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Slovo starosty
Vážení přátelé, milí sousedé a drazí spoluobčané, 

kalendářní rok se opět nachýlil ke konci a čas adventu a Vánoc je tu. Letos bych, stejně jako loni,  

rád zhodnotil rok uplynulý a dal si předsevzetí do toho následujícího.

Rok 2021 byl opět rokem omezení a nečekaných situací. Všechny nás jistě nemile překvapil  

vzhledem k různým opatřením, která přinesl.

Investice: Proběhly výsadby dřevin a zeleně, drobné investiční akce a péče o veřejná  

prostranství. Na území obvodu jsou také uskutečňovány dva velké projekty, a to 

Svatomartinské
víno



Slovo starosty

revitalizace vnitrobloku „H“ a rekonstrukce 
ulice Na Spravedlnosti. Vzniklo nové dětské 
hřiště Pod Vinicí, pomáháme s hřištěm v So-
kolovské ulici a realizujeme nové dětské prvky  
v Dražkovicích.

Akce: Velice rád se s Vámi osobně setkávám 
na akcích obvodu. Letos nám to bohužel 
opravdu moc nevyšlo a převážná většina 
jich byla opět zrušena. Jednalo se o tradiční 
akce: Dny se starostou, Zelené pivo, Čaroděj-
nice, Májové slavnosti, Rozsvícení vánočního 
stromu, ale také Vánoční punče.

Věřte mi, že si s potěšením připomínám 
akce, které se podařilo našemu obvodu 
uskutečnit. Úsměv na tváři mi vyvolávají 
vzpomínky ožívající při prohlížení fotografií  
z Kolodovádění na Vinici, Pohádkové cesty  
či slavností obvodu na Dukelském náměstí. 
Poděkování patří všem, kteří se akcí zúčast-
nili a prožili je společně s námi.

I na rok 2022 chystáme již tradiční spole-
čenské akce pro občany – jejich podrobně-
ji rozepsaný plán naleznete uvnitř našeho 
zpravodaje. Plánujeme také dokončení 
opravy chodníku a vznik nového dětského 
hřiště v Dražkovicích, rekonstrukci několi-
ka ulic v našem obvodu a revitalizace vni-
trobloků. Všechny plány naleznete v pro-
jektovém zásobníku městského obvodu.

Dovolte mi Vám popřát klidné čtení, krásný 
čas vánoční a do roku 2022 hlavně zdraví, 
štěstí a spokojenost. Současně nám všem 
přeji co nejméně jakýchkoliv omezení. Tě-
ším se na další setkávání s Vámi všemi.

První adventní neděli 28. listopadu 2021 proběhlo bez přítomnosti občanů 
i bez doprovodného programu, tedy stejně jako minulý rok, rozsvícení 
vánočního stromku na náměstí Dukelských hrdinů.

Zhoršující se epidemie nám bohužel 
opět neumožnila uskutečnit akci za 
přítomnosti veřejnosti.

Do poslední chvíle jsme doufali, že se 
vrátíme do minulých (předcovidových) 
let, a připravovali jsme pro občany do-
provodný program – např. vystoupení 
kapely Živaňanka, vánoční trhy, dětský 
kolotoč a vláček, ale také oblíbené 
vánoční punče, vařené přímo panem 
starostou Jiřím Rejdou. Rozsvícení však 
bohužel stejně jako loni proběhlo bez 
účasti občanů a vánoční atmosféru tak 
stromečku dodal pouze instalovaný 
betlém.

Letošní vánoční strom (jedle dou-
glaska) měří 13 metrů, na náměstí 
putoval ze Starých Ždánic a je osvětlen 
cca 100 žárovkami.

„Velice mě mrzí, že akci nemohl obvod 
pořádat. Je to již podruhé za sebou, co 
byly děti ochuzeny o krásný zážitek. 
Také my dospělí se vždy těšíme na se-
tkání s přáteli a vůni punče. Doufám, 
že je to již naposled, co jsme o tuto akci 
jako městský obvod přišli,“ řekl staros-
ta Jiří Rejda.
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dokončení ze strany 1.

