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Před pár dny vypršela lhůta, 
během níž mohly ¡rmy přihlášené 
do  soutěže o  zakázku na  rekon-
strukci třídy Míru podávat námitky 
proti závěrům výběrového řízení.  
Námitku nikdo nepodal.  V  době 
uzávěrky zpravodaje byl „na spad-
nutí“ podpis smlouvy mezi městem 
a ¡rmou Syner, která výběrové ří-
zení vyhrála.  

Kdy by měla rekonstrukce začít?
Podle informací, které od společnos-

ti, jež se stala vítězem veřejné soutěže, 
máme, bychom jim měli předat stave-
niště v průběhu února. Zahájit chtějí 3. 
března, hotovo by mělo být do  konce 
února příštího roku. Záležet ale bude 
i  na  klimatických podmínkách, výstav-
ba přece jen spadá do  dvou zimních 
období.

Jak bude rekonstrukce probíhat?
Bude to velmi složitá akce. Zdaleka 

nejde pouze o to třídu Míru zkrášlit. To 
by bylo poměrně snadné, ale povrcho-
vé úpravy budou pouze třešinkou dor-
tu. Většina investic půjde, jak se říká, 
do země. Při rekonstrukci, kterou dělá-
me na  několik desetiletí, budou vymě-
něny inženýrské sítě uložené pod zemí, 
včetně kanalizačních přípojek. Majitele 
domů jsme vyzvali, aby využili této 
příležitosti k  jejich výměně. Neumím 
si představit, že by někdo třeba za rok 
musel řešit prasklou kanalizaci, tedy 
nechat kus nové třídy Míru rozkopat.

Kolik bude tato proměna hlavní 
pardubické třídy stát?

Na  třídu Míru zhruba 30 let nikdo 
ani nesáhl. Teď by se během jednoho 
roku měla změnit v krásnou a příjem-
nou ulici, kterou lidé nejen projdou, ale 
rádi se zde zdrží. Tento přerod měl po-
dle projektu stát 214,5 milionu korun, 
firma Syner nabídla cenu 120 milionů 

korun. Od  Evropské unie prostřednic-
tvím Integrovaného plánu rozvoje 
města – Přitažlivé město můžeme 
získat  dotaci ve výši zhruba 85 mili-
onů korun, město doplatí zhruba 35,5 
milionu korun.

Na co se musí obyvatelé Pardu-
bic připravit?

Na  to, že velkou část roku bude 
třída Míru a  Sladkovského ulice 
ve směru k Tyršovým sadům rozkopa-
ná, provozovny, které tu sídlí, budou 
hůře dostupné, hůře zásobovatelné 
a hromadná doprava v centru kompli-
kovanější. A na to, že letošní rok bude 
v  Pardubicích, co se týká dopravy, 
hodně složitý. Pardubický kraj totiž 
bude ve  stejném období postupně 
rekonstruovat vozovku v  ulicích 17. 
listopadu a  Jana Palacha. Všechny 
občany už nyní prosím o  trpělivost 
a  shovívavost během těchto prací 
a  omlouvám se předem za  nepohod-
lí, které jim rekonstrukce způsobí. 
Osobně se domnívám, že motoristé 
by se centru v  této době měli pokud 
možno vyhýbat. Možná jsme měli rok 
2014 vyhlásit rokem cyklistů, chodců 
a  uživatelů MHD, protože to budou 
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letos v Pardubicích asi nejvyužívanější 
dopravní prostředky. Ale jsem pevně 
přesvědčena, že výsledek bude stát 
za to.

Peníze z  EU, které chce město 
na  rekonstrukci třídy Míru využít, 
musejí být vyčerpány do  konce 
roku. Stihnete to? 

Myslím, že do  konce roku jsme 
schopni dotace vyčerpat, ale musím 
říci, že regionální rada Severovýchod 
městům při čerpání dotací vychází ma-
ximálně vstříc a  je možné, že termín 
čerpání třeba ještě o nějaký měsíc pro-
dlouží. To by pro nás byla vítaná časová 
rezerva.  

Neměli jste s přípravou projektu 
začít dřív?

O rekonstrukci třídy Míru se disku-
tuje od minulého století. Už před téměř 
dvaceti lety se v  Pardubicích mluvilo 
o potřebě ji opravit a zvelebit. V roce 
2002 město vypsalo architektonickou 
soutěž na její přestavbu a pak se léta 
jen diskutovalo. Samotná výstavba ale 
prioritou politiků evidentně nebyla. 
Tou se stala až ve druhé polovině roku 
2011, tedy v  tomto volebním období.  

O čem se mluví... 
... o rekonstrukci třídy Míru s primátorkou Pardubic Štěpánkou Fraňkovou

Tehdy jsme se rozhodli zařadit třídu 
Míru do IPRM a začali na projektu její 
rekonstrukce intenzivně pracovat. 
Cesta od  architektonického návrhu 
k  samotné realizaci je ale u  takovéto 
stavby složitá. Zpracování projektové 
dokumentace, územní a  stavební ří-
zení, veřejná projednávání, výběrová 
řízení, to vše jsou úkony, které musí-
te udělat a nelze je zvládnout v  řádu 
týdnů. Faktem je, že kdyby se rekon-
strukce třídy Míru dostala do  zásob-
níku projektů IPRM v  minulém voleb-
ním období a začalo se na ní pracovat 
bezprostředně poté, co bylo jasné, že 
z  evropských fondů nebudeme finan-
covat přestavbu plaveckého areálu, 
tedy o rok dříve, mohla dnes už možná 
být hotová. 

Jednoduchá nebyla příprava 
a  nebude ani samotná výstavba. 
Budou se na  ní podílet různí sub-
dodavatelé, bude třeba součin-
nosti majitelů všech nemovitostí. 
Jak bude město na  průběh stavby 
dohlížet nebo ji koordinovat? A ne-
obáváte se, že při nízké nabídko-
vé ceně se stavba nakonec stejně 
prodraží?

Jako u každé rekonstrukce se může 
stát, že se v  jejím průběhu objeví 
něco nečekaného. Myslím, že dnes by 
nikdo nedal ruku do  ohně za  fakt, že 
pod třídou Míru je skutečně pouze to, 
co je ve  výkresech a  plánech. Každý 
stavař vám řekne, že rekonstrukce je 
mnohem záludnější než nová výstav-
ba. Jsme si vědomi rizik, které s sebou 
rekonstrukce nese, proto klademe vel-
ký důraz na  to, kdo bude stavbařům 
za  město koukat „pod prsty“. Uvažu-
jeme o najmutí externího technického 
dozoru, firmy pro právní pomoc a po-
dobně. Bude to zkrátka z  naší strany 
super ostře sledovaná stavba, jak 
z hlediska jejího provedení, tak finan-
cování. 
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Rekonstrukce zpřístupní i druhé patro 
předbraní Zelené brány

Předbraní Zelené brány prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí. První patro do-
stane nový strop. Zároveň zde vznikne 
další dřevěné schodiště, po  kterém se 
návštěvníci budou moci nově podívat 
i  do  druhého patra. Kulturní centrum 
Pardubice sem chce umístit stálou expo-
zici o historii Pardubic.

Rekonstrukce předbraní za 700 tisíc 
korun by neměla trvat déle než čtyři 
měsíce, stavební práce by měly skončit 
do konce dubna. Pardubický kraj na stav-
bu přispěl 200 tisíc korun. „Touto rekon-

strukcí zpřístupníme pro veřejnost i hor-
ní patro předbraní. Zachováme koncepci 
Zelené brány a i tyto prostory budou vě-
novány historii Pardubic. Přesný obsah 
expozice ještě není stanovený,“ uvedl 
náměstek primátorky František Brendl.

Ve druhé polovině loňského roku pro-
šla rozsáhlou rekonstrukcí i samotná Ze-
lená brána. Výměna dlažby a odvodnění, 
zajištění statiky objektu, částečné ošet-
ření pláště poškozeného erozí a oprava 
ochozu nakonec vyšla na  3,5 milionu 
korun. V  následujících letech bude 59 

Torzo haly v Tyršových sadech šlo 
k zemi, posloužilo ještě kynologům

Město Pardubice předalo v  polovině 
ledna staveniště torza haly v Tyršových 
sadech. Převzali si ho zástupci firmy 
ABAJO z Karlových Varů, kteří vyhráli vý-
běrové řízení na demolici této nikdy ne-
dostavěné sportovní haly. Samotná de-
molice začala 20. ledna a podle smlouvy 
by měla trvat čtyři týdny, stavební firma 
městu za demolici zaplatí více než 100 
tisíc korun.

Město se navíc pojistilo proti mož-
nosti, že by firma nedodržela smlouvu, 
pozemek zbavila pouze prodejného že-
leza, ale sanaci nedokončila. Podmínkou 
uzavření smlouvy bylo, že zhotovitel 
složí na  účet zadavatele jistinu ve  výši 
1,75 milionu korun. Ta slouží k zajištění 
plnění povinností zhotovitele vyplývají-
cí ze smlouvy o  dílo, zejména k  úhradě 
sankcí, na  které by vznikl objednateli 

nárok v  důsledku porušení povinností 
zhotovitele provést kompletní dílo řádně 
a předat ho v dohodnutém termínu. 

Hala v sousedství Tyršových sadů se 
začala stavět v  roce 1989, o  dva roky 
později však byla výstavba zastavena pro 
nedostatek peněz. Pardubice po  dlou-
hých jednáních halu koupily od  ČSTV 
za milion korun. Město už také řeší, jaká 
bude budoucnost uvolněného místa. 
„Necháváme si zpracovat studii, a to ne-
jenom na tento prostor, ale také na areál 
bývalých jatek a  na  prostor v  okolí ČEZ 
Areny a  Letního stadionu. Samozřejmě 
se nebráníme ani jednání s potenciálními 
soukromými investory,“ vysvětluje ná-
městek primátorky Jindřich Tauber. Stu-
die by zároveň měla naznačit, zda bude 
pro město výhodnější poskytnout po-
zemky investorovi, nebo je využít samo.

metrů vysoká věž potřebovat ještě jed-
nu zásadní opravu. 

„Plášť Zelené brány je ve  velmi 
špatném stavu, dochází k  erozi ka-
menů. Během poslední rekonstrukce 
jsme ho částečně ošetřili, to ale není 
trvalé řešení. Do tří až pěti let musíme 
provést kompletní revitalizaci pláš-
tě. Na  to však zatím nemáme peníze 
a  dotace jsme nedostali,“ uvedla pri-
mátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. 
Odhad ceny této části rekonstrukce je 
10 milionů korun.

Sutin, které zbyly po odstranění ocelových konstrukcí haly, využila k výcviku Záchran-
ná brigáda kynologů Pardubického kraje. Její členové tu se svými psy jedno odpoledne 
trénovali vyhledávání osob v sutinách.

Na  přípravě strategického plánu, 
které pro období let 2014 až 2025 
zpracovává město Pardubice, se podílejí 
i studenti deseti pardubických středních 
škol. Členové studentského parlamentu, 
jenž od  roku 2001 ve  městě funguje, 
pracují ve  čtyřech pracovních skupi-
nách, které hledají odpovědi na  to, co 
považují mladí lidé v Pardubicích za nej-
větší problémy a jak je chtějí zlepšit.

„Hlavní prioritou parlamentu je se-
známit studenty se společenským a po-
litickým děním ve městě a umožnit jim 
diskutovat o tématech, která je zajímají. 
Ve školním roce 2013/2014 jsme se roz-
hodli studenty aktivně zapojit do příprav 
strategického plánu, který bude pro 
město důležitým dokumentem na  řadu 
let,“ řekl koordinátor práce Studentské-
ho parlamentu Tomáš Zelený.

Úkolem zástupců pardubických střed-
ních škol je co nejlépe zachytit aktuální 
stav města Pardubic v  oblastech škol-
ství, kultury a cestovního ruchu, dopravy 
a  sportu a  nastínit možnosti zlepšení. 
„Největší zájem měli studenti o  skupi-
nu, která se zabývá dopravou ve městě, 
tedy oblastí, která je podle většiny oby-
vatel Pardubic nejproblémovější,“ dodal 
Zelený. Mladé lidi naopak příliš nezaujala 

možnost věnovat se problematice život-
ního prostředí či sociální péče. Jednotlivé 
komise pracují samostatně, během práce 
mají možnost konzultovat své poznatky 
a náměty se členy skupin zabývajících se 
přípravou strategického plánu, a inspiro-
vat je tak svými podněty a návrhy na roz-
voj našeho města. Projekty, které studen-
ti zpracují, posoudí koncem školního roku 
odborníci a vyhodnotí nejlepší z nich.

Strategický plán? Výzva pro pardubické studenty
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Zájem o letiště stoupá, padl další rekord

Pardubice připravují jednodušší systém parkovacích zón

Pardubické letiště odbavilo oproti roku 
2012, kdy z Pardubic odlétlo nebo zde při-
stálo zhruba 125 tisíc cestujících, loni již 
184 tisíc pasažérů. Padl tak další rekord. 
Stávající terminál již není schopen odba-
vit všechny lety a vedení letiště je proto 
musí odmítat. Napřesrok by měl stát ter-
minál nový, díky němuž bude moci rozvoj 
pardubického letiště pokračovat.

„Takový nárůst cestujících je pro naši 
společnost samozřejmě úspěchem, kte-

Systém rezidenčních zón placeného 
stání by měl být od prvního dubna o něco 
jednodušší. Pokud změnu schválí rada 
města, budou v Pardubicích pouze tři zóny 
rezidenčních stání, které vzniknou spoje-
ním stávajících šesti. Pro místní to nepřed-
stavuje žádné komplikace ani další finanční 
výdaje. „V současném systému placeného 
parkování na  místních komunikacích je 
město rozděleno do šesti zón. Chceme to 
zjednodušit na tři zóny s tím, že v každé 

rý se projeví jak na finanční bilanci spo-
lečnosti, tak i na prestiži letiště,“ uvedl 
ředitel East Bohemian Airport (EBA) Jan 
Andrlík. Velkým problémem však zůstává 
nedostatečná kapacita terminálu, která 
se projeví hlavně v nejvytíženějších ob-
dobích, jakým je například začátek roku. 
„Již teď jsme museli odmítnout několik 
letů. To pro nás znamená nejen finanční 
ztrátu, ale především nás to poškozuje 
v očích dopravců,“ podotkl Andrlík.

zóně bude přibližně stejný počet parko-
vacích míst. Cílem je uspokojit co možná 
největší skupinu uživatelů systému, na-
bídnout jim komfortnější parkování a tím 
i  lepší život ve  městě,“ uvedl náměstek 
primátorky Michal Koláček.

Výhodou pro rezidenty spojenou 
s  výše zmíněnými chystanými změnami 
bude  zlevnění některých parkovacích ka-
ret. „Dojde k narovnání cen za parkovací 
karty v centru Pardubic pro fyzické osoby 

Výstavba nového terminálu by měla 
začít na  přelomu června a  července 
letošního roku. „Celý projekt se musí 
vejít do  250 milionů korun. Doufáme, 
že při výběrovém řízení půjdou účast-
níci s  cenou ještě dolů a  dosáhneme 
tak nějaké úspory,“ řekl ředitel EBA Jan 
Andrlík. Nová odbavovací hala a  přileh-
lé odstavné plochy by měly být hotovy 
v říjnu příštího roku. Terminál má letišti 
umožnit odbavit během jedné hodiny až 

na 1200 korun za rok. Počítáme se sníže-
ním ceny za parkovací karty u právnických 
osob v  zóně A  z  9000 na  7000 korun 
a v zóně B a C z 6000 na 4500 korun,“ 
doplnil Koláček. „Návrh obsahuje i změnu 
ceny pro návštěvníky města za parkování 
v centru Pardubic. V lokalitě od třídy Míru 
směrem na  sever řidiči místo pěti korun 
za půl hodiny nově za stejnou dobu par-
kování zaplatí deset korun,“ řekl vedoucí 
odboru dopravy magistrátu Vladimír Ba-

450 cestujících. Do roku 2022 by letiš-
tě mělo ročně využívat téměř 248 000 
cestujících.

