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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozdravil 
v této nelehké době. Vlivem šíření 
koronavirové nákazy u nás v České 
republice a následných mnoha 
bezpečnostních opatření a zákazů, 
jsme se rozhodli posečkat s březnovým 
vydáním zpravodaje do doby, než se 
situace stabilizuje a my vám budeme 
moci poskytnout aktuální informace. 
Bohužel se tato nelehká situace dotkla 
nás všech. Pro letošní rok jsme museli 
zrušit kulturní akce „Dopravní soutěž 
pro děti “, „Slet čarodějnic“, „Koncert 
pana Sochora ke Dni matek“, „Den 

dětí “ a také „Letní kino na Dubině“. Věřím ale, že si tyto akce v příští m roce 
opět připomeneme. Nakonec alespoň ponecháme tradiční opékání buřtů 
na Dubině a Drážce a také počítáme s podzimními kulturními akcemi. Je 
důležité myslet hlavně na naše zdraví, a především zdraví našich seniorů 
a zvládnutí  celé situace ve prospěch všech.
Preventi vní opatření zasáhlo i náš úřad v podobě omezení provozní doby 
a otevření úřadu pro veřejnost. Ve dnech, kdy byl úřad pro veřejnost zavřený, 
proměnily se naše kanceláře v distribuční centrum roušek pro seniory 65+. 
Tímto bych chtěl kolegyním moc poděkovat a také všem kdo nám roušky 
pro ohrožené obyvatele poskytli. Vydali jsme cca 1600 setů roušek (jedna 
texti lní a jedna jednorázová rouška). V důsledku různých opatření byla také 
posunuta splatnost místních poplatků ze psů a TKO do 30. 6. 2020.
Ani v době nouzového stavu jsme nepřerušili plánované práce, probíhaly 
opravy komunikací po zimním období i výsadba 102 ks stromů. V ulici 

Blahoutova a Jana Zajíce za bytovými domy čp. 624–628 a čp. 629–632 bylo 
vysázeno 50 ks habrů a 50 ks javorů, v ulici Blahoutova před čp. 643 byla 
vysázena okrasná převislá třešeň a na Hůrkách byla u zvoničky dosazena 
1 ks lípy srdčité.
Vzhledem k suchu byla již v dubnu zahájena zálivka dřevin. Při přípravě 
smlouvy na provádění seče trávníků jsme řešili, jak často sekat a jakou 
stanovit výšku trávy při jednotlivých sečích. Nikdy se nezavděčíme všem 
obyvatelům, každý má jiný názor.  V současném suchém období bude na 
území našeho obvodu ponechána vyšší tráva se sečí 5x za rok. Ve vybraných 
klidových zónách bude probíhat seč 7x za rok. Dále budou rozšířeny lokality 
s luční trávou se sečí max. 2x v roce. Tráva roste nerovnoměrně, a proto 
nebuďte překvapeni, že tráva bude na některých místech vyšší.
V březnu letošního roku byla zahájena stavba „Stavební úpravy ve 
vnitrobloku v ulici Na Drážce mezi čp. 1558–1560 až k čp. 1561–1563“, 
kde budou poškozené asfaltové chodníky nahrazeny novými chodníky ze 
zámkové dlažby, bude doplněno veřejné osvětlení a osazen nový mobiliář 
a provedena nová výsadba dřevin.
Když jsme s občany v ulici Blahoutova a Jana Zajíce projednávali návrhy 
úprav veřejného prostranství před bytovými domy v těchto lokalitách, 
zjisti li jsme, že upřednostňují opravu parkovacích ploch za jejich bytovými 
domy, proto v období letních prázdnin (od 7. 7. 2020 do 31. 8. 2020) bude 
provedena oprava betonového parkoviště za bytovým domem čp. 607–613 
v ulici Blahoutova.
V lokalitě Studánka a Slovany, nebudeme zatí m v dotčených částech obvodu 
realizovat žádné opravy chodníků, protože společnost ČEZ Distribuce, 
a.s. zadala zpracování projektové dokumentace na změnu typu uložení 
inženýrské sítě – elektro vedení z vrchního vedení na podzemní vedení.
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Po dokončení výstavby prodejny LIDL, začali občané využívat dříve 
nevyužívaný chodník mezi objektem Pergoly a prodejnou Penny market. 
Na základě požadavků občanů se připravuje rekonstrukce tohoto místa 
a vznikne zde společná stezka pro chodce a cyklisty. Z tohoto důvodu byl 
kontejner na použitý texti l přemístěn z ulice Jana Zajíce na parkoviště na 
křižovatce ulic Věry Junkové a Na Drážce.
Ve Studáneckém lese je dokončeno vybudování mlatových cest, úpravami 
tak dochází ke zvýšení rekreačního užití  těchto míst. Celý projekt zajisti lo 
město Pardubice a byl realizován ve většině z dotačních prostředků (bez 
kterých by úpravy nebyly ani zahájeny).
Zastupitelstvo městského obvodu schválilo počátkem roku fi nanční 
prostředky na další investi ce, nicméně vzhledem k dané situaci je očekáván 
pokles příjmů do veřejných rozpočtů o cca 15-20 %. I my se na tuto situaci 
musíme připravit, prozatí m jsou tedy další investi ce pozastaveny. 
Věřím však, že se náš život brzy vrátí  do běžných kolejí a budeme se opět 
potkávat, jak jsme byli zvyklí. Přeji vám všem pevné zdraví, poziti vní mysl 
a klidné léto.

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

SLOVO STAROSTY

NE VŽDY JE NUTNÉ 
STARÉ STROMY KÁCET
Na území Městského obvodu Pardubice III roste mnoho starých 
a poškozených stromů. U poškozených stromů rostoucích u frekventovaných 
silnic a v místech, kde se pohybuje větší množství lidí, musíme bohužel 
přistoupit z důvodu zajištění bezpečnosti  ke kácení. Snažíme se, ale hledat 
výjimky, u nichž provádíme zmlazovací řezy, abychom prodloužili jejich 
život. Takováto lokalita s výskytem starých lip je na Hůrkách u zvoničky. 
Roste zde 11 starých lip, které mají spoustu ran a duti n. Na fotografi ích 
je i pohled do koruny z ptačí perspekti vy. V březnu tohoto roku došlo 
k jejich citlivému ořezu a odlehčení korun, aby nedošlo k vylomení celých 
kosterních větví. 

za odbor dopravy a životního prostředí
Ing. Blanka Valentová 
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KNIHOVNA DUBINA 
OSLAVILA 35 LET
Knihovna Dubina oslavila v loňském roce 35 let svého působení na území 
Městského obvodu Pardubice III. Jako samostatná pobočka knihovna vzniká 
v roce 1984 v prostorách mateřské školky v Rumunské ulici, kde sídlí do 
poloviny roku 2009, ještě jako součást Okresní knihovny. Vedení města 
Pardubice v roce 1991 coby opatření proti  porevolučnímu osamostatňování 
okrajových částí  rozhoduje o rozdělení města do několika obvodů. Městský 
obvod Pardubice III vzniká v roce 2002 a v roce 2007 přebírá pod svoji 
správu i Knihovnu Dubina. V současnosti  má knihovna ve svém knihovním 
fondu přes 18 ti síc knih, periodik, deskových her, turisti ckých map 
a audioknih. 
Knihovna Dubina připravila pro své 
čtenáře vědomostní kvíz spojený právě 
s naším výročím. Ze správně 
zodpovězených soutěžních lístků čtenář 
knihovny vylosoval tři výherce, kteří byli 
obdarovaní nádhernými knihami a malou 
pozorností  od pana starosty. Děkujeme 
všem čtenářům i veřejnosti  za zapojení do 
naší soutěže.  
                                             Vaše knihovnice

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní jaro bylo v mnoha ohledech 
jiné. Mnozí z nás si prožili chvíle 
strachu a nejistoty. Navzdory těžkým 
časům, věřím, že si nadcházející 
letní měsíce budeme moci opět užít 
s našimi nejbližšími už v poklidné 
a k normálu směřující atmosféře. 
Spolu se začátkem rozvolňování 
opatření jsme se naplno pusti li do 
práce na vylepšování našeho obvodu. 
Více informací o probíhajících 
a plánovaných akcích se dozvíte 
právě v aktuálním čísle zpravodaje.

Už loni jsem se na tomto místě zmínil o připravované rekonstrukci 
chodníku a cyklisti cké stezky na Dašické ulici. A také jsem informoval, že se 
Magistrátu města Pardubice nepodařilo získat od všech vlastníků potřebný 
souhlas, který je důležitý pro zahájení rekonstrukce a případnou žádost 
o dotace.
Také jsem psal, že jsem dostal pověření od Rady městského obvodu 
Pardubice III na osobní jednání s majiteli pozemků. V rámci těchto jednání 
s majiteli dotčených pozemků se mi potvrdilo moje tušení. 
Jako hlavní důvod, proč město Pardubice stále ještě nemá od všech souhlas, 
je nedostatečná komunikace a s tí m související nedostatek aktuálních 
informací k celému projektu rekonstrukce chodníku Dašická. Ti majitelé, 
se kterými jsem již hovořil a celou situaci jim vysvětlil, už svůj souhlas dali.
Rád bych využil této příležitosti  a požádal majitele dotčených pozemků, 
kteří ještě souhlas nedali a já jsem s nimi dosud osobně nehovořil, aby na 
sebe prostřednictvím kanceláře starosty zanechali kontakt, na kterém je 
budu moci oslovit za účelem sjednání schůzky.
Kancelář starosty – paní Pavlína Kučerová, telefon: 466 799 131
e-mail: Pavlina.Kucerova@umo3.mmp.cz
Velice mi to pomůže a urychlí moje snažení.

Příjemné prožití  léta Vám přeje
Váš místostarosta, Pavel Kožíšek

 Pavel Kožíšek
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KNIHOVNA NA DUBINĚ

PARKOVACÍ MÍSTA PRO OSOBY SE SNÍŽENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A DOPRAVA V KLIDU U NOVÝCH 
STAVEB ČI PROVOZOVEN
Na našem obvodě se stále potýkáme 
s nedostatkem parkovacích míst. Často se na 
nás obracíte s dotazem, zda je nutné 
ponechávat volná parkovací místa pro osoby 
se sníženou schopností  pohybu.
Při každé stavbě nového parkoviště je stavebník 
povinen vytvořit určitý počet parkovacích míst 
pro osoby se sníženou schopností  pohybu. 
Tuto povinnost stavebníkovi ukládá tzv. 
bezbariérová vyhláška (vyhláška č. 398/2009 
Sb.) Tato parkovací místa musí být vyznačena 
v předepsaných rozměrech a je třeba k nim 
zajisti t bezbariérový přístup z pěší komunikace. 
Počet uvedených parkovacích míst je vyhláškou 
dán jako minimální. 
Často se na nás obracíte s problémem 
nedostatku možnosti  parkování přímo u Vašeho 
domu a požadujete vybudovat vyhrazené 
parkovací místo. Tedy místo, které bude 
k dispozici určité konkrétní osobě. Toto je 
možné formou tzv. zvláštního užívání místní 
komunikace. Jedná se o výkon státní správy se 
stanovenými pravidly v právních předpisech.  
Rada městského obvodu v těchto řízeních 
vystupuje v pozici vlastníka dané komunikace 
a v rámci řízení se vyjadřuje a udává souhlas 
či nesouhlas s tí mto zvláštním užíváním. Jako 
vlastník komunikace si je vědoma nedostatku 
parkovacích míst nejen na sídliští ch Drážka 
a Dubina, ale potažmo na celém území našeho 
obvodu. Z tohoto důvodu není možné vyhovět 
občanům a souhlasit se zřizováním vyhrazených 
míst. Dle rozhodování rady jako vlastníka lze 
říci, že souhlasí se zřizováním vyhrazených 
parkovacích míst pouze pro osoby zdravotně 
posti žené, neboť u těchto osob je důvod 

vyhrazení parkovacího místa dán. Často se jedná 
o osoby, jež nezvládnou delší pochůzkovou 
vzdálenost od auta do domu, kde bydlí. 
Ovšem rozhodování rady nelze předjímat, 
neboť se jedná o její rozhodnutí  jako vlastníka 
dané komunikace v určitém konkrétním 
případě. Její souhlas či naopak nesouhlas je pak 
základním vstupním parametrem pro povolení 
vyhrazeného parkování. Stačí jednoduchá 
úvaha o tom, jak by to s parkováním v našem 
obvodě vypadalo, kdyby si každý nechal zřídit 
vyhrazené parkovací místo.
Jak bylo v úvodu tohoto článku zmíněno, u nově 
budovaných parkovišť jsou zřizována parkovací 
místa pro osoby se sníženou schopností  pohybu. 
Jedná se o místa, jež nemohou být vyhrazena 
konkrétní osobě a musí být tzv. volná pro osoby 
se sníženou schopnostní pohybu. 
Dále bychom Vám osvětlili postup městského 
obvodu a jeho stanovisko pro případy nově 
budovaných staveb či ke změnám užívání 
staveb stávajících. Městský obvod, z důvodu 
nedostatku parkovacích míst, vždy obecně trvá 
na dodržení tzv. výpočtu dopravy v klidu, laicky 
řečeno na počtu nově budovaných parkovacích 
míst daných normou. V tomto případě městský 
obvod hájí zájmy občanů. Jelikož si každá nová 
provozovna dle příslušných norem vyžádá 
zřízení nových parkovacích míst, je nezbytné 
na výše uvedeném trvat i z hlediska komfortu 
bydlení.
Pro úplnost, když už se dotýkáme problému 
mobility osob se sníženou schopností  pohybu, 
na tomto místě připomínáme, že snížené 
obruby u chodníků jsou určeny právě pro 
tyto osoby. V žádném případě neznamenají 

legalizaci pojezdu chodníku motorovými 
vozidly. Obecně platí , že chodník je určen pouze 
pro pěší, nikoliv pro vozidla. Pojezd chodníku 
motorovými vozidly je porušením zákona 
o provozu na pozemních komunikacích, jež by 
měl každý řidič znát. 
Dalším velkým problémem, jež by mohl vyústi t 
i v nebezpečnou situaci, je parkování vozidel na 
nástupních plochách pro vozidla integrovaného 
záchranného systému. Objekty, které byly 
postavené dle požárních norem od roku 1976 
s výškou nad 12 m by měly mít ve své blízkosti  
nástupní plochu pro IZS. Tyto plochy jsou zde 
umístěny pro účely záchrany osob a pro požární 
zásah.  
Nástupní plochy navazují na přístupové 
komunikace. Za velký problém považujeme 
neukázněnost parkujících řidičů na těchto 
plochách. Tento prohřešek by mohl způsobit 
v krajním případě i ohrožení života. Řidiči takto 
znesnadní požární zásah a přistavení výškové 
techniky. Je nutné si uvědomit, že nebezpečná 
situace může být často i dílem okamžiku.  