Jiří Rejda
starosta MO Pardubice V

Zuzana Sieglová

Rozsvícení vánočního stromečku 



Oslava životního jubilea
Dne 7. 10. 2021 proběhlo v prostorách DDM Alfa – odloučeného praco-
viště DDM Delta setkání jubilantů. Zúčastnili se jej senioři, kteří v daném 
čtvrtletí oslavili 80., 85. a 90. narozeniny. Výjimkou však nebyli ani starší 
oslavenci.
V rámci setkání předvedly děti z MŠ Raisova 
krásné vystoupení, kterým vykouzlily jubi-
lantům na tváři úsměv, a některým dokonce 
i slzy dojetí. Každý oslavenec obdržel kromě 
pamětního listu také dárkovou tašku od 
našeho městského obvodu. Tato dárková 
taška obsahuje mimo jiné seniorskou obál-
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ku, která je určena především pro osamo-
ceně žijící seniory v tísni, ohrožení zdraví či 
života. Jedná se o tiskopis, který může být 
užitečný v krizových situacích a je dobrým 
pomocníkem při případném zásahu zdra-
votníků, policistů či hasičů.

Ochutnávka svatomartinského vína opět na Dukle
Svatomartinské víno si mohli občané MO Pardubice V přijít vychutnat po roční odmlce dne 11. 11. 2021 na tradiční 
místo před DK Dukla, kde městský obvod připravil v 11:11 hodin jeho ochutnávku.

Přestože tento rok Martin na bílém koni 
opět nepřijel, přesně v 11 hodin a 11 minut 
se před DK Dukla otevřely láhve prv-
ního letošního vína. Celkem se rozlilo  
120 láhví s osmi druhy mladých vín. 
Ochutnávka svatomartinského vína, zajiš-
těná městským obvodem, potěšila mno-
ho občanů, kteří si při této příležitosti 

lo 12 procent. Jejich ochutnávku zpříjem-
nila živá hudba v podání Orchestru Jana 
Kvíčaly. Občané si tak mohli spolu s hu-
debníky zazpívat známé lidové písně.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout 
na FB profilu MO Pardubice V.

mohli popovídat se svými blízkými, nebo 
i s panem starostou.

Svatomartinská vína jsou vína jiskrná 
a svěží, která sice zrála pouhých pár týd-
nů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj 
osobitý charakter. Mají lehkou barvu 
i chuť a nižší obsah alkoholu, obvykle oko-

Zuzana Sieglová

Zuzana Sieglová



4

Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura 
Krause – Sokolovská – Lexova
Blíží se konec roku 2021, a je tedy vhodné podívat se zpětně na průběh realizace stavební úpravy vnitrobloku „H“.

Nutno zmínit, že samotné zahájení stavby 
provázely komplikace, a to z důvodu poz-
dějšího započetí prací na výměně kanaliza-
ce společností VAK Pardubice, a. s.

Před zahájením se také z podnětu občanské 
petice jednalo o úpravě projektové dokumen-
tace. Výsledkem jednání je snížení parkova-
cích míst o 12 jednotek, přesun plánované-
ho kontejnerového stání z ul. Sokolovská do 
vnitrobloku a nahrazení živičného povrchu na 
parkovištích ekologičtější vsakovací dlažbou.

Obojí se podařilo vyřešit a stavba tak s ur-
čitým zpožděním započala. Co se týče její 
rychlosti a kvality, můžeme být od tohoto 
okamžiku spokojeni.

Práce začaly na počátku července letošního 
roku v prostoru před základní školou. Naší 

snahou bylo tento prostor upravit v době 
prázdnin, aby stavební činnost co nejméně 
zasáhla do provozu školy. Odtud se stavba 
postupně začala posouvat směrem k Lexově 
ulici a dále po obvodu vnitrobloku.

V současnosti je již celá komunikace ve 
vnitrobloku, včetně veškerých chodníků, 

hotová. Na tomto technickém stavu před 
nadcházející zimou MO Pardubice V trval, 
neboť se jedná o stav, který je pro občany 
uživatelsky komfortní a umožňuje kvalitní 
údržbu v zimních měsících.