Nejvíce letů spojuje Pardubice s vel-
kými ruskými městy. „Již tradičně se jed-
ná o  lety na  pravidelných linkách mezi 
Pardubicemi a  Moskvou, Kazaní, Petro-
hradem nebo Jekatěrinburgem,“ doplnil 
Andrlík. V letních měsících pak přibydou 
sezónní lety například do  přímořských 
destinací. 

kajsa. Placení parkovného přes SMS bude 
fungovat i nadále.

Navrhovaná změna nezatíží ani rozpo-
čet města. „Toto zjednodušení jsme na-
vrhli tak, aby s ním město mělo minimální 
výdaje. V některých místech bude potře-
ba přeprogramovat parkovací automaty 
a změnit na nich značení, jinde bude třeba 
změnit barevné označení parkovacích zón. 
Nic komplikovaného to však nebude,“ do-
dal náměstek Koláček.
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Mašinkový víkend. Pardubický zámek hostil velkou přehlídkovou akci zaměřenou na modelová kolejiště. „Mašinkový víkend“ přilákal do prostor rytířských sálů 4 tisíce 
návštěvníků všech věkových kategorií. Akce byla součástí doprovodného programu k výstavě Království mašinek, která je otevřena do 23. února.

Pieta. V areálu Památníku Zámeček se v lednu uskutečnilo pietní setkání pamětníků 
paravýsadku Silver A, ležácké tragédie a pardubického odboje. 

Zimní cyklistika. Ani lednový sníh neodradil Pardubáky od používání kol. Počet cyk-
listů byl na padesáti procentech letního maxima. (foto: Honza Ptáček)

Evropský basketbal v ČEZ Areně. 4 238 fanoušků tleskalo výhře hráčů českého 
mistra z Nymburka nad evropským velkoklubem Montepaschi Siena. 

Kaleidoskop lednových událostí

Vyprodaná Dašická. Premiérové televizní utkání florbalové extraligy mezi Pardubice-
mi a Vítkovicemi z haly Dašická přilákalo do hlediště rekordních 608 diváků.



Strana 6

Radniční zpravodaj 2 | 2014

Pardubické hudební jaro 2014 vážně i nevážně
Počátkem března odstartuje v Domě 

hudby už 36. ročník mezinárodního festi-
valu Pardubické hudební jaro 2014. Jeho 
pořadatel, společnost Barocco sempre 
giovane, o.p.s., připravil pro letošní festi-
valový ročník sérii koncertů hudby „váž-
né i  nevážné“. Slavnostním koncertem 
v Sukově síni Domu hudby zahájí festival 
ve čtvrtek 6. března Komorní filharmonie 
Pardubice s  dirigentem Petrem Altrich-
terem a  vynikajícím mladým klavíristou 
Adamem Skoumalem. Návštěvníci kon-
certu se mohou těšit na  program ze 
skladeb B. Smetany, A. Dvořáka a W. A. 
Mozarta.

Další festivalové koncerty budou spíše 
komorní – ve středu 12. března se v Ma-
lém sálu Domu hudby uskuteční Houslový 
recitál Leoše Čepického s klavíristou Igo-
rem Ardaševem. Před koncertem uspořá-
dají oba umělci pro studenty Konzervatoře 

Pardubice i  ostatní zájemce přednášku 
o komorním díle J. Brahmse.

Pardubickému publiku dobře známí 
interpreti – v  minulosti častí sólisté Ko-
morní filharmonie – houslista Čeněk Pav-
lík, violoncellista Marek Jerie a  klavírista 
Ivan Klánský se v Koncertu k Roku české 
hudby představí jako členové Guarneri tria 
ve  čtvrtek 13. března v  Hudebním sále 
radnice.

Komorní koncert rakouského kytaro-
vého kvarteta Guitar4mation se uskuteč-
ní v Rytířském sálu zámku 20. března.

Účinkujícími koncertu s  názvem 
Hommage à J. S. Bach, konaným pod 
záštitou Velvyslanectví Státu Izrael 
a  ve  spolupráci s  AFI Palace Pardubice 
v  Rytířském sálu zámku ve  čtvrtek 27. 
března, bude komorní soubor Barocco 
sempre giovane s izraelským dirigentem 
a cembalistou Ad El Shalevem. 

Tango Argentino v Congress Centre AFI 
Palace v úterý 1. dubna bude příjemně strá-
vený večer se souborem Escualo Kvintet, 
tanečníky studia BUENOS AIRES TANGO 
a sklenkou výtečného argentinského vína.

Dalším vybočením z  tradičního sché-
ma „vážnohudebního“ festivalu bude 
Ondřej Havelka a  jeho Melody Makers, 
tentokrát zcela Rozvrkočení z písní J. Jež-
ka a pánů V+W, v neděli 6. dubna ve Vý-
chodočeském divadle.

Velikonoční koncert na Květnou neděli 
(13. dubna) v  Sukově síni Domu hudby 
bude dalším příspěvkem festivalu k Roku 
české hudby. Pěvecké sbory VUS Pardu-
bice, Jitro Hradec Hrálové, Pěvecký sbor 
Konzervatoře Pardubice, Vlastislav Heř-
manův Městec, Salvátor Chrudim a Sym-
fonický orchestr Konzervatoře Pardubice 
pod taktovkou Tomáše Žídka provedou 
kantátu Stabat Mater Antonína Dvořáka.

36. mezinárodní festival Pardubické hu-
dební jaro 2014 uzavře 13. dubna v Suko-
vě síni Domu hudby Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem 
Braunerem a sólisty - koncertními mistry 
orchestru -  houslistou Petrem Zdvihalem 
ml. a violoncellistou Pavlem Ludvíkem. 

Kromě koncertů v  Pardubicích osloví 
festival externími koncerty také publikum 
okolních měst - v Chrudimi, Holicích, Pře-
louči a v Heřmanově Městci.

Dramaturgie festivalu připomíná le-
tošní Rok české hudby díly B. Smetany, 
A. Dvořáka, J. Suka, B. Martinů, L. Fišera 
a také hudbou pánů J. Ježka, J. Voskovce 
a J. Wericha.

Předplatitelé abonentních koncertů 
komorního souboru Barocco sempre gio-
vane a Komorní filharmonie Pardubice mo-
hou uplatnit na vybrané koncerty festivalu 
výrazné slevy.

Město 
odměňuje 
recyklaci 
spotřebičů 
Soutěž „Zocelte se v recyklaci“ je 
další způsob, jak město Pardubice 
podporuje ekologické nakládání 
s  vysloužilými spotřebiči. Každý, 
kdo od  prvního října do  poloviny 
prosince odevzdal na sběrné dvo-
ry vysloužilý spotřebič, se mohl 
zapojit do  soutěže o  poukázky 
k nákupu elektrických přístrojů. 

„Jednalo se o pilotní projekt, kte-
rý jsme pořádali ve  spolupráci se 
společností Elektrowin. Soutě-
že se zúčastnilo 337 lidí,“ uvedl 
náměstek primátorky František 
Brendl. Soutěž obsahovala tři ka-
tegorie. Z  každé zástupci města 
a Elektrowinu vylosovali tři výher-
ce, kteří si odnesli poukazy na ná-
kup nových spotřebičů v  celkové 
hodnotě 27 tisíc korun. Zpětný od-
běr vysloužilých elektrospotřebičů 
za  účelem ekologické likvidace je 
zdarma dostupný na osmi pardu-
bických separačních dvorech.

Jaká je budoucnost letního stadionu?

Pomozte nám zmapovat kulturní hodnoty v Pardubicích

Zastupitelé města se budou v  do-
hledné době zabývat otázkou budouc-
nosti letního stadionu u  ČEZ Areny 
a  jeho okolí. Vodítkem jim bude strate-
gická studie firmy KPMG, která doporu-
čila dvě varianty rozvoje této lokality. 
Ve  hře je vybudování multifunkčního 
objektu s fotbalovým hřištěm i vznik re-
zidenční zóny, která však se zachováním 
letního stadionu nepočítá. 

„Autoři studie nám představili pět 
variant, jak lze území kolem letního sta-
dionu rozvíjet. Území posuzovali přede-
vším z  hlediska možností jeho využití, 
potřebných investic a  jejich návratnos-
ti,“ nastínila obsah studie primátorka 
Pardubic Štěpánka Fraňková. Autoři do-
kumentu zároveň městu doporučili dvě 
varianty, které jsou pro další rozvoj úze-
mí nejvhodnější. „Jedna varianta nepočí-

Ve  dnech 9. – 12. března 2014 se 
uskuteční setkání s  občany tří pardubic-
kých obvodů, které má za  cíl zmapovat, 
jak může město pomoci podpořit kulturní, 
společenský a  komunitní život. Setkání 
jsou součástí tvorby Strategie rozvoje kul-
tury, která by měla být dokončena v létě 

tá s  letním stadionem, ale je zaměřena 
na  rezidenční zástavbu. Nejlépe však 
studie hodnotí variantu s multifunkčním 
objektem, který řeší parkování, letní sta-
dion, třetí lední plochu a  je obestavěn 
komerčními a  kancelářskými objekty,“ 
upřesnila primátorka.

Všech pět variant pak počítá s vybu-
dováním hotelového komplexu s  well-
ness a  kongresovým sálem. Tím by se 
využil prostor areálu bývalých jatek, tor-
za haly ČSTV a sousední prázdný poze-
mek. Využití našla studie i pro pozemek 
u křižovatky Sukovy třídy s ulicí U Sta-
dionu sousedící s Tyršovými sady. Zde by 
mohlo vzniknout seniorské bydlení.

„Další krok je na  zastupitelích. To 
oni musí posoudit, co a  v  jakém časo-
vém horizontu chtějí. Chceme pro ně 
uspořádat seminář na toto téma, aby se 

rozhodovali na základě detailní znalosti 
a  porozumění této problematiky. Toto 
téma bez pochyb vzbudí vlnu diskuzí 
mezi veřejností i politiky, proto nechce-
me nic podcenit,“ doplnila primátorka 
Fraňková. „Nicméně vzhledem k  tvorbě 
nového strategického a územního plánu 
bychom měli vědět, jak výhledově, třeba 
v horizontu několika let, chceme s tímto 
prostorem naložit,“ dodala.

Ať už zastupitelé zvolí jakoukoliv 
variantu rozvoje tohoto území, nebu-
de možné, aby město hradilo realizaci 
takového projektu ze svého rozpočtu. 
„Může se jednat o  několikamiliardovou 
investici. Je proto nutné počítat se vstu-
pem soukromého investora do  tohoto 
projektu, případně i  s  jeho etapizací,“ 
dodala pardubická primátorka s  tím, že 
návratnost investic je 15 let.

2014 a bude definovat priority a konkrétní 
způsoby podpory aktivit v oblasti kultury, 
umění a volného času na dalších zhruba 
10 let. Využijte této příležitosti a  sděl-
te městu, co ve Vašem okolí považujete 
za  hodnotné, kde trávíte svůj volný čas 
nebo co byste zlepšili, aby Pardubice byly 

Vaším městem č. 1. Pro setkání byly v prv-
ní vlně vybrány tři typově odlišné obvody: 
Pardubice - Centrum, Pardubice - Polabiny 
a Pardubice –Svítkov. Podrobné informa-
ce o místech konání a programu najdete 
na  webu www.pardubickepodhoubi.cz 
a dalších informačních portálech města.
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Jakub a Anna, 
jména roku 2013
V  Pardubicích se v  loňském roce 
narodilo 1 413 dětí. 44 chlapců do-
stalo jméno Jakub, 29 novoroze-
ných děvčátek pojmenovali rodiče 
Anna a 29 Tereza. Pouze 595 dětí 
zůstalo v Pardubicích, ostatní mají 
bydliště mimo krajské město.

„Počet narozených dětí v posled-
ních letech klesá. V  roce 2012 se 
narodilo o  108 dětí více než loni, 
podobně v  roce 2011 a  v  roce 
2010 dokonce o zhruba 200 dětí 
více,“ řekla vedoucí pardubické 
matriky Zdeňka Havlíčková. 

Cizokrajná jména dávají dětem 
podle zkušeností matrikářek spíše 
cizinci. Češi většinou vybírají z čes-
kého kalendáře. V  Pardubicích se 
tak loni narodilo 29 Janů, 27 Lu-
kášů, 26 Tomášů, 25 Matyášů, 24 
Matějů a Filipů, 22 Vojtěchů a 20 
Ondřejů a Dominiků. „U děvčat je 
třetím nejoblíbenějším jménem 
Eliška (27), pak Adéla a Natálie (26) 
a  Nela (23),“ dodala Havlíčková. 
Žádné z  loňských pardubických 
děvčátek nedostalo jméno Radka, 
Růžena, Renata, Vlasta či Marta. 
Z porodnice odejel v minulém roce 
domů například jediný Zdeněk, 
Roman, Alois a Bartoloměj, a také 
jedna Zdeňka, Šárka, Štěpánka, 
Ivana a Helena. 

Většina loňských pardubických 
novorozeňat zavítá během letoš-
ního roku na pardubickou radnici. 
Od  13. března totiž opět začne 
tradiční vítání nových občánků. 
O  slavnostní akt v  obřadní síně 
radnice je stále velký zájem a vět-
šinou si jej nenechají ujít ani pra-
rodiče a  další příbuzní. „Rodičům 
pardubických dětí narozených 
ve  zdejší nemocnici posíláme in-
formaci o  možnosti uvítání jejich 
dítěte některým z  představitelů 
města spolu s rodným listem dítě-
te a dopisem od paní primátorky. 
Uvítáme samozřejmě i  miminka 
narozená mimo Pardubice, která 
zde mají trvalý pobyt. Jejich rodi-
če se nám ale musí sami přihlásit,“ 
řekla Havlíčková.

Osobnost města: Ivana Bednářová

V  únorovém Radničním zpravo-
daji Vám přinášíme medailonek další 
z  osobností Pardubic, která si odnesla 
medaili města pro rok 2013. Po  Sta-
nislavu Prokopovi dostane tentokrát 
prostor Ivana Bednářová, zakladatelka 

a  sbormistryně dětského pěveckého 
sboru Carmina. Učitelka Základní ško-
ly Polabiny II. věnuje svůj volný čas 
dětem, aby jim vštípila lásku k  hudbě 
a aby přiváděla Carminu vždy na jedno 
z  prvních míst jak v  tuzemských, tak 

v  zahraničních soutěžích. Dětský sbor 
Carmina bude brzy slavit dvacáté páté 
výročí svého trvání, a to za nepřetržité-
ho vedení své zakladatelky a sbormist-
ryně Ivany Bednářové. 

Sbor vydal za  dobu své existence 
jedenáct CD a AC, přičemž CD „Kam asi 
letí ptáci“ bylo jako vzorové schváleno 
MŠMT k výuce hudební výchovy v Čes-
ké republice. Sbor Carmina vystoupil 
na  téměř čtyřech stech koncertech 
v  tuzemsku, a  více jak desetkrát re-
prezentoval Českou republiku v evrop-
ských zemích. Je nutno vyzdvihnout 
jeho spolupráci s  Komorní filharmonií 
Pardubice a s orchestrem Konzervatoře 
Pardubice.  

Ivana Bednářová byla již mnohokrát 
oceněna zvláštními cenami, například 
„Za  příkladnou hlasovou výchovu“, 
„Za  příkladnou dramaturgii soutěžního 
programu“ či za „Nejlepší provedení po-
vinné soutěžní skladby - lidové písně“.

Většina snoubenců si objednává svatbu 
přes internet

Více než 90 procent snoubenců si 
v loňském roce objednalo v Pardubicích 
svatbu přes internet. I v letošním roce 
lidé preferují tuto službu, která městu 
vynesla ocenění v soutěži Česká inova-
ce 2012 a  vzbudila zájem mnoha čes-
kých měst. „Projekt Svatby on-line, kdy 
si snoubenci mohou vybrat a  zarezer-
vovat termín svatby prostřednictvím 
webových stránek města, se ujal velmi 
rychle. V roce 2012, kdy jsme s ním za-
čínali, využilo tuto službu zhruba 60 
procent párů, loni to již bylo přes 90 
procent a letos to bude zřejmě podob-
né,“ řekla vedoucí pardubické matriky 
Zdeňka Havlíčková. 

 V  roce 2013 uzavřelo v  Pardubicích 
sňatek 413 párů. Většina z  nich zvolila 
obřad na pardubické radnici, na zámku či 
na zámečku ve Starých Čívicích, 56 dvojic 
si řeklo „ano“ v historických kulisách Ku-
nětické Hory, 12 párů si pro vstup do spo-
lečného života vybralo jiné místo, ať to 
byly zahrady, restaurace či golfový areál. 

