
Jaro je tady?

Astronomicky samozřejmě ano a jarní 
květinky už v lesích a na loukách kvetou celé 
týdny. Proč tedy ten otazník v titulku? Během 
posledních měsíců jsem si často položila otázku: 
“Jestli je tohle zima, jaké bude jaro a bude 
vůbec nějaké jaro a po něm léto?“

Za mého mládí koloval vtip, že Českoslo-
vensko má pět nepřátel: jaro, léto, podzim, zimu 
a kapitalismus. Jeden Čech, žijící ve Švédsku, 
kroutil hlavou, když říkal, že jsme jediná země 
na světě, kde musí zasáhnout vláda, když 
napadne sníh. Miluji tuhle zemi, a proto jsem 
se víc styděla, než smála. Ale pamatuji si i jinou 
věc. Když roztál sníh, objevil se nepořádek, 
který ten sníh milosrdně skrýval. A všichni jsme 
začali uklízet. Před domy, na ulicích, zkrátka 
kolem sebe. A kromě rodičů nás k tomu nikdo 
nenutil. Chtěli jsme mít kolem sebe čisto. Nejen 
na vesnicích, ale i my ve městech,  na to jsem 
dodnes hrdá a přála bych si, abychom ani 
dnes nebyli lhostejní k tomu malému i velkému 
nepořádku kolem nás.

Blíží se Velikonoce - svátky jara. Možná, 
když nebyl ten sníh, tak jsme si na ten drobný 
a obtěžující nepořádek už tak trochu zvykli a už 
ho jenom proklínáme. Doma uklízíme, myjeme 
okna, ale co je za těmi okny, je nám fuk. Je to 
škoda, protože někdy stačí jen málo, aby svět 
okolo nás byl o malinko hezčí.

Přeji nám všem, aby letošní Velikonoce 
nebyly jen veselé, ale i čisté.

Nemohu opomenout ani aktuální téma. 
Koronavirus vyvolává v mnohých z nás obavu, 
tíseň a bezmocnost. Jsme všichni na jedné 
lodi, ale jsou mezi námi lidé, kteří jsou nejvíce 
ohroženi - senioři a lidé oslabení nemocemi. Ti 
dnes potřebují zklidnění a pocit, že je svět ne-
opustil. Je třeba se postarat o jejich péči, např. 
prostřednictvím krizových center pro seniory 
a potřebné, která se zaměří na komunikaci, 
roznášku potravin, léků, hygienických potřeb...

Nejsme páni světa, nejsme bohové, 
nemáme to pevně v rukách a dnes si to 
více uvědomujeme, jak jsme a můžeme být 
zranitelní.

V těchto dnech by měly jít politické šarvátky 
stranou. Musíme být jednotní, disciplinovaní, 
nesobečtí, ohleduplní a empatičtí. Pro Čechy je 
přece tak typické, že se dokážeme semknout 
v čase nepřízně.

Je to prosba i výzva. Otevřeme svá srdce 
nejen pro své nejbližší.

Bůh nám žehnej!

Vaše starostka
Alena Stehnová

Evangelická farářka
provází časem Velikonoc

Co s bezdomovci 
a narkomany v centru?

březen /1/ 2020

Zábava - osmisměrka
a křížovka o ceny
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Ve slavení prožívám naději, že smrtí nepadnu 
do nicoty, do prázdna, ale že vstanu k novému 
(zcela jinému) životu. Ale také naději, že už 
v tomto pozemském životě zažívám různá 
vzkříšení. Nové začátky, nové šance. 

Křesťanské Velikonoce a svátky jara
Velikonoce, jako i ostatní křesťanské 

svátky, souzní také s tím, co se děje v přírodě, 
a tedy i s našimi biorytmy. Proto se jim říká 
„svátky jara“. Po zimě všechno ožívá, přibývá 
více světla. Tak jako se příroda probouzí 
k životu, probouzíme se k němu i my. Začíná-
me mít větší chuť do života, objevujeme nová 
řešení na nevyřešené problémy, spatřujeme 
nové možnosti pro svůj osobní růst. 

Zima však má svůj hluboký smysl. Příroda 
potřebuje odpočinout. A potřebujeme to i my. 
Chlad, krátké dny a dlouhé noci nás jaksi samy 
přirozeně vedou ke zpomalení, zastavení, 
odpočinku. V tomto období nacházíme třeba 
víc času na čtení knih, zakládání fotek do alb 
nebo na setkání s přáteli. Myslím, že se to 
musíme spíš učit, protože většina z nás žijeme 
rychlým tempem a býváme přesvědčeni, že 
si odpočinek nemůžeme dovolit. Pak nás 
k němu občas donutí aspoň nachlazení, kdy 
nám už nezbývá, než prostě úplně „vypnout“. 

Všechno má svůj čas. Zima - jaro; spánek 
- probuzení; odpočinek - nové vykročení 
k životu; konec - nový začátek. 

Půst a Velikonoce
Velikonočnímu období předchází 40 

dní půstu. Ten začíná Popeleční středou 
(letos 26.2.). Půst znamená něco pustit, 
něco si umět odříct a zkusit žít jednoduše 
a skromně. Někteří lidé během těchto 40 dnů 

např. nepijí alkohol, nejí maso nebo 
omezí sledování sociálních sítí. 
Toto odříkání ale není samoúčelné. 

Nejde jen o to postit se od něčeho, 
a osvědčit si tak svou pevnou vůli 

a vytrvalost. Jde současně o to postit se 
k něčemu. Tedy k Velikonocům, k setkání 

s Kristem. K pochopení tajemství jeho 
smrti a vzkříšení. 

Půst před Velikonocemi 
nás učí tomu, že toho k životu 

„Velikonoce - Nový začátek“

Velikonoce jsou největší křesťanské 
svátky. Slaví se vždy první neděli 
po prvním jarním úplňku. Letos to 

vychází na 12. dubna. 
Velikonoční svátky mají několik částí. 

Celému týdnu, který jim předchází, se říká 
svatý, nebo pašijový. Na tzv. Zelený čtvrtek 
si připomínáme Ježíšovu poslední večeři 
s jeho učedníky. Na Velký pátek Ježíšovu smrt 
a ukřižování. V sobotu, která se nazývá „Bílá“, 
jeho pohřeb. Vrcholem svátků je pak noc ze 
soboty na neděli, která je připomínkou Kristova 
zmrtvýchvstání. Tradičně se v tuto noc koná 
krásná velkolepá noční bohoslužba, vigilie. Její 
hlavní myšlenkou je prožitek přechodu ze tmy 
do světla, z noci do dne, ze smutku do radosti, 
z porážky k vítězství, ze smrti do života. 
Vigil ie je slavnost typická především 
pro katolickou církev. V evangelických 
církvích však v posledních letech nabývá čím 
dál větší obliby. Obecně evangelické církve 
slaví Kristovo vzkříšení v neděli ráno. A pak 
následující pondělí. Velikonoční období trvá 
dalších 40 dní. 

Slavení  křesťanských  Velikonoc  má 
historicky v pozadí židovské Velikonoce, svátky 
Pesach,  kdy  si  Židé  připomínají  vyvedení 
z Egypta Mojžíšem.

O Velikonocích slavíme nový život, který 
zvítězil nad smrtí. Nejde ale jen o nějakou 
vzpomínku na dávnou událost. Při slavení 
si tento nový život a z něj pramenící radost 
a naději zpřítomňujeme. Díky tomu zakou-
šíme, že nový život se týká nás samých, že 
nás radost a naděje nesou v životě. 

ukazuje, že cesta k životu vede někdy i smrtí. 
Ale nejdůležitější je, že smrtí vše nekončí. 
Věřím, že v Bohu je větší síla, která smrt 
přemáhá, a z každého nezdaru tvoří něco 
nového. A to je pro mě zdrojem velké naděje 
a povzbuzení k životu. 

Život je silnější než smrt. To je poselství 
Velikonoc. Velikonoce nám dávají novou sílu 
k životu. Díky ní smíme vzdorovat všemu, 
co jde proti životu, co život ničí a zabíjí. Tím 
se každý z nás stává nadějí pro své okolí 
a pro celý svět. 

Velikonoce jsou svátky radosti. 
Velikou nocí se myslí noc, kdy Ježíš Kristus po své smrti 
na kříži vstal z mrtvých k novému životu. Tato událost zrodila víru 
prvních Ježíšových učedníků, následně vznikla církev. 

nepotřebujeme tolik, kolik jsme si mysleli. Tím 
v nás vzniká nový prostor. Můžeme do života 
vykročit nově a lehce. 