Jak bylo řečeno v úvodu, ne naší vinou do-
šlo k pozdějšímu zahájení stavby, což se 
bohužel zákonitě projeví i na termínu jejího 
ukončení. Revitalizace tak nebude hotová 
do konce letošního roku, jak jsme původ-
ně plánovali, nicméně nedokončené zůsta-
nou pouze části parkovišť, terénní úpravy  
a umístění mobiliáře. I na těchto nedo-
dělcích se ovšem bude v rámci možností  
(zejména s ohledem na počasí) pracovat, 
a to tak, aby bylo možné celý vnitroblok co 
nejdříve převzít a předat občanům k užívání.

Jan Brožek 
investiční a správní odbor ÚMO Pardubice V

Nové prostory 
pro knihovnu 
MO Pardubice V
Městský obvod Pardubice V provozuje jako jednu ze slu-
žeb občanům i knihovnu. Ta se v současné době nachází 
v prostorách DDM Delta v Gorkého ulici. Jelikož však byly 
tyto prostory pro provoz knihovny již nevyhovující, roz-
hodl se jí městský obvod najít vhodnější umístění.

Nejlepší volbou se ukázal být 
nebytový prostor v ul. Josefa 
Ressla, č. p. 2278, ve kterém 
dříve sídlilo Rodinné centrum 
Kašpárek. Po tomto rozhodnutí 
přišly na řadu už čistě technic-
ké záležitosti, jako zpracování 
projektové dokumentace a rea-
lizace stavebních úprav. Vlastní 
rekonstrukce započala v měsíci 
říjnu a převzetí hotového díla 
proběhlo na konci listopadu le-
tošního roku. Následně došlo ke 
kolaudaci, po které byly prostory 
předány k užívání.

Věříme, že naše knihovna zůsta-
ne i nadále nejen příjemným a 
komfortním místem pro stávající 
čtenáře, ale že její renovace bude 
také impulsem pro nové návštěv-
níky, kteří se postupně stanou 
návštěvníky pravidelnými.

Na závěr bychom chtěli touto 
cestou poděkovat obyvatelům 

domu č. p. 2278 za trpělivost  
a vstřícnost při realizaci staveb-
ních úprav. Odměnou jim bude 
pěkný a reprezentativní prostor, 
poskytující službu všem obča-
nům městského obvodu.

Výsadba stromů 
a cibulovin
V letošním podzimním období bylo na území našeho 
obvodu vysázeno více než 200 stromů. 

Tato výsadba byla naříze-
na jako náhrada za stromy 
v minulosti pokácené a týká 
se mnoha lokalit na celém 
území obvodu. Těšíme se 
na to, až se stromy ujmou  
a budou zdobit naše okolí. Na 
jaře také budeme moci obdi-
vovat na 5 500 květů malých 
cibulovin, které pro nás nyní vysazuje zahradnická firma. 

Pokvetou ladoňky, puškinie, 
krokusy, talovíny, kosatce a bo-
tanické tulipány. Budou zdobit 
travnaté plochy na frekvento-
vaných místech, např. u škol. 
V Dražkovicích bylo celkem  
1 000 cibulek zasazeno v parku 
u pošty a do trávníku na křižo-
vatce u č. p. 171.

Jan Brožek
investiční a správní odbor ÚMO Pardubice V

Radka Plívová
investiční a správní odbor ÚMO Pardubice V
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Milostivé léto a s ním i šance na život bez dluhů je tu!
Pardubičtí zastupitelé se připojili k celorepublikové akci Milostivé léto a prostřednictvím městských a příspěvkových 
organizací aktivně vyzývají k uhrazení původního dluhu bez navýšení o poplatky a úroky.  
Jedná se o velkou šanci pro mnoho lidí  
v dluhových pastech. Občané, kteří se do-
stali do exekuce kvůli dluhům u státních 
institucí, mají jedinečnou šanci svůj pro-
blém od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 vyřešit, 
a znovu tak začít žít normálním životem. Po-
kud v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu 
dluhu, tedy původní dluh, plus 908 korun 
exekutorovi za zastavení exekuce, čeká ho 
životní restart. Úroky, penále a další příslu-
šenství stát odpouští, exekuce se zastaví.