 Největší nápor zažívají pracovnice 
matriky každoročně od  června do  září. 
Například v sobotu 28. června letošního 
roku musí stihnout 13 obřadů na čtyřech 
různých místech. „Přes pověru o nešťast-
ných májových svatbách ale budeme od-
dávat i v květnu. Počátek měsíce je sice 
vyhrazen malování obřadní síně a podob-

ně, nicméně už na 24. května máme ob-
jednány dvě svatby a na 31. května šest,“ 
řekla Havlíčková.  

Kromě klasických svateb zajišťuje 
matrika i „svatby“ homosexuálů. Od čer-
vence 2006, kdy vstoupil v  platnost 
zákon o registrovaném partnerství, zare-
gistrovali v Pardubicích 52 párů. Nejvíce 
(11) jich bylo v  roce 2007, loni zde uza-
vřelo partnerský svazek šest párů. Pět 
takovýchto partnerství soud během více 
než sedmi let zrušil. „ Každopádně je to 
procentuálně mnohem menší počet roz-
chodů, než je u běžných manželství, kde 
podle statistik rozvodovost přesahuje 40 
procent,“ dodala matrikářka.

Strážníci hlídkují kolem sběren druhotných surovin
Strážníci zvýší dohled v  okolí sbě-

ren druhotných surovin a  budou také 
upozorňovat majitele výkupen na zákaz 
vykupování veřejně prospěšných zaříze-
ní anebo jejich částí. Zvýšená pozornost 
bude také věnována osobám pravidelně 
navštěvujícím sběrny, u kterých strážní-
ci pojmou podezření, že nejsou původní-

mi majiteli odváženého barevného kovu. 
Městská policie tak reaguje na neustálé 
krádeže ochranných krytů u sloupů ve-
řejného osvětlení, krytů kanálů a  do-
pravních značek.  „Je třeba si uvědomit, 
že v případě krádeže vík od kanálů, krytů 
u  sloupů veřejného osvětlení či zcizení 
zařízení na železnici jde o přímé ohrože-

ní života ostatních a  tomu nehodláme 
nečinně přihlížet,“ říká ředitel městské 
policie Rostislav Hübl.

Podobná opatření jsou prováděna 
také ze strany státní policie. Vzájemná 
spolupráce mezi městskou i státní policií 
se už mnohokrát osvědčila.

Lucie Klementová, městská policie
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Oddělený sběr bioodpadu v letošním roce
Magistrát města ve  spolupráci se 

Službami města Pardubic a.s. zabezpe-
čuje již osmým rokem projekt oddělené-
ho sběru bioodpadu ze zástavby rodin-
ných domů. Cílem projektu je umožnit 
občanům odkládat zelený odpad (tráva, 
listí, ovoce, zelenina apod.) odděleně 
od  komunálního odpadu a  tím zamezit 
ukládání tohoto odpadu na  skládky. 
Odpad, který je ukládán do zapůjčených 
nádob (compostainerů) a  následně od-
vážen na  kompostárnu v  Dražkovicích, 
je zpracováván na kvalitní kompost. 

Svoz a  vyprazdňování zapůjčeného 
compostaineru bude ve všech lokalitách 

uskutečňován dle pravidelného harmo-
nogramu:
duben  2x měsíčně, po-
slední dva pátky v měsíci
květen – listopad  1x týdně, pátek
prosinec – březen   1x měsíčně, po-
slední pátek v měsíci

Jedná se o  nadstandardní  službu 
pro  občany, proto ji nelze  zahrnout 
do  platby místního poplatku za  svoz 
komunálního odpadu. V  roce 2014 bu-
dou všichni účastníci projektu přispí-
vat částkou 300,- Kč na nádobu a  rok, 
zbývající část nákladů hradí pardubický 
magistrát, důvodem je význam této čin-

Změna 
ve správě 
bytového 
fondu města
Od  3. února zajišťuje správu 
městských bytů a  nebytových 
prostor oddělení správy bytových 
domů a nebytových prostor Ma-
gistrátu města Pardubic v plném 
rozsahu v  objektu č.p. 828, ul. 
U Divadla, 1. patro (bývalé kance-
láře společnosti Rozvojový fond 
Pardubice a.s.). Sem byla přemís-
těna kompletní agenda správy 
bytových domů a  nebytových 
prostor města Pardubice z budo-
vy ve Štrossově ulici. 

Pokladna 
ve Štrossově 
ulici končí
Od pondělí 3. února bude zrušena 
pokladna v  budově magistrátu 
ve  Štrossově ulici. Její zrušení 
navazuje na stěhování správy by-
tových a  nebytových prostor ze 
Štrossovy ulice do budovy v ulici 
U Divadla. Ve Štrossově ulici nyní 
budou moci klienti na  odboru 
životního prostředí či na Staveb-
ním úřadě uhradit pouze správní 
poplatky, nezaplatí zde však již 
například poplatek za likvidaci od-
padu a podobně. 

Roční poplatky stačí zhruba 
na sběr a svoz odpadů

Poplatek za likvidaci odpadů zůstává 
v Pardubicích pro letošní rok 500 korun. 
Od  obyvatel města se přitom vybere 
částka, která zhruba pokryje náklady 
na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu, tedy popelnic. Náklady na další 
služby spojené s  likvidací odpadů jdou 
na vrub rozpočtu města.

„K  jednání byl samozřejmě návrh 
na zvýšení poplatku o 100 korun. Měs-
to by tak za rok ušetřilo přes čtyři mi-
liony korun, nicméně naší filosofií není 
jen trpně počítat, jak se rok od  roku 
zvyšuje množství komunálního odpa-
du, kterým zanášíme Zemi, a  být me-
zičlánkem pro platby mezi občanem 
a  společností odpady likvidující. Chce-
me lidi motivovat k  tomu, aby odpad 
třídili, aby vraceli do oběhu vše, co tam 
vrátit lze. Proto jsme tuto možnost za-
mítli,“ řekl náměstek primátorky Fran-
tišek Brendl. 

Místní poplatek je splatný jedno-
rázově do  30. dubna 2014. Závazný je 
pro všechny občany s trvalým pobytem, 
včetně cizinců. Dále pro vlastníky stavby 
určené k individuální rekreaci, bytů nebo 
domů, ve kterých není hlášena k trvalé-
mu pobytu žádná fyzická osoba, a  tito 
vlastníci nemají trvalé bydliště ve městě 
Pardubice.

V  přepočtu přijde likvidace odpadu 
za  každého obyvatele Pardubic na  873 
korun ročně, v celkové částce jde o té-
měř 72 milionů korun. Přes 40 milionů 

zaplatí město za  sběr a  svoz netřídě-
ného odpadu, téměř 32 milionů za  dal-
ší služby spojené například s  tříděním 
odpadů, provozem separačních dvorů, 
likvidací nebezpečného odpadu, ale také 
vyprazdňováním košů rozmístěných 
po městě či přistavováním velkoobjemo-
vých kontejnerů. Na  platbách obyvatel 
by přitom například v letošním roce Par-
dubice měly podle počtu obyvatel vybrat 
zhruba 31 milionů korun, tedy 57,3 pro-
centa nákladů. Skutečná částka bude 
ale nižší, neboť od platby jsou osvobo-
zeny například děti do  šesti let, osoby 
v  ústavech sociální péče a  domovech 
důchodců, cizinci s přechodným a krát-
kodobým pobytem a podobně.

Úhrada poplatku
1. složenkou – správci poplatku - 

úřady městských obvodů I, II, III, V, VI 
a VII budou složenky rozesílat v průbě-
hu měsíců leden až březen těm obča-
nům, kteří ke  dni tisku složenek dosud 
nezaplatili. Na  složenky může správce 
poplatku uvést „výši celkového nedo-
platku“ (tj. letošní poplatek + případné 
nedoplatky z  předchozích let). Úřad 
městského obvodu Pardubice IV složen-
ky rozesílat nebude. 

Případné nedoručení nebo ztráta  
složenky nezbavuje občany poplatkové 
povinnosti. Zákon neukládá povinnost 
tisknout a  rozesílat složenky. Jejich ro-
zeslání ze strany jednotlivých správců 

poplatku (jednotlivé úřady městských 
obvodů) je nadstandardní služba slouží-
cí k připomenutí poplatkové povinnosti. 
Upozorňujeme, že ke splnění poplatkové 
povinnosti není nutné čekat až na obdr-
žení složenky. 

2. bankovním převodem dle dispozic 
na  složence (číslo účtu, variabilní sym-
bol – zůstávají stejné jako v předešlých 
letech).

3. hotově na  kterékoliv pokladně  
úřadů městských obvodů I – VIII, nebo 
na  centrální pokladně Magistrátu měs-
ta Pardubic na  náměstí Republiky č.p. 
12 (upozorňujeme na  zrušení pokladny 
v budově magistrátu ve Štrossově ulici) 
do 30. 4. 2014. Po tomto termínu je plat-
ba v  hotovosti možná jen na  pokladně 
příslušného úřadu městského obvodu. 

Z  důvodu rovnoměrného vytížení 
pokladen a snadnějšího uplatnění osvo-
bození od místního poplatku – vyrovná-
ní případných přeplatků, upřednostňujte 
platbu na  pokladně patřící obvodu dle 
místa Vašeho trvalého pobytu. Při hro-
madných platbách je nutné vyplnit for-
mulář pro hromadné platby. K dispozici 
na  pokladnách, resp. v  elektronické po-
době na  webových stránkách jednotli-
vých úřadů městských obvodů ve složce 
„formuláře“. 

Podrobné informace najdete na adre-
se http://1url.cz/jGVG. 

nosti vůči životnímu prostředí. Poplatek 
za  službu odděleného sběru bioodpadu 
na rok 2014 je splatný do konce dubna. 
Každému účastníkovi je při registraci 
do  projektu přidělen jedinečný variabil-
ní symbol (=přidělená nádoba). Účast-
níci registrovaní v  předchozích letech 
„nemusejí čekat“ na  doručení složenky 
(budou rozesílány počátkem února) a již 
mohou provádět úhradu celé částky 
na  pokladnách magistrátu, příslušného 
úřadu městského obvodu nebo bezho-
tovostním převodem na  účet města č. 
19-0000326561/0100. Při všech těchto 
platbách je nutné uvádět variabilní sym-

bol. Noví účastníci projektu (přihlášení 
v období od prosince 2013 do poloviny 
března 2014) obdrží složenku s jedineč-
ným variabilním symbolem při předání 
nádoby svozovou firmou v první polovi-
ně dubna. Pro občany zapojené do pro-
jektu sběru bioodpadů i pro r. 2014 platí 
nabídka na bezplatný odběr 50 kg kvalit-
ního kompostu na kompostárně v Draž-
kovicích. Pokud Vás naše služba oslovila, 
bydlíte v rodinném domě a nejste dosud 
do  odděleného sběru bioodpadu přihlá-
šeni, využijte pro podrobnější informace 
odkaz na  webu města Pardubic www.
pardubice.eu/bioodpad.  
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Dopravu v centru čekají těžké týdny

Přijímačky na univerzitu 
jsou za dveřmi

Dopravně složité období čeká obyva-
tele i návštěvníky Pardubic v následují-
cích měsících. Ve městě budou v blízké 
době zahájeny dvě velké dopravní stav-
by, které značně zkomplikují průjezd 
městem. 

Před podpisem smlouvy s  dodava-
telem je rekonstrukce třídy Míru, která 
by měla začít v březnu. Zhruba o měsíc 
později začne postupná rekonstrukce 
ulice 17. listopadu a ulice Jana Palacha. 
„Souběh těchto dvou velkých staveb 
není právě šťastný, ale nedá se nic dělat. 
S  třídou Míru musíme pospíchat kvůli 
čerpání peněz z  Evropské unie, rekon-

Zájemci o  vysokoškolské studium 
se mohou hlásit na  7 fakult Univerzity 
Pardubice do 51 bakalářských studijních 
oborů ve 26 studijních programech. 

Termíny podání přihlášek do bakalář-
ského studia na jednotlivé fakulty:
Fakulta filozofická  28. 2.  

strukci výpadovky z města na Chrudim 
naplánoval její majitel, Pardubický kraj,“ 
řekla primátorka Pardubic Štěpánka 
Fraňková.

Zatím nejsou pevně stanoveny ter-
míny zahájení obou staveb ani jejich 
harmonogramy, jasno by mělo být po 7. 
únoru. „Jakmile budeme mít tyto in-
formace, zahájíme informační kampaň, 
abychom občany informovali o tom, jak 
budou obě stavby probíhat, jak omezí 
dopravu ve  městě a  podobně. Pardu-
bickou dopravu čeká složité období. Již 
předem prosím veřejnost o  trpělivost 
a  shovívavost. Věřím, že vše zvládne-

me, i  když určitě nejlepším dopravním 
prostředkem ve městě bude v letošním 
roce jízdní kolo,“ doplnila primátorka.

Během roku 2014 bude Ředitelství 
silnic a dálnic pokračovat i  na  rozšiřo-
vání nadjezdu u  nádraží na  čtyřpruh. 
„Podařilo se nám s  ŘSD domluvit 
na  tom, že v  letošním roce plánované 
rozšiřování nadjezdu u  nádraží bude 
organizováno tak, aby nezasahova-
lo do  už tak dost zatíženého provozu 
v  Pardubicích, budou tedy dělat práce 
zejména mimo komunikaci,“ řekl ná-
městek primátorky Michal Koláček.

Otevřený 
workshop 
Mlýny: věc 
veřejná!
Zpracováním vize a strategií vyu-
žití Automatických mlýnů, ikonic-
ké stavby Pardubic od architekta 
Josefa Gočára, se od  listopadu 
2013 zabývá pracovní skupina 
Mlýny, pověřená Radou města. 
Skupinu Mlýny čeká v tomto roce 
mnoho zásadních úkonů, z nichž 
ani jeden není zanedbatelný 
a  každý z  nich vyžaduje náleži-
tou pozornost. Věříme, že veš-
keré snahy povedou k  tomu, že 
se Automatické mlýny stanou 
veřejným prostorem, čímž bude 
jejich historická, kulturní i spole-
čenská hodnota nejen zachová-
na, ale navíc znásobena.

Jaké konkrétní aktivity ve  mlý-
nech si však představují sami 
obyvatelé Pardubic? Co považují 
za  klady a  zápory areálu a  mís-
ta? Považují za důležité, aby byly 
mlýny částečně nebo zcela ote-
vřené veřejnosti? 

Na  všechny tyto otázky bude 
hledat odpovědi otevřený 
workshop pro obyvatele Pardu-
bic nazvaný Mlýny: věc veřejná! 
Koná se 18. února od  17 do  19 
hodin v pardubickém Divadle 29 
(sv. Anežky České 29). Přijít a za-
pojit se do hledání společné vize 
o  využití areálu Automatických 
mlýnů může každý. 

Registrace na  akci není povinná, 
z organizačních důvodů ji ale pořa-
datelé vítají. Pište na: sarka@off-
city.cz. Workshop pořádá pracovní 
skupina Mlýny, složená ze zástupců 
Divadla 29,  iniciativy Mlýny městu!, 
o.s. Offcity, Odboru hlavního archi-
tekta MmP, Odboru školství, kultury 
a sportu MmP a Odboru kanceláře 
primátora MmP.  

Více na http://1url.cz/3GVl.
www.facebook.com/mestopardubice

VŠE O DĚNÍ V PARDUBICÍCH 
NA JEDNOM MÍSTĚ

VIDEA

FOTKY Z AKCÍ

KRÁTKÉ ZPRÁVY

AVÍZA

(nabídka přípravného kurzu z angličtiny, 
humanitních studií, filozofie)
Fakulta zdravot. studií      28. 2. 
Dopravní fak. Jana Pernera 15. 3.
(přípravný kurz z matematiky a fyziky - 
až pro přijaté uchazeče)
Fakulta ekonomicko-správní 15. 3. 
(nabídka přípr. kurzu z matematiky)

Fak. elektrotechniky a informatiky     31. 3.
Fakulta chemicko-technologická     31. 3. 
Fakulta restaurování        16. 5.