Proto je postní období také časem 
rozjímání, meditací, zkoumání vlastního života. 
Kdo jsem? Co všechno potřebuju k životu? Co 
mě opravdu rozvíjí a co mi naopak brání v mé 
cestě? Jak žiju svůj život a čím jej naplňuji? Jak 
žiji vztahy se svými blízkými?

Toto rozjímání by ale nemělo skončit 
ve zklamání nad sebou sama. Bezradností 
nad tím, že nesplňuji nějaké ideály. 

Poselství Velikonoc
Právě velikonoční víra nám dává naději 

a vidí smysl i v našich pádech, selháních 
v krizích. Jimi se totiž můžeme o sobě hodně 
dozvědět. Třeba to, že „máme  na  to“ projít 
krizí, že i ve slabosti může být obrovská síla. 
Díky prožitku selhání a krize se také můžeme 
stávat citlivějšími vůči sobě i druhým. Smíme 
životně zrát… 

Ve velikonočním příběhu nám Ježíš 

Hana Ducho pochází 
z Jimramovských Pavlovic u Nového 
Města na Moravě. Studovala Evange-
lickou teologickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze, rok studovala teologii 
v Paříži a rok ve Frankfurtu nad Moha-
nem. Šest let působila jako farářka 
v Šumperku. Od září 2018 je farářkou 
v evangelickém sboru v Pardubicích. 
S manželem Milošem mají dva syny, 
Eliáše a Václava. 

Pozvání 
  na velikonoční setkání

Zelený čtvrtek, 9. dubna 
- 18.00 h - čtení velikonočního příběhu, kostel
Velký pátek, 10. dubna 
- 09.00 h - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
Neděle velikonoční, 12. dubna 
- 09.00 h - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
Pondělí velikonoční, 13. dubna 
- 09.00 h - bohoslužby

Přehled akcí v sezóně 2020
17. – 19. 4. Jarní všestrannost 

- kvalifikace na Zlatou podkovu

8. 5. Zahajovací dostihový den

22. 5. Pardubické rovinové dostihy

23. 5. I. kvalifikace na 130. Velkou 
pardubickou se Slavia pojišťovnou

17. 6. T – Mobile Olympijský běh

19. 6. Pardubické rovinové dostihy

20. 6. II. kvalifikace na 130. Velkou 
pardubickou se Slavia pojišťovnou

17. – 19. 7. Letní všestrannost

7. 8. Pardubické rovinové dostihy

8. 8. III. kvalifikace na 130. Velkou 
pardubickou se Slavia pojišťovnou

28. 8. Pardubické rovinové dostihy

29. 8. IV. kvalifikace na 130. Velkou 
pardubickou se Slavia pojišťovnou

5. – 6. 9. Koně v akci - Koně v Evropě

10. 10. Překážkové dostihy

11. 10. 130. Velká pardubická
se Slavia pojišťovnou

24. 10. Závěrečný dostihový den

30. 10. - 1. 11. Rozlučková všestrannost

www.zavodistepardubice.cz Pardubické závodiště

Přání k Velikonocům: 
Milí čtenáři, milí přátelé, přeji Vám, abyste 

o Velikonocích prožili radost z nového života, 
nových začátků a nových šancí. Přeji Vám, aby 
Vás každý den provázela naděje, že život má 
smysl, i když to třeba na první pohled není zřejmé. 
Krásné Velikonoce. 

uu Hana Ducho - farářka 
Českobratrské církve evangelické

u Proč nejsou u Chrudimky odpadkové koše?
odbor majetku a investic, v průběhu roku 
2019, a to včetně zajištění rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace. Stavba byla 
dokončena a zkolaudována v únoru roku 
2020. Prováděna byla z dotačního programu. 
Městský obvod Pardubice I neměl mnoho 
možností, jak do tohoto projektu zasahovat.

Investor s instalací odpadkových košů 
podél nových cyklostezek a mlatových 
chodníků nepočítal a záměrně je do pro-
jektové dokumentace nezahrnul. Dle námi 
zjištěných důvodů tak bylo proto, že obsluha 
tohoto území by byla obtížná. Mlatové cesty 
i cyklostezka jsou konstrukčně řešeny jako 

Nejen z naší „schránky důvěry“, ale 
i od mnoha občanů jsme za- 

znamenali nejeden dotaz týkající se nově 
opravené části našeho městského obvodu 
podél řeky Chrudimky, konkrétně od mostu 
v Bubeníkových sadech podél Matičního 
jezera až k železničnímu mostu u Krajské 
nemocnice - takzvaného „Náhrdelníku 
Chrudimky“. Konkrétně dotazy směřují   
na absenci odpadkových košů.

Investiční akci „Náhrdelník Chrudim-
ky“ provádělo Statutární město Pardubice, 

nepojízdné. Provádění pravidelných výsypů 
odpadkových košů by tak bylo sběrnými 
vozy prakticky nemožné. Dalším důvodem 
je ta skutečnost, že se jedná o přírodní část 
města, nikoli o klasický chodník nebo ulici.

Občanům tedy nezbývá, než se chovat 
kulturně a ukázněně, a případné odpadky 
tak odnést do odpadkových košů, které se 
nacházejí v Bubeníkových sadech, v parku 
u Matičního jezera, v parku Vinice nebo   
ve Štolbově ulici. Docházková vzdálenost 
mezi jednotlivými koši je cca 300 metrů. 

uu Miroslav Klapka, 
ÚMO Pardubice 1
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www.gdpr-pardubice.cz S P O L E H L I V É  Ř E Š E N Í  G D P R  B E Z  Z BY T EČ N O S T Í  N AV Í C .
Služby pověřence pro obce, školy, školky i firmy všech velikostí, školení, konzultace.
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Bezdomovci obtěžují 
obyvatele i turisty. 
Odstranění laviček je jen 
dočasným řešením.

Přišli o střechu nad   hlavou, ale jak  jim pomoci?

Alena Stehnová 
Žijí mezi námi. Takřka denně je potkáváme, někteří je litujeme, 

někteří odsuzujeme, ale na samotném faktu, že žijí mezi námi, nic 
nezměníme. Jako starostka městského obvodu Pardubice 1 se ovšem 
setkávám spíše s negativními reakcemi. Naši občané si stěžují na láhve 
alkoholu v jejich rukou na lavičkách hlavních tříd, posedávání v parcích, 

shromažďování před nádražím, na nádraží i od nádraží na Palackého třídě 
a jejich projevy nepřijatelného jednání pod vlivem zkonzumovaného alkoholu nebo drog.

Všichni si přejí nebo žádají, abychom s tím něco udělali, ale nikdo nám nemůže poradit co. 
Máme přece azylové domy, promyšlenou charitu, poskytovatele jídla i noclehů. V Pardubicích 
máme pro bezdomovce připravenou záchrannou síť např. v SKP – CENTRU v tzv. Nízkoprahovém 
denním centru (NDC), kde je kapacita max. 25 osob. NDC nabízí uspokojení základních životních 
potřeb – osobní hygienu, stravu, ale je zde i ordinace praktického lékaře, kde se provádí běžná 
ošetření, vyšetření, lze zde získat lékařské potvrzení k poskytnutí ubytování, při terénních pracích 
se nabízí doprovod klienta na úřady.

K pomoci se připojují i dobrovolnické spolky, Armáda spásy. Zde lze svými příspěvky přispět 
na tzv. „nocleženky“, jako dárce jsem dostávala několikrát zpětnou vazbu o přijetí finančního 
příspěvku a také, kdy a na co byl příspěvek využit.

Chybí jediné – ochota mnohých z nich tyto služby využívat. Přes veškerou naši snahu se 
cítí být sami, opuštění a přátele i partnery vyhledávají mezi sobě podobnými. A ten prokletý 
a proklínaný alkohol jim zřejmě pomáhá zapomenout.

Musí být chráněni i lidé v okolí. Bezdomovci z velké části přinášejí i velká rizika – obtěžují 
kolemjdoucí, mívají přenosné nemoci – žloutenku, svrab, znečišťují veřejná prostranství výkaly 
a močí, hygienu provádějí mnohdy v městských fontánách, přinášejí si do míst, kde 
přebývají, pytle, krabice, staré matrace a hadry, které zde nechávají, a jdou „o dům dál“.