Městský obvod Pardubice III
        

Do knihovního fondu průběžně přibývají 
novinky knih, časopisů a her, je rozhodně 
z čeho vybírat. Pro Vás čtenáře – cestovatele 
nabízíme kompletní nabídku turisti ckých map.
  

Vaší přízně si velmi vážíme. 
  Těšíme se na Vaši návštěvu.

POZVÁNKA 
DO KNIHOVNY

1. 6. – 30. 6.
Junior kvíz pro děti  7 – 9 let

1. 6. – 30. 6.
Junior kvíz pro děti  10 – 12 let

30. 6.
Čtenářem za vysvědčení 

1. 7. – 31. 8.
Knihy půjčujeme na celé prázdniny  

1. 7. – 31. 8.
Fotografi cká soutěž 
„S knihou na prázdniny“ 

1. 7. – 31. 8.
Výtvarná soutěž „Mé prázdniny“!

INFORMUJE
Od 4. 5. 2020 je znovu otevřená knihovna s následujícím omezením a doporučeními, které 
vycházejí z nařízení a doporučení Ministerstva kultury a Ústřední knihovnické rady:
 1. Vstup do knihovny je povolen jen registrovaným čtenářům a zájemcům o registraci.
 2. Činnost knihovny je omezena pouze na výpůjční služby (vrácení a půjčování knih a časopisů). 

Ostatní služby není povoleno používat. Deskové hry se prozatí m půjčovat nebudou.
 3. Při vstupu do knihovny bude k dispozici dezinfekce na ruce, kdy čtenář je povinen 

si dezinfekcí ruce ošetřit!
 4. Zákaz vstupu bez roušky. Po dobu návštěvy je nutností  mít překrytá ústa a nos.
 5. Rozestup mezi jednotlivými čtenáři je minimálně 2 metry.
 6. Vstup do knihovnických prostor je omezen max. 4 čtenáři najednou, ostatní čekají 

před vchodem v rozestupech 2 m.
 7. Používání toalet pro veřejnost je zakázané z hygienického hlediska.
 8. Prosíme, omezte čas strávený v knihovně na nezbytně nutnou dobu.
 9. Vrácené knižní dokumenty budou po dobu jednoho týdne uloženy v karanténě, poté budou opět 

k dispozici k vypůjčení.
 10. Rezervace knih a Meziknihovní výpůjční služba je pozastavena.
 11. Kopírování a ti sk jsou možné pouze po předchozím 

zaslání na e-mail knihovny 
knihovna.dubina@seznam.cz.
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V letošním roce byla zkolaudovaná stavba 
Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, 
Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami – 
větev D – v ulici Hraniční (od čp. 433 po čp. 1)  
a v ulici Raabova (od křižovatky s ulicí Hraniční po 
křižovatku s ulicí Spojilská)“ včetně rekonstrukce 
veřejného osvětlení.  
Začátkem března letošního roku byla zahájena 
stavba s názvem: „Stavební úpravy ve 
vnitrobloku v ulici Na Drážce mezi čp. 1558–
1560 až k čp. 1561–1563“. Jsou prováděny 
stavební úpravy vnitrobloku mezi bytovými 
domy čp. 1558–1560 a čp. 1561–1563 a za 
bytovým domem čp. 1561–1563. Stávající 
chodníky budou nahrazeny novými chodníky  
z betonové dlažby. Součástí úprav je  
i rekonstrukce veřejného osvětlení. Budou 
osazeny nové lavičky a provedena nová výsadba 
dřevin. Zhotovitelem stavby je společnost CHRPA 
stavební společnost s r. o. Pardubice. 

Nezahálíme a pokračujeme i v opravách dalších 
chodníků. 
V ulici Jana Zajíce byl opraven chodník z boku čp. 
869, kde stávající chodník s betonovým povrchem 
byl nahrazen povrchem z betonové dlažby, dále 
byl opraven chodník u čp. 632, kde stávající 
chodník s povrchem z betonové dlažby 50/50 cm 
byl proveden z betonové dlažby. Nezapomněli 
jsme ani na chodník z rozlámaných betonových 
dlaždic 30/30 cm vedoucí od parkoviště u čp. 
961 směrem k přechodu pro chodce přes silnici 
Hůrka č. I/36, kde je nový chodník z betonové 
dlažby. 
Statutární město Pardubice ve Studáneckém lese 
dokončilo investiční akci s názvem: „Studánecký 
les III. etapa – lesní stezky H3 a H5“. 

Stávající lesní stezky – H3 lesní stezka, která 
prochází středem Studáneckého lesa (začíná  
u lesní cesty Spojilská a končí U hájovny) a H5 
lesní stezka (začíná u západní hranice obytné 
části a napojuje se v 1/3 na stezku H3) dostaly 
nový mlatový povrch.

Na území Městského obvodu probíhá průběžná 
kontrola stavu komunikací včetně jejich 
odvodnění a postupně je prováděna jejich 
oprava. 
Do rozpočtu Městského obvodu Pardubice III 
pro rok 2020 byly zařazeny a schváleny finanční 
prostředky na některé investiční akce, ale  
s ohledem na stávající epidemiologickou situaci 
v ČR nevíme, jaké bude rozpočtové určení daní, 
a proto je v současné době většina investičních 
akcí pozastavena.
Při jednání s občany ohledně úprav veřejného 
prostranství v ulici Blahoutova a Jana Zajíce 
před jejich bytovými domy jsme zjistili, že 
upřednostňují opravu parkovacích ploch za 
jejich bytovými domy, a proto v období letních 
prázdnin (od 7. 7. 2020 do 31. 8. 2020) by měla 
být provedena oprava betonového parkoviště  
v ulici Blahoutova za bytovým domem čp. 607–
613. Vlastníci bytových domů a garáží budou 
informováni o nutnosti přeparkování vozidel po 
dobu prováděných prací.
Nezapomínáme ani na péči o veřejnou zeleň. 
V zimním období byly provedeny řezy keřů  
v různých lokalitách našeho obvodu, vždy tak, 
aby zůstal dostatečný prostor pro hnízdění 
ptáků. V jarních měsících zahradnice prováděly 

údržby keřových skupin, zejména řez a pletí. 
Na přelomu dubna a května proběhla první seč 
trávníků, druhá seč byla zahájena poslední týden 
v květnu na sídlišti Drážka. V některých částech 
městského obvodu sečeme mozaikově, abychom 
ponechali prostor pro floru a faunu. Pro udržení 
vláhových poměrů ponecháme některé travnaté 
plochy pod skupinami stromů bez seče. Dále 
budou rozšířeny lokality s květnatými loukami se 
sečí 2x v roce.
Na jaře bylo provedeno kácení suchých  
a poškozených stromů i keřů. U mladých stromů 
byla doplněna borka v kořenových mísách pro 
lepší zálivku a u vybraných stromů byly jejich 
kmeny ošetřeny nátěrem, který je chrání před 
teplotními vlivy. 
V dubnu byla provedena výsadba 102 ks stromů, 
a to v ulici Blahoutova a Jana Zajíce za bytovými 
domy čp. 624–628 a čp. 629–632. Bylo vysázeno  
50 ks habrů a 50 ks javorů a v ulici Blahoutova před 
čp. 643 byla vysázena okrasná převislá třešeň.  

V místní části Hůrka u zvoničky byla dosazena 
lípa srdčitá, která doplnila stávající skupinu 
starých lip, u nichž byl proveden zdravotní řez. 
Více se o ošetření těchto lip dozvíte v článku „Ne 
vždy je nutné staré stromy kácet“. 
Dochází k dalšímu usychání vzrostlých stromů 
(cca 40 ks) jejichž kácení bude provedeno během 
letních měsíců.
Teplé počasí přispívá k rozmnožování hlodavců 
a narušování veřejného prostranství, kde po 
hlodavcích zůstávají díry v travnatých plochách 
a propady v betonové dlažbě, nejčastěji 
u kanalizačních šachet. Nyní probíhá dílčí 
deratizace tzv. ohnisková. Určité množství 
potkanů žijících ve městech je bohužel 
„nutným zlem“, které zásadním způsobem 
ovlivňují někteří občané, zejména nesprávným 
zacházením se zbytky potravin, čímž jsou 
vytvářeny optimální podmínky nejenom pro 
život, ale i pro rozmnožování hlodavců. Odrazem 
tohoto stavu je pak situace na veřejných 
prostranstvích. V letošním roce v měsících září 
až říjen bude provedena celoplošná deratizace 
veřejných prostranství a budov ve vlastnictví 
města Pardubice. 

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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PSYCHOTERAPEUTICKÁ 
POMOC SENIORŮM 

A PEČUJÍCÍM

POPLATEK 
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
A POPLATEK ZE PSŮ 
V ROCE 2020SENIOŘI:

Máte strach z plánovaného opuštění vašeho domova? 
Máte obavy ze změny, z cizího prostředí, cítí te se opuštěný, 

těžko se smiřujete s tí m, že už se nedokážete 
plně postarat o sebe a svou domácnost? 

Něco vás trápí, ale nevíte přesně co to je…
Nejen tyto pocity mohou provázet stáří a změny, ke kterým 
se musíte uchýlit v důsledku rodinné či zdravotní situace.

PEČUJÍCÍ:
Pečujete o svého blízkého seniorského věku a jste na pokraji 

svých fyzických i duševních sil? Těžko se vyrovnáváte s nutností  
přemísti t blízkého do zařízení s celodenní péčí?

Nejen tyto pocity mohou provázet pečující osoby. 
Nebuďte na to sami.

PSYCHOTERAPEUTICKÁ POMOC SENIORŮM 
A PEČUJÍCÍM NABÍZÍ POMOCNOU RUKU
Psychoterapeuti cká pomoc seniorům a pečujícím je 

poskytována zdarma.

Pro více informací volejte 
na tel. č. 777 595 554.

e-mail: kontakt@bethanydp.cz
www.bethanydp.cz

Blahopřejeme
všem občanům, kteří oslavili a oslaví 
svá životní jubilea.
Všem, kteří oslavili a oslaví 
osmdesát let a další kulatá jubilea, 
budou zástupci Městského obvodu 
Pardubice III gratulovat osobně, 
a to jakmile pominou 
mimořádné události  a bude 
bezpečné oslavence navští vit.  

Blahopřejeme všem jménem pana 
starosty i celého městského obvodu.

Městský obvod Pardubice III opět v letošním roce pořádá pohodové s rodinou strávené letní podvečery  spojené s opékáním buřtů a country hudbou.

centrální park na Dubině
pátek 19. 6. – s Ivo Fišerem (swing, jazz)
pátek 24. 7.  – s kapelou Apalucha (country, folk)
pátek 21. 8. – s Duem Kvíčala (dechovka, pop)
od 19 do 22 hod.

prostranství u restaurace Galanta
pátek 10. 7. – s kapelou Apalucha (country, folk)
pátek 7.  8. – s kapelou Country colaps (country)
od 19 do 22 hod.

LETNÍ OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
Městský obvod Pardubice III opět v letošním roce pořádá pohodové s rodinou strávené letní podvečery  spojené s opékáním buřtů a country hudbou.

Přijďte 
s rodinou, 
přáteli... 
a hlavně 
s dobrou 
náladou! 