Přihlášku mohou uchazeči posílat jak 
poštou na standardním tištěném formu-
láři, tak využít elektronickou formu.

Další informace na stránkách Univer-
zity Pardubice www.upce.cz.
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Toulky historií Pardubic 
V přátelské debatě o dění v na-

šem městě jsem byl osloven svým 
kolegou dr.  Pavlem Panochem, 
zda by nestálo za to, abych zkusil 
v  Toulkách napsat něco o  Winter-
nitzových mlýnech z  pohledu his-
torika. Rád této výzvě vycházím 
vstříc.

... ptáme se pardubického historika Františka Šebka

Pardubické Winternitzovy mlý-
ny jsou v  historii města výjimečným 
fenoménem z  několika hledisek. Jde 
o  pozoruhodné okolnosti vzniku mlý-
na, osobnosti zakladatelů a  majitelů; 
o charakter tohoto výrobního komple-
xu po  stránce technologie a  výroby; 
o  mlýn jako architektonické dílo. Po-
kusme se tedy o  tom na  vymezeném 
prostoru něco málo povědět.

Jak již z názvu mlýna vyplývá, jde 
o  dílo rodiny Winternitzů, konkrétně 
bratrů Egona a  Karla Winternitzo-
vých. Židovská rodina Winternitzo-
vých začala v Pardubicích provozovat 
na začátku 19. stol. jednu ze zdejších 
vinopalen, což tehdy představovalo 
pro Židy typický obor podnikání. Otec 
zmíněného Egona a Karla, Jakub Win-
ternitz (1832 – 1902) již ale začal s ji-
ným směrem podnikatelských aktivit 
a  po  roce 1866 už měl pověst zdat-
ného obchodníka. Posléze vybudoval 
v Nemošicích statek, na němž hospo-
dařil  většinou s  pozemky pronajatý-
mi od  nového majitele pardubického 
panství barona Richarda Drasche 
von Wartinberg (majitelem panství 
od  r. 1881). Angažoval se ve  správ-
ních radách vznikajících akciových 
společností (pivovar, cukrovar), v ob-
chodu uhlím atd. Jakub měl 11 dětí 
(osm dcer a  tři syny). Po  jeho smrti 
(1902) se ujali úlohy správy a dalšího 
rozvoje jmění zejména nejstarší syn 
Egon (nar. 1871) a o něco mladší Karel 
(nar. 1879). Byli to již zralí podnikate-
lé a  své finanční síly a  energii spojili 
do ambiciózního záměru. 

V  Pardubicích se tehdy zrodil 
dlouho diskutovaný projekt regu-
lace Chrudimky a  poté i  Labe. Jeho 
uskutečnění ovšem znamenalo zánik 
většiny malých mlýnů na  Chrudimce. 
Na  druhé straně umožnilo postavit 
nové mosty a hydroelektrárnu, zbavi-

lo město častého zaplavování přileh-
lých pozemků. V  prosazení projektu 
(začal se realizovat od r. 1909) se mj. 
výrazně angažoval komunální politik 
a  továrník Ing.  Josef Prokop, od  r. 
1910 dokonce starosta města. Win-
ternitzům bylo jasné, že se naskytla 
příležitost postavit v Pardubicích zce-
la nový moderní mlýn, který by kapa-
citou nahradil všechny ty dosavadní. 
Začali jej tedy stavět v dohodě s měs-
tem na  místě pro ten účel nejvhod-
nějším. Uskutečnit záměr se ovšem 
neobešlo bez dramatických zápletek. 
Projekt regulace Chrudimky, výstavby 
malé hydroelektrárny u mostu za Bě-
lobranským náměstím i  vybudování 
Winternitzových mlýnů předpokládal 
zrušení městské říčky protékající Wer-
nerovým nábřežím a pokračující vod-
ním příkopem na dnešní Sukově třídě. 
Proti zkáze této významné památky 
z doby pánů z Pernštejna se důrazně 
ohradilo veřejné mínění a tehdy měs-
to od tohoto záměru ustoupilo a pro-
jekt upravilo. Na této vodě také stály 
a  měly zaniknout dva mlýny - tzv. 
Císařský mlýn na  Wernerově nábřeží 
a mlýn na Valše (proti ústí dnešní Per-
nerovy ulice). S majitelem císařského 
mlýna se město dohodlo a  vykoupilo 
jej (1910), Valchovní mlýn ale nechtěl 
jeho majitel městu prodat, protesto-
vali i  někteří úředníci městské tech-
nické kanceláře. Nakonec se do  věci 
vložili Winternitzové. Majiteli nabídli 
dobrou cenu, mlýn koupili (1909), 
do  roka jej převedli na  město a  to 
neprodleně mlýn zrušilo. Projekt mohl 
dospět ke kýženému cíli.

V  červnu 1910 byl objekt Winter-
nitzova mlýna uvedena do  provozu. 
Než byl dokončen jez u mostu a ved-
le stojící hydroelektrárna (1911), byla 
do  mlýna vedena voda z  Haldy a  do-
končovalo se ještě určité technické 
vybavení. Krátce po  uvedení do  pro-
vozu budil mlýn v  odborných kruzích 
mimořádnou pozornost. Jezdili se sem 
dívat četní mlynáři z Čech i ze zahra-
ničí. Mlýn byl totiž vybaven tím nejmo-
dernějším zařízením, které bylo možné 
tehdy kde vidět. 

Srdcem zařízení bylo 10 válcových 
stolic pracujících automaticky,  v tech-

Winternitzovy mlýny v  původní, nejstarší podobě z  r. 1910 (sbírka po-
hlednic VČM).

František Šebek

nologické výbavě se objevilo i  několik 
naprostých novinek. Veškeré strojní 
zařízení dodala ve  vynikající kvalitě 
továrna Ing.  Josefa Prokopa. Provoz 
se v následujících letech dále rozvíjel. 
Ještě na přelomu 20. a 30. let se v tis-
ku psalo o  Winternitzových mlýnech 
jako o  nejmodernější mlýnské výrobě 
v Československu. Z pohledu historika 
lze tedy tento podnik řadit bezesporu 
k někdejšímu rodinnému stříbru pardu-
bického průmyslu.

Zaslouženou pozornost budila 
(a zatím stále ještě budí) samotná po-
doba mlýna. Winternitzové zakázku 
na vypracování projektu nabídli tehdy 
mladému, sotva třicetiletému ambici-
óznímu architektovi Josefu Gočárovi. 
Tento rodák ze Semína na Pardubicku 
prožil mládí v  Bohdanči a  v  Pardubi-
cích chodil do  reálky. Po absolvování 
Umělecko-průmyslové školy v  Praze 
pracoval u svého profesora arch. Jana 
Kotěry, ale r. 1908 se osamostatnil. 
Když přijal zakázku na Winternitzovy 
mlýny, byl plný nápadů a rýsovala se 
před ním skvělá kariéra. Uplatnění na-
šel hlavně v Hradci Králové a v Praze; 
příležitost našel později i  v  Pardubi-
cích (např. dnešní budova Komerční 
banky /1924/, Grand /1931/ aj.).

Stavba Winternitzových mlýnů 
u  pardubických novinářů v  r. 1910 
nicméně nevzbudila nadšení, spíše 
naopak. Vždyť to bylo něco zcela 
nového, nezvyklého. Moderně pojatý 
komplex připomínající vzdáleně jakou-

si středověkou pevnost uvnitř skrýval 
důmyslně řešené interiéry a  výrobní 
zařízení. Objekt se postupem času 
dále vyvíjel. Po  požáru v  r. 1919 byl 
podle Gočárova projektu rozšířen 
a upravován ještě v r. 1922 a 1926. 

Celkové vyznění této stavby i  její 
detaily vzbudily (a  zaslouženě vzbu-
zují dodnes) obdiv odborníků i milov-
níků stavebních památek. Je to jeden 
z  nesmazatelných článků dějin mo-
derní české architektury. 

A mlýn jako takový? Ten (ať chce-
me nebo ne) zůstane památníkem 
historické tradice průmyslových Par-
dubic. Jde jen o to, jak se s tímto vě-
domím naloží. Zda bude jeho přínos 
zhodnocován a připomínán, nebo od-
souzen k vyhoření.

A  ještě malé post skriptum. Win-
ternitzové se stali váženými občany, 
kteří se zapojili do  veřejného života 
města. Egon zemřel v  r. 1932, rok 
po skončení Výstavy tělesné výchovy 
a sportu RČS (to byla významná udá-
lost v novodobé historii Pardubic), je-
jímž byl ředitelem. Karel vedl po brat-
rově odchodu firmu sám a od r. 1929 
se angažoval i  v  čele židovské nábo-
ženské obce. On a  celá jeho rodina 
skončili r. 1942 v  terezínském židov-
ském ghettu. Smrt jej zastihla r. 1944 
ve  vyhlazovacím táboře v  Osvětimi. 
Z rodiny se zachránil jedině syn Ervín, 
který se včas dostal do Ameriky. Změ-
nil si jméno a usadil se v Kanadě.
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V pondělí 3. února během závěrečné-
ho Galavečera smíchu, který již podesáté 
natáčela Česká televize, byly ve Východo-
českém divadle slavnostně rozdány ceny 
XIV. ročníku GRAND Festivalu smíchu. 
Galavečer v  režii Jana Brichcína uváděly 
dvojice Petra Janečková s Tomášem Lně-
ničkou a  Jolana Voldánová s  Ladislavem 
Špinerem.

Diváci měli během jednoho týdne 
možnost zhlédnout sedm nejlepších ko-
medií, které v roce 2013 vznikly na jeviš-
tích českých a moravských divadel. Další 
výborná komediální představení zájemce 
čekala v doprovodném programu. GRAND 
Festival smíchu je právě svým zaměřením 
zcela unikátní, protože se věnuje výhrad-
ně komediálnímu žánru, jenž je na jiných 
festivalech opomíjen. 

Mezi nejkvalitnější komediální insce-
nace předešlého roku byly vybrány drsná 
komedie ze současnosti Dabing Street 
pražského Dejvického divadla, satirické Radek Smetana, VČD

V divadle byla vyhlášena Komedie roku 2013

podobenství o  kapitalismu Všemocný 
pan Krott Městského divadla Brno, Sluha 
dvou pánů – jedna z nejslavnějších kome-
dií všech dob v podání Moravského diva-
dla Olomouc, černá groteska Lháři plzeň-
ského Divadla J. K. Tyla, klasická britská 
komedie o vdavkách Soudce v nesnázích 
sousedního Klicperova divadla Hradec 
Králové, hravá adaptace známého filmu 
Jak utopit dr. Mráčka Západočeského di-
vadla v Chebu a bláznivá komedie o adop-
ci s nevyžádanou „pomocí“ A je to v pytli! 
domácího souboru. 

Soutěžní komedie hodnotila odborná 
porota, která zasedala ve  složení šéfre-
daktor Divadelních novin Jan Kolář, dra-
maturg České televize a pedagog DAMU 
Zdeněk A. Tichý a  režiséři Lída Engelová 
a Otakar Kosek. Alternativou odborné po-
roty byla studentská porota a své hlasy 
odevzdávali i sami diváci. 

Potřetí v historii festivalu byla vyhlá-
šena Cena Genia smíchu, která je oce-

něním za mimořádný přínos v herectví, 
režii či jiné oblasti divadelnictví komedi-
álního žánru v posledních letech. O dr-
žiteli této ceny, jejíž název je odvozen 
od  sochy Genia akademického sochaře 
Bohumila Kafky umístěné v  průčelí 
historické budovy VČD, rozhoduje Aka-
demie Genia smíchu složená z  kritiků, 
divadelních publicistů, teoretiků, ale 
i režisérů a dramaturgů.

Komedie roku 2013
Petr Zelenka / Dabing Street
Režie Petr Zelenka 
Dejvické divadlo, Praha
Nejlepší ženský herecký výkon festivalu
Pavlína Štorková v  roli Charlotty v  ko-
medii Soudce v nesnázích v režii Šimona 
Dominika 
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Nejlepší mužský herecký výkon festivalu
Martin Myšička v  roli Michala v  komedii 
Dabing Street v režii Petra Zelenky 

Dejvické divadlo, Praha
Cena odborné poroty
Petr Zelenka / Dabing Street
Režie Petr Zelenka 
Dejvické divadlo, Praha
Cena studentské poroty
Petr Zelenka / Dabing Street
Režie Petr Zelenka 
Dejvické divadlo, Praha
Komedie diváků
Carlo Goldoni / Sluha dvou pánů
Režie Nikolaj Pavlov Penev
Moravské divadlo Olomouc

Akademie složená z  kritiků, divadelních 
publicistů a teoretiků udělila 
Cenu Genia smíchu 2014
Janu Bornovi
za  souvislou řadu režií skvělých před-
stavení a scénických kabaretů v Divadle 
v Dlouhé, s přihlédnutím k poslední insce-
naci O líné babičce.

Deset informačních tabulek z corteno-
vého plechu zapuštěných do chodníku Vás 
od  ledna provede stezkou Pardubicemi 
po stopách Silver A. 

„Obdélníkové tabulky budou postu-
pem času měnit svoji barvu, ze stříbrné 
až na  rezavě hnědou. Zájemci o  poznání 
historie našeho města je najdou po  celé 
trase stezky, z toho je šest tabulek s hlav-
ními body a čtyři udávají směr, kudy se má 
turista vydat,“ vysvětluje Tomáš Cabrnoch 
z pardubického magistrátu. 

Unikátní tabulky vás provedou stezkou Pardubicemi po stopách Silver A
Naučná stezka je v provozu už dru-

hým rokem a  připomíná místa spojená 
s  hrdinnými a  ve  většině případů i  tra-
gickými osudy občanů našeho města, 
kteří byli bezprostředně vtaženi do pří-
prav atentátu na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha. Právě 
v Pardubicích a  jeho okolí operovali vý-
sadkáři skupiny Silver A, kteří se na nej-
významnější odbojové akci v době oku-
pace podíleli. Mezi zastavení patří místo, 
kde se zastřelil prchající kapitán Bartoš, 

nebo kde dříve stál hotel Veselka. Zna-
čení stezky Silver A  bylo realizováno 
z  fondu Program podpory cestovního 
ruchu. K  orientaci pomohou občanům 
i  návštěvníkům města Pardubic také 
mapky, malý tištěný průvodce a  záro-
veň rozšířený audioguide s autentickými 
výpověďmi přímých účastníků heydri-
chiády z  protokolů výslechů gestapa. 
Připravené jsou pro Vás v  Turistickém 
informačním centru v Pardubicích u Ze-
lené brány.

Umístění hlavních bodů:
1: Před radnicí Magistrátu města Pardubic 
na Pernštýnském náměstí
2: Před Turistickým informačním centrem 
u Zelené brány
3: Před lahůdkami na třídě Míru 
4: Před domem čp. 607 v Pernerově ulici 
5: Před domem čp. 405 ve Smilově ulici
6: U  budovy Východočeského divadla 
na náměstí Republiky.