Ano, každý den jednoho nebo dva potkáme a litujeme je nebo je odsuzujeme. 
Většinou si ovšem neuvědomíme, že jen v našem městě jich žije více než čtyři sta. 
A většina z nich je problémem sociálním a jen několik z nich jsou případy pro policii. 
Je proto třeba si především připustit, že žili, žijí a budou i nadále žít mezi námi. Nebo 
s námi?

Ano, jsou to oni – někteří z nás lidí – bezdomovci. 
Alena.stehnova@umo1.mmp.cz
uuuuu

Vladimír Martinec 

Bezdomovci určitě nemají být v centru města, aby otravovali 
slušné lidi. Vídám jich pod okny na Karlovině mnoho. Štve mě, že lezou 
do popelnic, rozhazují z nich odpadky, strážníci ani policisté s nimi 
nic nezmohou. O jednoho jsem dokonce u kontejneru při vynášení 
koše v noci zakopnul. Pro někoho je to životní styl, ale měli bychom 
pomoci alespoň těm, kteří mají zájem se zařadit zpět do tzv. „normální 

společnosti“. Nejsem si vůbec jist, jestli je zrovna řešením odstraňovat lavičky…
vladimirmartinec@seznam.cz
uuuuu
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Ondřej Šebek 
Mám pochopení pro lidi, kteří se dostanou do složité životní situace, 

což se ostatně může stát komukoli z nás. Ale je třeba si uvědomit, 
že žijeme ve vyspělé společnosti a pro tyto lidi máme řadu institucí 
a zařízení, které jim jsou schopny podat pomocnou ruku. To ale i od nich 
vyžaduje značnou součinnost a respektování daných pravidel, což 
pro mnohé z těchto lidí bývá problém. Mnoho z nich ani nechce této 

pomoci využít a život na ulici jejich svobodnou volbou. Svoboda každého však končí 
tam, kde začíná omezovat svobodu druhých lidí. Proto je nepřijatelné, aby tito lidé, mnohdy 
v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek, obtěžovali další občany nebo návštěvníky 
centra města. Řešení vidím v důsledné, pravidelné a četné činnosti městské policie, která by měla 
mít nulovou toleranci k nedodržování všech vyhlášek a předpisů.

oseba@seznam.cz
uuuuu

Patrik Dospěl 
Největší počet bezdomovců v našem obvodu pravděpodobně 

potkáme na Palackého třídě. Zde to vidím jako problém, vzhledem 
k neustálým stížnostem občanů a vysokou frekvenci pohybu osob. 
Bezdomovci tu s námi budou i nadále, nicméně v tomto případě 

by jistě stálo za úvahu přemýšlet o možnosti přemístění těchto 
skupin lidí na jiné, méně frekventované místo. Jednoduché řešení 

pravděpodobně neexistuje, protože tato skupina obyvatel se prakticky neřídí žádnými 
pravidly. Někteří ani nechtějí nabízenou pomoc. Někteří chtějí zkrátka žít tímto stylem, 
který si sami zvolili. Nicméně by to nemělo být na úkor dalších obyvatel. Bohužel nic 
víc než častější kontroly ze strany městské policie (a případné dočasné vykázání z dané 
oblasti) asi dělat nelze. 

dospel.patrik@gmail.com
uuuuu

www.pardub i cka1. cz  nebo 
www.pardub i ce .eu/urad/mes t ske -obvody/ 
www. facebook . com/pardub i cka1

Dominik Bečka, Ondřej Beran, 
Jiří Čáslavka - pirátský zastupitelský klub

Politici příliš často a snadno mluví o „problému s bezdomovci“. 
Problémy ale mají právě lidé bez domova. Mluvit o nich jako o ohrožení 
(veřejného pořádku?) je v lepším případě laciný předsudek, v horším 
případě cynismus. Ve skutečnosti jsou lidé bez domova skupinou 

nadprůměrně ohroženou různými formami násilí včetně sexuálního, ale také zdravotními problémy 
nebo jednoduše hladem. Nesnažme se získávat laciné politické body na slabších, kteří se nemohou 
bránit.

Jak řešit „problém bezdomovectví“? Naslouchejte lidem bez domova samotným, naslouchejte 
těm, kdo s nimi pravidelně pracují a jsou s nimi v kontaktu, ať už profesionálně (sociální pracovníci, 
pracovníci charitativních organizací), nebo jako dobrovolníci (různé občanské iniciativy, např. Food 
not Bombs). Jsou způsoby, jak alespoň některým z nich pomoci dostat se z ulice. Nikdy nebudou 
„fungovat“ beze zbytku. Beze zbytku by možná fungovala policejní represe, ale to znamená plýtvat 
policejními zdroji na úplně špatném místě.

Stejně nesmyslné je podmiňovat jakoukoli pomoc požadavky, které by se nikdo neodvážil 
vznést na „slušné lidi“ - protože by byly stejnou měrou nehorázné jako neuskutečnitelné 
– jako např. neustálou naprostou střízlivostí. Co udělat lze, je zasazovat se o co nejpřístupnější 
a nejnízkoprahovější zdravotní péči, právní pomoc nebo přístřeší, krátkodobé či dlouhodobé. 
Podporovat efektivnější „záchranu“ a přerozdělení potravin, které by se jinak zbytečně vyhodily. 
V případě větších ambicí se inspirovat v jiných městech, kde proběhly zajímavé úspěšné pilotní 
projekty housing first (např. Brno). 

A zároveň neseškrtávat ani nerušit tyto programy jen proto, že vždycky budou nějací lidé 
bez domova, kteří jich nebudou schopní (nebo ochotní) využít. To, že něco „neúčinkuje“ okamžitě
 a beze zbytku, neznamená, že taková pomoc nemá smysl a má se zrušit. Neodsuzujme ani ty, kteří 
přese všechnu pomoc sítem systému „propadli“; úřady nemají moralizovat, ale snažit se pomoci,  
jak to jde.

Pokud někomu dělá hlavu, že tohle všechno stojí peníze z veřejných prostředků, měl by si dělat 
starosti spíš kvůli projektu fotbalového stadionu. Každopádně se dá udělat jedna věc, která veřejné 
rozpočty nebude stát ani korunu: přestat mluvit o lidech bez domova jako o „problému“ nebo 
„hrozbě“. Skončit na ulici je snazší, než se zdá.

jerdnonareb@seznam.cz
uuuuu

VYCHÁZÍME V NÁKLADU 10.000 VÝTISKŮ.
Pro malé živnostníky výrazné slevy! Jsme tu pro vás, ne vy pro nás!
Co pálí vás, pálí i nás. Svěřte se nám. Když ne mailem na redakce@pardubicka1.cz, tak nám napište 
a vhoďte námět do “Schránky důvěry” umístěné ve vestibulu úřadu za divadlem. Chcete tady inzero-
vat? 
Za pár kaček oslovit přes 20 tisíc lidí? Pište na obchod@pardubicka1.cz nebo přímo volejte 
na tel. 776295201. Všechny informace včetně archivu vydání jsou na: www.pardubicka1.cz

“Oblastní charita Pardubice
poskytuje službu 

jen pro seniory nad 70 let.“
V o l e j t e  n a  t e l e f o n n í  č í s l a :

466 335 026
777 296 850

jevy patří u této skupiny osob znečišťování 
veřejného prostranství, konzumace alkoholu 
na místech, kde je to zakázáno, případně pak 
žebrání nebo jiné obtěžující jednání. Samotné 
zdržování se osob bez přístřeší v určité lokalitě 
však nemůže být strážníky omezováno, pakliže 
se prokazatelně nedopouští protiprávního jed-
nání,“ říká k problematice mluvčí Městské poli- 
cie Pardubice Jiří Sejkora. Dodává, že městská 
policie je složkou represivní. „Není naším 
úkolem řešit problematiku bezdomovectví, ale 
potlačovat protiprávní jednání, které je s ní 
spojeno,“ pokračuje mluvčí.

Plán a řešení je věcí plně v moci státu 
a městské samosprávy. S osobami bez přístřeší 
jsou v kontaktu terénní pracovníci a asistent 
prevence kriminality, kteří mohou v případě 
zájmu ze strany oslovených osob zajistit 
potřebnou sociální, zdravotní nebo hmot-
nou pomoc. Lidé bez domova ale musejí po-
moc chtít. Samospráva se snaží dlouhodobě 
vytěsnit bezdomovce z atraktivních lokalit, 

Nejčastěji je vídáte v centru Par-
dubic a na celé trase od hlavní-
ho železničního nádraží. Lidí 

bez domova je v republice přes dvacet tisíc, 
v Pardubicích vzhledem k tomu, že jsou 
významným dopravním uzlem, se jich po-
hybují podle ročního období desítky, někdy 
i stovky. Obyvatelé i návštěvníci Pardubic se 
jejich přítomností většinou cítí pohoršeni, 
místa, která si vybírají za svůj dočasný azyl, 
jsou poseta odpadky, cigaretovými nedo-
palky, nezřídka jsou ale i pomočená nebo 
znečištěná výkaly.

