní ve-
doucí. P&i své práci na radnici se chci podílet na zaji%t$-
ní pr'hledného hospoda&ení obvodu, blízké komunika-
ci s ob#any. Byl bych velice rád, kdyby se ná% m$stsk" ob-
vod V stal op$t kulturním a sportovním centrem Pardubic.

Co &íci úvodem? V$&ím, !e má osoba je asi v M$stském obvod$ Pardubice V velmi známá a 
mo!ná i za jeho hranicemi. P&esto krátké p&edstavení. )enat" ji! 37 let, man!elka Hana, syn 
Ond&ej, dcera Zuzana, oba ji! na vlastních nohou. Záliby jednoduché, sport, hudba, (hraji si 
pro pot$%ení na kytaru), recesistické akce, chalupa a raduji se zatím z jedné vnu#ky. M"m kré-
dem je v$ci &e%it p&ímo a na rovinu. Jako zvolen" místostarosta si jsem v$dom velké odpov$d-

nosti a závazku v'#i voli#'m a soused'm v obvod$. Chci navázat na p&ed 
osmi lety p&eru%enou práci a dotáhnout za #ty&i roky to, co se nám ne-
poda&ilo, p&evá!n$ dukelské nám$stí. Chci také prosadit ve&ejné pro-
jednávání v%ech akcí s t$mi ob#any, kter"ch se to t"ká, a zásadní v$ci 
projednávat se v%emi, v#etn$ zainteresovan"ch odborník'. Budu velmi 

dbát na po&ádek v obvod$ a osobn$ kontrolovat lokality s nep&i-
zp'sobiv"mi ob#any, p&evá!n$ v ul. *e%kov$ a Jana Palacha. 

Narodil jsem se v roce 1961, na Dukle !iju od roku 1974. Po dokon#ení ZD+ Hakeno-
va (dnes Z+ Josefa Ressla) jsem v roce 1982 absolvoval SZT+ v Chrudimi s ukon#ením 
maturitní zkou%kou. V roce 2010 jsem zakon#il státní zkou%kou studium na *eské ze-
m$d$lské univerzit$ v Praze v oboru Pé#e o biosféru. V sou#asné dob$ pracuji na &editel-
ství Povodí Labe, s.p. v Hradci Králové, na odboru technicko-provozních #inností, refe-

rátu drobn"ch vodních tok'. Jako zastupitel a #len Rady m$st-
ského obvodu Pardubice V se chci p&edev%ím v$novat problé-
m'm v mojí odbornosti, tedy snaze o minimalizaci negativ-
ních vliv' m$stského prost&edí na kvalitu !ivota (hluk z dopra-
vy, #istota ovzdu%í,...), promy%lenému rozvoji obvodu, údr!b$ 
a rozvoji zelen$, ekologicky-ekonomickému vyvá!enému od-

padovému hospodá&ství a vlivu staveb na )P a obyvatele m$sta.

Povoláním jsem jednatel a &editel obchodní korporace zab"vající se správou nemovitos-
tí a da(ov" poradce. P'sobím jako p&edseda extraligového klubu LTC Pardubice a v po-
sledních letech také jako p&edseda Dozor#í rady Dostihového spolku, a.s. v rámci stabili-
zace spole#nosti.  Aktivn$ sportuji, rád #tu a v$nuji se v"chov$ sv"ch d$tí. Prioritou v mé 

spole#enské anga!ovanosti je pomoc p&i tvorb$ a dodr!ování vyrov-
naného rozpo#tu m$stské #ásti a jeho hospodárné a smysluplné 

vyu!ití pro ob#any dané m$stské #ásti. 

Ji$í Rejda, DiS. (ANO 2011)
starosta

Bc. Petr Dufek (Pardubáci)
radní

MUDr. Tomá) Rejda (Patrioti)
radní

Ladislav Dole(al (!SSD)
zastupitel

Ing. Jaroslav K*ava (ODS)
místostarosta

Ing. Ji$í Jano) (ODS)
radní

Ing. Petr Bene) (SPP)
zastupitel



V sou#asné dob$ bydlím se svou rodinou v dukelské #ásti na%eho m$stského obvodu, kde 
máme dlouholeté ko&eny. Vystudovala jsem SP+ chemickou v Pardubicích a dále po-
kra#ovala studiem na V+, obor ,ízení lidsk"ch zdroj'. Nyní pracuji jako odborn" or-
ganiza#ní pracovník.  Mé zam$stnání má velmi pestrou pracovní nápl( a je v n$m kla-
den d'raz na komunikaci s lidmi. Ve volném #ase se v$nuji práci s mlad"mi lidmi a ji! 

7 let p'sobím v ob#anském sdru!ení, které se v$nuje mimo%kol-
ním aktivitám d$tí.  K dal%ím m"m zálibám pat&í procház-
ky s m"m pejskem, p$stování bylinek, rukod$lné práce a #et-

ba. Svou práci v zastupitelstvu chci v$novat mláde!i, rodinám 
s d$tmi i senior'm na%eho obvodu. Cht$la bych, aby se jim 
v na%em obvod$ !ilo dob&e, cítili se bezpe#n$ a spokojen$.

Jsem veterinární léka&. Jsem !enat", mám dv$ d$ti a dev$t vnou#at. Nejv$t%ím m"m ko-
ní#kem je povolání, které vykonávám. Mám rád p&írodu, zví&ata a v%e, co souvisí s po-
voláním veteriná&e. 

Narodil jsem se v roce 1953 v Praze, vyu#il se leteck"m mechanikem a pracoval v Ústa-
vu jaderného v"zkumu v ,e!i u Prahy. Do Pardubic jsem p&i%el v roce 1972 jako vo-
ják základní slu!by. Byl jsem mláde!nick"m mistrem *R v hodu diskem, vystudoval 
jsem trenérskou %kolu p&i FTVS UK Praha. Pracoval jsem v d$lnick"ch profesích, po roce 
1988 jako vedoucí trenér TSM v atletice p&i Dynamu Pardubice. Od roku 1992 jsem 

byl v"konn" &editel AFK SKP Pardubice, p&edseda atletického oddí-
lu a Sportovního klubu Hv$zda SKP Pardubice (doposud). Jsem ve-
doucím trenérem SCM Pardubického kraje, reprezenta#ním trené-
rem v hodu kladivem *AS, 8 let jsem vedl reprezentaci t$lesn$ po-
sti!en"ch atlet', jsem dárcem krve i trojnásobn"m d$de#kem. Za-

stupitelem m$sta jsem od roku 1992, t&i volební období také za-
stupitel MO V. 

I kdy! jsem dosáhl d'chodového v$ku, dosud pracuji ve funkci bezpe#nostního &edite-
le v sv$toznámé pardubické spole#nosti ERA, a.s. Jsem spokojen$ !enat" ji! 33 let. Mám 
dv$ dosp$lé d$ti a zatím jednu kouzelnou vnu#ku, se kterou bych cht$l trávit co nejvíce 
#asu. Rád se v$nuji údr!b$ na%í zahrádky a rodinného domu. Mám rád ná% m$stsk" ob-
vod ve v%ech jeho #ástech a Jesni#ánky, kde bydlím, pova!uji za p$kné místo pro bydle-

ní. Rád bych se podílel, spole#n$ s ostatními zastupiteli MO V, na rozvoji 
na%eho obvodu tak, aby se zde hezky !ilo v$t%in$ jeho obyvatel a aby 

i jeho náv%t$vníci vid$li, !e obvod &ídí lidé, kter"m zále!í na tom, 
aby zde obyvatelé byli co nejvíce spokojeni. P&ál bych si, aby prá-
ce ve prosp$ch na%eho m$stského obvodu byla v"sledkem spole#né 
práce v%ech #len' zastupitelstva bez ohledu na to, zda se &adí ke 
koalici nebo tzv. opozici. V$&ím, !e se nám bude spole#né dílo da-

&it.
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Jsem #lenkou v"konného v"boru *eského svazu kin-ballu a trenérkou národní reprezen-
tace kin-ballu. S tím souvisí i mé záliby - sport (kin-ball, volejbal, ly!ování) a kultura (di-
vadlo, koncerty Pardubické -lharmonie). Bydlím v Dra!kovicích. M"m hlavním cílem 
pro nastávající volební období p&i práci na obvod$ Pardubice V je vybudování cyklos-

tezky mezi Pardubicemi a Dra!kovicemi s tím, aby 
cyklostezka navázala na stávající cyklostezku ve-
doucí do Chrudimi, jeliko! pohyb a pohybová gra-
motnost je oblast, které se v$nuji. Dal%ím nemén$ 
d'le!it"m cílem je dohlí!et na &ádn" chod ú&adu 
m$stské #ásti Pardubice V.

V první &ad$ Vám chci pod$kovat za d'v$ru vyjád&enou u voleb a za Va%e preferen#ní 
hlasy. V$&ím, !e má práce pro ob#any na%eho obvodu bude u!ite#ná. P&ál bych si dob-
rou a d$lnou spolupráci  celého zastupitelstva, bez %katulkování na „koali#ní“ a „opozi#-
ní“ p&íslu%nost. Práce zastupitelstva toti! není a nem'!e b"t jen o jednom #lov$ku. V"-

sledkem by m$l b"t lep%í !ivot v na%em obvod$. Od roku 1986 bydlím 
s rodinou na Dukle, jsem !enat", máme dv$ d$ti. Mé vzd$lá-
ní je V+ – pozemní stavitelství + pedagogické studium. Jsem 
%estnáct let &editelem St&ední %koly &emesel a slu!eb v Pardu-
bicích, v *erné za Bory.

Narodil jsem se v zá&í roku 1961, dnes jsem !enat", otec dvou dcer. Vystudoval jsem sta-
vební fakultu *VUT a v oboru i dlouhá léta pracoval. Do politiky jsem aktivn$ vstou-
pil v roce 2010, kdy se mi poda&ilo prom$nit kandidaturu v komunálních volbách v post 
starosty m$stského obvodu Pardubice V. Vít$zství ve volbách jsem obhájil i po #ty&ech le-
tech. A p&esto!e jsem od Vás, voli#', získal nejvíce preferen#ních hlas', odcházím kv'-
li v"sledk'm povolebních vyjednávání ostatních, pora!en"ch politick"ch stran do opozi-

ce. I v této pozici ale budu i nadále pracovat pro sv'j obvod a moje 
dve&e jsou v%em ob#an'm a m"m soused'm, které n$co trápí #i 
cht$jí n$co zm$nit, otev&eny. 

U! jednadvacet let jsem p&edsedou AMK Zlatá p&ilba a motorismus je m"m nejv$t%ím 
koní#kem. Mám rád sport obecn$, i kdy! te. u! jenom pasivn$. Jsem d$de#kem jednoho 
krásného vnou#ete. V politickém !ivot$ se u! pár let pohybuji a musím konstatovat, !e 
sou#asn"m povolebním d$ním jsem trochu zklamán. 

MVDr. Karel Norek (SPP)
zastupitel

Pavel Studni&ka (KS!M)
zastupitel

Ing. Jan Jedli&ka (KS!M)
zastupitel

Pavlína Mazuchová (!SSD)
zastupitelka

Alice Paurová (SPP)
zastupitelka

Ing. Milan Randák (ANO 2011)
zastupitel

 Ev(en Erban (SPP)
zastupitel

Ing. Ji$í Hájek (SPP)
zastupitel



Vystavena a p"edvedena v akci byla 
technika hasi!', klub' vojenské histo-
rie i r'zn$ch muzeí. K vid%ní byla i sek-

ce americk$ch aut z padesát$ch a& se-
dmdesát$ch let. Nechyb%ly dynamické 
ukázky t%&ké pásové techniky, techni-

ky slo&ek integrovaného záchranného 
systému, leteckomodelá"ské akrobacie, 
projí&(ky v dobov$ch vozidlech i oje-
din%lá atrakce v podob% jízdy v unikát-
ních zmen#eninách tank' Tiger. Na své 
si p"i#li i fanou#ci sportovní kynologie. 
Zajímavostí byly ukázky plavební tech-
niky po Labi. 
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(pokra$ování ze strany 3)

Sna&íme se získat takov$ kontakt, kter$ 
by nám tu cestu za#títil. N%jaká jedná-
ní u& probíhají, máme t"eba mana&erku 
symfonického orchestru v, Hongkongu, 
která si cht%la vzít tuto v%c za svou. -e-
káme, jak to dopadne. Sna&íme se také 
získat n%jaké profesionální zastoupe-
ní v, USA, abychom se tam mohli vrá-
tit a nemuseli jsme se starat o jednotlivé 
koncerty odsud z, -ech. 

Je t$eba mít t$eba v% Americe jinak se-

staven& program ne# v% Asii? 

Pro ka&dé koncertní turné p"ipravujeme 
n%kolik typ' programu. Máme koncer-
ty klasické duchovní hudby, proto&e !asto 
zpíváme t"eba p"i bohoslu&bách; pak mí-
váme program zam%"en$ na !eskou hud-
bu – t"eba naposledy v,  Americe to byl 
program zam%"en$ jenom na dílo Antoní-
na Dvo"áka, proto&e jsme si letos p"ipomí-
nali 110. v$ro!í jeho úmrtí. Je zvlá#tní, &e 

program v, Americe i Asii je na t%ch úpl-
n% b%&n$ch koncertech podobn$, proto&e 
lidé cht%jí pr'"ez repertoárem. Musí to b$t 
mix staré hudby, !eské hudby, moderny i 
odleh!ené – t"eba jazzová písni!ka, i kdy& 
to moc ned%láme, to se p"iznám, &e moc 
neumím. M'&e to b$t lidovka a v, Americe 
samoz"ejm% gospely a spirituály. 

Na 'em aktuáln! pracujete?

Máme za sebou velk$ „dvo"ákovsk$ kon-
cert“, kter$m jsme otev"eli na#i 15. kon-
certní sezonu. Te( nám za!ínají adventní 
a váno!ní koncerty, tam za"azujeme pro 
koncerty s, mal$mi kluky váno!ní koledy 
a adventní skladby. Dohromady nás !eká 
asi 15 takov$ch koncert'. Soust"edíme se 
hlavn% na druhou p'lku sezony, která se 
ponese ve znamení soudobé tvorby. Uve-
deme n%kolik krásn$ch skladeb sklada-
tele .lmové hudby Jana Jiráska. Jednou 
tou skladbou bude krásná a velmi t%&ká 
„Missa Propria“, tu bychom cht%li i na-

to!it. Krom% toho nám pan Jirásek mo-
mentáln% komponuje takov$ triptych in-
spirovan$ starou !eskou hudbou. Jednu 
!ást jsme u& provedli asi p"ed t"emi lety, 
to byla skladba na téma „Kdo& sú bo&í 
bojovníci“. V, té skladb% je pou&ita velká 
baterie bicích nástroj', tak&e pak zní jako 
na bitevním poli. Te( mi pan Jirásek po-
slal „Hospodine, pomiluj ny“ a je#t% p"i-
jde „Svat$ Václave“ a n%jak$ doslov, kter$ 
bude slo&en z,  motiv' v#ech t"í skladeb. 
To bude velmi zajímavé. Vedle toho pro-
vedeme „Missu Festivu“ britského skla-
datele Johna Leavitta a na konci sezony 
bychom rádi uvedli n%jakou moji kantá-
tu, kterou napí#u u p"íle&itosti 15. v$ro-
!í na#eho zalo&ení. Bude napsána hlavn% 
pro mu&sk$ sbor, proto&e po Pardubi-
cích nám tu „b%há“ n%jak$ch 300 – 400 
absolvent', kte"í jsou dneska ve v%ku 
16 – 28 rok', a tak bychom cht%li tyto 
chlapy pozvat k,  n%jakému spole!nému 
zazpívání si po letech. 

U# na tom pracujete? 

T%#ím se, &e se ke skládání dostanu o 
váno!ních prázdninách, kdy takov$ ten 
b%&n$ frmol trochu opadne a budu na 
to mít tro#inku klidu.

A to jde jen tak si $íct „Tak a te( si k%  

tomu sednu“? Nebo pot$ebujete n!jak& 

tv)r'í impuls? 

Hezky to "íká Zden%k Sv%rák, kter$ 
v&dycky na tuhle otázku odpovídá, &e 
nejlep#ím inspira!ním faktorem je ter-
mín. M%l jsem te( takové období tro-
chu tv'r!í krize, kdy jsem se opravdu 
v%noval organizaci a koncert'm a #ko-
le, tak jsem toho moc za poslední !ty"i 
roky neslo&il. Ale te( za!ínám cítit, &e 
u& se blí&í !as, kdy zase budu mít vol-
n%j#í ruce, abych n%co napsal. 

Kdy# se na vás dívám, tak se na to vel-

mi t!"íte… 

Stra#n% se t%#ím… (smích)

„T!"ím se, #e se o Vánocích dostanu ke skládání,“
$íká sbormistr pardubick%ch Bonifant# Jan Mí!ek 

Uprost!ed moderního m"sta vyrostlo 
retrom"ste#ko, ale jen na chvíli
Není to tak dávno, kdy chátrající areál Masarykov$ch kasáren op"t o%il. Na 

konci zá!í se tu sjeli milovníci historick$ch vozidel a techniky – vojenské, hasi#-

ské i policejní. Dvoudenní „Retrom"ste#ko“, plné nostalgie, p!ilákalo neb$valé 

mno%ství divák(. A nejen d"tí, ale i dosp"l$ch. 

ZRNKA

Práce na klí#ov$ch 
komunikacích 
kone#n" skon#ily 
Nejen obyvatelé m%stského obvo-
du, ale i pardubi!tí "idi!i jist% po-
cítili pozitivní zm%nu, kdy& Par-
dubick$ kraj dokon!il rekonstruk-
ci klí!ov$ch dopravních tepen na 
Dukle. Po rekonstrukci ulice Teplé-
ho skon!ila i modernizace ulic Jana 
Palacha a 17. listopadu. V rámci 
projektu byly modernizovány kry-
tové vrstvy v!etn% odvodn%ní a sa-
novány podkladní vrstvy. Úsek ulic 
Jana Palacha a 17. listopadu dlouh$ 
p"ibli&n% 1,4 kilometru navázal na 
lo)skou modernizaci 1,3 kilome-
tru úseku ulice Teplého. Na t%chto 
úsecích byly zna!né poruchy kon-
struk!ních vrstev vozovky, trhliny, 
lokální v$spravy krytu, lokální po-
klesy vozovky po umíst%ní in&en$r-
sk$ch sítí, p"í!né nerovnosti vozo-
vek, vyjeté koleje, do&ilé dopravní 
zna!ení, degradované obrusné vrst-
vy a lokáln% poru#ené odvod)ova-
cí systémy vozovek. Sou!ástí mo-
dernizace byla i obnova Chrudim-
ské ulice.

Do#ká se lesopark na Dukle nové podoby? 



Co tebe, modrooká blond!nko, ke 

kickboxu vlastn" p#ivedlo?

Asi tak p!ed dv"ma roky tatínek a hlav-
n" sestra, která tehdy zápasila v MMA. 
#íkala jsem si, $e budu taky d"lat n"ja-
k% bojov% sport.

Co se ti od za$átku na kickboxu nejví-

ce líbilo?

Nejvíc m" bavily kopy, d"lala jsem gym-
nastiku, jsem dost ohebná, vykopnu a$ 
nad hlavu. Bavily m" &nty, oto'ky...

A te% t" láká co?

Hlavn" ten adrenalin, p!ed bojem, b"hem 
n"ho… Samoz!ejm" ka$dého baví i vyhrá-
vat.

A t#eba i to, &e se m'&e( ubránit?

To ur'it". P!i b"$n%m kon(iktu se ubráním, 
ale ne stokilovému chlapovi, kter% by m" cht"l 
n"kam zatáhnout. To bych rad)i zdrhala.

Jak reaguje( na bitky ve (kole?

Tam to nemám ráda. D"ti by si m"ly po-
máhat a ne se mlátit, od toho je ta t"lo-
cvi'na. V$dycky se je sna$ím odtrhnout 
a !íkám, aby toho nechaly.

Musela jsi n"kdy pr'pravu pou&ít 

mimo ring?

Zatím ne a doufám, $e nebudu muset.

Co #íká( na názory, &e je to agresivní 

sport, &e vychovává jen rvá$e?

To zále$í na tom, jak% je 'lov"k vevnit!. 
To není o tom, $e se n"kdo n"co nau'í 
a potom bude mlátit d"ti nebo lidi. Pro-
ti tomu jsem.

Byla jsi n"kdy p#i kickboxu zran"ná?

Ob'as jo, t!eba zlomenou k*stku v zá-
p"stí, jednou vyhozen% rameno, p!i oto'-
ce jsem si vykloubila loket.

A co nos? Ten má( je(t" cel!?

Na ten si dávám nejv"t)í pozor. Mamka 
mi !ekla, $e jestli budu mít zlomen% nos, 
tak tam nebudu moct chodit.

Jak vlastn" maminka pro&ívá tvoje zá-

pasy?

Ta se dost 'asto otá'í, ale stejn" p!i tom k!i-
'í a fandí, stejn" m" doprovází na zápasech.

A co v budoucnu, myslí(, &e ti kickbox 

vydr&í?

Chci u toho vydr$et. Cht"la bych b%t 
jako m*j idol Rouda Rose, kterou je)t" 
nikdy nikdo neporazil.

Bydlí( v Jesni$ánkách, cht"la bys mít 

n"jakou t"locvi$nu s ringem taky tady? 

Jé$i), to by bylo úpln" bo$í, kdybychom 
tady m"li t"locvi'nu. Myslím, $e by se 
na)lo hodn" d"tí, které by tam cht"ly 
chodit. 
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Tradice slavnostního 
rozsvícení váno!ního 

„Jé&i(, to by bylo úpln" bo&í, kdybychom tady m"li t"locvi$nu,“
!íká mistryn" sv"ta v kickboxu z Jesni'ánek

Pardubick% region se m('e py"nit z&ejm$ nejv$t"í koncentrací mistry* sv$ta v 
kickboxu na kilometry !tvere!ní. Z pra'sk%ch mistrovsk%ch klání si toti' hned dv$ 
místní dívky p&ivezly zlaté, ale i st&íbrné medaile. Josefína Buchtová (12 let) ze Se-
zemic získala titul mistryn$ sv$ta ve váhové kategorii nad 45 kilogram( hned ve 
dvou odv$tvích, a to kicklight a lightcontact. Veronika Svobodová (12) si vyboxo-
vala titul mistryn$ sv$ta v kickbox lightcontact do 40 kg, z kickboxu kicklight má 
pardubická nad$je st&íbro. „Pro m$ to byla velká zku"enost, nejd&ív jsem si myslela, 
'e ji zvládnu, ale bohu'el,“ komentovala svou prohru se zku"en$j"í Amy Golder ze 
Skotska Veronika Svobodová. Nemá se ale za prohru pro! styd$t, proto'e zápasila 
se soupe&kou o jednu váhovou kategorii v%"e. O to v$t"í radost pak m$la z vít$zství 
v jiné kategorii, navíc ji t$"ilo, 'e zlatou medaili získala na domácí p(d$. „V"ichni 
&vali Ver!o, Ver!o, bylo to fakt ú'asn%,“ dodala Veronika. „Ver!a je naprosto ú'as-
nej sv$&enec a myslím, 'e má p&ed sebou velkou budoucnost,“ doplnila reprezen-
ta!ní trenérka Renáta Vesecká.

ZRNKA

Sb$r papíru v Dra'kovicích
Chcete pomoci ekologii? Chcete po-
moci d!tem? Neházejte papír do po-
pelnic ani do kontejneru, tam dá-
vejte jen karton. Místní komise a 
M" Dra#kovice vás vyz$vají ke sb!-
ru starého papíru, kter$ se bude 
konat 16. 12. 2014 od 8 hodin do  
17. 12. 2014 do 13 hodin.  Získané 
peníze M" vyu#ije k nadstandard-
ním %innostem. Papír v rámci mo#-
ností rozt&i'te (noviny, %asopisy, ba-
revn$, kancelá&sk$). Místo sb!ru: 
M" Dra#kovice.

MVDr. Karel Norek, 
p!edseda MK Dra$kovice

Nasvícení kaple And$l( 
strá'n%ch
M!stsk$ obvod Pardubice V b!hem 
m!síce listopadu realizoval elektro 
p&ípojku na p&ipojení osv!tlení kap-
le v Dra#kovicích. V sou%asné dob! 
se pot$káme s problémem, #e p&edpo-
kládan$ dodavatel osv!tlení v%as ne-
objednal pot&ebná sv!tla a jejich do-
dávka je v &ádu cca 6 t$dn(. V sou%as-
né dob! se obvod sna#í zajistit provi-
zorní osv!tlení kaple v dob! váno%-
ních a novoro%ních svátk(. Pevn! v!-
&íme, #e kaple bude nasvícena. Insta-
lace sv!tel bude provedena v jarních 
m!sících.

Mikulá"skou besídku po&ádali 
hasi!i 
Sbor dobrovoln$ch hasi%( v Dra#ko-
vicích uspo&ádal nejen pro d!ti Mi-
kulá)skou besídku, a to p&ímo v den 
svátku sv. Mikulá)e – v sobotu 6. pro-
since. Hasi%i k zábav! v restauraci U 
Farmá&e p&izvali nejen Mikulá)e, ale 
i jeho tradi%ní doprovod – hned dva 
%erty a and!la. „P&inesli s sebou i Pe-
kelnou knihu h&ích(, d!tem rozdávali 
sladkosti. Byla to klasická Mikulá)ská 
besídka,“ &ekl starosta Sboru dobro-
voln$ch hasi%( v Dra#kovicích Mar-
tin Novotn$. 