Více informací získáte na webových 
stránkách heydrichiada.pardubice.eu.
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6.10.2013–6.10.2016 Křišťálový betlém, 
VČM

8.2. 18:00 Pardubice vs. Chodov, SH Da-
šická. Utkání 20. kola florbalové extraligy

13.2. 18:00 Severním Vietnamem na kole, 
VČM. Cyklus cestopisných přednášek

1.11.–16.3. Historické hračky, VČM
Hračky, hry a dětská promítací technika

8.2. 19:00 Jeptišky, VČD Malá scéna
Divadelní představení

13.2. 19:00 Jeptišky, VČD Malá scéna
Divadelní představení

8.11.–23.2. Království mašinek - svět mo-
delářů železnic, VČM. Výstava

9.2. 11:00 Malá cena v  hodu břemenem, 
Městský atletický stadion. Atletické závody

13.2. 19:00 Jméno růže, VČD
Divadelní představení

13.11.–31.12. Svítání v sadu, Krajinomal-
ba ze sbírek VČG v Pardubicích

10.2. 18:30 Ticho na moři, CineStar Par-
dubice. Filmový klub

13.2. 20:00 Merely Wild a  Parahybana, 
Doli Klub. Koncert

4.12.–23.2. Výstava: Jiří Toman, VČG
U příležitosti 60. výročí založení VČG

11.2. 18:00 Austrálie 1. část, Sál Jana 
Kašpara. Přednáška

14.2. 10:00 Rozbitý džbán, VČD
Divadelní představení

10.12.–23.2. Fotoman - animační pro-
gram pro kolektivy dětí, VČG

11.2. 19:00 A je to v pytli!, VČD
Divadelní představení

14.2. 18:30 Mechanismus vzniknutí pro-
storu, Dům techniky. Přednáška

1.1.–31.12. Lovci perel aneb potopme se 
do hlubin příběhů, Krajská knihovna

11.2. 19:00 Sedmikrásky, Divadlo Exil
Existenciální komedie na motivy filmu

14.2. 19:00 Improshow s Paleťáky, Diva-
dlo Exil. Improvizační show

9.1.–19.12. Fotografická výstava-Sluneč-
ní soustava, Hvězdárna barona A. Krause

12.2.–8.4. Ivan Baborák - Obrazy, pastely, 
kresby a dvě židle, Univerzita Pardubice

14.2. 19:00 Jeptišky, VČD Malá scéna
Divadelní představení

9.1.–2.3. Vít Ondráček, Galerie města Par-
dubic. Výstava

12.2.–14.2. Jarní prázdninové dílny Foto-
man a Pardubice, VČG

14.2. 19:00 Jméno růže, VČD
Divadelní představení

9.1.–3.3. Vít Ondráček - Daktylogramy, 
Benefiční Galerie Fons. Výstava

12.2. 10:00 a 17:00 Komentovaná prohlíd-
ka výstavy Otto Placht - Brány vnímání

14.2. 20:00 Deep Purple, ČEZ Arena
Koncert legendární skupiny v Pardubicích

14.1.–17.2. Voda - živel i  přítel, Krajská 
knihovna. Výstava

12.2. 17:00 Austrálie 2, Sbor Církve bratr-
ské - Archa. Beseda s promítáním

15.2. 9:00 Country a line dance kurz pro 
dospělé, Dům dětí a mládeže Beta

15.1.–28.2. Grand Restaurant 2014
Bonté restaurant

12.2. 18:00 Budoucnost výstavby silnic 
na Pardubicku, Sál Jana Kašpara. Přednáška

15.2. 9:30 Iniciátoři stvoření materie, 
Dům techniky. Přednáška

28.1.–16.3. Naděžda Plíšková - Velké pivo, 
VČG. Výstava v rámci Grand festivalu smíchu 

12.2. 18:00 Lenormandové karty a jejich 
poselství, Dům techniky. Přednáška

15.2. 15:00 Komentovaná prohlídka vý-
stavy  "Historické hračky", VČM

7.2. 10:00 Den otevřených dveří na  Fa-
kultě elektrotechniky a informatiky UPce

12.2. 18:00 BK Pardubice vs. USK Praha, 
Městská hala. Utkání basketbalové MNBL

15.2. 17:00 Setkání pamětníků OK klubu 
Na Drážce, Doli Klub

7.2. 19:00 Balada pro banditu, VČD
Divadelní představení

12.2. 19:00 A je to v pytli!, VČD
Divadelní představení

15.2. 19:00 A co láska, Divadlo Exil
Divadelní představení

7.2. 20:00 Plný brejle, Rogers, Silent 
Avenger, Doli Klub. Koncert

12.2. 20:00 IQ+1 ° Bergljot (NO/CZ), Diva-
dlo 29. Koncert

15.2. 19:00 Rozbitý džbán, VČD
Divadelní představení

8:00 Modelářská burza v  Pardubicích, 
Museum Rosice

13.2. 14:00 Ples seniorů, KD Hronovická
Ples

15.2. 21:00 Sabrage Live, Cubana Bar 
Hany. Koncert

8.2. 18:00 Jméno růže, VČD
Divadelní představení

13.2. 17:30 Pardubice vs. Avangard Omsk, 
ČEZ Arena. Přátelské hokejové utkání

16.2. 17:00 Valentýnský  koncert, VČM
Koncert

divadelní představení

festivaly, slavnosti

�lm, promítání 

koncerty

tanec, plesy

výstavy, přednášky

akce pro děti

sport, aktivní vyžití

ostatní
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16.2. 19:00 Rozbitý džbán, VČD
Divadelní představení

22.2. 15:00 Workshop IN art (Op-art 
a Pop-art), VČG

26.2. 17:00 Don Šajn, ESD
Divadelní představení

17.2. 17:30 Zdráv buď, ó pane náš, Dům 
techniky, Hudební pondělníky

22.2. 18:00 BK Pardubice vs. Kolín, Měst-
ská hala. Utkání basketbalové MNBL

26.2. 17:00 Vernisáž výstavy: Karel Ma-
lich - Kamenecký kopec mého mládí, VČG

17.2. 18:30 Omar, CineStar Pardubice
Filmový klub

22.2. 19:00 Hokejový ples HC ČSOB Pojiš-
ťovna Pardubice, AFI Palace

26.2. 18:00 BK Pardubice vs. Děčín, Měst-
ská hala. Utkání basketbalové MNBL

17.2. 19:00 Putování s urnou, Divadlo Exil.
Hořkosladká a vtipná hra o smrti

22.2. 19:00 Holky z kalendáře, VČD
Divadelní představení

26.2. 18:00 O  amazonském léčitelství 
a cestování po Amazonii, Dům techniky

18.2. 17:00 Komentovaná prohlídka vý-
stavy Jiřího Tomana, VČG

22.2. 19:00 Masopustní tancovačka 
2014, KD Dubina

26.2. 19:00 Don Juan, VČD
Divadelní představení

18.2. 17:30 Kanárský ostrov Fuerteven-
tura, Dům techniky. Cestovatelské úterky

22.2. 20:00 Taneční merenda Veteran 
klubu Pardubice, KD Hronovická

26.2. 19:00 Hmotnostní spektrometrie 
v analýze lipidů, Divadlo 29. Přednáška

18.2. 18:00 Austrálie 2. část, Sál Jana 
Kašpara. Přednáška

23.2. 14:30 Velký dětský karneval
ABC klub

26.2. 19:30 KF Pardubice - koncert abo-
nentního cyklu C, Dům hudby

18.2. 19:00 Zdravotní vycházka, Divadlo 
Exil. Láska za zdmi psychiatrické léčebny

23.2. 15:00 Dětský maškarní karneval
KD Hronovická

27.2. 18:00 Gruzie a Arménie, VČM, Cyklus 
přírodovědných a cestopisných přednášek

19.2. 17:00 Cesta kolem světa: Evropa a Blíz-
ký východ, Sbor Církve bratrské - Archa

23.2. 15:00 Perný pernštejnský den, VČD 
Malá scéna. Divadelní představení

27.2. 18:00 Martin Loew - Západ USA - 
Oregon, KD Hronovická. Přednáška

19.2. 18:00 Architektura Pardubic očima hlav-
ní architektky Pavly Pannové, Sál Jana Kašpara

23.2. 18:00 Pardubice vs. Liberec, SH Da-
šická. Utkání 22. kola florbalové extraligy

27.2. 19:00 Charleyova teta, VČD
Divadelní představení

19.2. 18:00 Rozbitý džbán, VČD
Divadelní představení

23.2. 19:00 Darda, VČD
Divadelní představení

27.2. 19:00 Začalo to rock´n´rollem…, 
VČD Malá scéna. Divadelní představení

19.2. 20:00 Handa Gote: Mission, Divadlo 
29. Divadelní představení

23.2. 19:00 Psyhco, Divadlo Exil. Příběh za-
motaný víc než písmena v názvu

27.2. 20:00 Športniki: Back to Bullerbyn, 
Divadlo 29. Divadelní představení

20.2. 9:00 a 10:30 Dům kočky Modroočky, 
VČD Malá scéna, Divadelní představení

24.2. 17:00 Genealogická přednáška Mar-
tiny Hlouškové, ESD

28.2. 10:00 Cabaret, VČD
Divadelní představení

20.2. 18:00 Omán, VČM. Cyklus přírodo-
vědných a cestopisných přednášek

24.2. 18:30 Futurologický kongres, Cine-
Star Pardubice. Filmový klub

28.2. 18:00 Pardubice vs. Plzeň, ČEZ Arena 
Utkání 49. kola hokejové extraligy

20.2. 18:00 Poslední víkend, VČD
Divadelní představení

24.2. 19:00 Chvilková slabost, Divadlo 
Exil. Komedie

28.2. 19:00 Bláznivé nůžky, VČD
Divadelní představení

20.2. 19:00 F-klub, Doli Klub
Koncert

24.2. 19:00 Svět v parku, VČD Malá scéna 
Divadelní představení

28.2. 19:00 Pokusní králíci, VČD Malá scéna 
Divadelní představení

20.2. 19:00 Koncert Barocco sempre gio-
vane, Josef Špaček - housle, VČM

24.2. 19:30 KF Pardubice - koncert abo-
nentního cyklu A, Dům hudby

28.2. 19:00 Rocker a dvě staré dámy, Di-
vadlo Exil. Česká konverzační komedie

20.2. 19:00 Maryša, Divadlo Exil, Drama. 
Rozhodli o ní ti druzí.

25.2. 18:00 Uganda, Krajský úřad
Přednáška

28.2. 20:00 Ples Pardubického pivovaru
ABC klub

21.2. Zateplování v praxi, DK Dukla
Přednáška

25.2. 19:00 Bez Šťávy: Longital (SK), Diva-
dlo Exil. Osobité slovenské duo v divadle 

1.3. 19:00 Cabaret, VČD
Premiéra divadelního představení

21.2. 10:00 A je to v pytli!, VČD
Divadelní představení

25.2. 19:00 Rozbitý džbán, VČD
Divadelní představení

1.3. 20:00 Ples medu a perníku
KD Hronovická

21.2. 20:00 And The Wiremen (USA), Obe-
lisk of Light (CZ), Divadlo 29. Koncert

26.2.–20.4. Výstava: Karel Malich - Kame-
necký kopec mého mládí, VČG

1.3. 20:00 Salsa Párty
Cubana Bar Hany

22.2. 10:00 Marie z Magdaly a ženy v ži-
votě Ježíše, Dům techniky

26.2. 17:00 Cesta kolem světa  Afrika a Asie, 
Sbor Církve bratrské - Archa. Videosnímek

1.3. 19:00 74. Fotbalový ples
TJ Pardubičky (hala)
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3.3. 17:00 Pardubice, průmyslový rozvoj měs-
ta v 19. století, Sbor Církve bratrské - Archa

3.3. 18:00  Rozbitý džbán, VČD
Divadelní představení

3.3. 18:30 Domov, CineStar Pardubice
Filmový klub

4.3. 18:00 Mongolsko, Sál Jana Kašpara
Přednáška

4.3. 18:20 Pardubice vs. Třinec, ČEZ Arena 
Utkání 51. kola hokejové extraligy

4.3. 19:00 Válka Roseových, VČD
Divadelní představení

5.3. 16:00 Zimní atletická středa, Měst-
ský atletický stadion. Atletické závody

5.3. 17:00 Spojené arabské emiráty, Sbor 
Církve bratrské - Archa. Videosnímek

5.3. 17:30 Cabaret, VČD
Divadelní představení

5.3. 18:00 Neuskutečněné dopravní pro-
jekty, Sála Jana Kašpara

6.3. 19:00 Slavnostní zahajovací koncert 
festivalu PHJ, Dům hudby

6.3. 19:00 Jméno růže, VČD
Divadelní představení

6.3. 19:00 Jeptišky, VČD Malá scéna
Divadelní představení

7.3. 19:00 Muzikantské přástky 2014, KD 
Dubina. Koncert

7.3. 10:00 Sen noci svatojánské, VČD
Divadelní představení

7.3. 19:00 Charleyova teta, VČD
Divadelní představení

8.3. 18:00 BK JIP Pardubice vs. Opava, 
Městská hala. Utkání basketbalové MNBL

8.3. 19:00 Cabaret, VČD
Divadelní představení

8.3. 19:00 Ples tanečníků
KD Hronovická

8.3. 20:00 Magický ples 2014
DK Dukla

8.3. 20:00 Originál oldies párty
Cubana Bar Hany

8.3. 18:00 Sokol Pardubice vs. , SH Dašická 
1. utkání play down florbalové extraligy

9.3. Velká cena v hodu břemenem, Měst-
ský atletický stadion. Atletické závody

9.3. 17:00 Sokol Pardubice vs. , SH Dašická 
2. utkání play down florbalové extraligy

9.3. 15:00 Mach a Šebestová, VČD
Divadelní představení

9.3. 19:00 Jeptišky, VČD Malá scéna
Divadelní představení

Pardubice mají šanci získat zdarma 
nové hřiště pro děti. Hlasování o  tom, 
která města získají Rákosníčkova hřiště, 
začne už 3. února.  

„V  Polabinách bydlí velké množství 
rodin s  malými dětmi. Kde jinde než 
právě zde, na  největším pardubickém 
sídlišti, by bylo nejvíc využíváno,“ řekl 
náměstek primátorky František Brendl. 
Hlasovat pro hřiště v hodnotě 1,5 mili-
onu korun může kdokoliv na  interneto-
vých stránkách projektu Rákosníčkova 
hřiště www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.

V  týdnu od  10. do  14. února se 
v  knihovně nudit nebudete! V  klubovně 
pro Vás budou nachystány deskové hry 
např. Scrabble, Carcassonne, Harry Potter 
a  různé typy hlavolamů. Milovníci záhad 
si přijdou na  své při luštění šifrovací hry, 
ve které si budou moci podrobně prohléd-
nout modely lodí z oblíbené ságy Hvězdné 
války. Ve čtvrtek od 16 hodin si můžete při-
jít poslechnout četbu dobrodružných pří-
běhů. Těšíme se na Vás v Krajské knihovně, 
otevřeno máme od 9 do 18 hodin.

Hlasujte pro 
hřiště!

O prázdninách 
do knihovny

Městská policie Pardubice ve spoluprá-
ci s úřadem městského obvodu Pardubice 
Svítkov zahajuje od 1. března akci zaměře-
nou na  neoprávněně stojící vozidla nejen 
na chodníku. Důvodem společné akce je ná-
růst takto parkujících vozidel, a to zejména 
v  ulicích Motoristů, Kostnická, Habřinská, 
Žižkova a dalších. „Řidiči stále častěji pře-
stávají ke  stání vozidel využívat určená 
parkovací místa i vlastní pozemek, protože 
stání na chodníku nebo zeleni je pro ně po-
hodlnější. Finanční prostředky vynakládané 
za opravy propadlých chodníků a rozježdě-
né zeleně pak samozřejmě chybí pro další 
rozvoj městského obvodu,“ uvedl starosta 
obvodu Svítkov Petr Králíček. Městská po-

V  Pardubicích se na  začátku února 
uskuteční Veletrh sociálních služeb. V pro-
storách AFI Palace se všichni návštěvníci 
seznámí s  organizacemi, které v  našem 
městě poskytují sociální služby, a předsta-
vené budou také cílové skupiny, pro něž je 
pomoc těchto organizací určena. 

Příchozí navíc čeká zajímavý dopro-
vodný program. Kromě vystoupení herec-
kých legend Ladislava Županiče a  Miriam 
Kantorkové zatancují klienti Denního sta-
cionáře Slunečnice a své umění představí 

Parkujete ve Svítkově řádně?

Veletrh sociálních služeb v AFI Palace

licie proto upozorňuje řidiče, že se setkají 
i s nárazovými akcemi zaměřenými na neo-
právněně parkující vozidla. „Strážníci budou 
provádět zvýšené kontroly v této oblasti. 
Rozhodli jsme se k „nulové toleranci“ řidičů, 
kteří tímto způsobem parkují. Je třeba si 
uvědomit, že parkování vozidel na chodní-
ku může mít za následek ohrožení života 
a  zdraví nejen řidičů těchto vozidel, ale 
i  chodců,“ uvedl šéf strážníků Rostislav 
Hübl. Rádi bychom touto cestou upozor-
nili řidiče, aby byli pozornější a svá vozidla 
parkovali v souladu se zákonem o silničním 
provozu č: 361/2000 Sb., který, mimo jiné, 
zakazuje stání vozidla na chodníku.

také klienti stacionáře Mirea. Veřejnost 
bude mít příležitost vyzkoušet zážitkový 
program pardubického Tyflocentra a  při-
praven bude také screening očí pro děti 
od 6 měsíců. „Od akce ovšem očekáváme 
také nápady a  podněty z  řad veřejnosti, 
kterých se daná problematika týká,“ říká 
Libuše Buchtová z odboru sociálních věcí 
pardubického magistrátu. 