„Milostivé léto vnímáme jako příležitost, jak 
se vymanit z dluhové pasti. Máme mnoho 
klientů, kteří se potýkají s dluhy, když se jim 
z původní pohledávky, např. za nezaplacení 
jízdného v MHD nebo poplatku za popel-
nice v řádu stokorun, vyšplhá dluh až do 
desítek tisíc,“ uvedla vedoucí odboru sociál-

ních věcí pardubického magistrátu Iva Bar-
tošová. „Problém ale může nastat ve chvíli, 
kdy tito lidé nebudou mít ani na zaplacení 
jistiny a poplatku exekutorovi, a mají navíc 
i další dluhy, které milostivé léto neřeší. 
I tak se budeme snažit našim klientům 
pomáhat minimálně v tom, že je povedeme 
k aktivnímu přístupu v řešení svých dluhů 
a k využití této příležitosti,“ dodává Barto-
šová a uvádí jeden z posledních případů, 
který má na stole: Dlužník dostal pokutu za 
jízdu „na černo“ ve výši 800 korun. Pokud 
dluh uhradí spolu s poplatkem 908 korun za 
zastavení exekuce, bude mu odpuštěna cel-
ková exekuce ve výši 18 000 korun.

Milostivé léto se vztahuje na ty občany, 
kteří mají dluh u veřejnoprávních institucí, 
třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, 

u dopravního podniku nebo třeba za nájem 
u obce. Toto tříměsíční období může být 
výhodné pro obě strany – jak pro zodpo-
vědné dlužníky, kteří mají reálný zájem své 
dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale problé-
mem je pro ně často právě příslušenství (to 
mnohdy činí až několikanásobek původního 
dluhu), tak pro města, obce a další věřite-
le. Ti mají především šanci, že původní dluh 
bude splacen, a dostanou tak zpět své pe-
níze, což by se v řadě případů za standardní 
situace nikdy nestalo. Pokud bude mít dluž-
ník zájem této příležitosti využít, ať se obrátí 
na svého exekutora.

Zrekonstruované hřiště v Jesničánkách je opět otevřeno
Upravené a s větší plochou ke sportování. Takové je nyní sportoviště v městské čtvrti Jesničánky, které se po zhruba dvou-
měsíční rekonstrukci znovu otevřelo nejen dětem, ale také veřejnosti. Město se na nákladech spojených s úpravou areálu 
podílelo s pátým městským obvodem, přičemž celkově rekonstrukce hřiště vyšla na téměř 1,3 milionu korun.

Původní hřiště se po rekonstrukci zvětšilo  
přibližně o jeden metr na každé straně, 
a aby se na jeho povrchu nedržela voda, 
bylo doplněno také o odtokové žlaby. „Kro-
mě větší plochy ke sportování čeká na ná-
vštěvníky také nový asfaltový povrch s her-
ními prvky v podobě basketbalových košů či 
sloupků na míčové sporty včetně sítě. Roz-
hodli jsme se hřiště také nově nalajnovat, 
aby bylo maximálně uzpůsobeno na sporty
jako basketbal, nohejbal, volejbal nebo te-
nis. Sportoviště bude navíc sloužit nejen 
Sportovnímu klubu Jesničánky, ale také 
dětem z MŠ Raisova i široké veřejnosti, 
a to v režimu otevřeného sportoviště. 
Na tuto investici v celkové výši 1,3 mi-

lionu korun jsme uvolnili peníze z Pro-
gramu podpory sportu ve výši 625 tisíc 
korun, druhou polovinu pokryl městský 
obvod Pardubice V,“ informuje náměs-
tek primátora pro sport Jakub Rychtec-
ký s tím, že se jedná o další příklad kon-
cepčního budování sportovišť radnice 
ve spolupráci s městskými obvody. Toto 
sportoviště pro veřejnost bude i nadá-
le spravovat SK Jesničánky, který na jeho 
provoz a údržbu ročně dostává příspěvek 
od města ve výši přibližně 50 tisíc korun.