Vlastní buřty 
s sebou!

Sazba poplatku za TKO pro rok 2020 je stanovena na 650 Kč za osobu 
a kalendářní rok. Splatnost poplatku je s ohledem na mimořádné 
události  posunuta do 30. 6. 2020.

Poplatek ze psů pro rok 2020 zůstává ve stejné výši jako v letech 
předešlých, tedy 1 200 Kč za rok a psa (jehož držitel má přihlášen 
pobyt či sídlo v panelovém či bytovém domě) či 200 Kč za rok 
a psa (jehož držitel má přihlášen pobyt či sídlo v rodinném domě, dále 
držitel starší 65 let nebo je poživatelem sirotčího, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu a tento důchod je jeho jediným příjmem). 
Splatnost poplatku ze psů je stejně jako za TKO posunuta do 30. 6. 2020.
Úřad městského obvodu občanům složenky k placení místních poplatků 
distribuoval do domovních schránek na začátku měsíce března 2020.   
Pokud nebyly domovní schránky řádně označeny, mohlo se stát, že 
složenky nebylo možné řádně doručit. Neobdržení složenky ovšem 
poplatníka nezbavuje povinnosti  místní poplatek hradit. Ke splnění 
poplatkové povinnosti  není ani nutné čekat až na obdržení složenky.  
V této souvislosti  žádáme občany o překontrolování a dooznačení své 
schránky tak, aby na schránce byly uvedeny všechny osoby, které mají 
v konkrétní nemovitosti /bytě nahlášen trvalý pobyt, zejména pokud 
mají jiné příjmení. Tento problém vzniká např. v případech, kdy rodiče 
přihlašují své děti  k trvalému pobytu k prarodičům apod.  
Poplatky je možné uhradit v hotovosti  nebo nově také platební kartou 
na pokladně Úřadu městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983 
v provozních hodinách. Pro rychlejší vyřízení je vhodné složenku přinést 
s sebou.  
Další možností  pro zaplacení je složenkou na poště, nebo bankovním 
převodem dle dispozic na složence. Při placení převodem dbejte 
prosím zvýšenou pozornost na správné uvedení čísla účtu 
a variabilního symbolu pro správné přiřazení platby.
V případě hromadné platby za více poplatníků využívejte formulář pro 
hromadné platby, který je k dispozici u správkyně poplatku.  

Další informace o poplatcích je možné získat u správkyň poplatků:
Iveta Škodová
tel.: 466 799 135
– poplatek za TKO

Petra Lemberková
tel.: 466 799 138, 
mobil: 602 172 160 
– poplatek 
   ze psů
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Stanoviště Den Přistavení v týdnech
 Na Drážce – parkoviště
parkoviště na křižovatce ulic Na Drážce a Věry Junkové Pondělí 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 

45; 48; 51

Dubina – u lesa
u kontejnerového stanoviště před lesem – na křižovatce ulic K Lesu a V Zahrádkách Úterý 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 

33; 35;  37; 39;  41; 43; 45; 47; 49; 51

Dubina – Erno Košťála
ul. E. Košťála na chodníku u vyvýšeného prahu z boku čp. 973 Úterý 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 

47; 50

Luční – hřiště
ulice Luční – u zahradnictví Středa 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 

33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51

Luční – stadion
ulice Luční - před stadionem Pondělí 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 

34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50

Skrbkova – Lesní 
u kontejnerového stanoviště před lesem – na křižovatce ulic Skrbkova a Lesní Úterý 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 

32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50

Jana Zajíce – centrum 
ulice Jana Zajíce z boku čp. 946 na ostrůvku u parkoviště Čtvrtek 15; 20; 25; 36; 47

Raabova x Spojilská – parkoviště
u kontejnerového stanoviště na parkovišti – na křižovatce ulic Raabova a Spojilská Čtvrtek 14; 26; 38; 47

L. Matury 856
ulice Luďka Matury za čp. 856  vedle kontejnerového přístřešku na trávníku – směrem ke křižovatce Středa 18; 23; 33; 41

Na Drážce u čp. 1564
Na Drážce u čp. 1564 – vlevo u kontejnerového stanoviště směrem ke světelné křižovatce Čtvrtek 15; 25; 37; 51

L. Malé x Bartoňova
ulice Bartoňova – za točnou MHD autobusu č. 8 na zpevněné ploše u kontejneru na posyp (proti čp. 881) Středa 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50

Stanoviště Dubina – u Lesa – u podtržených termínů bude kontejner přivezen na stanoviště v době nejpozději do 10 hodin, u nepodtržených nejdříve ve 13 hodin.

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III
V roce 2020 probíhá pravidelné přistavování 
velkoobjemových kontejnerů dle níže 
uvedeného rozpisu a na stanovištích 
zakreslených v mapě.
Kontejnery jsou určené pouze pro tzv. objemný 
odpad - tedy nábytek, matrace, linolea, odpad  
z běžného vyklízení domácností.

Do kontejnerů nepatří:
♻zeleň, větve
♻stavební suť, střešní tašky, keramika, ...
♻pneumatiky
♻nebezpečné odpady (barvy, laky, eternit, atd.)
♻elektronika (televizory, lednice, výpočetní technika...)
♻ odpad, který je možno uložit do běžných separačních kontejnerů (plasty, sklo, papír)    

800 tbl.
300 tbl. 200 tbl.

Nové konzultační místo léku Wobenzym 
pro Vás otevíráme v lékárně Dubina – centrum 

na adrese Jana Zajíce 875, Pardubice. 
Konzultace poskytuje paní Mgr. Brchelová Kateřina, 

objednávejte se na tel. čísle 466 263 483 nebo na emailu 
lekarna.dubina@seznam.cz Lék Wobenzym

 ...prostě pomáhá®

NOVINKANOVINKA
konzultační 

místo 
konzultační 

místo 

WobenzymWobenzym

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
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Dlouhodobě se na nás obrací občané s žádostí o řešení problému s volným pobíháním a venčením psů 
na území Městského obvodu Pardubice III, zejména pak návštěvníků Studáneckého lesa (lesoparku), 
kteří se cítí ohroženi volně pobíhajícími psy.
Obecně závaznou vyhláškou č. 13/2006 o veřejném pořádku se zakazuje na celém území Statutárního 
města Pardubic volné pobíhání psů vyjma prostor vyčleněných pro volné pobíhání. Tyto prostory jsou 
vymezeny v příloze č. 1 této vyhlášky. 
Pro městský obvod Pardubice III jsou vyčleněny 4 lokality pro volné pobíhání psů, a to:
Lokalita 13 – křižovatka ulic Blahoutova a Na Drážce před objektem řadových garáží 
       (oplocená psí louka)
Lokalita 14 – v ulici Jana Zajíce a za parkovištěm marketu Penny 
Lokalita 17 – podél objektu věznice (za čerpací stanicí Shell) směrem ke kruhovému objezdu
Lokalita 18 – u domu pro seniory Erno Košťála a lékařské pohotovosti pro dospělé
Studánecký les není určen k volnému pobíhání psů. Není vhodné, aby v lesoparku majitelé psů 
nechávali volně pobíhat své psy. Stává se, že psi při volném pohybu obtěžují ostatní návštěvníky lesa, 
běžce nebo i maminky s dětmi. 
Prosím, buďme k sobě ohleduplní a slušní. Dodržujme pravidla a chovejme se tak, abychom 
neomezovali ostatní. Předejdeme zbytečným konfliktům a nepříjemným situacím. 
Své psy mějte nejen při návštěvě lesoparku zajištěné.

Podnikatelská obec v nedávné době s napětím 
sledovala vládní diskuze nad tzv. kompenzačním 
bonusem. Jeho podmínky se přinejmenším 
mediálně měnily nesčetněkrát. Na konečné znění 
zákona jsme se proto zeptali Petra Tomáška, 
zastupitele Městského obvodu Pardubice III  
a současně též odborného asistenta na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy.

 Kdo může o poskytnutí kompenzačního bonusu 
požádat?
O kompenzační bonus může požádat každý, kdo 
je osobou samostatně výdělečně činnou a byl jí  
i k 12. březnu 2020, pokud od tohoto data nemohl 
svoji činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad 
míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo 
přijatých krizových opatření. Těmi se typicky rozumí 
povinné uzavření provozovny nebo omezení jejího 
provozu. O kompenzační bonus ale mohou požádat 
i podnikatelé, u nichž došlo k omezení poptávky 
po jejich výrobcích či službách, případně ti, jimž 
vypadl dodavatel, bez nějž nemohli dále v obvyklém 
režimu fungovat.

 Co třeba restaurace, které měly uzavřené vnitřní 
prostory, ale otevřenou zahrádku?
Restaurace mají zpravidla pomalejší start a možnost 
otevřít pouze zahrádku se promítla do nižších tržeb. 
I při otevřené zahrádce tedy může dojít k omezení 
činnosti nad obvyklou míru, a proto mohou  
i provozovatelé restaurací o kompenzační bonus 
požádat. 

 Bere zákon na zřetel i jiné okolnosti, které 
činnost podnikatelů omezí? Co třeba podnikatelé, 
kteří se nemohli podnikání věnovat v důsledku 
péče o své děti?

Za omezení možnosti vykonávat samostatně 
výdělečnou činnost se považuje i nutnost péče  
o dítě, stejně jako např. dodržování karantény.  
Zákon přitom pamatuje i na podnikatele, kteří 
samostatně výdělečnou činnost přerušili. 
Jde například o sezónní živnostníky, ale také  
o podnikatele, kteří svoji činnost přerušili proto, aby 
mohli pobírat podporu v nezaměstnanosti. Pokud  
k takovému přerušení došlo až po 31. srpnu 2019, 
pak mohou o kompenzační bonus požádat. Zde jen 
upozorňuji, že se výklad Finanční správy týkající se 
přerušení podnikatelské činnosti určitým způsobem 
měnil. Doporučuji proto konkrétní situaci vždy 
odborně konzultovat.

 Lze kombinovat kompenzační bonus a podporu 
v nezaměstnanosti nebo pobírání starobního 
důchodu? 
Za kalendářní den, v němž podnikatel obdrží 
kompenzační bonus, mu nelze současně vyplatit 
podporu v nezaměstnanosti. Naopak výplata 
ošetřovného ani starobního důchodu nijak 
kompenzační bonus neovlivňuje.

 A co pokud osoba vedle své samostatné 
výdělečné činnosti vykonává také zaměstnání?
Záleží, zda je taková osoba v důsledku svého 
zaměstnání účastna na nemocenském pojištění. 
Pokud ano, nárok na kompenzační bonus nemá, 
v opačném případě ano. Zjednodušeně řečeno 
na kompenzační bonus nemají nárok osoby, 
pro něž je hlavním jejich příjem ze zaměstnání  
a podnikání tvoří spíše doplňkovou činnost. Typicky 
půjde o zaměstnance v pracovním poměru, který 
pracuje v rámci standardní týdenní pracovní doby 
a o víkendech si přivydělává jako živnostník. Ten 
na kompenzační bonus nedosáhne, neboť v rámci 

svého zaměstnání dosáhne příjmu, z nějž se odvádí 
pojistné na nemocenské pojištění.

 Platí totéž u podnikatelů, kteří současně pracují 
jako zaměstnanci na základě dohody o provedení 
práce nebo dohody o pracovní činnosti?
I v jejich případě záleží, zda jsou v důsledku svého 
zaměstnání účastni na nemocenském pojištění. 
V případě dohod o pracovní činnosti se pojistné 
platí již za zaměstnance, který dosáhl měsíčního 
příjmu 3 tisíce korun. U dohod o provedení práce 
je situace příznivější, neboť tito zaměstnanci si 
mohou bez nutnosti platit pojistné vydělat až 
10 tisíc korun. Vejdou-li se do uvedených limitů, 
mohou podnikatelé o kompenzační bonus požádat, 
přestože mají souběžné zaměstnání na základě 
uvedených dohod.

 A co studenti, kteří si vedle studia přivydělávají 
jako OSVČ?
Zákon studenty z kompenzačního bonusu nijak 
nevyjímá, i oni proto mohou o kompenzační bonus 
požádat. Stejně jako ostatní OSVČ však nesmějí mít 
souběžné zaměstnání, které by jim zakládalo účast 
na nemocenském pojištění.

 Jaká je vůbec výše kompenzačního bonusu?
Jde o 500 Kč za každý kalendářní den v tzv. prvním 
období od 12. března do 30. dubna 2020, tedy  
o celkem 25 tis. Kč. I ve druhém období od 1. května 
do 8. června 2020 zůstává výše stejná. Zda bude 
kompenzační bonus platit i pro další období, není 
v tuto chvíli jasné. Je pak třeba upozornit, že žádost 
o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 
dnů po skončení bonusového období, za nějž se 
kompenzační bonus žádá.