„V Pardubicích mezi nimi samozřejmě 
můžeme najít i cizince. Rozsah pro-
tiprávního jednání bývá různý a v závis-
losti na situaci. Obecně mezi negativní 

a to například dočasným odstraněním laviček. 
Především na místech výskytu sociálně prob-
lematických osobnavíc městští strážníci na-
cházejí denně i použité stříkačky s jehlami. 

A co si myslí o problematice bezdomovec-
tví naši zastupitelé? Můžete se dočíst i na našem 
facebooku nebo na webu www.pardubicka1.cz, 
kde přivítáme i vaše reakce. (-br-)

JAZYKOVÉ OKÉNKO JAZYKOVÉ OKÉNKO 
- městský nebo Městský obvod Pardubice I? 
Podle kodifikovaných pravidel se názvy městských obvodů 

a městských částí dle výjimky píší s malým písmenem. 
Tedy městský obvod Pardubice I!!!

Ilustrační foto
Zdroj: MP Pardubice
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I.ÚVOD

uMěstský obvod Pardubice I začal působit jako samosprávný 
celek s volenými orgány 15. 11. 2002. Již v prvních čtyřech letech 
své činnosti prokázal oprávněnost svého vzniku. V průběhu let 2003 
- 2018 se podařilo připravit a uskutečnit celou řadu akcí, zejména 
investičních, které přispěly k rozvoji obvodu. V letech 2019 – 2022 je 
tedy na co navazovat.

uMěstský obvod Pardubice I je situován do středu města. 
Z hlediska charakteru zástavby je velmi rozmanitý. Nachází se zde 
Městská památková rezervace, přirozené centrum města s hlavními 
třídami, zástavbou rodinných domů, činžovní domy převážně z první 
poloviny minulého století i několik sídlišť, postavených po roce 1945. 
V obvodě sídlí magi strát města Pardubic, Krajský úřad Pardubického 
kraje, další státní úřady i mnoho významných hospodářských insti-
tucí, bank, pojišťoven. Na území obvodu je celá řada škol, kulturních 
a sportovních zařízení.

uObvod má Statutem města Pardubic vymezena práva a povin-
no sti, které tvoří rámec jeho činnosti. Má svůj rozpočet, z něhož fi-
nancuje výdaje spojené se zabezpečením běžného chodu obvodu 
a výdaje na akce, zaměřené na zlepšení vzhledu a funkčnosti obvodu, 
především v oblasti dopravy a životního prostředí.

uProgram rozvoje vychází z finančních možností obvodu, 
přičemž jsou hledány cesty dalšího financování, jak z rozpočtu města, 
tak i ze státního rozpočtu a z programů Evropské unie.

uProgram rozvoje městského obvodu Pardubice I je členěn 
do šesti základních kapitol. Přílohou je seznam akcí s předpokladem 
realizace ve volebním období 2019 – 2022, případně s výhledem re- 
alizace v dalších letech. (zveřejnili jsme v minulém čísle)

II.ŘEŠENÍ PODÍLU MĚSTSKÉHO OBVODU NA ARCHITEKTONIC-
KÝCH, URBANISTICKÝCH A VELKÝCH INVESTIČNÍCH 
ZÁMĚRECH MĚSTA

uJedná se o oblast, kterou městský obvod přímo v rámci své 
činnosti nevytváří. Architektonické a urbanistické záměry města 
a příprava velkých investic jsou plně v kompetenci města. To by však 
neměl být důvod, aby se městský obvod prostřednictvím svých orgánů, 
případně prostřednictvím členů zastupitelstva městského obvodu, kteří 
jsou současně členy Zastupitelstva města Pardubic, nesnažil tuto oblast 
ovlivňovat. Město Pardubice má zpracován strategický plán vždy 
na dané období. Pro dosažení kvalitních a pokud možno co nejméně 
konfliktních výsledků je žádoucí, aby požadavky obvodu byly do to-
hoto strategického plánu města zahrnuty. Městský obvod se vyjadřuje 
k jednotlivým záměrům města Pardubic, a proto je nutné, aby o nich 
měl dostatečné a včasné informace. V průběhu let 2019 – 2022 by 
se měly městského obvodu Pardubice I týkat především tyto velké 
investiční záměry:

1./revitalizace areálu bývalé Prokopky (soukromý investor)
2./realizace lávky přes Labe směrem ze sídliště nábř. Závodu 

míru do Polabin
3./revitalizace území po bývalém lihovaru (soukromý investor)
4./bytová výstavba v prostoru bývalých tiskáren 
(soukromý investor)
5./záměr revitalizace bytových domů v Husově ul. 
pro bydlení (č. p. 1116 – 1119)
6./rekonstrukce bývalého kina JAS na bytový dům
7./II. etapa rekonstrukce přednádraží – terminál B
8./zahájení přípravných prací pro rekonstrukci 
ul. Palackého a nám. Republiky

uTyto akce budou financovány jak z rozpočtu města, tak z dalších 
zdrojů. Městský obvod by však měl při jejich realizaci výrazně pro-
sazovat - ve všech stupních přípravy - oprávněné požadavky občanů 
obvodu.

 

III.JEDNOTLIVÉ OBLASTI ROZVOJE MĚSTSKÉHO OBVODU

1.Doprava, komunikace

1.1 Dopravní situace
uDoprava je problémem celého města a zvláště pak městského 

obvodu Pardubice I, kterým prochází většina páteřních komunikací. 
Velmi komplikovaná je především situace v době dopravních špiček 
v ulicích Palackého, 17. listopadu, na Masarykově náměstí, na Sukově 
tř., nám. Republiky v návaznosti na ul. Jahnova a Karla IV. směrem 
na rychlodráhu a do Anenského podjezdu. Kromě centra města dochází 
ke kritickým situacím zejména na křižovatce ul. Dašická, Na Drážce 
a kpt. Jaroše. Vzhledem k tomu, že výstavba obchvatů města je již 
řadu let stále ve fázi přípravy, nelze předpokládat, že v nejbližších 
letech dojde na území městského obvodu k podstatnému zlepšení do-
pravní situace. Členové zastupitelstva městského obvodu, kteří jsou 
současně členy Zastupitelstva města Pardubic, by měli maximálně 
ovlivňovat urychlené řešení dopravní situace v celých Pardubicích 
tak, aby se minimalizovala dopravní zátěž v centru města jejím vyve-
dením mimo město, především napojením tzv. rychlodráhy na systém 
městských komunikací. To je nezbytné pro odlehčení vnitřní dopravy 
bez ohledu na skutečnost, kdy dojde k realizaci severovýchodního 
a jihovýchodního obchvatu.

uObvod bude podporovat optimalizaci nastavení programů 
stávajících světelných signalizačních zařízení křižovatek z hlediska co 
nejvyšší propustnosti.

1.2 Komunikace
uŘada místních komunikací (vozovek, chodníků a případně 

i některých vnitrobloků) jsou v důsledku mnohaleté nedostatečné péče 
ve velmi špatném stavebním stavu.

uMěstský obvod se proto již v roce 2003 zaměřil na řešení této 
problematiky tak, aby se tento stav začal postupně měnit k lepšímu. 
Z vlastních zdrojů i ve spolupráci s městem Pardubice bude i nadále 

Program rozvoje 
městského obvodu Pardubice I �019 - �0��Jednička rozjela unikátní projekt, který nemá obdoby, chce ho dostat do celé republiky

Je vtipné, jak si ty plyšáčky pyšně nosí a jak 
jsou s nimi hned důležití. Děkujeme dětem, že 
darovaly svoje již nevyužité hračky,“ dodala 
Diana Šlechtová.