Váno!ní hudba na h&bitov$
Po jednání se Slu#bami m!sta Pardu-
bice se nám po %ty&ech letech poda&ilo 
obnovit tradici hudební reprodukce na 
h&bitov!. Víme, #e na "t!dr$ ve%er cho-
dí lidé na pardubick$ h&bitov zavzpo-
mínat na své blízké, a tak jsme zno-
vu obnovili hudební reprodukci, kte-
rá p&íjemn! zpest&í tento sváte%ní den. 
Hudba bude znít od 10 do 22 hodin. 
Ú&ad MO Pardubice VJedním z prvních gratulant* byl nov% starosta M"stské obvodu Pardubice V Ji!í Rejda



Pokud má dr'itel psa trvalé bydli&t" nebo 
sídlo v rodinn$ch domech a v dvougenera!-
ních domech, mající charakter rodinného 
domu v Dra'kovicích, hradí ro!ní poplatek 
ve v$&i 100 K! za jednoho psa a 150 K! za 
ka'dého dal&ího psa. Pokud má dr'itel psa 
trvalé bydli&t" nebo sídlo v ostatních domech 
v Dra'kovicích, nap#íklad v bytovém objek-
tu s více byty, hradí za jednoho psa 600 K! a 
za ka'dého dal&ího 800 K! za rok. 
Pokud má dr'itel psa trvalé bydli&t" nebo síd-

lo v rodinn$ch domech ve m"st" (krom" k.ú. 
Dra'kovice), hradí za jednoho psa 200 K! a 
za ka'dého dal&ího 300 K! za rok. Pokud 
má trvalé bydli&t" nebo sídlo v ostatních do-
mech, !iní poplatek za jednoho psa 1 200 K! 
a za ka'dého dal&ího 1 500 K! za rok. 
Je-li dr'itel psa zárove( po'ivatelem invalid-
ního, starobního, vdovského nebo vdovecké-
ho nebo sirot!ího d%chodu, kter$ je jeho je-
din$m zdrojem p#íjmu, anebo pobírá dva 
z t"chto d%chod% sou!asn", p#i!em' jsou 

jeho jedin$m zdrojem p#íjm%, hradí popla-
tek ve v$&i 200 K! za jednoho psa a  300 K! 
za ka'dého dal&ího psa za rok.
Pokud je poplatek za jednoho psa ni'&í ne' 
400 K!, je termín splatnosti stanoven nej-
pozd"ji do 15. b#ezna 2015. Je-li poplatek 
vy&&í ne' 400 K!, je splatn$ ve !ty#ech stej-
n$ch splátkách v'dy do 15. dne m"síc% b#ez-
na, kv"tna, srpna a listopadu 2015. V p#ípa-
d" dr'ení psa po dobu krat&í ne' jeden rok se 
platí poplatek v pom"rné v$&i, která odpoví-
dá po!tu i zapo!at$ch kalendá#ních m"síc%. 
Proká'e-li dr'itel psa jeho získání p#evzetím 
z útulku, na jeho' náklady p#ispívá statutár-
ní m"sto Pardubice, bude od poplatku osvo-
bozen na dobu od vzniku poplatkové povin-
nosti do konce následujícího kalendá#ního 

roku. Dal&í p#ípady osvobození jsou uvede-
ny v p#íslu&né obecn" závazné vyhlá&ce.
V pr%b"hu února – b#ezna 2015 budou jed-
notliv$m poplatník%m doru!eny slo'enky 
na platbu místního poplatku. Poplatek lze 
platit p#evodem na ú!et, na po&t" !i v hoto-
vosti na pokladn" Ú#adu MO Pardubice V. 
V p#ípad" nezaplacení tohoto poplatku se 
postupuje v souladu se zákony a nezaplace-
né poplatky se vym"#ují a následn" dochází 
k jejich exekuci.   
Dal&í informace o poplatcích m%'ete získat 
na odboru ekonomickém Ú#adu m"stského 
obvodu Pardubice V, )e&kova 22 u Ing. M. 
Kolesárové, p#ízemí !. dve#í 109, 
(e-mail: marie.kolesarova@umo5.mmp.cz, 
tel: 466 301 267).

Poplatek za u'ívání ve#ejného prostranství se 
vybírá za zvlá&tní u'ívání ve#ejného prostran-
ství, kter$m se rozumí provád"ní v$kopov$ch 
prací, umíst"ní do!asn$ch staveb a za#ízení 
slou'ících pro poskytování prodeje a slu'eb, 
pro umíst"ní stavebních nebo reklamních za-
#ízení, za#ízení cirkus%, lunapark% a jin$ch 
obdobn$ch atrakcí, umíst"ní skládek, vyhra-

zení trvalého parkovacího místa a u'ívání to-
hoto prostranství pro kulturní, sportovní a re-
klamní akce nebo pot#eby tvorby *lmov$ch a 
televizních d"l. Z atrakcí po#ádan$ch na ve-
#ejném prostranství, jejich' v$t"'ek je ur!en 
na charitativní a ve#ejné prosp"&né ú!ely, se 
poplatek neplatí. Dal&í d%vody pro osvoboze-
ní jsou uvedeny v obecn" závazné vyhlá&ce. 

P#iznání k vym"#ení poplatku je povinen 
podat ka'd$, komu vzniká poplatková po-
vinnost dle v$&e uvedené obecn" závazné 
vyhlá&ky. Poplatník je povinen sám si po-
platek vypo!ítat, uvést p#ípadné v$jimky 
a osvobození a tyto nále'itosti p#edkládat 
zárove( s p#iznáním k poplatku.  Poplat-
ková povinnost vzniká dnem, kdy zvlá&t-
ní u'ívání ve#ejného prostranství za!alo, a 
kon!í dnem, kdy u'ívání skon!ilo, za#íze-
ní !i p#edm"t byl odstran"n a ve#ejné pro-
stranství bylo uvedeno do p%vodního sta-

vu. Ukon!ení je poplatník povinen oznámit 
nejpozd"ji do 10 dn% ode dne, kdy tato sku-
te!nost nastala a zárove( s tím musí podat 
p#iznání k místnímu poplatku.
Poplatek se platí správci poplatku po&tovní 
poukázkou, p#evodním p#íkazem nebo ho-
tov" na pokladn" Ú#adu MO Pardubice V. 
Splatn$ je do 10 dn% ode dne podání p#i-
znání k místnímu poplatku. V p#ípad" ne-
zaplacení tohoto poplatku se tyto nezapla-
cené poplatky vym"#ují a následn" dochá-
zí k jejich exekuci. 

Sazba poplatku pro rok 2015 !iní 500 
K!. Poplatek je splatn$ jednorázov" do  
30. dubna  2015, v p#ípad" zm"ny trvalé-
ho pobytu se pom"rn" krátí podle po!tu ce-
l$ch m"síc%, ve kter$ch m"l poplatník trva-
l$ pobyt na území m"stského obvodu. Po-
platníkem jsou fyzické osoby, které mají ve 
m"st" trval$ pobyt v!. cizinc% a dále fyzic-
ké osoby, které mají ve vlastnictví stavbu 
ur!enou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinn$ d%m nacházející se na území sta-
tutárního m"sta Pardubic, ve kter$ch není 
hlá&ena k pobytu 'ádná fyzická osoba, po-
kud v&ichni vlastníci nemají trval$ pobyt v 

Pardubicích, a to ve v$&i odpovídající po-
platku za jednu fyzickou osobu za jeden 
objekt; má-li k této stavb", bytu nebo ro-
dinnému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek spole!n" a ne-
rozdíln". Od poplatku na r. 2015 jsou osvo-
bozeny n"které osoby, rozsah osvobození je 
upraven ve vyhlá&ce.
Stejn" jako v p#edchozích letech budou v  
r. 2015 ob!an%m v období únor - b#ezen 
zasílány slo'enky pro platbu poplatku s 
!ástkou, která bude zahrnovat jak míst-
ní poplatek na r. 2015, tak i p#ípadné ne-
doplatky z p#edchozích let v!. p#ípadn$ch 

p#edepsan$ch zv$&ení za nezaplacen$ 
místní poplatek za p#edchozí roky.  Popla-
tek lze platit p#evodem na ú!et (!. ú!tu je 
181570036/0300), slo'enkou, v hotovosti 
na pokladn" Ú#adu MO Pardubice V, p#í-
padn" na ostatních obvodech nebo na ma-
gistrát" (do 30. 4. 2015). P#i platb" v hoto-
vosti vyu'ijte p#ednostn" pokladnu na&e-
ho Ú#adu m"stského obvodu Pardubice V 
a pro zjednodu&ení identi*kace platby vez-
m"te s sebou p#íslu&nou po&tovní poukáz-
ku. P#i platb" p#evodem na ú!et je nutno 
uvést variabilní symbol poplatníka. V p#í-
pad", 'e vlastník domu provádí hromad-
nou platbu za více fyzick$ch osob  p#evo-
dem na ú!et, je nutné zaslat na ú#ad m"st-
ského obvodu rozpis plateb s uvedením 
jména, p#íjmení, adresy, data narození a 
!ástky za jednotlivé osoby. Pokud nebu-
de u p#ijaté platby mo'no zjistit variabil-

ní symbol, nelze správn" p#i#adit platbu na 
p#íslu&ného poplatníka.
V p#ípad" nezaplacení tohoto poplatku se 
postupuje v souladu s v$&e uveden$m zá-
konem o místních poplatcích a da(ov$m 
#ádem, tzn. 'e nezaplacené poplatky se vy-
m"#ují hromadn$m p#edpisn$m sezna-
mem nebo platebními v$m"ry a následn" 
dochází k jejich exekuci. Dále upozor(u-
jeme ob!any na to, 'e po!ínaje r. 2013 od-
povídají za zaplacení poplatku za poplat-
níky, kte#í jsou v dob" vzniku poplatkové 
povinnosti nezletilí, tito poplatníci a jejich 
zákonní zástupci spole!n" a nerozdíln"; 
zákonn$ zástupce má v takovém p#ípad" 
stejné procesní postavení jako poplatník.  
Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho 
zákonn$ zástupce, m%'e správce místního 
poplatku vym"#it tento poplatek bu+ ne-
zletilému, nebo jeho zákonnému zástupci.
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„T$#ím se, &e se o Vánocích dostanu ke skládání,“
#íká sbormistr pardubick$ch Bonifant% Jan Mí&ek 

Pozvánka na jednání Zastupitelstva m&stského obvodu
Zveme vás na jednání Zastupitelstva m&stského obvodu Pardubice V. 

Koná se dne 17. prosince 2014 od 15.00 hodin v salonku DK Dukla. Jednání je ve#ejné.

Informace k  místnímu poplatku  za komunální odpad  v roce 2015

Informace k místnímu poplatku za u"ívání ve#ejného prostranství

Informace k místnímu poplatku ze ps% v roce 2015

 Místní poplatek za provoz systému shroma"(ování, sb&ru, p#epravy, t#íd&ní, 
vyu"ívání a odstra)ování komunálních odpad% je stanoven na základ& zákona 
o místních poplatcích  obecn& závaznou vyhlá!kou m&sta Pardubice '. 7/2014 
(http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-narizeni, v písemné podo-
b& k dispozici na ú#ad& m&stského obvodu). 

Místní poplatek za u"ívání ve#ejného prostranství na území m&sta Pardubic je 
stanoven na základ& zákona o místních poplatcích a p#íslu!nou obecn& závaznou 
vyhlá!kou, její" text lze nalézt na webov$ch stránkách m&sta www.pardubice.eu. 

Místní poplatek ze ps% na území m&sta Pardubic je stanoven na základ& zákona 
o místních poplatcích a p#íslu!nou obecn& závaznou vyhlá!kou. Její pln$ text 
lze nalézt na www.pardubice.eu a je k dispozici i na Ú#adu m&stského obvodu. 
Poplatek ze ps% platí dr"itel psa za psy star!í 3 m&síc%, kter$ má trval$ pobyt 
nebo sídlo v územním obvodu statutárního m&sta Pardubice. 



Leto"ním vrcholem atletické sezóny 
bylo mistrovství Evropy, které se ko-
nalo ve Walesu. Nominovali se na n! 
dva na"i sportovci - Jan Van!k a Jaro-
slav Petrou", a právem m)&eme b't na 
oba py"ní. Jan Van!k doslova triumfo-
val v hodu ku&elkou a i p%es celou %adu 
komplikací, souvisejících s v'razn'mi 
zm!nami atletick'ch pravidel, vybojo-
val zlato. Jaroslav Petrou" byl více ne& 
s diskem nucen bojovat s rozhod$ími 
práv! kv)li nejasn'm pravidl)m, ale i 
p%esto usp!l a vezl dom) vedle 7. mís-
ta v o"t!pu (a nového $eského rekordu) 
i bronz z disku.
Za zmínku ale jist! stojí i domácí sout!-
&e. Nejv'znamn!j"ím závodem sezóny 
je jist! CZECH Open (Mistrovství ,R 
TPS), kterého se letos zú$astnilo 5 at-
let) Hv!zdy a p%ivezli 6 medailí (v do-
mácí konkurenci), z toho 4 tituly mis-
tra republiky. Jan Van!k zvít!zil v hodu 
ku&elkou, Jaroslav Petrou" v hodu dis-
kem a v hodu o"t!pem, Old%ich Brych 

v b!hu na 200 m, 2. místo v hodu dis-
kem vybojoval Petr Veseck' a 3. v hodu 
ku&elkou byl Michal Enge. Na mistrov-
ství republiky spastik) triumfoval v b!-
zích na st%ední trat! Old%ich Brych, na 
+kolním atletickém parapoháru se kro-
m! na"ich t'm) ze Z+ a PS Svítání a ze 
M+ a S+ A. Krause p%edstavil i repre-
zentant Jaroslav Petrou" v hodu dis-
kem. Na"i atleti reprezentovali i ve 3 
vybran'ch disciplínách v rámci Par-
dubického atletického mítinku, kde je 
ka&doro$n! vypsáno p%es 20 Velk'ch 
cen, p%es 20 atletick'ch disciplín zdra-
v'ch atlet) v rámci jednoho z kol nej-
vy""í $eské sout!&e dru&stev dosp!l'ch 
– extraligy. 
Ur$it! je t%eba se zmínit o v'sledcích 
,eského poháru v atletice vozí$ká%). V  
roce 2014 nastoupilo k jednotliv'm ko-
l)m ,eského poháru celkem 10 na"ich 
sportovc) v následujícím po%adí – mezi 
&enami 7. místo získala Vendula Písa%í-
ková, mezi mu&i - 2. Jaroslav Petrou", 

3. Jan Van!k, 4. Michal Enge, 7. Mar-
tin N!mec, 11. Petr Veseck', 12. Martin 
Zach, 15. Luká" Práchensk', 17. Viktor 
U%idil a 21. Vojta Buhr. 
Atleti Hv!zdy SKP Pardubice, oddílu 
TPS, p%ekonali v roce 2014 dohromady 
4 $eské rekordy.
Mimo ú$asti na v"ech v'"e uveden'ch 
akcích je Hv!zda SKP Pardubice, od-
díl TPS, i spolupo%adatelem celé %ady 
v'znamn'ch sportovních akcí. Jist! ji& 
vyhlá"en' je 1. ro$ník ,eského poháru 
v atletice vozí$ká%), kter' b'vá nejlépe 
po$etn! obsazen, i po%adatelsky vyhlá-
"en na velmi vysoké úrovni. Dále je t%e-
ba p%ipomenout po%ádání +kolního at-
letického parapoháru, kter' se stává ji& 

p!knou tradicí a je mezi d!tmi velmi ob-
líben', v$etn! „p%edvád!$ky“ reprezen-
tant), které mohutná podpora a fand!-
ní d!tí vede k je"t! lep"ím v'kon)m. Dík 
pat%í i Martinu Zachovi, kter' letos tuto 
skv!lou akci odmoderoval. 
Úsp!ch) zde bylo vyjmenováno mno-
ho a mnoho a mohli bychom pokra-
$ovat. Co se bohu&el stále nepoda%ilo, 
bylo p%esv!d$it majitele areálu m!sto 
Pardubice, aby alespo# trochu vylep"i-
li podmínky pro sportovní p%ípravu na 
m!stském atletickém stadiónu v zim-
ních m!sících a za nep%íznivého po$a-
sí. Budeme i nadále usilovn! pracovat 
na tom, aby se to co nejd%íve zm!nilo. 

Eva Hrdinová
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dil. První písemná zmínka o 
obci se vá&e k roku 1940. Roku 

Na radnici budou mít ob$ané permanentn% otev&ené dve&e 
ch) a nahrávací za%ízení, která 
zde byla umíst!na, odstraníme,“ 

ní komunikace s ob$any. Krom! 

A" v opozici, chci i nadále pracovat pro své sousedy, #íká Ji#í Hájek
ho“ &ivota. Je"t! jednou Vám d!kuji 
za d)v!ru, kterou jste mi dali. Vá&ím 
si jí. Stejn! jako si vá&ím v"ech, kte%í 
mi pomáhali nejen ve funkci starosty, 
ale také t%eba p%i rekonstrukci kaple 

Vá$ Ji#í Hájek 

Bilance Hv%zdy v leto'ním roce – skv%lá!! 
Atleti Hv%zdy SKP Pardubice, oddílu t%lesn% posti(en)ch sportovc*, mají za 
sebou dal'í atletickou sezonu a rozhodn% se nedá &íci, (e by byla mén% úsp%'-
ná ne( p&edchozí. Hv%zda SKP Pardubice pat&í mezi jeden z nejv%t'ích a nejsil-
n%j'ích atletick)ch oddíl* t%lesn% posti(en)ch sportovc* v "eské republice.  Ve 
sv)ch &adách má p&es 140 $len*, mezi kter)mi jsou nejen sportovci, kte&í d%lají 
atletiku p&edev'ím pro radost a kondici, ale také celá &ada v)konnostních atle-
t* a dokonce 5 $esk)ch reprezentant*, a stále p&ib)vají dal'í. I v)sledky v leto'-
ním roce kvality pardubického oddílu jen potvrdily.

KAM NA P!TCE
Váno"ní koncert v#ech p$veck%ch odd$lení 
Chlapeckého p$veckého sboru BONIFANTES 
16. 12. 2014, 18.00 hod.
Sukova sí! Domu hudby, Pardubice

Chrámov% koncert
Chlapeckého p$veckého sboru BONIFANTES   
18. 12. 2014, 18.00 hod.
Kostel sv. Bartolom"je, Pardubice

&t$dr% ve"er u kaple sv. Anny - Setkání 
s p'áteli u hrne"ku sva'eného vína "i pun"e 
24. 12. 2014, 22.00 – 23.00 hod.
Kaple sv. Anny, ulice K Vinici, Pardubice 

Váno"ní pun"
Koledy od DH Pern#tejnka, 
Betlémské sv$tlo, pun"
22. 12. 2014, 17.00 hod.
H#i$t" SK Jesni%ánky

22. 12. 2014, 18.45 hod. 
H#i$t" Dra&kovice

23. 12. 2014, 17.00 hod.
p#ed OK Centrem, nám"stí Dukelsk'ch hrdin(

23. 12. 2014, 18.45 hod. 
p#ed Z) Bene$ovo nám"stí

Více informací nejenom o akcích v na#em m$stském obvod$ najdete na www.pardubice5.cz/cs/hlavni-menu/kalendar-akci
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LU!T"NÍ O#CENY

P!edváno"ní lu#t$ní...

POZNEJTE OBVOD

VÍTE, %E...Znáte dob#e své okolí? Pak s námi sout"&te a 
poznávejte obvod. Pokra%ujeme v sout"&i, kte-
rá prov"#uje va!i znalost míst a zákoutí v pátém 
m"stském obvod". Poznáváte toto místo? 
Pokud ano, posílejte své odpov"di do 31. pro-
since 2014 na adresu Ú#ad m"stského obvodu 
Pardubice V, kancelá# starosty, +e!kova ulice 22; 
nebo e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. 
Nezapome)te uvést heslo POZNEJTE OBVOD 
a také sv'j podpis!
V minulém vydání jsme se ptali na k&i+ovat-
ku v ulici Pod B&ízkami. Správn) odpov)d)li 
a drobné ceny vyhrávají:
So(e Hochmanová, Dukla
Jelen%ík Milan, Jilemnického 
Alena Mrkoutová, Nemo!ická

Gratulujeme. Svou v$hru si m'&ete vyzved-
nout na sekretariátu starosty. Termín p#evze-
tí v$hry si m'&ete domluvit na telefonním %ís-
le 466 301 270.

Správné zn"ní tajenky z minulého %ísla zaslali a byli vylosováni:
Zdenka Vondrá*ková, Jiránkova 2283, Alena Hofmanová, N)m*ice31, Pavla Koutná, #e(kova 245
  
Gratulujeme. Svou v$hru si m'&ete vyzvednout v sekretariát" starosty. Termín p#evzetí v$hry si m'&ete domluvit na telefon-
ním %ísle 466 301 270.
Lu!t"te i tentokrát. Správné zn"ní tajenky posílejte 31. prosince 2014 na adresu Ú#ad m"stského obvodu Pardubice V, kancelá# 
starosty, +e!kova ulice 22; nebo e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. Nezapome)te uvést heslo K,Í-OVKA. 

www.pardubice5.cz

CHRUDIMSK- ZLAT- GLÓBUS

Ve st#edu 19. listopadu se dv" t#í%len-
ná dru&stva na!ich &ák' zú%astnila op"t 
po roce zem"pisné sout"&e pod názvem 
Chrudimsk$ zlat$ glóbus. Sout"& or-
ganizovala Hotelová !kola Bohemia 
Chrudim. -áci sout"&ili v p"ti disciplí-
nách: prezentace !koly, slepá mapa sv"-
ta, sv"tové památky, zem"pisn$ kvíz a 
zem"pisná tajenka zam"#ená na hlavní 
m"sta. Na!i kluci Viktor Diveck$, Mi-
chal Matiá! a Vojt"ch Filipi byli velmi 
úsp"!ní a zvít"zili. Získali krásn$ pohár 
a hlavní v$hru - jednodenní zahrani%-
ní zájezd do adventní Vídn". Sou%ástí 
odm"ny byl i slavnostní ob"d se staros-
tou Chrudimi panem Petrem ,ezní%-
kem. Také na!e dal!í dru&stvo ve slo&e-
ní Al&b"ta Sedlá%ková, Kate#ina Zábská 
a Ond#ej Melichar nezklamalo - &áci se 
umístili na 4. míst".
V!em &ák'm blahop#ejeme a d"kuje-
me za vzornou p#ípravu a reprezenta-
ci !koly.

 Mgr. Libu#e N$mcová

Z# Josefa Ressla

ZÁLO%KA DO KNIHY 
SPOJUJE !KOLY

V leto!ním !kolním roce jsme se zapo-
jili do %esko- slovenského projektu „Zá-
lo&ka do knihy spojuje !koly: moje ob-
líbená kniha“, kter$ spolupo#ádají Pe-
dagogická knihovna J. A. Komenského 
v Praze a Slovenská pedagogická kni&-
nica v Bratislav". Do projektu se zapo-
jilo celkem 822 !kol – 105 911 &ák', 
z +R 239 !kol – 28 394 &ák', ze Sloven-
ska 583 !kol – 77 517 &ák'. Cel$ #íjen 
na!i &áci kreslili zálo&ky pro d"ti ze slo-
venské Základní !koly v Bojnicích. Cel-
kem jich vytvo#ili 300, byly na nich nej-
r'zn"j!í postavi%ky a motivy z d"tsk$ch 
knih. V$m"na prací prob"hla za%átkem 
listopadu.
Zb$vá u& jen pod"kovat v!em zú%astn"-
n$m &ák'm, kte#í pod vedením vyu%u-
jících dokázali vytvo#it ú&asné zálo&ky.

Mgr. Jan Hejrová, 

Z# Josefa Ressla

Jak se rodila Dukla a její okolí…



NÁHRDELNÍK 
CHRUDIMKY

Pod poetick!m názvem pro-
jektu se skr!vá revitalizace ná-
b"e#í Chrudimky od soutoku 
s Labem a# po park Pod Vini-
ci. Cílem je propojit parky na 
Chrudimce a vyu#ít náb"e#í pro 
odpo$inek a rekreaci i sportov-
ní vy#ití. Vzniknout by m%ly 
b%#ecké okruhy, cyklostezky, 
odpo$inková mola, ale i p"írod-
ní galerie a místa pro po"ádní 
men&ích kulturních akcí. S revi-
talizací lokality souvisí také o&et-
"ení d"evin a porost' na b"ezích 
"eky $i dovybavení technické 
infrastruktury, jako je nap"íklad 
ve"ejné osv%tlení, lavi$ky, hrací 
prvky a nau$né stezky. Aktuáln% 
tu probíhá územní "ízení.

VOJENSKÁ PLOVÁRNA

P"ed vydáním stavebního povo-
lení má projekt revitalizace parku 
Stará vojenská plovárna. Za první 
republiky toto území slou#ilo #e-
lezni$nímu vojsku, po kterém tu 
z'staly zachovány zbytky tech-
nického za"ízení v$etn% jezu a 
mostních pilí"'. Dlouhou dobu 
v&ak nikdo park neo&et"oval a 
jeho stav tomu odpovídal. V zim% 
2012/2013 zde do&lo k pom%rn% 
zásadnímu p%stebnímu zásahu, 
po kterém byl na podzim 2013 
cel! prostor vy$i&t%n od staveb-
ních zbytk'. Byl tu urovnán terén 
a v&e je tak p"ipraveno na zalo#e-
ní nov!ch trávník' letos na ja"e. 
Jak u# víte i z na&eho Hlasatele, 
cht%jí tu m%sto a m%stsk! obvod 
vybudovat funk$ní m%stsk! park 

ur$en! p"edev&ím k rekreaci. 
Podle projektu bude zrekonstru-
ován objekt staré vojenské plo-
várny, zdej&í terén bude vyu#it 
pro vybudování p"írodní tribuny, 
v plánu je i pikniková louka, p"í-
rodní sportovi&t%. 

STEZKA PRO P!"Í

O kousek dál proti proudu "eky 
se pracuje na zp"ístupn%ní b!-
valého vojenského prostoru ve-
"ejnosti. Vzniknout by tu m%la 
stezka pro p%&í a cyklisty, která 
propojí ulici K #idovskému 
h"bitovu s vojenskou plovárnou. 
(áste$n% k tomu bude vyu#ita 
zpevn%ná cesta kopírující areál 
objekt', které dnes pat"í Policii 
(eské republiky. Zb!vajících 
p"ibli#n% 100 metr' komuni-
kace k plovárn% bude nov% vy-
budováno. Prostor v sou$asné 
dob% u# vyu#ívají pejska"i a ry-
bá"i. Zám%rem v&ak je zp"ístup-
nit lokalitu i pro dal&í, zejména 
sportovní vyu#ití. A také nabíd-
nout alternativní p"ístupovou 
cestu do revitalizovaného parku 
Stará vojenská plovárna. 