Veletrh sociálních služeb se uskuteční 
ve středu 5. března od 10 do 17 hodin v AFI 
Palace v Pardubicích. 

2.3. 19:00 Cabaret, VČD
Premiéra divadelního představení

Lenka Uskobová, městská policie 

Iveta Komárová, Krajská knihovna

Črnáctá 
Tříkrálová 
sbírka vynesla 
rekord
Letošní Tříkrálová sbírka organi-
zovaná Oblastní charitou Pardu-
bice vynesla rekordních 844 tisíc 
Kč (přesně 844  757,- Kč), což je 
o  164 tisíc více než v  loňském 
roce. V  Pardubicích bylo vybráno 
222 338,- Kč. Výtěžek sbírky bude 
použit na  rekonstrukci ambulant-
ních odlehčovacích služeb – tzv. 
„školka pro seniory“ (50%), ob-
novu vozového parku pro sociální 
služby (20%), vybavení pro domácí 
hospicovou péči (10%), pomoc ro-
dinám v nouzi a  rozvoj rodinných 
center (10%), pomoc jednotlivcům 
(5%) a na Adopci na dálku (5%). 

Více o  sbírce si můžete přečíst 
na  www.pardubice.charita.cz 
nebo na www.trikralovasbirka.cz.

Děkujeme všem dárcům za  štěd-
rost a  solidaritu s  potřebnými, 
kterým Charita pomáhá. Díky také 
všem koledníkům a dobrovolníkům 
za pomoc při organizaci sbírky.
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Vlastník obchodního komplexu u par-
dubického nádraží, v němž sídlí například 
hypermarket Albert, nemá právo vybírat 
parkovné, ani jinak omezovat parkování 
na tomto pozemku. Přestože je pozemek 
soukromý, má statut veřejné komunika-
ce. Majitel, společnost Saller Group, proto 
nemá právo zde omezovat či zpoplatňo-
vat parkování. Na začátku ledna přitom  
řidiči byli upozorňováni, že parkování u 
obchodního centra bude zpoplatněno, a 
to pro všechny s výjimkou zákazníků hy-
permarketu. 

„Na konci ledna proběhlo jednání s 
vlastníkem pozemku a závěr je jasný - v 
nejbližší době nebude Saller Group při-
jímat žádné závěry z hlediska regulace 
parkování v prostoru obchodního centra, 

Za parkování u Alberta řidiči neplatí 
a to do doby, než město nevyřeží kom-
plexně problém s parkováním v okolí ná-
draží. Obě strany se navíc domluvily, že 
se konci února znovu sejdou a přijdou s 
návrhy řešení na organizaci parkování v 
prostoru obchodního komplexu,“ vysvět-
luje vedoucí odboru dopravu Vladimír 
Bakajsa. 

Parkování v této lokalitě je tak i přes 
hrozby majitele nadále bez omezení. Po-
kud by se řidiči setkali se snahou vybírat 
zde pokuty, omezovat parkování, nebo 
odtahování vozidel, mohou se obrátit na 
městkou či republikovou policii. „V situaci, 
kdy jde o veřejnou komunikaci, nemáme 
nejmenší důvod vybírat zde pokuty či 
nařizovat odtahy vozidel,“ řekl Rostislav 
Hübl, ředitel pardubické městské policie. Josef Krečmer, ředitel BSG

Ocenění města Pardubic
Do 31. března mohou obyvatelé měs-

ta Pardubic i organizace působící na úze-
mí města podávat návrhy na  ocenění 
významných osobností města Pardubic. 
Každý návrh musí obsahovat jméno a ad-
resu navrhovatele, jasné označení navr-
hované osoby (adresu, stručný životopis) 
a  důkladné zdůvodnění návrhu. Věcně 
správné návrhy budou poté posuzovat 
příslušné komise rady města, zvláštní 
výbor zastupitelstva (komitét) a nakonec 
Rada a Zastupitelstvo města Pardubic.

Město může udělit tato ocenění:
Čestné občanství – nejvyšší po-

cta, kterou může město Pardubice ob-
čanovi udělit. Uděluje se za zcela mimo-
řádné zásluhy.

Medaile města Pardubic – je udě-
lována za dlouhodobě významný přínos 
pro město Pardubice. Medailí může být 
oceněna jakákoli činnost ve všech oblas-
tech lidského působení.

Čestné uznání města Pardubic 
– je udělováno osobám, jejichž činnost 
byla v daném kalendářním roce význam-
ným přínosem pro město Pardubice.

Návrhy prosím posílejte nejpozdě-
ji do  31. března 2014 slečně Kateřině 
Snopkové na  adresu kancelář primá-
tora, úsek vnějších vztahů, Magistrát 
města Pardubic, Pernštýnské náměstí 
1, 530  21 Pardubice, nebo na  e-mail: 
katerina.snopkova@mmp.cz. 

Statutární město Pardubice vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici ředitele/ředitel-
ky příspěvkové organizace Sociální služby 
města Pardubic.

Charakteristika vykonávané činnosti: 
komplexní řízení a  kontrolování chodu 
příspěvkové organizace, koncepční řešení 
rozvoje organizace, řízení lidských zdrojů.

Mezi  požadavky na  uchazeče jsou: 
vysokoškolské vzdělání, orientace v  ob-
lastech platné legislativy v  sociální 
oblasti, základní orientace v  problema-

Výběrové řízení na post ředitele 
Sociálních služeb města Pardubic

tice příspěvkové organizace, zkušenosti 
s  vedením pracovního kolektivu, praxe 
v příspěvkové organizaci výhodou, trestní 
bezúhonnost.

Podrobnější informace o  výběrovém 
řízení a  náležitosti přihlášky jsou k  dis-
pozici na  internetové stránce www.
pardubice.eu (odkaz úřad, volná místa). 
Případně mohou zájemci kontaktovat Ivu 
Bartošovou, pověřenou vedoucí odboru 
sociálních věcí, tel. 466  859  631, nebo 
Ivonu Seidlovou, tel. 466 859 620.

Koncert pro 
kardiologii 
Bigbítová kapela Simulantenban-
de a  komorní seskupení Komorní 
filharmonie Pardubice odehrály 
unikátní a velmi vydařený benefič-
ní koncert. Uskutečnil se 21. ledna 
ve  společenském sálu AFI Palace 
a  jeho výtěžek byl věnován kardi-
ologickému oddělení Pardubické 
krajské nemocnice, a.s.

Simulantenbande, jejímž zpěvákem 
je primář kardiologie Petr Vojtíšek 
a  na  baskytaru hraje jeho kolega 
z  oddělení Jan Matějka, si pro své 
samostatné vystoupení nachysta-
la bluesové standardy a  bigbítové 
skladby legendárních kapel ze 60. 
let minulého století jako Rolling Sto-
nes, Yardbirds či Doors. Filharmonici 
zase nabídli jazzové, filmové či roc-
kové skladby a písně v neobvyklém 
spojení smyčcových a  dechových 
nástrojů. A  na  závěr odehráli spo-
lečně tři rockové písně. Diváci v prů-
běhu večera přispívali do pokladny, 
jejíž obsah byl určen kardiologii. Vy-
bralo se 38 050 korun, za něž bu-
dou pro koronární jednotku poříze-
ny dva resuscitační vozíky a  jeden 
speciální vozík na drobné operační 
výkony. „Vybrala se krásná finanční 
suma. Každému, kdo přispěl, bych 
chtěl velice poděkovat,“ řekl Petr 
Vojtíšek, primář kardiologického 
oddělení a zároveň zpěvák skupiny 
Simulantenbande.                                          
 Dušan Korel, PKN a.s.

Moderní bydlení s Voldánovou i RosákemModerní bydlení s Voldánovou i Rosákem

Vynikající houslista 
Josef Špaček 
zahraje na zámku

Rozvojový fond Pardubice a. s. zve 
srdečně všechny, kdo plánují stavbu 
domu či bytu, zařizování interiéru či 
zkrášlení zahrady na  výstavu Moderní 
bydlení a  zahrada, která se uskuteční 
ve dnech 21. – 23. 2. v ČEZ Areně Pardu-
bice. Na výstavě, rozdělené do tří sekcí, 
se bude prezentovat více než 100 firem 
z  celé republiky, akce  potrvá od  pátku 
od 10 hodin do neděle 16 hodin. 

Vše do  zahrad - terasy, zahradní 
domky, pergoly, skleníky, zahradní náby-
tek, krby, grily, zahradní technika, zavla-
žování, ploty, udírny atd. 

Sekce stavební - široká škála sta-
vebních materiálů, zelená úsporám, vy-
tápění, izolace, střešní krytiny, garážová 
vrata, dlažby, dveře, podlahy atd.

Vybavení interiéru - kuchyně, sedací 
soupravy, ložnice, postele, bytové doplňky

Čeká Vás bohatý doprovodný program 
- sobota s ČRo Pardubice s Jolanou Voldá-
novou a Janem Rosákem, neděle s časopi-
sem Receptář a Sabinou Laurinovou. Au-
togramiády, písničky z  muzikálů, soutěže 
o věcné ceny a vstupenky na kulturní akce. 
Kontakt Daniela Fikejsová, manažerka vý-
stavy: 724 791 404, www.rfpardubice.cz.

Komorní soubor Barocco sempre gio-
vane  připravil pro své příznivce tentokrát 
zcela nebarokní program. Na úvod zazní 
Adagio a  fuga g moll Františka Xavera 
Richtera, dále Koncert d moll pro housle 
a  smyčce Felixe Mendelssohna-Barthol-
dyho, Rondo A  dur housle a  smyčce 
Franze Schuberta a Suita Z časů Holber-
gových Edwarda Griega.  

Sólista koncertu ve čtvrtek 20. úno-
ra v Rytířském sálu zámku v Pardubicích 
a v pátek 21. února ve Velkém sálu Mu-
zea v Chrudimi, Josef Špaček, patří mezi 
absolutní špičku dnešní mladé generace 
houslistů. Studoval na prestižním Curtis 
Institute of Music ve Filadelfii, studia za-
končil ve třídě Itzhaka Perlmana na Juilli-
ard School of Music v New Yorku. V roce 
2012 se stal laureátem světové houslové 
soutěže Královny Alžběty v Bruselu, kte-
rá je odborníky považována za  největší 
a nejnáročnější soutěž na světě s nejdel-
ší historií. Od sezony 2011/2012 působí 
jako koncertní mistr České filharmonie 
a  vedle této prestižní role úspěšně po-
kračuje v  sólové kariéře. Vystupoval 
na významných pódiích v Dánsku, Finsku, 
Německu, Anglii, Francii, USA, Švýcarsku, 
Japonsku, Polsku a Novém Zélandu. Jako 
sólista účinkoval s  orchestry Auckland 
Philadelphia Orchestra, Kansas City Sym-
phony, L´orchestre de Chambre de Gene-
ve, Českou filharmonií, Pražskou komorní 
Filharmonií, s Filharmonií Brno, Filharmo-
nií Bohuslava Martinů Zlín atd.



Strana 16

Radniční zpravodaj 2 | 2014 Kam v Pardubicích |

více na www.ipardubice.cz – telefon 466 768 390

Každé dítě, tedy i dítě s handicapem, má 
nárok prožívat volný čas dle svých představ 
– chce-li lyžovat, proč mu to neumožnit. 
A  právě proto Středisko rané péče v  Par-
dubicích o.p.s. uspořádalo již druhé setkání 
v Hlinsku v Čechách, kdy se rodiny s dětmi 
s handicapem seznámily s možnostmi lyžo-
vání – s dopomocí, na monoski či biski.

Největší pozornost byla věnována lyžo-
vání na monoski, což je lyžařská pomůcka, 
která se skládá ze speciální sedačky – tzv. 
skořepiny, která je upevněna ke  speciální 
lyži. Velikost sedačky a druh lyže se přizpů-
sobuje lyžaři a  lyžařskému terénu. Jízdu 
na  monoski handicapovaní lyžaři ovládají 
tzv. stabilizátory, které si můžeme předsta-

Děti s handicapem na lyžích s ranou péčí
vit jako vrchní část francouzské hole, která 
končí krátkou lyžičkou. Lyžování na biski je 
určeno osobám s těžším tělesným postiže-
ním, které sjíždějí sjezdovky s pomocí asis-
tenta, a na rozdíl od monoski se skládá ze 
dvou speciálních lyží. I tuto formu lyžování 
si mohli účastníci osvojit v průběhu báječ-
ného nedělního dne na horách.

Zpětná vazba od rodičů celou atmosfé-
ru a význam setkání dokresluje: „Máme dítě 
s dětskou mozkovou obrnou a donedávna 
jsme netušili, že si může zalyžovat celá naše 
rodina. Syn si přivezl z akce v Hlinsku diplom 
‚Za  zdolání zasněžených kopců‘ a  skvělý 
pocit, že to zvládl. Měl možnost vyzkoušet 
si nácvik jízdy na  lyžích, ale i na monoski. 

Do 14. 2. 2014 mohou subjekty pro-
vozující veřejně prospěšnou činnost pro 
osoby se zdravotním postižením na úze-
mí města Pardubic podávat žádosti 
o dotace z Programu podpory ve zdra-
votní oblasti. 

Formuláře a podmínky jsou k dispo-
zici na  stránkách www.pardubice.eu. 
Vyplněné žádosti včetně příloh je možné 
dodat na  podatelnu úřadu nebo zaslat 
poštou na  adresu: Statutární město 
Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubi-
ce. Informace podá Iva Kamenická, tel. 
č. 466  859  512, e-mailová adresa iva.
kamenicka@mmp.cz.

Do 2. března máte v prostoru Sýp-
ky příležitost navštívit výstavu struk-
turální černobílé malby kunštátského 
umělce Víta Ondráčka. Volné výtvarné 
fantazie vytvářené experimentální 
technikou Vám tentokrát představu-
jeme společně s  galerií FONS. Galerie 
vystavuje barevná díla z cyklu Daktylo-
gramy, v Galerii města Pardubic na Pří-
hrádku se ponoříte do autorovy mono-
chromní Černé duhy. 

K výstavě jsme vydali katalog s do-
provodnými texty filozofa Petra Paz-
dery Payna a  básníka Jaromíra Typlta, 
který umělcovu tvorbu před dvaceti 
lety objevil.

Už pošesté v  řadě pořádá Městský 
obvod Pardubice III ve spolupráci s Kul-
turním centrem Pardubice společenský 
taneční večer s  názvem Masopustní 
tancovačka, tedy taneční zábavu v du-
chu staročeských masopustních tradic. 
Letos se koná v  sobotu 22. 2. od  19 
hodin v  sále KD Dubina. Pro všechny 
zúčastněné bude přichystáno tradič-

Někteří z Vás už možná někde zahlédli 
barevný větrníček a trochu tajemný nápis 
SenSen. Je to logo a  zkratka klubu Sen-
začních seniorů, celorepublikové aktivity, 
která je součástí Nadace Charty 77, Konta 
Bariéry. Náš pardubický klub pracuje při 
Krajské knihovně, jsme občanským sdruže-
ním a nyní, nově, spolkem. Nejsme sociální 
službou – naopak. Chceme sloužit sobě 
i druhým, přispět k aktivnímu a smyslupl-
nému využití času seniorů /60+/.

Všichni máme své zkušenosti, své ži-
votní příběhy, máme mnohé odžito. Ale 
necítíme se ještě nepotřební a k odložení 
do starého železa. Nechceme být jen kon-
zumenty různých nabídek a služeb. Máme 
dost elánu k  aktivitě, k  pomáhání sobě 
i druhým. V Krajské knihovně např. pomá-
háme při práci s dětmi /čtení, výtv. činnost, 
deskové hry/ nebo při personálním zajiště-
ní některých jejích akcí /Den pro dětskou 
knihu/. Naše členka postoupila do užší no-
minace na Seniora roku 2013.