Starostka městského obvodu 
Pardubice I Alena Stehnová proto 
neváhala podpořit projekt „Děti 

zvířátkům“, který se snad stane vzorem nejen 
pro další pardubické obvody, ale pokusí se 
do něj zapojit i další města a obce republiky. 
„Útulky a azylové domy pro psy a kočky mají 
své problémy a jejich obdarování nemusí stát 
dárce vůbec nic. Osloveny byly děti, aby 
přinesly každý nějakého plyšáka, hračky 
více méně na vyhození, do své školy. Nápad 
jsem rozjela oslovením škol v našem obvodu. 
Projekt mi přišel smysluplný, pracovně jsem ho 
nazvala “Děti zvířátkům”. Cílem bylo, aby si 
děti uvědomily základní věc, že živočichové 
nižšího řádu jsou živými tvory, kteří tady 
na Zemi s námi žijí, a je dobré se k nim tak 
chovat a myslet na ně,“ řekla starostka.

První várka plyšáků a pamlsků pro psy 
putovala do azylového domu pro psy Hea-
ven ranch, který v Srbcích na Chrudimsku 
spravuje Diana Šlechtová, která dříve sloužila 
jako strážnice městské policie v Pardubicích. 
„Je to úžasný dar pro útulek, protože pejsci 
jsou částí svojí domestikované duše stále 
tak trochu šelmy, takže se nám po dvoře 
prohánějí šťastní chlupáči s plyšáčky v hubě. 

„Pro děti bylo velmi blízké pomoci 
pejskům, a tak hračky i potraviny nosily 
celý týden. Ti nejstarší se zajímali i o to, 
kam jejich dárky přijdou. Těšíme se, že 
se nějakého rozdávání také zúčastníme,“ 
doplnila ředitelka Mateřské školy Pardubice 
- K Polabinám Miloslava Mňuková, jejíž 
svěřenci jako první dary odevzdali.

Další plyšáci stejně jako laskominy 
pro psy i kočky budou dobrovolníci ve spo-
lupráci s Dostihovým spolkem Pardubice 
postupně rozvážet nejen po útulcích na 
Pardubicku, ale i po celém Pardubickém kraji. 

Do projektu se totiž zařadily 
všechny mateřské a základní 
školy prvního městského obvodu.

uuBohumil Roub 

Užitečný kontakt: 
www.pesweb.cz/cz/unie-prav-zvirat-z-s

K lásce k přírodě, ke zvířatům, bychom měli vést děti od útlého věku. Ostatně 
zvířata jsou jediní živí tvorové, kteří s námi na Zemi žijí. A tím tvorem, který 
si našel tu nejbližší cestu k člověku, je pes. Ne vždy se ale ke psům chováme 
tak, jak si zaslouží, a proto vznikají útulky a azylové domy pro psy, buď 
na dožití nebo jako přechodná zařízení před dalším osvojením.

„Nechť jsme oporou zvířat, potřebují - li 
pomoc. Každá bytost v nouzi 
má stejné právo na ochranu.“ 
(František z Assisi (*1182) 
– františkánský mnich, mj. patron 
zvířat a přírody).

nahoře: Diana Šlechtová 
začíná rozdávat plyšáky 
pejskům, o které se před jejich 
umístěním stará. Úžasné video 
najdete i na našem fb a www.
 
vpravo: Martin Loučková 
z pardubického útulku ve Štros-
sově ulici měla největší radost, 
stejně jako tamní osádka, 
z piškotků. Ty budou dostávat 
za odměnu při venčení.
 
Foto: Bohumil Roub

nička

EDNiČKA

... reportáž

Pardubické děti dělají radost 
pejskům v útulcích
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u Zaměřit se na pořádek kolem kontejnerového stání – spo-
lupráce s firmou Služby města Pardubic a.s. Řešit ve spolupráci 
s městem Pardubice přemnožení holubů, iniciovat v pravidelných 
časech celoměstskou deratizaci

u Zaměřit se více na pořádek v PAMÁTKOVÉ REZERVACI 
MĚSTA (větší pohyb občanů, turismus, množství obchodů a ob-
chodních center, restaurací a barů…)

u Spolupracovat se spolkem Občanské sdružení obyvatel 
a přátel Starého města Pardubic

u Spolupracovat s restauračními provozovnami při zajištění 
pořádku na přilehlých chodnících, možnost přímé telefonní ko-
munikace pro oznámení i mimo pracovní dny. Vyzývat organizá-
tory pro zajištění odpadových nádob při sportovních, kulturních 
a společenských akcích

u Spoluiniciovat akce typu – „Ukliďme své město“ – v jed-
notlivých částech v obvodu

uVytvářet loučky pro volné pobíhání psů, informovat občany 
v radničním zpravodaji městského obvodu Pardubice I

IV. ČINNOST ORGÁNŮ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE 
I VE VZTAHU K OBČANŮM

Velmi důležitou složkou je spolupráce městského 
obvodu s ostatními orgány samosprávy na území 
města, s organizacemi sídlícími na území obvodu 
i s veřejností. Důležité je i pravidelné informování 
občanů o činnosti městského obvodu. Základním cí-
lem spolupráce je otevřenost a transparentnost obvo-
du směrem k partnerům i občanské veřejnosti.

1. Spolupráce se Statutárním městem Pardubice
Městský obvod bude efektivně spolupracovat se svými part-

nery i úředníky MmP (poskytování informací na úrovni jednotlivých 
odborů, využívání databází, konzultace jednotlivých záměrů, spo-
lupráce na konkrétních projektech).

2. Spolupráce s ostatními městskými obvody 
a příslušnými institucemi
Spolupráce se bude odehrávat na úrovni společných jednání 

starostů s vedením města i při vzájemných konzultacích mezi jed-
notlivými vedoucími pracovníky příslušných odborů.

3. Informovanost veřejnosti
Městský obvod bude poskytovat komplexní informace 
o činnosti všech orgánů městského obvodu těmito způsoby:
1./ poskytováním informací občanům prostřednictvím 
Radničního zpravodaje MO Pardubice I 
(Pardubická jednička),
2./ formou nových webových stránek obvodu,
3./ zástupci obvodu budou spolupracovat s ostatními 
sdělovacími prostředky,
4./ využíváním internetových médií,
5./ prostřednictvím „Schránka důvěry“ pro občany 
městského obvodu, umístěné ve vestibulu MO,
6./ získáváním zpětné vazby od občanů při přípravě 
investičních záměrů formou workshopů, průzkumů, 
anket apod.
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prosazovat rekonstrukce místních komunikací a vnitrobloků na území 
obvodu.

uCílem v oblasti dopravy je realizace údržby a oprav komu-
nikací. Tato kompetence byla svěřena městskému obvodu bez do-
pravního značení a mostních objektů.

uJedním ze záměrů obvodu je spolupráce s vlastníky inženýrských 
sítí a provozovateli (např. s VaK Pardubice a. s., s plynárnami apod.).

uPři opravě a rekonstrukci chodníků budeme volit technologie, 
které umožní vsakování dešťových vod na místě. Pro dané období jsou 
vybrány například chodníky v ul. Gebauerova, Štrossova, Pospíšilovo 
nám., Spořilov.

1.3 Parkování
uV městském obvodu je neúnosná situace v parkování. Počet aut, 

která chtějí v blízkosti centra parkovat, značně převyšuje stávající ka-
pacitu parkovišť, a to nejen vcentru města, ale již i v nejbližším okolí. 
Obvod se ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic zaměří na opti-
malizaci systému parkování s ohledem na místní podmínky a občanský 
život. Při hledání nových parkovacích míst se bude postupovat citlivě, 
s ohledem na stávající zelené plochy.

uMěstský obvod bude podporovat výstavbu parkovacích domů 
ve spolupráci s OHA MmP, který vytipoval na území městského ob-
vodu vhodné lokality.

1.4 Cyklistické stezky
uMěstským obvodem prochází celá řada cyklistických stezek. 

Postupný rozvoj cyklistiky v Pardubicích ukazuje, že je třeba opti-
malizovat cyklistické trasy v obvodu, popř. realizovat jejich výstavbu 
a vzájemné propojení. Velmi důležité bude vyvíjet trvalý tlak na vi-
ditelné značení stezek a dodržování jejich případné jednosměrnosti, 
zvláště v případě sdílení chodníku pěšími a cyklisty. Příkladem re-
alizace bude výstavba„Náhrdelníku“ (rekonstrukce nábřeží Chru-
dimky).