JIHOV#CHODNÍ OBCHVAT

Mezi ve"ejností se ob$as disku-
tuje také o propojení Jesni$ánek 
s Pardubi$kami pro automobi-
lovou dopravu. Zám%r vybudo-
vání jihov!chodního obchvatu 
procházejícího b!val!m vojen-
sk!m prostorem sice existuje, 
ale zatím jen na papí"e. V!stav-
ba silnice vedoucí od ulice Pod 
B"ízkami a# do ulice Kyjevská je 
ve stádiu diskuzí. Znamenala by 
toti# v!stavbu nejen silnice, ale 
také most' p"es Chrudimku. Ty 
stávající mohou slou#it jen cyk-
list'm $i p%&ím. Co bude s tímto 
zám%rem dál, to uká#e a# $as. 

FINANCOVÁNÍ PROJEKT$

Dobrou zprávou v&ak je, #e 
revitalizace náb"e#í a park' 
podél Chrudimky má &anci 
na )nancování z evropsk!ch 
pen%z. Pokud budou v&echny 
zám%ry realizovány spole$n%, 
mohou se v p"í&tím pláno-
vacím období Evropské unie 
ucházet o dotace jako tzv. aglo-
mera$ní projekt. 

+ODVDWHO+ODVDWHO
$íslo: 1    www.pardubice5.cz       ro$ník: 5            cena: zdarma

Slovo starosty

PRO JESNI%ÁNKY | PRO DUKLU | PRO SK&IVÁNEK | PRO DRA'KOVICE | PRO VI"(OVKU | PRO NOVÉ JESEN%ANY

Ladislav Dole)al, 
místostarosta zvolen! za "SSD

Petr Kubí*ek, 
radní zvolen! za Pardubáky

Ji+í Hájek,
 starosta zvolen! za SPP

ANKETA NA TÉMA: Jste pro vybudování propojky do Pardubi*ek b,val,m vojensk,m prostorem?

Ji+í Hájek, 
starosta MO V+ODVDWHO+ODVDWHO

naz!váme nám"stím Dukelsk!ch hrdin#, rozhod-
n" funkci nám"stí neplní. Nejd$íve pot$ebujeme 
mít jasnou a %nan&n" realizovatelnou koncepci 
celkové rekonstrukce. Koncepci, která bude velmi 
detailn" projednána s lidmi 'ijícími v nejbli'(ím 

+ODVDWHO+ODVDWHO

jeho rekonstrukci. Byl bych jen velmi nerad, aby 

se jméno Jana Ka(para stalo objektem osobního 

politického zviditel)ování a r#zn!ch politick!ch 
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Rozhovor s man#ely Koubkov!mi nás 
inspiroval k tématu „v!ro$í svatby“. 
V redakci toti# vznikla diskuze jaké 
p"ízvisko má &edesát sedm let trvající 
man#elství. Zjistili jsme, #e #ádné. A 

Ur$it!m názvem je ka#doro$ní v!ro$í 
tby ozna$ováno pouze prvních 15 

kává ozna$ení pro v!ro$í svatby v#dy 

P"i kulatém $i vy&&ím v!ro$í svatby je 

- korálová (ln%ná, plát%ná) 

Milí sousedé,

letos poprvé máme mo'nost se-

tkat se prost$ednictvím zpravo-

daje m"stského obvodu. V Hla-

sateli jsme pro vás op"t p$ipravili 

celou $adu &lánk# a informací, 

které vás ur&it" zaujmou. Zab!-

váme se aktuálním d"ním v na-

(ich ulicích i plány, které v blízké 

i vzdálen"j(í budoucnosti máme. 

Mnohem rad(i se ale s vámi se-

tkáváme osobn". Jsem rád, 'e 

mnoho z vás si na(lo cestu na 

akce, které po$ádáme – t$eba 

tradi&ní masopust nebo leto(ní 

novinku, karneval pro d"ti. Ne-

dávno jsem také vy(el do ulic 

pop$át 'enám k jejich svátku a 

jsem rád, 'e jsem si s nimi mohl i 

popovídat. Názory na(ich souse-

d# nás toti' na radnici skute&n" 

zajímají. Ov(em na procházky 

obvodem se vydávám nejen ve 

sváte&ní den. Rozhodl jsem se, 

'e budu ulicemi procházet pra-

videln" a sám se p$esv"d&ím, 

jak ná( obvod vypadá a co je 

kde pot$eba opravit &i vylep(it. 

N"kolik v"cí se u' takto poda$ilo 

napravit. 

To jsou v(ak „jen“ men(í opra-

vy. V na(em m"stském obvodu 

nás &eká i n"kolik v!znamn!ch 

investi&ních akcí. Tou nejviditel-

n"j(í a také z$ejm" nejnáro&n"j(í 

bude rekonstrukce ulice Jana Pa-

lacha, která za&ne u' v dubnu. 

Musíme po&ítat s dopravními a 

dal(ími komplikacemi, ale vy-

dr'me. V!sledkem bude zase o 

kousek „hez&í obvod“. 

P$eji vám krásné jaro plné slu-

ní&ka a t"(ím se na vid"nou u 

akcí, které nás v obvodu v násle-

dujících t!dnech &ekají. 

Vá( Ji#í Hájek, starosta

Vojensk, prostor na b+ezích Chrudimky bude 
slou)it k relaxaci i sportovnímu odpo*inku
M-sto Pardubice a pát, m-stsk, obvod cht-jí vrátit )ivot k b+eh.m 
Chrudimky. Existuje hned n-kolik zám-r. a plán., jak doposud 
nevyu)ívané lokality b,valého vojenského prostoru zp+ístupnit a 
zatraktivnit. Nejdále v p+íprav- je revitalizace parku Stará vojenská 
plovárna, projekt Náhrdelník Chrudimky a pracuje se také na zp+í-
stupn-ní cesty pro p-/í a cyklisty od )idovského h+bitova k plovár-
n-. Existuje v/ak je/t- jeden zám-r, tzv. jihov,chodní obchvat, kter, 
by mohl protnout b,val, vojensk, prostor sm-rem do Pardubi*ek. 

Fandím revitalizaci celého území Chru-
dimky a vojenského prostoru. Osobn% 
jsem p"esv%d$en, #e vybudování komuni-
kace, která propojí ná& obvod s Pardubi$-
kami, by bylo velmi prosp%&né. Nejen pro 
b%#nou dopravu, ale t"eba také pro vozidla 
hasi$' a hlavn% sanitek, které by nemusely 
objí#d%t celé m%sto. 

Vybudování propojky do Pardubi$ek se 
na&eho obvodu velice t!ká. Vy"e&ila by 
se tímto odklonem p"etí#enost dopravy 
a pr'jezdnost ulicí Jana Palacha a centra 
Pardubic. N%kolik let vedení na&eho ob-
vodu usiluje o tuto realizaci.V&e závisí na 
)nan$ních prost"edcích a dal&ích institu-
cích, které o tom rozhodují.

Ano. Zv!&ení propojenosti jednotliv!ch 
m%stsk!ch $ástí je jednou z cest ke zlep-
&ení ne p"íli& dobré dopravní situace v na-
&em m%st%.



Poplatníkem je fyzická osoba:
1. která má ve m!st! trval" pobyt, v#. d!tí,  
které v daném roce dovr$ily 6 let,  
2. které byl podle zákona upravujícího 
pobyt cizinc% na území &eské republiky 
povolen trval" pobyt na území statutár-
ního m!sta Pardubic,
3. které byl podle zákona upravujícího 
pobyt cizinc% na území &eské republiky 
povolen p'echodn" pobyt na území sta-
tutárního m!sta Pardubic na dobu del$í 
ne( 90 dn%,
4. která podle zákona upravujícího pobyt 
cizinc% na území &eské republiky pob"vá 
na území statutárního m!sta Pardubic 
p'echodn! po dobu del$í 3 m!síc%,
5. které byla ud!lena mezinárodní ochra-
na podle zákona upravující azyl nebo do-
#asná ochrana podle zákona upravující 
do#asnou ochranu cizinc% a pob"vá na 
území statutárního m!sta Pardubic,
6. fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu nacházející se na území statutár-
ního m!sta Pardubic ur#enou k indivi-
duální rekreaci, byt nebo rodinn" d%m, 
ve kter"ch není hlá$ena k pobytu (ádná 
fyzická osoba, a to ve v"$i odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-
li k této stavb!, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek spole#n! a ne-
rozdíln!.

Od poplatku na r. 2014 jsou podle vy-
hlá!ky osvobozeny fyzické osoby uve-
dené v bod" 3 – 5 p#edchozího odstav-
ce, které v kalendá#ním roce nedovr!ily 
v"ku 6 let; t#etí a dal!í nezaopat#ené 
dít", $ijící ve spole%né domácnosti, po-
kud bude tato skute%nost prokazatel-
n" dolo$ena. U dít"te, které dosáhlo  
15 let v"ku, je poplatník povinen pro-
kazateln" dolo$it, $e se dít" soustavn" 
p#ipravuje na budoucí povolání. Dále 
jde o osoby, které se po dobu 6 a více 
po sob" jdoucích m"síc& v kalendá#-
ním roce zdr$ují v zahrani%í (tj. mimo 
území 'R), pokud tuto skute%nost pro-
kazateln" dolo$í nejpozd"ji do konce 
kalendá#ního roku, kterého se osvo-
bození t(ká; po dobu v(konu trestu 
odn"tí svobody a vazby, pokud tuto 
skute%nost prokazateln" dolo$í; $ijící 
v domov" d&chodc&, ústavu sociální 
pé%e a obdobném za#ízení, pokud tuto 
skute%nost prokazateln" dolo$í; které 
mají ve vlastnictví stavbu ur%enou k 
individuální rekreaci, byt nebo rodinn( 
d&m, ve kter(ch není hlá!ena k poby-
tu $ádná fyzická osoba, a zárove) mají 
v!ichni vlastníci pobyt ve statutárním 
m"st" Pardubice.
Sazba poplatku pro rok 2014 %iní 500 K%. 
Poplatek je splatn( jednorázov" do  
30. dubna  2014, v p#ípad" zm"ny tr-

valého pobytu se pom"rn" krátí podle 
po%tu cel(ch m"síc&, ve kter(ch m"l 
poplatník trval( pobyt na území m"st-
ského obvodu.
V pr&b"hu února – b#ezna 2014 budou 
jednotliv(m poplatník&m doru%eny 
slo$enky na platbu místního poplatku. 
Ú#ad m"stského obvodu zasílá tyto 
slo$enky z vlastní iniciativy, proto$e to  
zjednodu!uje správu místního poplat-
ku. Povinnost zaplatit tento poplatek 
tedy nevypl(vá z obdr$ení slo$enky, ale 
je stanovena v(!e uveden(mi právní-
mi p#edpisy, p#i vzniku nedoplatku se 
tedy nelze odvolávat na to, $e poplatník 
neobdr$el slo$enku, a proto nezaplatil 
místní poplatek. Cht"li bychom ob%any 
upozornit na to, $e stejn" jako v p#ed-
chozích letech budou v r. 2014 zasílány 
slo$enky s %ástkou, která bude zahrno-
vat jak místní poplatek na r. 2014, tak 
i p#ípadné nedoplatky z p#edchozích 
let v%. p#ípadn(ch p#edepsan(ch zv(-
!ení za nezaplacen( místní poplatek za 
p#edchozí roky.  
Poplatek lze platit p#evodem na ú%et  
(%. ú%tu je 181570036/0300), slo$enkou, 
v hotovosti na pokladn" ú#adu MO 
Pardubice V, p#ípadn" na ostatních ob-
vodech nebo na magistrátu (do 30. 4. 
2014). P#i platb" v hotovosti vyu$ijte 
p#ednostn" pokladnu na!eho Ú#adu 
m"stského obvodu Pardubice V a pro 
zjednodu!ení identi*kace platby vez-
m"te s sebou p#íslu!nou po!tovní pou-
kázku. P#i platb" p#evodem na ú%et je 
nutno uvést variabilní symbol poplat-
níka (je uveden na slo$ence nebo ho lze 
zjistit telefonicky u p#íslu!né pracovni-
ce ú#adu). V p#ípad", $e vlastník domu 
provádí hromadnou platbu za nájemní-

ky p#evodem na ú%et, je nutné zaslat na 
ú#ad m"stského obvodu rozpis plateb s 
uvedením jména, p#íjmení, adresy, data 
narození a %ástky za jednotlivé osoby. 
Pokud nebude u p#ijaté platby mo$no 
zjistit variabilní symbol, nelze správn" 
p#i#adit platbu na p#íslu!ného poplat-
níka.
V p#ípad" nezaplacení tohoto poplatku 
se postupuje v souladu s v(!e uvede-
n(m zákonem o místních poplatcích a 
zákonem %. 280/2009 Sb., da)ov( #ád, 
ve zn"ní pozd"j!ích p#edpis&, tzn. $e 
nezaplacené poplatky se vym"#ují hro-
madn(m p#edpisn(m seznamem nebo 
platebními v(m"ry a následn" dochází 
k jejich exekuci. Dále upozor)ujeme 
ob%any na to, $e po%ínaje r. 2013 odpo-
vídají za zaplacení poplatku za poplat-
níky, kte#í jsou v dob" vzniku poplatko-
vé povinnosti nezletilí, tito poplatníci  a 
jejich zákonní zástupci spole%n" a ne-
rozdíln"; zákonn( zástupce má v tako-
vém p#ípad" stejné procesní postavení 
jako poplatník.  Nezaplatí-li poplatek 
poplatník nebo jeho zákonn( zástupce, 
m&$e správce místního poplatku vy-
m"#it tento poplatek bu+ nezletilému, 
nebo jeho zákonnému zástupci.
Dal!í  informace o poplatku m&$ete 
získat p#ímo na odboru ekonomic-
kém  Ú#adu m"stského obvodu Par-
dubice V, 'e!kova 22 u  Ing. M. Kole-
sárové, p#ízemí %. dve#í 109, (e-mail: 
andrea.klouckova@umo5.mmp.cz, tel.  
%. 466 301 267); u Ing. M. Kotykové, 
p#ízemí %. dve#í 109, (e-mail:marcela.
kotykova@umo5.mmp.cz, tel. %íslo 
466 301 263); p#íp. u  L. Luskové, p#í-
zemí %. dve#í 105, (e-mail: libuse.lusko-
va@umo5.mmp.cz, tel. %. 466 301 269).
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M!stská policie kontroluje ve"ejn# 
po"ádek na ulici Jana Palacha

Radnice m!stského obvodu 
kontroluje po"ádek v ulicích

Na $ádost radnice pátého m"stského ob-
vodu se m"stská policie zam"#ila na kont-
rolu ve#ejného po#ádku a zne%i!,ování ve-
#ejného prostranství v ulici Jana Palacha, 
kde se zdr$ují skupinky nep#izp&sobiv(ch 
ob%an&, kte#í obt"$ují ostatní ob%any, a to 
p#edev!ím v místech u %p. 1001, %p. 265 a 
na zastávce MHD Na Spravedlnosti. Strá$-
níci osobn" kontaktovali prodejny a pro-
vozovny v celém úseku ulice Jana Palacha 
a oslovili je ke spolupráci p#i kontrolách k 
dodr$ování pravidel ve#ejného po#ádku. 
Podnikatele seznámili s postupem p#i p#e-
dávání oznámení na opera%ní st#edisko a 

p#edali jim telefonické kontakty. 
Hlídky danou oblast kontrolují i ve spo-
lupráci s v(jezdovou skupinou a odd"le-
ním psovod&. Strá$níci se také zam"#ují 
na herny v této ulici, zejména na pohyb 
nezletil(ch osob u herních automat&, po-
dávání alkoholu mladistv(m i dodr$ování 
ve#ejného po#ádku v okolí heren. 
S p#íchodem teplého po%así se dá o%eká-
vat i nár&st p#estupkového jednání na ve-
#ejn(ch prostranstvích. Proto budou kont-
roly v této lokalit" pokra%ovat i nadále. 
M"stská policie vyz(vá nespokojené ob%a-
ny ke spolupráci! 

Pát( m"stsk( obvod, respektive starosta 
Ji#í Hájek, se rozhodl osobn" dohlédnout 
na po#ádek v ulicích. Od za%átku roku 
pravideln" obchází obvod a hledá, kde je 
t#eba n"co opravit %i uklidit. „B(t v teré-
nu je ur%it" pro rozvoj obvodu ú%inn"j!í, 
ne$ sed"t v kancelá#i a %ekat, co se náho-
dou objeví,“ je p#esv"d%en starosta Hájek. 
Díky pravideln(m obch&zkám jsou u$ 
nap#íklad vy%i!t"ny chodníky v Arboretu 
nebo je uklizeno p#ed základní !kolou ve 
Sta)kov" ulici. Pé%i pracovní %ety v"no-
valy i zeleni a úklidu. „Je nám jasné, $e 
sami nedoká$eme v!e odhalit. Proto vy-

z(vám ob%any obvodu, aby nám posílali 
své p#ipomínky k drobn(m závadám, 
které je t#eba opravit. V rámci na!ich 
mo$ností budeme tyto podn"ty postup-
n" vy#izovat,“  slibuje starosta Ji#í Hájek.
Nejaktuáln"j!í zále$itostí je oprava chod-
níku v Mikulovické ulici. „Pro!el jsem 
si chodníky v Jesni%ánkách a po vyhod-
nocení situace jsem zadal ú#edník&m 
zrealizovat opravu tohoto chodníku,“ 
#íká Hájek s tím, $e ka$d( rok chce podle 
po$adavk& ob%an& opravit alespo) jeden 
chodník v obvodu nad rámec plánova-
n(ch akcí.  

Informace k  místnímu poplatku za komunální odpad  v roce 2014
Místní poplatek za provoz systému shroma$%ování, sb!ru, p"epravy, t"íd!ní, 

vyu$ívání  a odstra&ování komunálních odpad' je stanoven na základ! zákona 

(. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn!ní pozd!j)ích p"edpis',  p"íslu)-

nou obecn! závaznou vyhlá)kou m!sta Pardubice (pro r. 2014 je to vyhlá)ka  

(. 10/2013, o místním poplatku za provoz systému shroma$%ování, sb!ru, p"e-

pravy, t"íd!ní, vyu$ívání a odstra&ování komunálních odpad'; vyhlá)ku lze 

nalézt na http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-narizeni, rovn!$ 

je k dispozici v písemné podob! na ú"ad! m!stského obvodu).
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Jak jste poznali? 
ONA: V part!. Kluci m!li partu a my hol-
ky se k nim postupn! p"idávaly. Chodili 
jsme tancovat, sportovat, na plovárnu. To 
bylo je#t! Labe $ist%. Chodili jsme nahoru 
k dne#nímu zdymadlu a hráli tam volej-
bal. Ale sí& jsme si v'dycky museli donést 
vlastní, nebylo to o(ciální koupali#t!. 

A co vás na tom druhém upoutalo?
(Oba se usm!jí…)
ONA: Zbyli jsme na sebe. V té part! se 
to za$alo párovat a my jsme si z)stali. 
Chodili jsme spolu $ty"i roky… 
ON: …sedm let…
ONA: … myslím, 'e $ty"i. A pak jsme se vzali. 

Vzpomínáte na sv!j svatební den?
ONA: Málem jsem se nevdala! Bylo 
to v listopadu a nebylo to jako dnes. 
Nem!la jsem kytku. Nakonec jsme 
doma ost"íhali brambo"ík, jen'e jak 
byla zima, kv!ty opadávaly a já má-
lem byla bez kytky. Navíc jsem kato-
li$ka a Franta je od $eskoslovenské 
církve a brali jsme se u nich v modli-
tebn!. Necht!la jsem tam jít, nic tam 
nebylo.

Ale nakonec jste se vzali a jste spolu "e-
desát sedm let… jak# je recept na tak 
dlouhé man$elství?
ONA: Musíte b%t trp!liví. To víte, 'e byly 

chvíle, které nebyly jednoduché. T"eba 
kdy' Franta pracoval v dopravním pod-
niku a já ve fabrice a kv)li sm!nám jsme 
se t"eba dva dny nevid!li. Psali jsme si jen 
líste$ky a nechávali je doma na stole. Cht!-
la jsem, aby v dopravním podniku skon$il, 
ale jeho to bavilo. Pr% si vy$istil hlavu. 
ON: P"edtím jsem pracoval v Tesle a m!l 
pod sebou i n!kolik lidí. Jen'e pak p"i#el 
Husák a já musel jako politicky nespoleh-
liv% odejít. A to víte, 'e pro takového $lo-
v!ka se práce t!'ko hledá. Nakonec jsem 
skon$il jako "idi$ v dopravním podniku, 
a z Tesly nás takov%ch bylo víc. Jezdili 
jsme v bíl%ch ko#ilích jako in'en%"i a já si 
to nakonec u'íval. Brzo v podniku p"i#li 
i na to, 'e umím ledacos opravit, tak'e 
jsem dost $asto pomáhal i v díln!.  
ONA: Zajímavé bylo i to, 'e Frantovi 
v dopravním podniku zmizel i ekzém na 
rukou, se kter%m v Tesle bojoval dlou-
hou dobu.

Pov%zte mi o va"í rodin%…
ONA: (po"ítá na prstech) Kdy' se sejde-
me, je nás jedenáct nebo dvanáct. M!li 
jsme dv! d!ti, z)stalo nám jedno. A 
máme vnou$ata a te* u' i pravnou$ata.

A &ím se bavíte te'?
ON: Zahrádka. A práce kolem domu. 
To je po"ád co d!lat.
ONA: V na#em dom! se po"ád n!co staví, 

bourá, p"ed!lává… Bydleli jsme tu s ro-
di$i, pak s d!tmi, te* tu je vnu$ka s ro-
dinou. B%vali tu i podnájemníci. Tak'e 
jsme se po"ád st!hovali ze jednoho místa 
v dom! na druhé. Ob$as se postavila ze*, 
pak se zase zbourala. M!li jsme myslet na 
to, 'e budeme sta"í, a rovnou se zabydlet 
tam, kde jsme te*… (man'elé ob%vají byt 
v zadní $ásti domu – pozn. redakce).
ON: P"ed lety jsme taky koupili chalupu 
na Vyso$in!. Tam bylo taky po"ád co d!-
lat. Te* u' tam jezdí jen d!ti a p"ed!lávají 
si to samy podle sebe. 
ONA: Tam bylo hezky. M!la jsem tam za-
hrádku a záhonky. Ale bez p!#inek. Mohla 
jsem si kleknout rovnou do trávy a pracovat.
ON: Já po"ád je#t! jezdím na kole a "í-
dím auto. 

ONA: Máme rádi p"írodu, te* hodn! 
sledujeme po"ady o p"írod! v televizi. 
M!li  jsme taky psy. Dva…
ON: … t"i…
ONA: …dva..
ON: … no tak jo… dva...

Na#e milé povídání s man'ely Koub-
kov%mi u kávy a zákusku kon$í. 
Mo'ná zb%vá u' jen dodat, 'e oba 
cel% sv)j 'ivot pro'ili v Pardubicích. 
Franti#ek se narodil 6. ledna 1926, 
jeho 'ena Zdenka jen o pár m!síc) 
pozd!ji – 22. zá"í 1926. 

Ob!ma jim za celou redakci Hlasatele i 

radnici m!stského obvodu p"ejeme pev-

né zdraví a dostatek radosti ze #ivota. 
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RECEPT NA STÁRNUTÍ: TRP!LIVOST
Zdenka a Franti"ek Koubkovi jsou man#elé skoro neuv$%iteln&ch 67 let. V na-
"em m$stském obvodu to je bezesporu nejdéle trvající man#elství. Brali se  
27. listopadu 1947. Jak se man#elé poznali, jak& pro#ili #ivot a jak& je recept na 
dlouhé a "'astné man#elství? To v"em nám man#elé Koubkovi prozradili p%i 
p%íjemné náv"t$v$ u nich doma, v ulici s p%ízna(n&m názvem V Ráji… 

Pozvánka na recita(ní sout$# 
  
 Svátek #en se slavil i v ulicích obvodu

Starosta m!stského obvodu v sobotu 
8. b"ezna v ulicích obvodu p"ál 'enám 
k jejich svátku. Ne#lo o návrat k soci-
alistickému MD+, ale o p"ipomenutí 
p)vodní my#lenky tohoto svátku. „Má-
lokdo ví, 'e mezinárodní den 'en byl  
poprvé slaven u' v roce 1909 v Ameri-
ce a o dva roky pozd!ji také v Evrop!. 
Byla to reakce na demonstraci a boj 'en 
za jejich rovnoprávnost,“ vysv!tluje sta-
rosta Ji"í Hájek. V roce 1908 pochodo-
valo ulicemi New Yorku na patnáct tisíc 
'en, které po'adovaly hlasovací právo, 
zkrácení pracovní doby, zv%#ení mezd i 
ukon$ení zam!stnávání d!tí. V USA se 
od toho roku slavil svátek 'en poslední 
únorovou ned!li. V Evrop! byl Mezi-
národní den 'en zaveden v roce 1910 
na konferenci 'en v Kodani. Datum  

8. b"ezna se jako mezinárodní den 'en 
ustálilo a' po první sv!tové válce, OSN 
tento svátek o(ciáln! uznala v roce 
1975. „P"eji v#em 'enám, aby hájily 
svá práva, byly sebev!domé a úsp!#né, 
ale také aby z)stávaly 'enami s empa-
tií a n!'ností, která dle mého názoru 
k 'enám prost! pat"í,“ prozrazuje Ji"í 
Hájek. 

 
 
 
 
 
 

Bo$ena Mandysová slaví u$ 102. narozeniny! 
Gratulujeme!