PROBLÉM VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ NA DUBINĚ  
I VE STUDÁNECKÉM LESE

KOMPENZAČNÍ BONUSY

 pokračování na straně 8
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V průběhu měsíců března až prosince probíhá na území našeho obvodu blokové 
čištění a čištění s odtahem. 
Při blokovém čištění se provádí kompletní vyčištění dotčené komunikace 
případně přilehlých chodníků od nánosů nečistot a travin u obrub včetně vyčištění 
kanálových vpustí. Sedm dnů před zahájením blokového čištění je rozmístěné 
dopravní značení, které upozorňuje řidiče, že musí svá vozidla zaparkovat na 
jiném místě. V případě, že tak neučiní, bude jim vozidlo odtaženo.  
Při čištění komunikací s odtahem vozidel se provádí strojní odstranění velkých 
nánosů nečistot u obrub a strojní dočištění vozovky zametacím vozem včetně 
umytí. Tento způsob čištění komunikací se provádí tam, kde nelze zajistit běžné 
strojní čištění vozovek zejména z důvodu trvalého parkování vozidel. 
Přesný harmonogram obou způsobů čištění je uveden v tabulkách pod textem.
Ostatní vozovky budou zametány strojně, s vynecháním míst, na kterých budou 
zaparkovaná vozidla. 
Dále bude prováděno strojní čištění chodníků, které jsou zařazeny do 
harmonogramu.  
Čištění města zajišťuje dle stanoveného harmonogramu čištění města Magistrát 
města Pardubic, odbor dopravy, který si vyhrazuje možnost změny termínů 
čištění komunikací.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
1. 7. Pod Zahradami – obě strany

1. 7. V Zahrádkách včetně slepé části – obě strany

1. 7. Erno Košťála parkoviště u čp. 720–722

13. 7. Tichá – obě strany 

10. 7. Dubové návrší od ul. Dubinská včetně parkovišť

20. 7. Erno Košťála od Josefa Janáčka k čp. 1000, včetně parkovišť  
u čp. 957–958

24. 7. Jana Zajíce – parkoviště před čp. 966–969 až k čp. 714

30. 7. Dašická – parkoviště před čp. 1755–1771

31. 7. Spojilská – před čp. 1773–1779

5. 8. Mandysova od U Zábran k ul. Spojilská – obě strany

5. 8. E. Košťála od J. Janáčka po čp. 1000

7. 8. Věry Junkové-Blahoutova – parkoviště + komunikace 499–506  
a u čp. 643

7. 8. Jana Zajíce – parkoviště před čp. 984–986 a vedle čp. 860–864

7. 8. Luďka Matury – parkoviště před čp. 851–852

12. 8. Dašická – parkoviště za čp. 1564 a 1565–1567

18. 8. Na Drážce obslužná komunikace od ul. V. Junkové k ul. Dašická levá 
část včetně všech parkovišť

18. 8. Josefa Janáčka – parkoviště před č.p. 947–952

19. 8. Raabova od ul. Hraniční k ul. V Lipinách

19. 8. Erno Košťála od čp. 1005 (u výměník. stanice) kolem penzionu, 
včetně parkoviště – obě strany

20. 8. Jana Zajíce – parkoviště mezi Pergolou a DK Dubina

21. 8. Luční – parkoviště před ZŠ Studánka

24. 8. Erno Košťála – parkoviště před čp. 974–979

26. 8.
Na Drážce obslužní komunikace od ul. V. Junkové k ul. Studánecká 
(pravá strana), včetně parkovišť po celé délce komunikace a točny 
MHD č. 5 – obě strany

27. 8. Luďka Matury parkoviště za čp. 851–852

8. 9. Krátká od ul. Rábova po ul. Dašická – obě strany

9. 9. Radiomechaniků

9. 9. Skrbkova – obě strany   

9. 9. Lidmily Malé od točny MHD, včetně parkoviště za zdravotním 
střediskem – obě strany

14. 9. Na Okrouhlíku od ul. Dašická k ul. Štrossova – obě strany

14. 9. U Háje od ul. Na Okrouhlíku k ul. Bezdíčkova – obě strany

16. 9. Luďka Matury – parkoviště před čp. 810-816

17. 9. Na Okrouhlíku od ul. Sezemická k ul. U Háje – obě strany

17. 9. Bezdíčkova od ul. Na Drážce k ul. Sezemická – obě strany

21. 9. 22. července od ul. Lesní k ul. Mandysova – obě strany

22. 9. Erno Košťála – parkoviště před čp. 987–989 a 994–995

23. 9. Dašická – parkoviště na křižovatce s ul. Luční

24. 9. Erno Košťála – parkoviště a komunikace před čp. 723–725 

24. 9. Erno Košťála – parkoviště před čp. 1000–1004

29. 9. Blahoutova od ul. Na Drážce k ul. K Lesu – obě strany

30. 9. U Zábran od ul. Luční po ul. Staročernská – obě strany

ČIŠTĚNÍ S ODTAHEM

30. 7. J. Janáčka – obě strany

31. 7. U Háje – obě strany

5. 8. Bezdíčkova – od ul. Na Drážce po ul. Sakařova – obě strany

25. 9. J. Janáčka – obě strany

ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ  
MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  
– PRO OBDOBÍ OD ČERVENCE DO ZÁŘÍ 2020

 Bude nutné kvůli žádosti navštívit finanční úřad osobně? A kdy dojde  
k samotné výplatě?
Tiskopis žádosti je velice jednoduchý a lze si jej stáhnout na webových stránkách 
Finanční správy. Díky pozměňovacímu návrhu se přitom do zákona dostala 
pasáž, podle níž je možné podat žádost i emailem. Samotnou žádost je sice 
nutné vlastnoručně podepsat, odeslat je však možné její oskenovanou kopii. 
Samozřejmě i nadále zůstávají zachovány ostatní možnosti jako je odeslání 
žádosti prostřednictvím pošty či datové schránky. K samotné výplatě by pak 
mělo dojít „bez zbytečného odkladu“ po podání žádosti. V praxi jde většinou  
o jednotky dnů či několika týdnů.

 Je současná podoba kompenzačního bonusu konečná, nebo se očekávají 
ještě nějaké změny?
V současné době je projednáván návrh, který by kompenzační bonus za 
specifických podmínek vztáhl i na společníky ve společnosti s ručením 
omezeným. Stejně tak se zvažuje, že by na kompenzační bonus měli dosáhnout 
i podnikatelé, kteří se vedle podnikání věnují pedagogické činnosti v pozici 
zaměstnanců, a to bez ohledu na to, kolik si jako zaměstnanci vydělají. Zda bude 
tento návrh přijat, není ke dni uskutečnění tohoto rozhovoru zřejmé.

zastupitel MO Pardubice III Mgr. Petr Tomášek, Ph.D.

KOMPENZAČNÍ BONUSY
 pokračování ze strany 7
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Drážka • Dubina • Hůrka • Slovany • Studánka  
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Info z ODŽP

SLOVO STAROSTY
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Vážení spoluobčané,
máme tu zase měsíc září, a s ním 
nové číslo zpravodaje. Letní prázdniny 
jsou nenávratně pryč a naše děti  po 
dlouhé pauze mohly opět usednout 
do školních lavic. 
Koronavirová nákaza opět ukazuje 
svoji sílu, a tak je nezbytné dodržovat 
bezpečnostní opatření v rámci 
nařízení Vlády České republiky 
a myslet na své zdraví a zdraví našich 
blízkých.
Tato skutečnost v letošním roce 
ovlivňuje celou společnost, a má 
vliv i na naše společenské a kulturní 

akti vity. Větší kulturní akce, jako je letní kino na Dubině, jsme proto 
v letošním roce raději vynechali (ale určitě na tuto tradici navážeme, 
jakmile to bude možné). O to více jsme se těšili na oblíbené opékání buřtů 
na Dubině a Drážce za doprovodu hudebních skupin. Studánecké posvícení 
letos proběhlo v neděli 6. září. Termín konání jsme z konce prázdnin 
přesunuli tak, abychom vyšli vstříc všem obyvatelům našeho obvodu 
a nikdo nebyl odjetý na prázdninách.
Ačkoliv jsme o nějaké společenské akce přišli, tak se nebojte, pokud to 
situace dovolí, budeme další připravovat.
Léto nás letos příjemně překvapilo svými dešti vými dny, což bylo po 
uplynulých suchých obdobích velmi příznivé hlavně pro zeleň a celou 
přírodu. Letní bouřky nám však v letošním roce přinesly také nemilé 
překvapení v podobě vichřice. Ta se naším obvodem přehnala 20. července 
2020 a napáchala hodně škod. Popadala nám tu spousta zdravých stromů, 

některé stromy se vyvráti ly… Více se dozvíte v článku uvnitř zpravodaje 
s názvem „Extrémní povětrnostní situace v červenci“.
V období letních prázdnin byla provedena oprava betonového parkoviště 
v ulici Blahoutova za bytovým domem čp. 607–613 a dokončena stavba 
„Stavební úpravy ve vnitrobloku v ulici Na Drážce mezi čp. 1558–1560 až 
k čp. 1561–1563“. 
V současné době se zpracovává projektová dokumentace na „Stavební 
úpravy v ulici Na Drážce před čp. 1558–1560, Pardubice“. Návrh úprav, 
bude projednán s vlastníky přilehlých bytových domů, kteří budou moci 
uplatnit své návrhy a připomínky, protože nejlépe znají místo, kde žijí.
V měsíci září byla zahájena rekonstrukce místa mezi Pergolou a Penny 
marketem. Vznikne zde společná stezka pro chodce a cyklisty. 
Též probíhá výměna písku v pískoviští ch, více se dozvíte uvnitř zpravodaje 
v článku „Pískoviště“. Dále zde najdete přehled čištění místních komunikací 
v období říjen – prosinec 2020. Služby města Pardubic a.s. v období 
nouzového stavu (od 23. 3. 2020 do 10. 5. 2020) z důvodu rozhodnutí  vlády 
v rámci bezpečnostních opatření z důvodu COVIDU-19 dočasně přerušili 
blokové čištění města. 
V říjnu 02. 10. 2020 – 03. 10. 2020 proběhnou volby  do  zastupitelstev  
krajů, které budou v letošním roce ovlivněny již uvedenou nepříznivou 
epidemiologickou situací. Volby však budou připraveny tak, abychom se 
vyhnuli co možná nejvíce případným rizikům a proto doufám, že se zde 
ve volebních dnech potkáme. Podrobnější informace se dočtete uvnitř 
zpravodaje v článku „Informace pro voliče“.
Přeji nám krásné babí léto, úspěšný podzim, poziti vní mysl, a hlavně ať se 
všichni těšíme dobrému zdraví.

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

Vítězslav Štěpánek

Pozvánka do knihovny

Informace pro voliče

všichni těšíme dobrému zdraví.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
kolísavé teploty na teploměrech nám 
naznačují, že léto a s ním spojené 
radovánky budou už brzy minulostí . 
Rozhodně, ale není důvod smutnit. 
Naopak, mám skvělou zprávu pro Vás 
všechny – obyvatele našeho obvodu 
a města, a hlavně pro řidiče. Jsem 
si jistý, že Vám zlepší náladu. Není 
žádným tajemstvím, že Pardubice 
dlouhodobě trápí nadměrná doprava. 
Ta se negati vně podepisuje nejenom 
na silniční bezpečnosti  ve městě, ale 

například i na našem zdraví. Bohužel navzdory provedení různých opatření 
se výraznější úlevy dočkáme až s vybudováním silničních obchvatů města 
Pardubice. 
Z našeho pohledu je klíčový severovýchodní obchvat, který propojí Dubinu 
s Trnovou. Jeho příprava bohužel vázne a trvá déle, než by si kdokoliv z nás 
přál. Přiznám se, že jako člen technické komise nejsem spokojený s prací 
Ředitelství silnic a dálnic, které má přípravy obchvatu na starost. Myslím 
si, že by se k takto důležité stavbě mělo přistupovat akti vněji a udělat 
maximum pro to, aby nalezlo společnou řeč s majiteli potřebných pozemků 
a konečně jsme tak mohli začít stavět, a to i s ohledem na další navazující 
klíčové stavby jako je přivaděč k již budované dálnici D35. 
Ať už to však s výkupy dopadne jakkoliv, mohu Vám prakti cky se 
stoprocentní jistotou prozradit, že příští  rok začneme stavět. Ptáte se, jak je 
to možné? Můj kolega zastupitel a současně i poslanec Marti n Kolovratník 
toti ž navrhl do zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury změny, 
díky kterým státní investoři získají přístup k pozemkům v celé délce stavby. 
Majetkoprávní vypořádání tak nově nebude blokovat přípravy, protože 
bude probíhat v samostatném paralelním řízení. Zmiňovaný zákon by měl 
být defi niti vně schválen koncem září a začít plati t by měl od nového roku. 
Pokud vše dopadne dobře pomůže nám k zahájení a zrychlení výstavby 
severovýchodního obchvatu a navazujících přivaděčů k D35. 
A proč to vnímám jako dobrou zprávu? Hlavně proto, že zmizí z ulic Na 
Drážce a Dašická kamiony a nákladní doprava. A podstatná část našeho 
obvodu se tak konečně dočká zklidnění tranzitní dopravy. 