Kromě sportovních aktivit bývá hřiště  
využíváno také k jiným účelům. „Jsme rádi, 

že se projekt vydařil a že jsme se s městem 
Pardubice domluvili na společném financo-
vání. Dané sportoviště si to zaslouží, nejen 
že slouží Sportovnímu klubu Jesničánky, 
dětem z přilehlé mateřské školy či široké 
veřejnosti, ale přes rok se tu navíc pořádá 
spousta sportovních a společenských akcí. 
Městský obvod se například účastní tra-
dičních Čarodějnic nebo Vánočních punčů. 
Pokud nám to pandemická situace dovolí, 
sejdeme se tu opět 21. prosince v 17:00 ho-
din, abychom si zde společně zazpívali vá-
noční koledy,“ dodává starosta městského 
obvodu V Jiří Rejda.

Tiskový úsek MmP

Tiskový úsek MmP
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Halloween na Staňkovce
Dne 26. 10. 2021 učitelé společně s dětmi oslavili  
Halloween. Celá školní budova se proměnila  
v magické místo, které zdobilo mnoho nápaditých  
a originálních výrobků a dekorací. 

Barbora Kárská 

Péče o nadané děti v NOE
Škola NOE se zapojila do programu péče o nadané děti. 
Získala tak podporu pro aktivity, které rozvíjejí talento-
vané žáky. 

Markéta Chmelová

V tento den se také žáci a učitelé 
změnili v nadpřirozené bytosti 
a popustili tak uzdu své fantazii – 
bylo možné pokochat se vskutku 
úžasnými a strašidelnými kostýmy 
a maskami.

Děti se mohly zapojit do soutěže  
o nejkrásnější dýni a vyfotografo-
vat se ve strašidelném fotokoutku. 
Ve třídách probíhala netradiční  
výuka, při níž si žáci např. zkusili  
napsat kouzelný diktát, počítat 
dýně a netopýry, popsat pracovní 
postup při výrobě kouzelného 
elixíru a také se dozvěděli, jaký je 
rozdíl mezi slavením Halloweenu 
a Dušiček.

Třídy 4. A a 5. A si tento den 
ještě ozvláštnily děsivým po-
hoštěním – v nabídce nechyběli 
hadi, useknuté prsty, netopýři, 
pavouci, mumie, a dokonce ani 
duchové!

Následující týden proběhlo slav-
nostní vyhlášení soutěže o nej-
krásnější dýni. Všech 50 zúčast-
něných vytvořilo neuvěřitelná 
dýňová díla, avšak hlasující nej-
více zaujala dýně à la kouzelný 
domeček, patřící žákyni Adéle 
Musilové z 5. A, která se svými  
139 hlasy vyhrála. Akci jsme  
si všichni užili a už se těšíme  
na další Halloween.

Inzerce

V projektu „Rozvoj nadání ve 
škole s heterogenními třída-
mi“ jsou naplánována např. 

badatelská odpoledne a pro-
jektové dny v rámci volitel-
ných předmětů Informatika 
a Badatelé. Uskutečnilo se již 
jedno badatelské odpoledne, 
kde žáci pracovali se staveb-
nicí Lego Mindstorm. Cílem 
bylo sestavit vozidlo, které 
dojede z rampy co nejdále. 
V badatelském projektovém 
dni se zase žáci vypravili  
pozorovat vodní ptactvo  
na bohdanečských rybnících 
a poté mikroskopovali parazi-
ty v plovatkách. V rámci péče 
o jazykově nadané děti bude 
pokračovat vydávání školní-
ho časopisu Maják. Běží také 
online konverzace s rodilými 
mluvčími z Británie a USA.
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Halloween na Staňkovce

Ema Jičínská, ředitelka školy

Benešovce se letos ve sportu daří!
Žáci ZŠ Benešovo náměstí se během září a října zúčastnili celostátních kol mnoha atletických soutěží,  
a to s medailovými výsledky.