První jarní den, tedy 21. b#ezna 2014, oslaví své u$ 102. narození paní Bo$ena Mandysová. 
Rozhovor s "ipernou a usm!vavou seniorkou, která u$ více ne$ 30 let $ije v Pichlov! ulici, 
jsme pro vás v na%em zpravodaji p#ipravili u$ p#ed dv!ma lety u p#íle$itosti jejích 100. na-
rozenin. Te& se s paní Mandysovou potkáváme znovu. 
M!stsk' obvod Pardubice V, i redakce Hlasatele, p#eje v%e dobré, pevné zdraví a stál' úsm!v 
na tvá#i.  
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M!stská policie v lo"ském roce odchyt-
la celkem 359 zví#at, p#edev$ím ps%. Je-
jich p#evá&ná 'ást skon'ila v M!stském 
útulku ve (trosov! ulici, kde 'ekali 
na svého majitele. D%vodem 'astého 
umíst!ní bylo nedohledání majitele. 
Velk)m usnadn!ním p#i hledání maji-
tele psa je telefonní kontakt p#ipevn!n) 
na obojku, nebo zadní stran! známky. 
V takov)ch p#ípadech hlídka telefo-

nicky vyrozumí majitele a domluví si 
s ním p#edání psa. Takto ozna'ení psi 
se nevystavují stresu, kter) je spoje-
n) s umíst!ním do kotc% v M!stském 
útulku spole'n! s ostatními odchyce-
n)mi psy. Identi*ka'ní známka je nejú-
'inn!j$í formou ozna'ení psa. Tetování 
je provád!no do u$í a b)vá 'asto obtí&-
n! 'itelné. +ip má sice nezam!nitelné 
identi*ka'ní 'íslo, to ale ur'í pouze 

zemi, ze které pes pochází. Z patnácti-
místného 'íselného kódu není strá&ník 

schopen zjistit majitele a kontakt na 
n!j. 

První zastávkou masopustního pr%vodu 
byla radnice v +e$kov! ulici, kde dle tradic 
musely ma$kary vedené laufrem po&ádat o 
povolení konání masopustu. „Jako starosta 
m!stského obvodu va$í &ádosti vyhovím 
za p#edpokladu, &e vydr&íte rozdávat veselí 
a dobrou náladu a& do konce masopustu, 
nezapomenete nav$tívit nikoho v obci a 
budete dodr&ovat dobré mravy,“ #ekl p#i 
této p#íle&itosti starosta obvodu Ji#í Hájek, 
sám oble'en do kost)mu. 
Do pr%vodu se zapojilo na t#i sta d!tí, 
doprovázela je také p#ibli&n! stovka dal-
$ích p#ihlí&ejících. Pr%vod se zastavil u 
n!kolika soused%, kte#í ma$kary pohostili 
koblihami a dal$ími sladkostmi. T!ch bylo 

rozdáno na 'ty#istapadesát. „Byli jsme se 
podívat u& vloni, kdy ale hodn! sn!&ilo. 
Dneska bylo krásné po'así a d!ti si to u&í-
valy. Byla radost se toho ú'astnit,“ #ekla 
Eli$ka Brabcová, která se na pr%vod p#i$la 
podívat i se sv)m synem. 
Pr%vod do$el a& p#ed D%m kultury Dukla, 
kde pokra'ovaly dal$í masopustní zvyky a 
tradice, v'etn! pora&ení kobyly. Ta symbo-
lizuje v$echno zlé a je potrestána za h#íchy 
v$ech soused% spáchan)ch b!hem roku. 
Kobyla v$ak znovu o&ila a pustila se do ve-
selého tance s ma$karami. „U nás se sna-
&íme dodr&ovat a o&ivovat dávné tradice a 
spojovat na$e sousedy. Masopust je jednou 
z p#íle&itostí se pobavit. Velmi mne pot!-

$ilo, &e p#i$lo tolik lidí a &e bylo v ulicích 
veselo,“ prozradil starosta Ji#í Hájek. 
Masopust je lidovou slavností, která se u& 
odpradávna koná v&dy p#ed zahájením 
postního období p#ed Velikonocemi. Ma-

sopustní úter) b)valo poslední p#íle&itostí 
k hodování p#ed 'ty#icetidenním p%stem. 
Na královsk)ch dvorech se konaly velko-
lepé hostiny, ve m!stech a na vesnicích 
tane'ní zábavy a vep#ové hody.

ANKETA NA TÉMA: Jste pro vybudování propojky do Pardubi!ek b"val"m vojensk"m prostorem?

ZPRÁVY Z!OBVODU www.pardubice5.cz

Na dukelském masopustu se sn#dlo na 450 koblih
Ji$ t%etí ro!ník masopustní veselice uspo%ádal M#stsk" obvod Pardubice V ve 
spolupráci se Základní &kolou Waldorfskou. Na masopustní úter" 4. b%ezna se 
do ulic Dukly vydal pr'vod masek, do kterého se zapojily d#ti nejen z waldorf-
ské &koly, ale také z mate%sk"ch &kolek v obvodu. Nechyb#la $ivá hudba v podá-
ní (iva)anky a doprovod jízdní jednotky m#stské policie. 

M#stská policie bude kontrolovat pejska%e
M#stsk" obvod Pardubice V ve spolupráci s m#stskou policií se od m#síce b%ezna 
více zam#%í na kontrolu ps' v obvodu. Kontroly budou zam#%eny zejména na vol-
né pobíhání ps' mimo lokality k tomu ur!ené, na úklid exkrement' !i na pohyb 
ps' na d#tská h%i&t# !i sportovi&t#. Strá$níci budou také kontrolovat identi*ka!-
ní známky ps'. Proto radnice vyz"vá majitele ps', aby nezapomn#li své zví%e p%i-
hlásit, uhradit za n#j poplatek a aby dodr$ovali pravidla volného pobíhání ps'. 

Ji%í Jano&,
zastupitel zvolen! za ODS

Jan Jedli!ka, 
zastupitel zvolen! bez politické p"íslu#nosti – zvolen na 

kandidátce KS$MRozhodn! ano, ale ne pro automobilovou a nákladní 
dopravu - to #e$í projekt JV obchvatu Pardubic, kter) 
by se m!l urychlen! prosadit k v)stavb!. Propojka by 
m!la slou&it pro p!$í, cyklisty, brusla#e a umo&"ovat 
v naléhav)ch p#ípadech projetí sanitek podél b#ehu 
Chrudimky do nemocnice. +asov) rozdíl proti cest! 
sanitky p#es m!sto by byl min. -5 minut - to je rozdíl, 
kter) m%&e zachra"ovat &ivoty. Tento prostor jsem n!-
kolikrát procházel a technicky to mo&né je.  

Tato spojka by m!la slou&it pouze pro osobní p#epravu a ne-
smí zde b)t povolena &ádná nákladní doprava. Znamenalo 
by to rozd!lení na$eho obvodu hust)m provozem v ose ulic 
Demokratické mláde&e a Pod b#ízkami. Zcela jist! se v)razn! 
zv)$í i provoz v ulicích Jana Palacha a Chrudimská odkud bu-
dou vozidla nají&d!t. Spojka nesmí slou&it jako náhrada jiho-
v)chodního obchvatu. Je t#eba dob#e zvá&it dopad na kvalitu 
&ivota ob'an% v na$em obvodu, co& pova&uji za nejd%le&it!j$í.

Pavel Studni!ka,
zastupitel zvolen! za KS$M

Dá se #íci, &e tuto lokalitu velmi dob#e znám, strávil 
jsem tam n!jak) 'as v zeleném suknu v dob! mého 
„vojákování“. Propojka by ur'it! m!la sv%j smysl pro 
odleh'ení dopravy v místních podmínkách a zkráce-
ní trasy do Pardubi'ek. Navíc by se tato lokalita dala 
kone'n! do po#ádku, náletové d#eviny a nepo#ádek 
v%bec tato místa dost hyzdí. Tak&e jsem PRO.
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Slo!enky jsou zasílány s "ástkou, která 
bude zahrnovat jak místní poplatek za 
rok 2014, tak i p#ípadné nedoplatky z 
p#edchozích let v". p#ípadn$ch zv$%ení 

chozí roky. Poplatek lze platit p#evodem 

du%ení identi&kace platby na pokladn' 

tovní poukázku. P#i platb' p#evodem 
na ú"et je nutno uvést variabilní symbol 
poplatníka a speci&ck$ symbol. Pokud 
nebude u p#ijaté platby mo!no zjistit 
variabilní symbol, nelze správn' p#i#adit 

ku se postupuje v souladu se zákonem 
Sb., o místních poplatcích, 

nem ". 280/2009 Sb., da(ov$ #ád, ve 

Dal%í informace o poplatku m)!ete 
získat p#ímo na odboru ekonomickém 
Ú#adu m'stského obvodu Pardubice V, 

Projekt revitalizace tohoto 
prostoru spo"ívá ve stavebních 
úpravách komunikací v"etn' 
vybudování nov$ch parkova-
cích stání pro osobní automo-
bily i autobusy. Opravovat se 
budou také stávající chodníky 
a budovat nové, v"etn' sjezd) 
k p#ilehl$m nemovitostem. 
Projekt pamatuje i na zele(, 
jeho sou"ástí jsou toti! také 
sadové úpravy. „Stavební práce 
budou provedeny ve dvou eta-
pách a koordinovat se budou 
i s rekonstrukcí in!en$rsk$ch 
sítí, tedy vodovodním potru-
bím a kanalizací,“ up#es(uje 
starosta m'stského obvodu Ji#í 
Hájek s tím, !e práce na kanali-
zaci bude provád't spole"nost 
Vodovody a kanalizace Par-
dubice, a.s. Celková hodnota 
investice se pohybuje ve v$%i 
p#ibli!n' 2,8 milionu korun. 

První etapa
V první etap', tedy je%t' p#ed 
samotn$m zahájením staveb-
ních prací, musí b$t vybourá-
ny v%echny stávající povrchy, 
které u! nevyhovují, a dojde 
i k odstran'ní konstruk"ních 
vrstev komunikací. V%echny 

tyto práce by stavební &rma 
m'la zhotovit do konce m'síce 
b#ezna.  

Druhá etapa
Kompletní stavební práce pak 
budou realizovány do konce 
m'síce srpna. T$kají se vy-
budování nov$ch konstrukcí 
komunikací a zpevn'n$ch 
ploch. Stavba#i polo!í nové 

!ivi"né kryty, ze zámkové 
dla!by polo!í parkovací stá-
ní a sjezdy do nemovitostí a 
také chodníky. Samoz#ejmos-
tí je odvodn'ní a napojení na 
stávající zpevn'né plochy. Ve 
druhé etap' také dojde na sa-
dové úpravy a terénní úpravy 
s obnovením trávník) v celé 
lokalit' stavby.

Basketbalov! klub
Rekonstrukce krom' oby-
vatel ulice zasáhne i pro-
voz basketbalové haly. Klub 
BK JIP Pardubice se ale na 
mo!né komplikace p#ipra-

vuje dop#edu. „Opravy jsou 
rozsáhlé, a tak je logické, !e 
n'jaké komplikace p#ijdou, 
zejména v omezení p#ístupu. 
Díky komunikaci s m'stsk$m 
obvodem ale víme, jak budou 
práce probíhat a m)!eme 
dop#edu informovat nejen 
fanou%ky, ale i soupe#e. V'-
#ím, !e to zvládneme,“ #íká 
Pavel Stara, p#edseda p#ed-
stavenstva basketbalového 
klubu s tím, !e na v$sledek se 
t'%í: „Rekonstrukci kvitujeme. 
Zlep%í se p#ístup k hale i par-
kování p#edev%ím pro autobu-
sy soupe#).“

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K"ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji#í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Petr Bene$,
zastupitel zvolen! za SPP

ANKETA NA TÉMA: Jste pro vybudování propojky do Pardubi%ek b!val!m vojensk!m prostorem?

P#ed basketbalovou halou v ulici V Ráji 
bude klidn&j$í prost#edí

Revitalizace prostoru p#ed basketbalovou halou v ulici V Ráji 
v úseku od ulice Demokratické mláde'e k ulici Sta"kova, tak 
zní název nejbli'$í stavební akce v obvodu. Firma M-SILNICE, 
a.s., si u' první b#eznov! t!den p#evzala staveni$t& a za%íná 
pracovat. Stavební práce by m&ly b!t hotové do konce prázd-
nin. 

E(LEARNING 
PRO P)ED*KOLÁKY 

Základní %kola Sta(kova zaved-
la spole"n' se studenty St#ední 
%koly informatiky a ekonomie 
DELTA „E-learningovou %ko-
li"ku“ pro p#ed%koláky. Rodi"e 
p#ed%kolák) pokládají otázku: 
„Co mají na%e d'ti p#ed nástu-
pem do %koly um't?“ Na%e %kola 
se rozhodla vyjít rodi")m vst#íc, 
a tak vznikl v$ukov$ program 
na rozhraní hry a vzd'lávacího 
materiálu. „Na%e paní u"itelky 
mají p#ipraven$ pln$ %uplík zá-
bavn$ch úkol) pro p#ed%koláky. 
Napadlo nás, jak je zp#ístupnit z 
na%ich webov$ch stránek,“ #íká 
#editelka %koly Gisela Kostelecká. 
Její slova dopl(uje #editel Delty 
Ji#í Formánek: „Za poslední dva 
roky jsme zavedli e-learning ji! 
"tvrté základce na Pardubicku. 
Po!adavek Z* Sta(kova byl pro 
nás zatím nejv't%í v$zvou. Pro 
p#ed%koláky jsme museli celou 
aplikaci d'lat hodn' gra&ckou a 
s co nejjednodu%%ím ovládáním. 
Kv)li tomu na%i t#e+áci do e-lear-
ningového prost#edí instalovali 
je%t' gra&cké roz%í#ení“.
Od 10. února 2014 mají p#ed%ko-
láci spole"n' s rodi"i mo!nost 
vyzkou%et si tuto novinku v praxi. 
Doufáme, !e je bude práce bavit!

Pedagogové Z! Pardubice, 
Sta"kova 128

www.pardubice5.cz

Informace k místnímu poplatku ze ps+ v roce 2014

REVITALIZACE ARBORETA

Arboretum na Dukle "eká revi-
talizace. Spo"ívá v obnov' do-
!ívající zelen' a také v dopln'ní 
nov$ch d#evin. Cílem je roz%í#it 
druhovou pestrost zastoupen$ch 
d#evin, a to jak domácích, tak i 
cizího p)vodu. Park tu byl zalo-
!en v 50. letech minulého století, 
arboretum vznikalo a! pozd'ji 
dopl(ováním zajímav$ch druh) 
d#evin. Dnes je díky druhovému 
zastoupení zelen' arboretum 
registrováno jako v$znamn$ 
krajinn$ prvek. Jen!e krátkov'ké 
d#eviny v n'm do!ívají. Je tedy 
pot#eba provést o%et#ení stávají-
cí zelen' a vysadit d#eviny nové. 
Zárove( bude arboretum dovy-
baveno informa"ními tabulemi. 
Práce bude provád't pra!ská &r-
ma Zahrady LKN, s.r.o.

M'sto Pardubice svou dlouholetou sna-
hou získalo p#ekrásné pozemky b$valého 
cvi"i%t' !elezni"ního vojska u Chrudimky. 
Propojka tímto prostorem z Dukly do Par-
dubi"ek (Nemo%ic) se p#ímo nabízí jak pro 
p'%í, cyklisty a b'!ce, ale i pro brusla#e, mat-
ky s ko"árky "i d)chodce. Bude to jist' ne-
jen zkratka pro p#emíst'ní, ale i procházka 
"i projí!,ka krásnou p#írodou. Proto tento 
projekt velmi chválím a podporuji.

Jedná se o hezké prost#edí a procházka 
nebo jízda na kole touto oblastí m)!e b$t 
pro ka!dého Pardubáka nejenom turistic-
kou zkratkou ale i p#íjemn$m relaxem , já 
jsem ur"it' pro.

Jsem pro vybudování propojky minimál-
n' ze t#í d)vod):
Zkrátí se dopravní spojení mezi jiho-
západní "ástí Pardubic s Pardubi"kami, 
zv$%í se bezpe"nost zejména cyklist) (viz 
zatá"ka v Nemo%icích) a kone"n' se otev#e 
po více ne! 40 let uzav#ené území pro ob-
"any Pardubic

Zájemci o #lenství 

komisích hlaste se!

Rekonstrukce to%ny „p&tky“
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ZRNKA

Petr Dufek, 
zastupitel zvolen! za Pardubáky

Jan !uptovsk", 
zastupitel zvolen! za ODS

ANKETA NA TÉMA: Jste pro vybudování propojky do Pardubi#ek b"val"m vojensk"m prostorem?

www.pardubice5.cz

RADNICE USILUJE 
O DAL$Í OCEN%NÍ 

Po úsp!chu v p"edlo#ském 
ro$níku sout!%e „Cesty 
m!sty“ se radnice pátého 
m!stského obvodu rozhod-
la podat dal&í p"ihlá&ku do 
sout!%e. Zatímco v roce 
2012 usp!la s projektem 
opravy a zklidn!ní Rokyca-
novy ulice, tentokrát chce 
p"ihlásil projekt revitalizace 
celé Vi&#ovky a Dukly. Sou-
t!% „Cesty m!sty“ po"ádá 
Nadace Partnerství pod zá-
&titou Ministerstva dopravy 
'R a ka%doro$n! se jí ú$ast-
ní projekty ze v&ech m!st 
v 'eské republice. 
O projekt Rokycanovy ulice 
se vloni v zá"í zajímali také 
ú$astníci Národní cyklokon-
ference, které se v Pardubi-
cích ú$astnili p"edná&ející 
i z Nizozemí, Rakouska $i 
Ma(arska. 

PÁLENÍ &AROD%JNIC

Pálení $arod!jnic, nebo také 
Filipojakubská $i Valpur%i-
na noc, je velmi star) a dnes 
hojn! roz&í"en) lidov) zvyk. 
Málokdo si uv!domí, %e po-
chází u% z dob pohan*. Lidé 
se schází u zapálen)ch oh#*, 
aby oslavili p"íchod jara, a 
také se jimi chrání p"ed $a-
rod!jnicemi a zl)mi duchy, 
kte"í se v tuto noc slétají na 
$arod!jnick) rej. 
V dne&ní dob! je pálení $a-
rod!jnic místem setkávání, 
grilování a pobavení. To v&e 
se bude 30. dubna odehrávat 
i v  Restauraci a penzionu 
Pod Vinicí. Program s hud-
bou, tancem, opékáním 
&peká$k* a grilováním k)ty 
za$íná v 18 hodin. Jeho sou-
$ástí budou také r*zné sou-
t!%e pro d!ti. 
Ve stejn) den, ale u% od 
15 hodin po"ádají pálení 
$arod!jnic také na h"i&ti SK 
Jesni$ánky v Raisov! ulici 
v sousedství mate"ské &koly. 
Stejn! jako Pod Vinicí je p"i-
praveno opékání &peká$k* i 
sout!%e pro d!ti. 

Objízdné trasy první etapy
Objízdná trasa I. etapy bude 
vedena obousm!rn! ulicemi 
Teplého – Lexova – kpt. Ná-
lepky – Demokratické mlá-
de%e a ulicemi Pod B"ízkami 
– S.K. Neumanna – Pichlova 
zp!t na p*vodní trasu. Pro 
osobní a nákladní dopravu 
bude opravovan) úsek uzav"en 
úpln!, m!stská hromadná do-
prava a vozidla integrovaného 
záchranného systému budou 
– a% na krátkodobé v)jim-
ky – jezdit jedním pruhem. 
Zastávky MHD v&ak budou 
pr*b!%n! posouvány podle 
pr*b!hu stavebních prací. „Na 
I. etapu logicky navá%e druhá 
etapa, rozd!lená na dv! $ásti, 
a etapa t"etí. O podrobnostech 
budeme obyvatele m!stského 
obvodu pr*b!%n! informovat 
na webov)ch stránkách www.
pardubice5.cz a v p"í&tím vy-
dání Hlasatele,“ dodává staros-
ta Hájek. 

Druhá a t'etí etapa
U% te( je ale dáno, %e etapa 
II.A potrvá od 2. $ervna do 
31. srpna a t)kat se bude úse-
ku od k"i%ovatky ulic Teplého 
– Pichlova po vjezd na par-
kovi&t! u podjezdu na ulici 
17. listopadu. Etapa II.B na-

vá%e na p"edchozí etapu $a-
sov! i místn!. Stavba"i budou 
na úseku od vjezdu na par-
kovi&t! po k"i%ovatku s ulicí 
Palackého pracovat od 1. zá"í 
do 2. listopadu. T"etí etapa 
bude $áste$n! realizována 
sou$asn! s etapou II.B. Za$ne 
20. "íjna a skon$it by m!la 
2. listopadu. T)kat se bude 
opravy objízdné trasy silnice 
v úseku od okru%ní k"i%ovat-
ky v Dra%kovicích po k"i%o-
vatku ulic Sta#kova – Svobo-
dy v$etn! této k"i%ovatky.

Kompletní projekt
Kompletní projekt tak zahrnu-
je komunikaci od k"i%ovatky u 
AFI Palace a% po kruhov) ob-
jezd u Dra%kovic. Za p"ibli%n! 

53 miliony korun, $áste$n! 
dotovan)ch Evropskou unií, 
Pardubick) kraj polo%í na sil-
nici nov) povrch. Krom! toho 
bude sanovat podkladní vrstvy 
v místech trval)ch deformací, 
zmodernizuje odvodn!ní a ob-
noví svislé i vodorovné doprav-
ní zna$ení. „Pardubick) kraj 
slibuje, %e u% dva t)dny p"ed 
zahájením stavby instaluje na 
v&ech vjezdech do Pardubic in-
forma$ní tabule a domácnosti 
v obvodu bude o uzavírkách a 
objízdn)ch trasách informovat 
letáky do schránek,“ prozrazu-
je Ji"í Hájek. 
Dal&í  informace bude Par-
dubick) kraj zve"ej#ovat na 
sv)ch webov)ch stránkách 
www.pardubickykraj.cz.

Na apríla startuje rekonstrukce 
ulice Jana Palacha 
Pardubick" kraj navazuje na lo(skou rekonstrukci ulice Tep-
lého a u) 1. dubna zahájí opravu ulic 17. listopadu a Jana Pa-
lacha. P'inese to s sebou komplikace pro 'idi#e, ale i obyvatele 
a obchodníky v pátém m*stském obvodu. Stavba je rozd*lena 
do t'í etap, ta poslední by m*la skon#it v listopadu. „První 
etapa se t"ká úseku od k'i)ovatky ulic Sta(kova a Svobody a) 
po k'i)ovatku ulic Teplého a Pichlova. Hotovo by m*lo b"t do
1. #ervna. Objízdné trasy budou vedeny p'es Duklu a Vi+-
(ovku, proto prosím zejména obyvatele t*chto #ástí na+eho 
obvodu o trp*livost a pochopení. Musíme si uv*domit, )e po 
skon#ení stavby bude ná+ obvod zase o n*co hez#í,“ vyz"vá své 
sousedy starosta m*stského obvodu Ji'í Hájek. 
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Tato propojka by m!la se m!la realizovat 
jedin! jako sou$ást plánovaného Jihov)-
chodního obchvatu ("e&í +SD). Samostat-
n! by zp*sobila nár*st dopravy v na&em 
MO, p"es kter) by si auta zkracovala cestu  
z 'erné za Bory na Kolín a opa$n!. 

Pokud odborníci "íkají, %e se díky této 
propojce uleví doprav! v Pardubicích a 
je to  "e&ení nejen sou$asného stavu, ale 
i budoucnosti dopravy v na&em m!st!, 
tak ano.

Ev)en Erban,
radní zvolen! za SPP

Ur$it! ano.



Dal&ími d*vody k zadání této 
studie je bezpe$nost d!tí a u$i-
telek z místní &kolky b!hem vy-
cházek, pohyb senior* a t!lesn! 
posti%en)ch na p"evá%n! úzk)ch 
chodnících, absence p"echod* 
pro chodce a celkov! zv)&en) 
provoz dopravních prost"edk*. 
Aby "e&ení situace bylo perspek-
tivní, následovalo jednání Míst-
ní komise Jesni$ánky a Komise 
pro %ivotní prost"edí, dopravu a 
bydlení. Z tohoto jednání vze&la 
p"edloha pro zpracování do-
pravní studie.

Po)adavky místní komise
P"edloha spo$ívá v n!kolika 
bodech. Místní komise na-
vrhuje v projek$ním zpraco-
vání odd!lit Nové Jesen$any 
p"ibli%n! sedmi dopravními 
zna$kami „zóna klidu“ s jed-
notnou rychlostí 30 km/hod. 
ve v&ech ulicích. Hranicí této 
zóny navrhuje ulice Demokra-
tické mláde%e, kpt. Nálepky, 
kone$ná linky m!stské hro-
madné dopravy $íslo 5 a samo-
z"ejm! Jesni$ánky. V celé zón! 
by platila p"ednost zprava. 

Dal&ím bodem je neosazovat 
k"i%ovatky a jednotlivé ulice 
v této lokalit! zpomalovacími 
retardéry a také nevyzna$ovat 
nová parkovací místa. Ta toti% 
byla v minulosti p"edm!tem 
spor* a p"ipomínek. Stávají-
cí vyzna$ená parkovací místa 
v ulicích Na Zábo"í, ,iroká a 
'e&kova komise navrhuje po-
nechat na do%ití a neobnovo-

vat, a celé "e&ení lokality vést 
optimální cestou -nan$ních 
náklad*. Celá oblast je dnes 
toti% p"ehu&t!na mno%stvím 
dopravních zna$ek. 

P'ipomínky ob#an,
M!stsk) obvod Pardubice 
V  touto cestou dává zám!r ke 
zpracování dopravní studie na 
v!domí ob$an*m %ijícím v do-
t$ené $ásti m!sta. Nám!ty a 
p"ípadné p"ipomínky na "e&ení 
dopravní situace je mo%né p"e-
dat do 15. dubna 2014 v písem-
né form! do podatelny M!st-
ského obvodu Pardubice V,
'e&kova ulice $.p. 22. „Jsme 
rádi za v&echny podn!ty, které 
budeme konzultovat se v&e-
mi dot$en)mi subjekty, tedy 
odborem hlavního architekta 
m!sta, Policií 'R a dal&ími,“ 
potvrzuje starosta Ji"í Hájek

Ing. Rudolf Reme+, 
p!edseda Místní komise 

Jesni"ánky a redakce 
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Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za "SSD

ANKETA NA TÉMA: Jste pro vybudování propojky do Pardubi#ek b"val"m vojensk"m prostorem?