Přeji Vám klidné prožití  druhé poloviny roku. 
Váš místostarosta, Pavel Kožíšek

Dne 30. 3. 2020 se paní Hana  Šotolová, žijící v našem obvodě, dožila 
neuvěřitelných 100 let. Celý život zasvěti la péči a starosti  o rodinu, 
vychovala jednoho syna. Velkou radostí  je jí jeden vnuk a dvě pravnoučata. 
S manželem procestovala celou Evropu. Celoživotní zálibou jí byla četba. 
 K životnímu jubileu jí byla popřát a předat dárek zástupkyně našeho úřadu. 
Ještě jednou, a jistě i za všechny občany našeho obvodu, gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví a energie.

 Pavel Kožíšek

VÝZVA
Neskrývá se vám v krabici od bot doma pod postelí poklad?

K doplnění druhého dílu knížky o Slovanech (má vyjít u nakladatelství 
Helios před Vánoci) hledáme veškeré informace týkající se Vystrkova, 
Familie a Studánky (tedy Slovan).

Jde především o:
● fotografi e
● pohlednice
● informace 

z rodinných kronik
● staré dopisy 

z 1. sv. války 
(i legionáři)

● staré rodné listy
● vojenské zápisníčky
● novinové výstřižky
● projekty a nákresy 

staveb
● pozvánky a fi remní 

loga
● jiné písemnosti  týkající se oblasti 

Hledáme také jakékoliv informace nebo fotografi e o pamětní desce 
padlým z 1. sv. války ze Studánky, umístěné do 50. let u mariánského 
křížku v ulici Pod Lipami.

kontakt: mobil 603 525 610
email: falcon.prod@seznam.cz

Lumír Sokol

jiné písemnosti  týkající se oblasti 

vojenské zápisníčky
novinové výstřižky
projekty a nákresy 

pozvánky a fi remní 

Blahopřejeme
všem občanům, kteří oslaví v podzimních 
měsících svá životní jubilea.

Všem, kteří oslaví osmdesát let 
a další kulatá jubilea, 
budou zástupci 
Městského obvodu Pardubice III 
gratulovat osobně.   

Blahopřejeme všem jménem pana 
starosty i celého městského obvodu.



Zpravodaj MO Pardubice III 3

KREATIVNÍ DÍLNIČKY 
V DOBĚ PROTIVIROVÝCH OPATŘENÍ  

KNIHOVNA DUBINA SE HLÁSÍ
Zájem o čtení v knihovně na Dubině 
v posledních letech projevuje stále více občanů, 
dokonce i z řad mladší generace. Knihovna 
v roce 2019 měla úctyhodných 1201 
registrovaných čtenářů, kdy 509 čtenářů je 
mládež do 15 let věku. Knihovna Dubina se těší 
ze zájmu občanů a velmi si ho váží.  
Čtenářská gramotnost dětí  se mění, zvyšuje 
a my se tak snažíme neustále rozšiřovat nabídku 
krásných knih i časopisů v dětském oddělení. 
Není jen naší zásluhou, že děti  chodí do knihovny 
častěji. Maminky s předškolními dětmi, které 
vedou své potomky k lásce ke knihám, nám 
velmi pomáhají a jim patří velké dík.
Nedílnou součástí  šíření dětské čtenářské 
gramotnosti  je i vzájemná spolupráce 
s mateřskými a základními školami v rámci našich 
vzdělávacích besed. Při práci s menšími dětmi 
pročítáme krásné knihy plné fantasie a větší děti  
učíme hledat a pracovat např. v encyklopediích či 
odborných knihách. 
Knihovna Dubina patří všem a můžete zde 
nalézt přes 18 ti síc knih, rozličné temati cké 
časopisy, mnoho zajímavých deskových her 
pro děti  i dospělé, turisti cké mapy a také 
úžasné audioknihy. Knihovní fond v průběhu 
roku rozšiřujeme o nejaktuálnější novinky 
rozmanitých žánrů. Nedílnou součástí  nových 

ti tulů jsou i starší knižní publikace získané darem 
od čtenářů z řad veřejnosti . I přesto, že nejde 
o nejnovější knižní hity, neubývá jim na obsahové 
zajímavosti . 
Vítáme i nápady a náměty čtenářů. Snažíme se 
pořizovat knihy na jejich přání, dokonce čtenáři 
mají možnost své typy na knihy zasílat přes 
naše webové stránky i Facebook. Další možností  
rozšíření nabídky knih v knihovně, je akti vní 
spolupráce s Krajskou knihovnou v Pardubicích 
v rámci tzv. Meziknihovní výpůjční služby. 
Za poslední rok naše knihovna našim čtenářům 
vypůjčila neuvěřitelných 46 196 knižních 
dokumentů. Pro představu bylo půjčeno 2 959 
knih naučné literatury pro dospělé, 25 906 knih 
krásné literatury pro dospělé, 995 knih naučné 
literatury pro děti , 4 755 knih krásné literatury 
pro děti , 3 678 časopisů rozličných žánrů a větší 
množství map, audioknih či deskových her.
Děkujeme našim čtenářům za jejich podporu, 
vážíme si ji a velmi nás těší. Nejste-li čtenáři, rádi 
Vás budoucí nové čtenáře u nás přivítáme a sami 
pak uvidíte jaký krásný svět fantasie, napětí  či 
dobrodružství kniha přináší. 
Informace o akcích a dění v knihovně najdete na 
našich webových stránkách i Facebooku. Těšíme 
se na Vás a na shledanou v knihovně. 

Vaše knihovnice        

Do knihovního fondu průběžně přibývají 
novinky knih, audioknih i časopisů, rozhodně je 
z čeho vybírat. Knihovna Dubina přizpůsobuje 
své prostory této náročné době, ale zároveň 
poskytuje inspiraci a materiál pro alternati vní 
dílničky dětem domů. 

Vaší přízně si velmi vážíme. 
  Těšíme se na Vaši návštěvu.

POZVÁNKA 
DO KNIHOVNY

1. 9. – 13. 9. 
Květi na – kreati vní dílničky domů

14. 9. – 27. 9.
Podzimní strom – kreati vní dílničky 
domů

28. 9. – 11. 10.
Ježek Jára – kreati vní dílničky domů

1. 10. – 30. 10.
Literární kvíz pro děti  ze ZŠ  

1. 10. – 30. 10.
Výtvarná soutěž pro MŠ „Namaluj 
nebo vytvoř ježka“ 

1. 10. – 31. 10.
Křížovka o zajímavé knihy

5. 10. – 11. 10.
Týden knihoven 

5. 10. – 11. 10. 
Roční registrace zdarma pro seniory

12. 10. – 21. 10. 
Muchomůrka 
– kreati vní dílničky domů
22. 10. – 1. 11. 
Čarodějnice 
– Halloween dílničky domů

2. 11. – 15. 11. 
Strašidláci – kreati vní dílničky domů

11. 11. 
Den válečných veteránů 
– veřejná sbírka
16. 11. – 29. 11.  
Sobík Rudolf 
– kreati vní dílničky domů
30. 11.    
Den pro dětskou knihu – akce bude 
probíhat v měsících 11/12
30. 11. – 6. 12. 
Čert a Mikuláš 
– kreati vní dílničky domů
7. 12. – 20. 12. 
Vánoční ozdoba 
– kreati vní dílničky domů
21. 12. – 3. 1. 2021 
Zimní radovánky 
– kreati vní dílničky domů

Knihovna Dubina v době, která je pro nás všechny náročná nabízí rodičům, prarodičům a především všem 
šikulům možnost si vyrábět z pohodlí domova. Připravujeme pro Vás návody na krásné dekorace, skoro živá 
zvířátka či výrobky jen tak pro radost.
Naše alternati vní kreati vní dílničky jsou pro všechny, kdo rádi vyrábějí. Stačí sledovat jen naše webové 
stránky www.knihovna-dubina.cz, náš FACEBOOK Knihovna Dubina nebo požádat na e-mailu 
knihovna.dubina@seznam.cz o zaslání návodu. Pokud budete mít cestu do knihovny, budete mít možnost 
si vzít návod i materiál přímo u nás v knihovně, kde naleznete také vytvořený vzor konkrétního výrobku.
A co jsme připravili.
Podzimní dílničky začneme květi nou, vytvoříme si ježka, z přírodních materiálů vyrobíme strom, trochu lesa 
ve formě krásné muchomůrky si doneseme domů a nesmíme zapomenout i na jednu čarodějnici.

   
Podzim nás dovede k zimnímu času. Přes Strašidláky, Čerta a Mikuláše nás dílničky dovedou i k blížícím se 
Vánocům a zimním radovánkám. 

Knihovna Vám nabízí nejen krásné knihy. Přijďte a přesvědčte se sami. Už teď se na Vás těšíme. 
                                                                                                                                                                 Vaše knihovnice
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Děkujeme Vám, za váš zájem vysadit si svůj vlastní strom na území Městského obvodu 
Pardubice III, pomůžete tím nejen sobě a svým dětem, ale i životnímu prostředí.

První krok  jste již učinili - rozhodli jste se vysadit dřevinu a můžete si vybrat lokalitu 
v  situaci  (situaci  najdete  na  webu  MO  Pardubice  III),  kde  jsou  vhodná  místa  pro  
výsadbu stromu.

Druhý  krok  –  je  nutné,  abyste  kontaktovali  odbor  dopravy  a  životního  prostředí  
Úřadu městského obvodu Pardubice III  (tel.  466 799 141), kde s vámi bude vybrán 
vhodný strom pro dané místo.

Před  výsadbou  nových  stromů  se  musí  zvážit  plánované  budoucí  využití  pozemku,  
s  ohledem  na  připravované  investiční  akce,  umístění  vysazovaných  dřevin  v  blízkosti  
bytových domů a s ohledem na jejich vzrůst v dospělosti. Výsadba by měla zlepšit kvalitu 
bydlení  v  dané  lokalitě  a  ne  ji  naopak  zhoršit.  Podmínkou  úspěšnosti  výsadby  je  též  
vhodná volba druhu, ale i faktor náročnosti na zavlažování.

Třetí krok – je nutné, abyste se rozhodli, za jakých podmínek chcete výsadbu provést.

Možnost  1:  Po  získání  souhlasu  vlastníka  pozemku  (zastupuje  Magistrát  města  
Pardubic)  si  zakoupíte  dohodnutý  druh  stromu  a  provedete  jeho  výsadbu  na  
dohodnutém  místě,  včetně  jeho  ukotvení,  hnojení  a  pravidelné  zálivky.  Strom  se  
po  jeho  vysazení  stane  vlastnictvím  města  Pardubice,  jelikož  bude  dle  platného  
občanského práva součástí pozemku, z něhož bude vyrůstat jeho kmen.

Možnost 2: Uzavřete s městským obvodem darovací smlouvu sjednanou za účelem 
darování  � nančních  prostředků  určených  na  nákup  a  výsadbu  dané  dřeviny.  Vše  
za  vás  zajistí  městský  obvod  a  sdělí  vám,  kdy  bude  realizována  výsadba,  které  se  
můžete  zúčastnit.  Následnou  povýsadbovou  péči  včetně  pravidelné  zálivky  zajistí  
městský obvod.

Chcete zasadit svuj                          vlastní strom?˚

V souvislosti  s šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu 
byla letos výjimečně prodloužena splatnost místního poplatku 
za komunální odpad, a to do 30. 6. 2020. Jako každoročně byly 
z evidence poplatníků tohoto místního poplatku vygenerovány 
složenky k úhradě poplatku. Úřad městského obvodu zasílá tyto 
složenky z vlastní iniciati vy, aby připomněly občanům povinnost 
tento poplatek uhradit. V letošním roce byla tato distribuce složenek 
provedena v našem obvodu na přelomu měsíců února a března 
každému občanovi přímo do schránky. Chtěli bychom občany 
upozornit na to, že stejně jako v předchozích letech byly i letos zasílány 
složenky s částkou, která zahrnuje jak místní poplatek na rok 2020, tak 
i případné nedoplatky z předchozích let.
Pokud jste dosud svoji poplatkovou povinnost nesplnili, předejděte 
tomu, aby byl správce poplatku nucen přikročit k sankcím na základě 
§ 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (možnost provést 
navýšení až do výše trojnásobku neuhrazeného poplatku, který je již 
po splatnosti ). 

Posledním krokem k vymožení neuhrazeného poplatku TKO je exekuční 
příkaz. K těmto exekucím bylo již v minulosti  v mnoha případech 
přikročeno. Poplatník – dlužník, který nechá situaci dojít až do této 
fáze, se nevyhne uhrazení nejen poplatku, případného navýšení, ale 
i značně vysokým exekučním nákladům. 
Poplatníci, kteří ještě nesplnili poplatkovou povinnost, mohou místní 
poplatky uhradit výše uvedenou složenkou, převodem na účet (č. účtu 
je 181 632 479/0300), nebo v hotovosti  / kartou na pokladně ÚMO 
Pardubice III. Při platbě převodem na účet je nutno uvést variabilní 
symbol poplatníka (je uveden na složence nebo ho lze zjisti t telefonicky 
u příslušné pracovnice úřadu). 
Pokud nebude u přijaté platby možno zjisti t variabilní symbol, nelze 
správně přiřadit platbu na příslušného poplatníka.
Informace o poplatcích TKO je možné získat u správce místního 
poplatku městského obvodu. Kontakt je: telefonní číslo +420 466 799 
135 paní Škodová Iveta, e-mail iveta.skodova@umo3.mmp.cz.