Pro zlaté medaile si doběhla naše štafe-
ta na Dětském maratonu 2021, konaném  
v Hradci Králové. Žáci 7. a 8. ročníku uběhli 
maratonskou vzdálenost 42 195 m na čtyř-
setmetrovém ovále v čase 1:55:31, což byl 
nejlepší výkon v republice.

Na 2. příčce se umístily starší dívky v re-
publikovém finále soutěže Pohár rozhlasu, 
které se konalo v Uherském Hradišti. Mladší 

chlapci skončili v rámci finále přípravek ve 
Svitavách na 1. místě. První příčku obsadili 
na mezikrajovém utkání družstev v Jablonci 
nad Nisou taktéž mladší žáci. Krajské finále 
družstev v Litomyšli znamenalo pro chlapce 
stříbro, zatímco dívky si odvezly bronz. Na 
Mistrovství ČR žactva 2021 v Mladé Bolesla-
vi pak naši svěřenci skončili ze 134 zúčast-
něných klubů na 8. místě.

Historickým úspěchem žáků z Benešovky byla 
účast na ostravském mistrovství ČR v druž-
stvech. Starší dívky i chlapci si odsud odvezli 
bronzové medaile.

Poděkování patří nejen našim žákům, ale i je-
jich učitelům tělesné výchovy a trenéru Marti-
nu Skřivánkovi za vzornou sportovní přípravu.
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Nová ŠKODA Fabia 
se pyšní unikátním 
designem, velkorysým 
prostorem a řadou 
vyspělých technologií, 
díky kterým bude 
každá vaše jízda 
ještě pohodlnější 
a bezpečnější. 

Stačí jen vyrazit!

Váš autorizovaný
prodejce vozů ŠKODA:

Podzim na Arturu Krausovi
Všichni žáci i zaměstnanci Základní a mateřské školy Artura Krause se radují, že mohou konečně prožívat obvyklý, 
klidný, a hlavně společný podzim. Proto jsme se pustili do akcí, které nám mnoho měsíců situace odpírala.

Blanka Šteindlerová
zástupkyně ředitelky školy

Nejprve se žáci 2. stupně mohli bez větších 
omezení zúčastnit zážitkového pobytu za-
měřeného na poznávání sebe sama, práci na 
vrstevnických vztazích a stmelování třídních 
kolektivů. Na tuto akci jsme využili dotaci 
MO Pardubice V, za kterou děkujeme!

Pak k nám dokonce zavítalo divadélko z dale-
kých Karlových Varů a uvedlo pohádku s eko-
logickou tematikou „O prasátku Arturovi“.

Doslova s chutí jsme uspořádali Den zdravé 
výživy, tradičně spojený s výrobou a ochut-
návkami zdravých, a přesto vynikajících jídel.

Využili jsme krásného slunečného počasí  
a uspořádali pro žáky 1. stupně vlastní Vel-
kou pardubickou. Děti si vyrobily žokejské 
vesty, ozdobily se ocasy i hřívou a mohly 
tak vyběhnout na závodní trasu na zahradě 
školy. Čekal je např. vodní i Taxisův příkop  
a Poplerův skok. Dojmy z povedeného závo-
du poté žáci vyjádřili výtvarně.

Zatím poslední podzimní akcí byl náš Den 
stromů. Každá třída si po bouřlivých disku-
zích vybrala jednoho zástupce stromů, kte-
rému se po celý projektový den věnovala. 

Objevila se třeba výroba společného třídní-
ho stromu, dále stromová pexesa, dobroty  
z plodů ovocných stromů, vycházky po Par-
dubicích zaměřené na pozorování stromů  
a mnoho dalších aktivit. Školní družina vy-
razila na celodenní výlet – podél břehu řeky 
Labe plnili žáci úkoly, řešili tajenky, určovali 
stromy a sbírali různé přírodniny.