ZRNKA

www.pardubice5.cz

Obyvatelé Nov"ch Jesen#an se mohou 
podílet na tvorb* dopravní studie
M*stsk" obvod Pardubice V zajistil u odboru hlavního archi-
tekta Magistrátu m*sta Pardubic zpracování dopravní studie 
Nov"ch Jesen#an s jednotnou rychlostí 30 km/hod. Podn*tu k 
zadání této studie p'edcházely opakující se stí)nosti ob#an, 
Nov"ch Jesen#an na p'ekra#ování povolené rychlosti neukáz-
n*n"mi 'idi#i a nejednotnost p'edepsané rychlosti v jednotli-
v"ch ulicích. 

AKTUÁLNÍ D%NÍ 
NA CYKLOSTEZCE

M!sto Pardubice plánuje do kon-
ce b"ezna podat %ádost o územní 
rozhodnutí pot"ebné k v)stavb! 
cyklostezky do Dra%kovic. Plat-
né rozhodnutí by mohlo získat 
do $ty" m!síc* od podání, tedy 
p"ibli%n! do konce prázdnin. 
Projektová dokumentace se 
zpracovává do t"í etap. Ta prv-
ní zahrnuje úsek z Pardubic do 
Dra%kovic, druh) se t)ká pr*-
jezdy Dra%kovicemi a t"etí úsek 
vede z Dra%kovic do Mikulovic. 
M!stsk) obvod se dohodl se 
Slu%bami m!sta Pardubic na in-
stalaci ve"ejného osv!tlení tak, 
aby nic nebránilo získání staveb-
ního povolení.

MY$Í DÍRA BUDE 
MÍT NOV- CHODNÍK

Obvod plánuje v)stavbu ve"ej-
ného osv!tlení a rekonstrukci 
chodník* u tzv. My&í díry mezi 
ulicemi Na Zábo"í a Kpt. Ná-
lepky. Práce za$nou na ja"e a 
hotovo by m!lo b)t do prázd-
nin. Radnice tak reaguje na 
p"ipomínky n!kter)ch ob$a-
n*. A mimochodem – víte, %e 
máme dv! my&í díry v obvo-
du? +íká se tak také podchodu 
u polikliniky…

SPOTTE.I NA DOLÍ&KU

U cyklostezky „Na Dolí$ku“ se 
scházejí spotte"i a sledují tu p"i-
stávání a starty letadel. A mají 
pro to zázemí – m!stsk) obvod 
tady vybudoval zpevn!nou plo-
chu a postavil lavi$ky. Mohou 
tu odpo$ívat nejen spotte"i, ale 
také t"eba cyklisté, $i brusla"i. 
Radnice tu také umístila infor-
ma$ní tabuli.
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ANO, jsem.

Karel Norek, 
zastupitel zvolen! za KPP

Slav*na Broulíková,
radní zvolená za "SSD

Ur$it! ano. Odleh$ilo by se st"edu m!sta 
minimáln!  z d*vodu spojení ob$an* na-
&eho obvodu s nemocnicí ...

Souhlasím. V&e by se ale m!lo budovat 
v návaznosti na jihov)chodní obchvat.

SB%R PAPÍRU 
V DRA/KOVICÍCH 

Místní komise v Dra%kovicích 
iniciovala dal&í sb!r papíru, kter) 
pravideln! po"ádá místní mate"-
ská &kola. Sb!r se tentokrát usku-
te$ní ve dnech 24. a 25. b"ezna 
v%dy od 8.30 hod. do 13.00 ho-
din. V)t!%ek je vyu%íván na ná-
kup u$ebních a dal&ích pom*cek.



Poplatek ze ps) se platí za psy star%í 
3 m'síc). Poplatek platí dr!itel psa. 
Dr!itel je fyzická nebo právnická oso-
ba, která má trval$ pobyt nebo sídlo v 
územním obvodu statutárního m'sta 
Pardubice. P#iznání k vym'#ení po-
platku je povinen podat ka!d$, komu 
vznikla poplatková povinnost dle 
v$%e uvedené obecn' závazné vyhlá%-
ky.
Sazba poplatku: dr!itel má trvalé byd-
li%t' nebo sídlo v rodinn$ch domech 
a v dvougenera"ních domech, mající 
charakter rodinného domu v Dra!ko-
vicích je poplatek 100 K" za jednoho 
psa/rok, 150 K" za ka!dého dal%ího 
psa/rok; dr!itel má trvalé bydli%-
t' nebo sídlo v ostatních domech v 
Dra!kovicích (bytov$ objekt s více 
byty, kter$ nemá povahu rodinného 
domu) je poplatek 600 K" za jedno-
ho psa/rok, 800 K" za ka!dého dal%í-
ho psa/rok; dr!itel má trvalé bydli%t' 

nebo sídlo v rodinn$ch domech i v 
dvougenera"ních rodinn$ch domech, 
majících charakter rodinného domu, 
ve m'st', krom' k.ú. Dra!kovice je 
poplatek 200 K" za jednoho psa/rok, 
300 K" za ka!dého dal%ího psa/rok; 
dr!itel má trvalé bydli%t' nebo sídlo v 
ostatních domech je poplatek 1200 K" 
za jednoho psa/rok, 1500 K" za ka!-
dého dal%ího psa/ rok; dr!itel je po-
!ivatel invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého d)chodu, 
kter$ je jeho jedin$m zdrojem p#í-
jmu, anebo dr!itel, kter$ pobírá dva 
z t'chto d)chod) sou"asn', p#i"em! 
jsou jeho jedin$m zdrojem p#íjm), 
anebo po!ivatel sirot"ího d)chodu je 
poplatek 200 K" za jednoho psa/rok, 
300 K" za ka!dého dal%ího psa/rok.
Poplatek je splatn$ - ne"iní-li sazba za 
jednoho psa více ne! 400 K", nejpozd'ji 
do 15.03.2014 "iní-li sazba za jednoho 
psa více ne! 400 K", ve "ty#ech stejn$ch 

splátkách 15. 03. 2014, 15. 05. 2014, 
15. 08. 2014, 15. 11. 2014
V p#ípad' dr!ení psa po dobu krat%í ne! 
jeden rok se platí poplatek v pom'rné 
v$%i, která odpovídá po"tu i zapo"at$ch 
kalendá#ních m'síc). Za jednotlivé 
m'síce do konce kalendá#ního roku se 
platí 1/12 stanovené sazby. P#i zm'n' 
místa trvalého pobytu nebo sídla platí 
pro v$po"et pom'rné v$%e poplatku 
stejn$ zp)sob v$po"tu.
Proká!e-li dr!itel psa jeho získání p#e-
vzetím z útulku, na jeho! náklady p#i-
spívá statutární m'sto Pardubice, bude 
od poplatku osvobozen na dobu od 
vzniku poplatkové povinnosti do konce 
následujícího kalendá#ního roku.
V obecn' závazné vyhlá%ce ". 7/2010, 
o místním poplatku ze ps), ve zn'ní 
obecn' závazné vyhlá%ky ". 13/2011 
jsou uvedeny je%t' dal%í p#ípady osvo-
bození od poplatku.
V pr)b'hu února – b#ezna 2014 jsou 
jednotliv$m poplatník)m doru"eny slo-
!enky na platbu místního poplatku. Tyto 
slo!enky z vlastní iniciativy zasílá Ú#ad 
m'stského obvodu Pardubice V. Povin-
nost zaplatit tento poplatek tedy nevy-
pl$vá z obdr!ení slo!enky, ale je stanove-
na v$%e uveden$mi právními p#edpisy. 

Slo!enky jsou zasílány s "ástkou, která 
bude zahrnovat jak místní poplatek za 
rok 2014, tak i p#ípadné nedoplatky z 
p#edchozích let v". p#ípadn$ch zv$%ení 
za nezaplacen$ místní poplatek za p#ed-
chozí roky. Poplatek lze platit p#evodem 
na ú"et, na po%t', v hotovosti na poklad-
n' Ú#adu MO Pardubice V. Pro zjedno-
du%ení identi&kace platby na pokladn' 
ú#adu vezm'te s sebou p#íslu%nou po%-
tovní poukázku. P#i platb' p#evodem 
na ú"et je nutno uvést variabilní symbol 
poplatníka a speci&ck$ symbol. Pokud 
nebude u p#ijaté platby mo!no zjistit 
variabilní symbol, nelze správn' p#i#adit 
platbu k p#íslu%nému poplatníkovi.
V p#ípad' nezaplacení tohoto poplat-
ku se postupuje v souladu se zákonem 
". 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve zn'ní pozd'j%ích p#edpis) a záko-
nem ". 280/2009 Sb., da(ov$ #ád, ve 
zn'ní pozd'j%ích p#edpis), tzn. !e ne-
zaplacené poplatky se vym'#ují a ná-
sledn' dochází k jejich exekuci.
Dal%í informace o poplatku m)!ete 
získat p#ímo na odboru ekonomickém 
Ú#adu m'stského obvodu Pardubice V, 
-e%kova 22 u Ing. M. Kolesárové, p#í-
zemí ". dve#í 109, e-mail: marie.kolesa-
rova@umo5.mmp.cz, tel: 466 301 267.
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Informace k místnímu poplatku ze ps+ v roce 2014
Místní poplatek ze ps+ na území m&sta Pardubic je stanoven na základ& zákona 
%. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn&ní pozd&j$ích p#edpis+, p#íslu$-
nou obecn& závaznou vyhlá$kou %. 7/2010, o místním poplatku ze ps+, ve zn&ní 
obecn& závazné vyhlá$ky %. 13/2011 (text vyhlá$ky lze nalézt na http://www.par-
dubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-narizeni/, rovn&' je k dispozici v písemné 
podob& u na ú#ad& m&stského obvodu).

Které stavební ,rmy budou v obvodu pracovat? 
V pátém m'stském obvodu se bude 
piln' opravovat a renovovat. V$b'ro-
vá komise m'sta vybrala dodavatele 
prací v ulici V Ráji v úseku od ulici 
Teplého – Milheimova, zvít'zila firma 
MIROS dopravní stavby, a.s. V t'ch-
to dnech za"ínají stavební úpravy ve 
stejné ulici, tentokrát v úseku p#ed 
basketbalovou halou. O této rekon-
strukci podrobn'ji pí%eme na stran' 5
na%eho Hlasatele. Svého stavitele má 

také projekt Integrovaného plánu 
rozvoje m'sta (IPRM) na Dukle za 
tém'# 12 milion) korun, kter$ bude 
realizovat firma COLAS CZ. V rám-
ci IPRM bude také opravena ulice 
Marty Exnarové, kam p#ijdou d'lní-
ci firmy MIROS dopravní stavby, a.s. 
„Rada m'sta se zab$vala také renova-
cí vnitrobloku v Jiránkov' ulici. Tam 
budou pracovat Slu!by m'sta Pardu-
bic, a.s. Dal%ím vnitroblokem, kter$ 

se do"ká rekonstrukce, je ten v ulici 
Lexova. Tyto práce bude realizovat 
královéhradecká firmy MATEX HK, 
s.r.o.,“ informuje starosta M'stského 
obvodu Pardubice V Ji#í Hájek. 
Oprav se zatím nedo"kají d'tská h#i%-
t' a zahrady mate#sk$ch %kol v Gru-
sov' ulici a na Bene%ov' nám'stí. Na-
bídku toti! podal jen jeden dodavatel 
a Rada m'sta Pardubic musela zadá-
vací #ízení zru%it. 

Zájemci o #lenství 
ve volebních 
komisích hlaste se!
Pokud máte zájem b$t "lenem voleb-
ních komisí p#i volbách do Evropské-
ho parlamentu, hlaste se na radnici 
M'stského obvodu Pardubice V, a to 
na telefonním "ísle 466 301 270, nebo 
na e-mailu renata.rihova@umo5.mmp.
cz. Evropské volby se konají ve dnech 
23. a 24. kv'tna 2014.

Vysadit strom není „jen tak“
Ka!d$ by cht'l mít v okolí svého bydli%t' krásné prost#edí a leckoho tak na-
padne vysadit si u bytového domu strom. Jen!e to není tak jednoduché, jak 
to na první pohled vypadá. Pozemky v okolí dom) jsou ve vlastnictví m'sta, 
kterému pak vzniká povinnost se o d#eviny starat, a tedy i finan"ní náklady. 
V't%í problém v%ak m)!e nastat v p#ípad' rekonstrukce vnitroblok), kdy je 
nutné strom pokácet a vznikají zbyte"né spory mezi vlastníkem pozemku 
a tím, kdo strom vysadil. Stromy jsou "asto vysazovány p#íli% blízko domu 
a ko#enové systémy pak naru%ují stavbu, nadzvedávají dla!bu apod. Dal%ím 
problémem je spadané listí "i  nesklizené ovoce, na které si obyvatelé ze sou-
sedství st'!ují. 
Pokud máte zájem o v$sadbu d#evin u bytového domu, ale t#eba také o umís-
t'ní lavi"ky, obra+te se na p#edsedu svého sdru!ení vlastník). Ten m)!e 
vznést tento po!adavek na radnici k projednání. 

S p#ípadnou rekonstrukcí nám'stí Dukelsk$ch hrdin) souvisí i nutná úprava kone"né za-
stávky linky m'stské hromadné dopravy "íslo 5. Jedná se o zkapacitn'ní to"ny a v$stavbu no-
vého trak"ního vedení. Krom' linky "íslo 5 sem toti! v budoucnu budou zají!d't i linky 6 a 7.

Rekonstrukce to%ny „p&tky“

ilustra"ní foto: wikipedie



PÁLENÍ !AROD"JNIC

st!eda 30. dubna 2014, od 18:00 hodin

Restaurace a penzion Pod Vinicí

K Vinici 1901, Pardubice

PROMENÁDNÍ KONCERTY
série promenádních koncert" pardubick#ch kapel

zahajovací koncert pátek 6. $ervna 2014, od 17:00 hodin

hraje DH %iva&anka 

prostor p!ed DK Dukla

Gorkého 2573, Pardubice 

Dal'í koncerty následují ka(d# pátek, v(dy od 17:00 hodin a( do 

26. zá!í 2014.

Hrají DH %iva&anka, DH Pern'tejna, Garant, Pardubická 'estka, KV 

Band a Orchestr Jana Kví$aly. 

POU# NA DUKLE

tradi$ní dukelská pou)

sobota 14. $ervna 2014, od 13:30 hodin

prostor p!ed DK Dukla

Gorkého 2573, Pardubice 

schopen zjistit majitele a kontakt na 

sopustní úter) b)valo poslední p#íle&itostí 
k hodování p#ed 'ty#icetidenním p%stem. 

lepé hostiny, ve m!stech a na vesnicích 
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Na dukelském masopustu se sn#dlo na 450 koblih
KAM NA P"TCE
PLETENÍ POMLÁZEK

Pletení pomlázek a netradi!ní ochutnávka limitované edice zeleného piva

NA ZELEN" #TVRTEK ZELENÉ PIVO

$tvrtek 17. dubna 2014, od 17:30 hodin

Restaurace DERBY

Resslova 2279, Pardubice

PARDUBICK$ VINA%SK$ 
P&LMARATON 2014 

sobota 19. dubna 2014, od 9:30 hodin 

3 b*(ecké okruhy

www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz 

PÁLENÍ !AROD"JNIC

st!eda 30. dubna 2014, od 15:00 hodin

H!i't* SK Jesni$ánky

Raisova ul., Pardubice

Pavel Studni!ka,

Dá se #íci, &e tuto lokalitu velmi dob#e znám, strávil 
jsem tam n!jak) 'as v zeleném suknu v dob! mého 
„vojákování“. Propojka by ur'it! m!la sv%j smysl pro 

trasy do Pardubi'ek. Navíc by se tato lokalita dala 
kone'n! do po#ádku, náletové d#eviny a nepo#ádek 

Více informací nejenom o akcích v na'em m*stském obvodu najdete na www.pardubice5.cz
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V Dra#kovicích cvi(ili hasi(i
Na mezinárodní den 'en, v sobotu 8. b"ezna, prov!"ovali své schopnos-
ti dobrovolní hasi$i z Dra'kovic. Sbor dobrovoln%ch hasi$) tu upo"ádal 
cvi$ení zam!"ené zejména na kácení d"evin. „Pro#kolil jsem hasi$e v prá-
ci s motorovou pilou. V rámci cvi$ení jsme pak v parku pokáceli n!ko-
lik such%ch a po#kozen%ch strom). Kácení a odklízení strom) je toti'  
jednou z mnoha $inností, kterou hasi$i vykonávají,“ "íká velitel jednotky 
Martin Novotn%. Cvi$ení p"ihlí'eli i zástupci m!stského obvodu, se kte-
r%m dra'kovi$tí hasi$i obnovili spolupráci. Dra'kovi$tí také mají nové 
webové stránky www.drazkovice.wz.cz, kde mají sv)j odkaz i dobrovolní 
hasi$i. Na stránkách se aktuáln! mimo jiné dozvíte o sb!ru 'eleza. Ten se 
koná 5. dubna. 

Zápis s pejskem a ko(i(kou 
na Základní "kole Sta)kova
Dne 5. a 6. února 2014 se konal na 
Základní #kole Pardubice, Sta,kova 
128  zápis do prvních t"íd. Stejn! 
jako v letech p"ede#l%ch, i letos byl 
motivován pohádkov!. Dv! hlavní 
postavy ze známé knihy Josefa -ap-
ka Povídání o pejskovi a ko$i$ce pro-
vázely d!ti cel%m zápisem tak, aby 
odstranily ostych a trému mal%ch 
p"ed#kolák). 

Zápis probíhal soub!'n! ve dvou t"ídách. 
Bylo zapsáno 105 d!tí, z toho 24 'ádají 
o odlo'ení #kolní docházky. Zb%vajících  
81 d!tí bude rozd!leno do t"ech t"íd. 
Srde$n! se na budoucí prv,á$ky t!#íme!

Pedagogové Z( Pardubice,
 Sta)kova 128

Pozvánka na recita(ní sout$# 
Dne 20. b"ezna 2014 u p"íle'itosti Sv!tového dne poezie (21. b"ezna) se bude konat  
na Základní #kole Sta,kova recita$ní sout!' 'ák) 1.-5. ro$níku. V pr)b!hu m!síce 
února a b"ezna probíhají p"edkola, ze kter%ch postupují nejlep#í recitáto"i. 
Zveme v#echny rodi$e a známé, aby p"i#li povzbudit ú$inkující!

Pedagogové Z( Pardubice, Sta)kova 128

Turnaje U Zeleného stromu
Hosp)dka U Zeleného stromu pravideln! po"ádá tane$ní ve$ery nebo turnaje 
ve stolním tenise $i karetních hrách. Aktuální program naleznete p"ímo v hos-
p)dce nebo na webov%ch stránkách www.hospoda-uzelenehostromu.cz. Zatím 
poslední akcí byl karetní turnaj v „Pr#í“, kterého se zú$astnil i starosta obvodu 
Ji"í Hájek.

Co nového v mate%ské "kole Kamarád? 
Sice letos zima je#t! neuká-
zala svou pravou tvá", ale i 
tak nastal poslední m!síc 
tohoto období – únor. Leto#-
ní únor byl sice op!t krátk%, 
ale p"esto pln% akcí pro d!ti, 
rodi$e a ve"ejnost nejen z 
na#eho obvodu. -ekala nás 
dv! divadelní p"edstavení, 
náv#t!va exotick%ch je#t!r), 
karneval, dv! odd!lení bu-
dou nav#t!vovat solnou jes-
kyni a také jsme se zapojili 

do masopustního pr)vodu. 
Otev"eli jsme dve"e #kolky 
#iroké ve"ejnosti a uspo"á-
dali Den otev"en%ch dve"í, 
v rámci kterého si v#ichni 
mohli prohlédnout prostory 
a vybavení na#í #kolky a na-
hlédnout i do zákulisí práce 
a her s d!tmi.
V b"eznu prob!hne retro-
fotografování d!tí, divadel-
ní p"edstavení v M., kera-
mická velikono$ní dílna pro 

d!ti a rodi$e a hlavn! tak 
o$ekávan% zápis do mate"-
sk%ch #kol.
A pak pomalu p"ivítáme tak 
o$ekávané jaro a vydáme se 
na n!kolik v%let) do p"íro-
dy, za zví"átky do Babi$$ina 
dvore$ku, Apolenky nebo 
na Pasí$ka.

Na va"i náv"t%vu se t%"í d%ti 
a zam%stnanci M( Kama-
rád, Teplého ulice

Na Dukle se se"li piráti

Pirátsk% karneval, kter% uspo"ádal M!stsk% obvod Pardubice V, p"ilákal n!kolik 
desítek d!tí i jejich rodi$). V!t#ina z nich vzala název karnevalu jako inspiraci a v 
Dom! kultury Dukla se tak se#la celá "ada pirát) a pirátek v#ech v!kov%ch kategorií. 
Dopl,ovali je mu#ket%"i, princezny, ale t"eba i hasi$i $i upí"i. Krom! her, písni$ek 
a sout!'í se d!tem p"edstavili i malí karatisté. Programem provázel Libor .tumpf. 
„Karneval jsme letos po"ádali poprvé a ud!lalo mi velkou radost, 'e se se#lo tolik 
d!tí. Je to dal#í z akcí, je' chceme za"adit do tradi$ních program) v m!stském ob-
vodu,“ "ekl starosta obvodu Ji"í Hájek. 



ZPRÁVY ODJINUD

Akce k 2. ro(níku oslav Sv!tového 

dne porozum!ní autismu

„Mám sv&j sv"t, ale mám Vás rád“ – je 
název v(stavy tvo#iv(ch prací osob s au-
tismem, která se uskute%ní od  2. do 14. 4. 
2014 v AFI Paláci. Po cel( den 2. dubna se 
budou od 10 do 17 hodin konat v AFI akce 
zam"#ené na zv(!ení pov"domí o autismu: 
ukázky speci*ck(ch pom&cek, v(ukov(ch 
metod, p#edstavení Adresá#e slu$eb pro 
osoby s autismem v%. doprovodného pro-

gramu (bubnování, hry se psem, hudební 
a tane%ní vystoupení). V autobusech a 
trolejbusech MHD v Pardubicích budou 
zve#ej)ovány vzkazy, tentokrát na téma 
„Pe%uji o autistu“ a budou o zku!enostech 
pe%ujících osob. Konat se budou také dal!í 
aktivity – p#edná!ky a besedy o autismu, 
Kulat( st&l na téma „Priority osob s autis-
mem“, osv"tová akce Adventor o. s. „Pu-
tování po proudu“ o putování autist& po 
'eské republice a Dny otev#en(ch dve#í. 

Do akcí jsou zapojeny organizace zab(va-
jící se problematikou autismu, rodi%e d"tí 
s autismem, statutární m"sto Pardubice, 
Pardubick( kraj a organizují je Rodinné 

Integra%ní Centrum a Lentilka - D"tské 
rehabilita%ní centrum. Více informací: 
www.ric.cz., www.drclentilka.cz. 

Mgr. Pavla Vltavská, vedoucí RIC

„Letos nás %eká deset dostihov(ch 
dn&, sedm r&zn(ch sportovních pod-
nik& a celá #ada dal!ích akcí. Doufá-
me, $e leto!ní rok se povede stejn", 
nebo je!t" lépe ne$ rok minul( – vloni 
se nám toti$ poda#ilo vytáhnout hos-

poda#ení do %ern(ch %ísel. Pohybuje-
me se na zisku p#ibli$n" dvou milion& 
korun,“ #ekl na úvod Petr Bene!. Zisk 
Dostihov( spolek vygeneroval p#ede-
v!ím díky Velké pardubické, ale i ostatní 
akce byly z ekonomického pohledu zají-

mavé. „Myslím, $e je dob#e, $e závodi!-
t" v posledních dvou letech hospoda#í 
dob#e a hlavn", $e se sna$í nabídnout di-
vák&m rozmanit( program. Osobn" se 
t"!ím nejen na dostihy, ale také t#eba na 
%ervencové Mistrovství 'eské republiky 
ko)sk(ch sp#e$ení, které se v Pardubi-
cích uskute%ní v&bec poprvé,“ prozradil 
Bene!.  
Dostihová sezona o*ciáln" za%íná 
v tradi%ním termínu 8. kv"tna, ale 

první náv!t"vníky p#ivítá závodi!t" u$ 
v dubnu. To se koná turnaj v extrém-
ním golfu Ve stopách Velké pardubic-
ké nebo závody jarní v!estrannosti, 
kdy musí kon" a jejich jezdci zvládat 
drezuru, parkurové skákání i jízdu 
v terénu. „Z na!eho obvodu to máme 
na závodi!t" skute%n" jen mal( kou-
sek cesty, tak se poj+me bavit, fandit 
a u$ívat si krásu koní a dostihového 
sportu,“ vyz(vá zastupitel Petr Bene!. 
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Na závodi)t! to máme kousek p"es les, tak se poj%me bavit

Sv!tov# den porozum!ní autismu

V Hlasateli si povídáme se zastupitelem M!stského obvodu Pardubice V Petrem 

Bene)em, kter# je zárove& p"edsedou Dozor(í rady Dostihového spolku a.s., o 

dostizích. Nejinak tomu bude i tentokrát. Chceme vás krátce pozvat na dostihové 

závodi)t!, které letos op!t p"ipravilo bohat# program a n!kolik novinek.  

Sv!tov# den autismu je vyhlá)en Valnou hromadou OSN na 2. dubna a jeho 

cílem je zv#)ení informovanosti o problematice autismu. Autismus je jednou z 

nejzáva$n!j)í poruch d!tského mentálního v#voje. D'sledkem poruchy je, $e 

dít!, dosp!lí dob"e nerozumí tomu, co vidí, sly)í a pro$ívá. Du)evní v#voj je 

díky tomuto handicapu naru)en hlavn! v oblasti komunikace, sociální inter-

akce a p"edstavivosti. Dle statistik vypl#vá, $e v sou(asné dob! se narodí ka$dé 

100. dít! s poruchou autistického spektra.