Iveta Škodová, správce poplatku

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU 
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH 
ODPADŮ (TKO)
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INFORMACE PRO VOLIČE

INTERNET NA DUBINĚ A NA DRÁŽCE

Rozhodnutím prezidenta republiky byly dne 14. dubna 2020 
vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, které se budou konat ve 
dnech 2. a 3. října 2020 (pátek od 14:00 – 22:00 hodin, sobota 8:00 
– 14:00 hodin). 
Právo volit do zastupitelstva kraje má občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen 
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu 
příslušného kraje. 
Nejpozději 3 dny před volbami budou občanům doručeny do 
schránek místa trvalého bydliště hlasovací lístky pro volby do 
Zastupitelstva Pardubického kraje. Hlasovací lístky budou též  
k dispozici na podatelnách všech úřadů městských obvodů a na 
podatelně magistrátu města a ve dny voleb ve všech volebních 
místnostech. Žádáme občany, aby si zkontrolovali označení svých 
schránek pro bezproblémové doručení hlasovacích lístků.
Občané mohou volit ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště, 
a to buď přímo ve volební místnosti anebo výjimečně ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, na vyžádání do přenosné volební 
schránky. V tom případě může volič požádat o návštěvu členů 
volební komise s přenosnou volební schránkou (ale pouze v případě, 
že se volič nachází v rámci volebního okrsku, kde má trvalý pobyt).
Číslo volebního okrsku je uvedeno na obálce s hlasovacími lístky, 
které jsou voličům doručeny. Voličům je též umožněno volit na 
voličské průkazy, pokud nebudou ve dnech voleb v místě svého 
trvalého bydliště, avšak pouze v jiné obci v územním obvodu kraje, 
jehož jsou občany. O vydání voličského průkazu může požádat občan 
s trvalým bydlištěm na území MO Pardubice III na našem úřadě, a to 
písemně do 25. 9. 2020 nebo osobně až do 30. 9. 2020 do 16 hodin, 
kdy se uzavře stálý seznam voličů.

Jak hlasovat a možné úpravy hlasovacího lístku:
Ve volbách do krajských zastupitelstev voliči volí jednu politickou 
stranu, politické hnutí nebo koalici vložením hlasovacího lístku  
v úřední obálce do volební schránky. Na hlasovacím lístku může volič 
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku označit kandidáty, kterým dává přednost.

Hlasování:
•  Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost  

a státní občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po záznamu 

do výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise 
úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise 
vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.  
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno.

•  Poté volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. 
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel, 
hlasovací lístek, event. upravený zakroužkováním až 4 kandidátů.

•  Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou 
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo 
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

•  Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským 
průkazem mimo místo svého trvalého bydliště, odevzdá tento 
průkaz okrskové volební komisi, bude zapsán do seznamu voličů 
a bude mu umožněno hlasovat.

Zákon o zvláštních způsobech hlasování umožňuje hlasovat 
voličům toho času v karanténě (omezení osobní svobody  
z důvodu ochrany zdraví lidu) a to hlasování z motorového 
vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování), hlasování 
v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno  
a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Zvláštní 
způsoby hlasování zajišťují speciální hlasovací komise složené ze 
tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem. Zvláštní 
způsob hlasovaní zajišťuje a koordinuje krajský úřad ve spolupráci  
s Armádou ČR a Policií ČR. Bližší informace poskytne krajský úřad.

Vzhledem k současné nelehké situaci v souvislosti s epidemií  
Covid-19, žádáme všechny voliče o dodržování aktuálních 
hygienických a bezpečnostních pravidel. 

Je na zvážení každého voliče, zda si vezme vlastní psací potřeby pro 
zaškrtnutí preferenčních hlasů.

Ing. Irena Štěpánková
tajemník ÚMO Pardubice III

V současné době je stále velká poptávka po spolehlivém, stabilním 
a rychlém internetu.
Městský obvod Pardubice III začal jednat se společností CETIN  
o modernizaci infrastruktury na vysokorychlostní optický internet 
na sídlištích Dubina a Drážka. Cílem této spolupráce je nabídnout 
občanům stabilní rychlosti připojení k internetu dosahující 1 Gb/s. 
Jedná se o nejmodernější optické technologie tzv. FTTH (Fiber to the 
Home – tedy optické vlákno do domu), která nabízí pokládku nových 
optických kabelů a napojení jednotlivých domů a bytů na optickou 
síť. Dojde tak k zásadnímu zlepšení nabídky připojení k internetu. 
Občané dané lokality se budou moci připojit rychlostí až 1000 
Mbit/s. Díky využití technologie optických vláken bude připojení 
nejen dostatečně rychlé, ale i spolehlivé, stabilní a s možností 
dalšího rozvoje v budoucnu. 

Občané si tak budou moci vybrat z nabídky více než 18 různých 
operátorů - https://zrychlujemecesko.cz/poskytovatele
Optické připojení bude zajištěno zdarma pro celý dům, tj. ke 
každému bytu nebo jiné jednotce (komerční, nebytové, rozestavěné 
i plánované). V zájmu co nejrychlejší realizace bude CETIN  
v uvedených lokalitách již brzy kontaktovat majitele domů nebo 
předsedy SVJ s žádostí o vyjádření souhlasu k napojení domu na 
optickou síť CETIN. Jeho udělením se majitel nebo SVJ nezavazuje 
k objednávce žádných služeb. Konkrétní technické řešení pro daný 
dům bude odsouhlaseno vždy před samotnou realizací oběma 
stranami.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta obvodu
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POLICIE ČR INFORMUJE 
A HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉ POSILY

Obvodní oddělení Pardubice 3 sídlí v ulici Jana Zajíce. Jeho vedoucím je 
policista s 19 letou praxí nadporučík Pavel Makula, zástupcem nadporučík 
Patrik Ticháček.
O bezpečnost v „dubinské“ územní působnosti, do které náleží nejen 
106 pardubických ulic, ale ještě 43 dalších obcí, se stará 23 policistů  
a jedna policistka. I tady je místo pro nové zájemce, kteří by měli zájem 
doplnit řady místního útvaru.
Co se v našem širokém rajónu (140 km2) děje nejčastěji?  
Zaměříme-li se na letní prázdniny, tak v období od července do konce 
srpna zde místní policisté řešili celkem 180 událostí (téměř 70 trestných 
činů a 110 přestupků). Mezi nejpočetněji oznámené se řadí řízení pod 
vlivem alkoholu a jiných návykových látek, maření výkonu úředního 
rozhodnutí, krádeže kol, drobné krádeže v obchodech, krádeže mobilních 
telefonů, ale i sousedské či rodinné spory a neplnění vyživovací 
povinnosti. 
Nejzajímavější případ vloupání se stal v srpnu, kdy neznámý pachatel 
překonal zabezpečená vrata garáže, odkud odvezl dva motocykly Java 
350 a radiomagnetofony Tesla. Škodu majitel vyčíslil na stotisícovou 
částku. Tento pachatel spravedlnosti uniká. Pokud víte, kdo má krádež 
na svědomí, nebo kde motorky a magnetofony skončily, určitě volejte 
na číslo 974 566 721. To je ostatně kontakt na dozorčí službu zdejšího 
oddělení.

por. Mgr. Eva Maturová
tisková mluvčí Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

SEČ TRÁVNÍKŮ
V letošním roce se množí dotazy ohledně seče trávníků. Někteří 
poukazují na nedostatečný počet sečí a vysokou trávu, a jiní proč 
sekáme všechny plochy a některé neponecháme v částečné 
údržbě.  
Smluvní vztah na údržbu trávníků se schvaluje již počátkem 
daného roku, a vzhledem k suchému klimatu v předchozích letech 
a doporučení odborníků se proto frekvence sečí snížila. Naopak 
se zvýšila výsledná výška trávníků a byly vymezeny plochy, které 
jsou sekány částečně. Vše bylo realizováno z principu kroků proti 
suchému klimatu. 
V tomto roce jsou trávníky na veřejném prostranství sečeny  
5x ročně s výjimkou ploch dětských hřišť, sportovišť, 
odpočinkových zón a ploch pro volné pobíhání psů, kde je seč 
prováděna 7x ročně. V okrajových částech našeho obvodu byly 
vybrány plochy, kde je seč prováděna pouze 3x ročně, z důvodu 
podpoření biodiverzity.
Počasí nás ale překvapilo, místo suchého léta máme léto s vyššími 
dešťovými srážkami. Více dešťových srážek způsobilo rychlý růst 
trávy. S ohledem na větší množství narostlé trávy a tím i větší 
množství posekané hmoty se zvýšila náročnost seče a délka jejího 
provádění. Délka třetí seče byla ovlivněna i popadanými stromy 
z červencového povětří a častými dešťovými dny, kdy docházelo 
k podmáčení terénu a technika nemohla vjet na travnaté plochy, 
neboť by se bořila a ničila trávníky.

za odbor dopravy a životního prostředí
Ing. Lenka Vacinová
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Žijeme přítomností, to je asi v pořádku. Avšak až 
příliš často se setkávám ve své praxi s tím, že naše 
starší spoluobčany a vlastně i jejich děti, zaskočí 
náhlé zhoršení zdravotního stavu a potřeba pomoci 
se sebepéčí. Ač si to mnoho z nás nechce připouštět, 
se stářím se mohou některé věci změnit, budeme 
mít například potíže s chůzí, budeme pomalejší, hůř 
uvidíme nebo uslyšíme, nedosáhneme tak vysoko, 
hůř se nám bude ohýbat, vylézat z vany. V momentě, 
kdy si tohle připustíme, můžeme přemýšlet nad tím, 
jak se na stáří připravit. První a zásadní věcí je dle 
mého názoru, připravit svůj domov na to, aby nám 
později byl oporou a mohli jsme v něm zůstat co 
nejdéle samostatní. 
Jedna ze zásadních věcí je, upravit si vhodně byt, 
tak aby byl co možná nejvíce bezbariérový. Kde 
to lze, je vhodné se vyhnout schodům a dalším 
výškovým rozdílům, jako jsou vysoké prahy nebo 
lišty. Jedna z nejdůležitějších věcí je dle mého 
názoru vyřešení osobní hygieny, tudíž přizpůsobení 
koupelny potřebám seniorů. Ideální je sprchový 
kout s protiskluzovou dlažbou bez vysoké vaničky  
a se sedátkem. Vhodná je dlažba, která se neleskne, 
neboť u lidí s nějakou kognitivní poruchou, například 
Alzehimerovou nemocí by totiž mohla evokovat 
dojem vodní nebo ledové plochy. Lesklá plocha, 
by tak mohla být pro ně nebezpečná. Důležitý je 
i dostatek prostoru pro případy, kdy bude člověk 
potřebovat pomoc od druhých či bude používat 
chodítko nebo vozíček. Určitě jsou vhodná také 

madla, aby se člověk měl čeho zachytit. Na toaletu 
lze pořídit nástavec, aby se člověku lépe vstávalo,  
a opět jsou velmi vhodná madla k zachycení. 
Důležité je také podívat se na šířku dveří. Pokud 
to jen trochu jde, zvětšit dveřní otvory na šíři 
minimálně 90 cm lépe 100 cm. I toto ulehčí do 
budoucnosti seniorovi pohyb po bytě. Doporučuji 
také odstranit z míst, kde se hodně chodí, volně 
položené koberečky, o které se dá snadno 
zakopnout. Dalším místem, které bychom si měli 
upravit, je kuchyň. A to opět tak, aby vyhovovala 
potřebám, které budu mít ve stáří. Například 
je vhodné umístit spotřebiče do takové výšky, 
abychom se k nim nemuseli ohýbat, ale zároveň 
nesmí být zase vysoko. Dolní skříňky by pak měly 
být vybaveny šuplíky, neboť jsou pro manipulaci  
a vytahování věcí pohodlnější. Podstatné je nechat 
si v kuchyni jen to, co opravdu užíváme. 
Zamyslet se je také potřeba nad tím, kde člověk 
spí a kde odpočívá. Určitě je vhodné pořídit si vyšší 
postel, aby se mi z ní dobře vstávalo. Ideální je postel 
polohovací, kterou si člověk může napolohovat 
tak, aby mu to nejvíce vyhovovalo. Zároveň to do 
budoucnosti usnadní péči, pokud člověk zůstane 
ležet na lůžku trvale. Ideální je také polohovací 
křeslo, ve kterém člověk může odpočívat, sledovat 
TV, číst si, případně se věnovat ručním pracím. 
Důležité je také vybrat správné osvětlení, případně 
lupu ke zvětšení písmen. V dnešní době se dá 
sehnat i osvětlení s lupou.  