2.Oblast životního prostředí

Péče o zeleň
uV městském obvodu je celá řada zelených ploch, od rozsáhlých 

parků (Tyršovy sady, Bubeníkovy sady, park Na Špici) přes menší 
zelené odpočinkové scenérie až po malé, pro život obyvatel obvodu 
velmi důležité. V posledních letech se stav zeleně zlepšil, ale stále je 
v této oblasti celá řada nedostatků. Provádět pravidelnou aktualizaci 
pasportu zeleně tak, aby odpovídala skutečnému rozsahu ploch, 
o které se městský obvod stará (Přednádraží, Tyršovy sady, Sukova 
třída, ul. U Stadionu, tř. Míru, park Na Špici atd.).

uObvod bude pokračovat v provádění inventarizace stromů 
s využitím aplikace „stromy pod kontrolou“.

uObvod se bude snažit nejen zlepšit péči a údržbu stávající 
zeleně, ale i vytvářet nové scenérie s důrazem na odpočinek 
a rekreaci. Každoročně zajišťuje komplexní péči o všechny plochy 
veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví města. V rámci využití obecně 
závazných právních předpisů bude důsledně vyžadovat základní 
péči o tyto plochy i v případě ostatních vlastníků (právnických 
a fyzických osob). Velká pozornost bude věnována nejen údržbě 
parků a seči trávy, ale i údržbě dřevin, květinových záhonů a mobilní 
zeleně. Budeme optimalizovat četnost sečí s ohledem na klimatické 
podmínky.

3.Veřejná prostranství
uNa území městského obvodu Pardubice I je řada veřejných 

prostranství – náměstí, ulice, městské parky, veřejná sportoviště, 
dětská hřiště, veřejně přístupné vnitrobloky, velkoplošná parkoviště 
i nezastavěné plochy přírodního charakteru.

uObvod bude pečovat o údržbu a úklid těchto prostranství, po-
zornost bude věnovat kvalitě úklidu. Na náměstích, v parcích, 
ve vnitroblocích a na dalších veřejných prostranstvích bude udržován, 
popř. doplňován městský a zahradní mobiliář (např. stojany na kola), 
popř. bezpečné herní prvky. Jednou z priorit obvodu bude vytváření 
odpočinkových ploch pro děti a pro starší občany (např. Bělobranské 
náměstí).

uNadále bude plynule pokračováno v regeneraci veřejných pros-
tranství v panelových sídlištích s využitím dotační spoluúčasti státního 
rozpočtu. Bude každoročně uplatňován požadavek na státní dotaci 
na další panelové sídliště, na nábř. Závodu míru. Není opominuto 
ani nejstarší sídliště v obvodu Dašická ul., kde již jedna část sídliště 
prošla v letech 2007 – 2013 revitalizací a od roku 2016 probíhá 
každoroční pokračování po jednotlivých etapách. V současné době 
jsou již připraveny studie na dvě části sídlišti a připravuje se zadání 
projektové dokumentace. 

3.1 Vodní plochy a prvky
uVe správě městského obvodu je Císařský náhon a několik 

vodních prvků v parcích a na veřejných prostranstvích. Obvod bude 
zajišťovat pravidelné čistění a údržbu Císařského náhonu, provoz, 
opravy a údržbu vodních prvků.

3.2 Odpadové hospodářství
uŘešení komunálního hospodářství je v městském obvodu sta-

bilní.
uPro zkulturnění sběru odpadů bude obvod podporovat citlivou 

a civilizovanou výstavbu kontejnerových stání. Současně budou 
hledána nová místa pro kontejnery na sběr tříděného odpadu s cílem 
zvýšit třídění komunálního odpadu. Městský obvod se bude ve spolu-
práci s městem Pardubice zabývat postupnými rekonstrukcemi, příp. 
realizováním nové výstavby přístřešků pro odpadové nádoby na TKO. 
Realizovat dle možností podzemní kontejnery. Zajistit výměnu, popř. 
rozšíření počtu odpadkových košů podle potřeb. Vyzývat organizá-
tory akcí k zajištění dostatečného počtu odpadových nádob při spor-
tovních, kulturních a společenských akcí. V současné době se jedná 
o lokalitu za řekou Chrudimkou, kde je již k tomuto účelu zpracována 
odborná studie.

uPodle potřeby bude i nadále zajišťováno přistavování velkoob-
jemových kontejnerů s cílem zamezit vzniku černých skládek.

uPosílit úklidovou četu o nové zaměstnance, spolupracovat 
s úřadem práce (vytvoření pracovních příležitosti pro nezaměstnané) 
a pracovní možnosti pro odsouzené. Pro pracovní úklidovou četu 
vytvářet optimální podmínky včetně technického zabezpečení.

IV. ŠKOLSTVÍ, SPORT, KULTURA, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, 
PÉČE O DĚTI A SENIORY

Městský obvod bude:
u Organizovat kulturní akce zaměřené na tradice (Sv. Martin, 

Vánoční zpěvy, Obdarovávání v čase adventu, Loučení se zimou,  

Vítání jara, Čarodějnice…)
u Organizovat společenské akce pro seniory a mládež (koncerty 

pro seniory – dechovky, pro střední věk – rockové kapely, jazzové 
dny, pro mládež – dle nabídky)

u Finančně podporovat kulturní akce: VČD Pardubice, Pardu-
bické filharmonie, Konzervatoř Pardubice aj.

u Podporovat společné aktivity nejmladší generace se seniory
u Monitorovat životní jubilea občanů od 80 let a dalších 

pětiletých intervalech, osobní gratulace starosty u občanů od 90 let 
a dalších pětiletých intervalech

u Podporovat nové kulturní pobídky v období velkých prázdnin 
– „Hudební město“

u Pečovat o kulturní památky v našem obvodu, znovuosazení 
pamětních desek, pomníků + informační tabule u stávajících soch osob-
ností spojených s městem Pardubice

u Spolupracovat s mateřskými, základními školami, Domem dětí 
a mládeže, základní uměleckou školou a s neziskovými organizacemi 
- pravidelná setkávání 2x – 3x v průběhu roku, zaznamenávat prob- 
lémy a požadavky, v rámci možností je realizovat nebo podnítit zain-
teresované odbory MmP

u Spolupracovat se středními školami v našem obvodu – finanční 
podpora při výročích, řešení požadavků stavebních úprav v okolí 
škol

u Pečovat o čistotu kolem všech škol – kontejnery, nedopalky…
u Finančně podporovat kulturní, vědomostní, jazykové i sportovní 

aktivity škol našeho MO Pce I
u Podporovat prostřednictvím města realizaci přestavby školy 

Svítání v centru obvodu spolupracovat s odborem školství MmP
u Spoluvytvářet optimální podmínky pro realizaci sportovního 

parku – role správce parku Na Špici
u Obohacovat parky v našem obvodu workoutovými prvky 

pro sportovce a tělovýchovnými prvky pro nenáročné
u Využívat asistenci jednotky dobrovolných hasičů našeho ob-

vodu při sportovních, kulturních a společenských akcích konaných 
na území obvodu

u Podporovat revitalizace a otevření nových kvalitních dětských 
hřišť a sportovišť vytipovávat nové tržní místo

V.BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

u Spolupráce s Městskou policií Pardubice, iniciovat setkání 
s občany obvodu a podílet se na řešení jejich požadavků

u Přímá komunikace s MP po nahlášení porušení veřejného 
pořádku, nočního klidu… - bezprostřední řešení problémů

u Rozšíření kamerového systému v problémových lokalitách MO 
Pardubice I

u Prevence kriminality ve spolupráci s MP a Policií ČR se zamě-
řením na ohrožené jedince, v problematických oblastech městských 
částí, zaměření na skupiny obyvatel. Informování občanů a jejich akti- 
vizace – zprostředkování informací o bezpečnostní situaci

u Zacílit pozornost na místa zákazu užívání alkoholu, zákazu 
kouření – formou prevence, pokut

u Oslovit soukromé subjekty a vyžadovat pořádek na jejich pro- 
stranstvích
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Nejstarší Filmový klub nabízí 
artové snímky k zamyšlení

Přitom právě takovéto snímky dokážou 
reflektovat svět, v němž žijeme. A o to 
dobrovolným „funkcionářům“  klubu v čele 
s jeho současným předsedou a dramaturgem 
Romanem Marčákem jde především. Jinými 
slovy: nabízet filmy, nad nimiž může divák 
přemýšlet. Jestliže v minulosti, třeba v 70. 
letech, mohl někdo na hnutí filmových klubů 
pohlížet jako na jakýsi „polounderground“, 
dnes jde o ostrůvky pokoušející se o udržení 
kreativního vnímání a spoluprožívání 
uměleckých děl. „V éře bezuzdného 
a všeobecného konzumu to považuji za vel-
mi důležité,“ zdůrazňuje Roman Marčák 
a dodává: „U nás v Pardubicích je vše ještě 
pikantnější tím, že pro svá představení 
si pronajímáme, jako jediní v republice, 
prostory multikina. Ale musím říci, že do-
hoda a vzájemná součinnost se šéfy ryze 
komerčního stánku a se všemi jeho 
zaměstnanci funguje již sedm let perfektně 
a myslím, že k oboustranné spokojenosti 
a že vysoká kvalita projekcí vyhovuje i našim 
členům a divákům.“

A co vlastně na členy Filmového klubu, 

Historicky vzato, na teritoriu 
dnešní „jedničky“ pardubický 
Filmový klub vlastně začínal, 

vždyť jeho první představení se konala v roce 
1963 v bývalém kině Svět. Po zrušení tohoto 
biografu se několikrát za projekcemi stěhoval 
po celém městě, vedle Jasu a Kinokavárny 
(i tyto sály sídlily v centru) jezdili milovníci 
kvalitních filmů i na Slovany či do Rosic, 
dlouho se hrálo v kině Čas na nádraží 
a před domluvou se CineStarem i na Dukle.