Divadlo ji$ láká na plenérová p"edstavení na Kun!tické ho"e
V(chodo%eské divadlo sice letos na Ku)ce 
neuvede $ádnou novinku, na tu si musí-
me po%kat do p#í!tího léta, kdy by se pod 
hradem m"la uskute%nit premiéra slav-
ného Limonádového Joea v re$ii Milana 
Schejbala (re$iséra divácky velmi úsp"!né 
Charleyovy tety), t"!it se v!ak m&$eme na 
reprízy legendární Balady pro banditu. 
Pardubickou verzi zbojnického muzikálu 
re$íroval Michael Tarant, jen$ zam"stnal 
tém"# cel( hereck( soubor V(chodo%eské-
ho divadla, kter( doplnil i po%etn(m sbo-
rem tane%ník& a zp"vák& a folk-folklórní 
kapelou Trdlo. 
Na jeden víkend se do magického pro-
storu pod hradem navrátí také oblíbená 
komedie Sen noci svatojánské, kterou na-
zkou!el slovensk( re$isér Marián Pecko. 
O úsp"chu jeho nastudování sv"d%í nejen 
velk( divácky zájem, ale i Cena noviná#& 
pro nejlep!í inscenaci V'D roku 2012! 
Pokud tedy máte rádi plenérová p#edsta-
vení, neváhejte a zastavte se v p#edprodeji 

divadla, proto$e vstupenky na Kun"tickou 
horu jsou ji$ v prodeji!

Termíny p"edstavení na Kun!tické ho"e

30. a 31. kv!tna 20:30
M. Uhde – M. )t!dro* / Balada pro banditu
1. #ervna 20.30 
M. Uhde – M. )t!dro* / Balada pro banditu 
6., 7. a 8. #ervna 20.30
M. Uhde – M. )t!dro* / Balada pro banditu 
20., 21. a 22. #ervna 20.30
M. Uhde – M. )t!dro* / Balada pro banditu 
27., 28. a 29. #ervna 20.30
W. Shakespeare / Sen noci svatojánské

Pohodové ned!lní odpoledne 

v divadle s Blbcem k ve(e"i

V(chodo%eské divadlo p#ichází s novin-
kou, kterou chce svá p#edstavení p#iblí$it 
i dojí$d"jícím divák&m %i cel(m rodinám, 
které nemohou nav!t"vovat divadlo v tra-
di%ním ve%erním %ase. Ned"lní odpoledne 
je jako stvo#ené pro rodinnou náv!t"vu di-

vadla, proto nov" p#ipravujeme cyklus Po-
hodová ned"le, co$ bude jakési odpolední 
„matiné“ (v p#eneseném v(znamu kulturní 
akce konaná d#íve ne$ v obvyklou dobu), 
v rámci kterého odehrajeme n"které z na-
!ich p#edstavení u$ od 16.00 hodin, navíc 
za p#ízniv"j!í cenu, ne$ je klasické vstupné. 
Prvním takov(m p#edstavením bude  
30. b#ezna komedie Blbec k ve%e#i, je$ vás 
zavede do domácnosti bohatého nakla-

datele Pierra Brochanta, kter( má spolu 
se sv(mi p#áteli zvlá!tní zálibu v po#ádání 
pravideln(ch „ve%e#í blbc&“, na které ka$d( 
p#ivádí své nové objevy. -ádn( z „blbc&“ 
samoz#ejm" netu!í, pro% byl ve skute%nosti 
pozván. Jednoho dne se v!ak tento Pierr&v 
koní%ek pon"kud zkomplikuje a zprvu de-
kadentní legrácka pro pobavení za%ne na-
bírat na obrátkách…  

Radek Smetana, PR mana(er V&D

roce 2014
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LU!T"NÍ O#CENY

JARNÍ K!Í"OVKA

POZNEJTE OBVOD

VÍTE, 'E...Znáte dob"e své okolí? Pak s námi sout%#te a 
poznávejte obvod. Pokra$ujeme v sout%#i, která 
prov%"uje va&i znalost míst a zákoutí v pátém 
m%stském obvodu. Poznáváte toto místo? 
Pokud ano, posílejte své odpov%di do 30. dubna 
2014 na adresu Ú"ad m%stského obvodu Pardu-
bice V, kancelá" starosty, (e&kova ulice 22; nebo 
e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. 
Nezapome*te uvést heslo POZNEJTE OBVOD 
a také sv'j podpis!

V minulém vydání Hlasatele jsme vám nabídli 
detail památníku letc'm 2. sv%tové války na ná-
m%stí Dukelsk!ch hrdin'. Správn% odpov%d%li a 
drobné ceny vyhrávají:
Milan Vodrá)ka, Hana Pelcáková, Josef Tunheber

Gratulujeme. Svou v!hru si m'#ete vyzved-
nout na sekretariátu starosty. Termín p"evzetí 
v!hry si m'#ete domluvit na telefonním $ísle 
466 301 270.

Správné zn%ní tajenky z minulého $ísla zn%lo „$as váno$ní“.
Vylosovan!mi v!herci jsou:
Miroslav Durchánek, Lenka Motlová, Luká/ Proke/
 
Gratulujeme. Svou v!hru si m'#ete vyzvednout na sekretariátu starosty. Termín p"evzetí v!hry si m'#ete domluvit na tele-
fonním $ísle 466 301 270.

Lu&t%te i tentokrát. Správné zn%ní tajenky posílejte do 30. dubna 2014 na adresu Ú"ad m%stského obvodu Pardubice V, kance-
lá" starosty, (e&kova ulice 22; nebo e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. Nezapome*te uvést heslo K+Í,OVKA. 

Rozhovor s man#ely Koubkov!mi nás 
inspiroval k tématu „v!ro$í svatby“. 
V redakci toti# vznikla diskuze jaké 
p"ízvisko má &edesát sedm let trvající 
man#elství. Zjistili jsme, #e #ádné. A 
tak se ptáme za vás. Víte, #e: 

Ur$it!m názvem je ka#doro$ní v!ro$í 
svatby ozna$ováno pouze prvních 15 
let.
Man#elství trvající déle ne# 15 let zís-
kává ozna$ení pro v!ro$í svatby v#dy 
po p%ti letech.

P"i kulatém $i vy&&ím v!ro$í svatby je 
mo#né obnovit man#elsk! slib.

Pojmenování v!ro$í svatby: 
1 rok - bavln%ná svatba
2 roky - papírová svatba
3 roky - ko#ená svatba
4 roky - kv%tinová (ovocná) svatba
5 let - d"ev%ná svatba
6 let - #elezná (zinková) svatba
7 let - vln%ná (m%d%ná) svatba
8 let - bronzová (plechová) svatba
9 let - m%d%ná (hlin%ná) svatba
10 let - cínová (r'#ová) svatba
11 let - ocelová svatba
12 let - hedvábná svatba
13 let - krajková svatba
14 let - slonovinová svatba
15 let - sklen%ná (k"i&-álová) svatba
20 let - porcelánová svatba
25 let - st"íbrná svatba
30 let - perlová svatba
35 let - korálová (ln%ná, plát%ná) 
svatba
40 let - rubínová svatba
45 let - safírová svatba
50 let - zlatá svatba
55 let - smaragdová svatba
60 let - diamantová svatba
65 let - kamenná svatba
70 let - platinová (briliantová, bla-
hodárná) svatba
75 let - korunova$ní svatba

Zdroj: wikipedia 

www.pardubice5.cz



Datum 20. kv!tna je inspirová-
no dnem narození pr"kopníka 
#eské aviatiky Ing. Jana Ka$para. 
V lo%ském roce byla u p&íle'itosti 
130. v(ro#í jeho narození slav-
nostn! odhalena zrekonstruova-
ná hrobka rodiny Ka$parov(ch, 
která p&edtím dlouhá léta chát-
rala, a u' tehdy u projektu stál 
i pát( m!stsk( obvod. „Proto'e 
Jan Ka$par je v(znamn(m rodá-
kem Pardubic a svou stopu zane-
chal i u nás, rozhodli jsme se re-
konstrukci hrobky )nan#n! pod-
po&it. Jsem p&esv!d#en, 'e je sko-
ro na$í povinností uchovávat pa-
mátku lidí, kte&í se zaslou'ili o 
zviditeln!ní a rozvoj na$eho m!s-
ta,“ &ekl starosta Ji&í Hájek, kte-
r( ve své podpo&e projekt" Spo-
le#nosti Jana Ka$para pokra#oval 
i v leto$ním roce. „Nápad Spo-
le#nosti Jana Ka$para otev&ít na 
h&bitov! nau#nou stezku se mi 

velmi líbil. Krom! Ka$para tu to-
ti' odpo#ívají i dal$í velikáni, kte&í 
stejn! jako Ka$par mají pro tech-
nick( rozvoj velk( v(znam.“ Plá-
nek nau#né stezky je umíst!n p&í-
mo u vchodu do staré #ásti m!st-
sk(ch h&bitov", kde se lze sezná-
mit také s 'ivotopisy osobností. 

BARON ARTUR KRAUS
Nau#ná stezka za#íná u vchodu 
do staré #ásti m!stsk(ch h&bitov" 
a hned po pár metrech se zastavu-
je u rodinné hrobky barona Ar-
tura Krause. Byl nad$encem pro 
astronomii, v roce 1912 ve svém 
dom! zalo'il první lidovou hv!z-
dárnu p&ístupnou ve&ejnosti, spo-
luzakládal i *eskou astronomic-
kou spole#nost. Krom! astrono-
mie se zajímal o v$echny sporty. 
Do let 1895 – 98 spadají jeho prv-
ní pokusy s ornitoptérou – bez-
motorov(m letounem. Zalo'il 

Aviatické dru'stvo v Pardubicích 
a jako &editel let" spoluorganizo-
val letecké pokusy Jana Ka$para. 

EUGEN !IHÁK
Druh(m zastavením je hrob bra-
trance Jana Ka$para a letecké-
ho konstruktéra Eugena *iháka. 
S Janem Ka$parem, ale také sv(m 
bratrem Hugem, se za#al o letec-
tví zajímat v letech 1908 – 1909. 
V kv!tnu roku 1912 získal jako 
v po&adí 4. #esk( pilot meziná-
rodní pilotní diplom. In memori-
am získal roku 1962 ocen!ní Me-
zinárodní letecké federace v Pa&í-
'i jako první #esk( leteck( kon-
struktér. 

JAN KA"PAR
Ing. Jan Ka$par je prvním #esk(m 
aviatikem. Zajímal se o automo-

bily, pracoval v automobilovém 
pr"myslu v N!mecku. Po návratu 
do *ech za#al s prvními leteck(-
mi pokusy. První let p&ed diváky 
uskute#nil 16. dubna 1910. Dál-
kov( p&elet z Pardubic do Pra-
hy na letounu Bleriot se vyda&il 
13. kv!tna 1911. 

JAN PERNER
Nau#ná stezka p&ivádí náv$t!vní-
ky i k hrobu projektanta a stavite-
le 'elezni#ních tratí Ing. Jana Per-
nera. Projektoval 'elezni#ní trat! 
v carském Rusku, pracoval jako 
vrchní in'en(r na generálním 
&editelství státních drah v Pra-
ze. Podílel se na vybudování tra-
ti z Olomouce p&es Pardubice do 
Prahy a byl to on, kdo v roce 1845 
osobn! &ídil lokomotivu prvního 
vlaku v Pardubicích. 

HlasatelHlasatel
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Slovo starosty

PRO JESNI!ÁNKY | PRO DUKLU | PRO SK#IVÁNEK | PRO DRA$KOVICE | PRO VI"%OVKU | PRO NOVÉ JESEN!ANY

Ladislav Dole&al, 
místostarosta zvolen! za "SSD

Petr Kubí'ek, 
radní zvolen! za Pardubáky

Ji(í Hájek,
 starosta zvolen! za SPP

ANKETA NA TÉMA: M)LA BY LINKA !ÍSLO 6 JEZDIT ULICÍ STA%KOVOU NEBO GORKÉHO?

Ji(í Hájek, 
starosta MO V+ODVDWHO+ODVDWHO

naz!váme nám"stím Dukelsk!ch hrdin#, rozhod-
n" funkci nám"stí neplní. Nejd$íve pot$ebujeme 
mít jasnou a %nan&n" realizovatelnou koncepci 
celkové rekonstrukce. Koncepci, která bude velmi 
detailn" projednána s lidmi 'ijícími v nejbli'(ím 

+ODVDWHO+ODVDWHO

jeho rekonstrukci. Byl bych jen velmi nerad, aby 

se jméno Jana Ka(para stalo objektem osobního 

politického zviditel)ování a r#zn!ch politick!ch 
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Zakladatele dopravy mapuje nová nau'ná stezka
Leto*ní ro'ník akce Den dopravy, kter+m si Pardubice p(ipo-
mínaly v+znam m,sta jako k(i&ovatky dopravních cest, byl 
také vzpomínkou na velikány a pr-kopníky v oblasti dopra-
vy. Velká 'ást celodenního programu se odehrávala na m,st-
sk+ch h(bitovech, kde se hosté poklonili památce 'ty( v+znam-
n+ch osobností – Jana Ka*para, Eugena !iháka, barona Artura 
Krause a Jana Pernera. Místy jejich posledního odpo'inku od 
20. kv,tna provází i nov, otev(ená nau'ná stezka. Slavnostn, ji 
otev(eli nám,stek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Du-
*ek a starosta M,stského obvodu Pardubice V Ji(í Hájek. 

Linku MHD !. 6 nevyu"ívám. Jeliko" ne-
jsem z t#ch lidí, kte$í mají názor za ka"dou 
cenu a na cokoliv (bez ohledu na skute!nou 
znalost v#ci)  tak odpovídám po pravd# = 
nevím.

Linka MHD !. 6 by se m#la vrátit do ulice 
Sta%kova.Tím by se vyu"ila nedávno opra-
vená ulice Jilemnického s prostory pro za-
stávky. Po rekonstrukci by se do ulice Gor-
kého vrátila jen linka !. 10.

rostovy kancelá(e se uhnízdili holubi. 
Rodi'e se starají o dv, mlá.ata, která by 

– !e*kova ulice. „N,kte(í kolegové si 
dobírají, &e si vychovávám vlastního 

pe*e. Ale proto&e razím heslo ‚otev(ené 

Pod okny ú(adu se 
uhnízdil „obecní“ 

Autobusy m#stské hromadné dopravy mají 
p$edev&ím slou"it ob!an'm a linka !íslo 6 
není v(jimkou. Podpo$ím proto takové roz-
hodnutí, které bude vyhovovat v#t&in# oby-
vatel na&eho obvodu. 

Milí sousedé,
první polovina leto$ního roku 
je za námi a #ekají nás dva 
m!síce prázdnin. Pro v!t$inu 
z nás to bude ur#it! období re-
laxace a zaslou'eného odpo-
#inku, ale na na$í radnici bu-
deme piln! pracovat i p&es léto. 
Máme toti' rozpracované in-
vesti#ní akce, které chceme do-
kon#it je$t! v tomto roce. Bu-
deme i nadále opravovat chod-
níky, parkovi$t! i vnitrobloky. 
Jednou z velk(ch akcí, kterou 
zahájíme ve 2. pololetí roku, 
bude rekonstrukce ulic Gorké-
ho a Ro'kova. Práv! této akci 
v!nujeme v na$em Hlasateli 
velk( prostor. +e$íme nejen re-
konstrukci jako takovou, ale za-
hájili jsme také diskuzi o tra-
se m!stské hromadné dopravy 
linky #íslo 6. Rádi bychom zís-
kali va$e názory na to, kudy by 
do budoucna m!la tato linka 
jezdit. Na stran! 2 naleznete an-
ketní lístek, kter( m"'ete vypl-
n!n( odevzdat na na$í radnici. 
Rád bych vás také pozval 
na netradi#ní akci „Hurá na 
prázdniny“, kterou jsme pro 
vás p&ipravili. Na stadionu SKP 
Hv!zda vznikne improvizo-
vané stanové m!ste#ko, kde 
budete moci se sv(mi d!tmi 
strávit dobrodru'nou noc pod 
hv!zdami. Pokud je$t! hledáte 
program na prázdniny pro své 
d!ti, najdete na na$ich strán-
kách p&ehled voln(ch míst na 
tábory po&ádané DDM Delta. 

Milí sousedé, p$eji vám krásné 
léto a pohodov( !as prázdnin. 

Ji!í Hájek,
starosta 



Rekonstrukce
Rekonstrukce se bude t(kat uli-
ce Gorkého v úseku od kruhového 
objezdu i prostoru p&ed DK Duk-
la. Sou#asn! s tím se stavba&i pustí 
také do oprav ulice Ro'kovy v úse-
ku od ulice Teplého po ulici Sta%ko-
va. „Koncem prázdnin stavba&i se-
jmou povrchy komunikací, pak stav-
bu p&evezmou Vodovody a kanaliza-

ce, které budou vym!%ovat potrubí 
mezi ulicemi V Ráji a *e$kova,“ po-
pisuje zahájení prací starosta M!st-
ského obvodu Pardubice V. Samot-
ná rekonstrukce za#ne v zá&í leto$-
ního roku.

Zm,na trasy
„S opravami ulic bude souviset i zm!-
na trasy linky $est. Od 31. srpna bude 
místo ulicí Gorkého jezdit po ulici 
Sta%kova a Jilemnického,“ upozor-
%uje starosta Ji&í Hájek. Linka m!st-
ské hromadné dopravy se tak vlastn! 
vrací do své p"vodní trasy. „O tom, 
zda ve Sta%kov! ulici z"stane, nebo 
se p&esune po skon#ení rekonstrukce 
zp!t do Gorkého ulice, budeme jed-
nat. Zajímá nás názor ob#an", proto 

jsme i prost&ednictvím Hlasatele ote-
v&eli anketu,“ prozrazuje Ji&í Hájek. 

Anketa
Do budoucna se po#ítá i s tím, 'e 
kone#ná zastávka linky m!stské 

hromadné dopravy #íslo $est bude 
po plánované rekonstrukci nám!stí 
Dukelsk(ch hrdin" posunuta a' na 
to#nu trolejbusové linky #íslo 5. Ta 
by také m!la projít opravami.  
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Na konci prázdnin za'ne rekonstrukce ulice Gorkého
U& na konci prázdnin za'ne v m,stském obvod, dal*í velká investi'ní akce. 
Stavba(i se pustí do rekonstrukce ulice Gorkého. S tím bude souviset také zm,-
na trasy m,stské hromadné dopravy linky 'íslo 6. 

Má linka MHD ". 6 po skon"ení plánované rekonstrukce Gorkého ulice jezdit touto 
ulicí, nebo se má p!esunout do ulice Sta#kova?

Obecn! si myslím, 'e #ím mén! zm!n, tím lépe. Tak-
'e jsem spí$ pro, aby linka jezdila ulicí Gorkého. Ale 
je$t! víc jsem pro, aby lidé vyu'ívali nohy, kola nebo 
kolob!'ky. Pardubice jsou pro to jako stvo&ené.

,estka by m!la jezdit po ulici Jilemnického, Gorkého 
je daleko. Jezdila tudy v'dy.

M!la by z"stat na Jilemnického, jsou zde p&ipravené 
zastávky MHD. Pro star$í lidi z ulice Artura Krause je 
to na Gorkého stra$n! daleko.

DOTAZNÍK
Kterou trasou by m,la jezdit linka m,stské hromadné dopravy 'íslo 6? 

Za$krtn%te svou volbu

Gorkého ulice                                                                                                           Sta%kova ulice

Jméno a p&íjmení:       Adresa bydli$t!: 

Anketní lístek vho)te do schránky v p$ízemí Ú$adu M#stského obvodu Pardubice V, *e&kova ulice, Pardubice. 
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Jak! byl Jan Ka#par $lov%k, kde se v n%m 
vzala touha létat? 
Bez pochyby byl velice ovlivn!n francouz-
sk(m létáním i vzduchoplavbou. Pravd!po-
dobn! ho oslovilo i p&istání slavn(ch fran-
couzsk(ch vzduchoplavc" Louise Godarda 
a Edouarda Surcoufa u nás na Vinici. Ale le-
tecké pokusy nebyly pro Ka$para i po strán-
ce )nan#ního zaji$t!ní nejjednodu$$í. Dalo 
mu hodn! práce p&esv!d#it tatínka, majite-
le hotelu Veselka, aby mu sponzoroval tyto 
zále'itosti. Z v(zkumu Pavla Svitáka také 
víme, 'e Jan nebyl zrovna nejlep$ím stu-
dentem staré reálky a 'e neb(t tatínka, kdo-
ví jak by jeho studium bylo v"bec dokon-
#eno. Pak ale Jan Ka$par p&e$el na techniku 
do Prahy a tam m!l naopak vynikající stu-
dijní v(sledky. A navíc v hlavním m!st! se 
jeho zájem o techniku a pokrok je$t! posílil. 

Jaké byly Ka#parovy zahrani$ní zku#enosti? 
Ka$par se pohyboval p&edev$ím v N!mec-
ku, kde byl zam!stnán se sv(m bratrancem 
Eugenem *ihákem ve vestfálské Alten! u 
)rmy Basse a Selve. Ov$em pro n!jaké ne-
shody jak se zam!stnavatelem, tak nakonec 
i s Eugenem se vrátil do *ech. V té dob! u' 
existovala odborná literatura jak o vzducho-
plavb!, tak o po#átcích aviatiky a pronika-
li k nám francouzské, anglické a dal$í poku-
sy, to v$echno bylo pro n!j zajímavé. Je mén! 
známé, 'e o po#átky aviatiky se zajímal i 
Franz Ka-a, kter( se v Itálii ú#astnil jak(ch-
si prvních aviatick(ch závod" a dokonce o 
tom napsal i velmi p!kn( #lánek. 

Zmínil jste Ka#parova bratrance Eugena 
"iháka. Na n%j se mo&ná trochu zapomí-
ná, ale nebyl to naopak on, bez koho by se 
to létání nepoda'ilo?
Eugen *ihák byl bezesporu velice nada-

n( leteck( konstruktér. Dokonce posmrt-
n! dostal od mezinárodní letecké asoci-
ace v Pa&í'i uznání za tento obor #innos-
ti. Ten diplom mluví o jeho prvních kon-
strukcích u' k roku 1908, v!c je, na kolik 
byly úsp!$né a na kolik se s nimi dalo létat. 
Oba bratranci m!li samoz&ejm! $t!stí i na 
své spolupracovníky, jako byli místní truh-
lá&i Svoboda a Novotn(, i na r"zné dal$í 
lidi, kte&í je jistili jak )nan#n!, tak zdravot-
n! jako nap&íklad doktor Jaromír Ku#era 
nebo baron Artur Kraus. Eugen na sebe 
upozornil a' po Ka$parov! smrti kontro-
verzní knihou „Jak jsem létal a padal“, kde 
mu byl p&iznán leteck( primát p&ed Janem 
Ka$parem. Ale dneska nevíme, jak ta kní'-
ka vznikla, kolik si tam p&idal její autor – 
noviná& Franti$ek Gel, kdy' Eugena *ihá-
ka poslouchal. Navíc to bylo trochu opep-
&eno dobovou ideologií, kdy byl Jan Ka$-
par vylí#en jako synek z bohaté bur'oazní 
rodiny a m!l v$e dostupné, ov$em Eugen 
z chud(ch sociálních pom!r" ty mo'nos-
ti nem!l…nevím, jestli tam taková závist 
reáln! existovala, proto'e noviná& Franti-
$ek Gel si také mohl p&idat n!co ze svého.

Pokud se nem!lím, Eugen "ihák pracoval 
za druhé sv%tové války v továrn%,  kde vy-
víjeli letadla…
Za druhé sv!tové války nebyly p&íli$ dob-
ré pom!ry pro na$e vojenské letectví. Snad 
jenom slavnou kapitolou je ú#ast na$ich 
letc" v RAF, ale místní lidé, kte&í z"sta-
li za protektorátu u nás doma, moc p&íle-
'itostí nem!li. V$echno to bylo v ur#itém 
slova smyslu vázáno na vojensk( pr"my-
sl pod „óbr“ dohledem, aby se tam ned!lo 
n!co protinacistického nebo dokonce od-
bojového. *ihák na sebe upozornil spí$e 
v období povále#ném, pracoval na Ruzyni 

a jako $éf provozu vypravoval i státní ná-
v$t!vy do zahrani#í. V kní'ce, o které jsme 
mluvili, se chlubí tím, 'e jistil i státní ná-
v$t!vu Chru$#ova a dal$ích. Za'il i po#át-
ky kosmonautiky, i kdy' to bylo v záv!ru 
jeho 'ivota. V(voj této nejnov!j$í techniky 
pro n!j musel b(t velmi zajímav(. 

Kosmonautika by asi zajímala barona 
Artura Krause, mimo jiné fanou#ka ast-
ronomie…
Baron Artur Kraus m!l ur#it! smysl pro 
v$echno nové. To, 'e novinky, o kter(ch 
se do#ítal nebo je vid!l na sv(ch zahrani#-
ních cestách, osobn! vyzkou$el a p&ivezl 
do Pardubic, sv!d#í o tom, 'e jeho zájem 
byl skute#n! velk(. 

Baron Artur Kraus sestrojil je#t% p'ed 
Ka#parov!mi leteck!mi pokusy bezmoto-
rov! letoun, tzv. ornitoptéru, která napo-
dobovala let pták( a snad se s ní pokusil 
vysko$it i z okna pardubického zámku… 
Tak n!jak je to popisováno. Bohu'el máme 
pouze jednu jedinou fotogra)i ornitoptéry 
a na ní je vid!t, 'e byl inspirován n!meck(m 
konstruktérem Ottou Lilieanthalem, kte-
r( se také zajímal o let pta#ích k&ídel. Stá-
le doufám, 'e by se je$t! mohly nalézt dal-
$í fotogra)e z Krausov(ch po#átk".  Nedáv-
no jsem se toti' dozv!d!l, 'e Krausova se-
kretá&ka sle#na Gabrielová, která mu vy&i-
zovala korespondenci a která je také na té 
fotogra)i zachycena, m!la mezi sv(mi brat-
ry t&i fotografy. Nev!&ím tomu, 'e by si brat-
&i nechali ujít takov( okam'ik (úsm!v). Bo-
hu'el víme, 'e n!které archivy se nedocho-
valy, navíc se fotografovalo na sklen!né des-
ky. P&esto stále v!&ím, 'e se je$t! n!co objeví. 