Podzim se nám tedy vydařil a doufáme, že 
nám okolnosti dovolí strávit klidný školní rok.
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Akce MO Pardubice V

Za lesními skřítky do města
Říkáte si, jak by se mohli lesní skřítkové dostat do města? Tak si nechte vyprávět náš příběh. Všechno to začalo 
před dvěma lety.

Rodiče, děti a paní učitelky z MŠ Raisova  
v Jesničánkách se v říjnu 2019 sešli na pod-
zimních dílnách. Předem nachystali špalíky 
dřeva, sbírali šišky, sušili mech a různé pří-
rodniny. Společnými silami pak s uplatněním 
bohaté fantazie a šikovných rukou přišlo na 
svět 26 kouzelných skřítků „podzimníčků“. 
Atmosféra byla báječná a rodiče si přáli, aby 
se toto tvoření stalo tradiční akcí školy.

Plány nám bohužel překazila covidová doba. 
Všem to bylo moc líto, a tak paní učitelka spo-
lu s dětmi vyrobila obřího skřítka „podzimníč-
ka“ do předzahrádky naší MŠ. Děti mu zpívaly 
a těšily se, že se na ně za to usměje. Ale on je-
nom smutně stál, protože byl opuštěný. Během 
týdne mu však najednou přibyla celá parta les-
ních skřítků, strašidýlek, ježků, ale i domečky  
z kůry či košíčky z břízy, které doma vytvořily 
děti s rodiči. Podařilo se jim vymyslet často velmi 
vtipná jména, např. Dubínek Lukýnek, Adelinka 
Mandelinka, skřítek Lesníček Pepíček, Žaludová 
sedmička Anička nebo Borovníček Karlíček.

Pokud nevěříte našemu vyprávění, zeptejte se 
rodičů, jak si každý den s dětmi prohlíželi pod-
zimní výstavu před školkou. Vypadalo to jako 
v lesním pohádkovém království. Naše skřítky, 
schovávající se mezi kameny, borovicemi a bře-
zovými větvemi, jsme proto přihlásili do sou-
těže o nejlepší podzimní výzdobu mateřských 
škol Krásy podzimního lesa, kterou vyhlásil 
MAP pod Magistrátem města Pardubic. 

A co dělá obří skřítek „podzimníček“ dnes? 
Společně se svou partou si prozpěvuje: 
„My máme prima rodiče!“

Iva Míčová
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Tip na novoroční předsevzetí? Být dobrovolníkem!
Každý rok 5. prosince rozdává Mikuláš štědrou nadílku. Málokdo ale ví, že na toto datum je zároveň vyhlášen 
Mezinárodní den dobrovolníků, jenž připomíná jejich obrovský přínos pro společnost. 

Pomáhají dětem, osobám se zdravot-
ním postižením, sociálně znevýhod-
něným, seniorům, v nemocnicích či 
přírodě. Svou sílu předvedlo dobro-
volnictví rovněž za krizových situací 
v uplynulých dvou letech. Dobro-
volníci šili roušky, zajišťovali nákupy 
potřebným, pomáhali ve zdravotnic-
kých a sociálních zařízeních či s ná-
sledky ničivého tornáda na Moravě. 
Že je tato práce nejen užitečná, ale 
i zábavná, se denně přesvědčují tisí-
ce lidí v naší zemi i po celém světě, 
kteří se jí s nadšením věnují.

Kdo by si chtěl dobrovolničení vy-
zkoušet na vlastní kůži a do nového 
roku vstoupit s motivací obohatit 
sebe i své okolí o radost z dobrých 
skutků, může v Pardubicích zavítat 
do Dobrovolnického centra Koalice 
nevládek Pardubicka. To funguje již 
sedmým rokem a každoročně vysí-
lá zhruba dvě stovky dobrovolníků 