Po celou tu dobu však zůstávaly 
a zůstávají cíle a poslání Filmového klubu 
stále stejné: přinést pardubickým divákům 
a lidem z nejbližšího okolí města alternativní 
nabídku. Na stříbrném plátně běžných 
kin a multiplexů dnes můžete vidět takřka 
všechno, co vzniká ve světě komerčního 
filmu. Artové, umělecky i divácky náročnější 
snímky, se však do nich nedostanou. 

Již osmým rokem působí v prostorách Multikina CineStar, sídlícího 
v Obchodním centru Grand na území prvního městského obvodu, 
Filmový klub Pardubice. Tato tradiční kulturní instituce, jež je dnes 
registrována jako zapsaný spolek, patří k nejstarším svého druhu v České 
republice. Letos totiž zahájila svou již ��. sezonu nepřetržité činnosti.

ale i na zájemce z řad široké veřejnosti, neboť 
představení jsou přístupná všem, v nejbližší 
době čeká? 

„Za svoji povinnost považujeme 
uvádět vítězné a další oceněné snímky 
z nejdůležitějších festivalů, tedy z Cannes, 
Berlína a Benátek. Vedle nich promítáme 
artové novinky všech žánrů prakticky z celého 
světa, v našem programu jsou zastoupeni 
nejvýznamnější tvůrci. Občas se vracíme 
k archivním snímkům, tu a tam vybočíme. 
Jistým úkrokem bude například dokument 
o hudebním skladateli Karlu Svobodovi, 
který chystáme na Velikonoční pondělí. 
O všech chystaných filmech informujeme 
v předstihu na internetových stránkách www.
filmovyklubpardubice.cz. Hrajeme každé 
pondělí od 18.30 hodin,“ sdělil Roman 
Marčák. 

Nahlédnutí 
do programu FK Pardubice:

6.4.2020
BÍDNÍCI, Les Misérables
Francie 2019
13.4.2020
KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
Česká republika, 2020
20.4.2020
ANTROPOCÉN: EPOCHA ČLOVĚKA
Kanada, 2018 

povahy a pocit moci je svedou proti sobě, na filmové plátno přenesl 
režisér Oldřich Lipský, jenž napsal scénář spolu se Zdeňkem Svěrákem. 
Nesmrtelnou hudbu složil Jaroslav Uhlíř. Kdo by neznal jeho písničku 
„Není nutno…“, že? Hlavní role ztvární Tomáš Lněnička, Martin Mejzlík 
a Alexandr Postler. Premiéry jsou naplánovány na 20. a 21. června, 
reprízy pak na 26., 27. a 28. června a 2., 3., 4. a 5. července rovněž 
od 20.30 hodin.

Divadelní amfiteátr však vedle inscenací pardubického souboru 
nabídne také pohádku pražského Divadla D5 O KLUKOVI Z PLAKÁTU 
vycházející ze stejnojmenného večerníčku České televize, plnou 
nevídaných dobrodružství prvňáka Lukáše a jeho dvojníka z plakátu. 
Cestou vzhůru na Kunětickou horu v neděli 6. června děti navíc čekají 
mnohá překvapení a zábavné aktivity. 

V letním amfiteátru pod hradem se uskuteční i dva koncerty. Těšit 
se můžete na královnu české country music VĚRU MARTINOVOU (3. 
června od 20 hodin), která zde vystoupí se skupinou Meritum, a koncert 
desetičlenného souboru ABBA WORLD Revival (4. června od 20 hodin), 
jenž předvede dokonalou hudební live show s originálním provedením 
repertoáru slavné hudební formace. 

Kouzelné večery na hradní vyhlídce jsou svou jedinečnou atmosférou 
zcela výjimečné a neopakovatelné, přijďte si je sem užít. Vstupenky jsou 
již v prodeji!

uu Radek Smetana, 
PR manažer VČD
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O S M I S M Ě R K A  ( V Y Š K R T Á V A Č K A )

Lidem bez domova, lidem žijícím na ulicích, pod mosty a ve vybydlených 
místech se také říká výrazem pocházejícím z angličtiny (viz TAJENKU). 
Tajenku zjistíte po vyškrtání všech slov ze seznamu, když zbývající písmena si 
přečtete po řádcích.

S L OVA  K  V Y Š K R TÁ N Í  :
AKVARISTA; ASTRONAUT; ATENTÁT; AUTOMAT; AUTORODEO; 
ITALIÁN; KAMENOLOM; KASEMATA; KORONAVIRUS; KOSTEL-
NÍK; MEZIČAS; NÁMĚSTEK; OSTRANKA; PRAVDA; SAMOPALNÍK; 
SANSKRT; STOKLASA; SUDIČKA; SUPERSTAR; VÍDEŇAN. 

 Autor: Jirka Křížovka ZVOLÁNEK 

Tajenku můžete posílat na redakce@pardubicka1.cz nebo ji vhodit do 
„Schránky důvěry“ umístěné ve vestibulu Úřadu městského obvodu Pardubice I. 
Tři z vás obdrží po dvou volných vstupenkách do Aquacentra Pardubice.
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S T O K L A S A Č I Z E M
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A R Á I N K R R S R Ň R E

L T A E L S A Ě O E T I T

N S M V T A M E D T L S S

Í A E A D Á T Í S S U T O

K O R O N A V I R U S A K

Východočeské divadlo již zve na Kunětickou horu 

Letos se do tohoto magického prostoru naposledy navrátí 
výpravná pohádková inscenace pro celou rodinu 
KRÁSKA A ZVÍŘE (o dva lístky soutěžíme v osmisměrce) 

s Veronikou Čermák Mackovou a Josefem Láskou v titulních rolích. 
Režisér Petr Novotný si k inscenování Hrubínova romantického 
díla přizval Michala Hrůzu, jenž do hry složil scénickou hudbu 
a napsal písně, které sám i nazpíval (nahrávka je k dostání na CD 
i USB). O úspěchu „Krásky“ svědčí dvojnásobné vítězství v divácké 
anketě o nejoblíbenější inscenaci roku – zabodovala v letech 
2016 a 2017, kdy se stala i nejnavštěvovanějším titulem divadla. 
Kunětická hora ji nabídne 22., 23., 28., 29. a 30. května tradičně 
od 20.30 hodin.

V pohádkovém duchu se ponese i letošní novinka na Kunětické 
hoře. Režisér Petr Novotný zde bude před koncem sezóny 

Od konce května se pardubické divadlo opět po roce na čas „zabydlí“ 
na vyhlídce hradu Kunětická hora, kde každoročně uvádí velmi populární 
představení a koncerty pod širým nebem. 

inscenovat pohádku podle kultovního českého filmu TŘI VETERÁNI, který 
vznikl na motivy pohádky z knihy Fimfárum Jana Wericha. Zábavný 
příběh tří vysloužilých vojáků, kteří se zapletou do světa kouzel a jejich 

Vážení zastupitelé!

Během času ze Starého města zmizela 
prodejna masa, zeleniny, potravin i lékárna. 
Zato neustále přibývají restaurační zařízení 
a bary. Provoz v jejich venkovních zahrádkách 
po 22. hodině je povolen obecně závaznou 
vyhláškou o veřejném pořádku pouze za podmínky 
zachování nočního klidu v souladu se zákonem 
a touto vyhláškou. Rezidenti jsou přesvědčeni, že 
podmínka dodržována není. Velmi časté hlučné 
kulturní akce na Pernštýnském náměstí, jako 
například v poslední adventní sobotu minulého 
roku, jen dále prohlubují oprávněný dojem 
rezidentů, že hygienické hladiny hluku jsou trvale 
překračovány v denních i nočních hodinách. 
Dle jejich názoru není prostor Pernštýnského 
náměstí pro tento typ hudebních produkcí 
vhodný a jediným opatřením, jak zabránit 
přetrvávajícím překračováním hygienických 
limitů, by bylo přemístit tyto kulturní akce do jiné 
lokality.