A  my mohli zapomenout na  větu: ‚Tohle 
nemůžeš, máš nemocné nožičky.‘ Radost 
ze  společného zážitku jsme měli všichni. “

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. 
již 11 let pomáhá rodinám dětí ve věku 0-7 
let s ohroženým vývojem (např. v důsledku 
předčasného narození), s tělesným, mentál-
ním nebo kombinovaným postižením z Par-
dubického kraje. Středisko nabízí odborné 
konzultace v rodinách, půjčování stimulač-
ních, didaktických a kompenzačních pomů-
cek, pomoc při výběru předškolního zařízení, 
sociálně-právní poradenství, zprostředko-
vání kontaktu s dalšími rodinami atd. Vloni 
podpořilo vývoj 121 dětí s handicapem.

Blanka Brandová, ředitelka střediska

Alena Jansová , SEN-SEN klub

Dotace pro 
zdravotní oblasti 

Malba v Sýpce

Masopustní tancovačka na Dubině

Znáte SEN-SEN?
Za dobu naší nedlouhé existence jsme 

zorganizovali zajímavé akce pro sebe 
i  veřejnost – výlety, zúčastnili jsme se 
výuky severské chůze, přednášky o infark-
tu MUDr.  Varvařovského aj. Plánujeme 
a organizujeme další počiny pro nás i ve-
řejnost. Kromě různých aktivit je naším 
přáním trochu pozměnit pohled populace,  
zejména mladé, na  starší spoluobčany. 
Nemusí být vždy jen nerudní a  stěžující 
si, ale i veselí a užiteční. Žijeme tu všichni 
společně, měli bychom se navzájem ctít 
a respektovat.

Pokud Vás tento text zaujal, neostý-
chejte se a přijďte se nezávazně podívat. 
Informace najdete na  nástěnce v  přízemí 
Krajské knihovny nebo na  letáku v  její vý-
loze. Nejbližší zajímavá akce bude seminář 
z cyklu finanční gramotnosti na téma „Po-
jištění vkladů“. Po výkladu bude prostor pro 
dotazy z oblasti financí. Termín je 10. nebo 
17. 3. – bude upřesněno. www.sensen.cz.

Pardubické 
suvenýry 
v Infocentru 
Turistické informační centrum 
získalo rekonstrukcí, která 
proběhla v  roce 2013, významný 
prostor pro prodej a  nabídku 
suvenýrů, regionálních produktů 
a  nejrůznějších upomínkových 
předmětů s  motivem Pardubic 
a  Pardubicka. Prodejní nabídka 
se neustále rozšiřuje a  je, nejen 
turisty, velmi dobře hodnocena.  

Snažíme se nabídnout zákazníkům 
co nejširší a nejpestřejší možnost 
výběru. V  současné době lze 
v Infocentru zakoupit nejrůznější 
tematické knihy, pardubický 
perník, medovinu, magnetky, 
čaje, kávu nebo například 
keramické zvonce a  zvonečky. 
Mapování a  hledání nových či 
zajímavých regionálních produktů 
je však velmi složité. Pokud 
jste tedy výrobcem nějakého 
zajímavého upomínkového 
předmětu (keramika, sklo…) 
nebo gastronomického produktu 
trvalejšího charakteru (káva, 
čaj, med…), budeme rádi, když 
nám své výrobky nabídnete 
do prodeje. 

Bližší informace získáte na emailu 
region@ipardubice.cz nebo 
telefonním čísle 466 768 390.

ní masopustní občerstvení - jitrnice, 
uzené maso a  tlačenka (to vše v ceně 
vstupenky). K tanci a poslechu zahraje 
kapela PA Band, v  tanečním programu 
se opět představí folklorní soubor Lip-
ka. Krom široké nabídky jídla, pití, hudby 
a zábavy se můžete těšit i na bohatou 
tombolu. Vstupenky je možné zakoupit 
v tradičních předprodejích.
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Dalším úspěšným sportovním oddílem 
zapojeným do projektu VŠICHNI ZA PAR-
DUBICE, je hokejbalový klub HBC Autosklo 
H.A.K. Pardubice. Založený byl v roce 2000 
jako kroužek hokejbalu při DDM Alfa. Zlo-
mový bod ve vývoji nastal v roce 2010, kdy 
klub získal práva na extraligu mužů a tím 
také možnost pro své odchovance hrát 
hokejbal na nejvyšší úrovni. 

Hokejbalisty můžete od roku 2004 na-
jít v areálu ZŠ Polabiny II, který si členové 
z větší části postavili svépomocí. V dalších 
letech bylo na hřišti dobudováno osvětlení, 
tribuny, šatny a sprchy, dřevěné mantinely 
byly nahrazeny novým typem mantinelů 
z plastu. Mezi hlavní cíle klubu patří práce 
s dětmi a rozvoj mládežnické základny. Do-
savadním největším klubovým úspěchem 
je vítězství v extralize dorostu v roce 2013 
a  skvěle našlápnuto má i  v  letošní sezo-
ně, kdy tým mužů vede po podzimní čás-
ti celou extraligu. Tváří klubu v  projektu 
VŠICHNI ZA PARDUBCIE je vicemistr svě-
ta z roku 2013 tajenka Tomáš Hák. 

Znění tajenky nám posílejte do  data 
příští uzávěrky poštou nebo elektronicky 
na adresy uvedené v tiráži na straně 2.

Křížovka o ceny AUTOR
JIŘÍ

ZVOLÁNEK

STANICE 
TECHNICKÉ 
KONTROLY

POLÉVKOVÝ 
KNEDLÍČEK

OZNAČENÍ 
NAŠICH 
LETADEL

DŘEVĚNÁ 
PODLAHOVÁ 

DESTIČKA

MENŠÍ 
KOPEČEK

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

TURISTICKÝ 
ODDÍL

ZNAČKA 
NAŠICH 

AUTOBUSŮ

PODNIK 
V ADAMOVĚ

KRÉMOVITÝ 
ČISTÍCÍ 

PROSTŘEDEK

SVAZEK OBILÍ TĚLNÍ VÝMĚŠEK CITOSLOVCE 
KAPEK DEŠTĚ

DÁMSKÝ 
KLOBOUČEK

SOUHLAS DOMÁCKY 
ADAM

GHANSKÉ 
SÍDLO

ODBORNÝ 
POSUDEK

KRYLOVY 
INICIÁLY

RÝHA 
(NÁŘEČNĚ)

VÁPENCOVÁ 
OBLAST

ZBAVIT VODY OSNOVA

PLANOUT

ZEMNÍ BARVI-
VO (SLOVEN.)

JEZDEC F1 
(ALAIN)

ZPĚVOHRA ŽENSKÉ JMÉNO

TAJENKA

PŘEDSTAVENÍ 
KLÁŠTERŮ

LÉČIVÁ BYLINA 
(PEPRNÁ) DOMÁCKY 

ELIŠKA
EPIDEMICKÁ 

NEMOCPOUŽÍVAT 
TEKUTINU

POLNÍ 
OKOPANINA

MUŽI NÁZEV ŘÍMSKÉ 
1.000

VĚTNÁ SPOJKA VÍZNEROVY 
INICIÁLY

DOMÁCKY 
ERIKA EXISTOVAT VELOCIPÉD

SKUTEK 
(NĚMECKY)

ZNAČKA 
NAŠICH 

ŽEHLIČEK

STŘEDOVĚKÝ 
NÁJEZDNÍK
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více na www.ipardubice.cz – telefon 466 768 390

Rok 2014 znamená pro Český rozhlas 
Pardubice zbrusu nový program plný změn 
a novinek. První změnou je navýšení podílu 
hudby - během vysílání uslyšíte mnohem 
víc písniček než doposud. A určitě to bu-
dou takové, které Vám přirostly k  srdci 
a  které si rádi připomenete. Přibyly i  po-
řady, ve kterých můžete písničkou potěšit 
sami sebe nebo někoho blízkého. Polední 
Hudební dezerty se nově vysílají i  o  ví-
kendu. Navíc si každý den můžete svůj 
oblíbený hit nechat zahrát mezi 17. a 18. 
hodinou v pořadu Písničky od srdce. 

Zábavu si užijete každý všední den 
mezi 16. a 17. hodinou, kdy Vás čeká po-
řad plný nezapomenutelných humorných 
scének „Humoriáda“. O  víkendu ve  stej-
ném čase jsou to pak Hvězdné návraty 
– setkání s  nezapomenutelnými českými 
hereckými osobnostmi. Dozvědět se o za-
jímavých místech naší země, pobavit se 
a  získat hezké dárky můžete od  pondělí 
do pátku po 13. hodině v soutěžním ces-

V  lednu navštívila Dětský domov Par-
dubice Tereza Diepoldová, rodačka z Par-
dubic, stříbrná medailistka z paralympiády 
v Londýně roku 2012. Její návštěva násle-
dovala akci, kterou zorganizoval cyklistický 
tým Nutrend Specialized Cycling, za který 
Tereza závodí a  v  jehož barvách vyhrála 
světový pohár. Cyklistický tým se rozhodl 
věnovat dětem z  dětských domovů kola 
a  Tereza Diepoldová si vybrala právě DD 
v  Pardubicích. Sportovkyně si popovídala 
s některými dětmi, prohlédla si dětský do-
mov. Seznámila se také s radostmi i sta-

Vážení cestující, dříve než Vám sdě-
lím plány do  letošního roku, rád bych se 
v krátkosti vrátil do  roku 2013. Dopravní 
podnik přepravil v loňském roce na pravi-
delných linkách MHD téměř 26,5 milionu 
cestujících. Zcela jistě se budeme snažit, 
aby počty cestujících ve veřejné dopravě 
neklesaly, a proto se zaměříme především 
na zlepšování kvality a komfortu cestová-
ní. Počet najetých vozokm za  loňský rok, 
který činí téměř 6 mil., nás zase motivuje 
k tomu, abychom stále více hleděli na eko-

Pozvánka 
na prohlídky 
Pardubic
Tak jako každý rok i letos různé or-
ganizace na konci února organizují 
bezplatné prohlídky měst na celém 
světě. Pardubická sekce Asociace 
průvodců ČR se také přidává a zve 
všechny zájemce o komentovanou 
prohlídku města Pardubic v sobotu 
22. 2. 2014 od 14.00 hodin. 
Sraz účastníků je jako obvykle 
na náměstí Republiky. Průvodci pro-
vádějící po  historické části města 
a  průvodkyně, která má připrave-
nou speciální trasu se zaměřením 
na báje a pověsti Pardubicka, budou 
čekat před Zelenou bránou. Sraz 
na  prohlídku nazvanou „Pardubice 
po roce 1845“ je ve stejný čas před 
kostelem Sv. Bartoloměje.
Zváni jsou jak zájemci z  Pardubic 
a nejbližšího okolí, tak i návštěvníci 
města. Těšíme se na  co největší 
účast.  Martin Adámek, Asociace 

průvodců ČR

Kurzy 
počítačové 
gramotnosti 
pro seniory 
Městský obvod Pardubice I a Zá-
kladní škola Pardubice, Štefániko-
va 448 pořádají Kurz počítačové 
gramotnosti pro seniory. V  10 
hodinových lekcích se naučíte zá-
kladům práce s počítačem – psaní 
textů, tvorbě základních tabulek, 
práci s  e-mailem a  internetem. 
První lekce se koná v prostorách 
Základní školy Štefánikova dne 
18. 2. 2014 a  poté každý týden 
v úterý, vždy od 14.30 do 15.30 
hodin. Kurzy jsou zcela zdarma. 
Základní škola Štefánikova las-
kavě zapůjčila prostory, techniku 
a  lektory. K  úspěšnému absol-
vování kurzu Vám tedy stačí jen 
tužka, papír a  chuť naučit se 
něčemu novému. Přihlásit se mů-
žete do pondělí 10. 2. 2013 do 17 
hodin na  Úřadě MO Pardubice I, 
U Divadla 828, Martina Tomano-
vá, přízemí vpravo, dveře č. 3. 

Český rozhlas Pardubice v novém

Kola pro děti z dětského domova od paralympijské medailistky

Co čeká cestující MHD v roce 2014?

topisu Česko - země neznámá. Dopolední 
hodinový pořad Máme hosty se rozdělil 
na  dva. Host, který usedá k  mikrofonu 
po půl deváté ráno, přichází s pozvánkou 
na  zajímavou akci nebo přináší informa-
ce k  aktuálnímu dění. Podruhé dostávají 
hosté prostor v Radioporadně, která začí-
ná v 11:20. Jak název napovídá, v pořadu 
pomohou posluchačům odborníci v mnoha 
oblastech života – od zdravotních problé-
mů až po výběr správné barvy na natření 
plotu. V nových časech nabízí ČRo Pardu-
bice talkshow Rande s Jolanou. Oblíbenou 
moderátorku a  její hosty můžete nově 
poslouchat v sobotu po 18. hodině a v ne-
děli po 9. hodině dopolední. Na nedělní 18. 
hodinu se z pátečního podvečera přesunul 
oblíbený Magazín pro pokročilé. 

Český rozhlas Pardubice můžete v Par-
dubicích a okolí ladit na frekvenci 104,7 FM 
nebo 101,0 FM. Aktuální program najdete 
na stránce www.pardubice.rozhlas.cz.

Radim Jelínek, ČRo Pardubice

Tomáš Pelikán, ředitel DPMP a.s.

Zdenka Hrubešová, ředitelka domova

logii, jelikož významně ovlivňujeme životní 
prostředí ve městě. 

Již od dubna přibudou na pravidelných 
linkách čtyři nové nízkopodlažní trolejbusy 
a dva autobusy s pohonem na zemní plyn.  
Cílem pro letošní rok je rovněž garance 
nasazování pouze nízkopodlažních vozů 
na  každý víkend. Modernizaci dozná také 
informační systém. V období únor – březen 
bude na Masarykově náměstí instalována 
a testována nová světelná tabule s  infor-
macemi o příjezdech a odjezdech vozů MHD 

s reálnými časy odjezdů. Cestující tak získají 
přehled o aktuálních odjezdech spojů. 

Rádi bychom také připomněli další 
služby, které obyvatelům a  firmám po-
skytujeme. V  areálu dopravního podniku 
můžete výhodně natankovat motorovou  
naftu nebo, pokud jezdíte na zemní plyn, 
neváhejte využít největší plnící stanici 
CNG v Pardubickém kraji. Informace o ak-
tuálních cenách a otevírací době najdete 
na stránkách www.dpmp.cz.

8.ročník turnaje 
pardubických 
seniorů 
ve stolním tenisu 
Muži  A: 1. Ryšavý Václav
 2. Vacek František
              3. Jelínek Josef
            4. Holiš Karel
Muži B:  1. Kovárník Zdeněk
             2. Kadleček Josef
         3. Vágner Václav
      4. Koudela Karel
Ženy A:     1. Filipiová Vlasta
 2. Hervertová Bohuslava
 3. Vtípilová Marie
             4. Půlpánová Helena
Ženy B: 1. Stejskalová Eliška

 2. Svobodová Marie 
          3. Jachanová Marta
         4. Pulicarová Marie  

rostmi, které provázejí jeho běžný život. 
Sama také zavzpomínala na své sportovní 
zážitky, ať už to byla paralympiáda v Até-
nách v roce 2004 a Pekingu v roce 2008, 
kde byla ještě součástí národního plavec-
kého týmu nebo na plavecká MS a ME, kde 
patřila mezi desítku nejlepších na světě.

Tereza slíbila, že se stane patronkou 
a tváří dětského domova a určitě se přije-
de podívat, jak jsou bicykly věnované jejím 
domovským týmem využívány a  jak se 
dětem v Dětském domově Pardubice daří. 
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V Pardubicích byli v lednu oceněni nej-
úspěšnější sportovci Pardubicka za  rok 
2013. Pro své ceny si přišlo třiadvacet 
individuálních sportovců, šest družstev, 
pět trenérů a  dva zástupci pardubic-
kého sportu byli uvedeni do  síně slávy. 
„Můžeme být pyšni na to, kolik kvalitních 
sportovců v našem městě trénuje a žije. 
Vážím si toho, jakým způsobem repre-
zentují naše město,“ říká náměstek pri-

Jedinečná basketbalová show se valí 
do pardubické ČEZ Areny! V neděli 2. břez-
na se podruhé v  historii v  rámci česko-
-polského Utkání hvězd střetnou výběry 
nejlepších basketbalistů české Mattoni 
NBL a polské Tauron Basket Ligy. Loňský 
premiérový ročník konaný v Polsku uká-
zal, že rivalita mezi oběma týmy posouvá 
kvalitu a charakter tradiční akce o úroveň 
výš. V první řadě jde samozřejmě o to, co 
nejvíce pobavit diváky. Z takto pojatého 
utkání však žádný z hráčů nechce odejít 
poražen. Nedělní odpoledne v ČEZ Areně 
tak nabídne nejen obrovskou show, ale 
také kvalitní basketbalovou podívanou. 
Vždyť se o ni postarají ti nejlepší hráči ze 
dvou ligových soutěží!