do několika desítek organizací, kde 
se věnují nejrůznějším činnostem. 
A kdo na dobrovolníky u nás v příš-
tím roce čeká? Poptávka bude jako 
vždy pestrá. Dobrovolníci pomůžou 
doučovat děti, jimž přináší doba 
covidová velké obtíže s plněním 
školních povinností, nebo se s nimi 
zabaví na letních příměstských tá-
borech. Zpříjemní čas opuštěným 
seniorům. Budou pečovat o cenné 
polabské přírodní lokality s partou 
mladých a nadšených ochránců pří-
rody. Až se epidemická situace zase 
trochu zklidní, zapojí se do pořádání 
akcí pro veřejnost a děti ve školkách 
opět vesele přivítají svoje dobrovol-
nické „babičky“. Nově také budeme 
hledat zájemce, kteří rádi doprovodí 
hendikepované osoby za kulturou. 
Je toho opravdu mnoho, proto nás 
navštivte, ať už virtuálně prostřed-
nictvím webu www.dobrokonep.cz, 
nebo osobně v naší kanceláři v par-

dubickém Evropském spolkovém domě (ul. Kláš-
terní, č. p. 54) a seznamte se blíže s možnostmi, 
kde a jak se zapojit.

Máte otázky, třeba jestli je dobrovolnictví 
vhodné zrovna pro Vás? Nebojte, dobrovolní-
kem může být každý – od studentů po seniory. 
Taky není většinou potřeba nic speciálního znát 
či umět, důležitá je hlavně chuť, dobrá nálada 
a trocha empatie. A co Vám to přinese? Podívej-
te, jak to vnímají někteří naši dobrovolníci…

Studentce Aničce prý tato zkušenost pomůže 
k přijetí na vysokou školu nebo do zaměstnání. 
Třicetiletý programátor Pavel bere dobrovolnické 
aktivity jako zábavu a odreagování od každoden-
ní rutiny. Stejně staré Janě přináší nevšední zážit-
ky a nová přátelství. Padesátiletá ekonomka Dita 
zase vidí v pomoci druhým hlubší smysl lidského 
bytí a z praktického hlediska taky dobrou preven-
ci pracovního vyhoření. Její vrstevník Martin říká: 
„Jako dobrovolník pracuji jen tak pro potěšení, 
protože prostě chci. Odmala mám v sobě zakot-
veno, že krásné věci se neprodávají ani nekupu-
jí, ty se darují. Co člověk zasadí, to taky sklidí.“ 
A výčet uzavírá babička Ivanka: „Můj den se díky 
dětem rozzáří a naplní pozitivní energií.“ Tak ne-
váhejte a přidejte se k nim. A proč? Protože být 
dobrovolníkem se nosí!

Lucie Křivková,
 koordinátorka DC
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www.pardubice.eu
èÚřadè Městské obvody

Facebook:
www.facebook.com

/MOPardubiceV  

25. 02. Masopust
12. 03.  Dětský karneval
14. 04.  Zelený čtvrtek
06. 05.  Májové slavnosti

10. 03.  Zastupitelstvo 
 MO Pardubice V
22. 06.  Zastupitelstvo
 MO Pardubice V
21. 09.  Zastupitelstvo
 MO Pardubice V

Akce v MO Pardubice V
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Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V
Tel.: 466 301 270; 730 840 495
e-mail: jiri.rejda@umo5.mmp.cz
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Mgr. Jiří Šmaha
tajemník ÚMO Pardubice V
Tel.: 466 301 271; 736 504 301
jiri.smaha@umo5.mmp.cz

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

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

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

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

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

Andrea Hemmrová
pokladna, správce poplatků
Tel.: 466 301 277
andrea.hemmrova@umo5.mmp.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Úřad MO Pardubice

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

Provoz úřadu v době vánočních svátků: 
úřad bude uzavřen dne 23. 12. 2021.

Opět otevřen pro veřejnost
3. 1. 2022 od 13.00 hod. 

Ve čtvrtek 24. prosince 
zazní na městském 
hřbitově hudební 
produkce.

Víme, že na Štědrý večer 
chodí lidé na pardubický 
hřbitov zavzpomínat na své 
blízké a věříme, že vánoční 
koledy příjemně zpestří 
tento sváteční den. 
Hudba bude znít
od 10 do 22 hodin.
Úřad MO Pardubice V

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

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