Pořádání zmiňovaných kulturních akcí navíc 
vyžaduje příjezd nákladní dopravy pro stavbu 
pódia, zastřešení, stánků a další infrastruktury. 
Jediná možná přístupová cesta přes ulice Svaté 
Anežky České a Pernštýnské způsobuje silné 
otřesy v renesančních domech lemujících tyto ulice. 
Domy postavené v 15. - 16. století, které jsou jako 
součást Městské památkové rezervace kulturními 
památkami České republiky, začínají vykazovat 

řadu trhlin ve zdivu vlivem průjezdu těžké 
nákladní dopravy. Problematická rekonstrukce 
povrchu vozovky a chodníků v těchto ulicích 
navíc „lépe“ přenáší otřesy vozidel a dochází 
ke zvýšené degradaci těchto cenných staveb. 
Rezidenti jsou názoru, že na poškozování domů 
nikdo zodpovědný nebere žádný zřetel. Za vrchol 
bezohlednosti považují povolení vjezdu tanku 
pro natáčení filmu Jan Palach v roce 2017. Ještě dnes 
jsou na vyústění Klášterní ulice do Pernštýnského 
náměstí vidět olámané obrubníky a dlažba 
způsobené průjezdem tanku. O poškození 
povrchu dlažby a obrubníků se podobně jako 
na škody vzniklé na zdivu kulturních památek 
zřejmě nikdo nezajímá. Rezidenti však jsou toho 
názoru, že se jedná o porušování Zákona o státní 
památkové péči a těžká nákladní doprava by 
měla být z Městské památkové rezervace zcela 
vyloučena. 

S pozdravem 
Ing.Pavel Šmaha,CSc., Adolf Vondrka, 
obyvatelé ulice Pod Sklípky, Pardubice 
( redakčně kráceno, plné znění na www.pardubicka1.cz, 

kontakt: Pavel.Smaha@seznam.cz )

“ S P E K T R U M 
P O S K Y T OVA N Ý C H 

S L U Ž E B 
J E  Š I R O K É 

– od výplní stavebních 
otvorů, jako jsou okna 

a dveře, 
přes dodávky střech, 

rekonstrukce 
a zateplení, 

až po revitalizace domů. 
Disponujeme 

i vlastní truhlárnou.”
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Otevřený dopis zastupitelům

u Patří hudební produkce do centra? 
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Internet na 3 měsíce 
ZDARMA!

Přijďte s touto poukázkou na naše zákaznické centrum 
a získejte internet v hodnotě až 1500 Kč ZDARMA!

Poukázka je určena pouze pro nové zákazníky a  lze ji využít pouze u EDERA Group a.s.
Poukázky nelze sčítat.

www.edera.cz

AQUA ZA CENU VSTUPU
DO 50 M BAZÉNU

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 9. 3. DO 29. 6. 2020
kromě státních svátků a školních prázdnin

www.aquapce.cz

50 M BAZÉN, TOBOGÁN, 
SKLUZAVKU, DIVOKOU ŘEKU, 
VLNOBITÍ, VÍŘIVKY 

Akce platí pro jednorázové vstupné 
i pro abonenty.

VŠE ZA JEDNU CENU!

PŘIJĎTE SI UŽÍT

SCHRÁNKA DŮVĚRY 
je tu pro ty z Vás, kteří neradi 

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

 
Sháníte marně pracovníky do dělnických 

profesí? Zajistíme vám je! 
Volejte 774 774 705

ROZVÁŽÍME PO PARDUBICÍCH HOTOVÁ JÍDLA. 
Objednávky na 466 535 300 nebo 
na www. dame jidlo.cz
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JIRKA 
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Přijďte ochutnat naše denní 
a snídaňové menu, novou podobu má 
i náš jídelní a nápojový lístek. 
Těší se na Vás celý tým restaurace 
Ristorante da Pepa a Hotelu 100.

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

Ristorante da Pepa 
v Hotelu 100

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

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů 2020

Stanoviš tě  VOK Den
Přistavení

Přistavení v týdnech

Bulharská x Ke Tvrzi Pondělí
9; 11; 13; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 
35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51

Macanova x U Marka Úterý
10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 
49; 52

Závodu Míru – parkoviště 
u školy

Čtvrtek 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50

Židov – ulice Na Haldě – 
zpevněná plocha za mostkem

Pondělí 
Středa

9; 12; 14*; 16*; 17*; 18*;20*; 23; 24; 26; 29; 32; 35; 
36*; 38*; 40*; 41*; 42*; 44*; 46; 47; 50 

Sezemická – nám. 
Pospíšilovo

Středa
10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 
38; 40; 42; 44; 46; 48; 50

Bratranců Veverkových– proti 
parkovišti (u č.p.2337)

Středa 13; 17; 21; 25; 30; 35; 39; 43; 48

Bělobranské nám. Středa 13; 17; 21; 25; 30; 35; 39; 43; 48
Karlovina - Arnošta 
z Pardubic vedle č.p. 2616

Středa 15; 28; 41; 49

Závodu Míru – Poseidon Úterý 11; 23; 37

Spořilov – u zábradlí Úterý
10; 12; 14;16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 
38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52

Bulharská - u rychlodráhy Čtvrtek 15; 21; 37; 45
Bulharská (Škroupova x 
Benedetiho)

Pátek 37; 42; 46; 48

Havlíčkova Čtvrtek 9; 14; 23; 36; 49

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

-

Arch. Miroslav Řepa (1930 – 2020) 
oslavil koncem února 90. narozeniny, 
rodák z Pardubic se ve městě podílel m.j. 
na realizaci vnitřních prostor Interhotelu Labe 
a výstavní síně Ideon. 

OPUSTILI NÁS
Zdeněk Macoun (1931 - 2020) 

- nestor pardubické, ale i celorepublikové 
autoškoly. Zasloužil se o výstavbu nové budovy 
autoškoly Na spravedlnosti, rovněž stál u zrodu 
a dohlížel na realizaci autocvičiště u Parama.
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Starostka městského obvodu 
Pardubice I Alena Stehnová 
pokračuje v návštěvách 

seniorů, kteří slaví významné 
životní jubileum. Tentokrát zavítala 
za Vlastimilem Fikeisem, který 
oslavil koncem února 95. 
narozeniny. Díky zkušenostem 
s náročnou administrativou 
pomáhal až do svých 90 let 
ve firmě svému synovi, známému 
pardubickému „klíčníkovi“ (netřeba 
představovat, kdo nepotřeboval 
kopii klíčů, otevřít byt nebo auto). 
Přejeme hlavně zdraví!

S výjimkou kontejnerových stání a tříděného odpadu, 
které náležejí do kompetence odboru ŽP magistrátu, 
zajišťujeme instalaci, opravy, výměny a vývozy 

odpadkových košů (500 ks), košů na psí exkrementy (126 ks) 
a přistavování velkoobjemových kontejnerů pro občany. Ročně 
jde o 169 - 200 přistavení kontejnerů o nosnosti 12 tun. 

Dále zajišťujeme každodenní sběr kusového odpadu, 
při kterém pět našich „úklidářů“ prochází každý pracovní den ulice 
i parky a pomocí chňapky sbírá papíry, pet lahve, nedopalky… 
Rovněž provádějí úklid bezdomoveckých brlohů (mnozí přímo 
vedle spací matrace kálí, mnozí mají vši, žloutenku, svrab). 
V sobotu uklízí odsouzení, v neděli dva úklidáři. 

V roce 2019 jsme byli nuceni přijmout ještě dvě ženy na ruční 
zametání nedopalků na území Starého města, Palackého třídy 
a Přednádraží. Pardubičtí kuřáci jich dokáží denně odhodit 
i pár kilogramů. Rovněž na území obvodu pravidelně likvidu-
jeme černé skládky 
ve značném množství. 
Jen pro představu 
– ručním sběrem ročně 
odklidíme z veřejných 
prostranství téměř 
5700 kg papírků, 
nedopalků, krabiček, 
plechovek atd.

uu Gabriela Křížková,
tajemnice MO Pardubice I

u Odpady jsou 
finančně náročnou činností