Jak se baron Kraus dostal ke Ka#parovi? Bylo 
to proto, &e by se vzdal sv!ch pokus( o létání, 
nebo to bylo práv% tím, &e byl tím nad#encem 
pro v#echno nové a cht%l b!t zkrátka u toho? 
On jako velice chytr( a vzd!lan( #lov!k 
musel pochopit, 'e pokusy s ornitoptérou 
nejsou nej$.astn!j$í. Kdy' si #etl o bratrech 
Wrightov(ch #i o Bleriotovi, pochopil, 'e 
technick( pokrok jde jin(m sm!rem. Jde 
mu ke cti, 'e nesetrval u sv(ch star(ch ex-
periment", ale naopak se sna'il podpo&it 
Jana Ka$para – on to byl, kdo Janova otce 
p&esv!d#il, aby vytáhl tu pen!'enku… 
(úsm!v). Kraus byl popularizátorem Ka$-
parov(ch let", slou'il i jako tzv. &editel let", 
posílal referáty do renomovan(ch pra'-
sk(ch novin jak ten let dopadl, s jak(m v(-
sledkem, kolik p&i$lo divák". Práv! Artur 

Kraus nám zachoval velmi mnoho cen-
n(ch poznatk". 

Co to obná#elo b!t 'editelem let(?
Byla to povinná funkce podle tehdy plat-
n(ch zákon", ka'd( let musel mít svého 
&editele. Obná$elo to ohlá$ení let" ú&a-
d"m, vytisknutí plakát", zaji$t!ní letu a 
z&ejm! i o n!jak( referát o celé akci, vy-
hodnocení letu apod. 

Nau$ná stezka má $tvrté zastavení u hro-
bu Jana Pernera a práv% on je osobnos-
tí, kterou si budou Pardubice p'ipomínat 
v p'í#tím roce, na kdy p'ipadá 200. v!ro-
$í jeho narození a bohu&el také 170. v!ro-
$í jeho ne#)astné smrti… Co p'ipravujete?
Byl u' ustanoven organiza#ní $táb, vznikla 
Spole#nost Jana Pernera, která se bude ob-
dobn(m zp"sobem jako Spole#nost Jana 
Ka$para starat o popularizaci Pernerova od-
kazu. Jsem rád, 'e ur#ité plány mohl u' na 
posledním ro#níku Dne dopravy rozkr(t i 
emeritní profesor Dopravní fakulty Jana 
Pernera p&i pardubické univerzit! Vlasti-
slav Moj'í$. Vzniká u' jak(si harmonogram 
akcí v#etn! uct!ní Pernerovy památky, t&e-
ba i nostalgick(mi vlaky nebo realistickou 
sochou tohoto projektanta 'eleznic. 

Tro#i$ku se nabízí porovnání Ka#para a 
Pernera. Oba m%li podobn! &ivotní osud 
– oba byli pr(kopníky n%$eho nového, 
oba zem'eli mladí a ne#)astnou smrtí... 
Okolnosti smrtelného úrazu Jana Perne-
ra ve vratech choce%ského tunelu byly jiné 
ne' okolnosti smrti Jana Ka$para, tam hrá-
lo roli spí$e jeho ne$.astné podnikání a ne-
poctiv( spole#ník Schick. U Jana Pernera je 
spí$ obdivuhodné, co v$echno stihl b!hem 
pouh(ch t&iceti let svého 'ivota, proto'e on 
- krom! toho, 'e projektoval 'eleznice nejen 
u nás, ale i v carském Rusku - zalo'il také 
Pr"myslovou jednotu v *echách, která plá-
novala zalo'ení pr"myslové $koly v Pardu-
bicích, ú#astnil se vlasteneck(ch akcí v Pra-
ze. +ekl bych, 'e zajímavou skute#nostní je 
to, 'e pomáhal rozvíjet 'elezni#ní termino-
logii, vytvá&el 'elezni#ní slovník. 

Pomohl Perner rozvoji Pardubic tím, &e 
sem p'ivedl &eleznici?
Ur#it!, m"'eme to porovnávat t&eba s Chru-
dimí. Ka'dé m!sto, které le'í na 'elezni#ní 
trati, získává mnoho po stránce pr"myslo-
vé. Není pochyb o tom, 'e teprve od p&íjezdu 
toho prvního vlaku, kter( Perner sám &ídil, 
nastal prav( industriální rozvoj m!sta. 

ROZHOVORwww.pardubice5.cz

P(es obtí&e ke hv,zdám, aneb povídání 
o snech velikán- dopravy
Na titulní stran, na*eho Hlasatele p(edstavujeme nedávno otev(enou nau'nou 
stezku na m,stsk+ch h(bitovech. Mapuje místa posledního odpo'inku 'ty( ve-
likán- z oboru dopravy. O jejich &ivotech, touhách a osudech jsme si více po-
vídali s historikem a p(edsedou Spole'nosti Jana Ka*para dr. Ji(ím Kotykem.

Z" Pardubice, Sta/kova ji& pot(etí obhájila titul Eko*kola!
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Pálení 'arod,jnic, nebo také 
Filipojakubská noc, je tradi'-
ní akcí v M,stském obvodu 
Pardubice V. Velmi star+ li-
dov+ zvyk p(ipadá na noc ze 
30. dubna na 1. kv,tna. Lidé 
se p(i n,m scházejí u oh/- a 
slaví nejen p(íchod jara, ale 
krom, dal*ích pov,r a tra-
dic se také chrání p(ed 'aro-
d,jnicemi a zl+mi duchy. Po-
pel z t,chto oh/- pr+ má zv+-
*it úrodu nebo zajistit plod-
nost dobytka. Tradici pálení 
'arod,jnic bude mo&né osla-
vit i v na*em m,stském obvo-
d,. Program pro malé i velké 
se uskute'nil 30. dubna hned 
na dvou místech - na h(i*ti SK 
Real Jesni'ánky a v restauraci 
Pod Vinicí. 

ZPRÁVY Z!OBVODU www.pardubice5.cz

Ji(í Jano*,
zastupitel zvolen! za ODS

Jan Jedli'ka, 
zastupitel zvolen! bez politické p'íslu#nosti – zvolen na 

kandidátce KS"M

Pavel Studni'ka,
zastupitel zvolen! za KS"M

Pardubice slavily 131. v+ro'í narození 
pr-kopníka 'eské aviatiky Jana Ka*para. 
V den v+ro'í jeho narození, 20. kv,tna, se 
uskute'nil vzpomínkov+ akt na m,stsk+ch 
h(bitovech v Pardubicích, o pár dn- poz-
d,ji si jeho památku p(ipomn,li na nám,s-
tí Dukelsk+ch hrdin-. U památníku Jana 
Ka*para se vzpomínkov+ akt koná ka&do-
ro'n, krátce p(ed Aviatickou poutí. M,st-
sk+ obvod Pardubice V na tomto pietním 
aktu zastupoval místostarosta Ladislav 
Dole&al. 

Myslím si, "e p'vodní trasa Sta%kovou ulicí byla lep-
&í a m#la logiku v návazností ke Sta%kov# &kole a na-
pojení na Dukelské nám#stí. K tomu m# vede i názor 
$ady ob!an', kte$í m# jako zastupitele oslovují a vola-
jí po p'vodní trase. Stará trasa se osv#d!ila a m#la by 
b(t obnovena.

ANKETA NA TÉMA: M)LA BY LINKA !ÍSLO 6 JEZDIT ULICÍ STA%KOVOU NEBO GORKÉHO?

Rekonstrukce Gorkého ulice je jen za!átkem pro p$í-
padné navrácení „&estky“ do p'vodní trasy. Celá ulice 
Sta%kova a" po Zborovské nám#stí je ve &patném stavu 
a uva"ovat o vrácení autobusové linky do její p'vodní 
trasy lze nejd$íve po její d'kladné rekonstrukci.

Souhlasím s navrácením na ulici Sta%kova – Jilemnic-
kého, proto"e tudy historicky v"dy jezdila.

Filipojakubskou noc 
oslavili hned na dvou 
místech obvodu

Tradi'ní Dukelská pou0 
nabídla bohat+ program

Pardubice uctily památku aviatika Jana Ka*para 

V sobotu 14. 'ervna 
se v prostoru p(ed DK 
Dukla konala Dukel-
ská pou0, tentokrát s 
podtitulem Hurá na 
prázdniny. Pro d,ti 
i dosp,lé byl p(ipra-
ven bohat+ program, 
kter+ otev(ela decho-
vá hudba $iva/an-
ka. P(ipraven byl také 
program pro d,ti, kte-
r+ nabídl nejen sout,-

&e a hry, ale také nap(í-
klad loutkové divadlo, 
vystoupení *ermí(-, 
ukázky karate 'i práce 
hasi'-. Program pouti 
ve'er uzav(el koncert 
skupiny Led Zeppelin 
Grand Orchestr Par-
dubice.
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nikace od restaurace U Kapitána a' po 

Val v podobn! gabionové zdi 
porostlé popínav(mi rostli-
nami by m!l b(t vybudován 
v ulici Teplého od lesoparku 
u nadjezdu k Paramu k ulici 
Lexova sm!rem do centra. 
O projektu ji' dvakrát dis-
kutovali také ob#ané. První 
jednání se uskute#nilo p&ímo 
na míst! stavby, druhé pak 
v salonku DK Dukla. N!kte&í 
obyvatelé obvodu vznesli své 
p&ipomínky, jiní o v(stavbu 

protihlukové st!ny stojí. 
„Stavba bude p&ínosem ne-
jen pro 72 byty, které bezpro-
st&edn! sousedí s valem (zdí) 
a ulicí Teplého, ale pochopi-
teln! bude sni'ovat hlukovou 
zát!' pro vzdálen!j$í domy 
za ulicí Wolkerovou. Silni#-
ní doprava je hlavním zdro-
jem polétavého prachu ve 
m!stech. Tento prach je i p"-
vodcem respira#ních nemo-
cí, rakoviny a alergií hlavn! 

u d!tí a senior". Gabionová 
ze/ sama o sob! tvo&í p&iro-
zenou bariéru proti ne'ádou-
címu proud!ní zplodin a po-
krytá popínav(mi rostlina-
mi podpo&í zachytávání po-
létavého prachu od ulice Tep-
lého. Vzrostlá zele% nebude 
odstra%ována, ale naopak je$-
t! dopln!na novou v(sadbou 
v rámci tohoto projektu,“ &ekl 
iniciátor my$lenky, zastupitel 
m!stského obvodu Ing. Ji&í 
Jano$.
Gabionová ze/ budí p&írodní 
dojem, po #ase zaroste zelení. 
Jedná se o ekologické &e$ení 
zvukové zábrany. Tyto kon-
strukce v podob! kamenn(ch 

st!n se pou'ívají jako pro-
tihluková opat&ení, ale také 
t&eba jako op!rné zdi pro sta-
bilizaci svah", úpravu vod-
ních tok". Pou'ívají se také 
v zahradách jako estetick( 
funk#ní dopln!k. Podle od-
born(ch studií sni'uje taková 
bariéra hlu#nost a' o 45 de-
cibel". Gabionové zdi se pou-
'ívaly ji' v historii. Tímto ná-
zvem se toti' ozna#ovaly ko$e 
z proutí napln!né zeminou, 
které se pou'ívaly jako pol-
ní opevn!ní. Dnes mají gabi-
onové st!ny podoby ro$tu vy-
pln!ného r"zn(m typem ka-
mene. 

HLASATEL DUKLY

ZRNKA

Jaroslav K/ava,
zastupitel zvolen! za ODS

Ji(í Kalousek,
zastupitel zvolen! za "SSD

Petr Bene*,
zastupitel zvolen! za SPP

www.pardubice5.cz

Obvod diskutuje o ochranném valu 
v ulici Teplého
V rozpo'tu m,stského obvodu jsou zastupitelstvem schváleny 
1nan'ní prost(edky na v+stavbu ochranného valu v ulici Teplé-
ho, kter+ by m,l nejen slou&it jako protihluková st,na, ale také 
omezit pra*nost. Zám,r v+stavby toho valu vyvolal mezi ob'a-
ny m,stského obvodu diskusi. 

ANKETA NA TÉMA: M)LA BY LINKA !ÍSLO 6 JEZDIT ULICÍ STA%KOVOU NEBO GORKÉHO?

Pro' se nestaví v ulici V Ráji
Starosta m!stského obvo-
du Ji&í Hájek se obrátil na 
spole#nost Vodovody a ka-
nalizace s dotazem, pro# ji' 
n!kolik t(dn" nepokra#ují 
práce na rekonstrukci ulice 
V Ráji v úseku mezi Milhei-
movou ulicí a basketbalovou 
halou. Firma M-Silnice stav-
bu zahájila a p&edala firm! 
VAK. 

Sportovní odpoledne
V úter( 17. #ervna prob!hlo 
v na$í $kole Z, Sta%kova Par-
dubice sportovní odpoledne 
pro budoucí prv%á#ky. Spo-
le#n! s rodi#i si d!ti u'ily na 
na$em multifunk#ním h&i$ti 
sportování a sout!'í, které 
pro n! p&ipravily budou-
cí u#itelky prvních t&íd. Po 
velké námaze se malí p&ed-
$koláci ob#erstvili ve $kolní 
jídeln!. S drobn(mi odm!na-
mi v$ichni spokojen! ode$li 
dom".

Pedagogové Z, Pardubice, 
Sta%kova 128

Vnitrobloky v Jiránkov, 
a Sokolovské 
Rekonstrukce vnitroblok" 
v ulicích Jiránkova a Soko-
lovská, mezi domy #p. 2200 
– 2206, pokra#uje mnohem 
rychleji, ne' se p&edpoklá-
dalo. Podle p"vodního plá-
nu m!ly b(t práce dokon#e-
ny do 31. srpna. „Práce jdou 
rychle a vypadá to, 'e stav-
ba&i by mohli b(t s prací ho-
tovi je$t! p&ed prázdninami. 
Doufejme, 'e to nezak&ikne-
me a nevyskytnou se 'ádné 
p&eká'ky a skute#n! tomu 
tak bude. U' o prázdninách 
by tu mohli obyvatelé domu 
trávit p&íjemné chvíle poho-
dy,“ &ekl starosta M!stského 
obvodu Pardubice V Ji&í Há-
jek. V rámci rekonstrukce se 
tu opravují ve&ejná prostran-
ství, chodníky a komunikace 
i parkovací stání. Práce za#a-
ly také ve vnitrobloku v ulici 
Lexova za domem #p. 2252 
– 2257. V$e se d!je v rámci 
Integrovaného plánu rozvo-
je m!sta.

Rekonstrukce hlavního tahu na Chrudim se o 

Souboj m,st v kin-ballu

roce z"stane pohár doma,“ s úsm!vem poznamenal starosta Ji&í Hájek. 
Ten pat&í mezi fanou$ky tohoto nového sportu, kter( se $í&í nejen mezi 

ní $koly Milady Horákové z Hradce Králové, druhé místo pat&í d!tem ze 

Trasy autobus' a jejich plánování  bych 
nechal na vyhodnocení kompetentními 
pracovníky dopravního podniku....

Domnívám se, "e otázka není tak jednozna!-
ná, jak se na první pohled jeví. Linka MHD 
!. 6 jezdila po Sta%kov# ulici mnoho let. Po 
oprávn#n(ch stí"nostech ob!an' na &patn( 
povrch vozovky byla linka MHD !. 6 p$emís-
t#na. Oprava vozovky ve Sta%kov# ulici byla 
provedena, ale nekvalitn#. Proto stále trvá 
obava ob!an' v Sta%kov# ulici o své domy. 
Navíc je tu základní &kola. Proto jsem proti.

V p$ípad#, "e bude upraven povrch ko-
munikace Sta%kova zp'sobem bezhlu!né-
ho povrchu, myslím, "e by to bylo vhod-
né MHD !. 6 vrátit zp#t na p'vodní trasu. 
V "ádném p$ípad# to ov&em nesmí naru&it 
klid ob!an', bydlících v této ulici.
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„Kasárna na Zborovském 
nám!stí jsou jedním z mála 
problém" na$eho obvodu. 
Nejen'e jejich $patn( stav 
hyzdí ná$ obvod, ale bohu-
'el se také stávají místem ru-
$ení no#ního klidu a úto#i$t! 
v nich nalézají i n!kte&í soci-
áln! slab$í ob#ané. Kasárna 
jsou v$ak od ledna leto$ního 
roku v majetku m!sta Par-
dubice a m!stskému obvodu 
nezb(vá ne' #ekat, jak se si-
tuace vyvine,“ &ekl starosta 
M!stského obvodu Pardubi-
ce V Ji&í Hájek. „Samoz&ej-
m! aktivitu m!sta vítáme a 
jsme p&ipraveni magistrátu 
vyjít vst&íc a b(t nápomocni 
ka'dému dobrému projek-
tu,“ dodal Hájek.  
Areál kasáren je opu$t!n( 
u' od roku 2011. Od té doby 
vzniklo n!kolik zám!r", jak 
s nemovitostmi a pozem-
ky nalo'it, zájem o n! m!lo 
i ministerstvo spravedlnosti 
a ministerstvo vnitra. V led-
nu 2014 areál p&ipadl m!stu 
Pardubice, které jej získalo 
od Armády *eské republiky. 
Existovala celá &ada nám!-

t", jak rozsáhl( areál vyu'ít. 
Hovo&ilo se o v(va&ovn! pro 

pardubick( domov senior", 
o novém krajském soudu #i 
krajském &editelství Policie 
*R #i o nové budov! radni-
ce. Zatím nejreáln!j$í se je-
vilo vybudování centrálního 
ú&adu práce pomocí evrop-
sk(ch dotací. 
Masarykova kasána pat&ila 
m!stu a' do 1. ledna 1950, 
kdy p&ipadla státu. Vybudo-
vána byla ve dvacát(ch le-
tech minulého století pro 

'elezni#ní pluk. Slavnostn! 
otev&ena byla v den v(ro#í 
vzniku samostatného *es-
koslovenska, 28. &íjna 1927. 
B!hem druhé sv!tové války 
kasárna zabrala okupa#ní 
armáda a název Masaryko-
va kasárna zanikl. Armáda 
se k n!mu vrátila a' v roce 
1990. 

HLASATEL VI"#OVKY / SK$IVÁNKU

ZRNKA

Petr Dufek, 
zastupitel zvolen! za Pardubáky

Jan 2uptovsk+, 
zastupitel zvolen! za ODS

www.pardubice5.cz

Ev&en Erban,
radní zvolen! za SPP

Zastupitelé si prohlédli kasárna
M,sto Pardubice umo&nilo zastupitel-m m,stského obvo-
du prohlídku Masarykov+ch kasáren a zárove/ jim p(edsta-
vilo vizi jejich dal*ího vyu&ití. Existuje zám,r vybudovat tu 
bytovou zástavbu, která by m,la na z(eteli okolí a nenaru*o-
vala kolorit lokality. V sou'asné dob, jsou budovy ve velmi 
*patném stavu a nejsou vyu&ívány. Studií Masarykov+ch ka-
sáren, kterou zpracoval kolektiv odboru hlavního architek-
ta Magistrátu m,sta Pardubice, se bude na konci 'ervna za-
b+vat i Komise Rady m,stského obvodu pro strategii a roz-
voj obvodu.

Práce ukon'eny

V ulici Marty Exnarové byly 
dokon#eny stavební práce. 
V polovin! #ervna se na míst! 
stavby uskute#nila kontrola, 
které se ú#astnili i zástupci 
radnice.

Prezentace Náhrdelníku
Chrudimky 
Ve #tvrtek 26. #ervna se Di-
vadle 29 v ulici Svaté Ane'-
ky *eské se koná prezentace 
projektu „Náhrdelník Chru-
dimky“. Toto t&etí setkání s ve-
&ejností za#íná v 17.00 ho-
din. V návaznosti na p&edcho-
zí dva workshopy, které p&i-
nesly konkrétní návrhy ve&ej-
nosti na vyu'ití lokality, bude 
p&edstaveno p&edev$ím &e$ení 
architektonick(ch detail" ná-
b&e'í. 

V+b,rové (ízení
Statutární m!sto Pardubi-
ce – M!stsk( obvod Pardu-
bice V vyhlásilo v(b!rové &í-
zení na pozici referenta p&e-
stupk" odboru investi#ní-
ho a správního. Místo v(ko-
nu práce je Ú&ad m!stského 
obvodu Pardubice V. P&ihlá$-
ku je t&eba doru#it do 27. 6. 
2014 bu/ osobn! na podatel-
nu ÚMO Pardubice V, nebo 
po$tou na adresu Ú&ad m!st-
ského obvodu Pardubice V, 
tajemník ú&adu, *e$kova 22, 
530 02 Pardubice. Plné zn!-
ní podmínek v(b!rového &í-
zení je k dispozici na webové 
stránce http://www.pardubi-
ce.eu/urad/mestske-obvody/
mestsky-obvod-pardubice-v-
dukla/informace-obcanum/
volna-mista/ a ú&ední desce. 
P&ípadné dotazy zodpoví ta-
jemník Ú&adu m!stského ob-
vodu Pardubice V Mgr. Ji&í 
,maha, tel. 466 301 271, 736 
504 301.

Preferuji variantu návratu linky !. 6 zp#t do 
Sta%kovy (a Jilemnického) ulice - pokud je to 
technicky mo"né (potkávání se autobus' v Ji-
lemnického ulici). Rovnom#rn# by se tak rozlo-
"ily linky MHD (5, 6, 7, 10) do celé Dukly. Záro-
ve% se mi líbí varianta linky !.6 se spole!nou ko-
ne!nou zastávkou s linkou !. 5 tak, aby zmize-
ly stojící autobusy z nám#stí Dukelsk(ch hrdin'. 

ANKETA NA TÉMA: M)LA BY LINKA !ÍSLO 6 JEZDIT ULICÍ STA%KOVOU NEBO GORKÉHO?

Uva"oval bych o navrácení  &e&tky na trasu 
Sta%kova – Jilemnického za p$edpokladu, "e se 
kompletn# zrekonstruuje kanalizace a kanali-
za!ní p$ípojky v ulici Sta%kova, upraví se pod-
lo"í, které zamezí ot$es'm dom'  a povrch se 
upraví tak, aby ob!ané nebyli obt#"ováni hlu-
kem. Kompetentní technik musí posoudit mo"-
nost obostranného provozu autobus'.

Souhlasím s p'vodní trasou, lidé jsou tak 
zvyklí a nemusí nesmysln# kli!kovat po ná-
m#stí.



První, tehdy je$t! d&ev!ná kap-
le, stávala v Dra'kovicích od 
roku 1815. Nedo'ila se v$ak 
ani t&iceti let. U' v roce 1844 
byla rozebrána a nahrazena 
pouze sloupem se zvonem a 
st&í$kou. Obnovena byla v le-
tech 1882 – 1883 za podpory 

obce a sbírky ob#an". Postave-
na byla v neogotickém slohu. 
Zd!ná kaple byla zbudována 
„ke cti a chvále and!l" strá'-
n(ch“. V základech kaple je 
umíst!na schránka se zápisem 
na pergamenu, dobov(mi no-
vinami i mincemi. Kaple An-

d!l" strá'n(ch byla vysv!cena 
26. srpna 1884. První boho-
slu'by se v$ak v kapli konaly 
podle historick(ch záznam" 
ji' v listopadu roku 1883.
Ani tentokrát v$ak nem!la ni-
jak dlouhého trvání. Ve dvacá-
tém století, p&edev$ím v jeho 
druhé polovin!, chátrala a 
v roce 1986 byla v tak $patném 
stavu, 'e se rozhodovalo o je-
jím str'ení. To se na$t!stí ne-
stalo a díky podpo&e ob#an", 
ale i za p&isp!ní Velkov(krmen 
Dra'kovice a m!sta Pardubice 
byla v letech 1987 – 1988 zre-

konstruována. Její opravy ale 
pokra#ovaly i v dal$ích letech 
a vlastn! stále pokra#ují. Díky 
iniciativ! dra'kovick(ch ob#a-
n" u' zb(vá „jen“ rekonstruk-
ce hodin na elektrick( pohon a 
její osv!tlení. 
Ka'd( rok se tu konají posví-
censké svaté m$e, a to první 
ned!li v zá&í. Nejinak tomu 
bude i v roce 2014. Letos ter-
mín m$e p&ipadá na 7. zá&í. 
Tento termín je zárove% datem 
o)ciálních oslav 130. v(ro#í 
vysv!cení kaple And!l" strá'-
n(ch.
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Pavlína Mazuchová, 
zastupitelka zvolená za "SSD

ZRNKA

www.pardubice5.cz

Karel Norek, 
zastupitel zvolen! za KPP

Slav,na Broulíková,
radní zvolená za "SSD

Hasi'i d,kují ob'an-m
Sbor dobrovoln(ch hasi#" 
(SDH) touto cestou d!ku-
je ob#an"m Dra'kovic, 'e 
p&ipravili na sb!r 'elezného 
$rotu po obci dostatek ma-
teriálu pro sb!r. Jeliko' se 
tímto sb!rem poda&ilo vyt!-
'it dost prost&edk", tak SDH 
uspo&ádal ji' tradi#ní v(let 
pro své ob#any. Ten se letos 
konal 15. 6. a prohlédli jsme 
si zámek Nové Hrady. Poté 
jsme se pro$li cel(m zámec-
k(m parkem, kde je p&írod-
ní bludi$t! ze 'iv(ch plot". 
Následoval ob!d v restaura-
ci na Polance a p&esun auto-
busem na rekrea#ní st&edis-
ko Renospond v obci Zde-
raz. Odtud jsme se vydali na 
men$í procházku p&írodou 
na záchrannou stanici Pasí#-
ka, kde je taková malá zoolo-
gická zahrada. Ur#it! si p&i-
$li na své jak malí, tak i star-
$í ob#ané.
 