Ani letos nesmí chybět tradiční doved-
nostní soutěže, bez kterých si jde podob-

Společnost Foxconn vyhlašuje i  v  roce 
2014 další kola sponzoringové soutěže 
o nejlepší projekt. Abyste se mohli zapojit, 
musíte splňovat jednoduchá kritéria, která 
jsou uvedena na  našich stránkách. Jsme 
velmi rádi, že zájem o naši soutěž byl vloni 

Seznamte se s námi uceleným progra-
mem pro miminka, batolata a děti předškol-
ního věku s názvem Play Wisely. V České re-
publice se jedná o zcela ojedinělý program, 

mátorky zodpovědný mimo jiné za sport 
František Brendl. 

Sportovce vybrala Komise pro sport 
Rady města Pardubic ve spolupráci s Par-
dubickou sportovní organizací (bývalá 
PSO ČSTV).

Výsledky ankety - dospělí
Havlová Andrea (kanoistika), Dryml 

Aleš (plochá dráha), Duchová Iveta (ori-
entační běh), Hladíková Aneta (BMX), Ko-

tas Lukáš (basketbal), Krčálová Veronika 
(radiový OB), Rolenc Ondřej (kanoistika, 
rafting), Skočdopolová Zuzana (tenis), 
Zozulák Martin (florbal), Žalský Antonín 
(atletika) 

Mládež
Horová Pavla (radiový OB), Jech Miro-

slav (veslování), Král David (veslování), Kna-
pová Lenka (orientační běh), Lauterkranc 
Jaroslav (atletika), Milík Václav (plochá drá-
ha), Novotný Otakar (sportovní potápění), 
Peterka Martin (na  snímku - basketbal), 
Půlpán Viktor, 1996 (basketbal), Říha Mi-
chal (atletika), Špaček Michael (lední hokej)

Tělesně postižení sportovci
Vaněk Jan (atletika), Masters, Čížek 

Radovan (tenis)
Trenér
Hykl Pavel (atletika), Krejčí Jiří (fotbal), 

Kubrycht Martin (veslování), Studnička Pa-
vel (atletika), Vozár Lubomír (plochá dráha)

Družstva dospělí
AMK ZP Pardubice (plochá dráha), 

Basketbalový klub Pardubice (basketbal), 
Hvězda SKP Pardubice (atletika), ŠK Rapid 
Pardubice (šachy) 

Známe nejúspěšnější sportovce Pardubicka!

Česko - polská basketbalová show v Areně Nové kolo soutěže o nejlepší projekt

Nová výchovná metoda Play Wisely

Dotace z Programu podpory sportu 

nou akci jen těžko představit. Střelba za tři 
body, dovednostní soutěž celebrit a hlavně 
soutěž ve  smečování, to je basketbalový 
doprovodný program. Pro všechny ne-
dočkavce a  nadšence je už na  sobotu 1. 
března přichystán zajímavý předkrm. Šest 
smečařů se totiž o postup do finále Slam 
Dunku utká v kvalifikaci, která bude poprvé 
v historii k vidění mimo basketbalový kurt 
– přímo v pardubickém AFI Palace. Basket-
balové show bude v ČEZ Areně předcházet 
kulturní program, divákům zazpívá Ewa 
Farna. Koncert začíná v  15 hodin, utkání 
o 45 minut později. Vstupenky v hodnotě 
od 50 do 200 Kč a další informace získáte 
na  www.asg-basketball.eu. Nenechte si 
ujít výjimečnou basketbalovou show, která 
v České republice ještě nikdy k vidění neby-
la!

Rada města Pardubic schválila pro rok 
2014 nové zásady pro poskytování dota-
cí z Programu podpory sportu a vyhlásila 
tak i dotační řízení pro tento rok.

Pro rok 2014 budou poskytovány z Pro-
gramu podpory sportu tyto typy dotací:
1. dotace na  tradiční a  významné spor-
tovní akce;
2. dotace na akce sportu pro všechny; 
3. dotace na spolkovou sport. činnost dětí 
a mládež (narození 1. 1. 1995 a později),
4. granty pro dobrovolné trenéry mládež-
nických kategorií;
5. dotace na výkonnostní sport;
6. dotace na údržbu a opravy sportovních 
zařízení;
7. dotace na provoz otevřených hřišť pro 
veřejnost; 

Družstva mládeže 
Basketbalový klub Pardubice (basket-

bal), HBC DDM Alfa Pardubice (hokejbal)
Síň slávy
Brož Jaroslav (1938) 
Pardubický rodák, od mládí všestranný 

sportovec, v  dorosteneckém věku ligový 
basketbalista, ale zejména tenista – finali-
sta pardubické tenisové Juniorky. Od roku 
1974 až do  svého odchodu do  důchodu 
profesionální pracovník okresní tělový-
chovy ve  funkcích referent sportů-meto-
dik-tajemník; dodnes vynikající tenisový 
odborník a trenér mládeže, které se stále 
věnuje prostřednictvím své tenisové školy.

Martinů Miroslav (1933) 
Od  vzniku Klubu potápěčů Pardubice 

v  roce 1959 se aktivně věnuje potápěč-
skému sportu. Od  závodní kariéry přes 
trénování závodníků, kteří dosahovali 
vynikajících výsledků na  mezinárodních 
závodech, jak v  plavání ploutvovém, tak 
v orientačním potápění. Je mezinárodním 
rozhodčím a v této funkci aktivně pracuje 
dosud. Má dlouholeté mimořádné zásluhy 
o rozvoj potápění v Pardubicích.

Martin Peterka, PR manažer ČBF

8. dotace na provoz sportovních zařízení;
9. dotace na  krytí části nájemného 
a energií ve sportovních zařízeních; 
10. dotace na  částečnou úhradu mezd 
správců městských sportovních zařízení;
11. investiční granty na  vybavení spor-
tovním zařízením nebo na  technické 
zhodnocení budov;
12. ostatní dotace.

Termín pro předložení žádostí o dota-
ce je 21. 2. 2014. na podatelně Magist-
rátu  města  Pardubic, budova radnice 
na  Pernštýnském nám. č. 1. Formuláře 
žádostí  jsou  k  dispozici  na  odboru  
školství, kultury a sportu MmP (K.  Svobo-
da, tel. 466 859 473) nebo na stránkách 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/
magistrat/dotace-granty.html  

velký a mohli jsme tak pomoci smysluplným 
a prospěšným projektům. Tématem 1. kola 
roku 2014 je „Péče o děti, mládež a handi-
capované“. Své projekty posílejte do  31. 
března na  email sponzoring@foxconn.cz. 
Více na www.foxconn.cz v sekci Sponzoring.

který napomáhá dětem rozvíjet mozkové 
a pohybové schopnosti již v raném období 
jejich života. Workshop v březnu v centru 
Mozaika, více na www.playwisely.cz.
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Kde se vzaly – po stopách názvů pardubických 
ulic a prostranství

Přispějte s Lions Clubem na dobrou věc

Jana Palacha   |  Hlavní osa Skřivánku 
od  podjezdu pod železničním koridorem, 
kde navazuje na třídu 17. listopadu, smě-
řuje přímo na Zborovské náměstí. V minu-
losti měla několik názvů, např. U Šibenice, 
Na Skřivánčím poli, nebo Na Spravedlnos-
ti. Od roku 1875 se celá chrudimská ces-
ta od  Veselky jmenovala Ulice císařovny 
Alžběty na  počest císařovny „Sisi“, která 
tehdy s  císařem navštívila Pardubice. 
Roku 1918 byla celá nazvána Chrudimská. 
V roce 1924 dostala  část ulice název Raší-
nova. Za okupace byla celá ulice od Vesel-

ky opět Chrudimská. V roce 1946 byl úsek 
od podjezdu na  jih pojmenován Gottwal-
dova třída, resp. ulice Klementa Gottwal-
da. Dnešní název má od roku 1990.

Císařovna Alžběta, „Sisi“ (1837-1898) 
manželka císaře Františka Josefa I. Byla 
dcerou bavorského vévody Maxmiliána 
a  bavorské královské dcery Marie Ludo-
viky. Ve  své době platila za  nejkrásnější 
panovnici na světě.

Alois Rašín (1867-1923) - první ministr 
financí ČSR, roku 1918 jmenován čestným 
občanem Pardubic. 

V úterý 11. března si v Městském diva-
dle nenechte ujít dobročinné představení 
komedie Poslední ze žhavých milenců, 
které ve  spolupráci s  Východočeským 
divadlem uvádí Lions Club Pardubice, 
jenž při této příležitosti předá Hamzo-
vě odborné léčebně pro děti a  dospělé 
v Košumberku šek v hodnotě 40 000 Kč. 
Léčebně však přispějí i  samotní diváci, 
neboť 80 Kč ze zakoupené vstupenky po-
putuje rovněž do Košumberku.

Hamzova léčebna byla založena již 
v roce 1901 prof. MUDr. Františkem Ham-
zou jako první léčebný ústav pro tuberku-
lózní a skrofulózní děti ve střední Evropě. 
V  roce 1962 zde byla léčba tuberkulózy 
ukončena a léčebna byla upravena na za-
řízení pro rehabilitaci nemocných s pohy-

Klement Gottwald (1896-1953) - poli-
tik, jeden ze zakladatelů KSČ v roce 1921. 
V roce 1948 řídil únorový převrat, po němž 
KSČ uchopila v ČSR moc. Od roku 1948 až 
do své smrti byl prezidentem ČSR. 

Jan Palach (1948-1969) - student his-
torie na FF UK v Praze. Na protest proti 
srpnové invazi 1968 a  ústupkům oku-
pantům ze strany čs. oficiálních míst se 
v lednu 1969 upálil v Praze na Václavském 
náměstí. Jeho pohřeb se stal masovou 
manifestací proti okupantům a  jejich do-
mácím přisluhovačům.  

Gebauerova   |   Ulice ve vilové čtvrti 
je příčnou spojkou mezi ulicemi Husova 
a Dašická.

PhDr. Jan Gebauer (1838-1907) profe-
sor Karlovy univerzity, patří k  zakladate-
lům českého pravopisu a je nazýván tvůr-
cem vědecké bohemistiky. Byl profesorem 
češtiny a  němčiny na  pardubické reálce. 
Roku 1866 se oženil s  Julií Wernerovou. 
Narodila se jim dcera Marie Gebauerová, 
spisovatelka, autorka „Rodinných vzpomí-
nek na Jana Gebauera“ z roku 1926, v nichž 
vypráví též o Pardubicích svého mládí.

Tajenka 
z minulého 
zpravodaje

Tajenka: ČVK Pardubice.
Výherkyní je paní Kateřina Stloukalo-

vá. Cenu si muže vyzvednout na radnici 
na Pernštýnském náměstí (tiskový úsek, 
3. patro). Všem soutěžícím děkujeme!

bovými vadami (po dětské mozkové obrně, 
úrazu míchy, cévních mozkových přího-
dách apod.).

V představení amerického autora Neila 
Simona excelují Simona Stašová a Petr Ná-
rožný, jenž hraje staršího majitele rybí re-
staurace v New Yorku, který se po letitém 
spořádaném manželství odhodlá k  první 
nevěře. Do  bytu své stařičké maminky si 
postupně zve tři různé typy žen (sexuchti-
vou Elaine, ztřeštěnou Bobbi a upjatou Je-
anette) a dostává se s nimi do neuvěřitelně 
komických a choulostivých situací s  ještě 
komičtějšími výsledky… Nechte se pobavit 
komedií o odvěké mužské touze po milost-
ných dobrodružstvích, při které se smějí 
diváci bez rozdílu věku, a zároveň přispějte 
na dobrou věc. Lions Club Pardubice

UMO V

Na  masopustní úterý 4. března 
připravil Městský obvod Pardubice 
V  ve  spolupráci s  waldorfskou školou 
masopustní veselici. Stejně jako v před-
chozích letech projde ulicemi obvodu 
průvod tradičních masek včetně laufra, 
ženicha s  nevěstou, medvědářů, komi-
níků a dalších postav.  „Městský obvod 
se snaží udržovat tradice, pořádá akce 
s nimi spojené a masopust patří k  těm 
nejveselejším. Zveme proto všechny 
malé i  velké návštěvníky, aby se přišli 
pobavit a  užít si to pravé masopustní 
veselí spojené i  s hodováním,“ zve sta-
rosta Městského obvodu Pardubice V Jiří 

Dukla zve na masopustní veselici
Hájek. Chybět totiž nebudou ani koblihy 
či jitrnice, které k masopustu také patří.

Průvod masek se v 9.30 hodin vydá 
od  Waldorfské školy k  radnici městské-
ho obvodu v Češkově ulici. Tam totiž dle 
tradic musí požádat starostu o povolení 
konání masopustu a starosta na oplátku 
musí provést v  kole nevěstu. Od  radni-
ce průvod zamíří k Domu kultury Dukla, 
kde masopustní veselice vyvrcholí okolo 
10 hodin předvedením tradičních maso-
pustních zvyků. Po celou dobu bude prů-
vod provázet dechová hudba Živaňanka 
a  také jízdní jednotka Městské policie 
Pardubice.

Nová miniškolka 
Na Drážce

Učení bez mučeníUčení bez mučeníPronájmy prostor 
Rozvojového 
fondu

Nová soukromá miniškolka Na  Drážce 
nabízí celoročně možnost flexibilní docház-
ky dětí dle Vašich potřeb. Zvolte si měsíc, tý-
den, den, časový rozvrh. Nejedná se pouze 
o hlídání dětí, ale o program s všestrannou 
nabídkou aktivit a  „Veselou angličtinou.“ 
Provoz zahájíme v  únoru 2014, v  prosto-
rách po rekonstrukci, (CP 110 m2) s novým 
zařízením, vybavením a hračkami. Preferu-
jeme typ rodinné miniškolky, malý kolektiv 
- max. 10 dětí ve věku od 2,5 do 6 let.

Více na  www.detskyklubprima-pce.cz.

Zveme Vás na přednášku Jak na uče-
ní bez mučení, která se bude konat 23. 
2. v  15 hodin ve  studijním centru Basic 
v Rožkově ulici. Během přednášky se do-
zvíte, proč se Vaše dítě nesoustředí, proč 
má k učení nechuť a  jak mu můžete po-
moci. Účast potvrďte předem na  tel. č. 
775 035 286 nebo na pardubice@basic.
cz.

Byty
Pronájem bytu č. 51 v čp. 60C na tř. 

Míru: 4+kk v 5. NP s výtahem, velikost 
prostoru 184,60m2. Byt před dokonče-
ním stavebních úprav, možnost výbě-
ru obkladů dlažby apod. Min. nájemné 
100,-Kč/m2/měsíc vč. garážového stání 
v 1. PP v objektu. K nastěhování v úno-
ru 2014.

Pronájem bytu č. 6  na tř. Míru v čp. 
763: 3+kk ve  3. NP, velikost prostoru 
123,25m2. Min. nájemné 80,-Kč/m2/mě-
síc.

Nebytové prostory
Pronájem kanceláře č. 201  ve 2. NP 

v čp. 60 tř. Míru v Pardubicích: výměra  - 
68,22m2, minimální nájemné 2 000,- Kč 
/m2/rok.

Pronájem nebytového prostoru  
v přízemí domu čp. 2411, ul. Palackého 
v  Pardubicích vedle autobusové za-
stávky MHD a  autobusového nádraží: 
výměra – 223,36 m2, minimální ná-
jemné není stanoveno.  
 

Pravidla pronájmu na internetových 
stránkách společnosti Rozvojového 
fondu Pardubice a.s. se sídlem na třídě 
Míru, čp. 90 v Pardubicích, www.fpardu-
bice.cz. Prohlídky možné po tel. dohodě 
– 724 206 628, Zuzana Koukalová.