Svět se stále vyvíjí a existuje mnoho technologií, 
které nám mohou ve stáří pomoci a zajistit tak 
naše bezpečí. Existují senzory pohybu, které 
rozsvítí světla, když jde v noci člověk na toaletu. 
Dále pak bezpečností zařízení, jako jsou detektory 
kouře do kuchyně, detektory zaplavení, hlásiče 
oxidu uhelnatého, dálkové ovládání topení nebo 
klimatizace, které ocení například pečující o lidi 
s demencí v době, kdy nemohou být u svého 
blízkého doma. Různá senior tlačítka, aplikace, 
které upozorňují, že je čas vzít si léky, hlasové 
ovládání některých přístrojů. Možností je dnes 
spousta a tak v době, kdy je nedostatek míst  
v domovech pro seniory, je nutné se připravit na 
to, aby senior mohl ve svém vlastním domově 
zůstat co nejdéle, což si jistě každý z nás přeje.  
Medicína zásadně prodloužila průměrnou dobu 
života a již není výjimkou, že se lidé dožívají 90 či 
100 let. Abychom si však mohli tento věk užívat 
co nejdéle, je potřeba o stáří začít uvažovat 
s dostatečným předstihem, aby byl člověk 
na tuto dobu připravený. O své budoucnosti 
rozhodujeme už nyní, přestože se zdá, že je 
stáří ještě daleko. Jedině tak může člověk prožít 
plnohodnotný život i v jeho poslední části tam, 
kde je mu nejlépe, tedy doma. 

Mgr. Monika Kopecká
zastupitelka MO Pardubice III

Městský obvod Pardubice III bude v září 2020 
provádět výměnu písku v pískovištích ve své 
správě. Výměna písku je prováděna pravidelně po 
2 letech z hygienických důvodů a z důvodu snížení 
rizika kontaminace písku cizorodými látkami. 

Na území městského obvodu je nyní 32 pískovišť, 
která jsou umístěná buď jako samostatná nebo 
jako součást dětského hřiště. Jsou prováděny 
pravidelné kontroly herních prvků a pískovišť 
včetně dopadových ploch. Oproti roku 2018 bylo 5 

pískovišť zrušeno z důvodu jejich nevyužívání nebo 
technického opotřebení. Někde byla pískoviště ve 
špatném stavu nahrazena novými.

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

NIKDY NENÍ PŘÍLIŠ BRZY NA TO, ZAČÍT 
SE CHYSTAT NA STÁŘÍ

PÍSKOVIŠTĚ

Evid. číslo 
pískoviště

Umístění pískoviště
Evid. číslo 
pískoviště

Umístění pískoviště

1. Erno Košťála čp. 1002 20. Bartoňova čp. 833
2. Erno Košťála čp. 1000 21. Bartoňova čp. 831
3. Erno Košťála čp. 996 22. Bartoňova čp. 839 (u dětského hřiště)
4. Erno Košťála kryt CO mezi čp. 972 a čp. 989 23. Na Drážce čp. 1493
5. Erno Košťála čp. 975 25. Na Drážce před čp. 1550
6. Dubinská čp. 741 26. Na Drážce z boku čp. 1549 odpočinková zóna vnitroblok s dětskými hřišti
7. Dubinská čp. 738 27. Na Drážce před čp. 1553
8. Dubinská čp. 722 28. Studánecká za čp. 1568
9. Jana Zajíce u DH Opavia (mezi ZŠ Dubina a cyklostezkou) 29. Sezemická čp. 1353

10. Jana Zajíce u DH Opavia (mezi ZŠ Dubina a cyklostezkou) 30. Na Drážce čp. 418 
11. Jana Zajíce čp. 961 u dětského hřiště 31. Na Drážce čp. 345
12. Jana Zajíce čp. 984 u dětského hřiště 32. Na Drážce čp. 351
14. L. Matury čp. 851 33. Na Drážce čp. 1538
16. Blahoutova čp. 621-623 v oploceném DH 34. Na Drážce čp. 1559
17. Lidmily Malé - hřiště čp. 601-602 36. Na Drážce čp. 1564 – v oploceném DH Zelená brána
19. Bartoňova čp. 849 z boku bytového domu 37. Spojilská v oploceném dětském hřišti z boku bytového domu čp. 1779
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V průběhu měsíců března až prosince probíhá na území našeho obvodu blokové 
čištění a čištění s odtahem. 
Při blokovém čištění se provádí kompletní vyčištění dotčené komunikace 
případně přilehlých chodníků od nánosů nečistot a travin u obrub včetně vyčištění 
kanálových vpustí. Sedm dnů před zahájením blokového čištění je rozmístěné 
dopravní značení, které upozorňuje řidiče, že musí svá vozidla zaparkovat na 
jiném místě. V případě, že tak neučiní, bude jim vozidlo odtaženo.  
Při čištění komunikací s odtahem vozidel se provádí strojní odstranění velkých 
nánosů nečistot u obrub a strojní dočištění vozovky zametacím vozem včetně 
umytí. Tento způsob čištění komunikací se provádí tam, kde nelze zajistit běžné 
strojní čištění vozovek zejména z důvodu trvalého parkování vozidel. 
Přesný harmonogram obou způsobů čištění je uveden v tabulkách pod textem.
Ostatní vozovky budou zametány strojně, s vynecháním míst, na kterých budou 
zaparkovaná vozidla. 
Dále bude prováděno strojní čištění chodníků, které jsou zařazeny do 
harmonogramu.  
Čištění města zajišťuje dle stanoveného harmonogramu čištění města Magistrát 
města Pardubic, odbor dopravy, který si vyhrazuje možnost změny termínů 
čištění komunikací.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
5. 10. K Pardubičkám od ul. Dašická po podchod pod tratí

5. 10. Dubinská komunikace ve tvaru U od čp. 728–737 včetně parkovišť

6. 10. Na Hrázi, celá od ul. K Lesu – obě strany

7. 10. Jana Zajíce parkoviště před čp. 860–864

16. 10. Luďka Matury parkoviště mezi čp. 857–859 a 853–856

21. 10. Úzká

21. 10. Lesní od ul. Spojilská k ul. Potěšilova – obě strany

26. 10. Rumunská

30. 10. Bartoňova nové parkoviště mezi domy čp. 821 a čp. 833

30. 10. Komunikace z ul. Dubinská po čp. 1095 a od 1085–1089

20. 11. Luční – od čp. 238 do čp. 126 podél areálu školy

30. 11. Lesní – celá

7. 12. Pod Lipami – od ul. Pod Zahradami po ul. Na Kopci

10. 12. Okružní – před čp. 1539–1545

10. 12. Bartoňova – parkoviště od čp. 845 k čp. 841–840 a k čp. 839

15. 12. Bartoňova – od čp. 835–839

15. 12. U Háje – celá

ČIŠTĚNÍ S ODTAHEM

2. 10. spojovací. kom. mezi ul. E. Košťála a Dubinská včetně parkovišť

6. 10. V. Junkové – obě strany

16. 10. E. Košťála – obě strany

29. 10. E. Košťála – parkoviště a komunikace mezi ZŠ Dubina a čp. 974–979

29. 10. E. Košťála – parkoviště a komunikace mezi ZŠ Dubina a čp. 974–979

ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉHO OBVODU 
PARDUBICE III – PRO OBDOBÍ 
OD ŘÍJNA DO PROSINCE 2020

V letním období (dne 20. července 2020) se územím našeho městského 
obvodu prohnala bouřka s nárazovým větrem, při které došlo k vyvrácení 
nebo k silnému poškození 48 ks zdravých stromů. Z důvodu zásahu do 
provozní stability musely být stromy pokáceny. 
U 13 ks stromů byl nutný ořez z důvodu poškozených (ulomených) větví. 
Proběhlo několik kontrol stromů a postupně byly odstraňovány vzniklé 
škody na majetku města. V blízkosti některých vyvrácených stromů 
došlo k uvolnění kořenové soustavy u stromů rostoucích v těsné blízkosti 
(kořenové soustavy stromů jsou vzájemně propletené a tím, že došlo 
k vývratu, tak se nenávratně změnilo ukotvení zbylých stromů), a proto 
musely být pokáceny i když vypadaly zdravě.
Povětrnostní situace byla sice krátkého trvání, v řádu několika minut, ale za 
to velmi silná. Jednalo se o nepříznivý povětrnostní vliv, který měl povahu 
vyšší moci, kterou nelze předvídat. 
Po této situaci se na nás mnoho z vás obracelo s prosbou o preventivní 
pokácení stromů pro případ dalšího extrémního počasí. Všechny stromy, 
které rostou mimo lesní pozemky, jsou chráněny zákonem o ochraně 
přírody a krajiny. Nelze je kácet pouze z preventivních důvodů. Každý 
strom představuje určité riziko. Toto riziko nesmí být nadměrné, a to při 
běžné povětrnostní situaci. Extrémní situací je vyšší moc, kterou nelze 
předvídat a už vůbec nelze kvůli tomu kácet všechny stromy, které by 
mohly spadnout. Při těchto situacích se hlavně lámou a vyvrací zdravé 
stromy se širokou a hustou korunou, která se snaží odolat větru.  Pokud 
bychom vykácely všechny stromy, které mohou představovat riziko  
v takto extrémních situacích, brzy bychom neměli ve městech dostatek 
kyslíku, stínu a vzdušné vlhkosti, která snižuje teplotu okolí. Nic, co by  
nám snižovalo prašnost a tlumilo hluk. 
Každý strom roste řadu let, a ty zdravé mají ve městech svou významnou 
ekologickou funkci, kterou nelze ničím nahradit. Ke kácení musí být 
dán zákonný důvod, a ten rozhodně není dán formulací „… co kdyby  
náhodou ...“.
Tímto jsme Vám chtěli pouze vysvětlit, že každá situace má dvě strany. 
Samozřejmě jsme pro zvyšování bezpečnosti a odstraňování nadměrného 
rizika spojeného s existencí stromů se statickými defekty. Na druhou 
stranu musíme chránit stromy, které jsou zdravé a plní svou funkci, neboť 
tak z opačného pohledu chráníme zdraví všech.
Na území Městského obvodu Pardubice III jsou prováděny pravidelné 
vizuální kontroly stromů, minimálně 4x ročně je každý strom zkontrolován. 
U stromů, kde je vizuální kontrolou zjištěna snížená provozní bezpečnost 
(např. tlaková vidlice) se kontrola provádí častěji. 

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY
Vzhledem  k  opětovnému  šíření  onemocnění  COVID-19  je  nezbytné  
nastavit potřebná opatření.
Úřad zůstává otevřený v běžných úředních hodinách. Žádáme Vás však, abyste své 
záležitosti vyřizovali s úředníky pokud možno bezkontaktně, tedy e-mailem, 
datovou schránkou nebo telefonicky. V případě nutnosti osobní návštěvy úřadu, 
prosíme o bezpodmínečné dodržování aktuálních hygienických a bezpečnostních 
opatření.                                                                                              Děkujeme za pochopení

EXTRÉMNÍ 
POVĚTRNOSTNÍ 
SITUACE V ČERVENCI 
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Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoce, čas svátků a konec 
roku 2020 a s ním i poslední číslo 
našeho zpravodaje. Letošní rok je díky 
různým omezením náročnější než roky 
minulé. Přesto všechno ale věřím, že 
se posouváme blíž a blíž k vítězství nad 
zákeřným virem a zároveň bych vám 
chtěl moc poděkovat za dodržování 
bezpečnostních opatření a za to, že 
myslíte na zdraví své a svých blízkých.
I v tomto náročném období se v průběhu 
letošního roku podařilo realizovat několik 
akcí: „Oprava betonového parkoviště 

v ulici Blahoutova za bytovým domem čp. 607–613“, investiční akci 
„Stavební úpravy ve vnitrobloku v ulici Na Drážce mezi čp. 1558–1560 
až k čp. 1561–1563“. Na základě přání pejskařů byla rozdělena oplocená 
plocha pro volné pobíhání psů v ulici Blahoutova. Byly provedeny opravy 
stávajících chodníků. Ve Studáneckém lese dostaly nový mlatový povrch 
další 2 lesní stezky – H3 a H5. V ulici Na Drážce u čp. 418 byl vybudován 
bezpečný přechod pro chodce se středovým ostrůvkem na silnici č. I/36, 
včetně přístupových chodníků.
Celoročně byla prováděna údržba a oprava místních komunikací, dětských 
hřišť a sportovišť, veřejné zeleně a dřevin. 
V současné době se dokončuje projektová dokumentace na „Stavební 
úpravy v ulici Na Drážce před čp. 1558–1560, Pardubice“. Ve spolupráci 
s městem připravujeme v příštím roce realizaci stavby: „Regenerace 
panelového sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B“, v rámci které budou 
provedeny úpravy části sídliště Dubina u bytových domů čp. 1006–1007  
a čp. 1008–1011, konkrétně regenerace veřejného prostranství,  
vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukce veřejného osvětlení, 