Sb,r starého papíru
Místní komise Dra'kovice 
a mate&ská $kola uspo&áda-
ly dal$í sb!r starého papíru. 
V(t!'ek z tohoto sb!ru vy-
u'ije mate&ská $kola k nad-
standardním #innostem.

Zamítavé stanovisko k ne-
bytov+m prostorám
Komise vyjád&ila své zamí-
tavé stanovisko k prodeji ne-
bytov(ch prostor v obvod!.
P&ítomní #lenové komise 
projevili jednomysln! ne-
souhlas s prodejem t!chto 
prostor. Tuto problematiku 
ji' d&íve komise &e$ila a její 
stanovisko se nezm!nilo. 
Hlavní d"vod nesouhlasu je 
po'adavek na zaji$t!ní zá-
kladních pot&eb obyvatel v 
obvod!, co' by p&i rozprode-
ji nebytov(ch prostor nebylo 
mo'né nadále ovliv%ovat.

Oprava parku
Byla znovu zhodnocena zále-
'itost t(kající se revitalizace 
dra'kovického parku. Ten by 
se m!l opravit v souladu s ná-
zorem místní komise a p&ede-
v$ím ob#an", kte&í zde 'ijí.

Dra&kovi'tí slaví 130 let od vysv,cení kaple 
Vznikla na za'átku 19. století, na sklonku 90. let minulého 
století málem zanikla a p(esto letos slaví. #e' je o malé kapli 
And,l- strá&n+ch, která stojí nedaleko parku v Dra&kovicích. 
V srpnu uplyne 130 let od jejího vysv,cení. 

ANKETA NA TÉMA: M)LA BY LINKA !ÍSLO 6 JEZDIT ULICÍ STA%KOVOU NEBO GORKÉHO?

Bohu"el nebydlím v dané lokalit#, tak ne-
doká"u posoudit situaci.

M#la by z'stat na p'vodní trase, je to u &ko-
ly, kam jezdí d#ti a navíc i u Hv#zdy SKP.

Linka !. 6 by dle mého názoru m#la jezdit 
ulicí Gorkého. Zárove% si ale myslím, "e po-
slední slovo by m#li mít ob!ané.



Od za#átku #ervna do konce prázd-
nin bude rekonstruován úsek silnice od 
k&i'ovatky ulic Pichlova a Teplého a' 
po podjezd na ulici 17. listopadu. Ulice 
ale nebude uzav&ena úpln!. Autobuso-
vá doprava i vozidla integrovaného zá-
chranného systému tudy budou projí'-
d!t obousm!rn!, osobní doprava bude 
sm!t jezdit do centra. Opa#n(m sm!-
rem budou pro osobní dopravu vyzna-
#eny objí'/ky ulicemi S. K. Neumanna 
a Pod B&ízkami nebo po Palackého t&í-

d! kolem nádra'í na k&i'ovatku Para-
mo. „V!&ím, 'e pát( m!stsk( obvod bez 
v!t$ích potí'í dal$í etapu zvládne. Tato 
investice je sice krajská, ale i nám p&i-
nese u'itek. V'dy sv(m soused"m opa-
kuji, 'e musíme snést trochu toho ne-
pohodlí, abychom pak m!li obvod je$t! 
hez#í. Proto i my investujeme do oprav 
komunikací, chodník" #i parkovi$.,“ 
p&ipomn!l starosta Hájek. 
Na tuto etapu pozd!ji navá'e dal$í, po-
slední #ást rekonstrukce, a to od pod-

jezdu na ulici 17. listopadu a' po k&i-
'ovatku s t&ídou Míru. Opraveny bu-
dou také silnice, po kter(ch vedou ob-
jízdné trasy. Konkrétn! to bude komu-

nikace od restaurace U Kapitána a' po 
kruhov( objezd v Dra'kovicích. V$ech-
ny stavební práce by m!ly b(t dokon#e-
ny do 2. listopadu 2014. 
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Rekonstrukce hlavního tahu na Chrudim se o 
posouvá blí&e k centru
Po dvou m,sících skon'ily stavební práce v ulici Jana Palacha a stavba(i se po-
sunuli blí&e k centru krajského m,sta. První 'ást rozsáhlé rekonstrukce hlav-
ní v+padovky na Chrudim je tak u konce. „První 'ást rekonstrukce, spojenou 
s objí&.kami ulicemi na*eho obvodu, máme úsp,*n, za sebou. Rád bych po-
d,koval obyvatel-m obvodu i obchodník-m za trp,livost. V*e zvládli a doká-
zali si poradit i s obtí&emi se zásobováním a dopravní obslu&ností. Zárove/ je 
v*echny prosím, aby se sv+m pochopením je*t, chvíli vydr&eli. Práce se sice 
posouvají na okraj na*eho obvodu, p(esto se nás budou v+razn, t+kat,“ (ekl 
starosta M,stského obvodu Pardubice V Ji(í Hájek. 

Finále sportovních her 
mate(sk+ch *kol

Souboj m,st v kin-ballu

Na M!stském stadionu Hv!zda v Par-
dubicích se 10. #ervna odehrálo kraj-
ské )nále Sportovních her mate&sk(ch 
$kol, které ji' 7. rokem organizu-
je DDM ALFA Pardubice, odlou#ené 
pracovi$t! DELTA. Sout!'e se zú#ast-
nilo 12 deseti#lenn(ch t(m" z mate&-
sk(ch $kol Pardubického kraje (postu-
pujících ze semi)nálov(ch kol). Leto$-
ním vít!zem tohoto sportovního klání 
mal(ch p&ed$kolák" se stala M, Závo-
du Míru, Pardubice. Sout!'ilo se v p!ti 
disciplínách – skok do dálky, hod do 
dálky, p&eká'kov( b!h, p!tiskok a $ta-
feta. Vít!zná $kolka si odvezla putov-
ní pohár, diplomy, sladké odm!ny a 

spoustu p&íjemn(ch zá-
'itk". Doufáme, 'e se 
v podobném po#tu sejde-
me i v p&í$tím roce. D!-
kujeme v$em, kte&í se na 
této ji' tradi#ní akci podí-
leli, a to nejen za podpo-
ru a spolupráci, ale také 
za vytvo&ení neopakova-
telné atmosféry.

O Pohár starosty 
v kin-ballu zápoli-
lo dev!t t(m" z par-
dubick(ch a králo-
véhradeck(ch $kol. 
D!ti z Hradce Krá-
lové nakonec vybo-
jovaly první místo, 
st&íbrná a bronzo-
vá medaile ale pat-
&í Pardubicím. V$em 
gratuloval starosta 
M!stského obvodu 
Pardubice V Ji&í Há-
jek, kter( nad turna-
jem p&evzal zá$titu. 
„Vít!znému t(mu sa-
moz&ejm! pat&í moje 
obrovská gratula-
ce. V(born! si v$ak 
vedly také pardubic-
ké $koly, a tak trochu 
doufám, 'e v p&í$tím 
roce z"stane pohár doma,“ s úsm!vem poznamenal starosta Ji&í Hájek. 
Ten pat&í mezi fanou$ky tohoto nového sportu, kter( se $í&í nejen mezi 
d!tmi, ale i dosp!l(mi. 
V prvním ro#níku kin-ballového turnaje základních $kol O Pohár staros-
ty, kter( se hrál v basketbalové hale BK JIP Pardubice, zvít!zil t(m Základ-
ní $koly Milady Horákové z Hradce Králové, druhé místo pat&í d!tem ze 
Základní $koly Dubina Pardubice a t&etí t(mu Klub kin-ballu Pardubice.  
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KAM NA P!TCE
STANOVÉ M!STE"KO 
Pátek 27. !ervna 2014

Areál stadionu Hv"zda SKP Pardubice 

Rodi!e se sv#mi d"tmi se mohou na stadionu postavit vlastní stan a p$enocovat pod hv"zdami. 

K dispozici bude i ohni%t" pro opékaní bu$t& a od p&l deváté bude p$ipraveno promítání pohádky

na dobrou noc.

Vstup d!tem pouze v doprovodu rodi"#. 

Areál stadionu bude otev$en od 18.30 hodin. | V p$ípad" %patného po!así se akce neuskute!ní.

Pavel Studni'ka,

Více informací nejenom o akcích v na!em m"stském obvodu najdete na www.pardubice5.cz/cs/hlavni-menu/kalendar-akci

pojení na Dukelské nám#stí. K tomu m# vede i názor 

jí po p'vodní trase. Stará trasa se osv#d!ila a m#la by 

VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍCH 
P#ÍM)STSK3CH TÁBORECH V ROCE 2014

Cena zahrnuje: ob!d, pedagogick( dozor, ve$ker( materiál, odm!ny, vstupy, základní poji$t!ní a jízdné.

Program:  
7:30 - 8:00 p&íchod d!tí

8:00 - 15:30 hlavní #innost letních p&ím!stsk(ch tábor"
15:30 - 16:00 odchod d!tí dom" – pro samostatn( odchod d!tí z tábora je nutn( písemn( souhlas rodi#".

S sebou: 
vhodné oble#ení pro zvolenou #innost (sportovní, turistické apod.)

pro pobyt v OP DELTA – p&ez"vky a do sálu tenisky bez #erné podrá'ky, sva#inu a pití na cel( den (zálesáck( – v!t$í sva#i-
nu), pro tábory s v(lety – jízdenky na MHD nebo Pardubickou kartu.

Na p&ím!stské tábory p&ijímáme pouze d!ti ze základních $kol.

Informace:  
So!a Petridesová, 

tel.: 466 301 011, 605 268 303
ICM, tel.: 466 301 013, 734 642 183

nebo na www.ddmdelta.cz a www.ddmalfa.cz 
e-mail: delta@ddmalfa.cz; sona.petridesova@ddmalfa.cz 

30. 6. - 4. 7. 2014
RYBÁ#SK3 P#ÍM)STSK3 TÁBOR 
Cena: 1 000 K! pardubické d#ti / 1 100 K! mimopardubické d#ti

7. 7. - 11. 7. 2014 
KREATIVNÍ P#ÍM)STSK3 TÁBOR 
Cena: 1 100 K! pardubické d#ti / 1 200 K! mimopardubické d#ti

7. 7. - 11. 7. 2014 
TANE!NÍ P#ÍM)STSK3 TÁBOR 
Cena: 1 000 K! pardubické d#ti / 1 100 K! mimopardubické d#ti  

7. 7. - 11. 7. 2014 
TURISTICK3 P#ÍM)STSK3 TÁBOR 
Cena: 1 300 K! pardubické d#ti/1 400 K! mimopardubické d#ti

14. 7. – 18. 7. 2014 
BASKETBALOV3 P#ÍM)STSK3 TÁBOR
Cena: 1 000 K! pardubické d#ti / 1 100 K! mimopardubické d#ti

25. 8. - 29. 8. 2014 
FLORBALOV3 P#ÍM)STSK3 TÁBOR 
Cena: 1 000 K! pardubické d#ti/1 100 K! mimopardubické d#ti

Pardubice uctily památku aviatika Jana Ka*para 



Projekt v na$í republice koordinuje 
Sdru'ení pro ekologickou v(chovu Te-
reza. Jedná se o komplexní vzd!lávací 
program, v n!m' 'áci reáln! m!ní pro-
st&edí své $koly a jejího okolí. 0áci, u#i-
telé a ostatní zam!stnanci $koly nejd&í-
ve zakládají $kolní ekot(my, poté ana-
lyzují ekologick( stav $koly a následn! 
plánují opat&ení, která realizují.  Pr"-
b!'n! tak v$ichni zú#astn!ní získávají 
informace o tématech, jako jsou odpa-
dy, voda, energie prost&edí $koly. Hlav-
ním cílem projektu je sni'ovat ekolo-
gick( dopad provozu $koly na 'ivot-

ní prost&edí a ve spolupráci s cel(m t(-
mem zlep$it pracovní a 'ivotní pro-
st&edí ve $kole a jejím okolí. U nás ten-
to projekt probíhá od r. 2007, v roce 
2009 jsme poprvé získali titul Eko$ko-
la. V roce 2011 jsme tento titul obhájili 
a pot&etí se nám to poda&ilo letos.
V$ichni 'áci na$í $koly se v rámci eko-
logick(ch aktivit zú#ast%ovali mnoha 
akcí, které vymyslely ekot(my. Jenom 
namátkou m"'eme v leto$ním roce 
zmínit velmi úsp!$n( Den vody a mód-
ní p&ehlídku, na kterou si 'áci p&ipravili 
modely vyrobené z „odpad"“.

To, 'e jsme nositeli titulu Eko$kola, 
se promítá do ka'dodenního 'ivota 
$koly. Titul si zástupci $koly p&evez-
mou dne 19. #ervna p&i slavnostní 

akci v Senátu *eské republiky v Pra-
ze.                                                                                    

Mgr. Froschová, Mgr. Stoklasová
Z+ Pardubice, Sta%kova 128
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Z" Pardubice, Sta/kova ji& pot(etí obhájila titul Eko*kola!

Setkání ekot+m- Z" Pardubice Sta/kova 
a Z" Jana Amose Komenského, Praha VI

Dne 6. kv,tna na*e *kola ji& pot(etí obhájila titul Eko*kola. Eko*kola je mezi-
národní projekt, kter+ probíhá ve 47 zemích sv,ta. Celosv,tov, se ho ú'astní 
p(es 25 000 *kol, v Pardubickém kraji na tomto projektu pracuje 13 *kol (ma-
te(sk+ch, základních i st(edních).

Ve dnech 15. a 16. kv!tna prob!hlo ve $kole setkání #len" ekot(mu ze Z, 
Jana Amose Komenského v Praze VI. s #leny na$eho  ekot(mu. Po dobrém 
ob!d! ve $kolní jídeln! a p&ijetí u paní &editelky  jsme  nav$tívili úpravnu 
vody v Hrobicích, prohlédli si expozici na hradu Kun!tická hora a na Eko-
farm! Apolenka jsme si  opekli uzeninu. Po spole#n! stráveném ve#eru a 
p&espání ve $kole jsme v pátek p&ed odjezdem na$ich host" je$t! stihli pro-
hlídku historické #ásti na$eho m!sta s odborn(m v(kladem a vy$lapali scho-
dy na Zelenou bránu, aby si na$i hosté mohli prohlédnout Pardubice z „pta#í 
perspektivy.“ Setkání bylo velmi zda&ilé, navázali jsme mezi ob!ma ekot(my 
p!kné p&átelství. P&í$tí rok jsme pozvaní na náv$t!vu do Prahy. U' se v$ichni 
moc t!$íme.
                                                                                                   Mgr. Hana Froschová

Sta/kovka pracuje s nadan+mi &áky
V rámci práce s nadan(mi 'áky, kte&í 
projevují talent pro svoji mate&$tinu, 
jsme se v tomto roce zú#astnili sout!-
'e, kterou vyhlásila Krajská knihovna 
Pardubice na téma „Kde kon#í sv!t“ a 
„Nejmoud&ej$í je #íslo“. Sout!'e se zú-
#astnily na$e 'ákyn! prvního stupn! Jit-
ka L., Ane'ka B. a Zuzana M. Velmi nás 
pot!$ilo, 'e v$echny 'ákyn! v této lite-
rární sout!'i se sv(mi p&ísp!vky usp!ly 
a byly pozvány na slavnostní vyhlá$ení 
do prostor Krajské knihovny Pardubice. 
V!&íme, 'e úsp!ch je pro na$e 'ákyn! 
odm!nou a motivací k tomu, aby ve své 
literární práci pokra#ovaly. Dr'íme jim 
palce a p&ejeme mnoho dal$ích úsp!$-
n(ch povídek!                                                                                     

Mgr. Edita Havránková



Po slavnostním zahájení byly rozehrány 
líté souboje, nejprve sout!'e jednotlivc" 
'eny, para mu'i a mu'i kvadru. V leto$-
ním jubilejním 20. ro#níku se mistryní 
republiky bez porá'ky stala Spomenka 
Hab!tínková Tomi# z SKV Pardubice 
Nezlomeni, která titul obhajovala. Na dru-
hém míst! skon#ila Beáta Mentznerová 
z domácího SKV Ostrava a t&etí Barbora 
,t!pánková SKV Ostrava.
V sout!'i mu'i kvadru do$lo k velkému 
p&ekvapení, kdy' první místo vybojoval 

bez porá'ky Pardubák Martin Zvolánek, 
na druhém míst! skon#il lo%sk( vít!z Jirka 
Suchánek z SKST Liberec a na 3. míst! To-
má$ P&ibyl, op!t z SKST Liberec. 
To v sout!'i mu'" se oproti lo%sku 
v$echny t&i medailové pozice vym!-
nily. První místo bez porá'ky vybojo-
val René Tau$ z SKST Liberec, st&íbro 
Vladimír Kadlík SK Moravia Brno a 
s bronzem potom skon#il Jaroslav Had-
rava ze Sokola Lhúta.
Ve #ty&hrách dovr$il je$t! úsp!ch 

Martin Zvolánek, kdy' s Vratislavem 
Hude#kem z SKV Ostrava získal 

st&íbrnou medaili.
SKV Pardubice NEZLOMENI z.s.

BK Pardubice v$ak nezam!&uje svou 
pozornost jen na basketbal, spekt-
rum aktivit klubu je mnohem $ir-
$í. Ve spolupráci s *eskou basketba-
lovou federací po&ádal v *EZ Aré-
n! premiérové *esko-polské Utká-
ní hv!zd na #eském území, spolu s 
mláde'nick(m klubem BK Synthesia 
Pardubice organizoval v hale Dukla 
úsp!$ná #ty&denní mistrovství *es-
ké republiky hrá#" do 15 a do 19 let, 
v nich' pardubické t(my vybojovaly 
jednu zlatou a jednu st&íbrnou me-
daili. „Hrd! se hlásíme k bohaté his-
torii klubu, a proto jsme u p&íle'i-

tosti jubilea 30 let od zisku jediné-
ho mistrovského titulu BK Pardu-
bice realizovali vzpomínkovou akci, 
nazvanou Pocta legendám. Podporu-
jeme rovn!' &adu charitativních pro-
jekt", velk( d"raz klademe na d!ti a 
mláde' - úzce spolupracujeme s D!t-
sk(m domovem Pardubice, mate&-
sk(mi i základními $kolami v Pardu-
bicích #i s kluby v pardubickém re-
gionu, sdru'en(mi pod hlavi#kou 
projektu V(chodo#esk( basketbal, 
a spolupracujeme nap&. i s Denním 
stacioná&em Slune#nice,“ &ekl dále 
Pe$ka.

Velice úsp!$nou sezonu má za sebou 
mláde'nick( klub BK Synthesia Par-
dubice. Vysv!d#ení zní následovn!: 
3 mistrovské tituly (kategorie U11, 
U17 a U19), jedna st&íbrná (U15) 
a jedna bronzová medaile (U13). 

„Rádi bychom pod!kovali v$em 
partner"m a podporovatel"m na$e-
ho klubu za jejich p&íze%,“ doplnil 
záv!rem mluv#í pardubického klubu.

BK JIP Pardubice
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Na konci prázdnin za'ne rekonstrukce ulice Gorkého Echo basketbalové sezony
Basketbalová sezona 2013/2014 je od konce kv,tna minulostí. Basketbalov+ 
klub BK JIP Pardubice v ní vybojoval jednu medaili – bronzovou v !eském 
poháru, v Mattoni Národní basketbalové lize skon'il po základní 'ásti t(etí, 
ov*em v kone'ném ú'tování, po play-o4, 1guroval na 4. pozici. „V semi1nálo-
vé sérii jsme vedli nad Prost,jovem 2-1 na zápasy a ve 'tvrtém utkání nás d,lilo 
jen 10 minut od postupu do vysn,ného 1nále. To nám v*ak nakonec uniklo 
a v sérii o t(etí místo jsme podlehli Opav, 1-2 na zápasy,“ bilancoval mluv'í 
klubu René Pe*ka.

Voln+ 'as na DELT)
Ji' mnoho let nav$t!vují va$e d!ti zájmové krou'-
ky na DELT1 v Gorkého ulici. A proto'e zm!na je 
'ivot, máme i my pro vás p&ipraveno n!co nového. 
Jist! jste zaregistrovali, 'e od nového roku byl slou-
#en D"m d!tí a mláde'e DELTA s Domem d!tí a 
mláde'e ALFA v Polabinách. Vznikla tak nová vel-
ká organizace pod názvem DDM ALFA Pardubice, 
která p&ipravuje pro va$e d!ti nej$ir$í mo'nou na-
bídku volno#asov(ch aktivit. Jak v Polabinách, tak 
i na Dukle z"stává zachována na$e #innost v plné 
$í&i. A naopak, budeme moci roz$í&it svoji nabídku 

tak, aby ka'd( na$el n!co zajímavého pro své d!ti 
nebo i pro sebe. Pro p&í$tí $kolní rok otevírá DEL-
TA $irokou nabídku zájmov(ch krou'k" pro d!ti 
od 4 do 19 let a pro dosp!lé. Ji' v pr"b!hu m!sí-
ce #ervna m"'ete své d!ti zaregistrovat do jednot-
liv(ch krou'k" na www.ddmalfa.cz. Na své si p&i-
jdou sportovci (stolní tenis, florbal, basketbal, bad-
minton, plavání, airsoft, aerobic), tane#níci (tane#-
ní a pohybová $kola, dance team, dance with me, 
b&i$ní tance, street dance), p&írodov!dci (p&írodo-
v!deck(, astronomick(, rybá&sk(, zálesáck(, chova-

telsk(), um!lci (keramika, v(tvarná v(chova, ,ikul-
ky, tvo&ení z papíru, ,vadla Madla – $ití, ,ikulátka 
pro p&ed$kolní d!ti), ale i technici (lete#tí a plasti-
koví modelá&i, elektrotechnici, 'elezni#ní modelá-
&i, papírové modely). *innost t!chto i v$ech krou'-
k" bude zahájena dnem 29. zá&í 2014 a ji' t(den 
p&edtím budou probíhat tzv. informa#ní sch"z-
ky. T!$íme se na vás a ve$keré podrobné informa-
ce jsou vám k dispozici na na$ich webov(ch strán-
kách www.alfa.cz nebo u p. Petridesové na tel.:  
605 268 303.

Úsp,ch pardubick+ch vozí'ká(-
Ve dnech 22. – 25. kv,tna 2014 se ve Sportovním areálu TJ Ostrava na Varen-
ské ulici se*li nejlep*í stolní tenisté na vozíku z celé !eské republiky. Konal se 
zde 20. ro'ník Mistrovství !R jednotlivc- a dvou'lenn+ch dru&stev ve stolním 
tenise vozí'ká(-. 

T$i nejlep&í "eny z M*R vozí!ká$' 2014 se „zlatou“ Spomenkou Hab#tínkovou z Pardubic.

Má linka MHD ". 6 po skon"ení plánované rekonstrukce Gorkého ulice jezdit touto 
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LU&T'NÍ O(CENY

Letní lu!t"ní...

POZNEJTE OBVOD

PERLI!KAZnáte dob&e své okolí? Pak s námi sout!'te a 
poznávejte obvod. Pokra#ujeme v sout!'i, kte-
rá prov!&uje va$i znalost míst a zákoutí v pátém 
m!stském obvod!. Poznáváte toto místo? 
Pokud ano, posílejte své odpov!di do 31. srpna 
2014 na adresu Ú&ad m!stského obvodu Pardu-
bice V, kancelá& starosty, *e$kova ulice 22; nebo 
e-mailem  renata.rihova@umo5.mmp.cz. 
Nezapome%te uvést heslo POZNEJTE OBVOD 
a také sv"j podpis!

V minulém vydání Hlasatele jsme vám nabídli 
detail kruhové k&i'ovatky ulic S.K. Neumanna a 
Svobody. Správn! odpov!d!li a drobné ceny vy-
hrávají:
Miroslav Kalhous, J. Valentová, Pavel Vítek

Gratulujeme. Svou v(hru si m"'ete vyzvednout 
na sekretariátu starosty. Termín p&evzetí v(hry 
si m"'ete domluvit na telefonním #ísle 466 301 
270.

Správné zn!ní tajenky z minulého #ísla zn!lo „Velikonoce“.
Vylosovan(mi v(herci jsou:
Michal Vojtek, 
Markéta Matou*ková, 
MUDr. Zden,k Novotn+
 
Gratulujeme. Svou v(hru si m"'ete vyzvednout na sekretariátu starosty. Termín p&evzetí v(hry si m"'ete domluvit na tele-
fonním #ísle 466 301 270.

Lu$t!te i tentokrát. Správné zn!ní tajenky posílejte do 31. srpna 2014 na adresu Ú&ad m!stského obvodu Pardubice V, kancelá& 
starosty, *e$kova ulice 22; nebo e-mailem renata.rihova@umo5.mmp.cz. Nezapome%te uvést heslo K+Í0OVKA. 

www.pardubice5.cz

Holub h&ivná# je domestikovaná forma ho-
luba skalního, zdivo#elí holubi domácí 'ijí 
i ve m!stech. Jsou v(born(mi letci. Snad 
proto byli po dlouhou dobu neju'ívan!j$í 
a nejrychlej$í formou doru#ování zpráv. 
Dnes u' je holubí po$ta spí$e sportem #i 
hobby zábavou. „Myslím, 'e ná$ ú&ad bude 
i nadále k doru#ování zásilek pou'ívat kla-
sickou po$tu, p&ípadn! vlastní kur(ry,“ do-
dává s úsm!vem starosta Hájek. 

V korun, stromu p(ímo p(ed okny sta-
rostovy kancelá(e se uhnízdili holubi. 
Rodi'e se starají o dv, mlá.ata, která by 
v rodném list, mohla mít místo naroze-
ní – !e*kova ulice. „N,kte(í kolegové si 
mne dobírají, &e si vychovávám vlastního 
poslí'ka, kter+ bude doru'ovat tajné de-
pe*e. Ale proto&e razím heslo ‚otev(ené 
radnice‘, nic takového nepot(ebuji,“ sm,-
je se starosta Ji(í Hájek. 

Pod okny ú(adu se 
uhnízdil „obecní“ 
holub