sadové a terénní úpravy, kontejnerová stání a další související prvky. Dále 
plánujeme odstranění přístupové rampy do objektů čp. 983, jejíž stav je 
havarijní a vybudování výtahu.
V letošním roce společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. dokončila 
rekonstrukci kanalizace v ulici Sezemická a město zde provedlo pokládku 
asfaltového povrchu na komunikaci. MO plánuje v příštím roce akci „Oprava 
chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku 
s ul. Bezdíčkova (před BD čp. 1374–1375, čp. 1376–1377 a čp. 1397)“.
Na podzim proběhla schůzka s městskou policií a policií ČR. Jednali jsme  
o pravidelných bezpečnostních akcích na území našeho obvodu. Jsem rád, 
že se nám podařila navázat spolupráce a můžeme počítat s podporou jak 
městské policie, tak i policie ČR.
V říjnu jsme ve spolupráci se Službami města Pardubic a.s. spustili „Pilotní 
projekt odděleného sběru bioodpadu v sídlištní zástavbě městského 
obvodu Pardubice III, v místní části Dubina a Slovany“. Cílem projektu 
je zjistit zájem o třídění, snížit produkci odpadu na minimum a efektivně 
využít vše, co již nepotřebujeme. Do kontejneru lze odkládat odřezky  
a slupky z ovoce a zeleniny, shnilé ovoce a zeleninu, skořápky ořechů, 
vajec, sedliny kávy a čaje (i s filtrem), pokojové květiny, řezané květiny (bez 
spojovacích drátů, stuh apod.), hlínu z květináčů, listí, plevel, trávu. Proto 
není vhodné, abyste bioodpad vhazovali do kontejneru v plastových 
pytlích, taškách apod. Doporučujeme jej v domácnosti třídit např. do 
plastového kbelíčku, který lze po vysypání a vymytí opakovaně použít.
Na závěr mi dovolte vyjádřit své poděkování všem členům rady  
a zastupitelstva i svým spolupracovníkům na úřadě městského obvodu za 
celoroční práci a společnou snahu o postupné rozvíjení našeho obvodu.
Přeji vám prožití  krásných a pohodových vánočních svátků ve vzájemném 
porozumění nejen v tomto období a mnoho zdraví, štěstí  a úspěchů v roce 
2021.

Váš starosta 
Vítězslav Štěpánek

Vítězslav Štěpánek

Pozvánka  
do knihovny

Šťastné Vánoce a úspěšný nový rok 2021
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SLOVO NAŠICH ZASTUPITELŮ

VÁNOČNÍ STROM 

Milí spoluobčané,
chtěli bychom Vás v tento sváteční čas pozdravit a popřát Vám krásné 
svátky a šťastný nový rok 2021, který jak věříme bude pro všechny  
z nás lepší a šťastnější než ten aktuální, nejvíce Vám přejeme pevné 
zdraví.
V našem zpravodaji Vás společně s dalšími kolegy zastupiteli 
pravidelně informujeme o investičních akcích našeho obvodu. 
Není bez zajímavosti, že řadu dopravních staveb u nás zajišťují také 
státní investoři a Statutární město Pardubice. Sepsali jsme proto 
stručný přehled toho, co se na území našeho obvodu bude realizovat  
z pohledu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správy železnic.
Mezi příjemná zlepšení naší bezpečnosti jistě patří nový přechod 
Na Drážce, který na státní silnici vybudovalo Statutární město 
Pardubice. I když tato frekventovaná silnice vede mezi našimi domy 
a okolo obchodního střediska, je to stále státní silnice I. třídy. Součástí 
přechodu je nový ostrůvek se zúžením, na který možná budou nadávat 
projíždějící řidiči a nové nasvětlení přechodu.  Důvod je však prostý. 
Jde nám o bezpečnost chodců a toto řešení je velmi efektivní. Jako 
„dopravní poslanec“ a spolutvůrce zákonů vždy tvrdím, že mimo města 
mají mít vozidla co nejlepší podmínky. Uvnitř obcí tomu ale má být 
jinak. Zde mají mít prioritu občané, kteří zde žijí. 
Zmíněná státní silnice přechází o pár set metrů dál v tzv. „rychlodráhu“. 
Řadu let jsme společně se starostou Vítězslavem Štěpánkem řešili úpravu 
její křižovatky s ulicí Dašická. Původně se měla opravovat letos v létě, 
ale vše se odsunulo. Stavební práce koordinujeme s magistrátem, který 
letos postupně buduje po celém území města nové semafory a ŘSD, které 
buduje dálnici D35 Opatovice – Ostrov a právě tímto místem aktuálně 
projíždí extrémní množství nákladních vozidel, která přivážejí materiál 
na nedalekou stavbu dálnice D35. Je proto logické, že velkou opravu 
frekventované křižovatky můžeme provést až po dokončení semaforů  
a zároveň až poté, co dálniční stavba nebude potřebovat tolik 
nákladních vozidel. Reálný odhad je jaro 2022. 
Nejvíce dotazů však registrujeme k severovýchodnímu obchvatu  
města, který začne hned vedle obchodního domu Lidl na kruhové 

křižovatce u pracovny. Máme pro Vás skvělou zprávu. Minulý týden 
jsme se osobně informovali u kolegů z ŘSD, na ministerstvu dopravy  
i v Poslanecké sněmovně. Akce je těsně před dokončením přípravy a stát 
ji má pevně ukotvenou v rozpočtu na příští rok. Poslední spory o pozemky 
směřují k vyvlastnění a konkrétně v tomto případě pomůže konkrétní 
změna liniového zákona 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní 
infrastruktury, kterou prosadil právě Martin Kolovratník. Nic tak nebrání 
tomu, aby se stavební povolení stalo právoplatné v celé délce trasy  
a následně může začít stavba. Pro informaci dodáváme, že ŘSD  
v těchto dnech vypisuje soutěž na zhotovitele. Stavba tak opravdu začne  
v jarních měsících!
 Kromě silničářů je v našem obvodu aktivní také Správa železnic. Určitě 
víte, že začala velká modernizace Pardubického nádraží, a to včetně 
kolejiště, protože modernizace a stavební práce na železničním uzlu 
Pardubice zasahují až k nám do obvodu. Věděli jste, že přímo k zastávce 
u nemocnice povede nová, třetí kolej na koridoru? Na trase vznikne 
také nová zastávka „Pardubice – město“ u podchodu k poliklinice 
Vektor. Budou sem zajíždět vlaky například od Hradce Králové nebo  
od Přelouče. Takže ti z nás, kdo to mají k nemocnici blízko, budou moci 
brzy odjíždět vlakem do práce nebo do školy přímo z území našeho 
obvodu.
S tím souvisí příprava „ostřešanské spojky“. Zatím tato akce ekonomicky 
nevychází a stavět se zatím nebude. Přesto o jejím definitivním 
zamítnutí ještě není rozhodnuto. Je potřeba pečlivě zvážit všechny 
okolnosti. 
Závěrem bychom ještě jednou rádi využili příležitosti a popřáli všem 
krásné Vánoce, klidné svátky a šťastný nový rok 2021. 
A pokud Vás napadá, jak bychom si mohli každodenní život v našem 
obvodu zlepšit a zkvalitnit, napište nebo volejte – my zastupitelé obvodu 
jsme Vašimi sousedy a pracujeme pro Vás. 

Pavel Kožíšek 
místostarosta městského obvodu

Martin Kolovratník
zastupitel, poslanec Parlamentu ČR

V letošním roce jste si jistě všimli nově ozdobeného vánočního 
stromu před Úřadem městského obvodu Pardubice III. Jedná se  
o kanadskou jedli, která byla vysazena v roce 2005 jako vánoční strom a již 
nám dorostla. Oproti předchozí vánoční výzdobě jsme zvolili světelné LED 
řetězy v bílo-modré barvě.
Při kontrole původních 
vánočních řetězů bylo totiž 
zjištěno, že červencová 
bouřka s nárazovým větrem 
nám poškodila nejen stromy, 
ale i vánoční světelné řetězy 
trvale osazené na borovicích 
u úřadu. 
Bohužel nemůžeme vyhovět 
přání dětí a na vrchol 
stromu umístit vánoční 
kometu nebo hvězdu, neboť 
se jedná o mladý strom, 
který poroste a mohlo by 
dojít k jeho poškození.

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří oslavili a oslaví svá 
životní jubilea.
Všem, kteří oslavili a oslaví  
osmdesát let a další kulatá jubilea,  
budou zástupci Městského  
obvodu Pardubice III  
gratulovat osobně,  
a to hned, jakmile  
pominou mimořádné  
události a bude bezpečné  
oslavence navštívit.   

Blahopřejeme všem jménem  
pana starosty i celého  
městského obvodu.
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Soutěžní křížovka
Milí čtenáři, 
knihovna na Dubině pro Vás připravila soutěžní křížovku. 

 1. Hanba || pardon.
 2. Korálový ostrov || pití (česky) || hlodavec.
 3. Lyžařská disciplína || křestní jméno (15. 8.) || formát.
 4. Kniha autorky P. Dvořákové || zabijačková pochoutka || domácky Adam.
 5. Dialekt, herec a moderátor Marek (příjmení) || značka křemíku.
 6. Obsah (slohová) || den v týdnu.
 7. Jméno literární hrdinky L. N. Tolstoje || bál || pochutina.
 8. Bájný řecký pták || název knihy Josefa Klímy || trumf v kartách. 
 9. Topné těleso || lahvička na léky.
 10.  Kniha autorky Gilly Macmillan || zvuková shoda slabik || příjmení českého autora knihy 

Krakatit.

Do slosování budou zařazeny křížovky odevzdané  
v Knihovně na Dubině, zaslané poštou nebo 
e-mailem na knihovna.dubina@seznam.cz  
do 25. 1. 2021 včetně.
Pro vylosované vítěze se správnou tajenkou jsou 
připraveny krásné knihy.

Přejeme krásné Vánoce a do nového roku 
především zdraví, štěstí, lásku i pohodu. 

Knihovna Dubina je nedílnou součástí 
Městského obvodu Pardubice III a její 
rozvoj je dán strukturou čtenářů knihovny.  
V současnosti je chod knihovny optimalizován 
na základě protiepidemiologických nařízení 
Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví, kterým 
se budou aktivity v knihovně přizpůsobovat  
i v příštím roce. Aktuality knihovny naleznete 
na webu knihovny, Facebooku Knihovna 
Dubina a nyní i na Instagramu knihovnadubina.  

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Vaše knihovnice

POZVÁNKA  
DO KNIHOVNY

4. 1. – 24. 1. 
Rampouchy – alternativní kreativní 
dílničky

25. 1. – 14. 2.
Valentýnský tučňák Pepík  
– alternativní kreativní dílničky

1. 2. – 28. 2.
Vzdělávací besedy pro MŠ  
„Krtečkova dobrodružství“

15. 2. – 21. 2.
Jarní prázdniny v knihovně  

15. 2. – 14. 3.
Jarní květinka – alternativní  
kreativní dílničky 

1. 3. – 31. 3.
Vzdělávací besedy pro MŠ  
a pro 3. ročníky ZŠ

1. 3. – 31. 3.
Amnestie poplatků za upomínky  

1. 3. – 31. 3. 
Březen – Měsíc čtenářů

1. 3. – 31. 3. 
Junior kvíz pro děti od 7 do 10 let

1. 3. – 31. 3. 
Junior kvíz pro děti od 11 do 15 let

1. 3. – 31. 3. 
Den pro dětskou knihu

15. 3. – 4. 4. 
Velikonoční zajíc Zubejda  
– alternativní kreativní dílničky

31. 3.  
Nejaktivnější čtenář roku 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Zpravodaj MO Pardubice III  4

Zdravíme vás v adventním čase a přinášíme vám informace z odboru 
dopravy a životního prostředí. Byly dokončeny výsadby stromů. Na 
území Městského obvodu Pardubice III bylo v průběhu letošního 
roku vysázeno celkem 1 501 dřevin, z toho 1 371 keřů a 130 stromů. 
Dřeviny sázíme průběžně v rámci investičních akcí, na základě podnětů 
jednotlivých bytových domů a z vlastní iniciativy. Seznam míst, kde byla 
v letošním roce provedena výsadba dřevin, najdete v tabulce uvnitř 
zpravodaje. Další výsadby stromů budou provedeny na jaře. Průběžně 
též dosazujeme keře, které byly odcizeny nebo uschly. Stále probíhá 
úklid spadaného listí z travnatých ploch i z komunikací. Byla provedena 
poslední seč se sběrem trávy a listí.
I v letošním mimořádném roce se podařilo dokončit několik staveb: 
„Stavební úpravy ve vnitrobloku v ulici Na Drážce mezi čp. 1558–
1560 až k čp. 1561–1563“, dále „Opravu betonového parkoviště  
v ulici Blahoutova za bytovým domem čp. 607–613“, v ulici Na Drážce 
u čp. 418 byl vybudován „bezpečný přechod pro chodce“ se středovým 
ostrůvkem na silnici č. I/36, včetně přístupových chodníků. 

Byly provedeny opravy několika stávajících chodníků. Ve Studáneckém 
lese dostaly nový mlatový povrch další 2 lesní stezky – H3 a H5. 
V ulici Blahoutova je umístěna plocha pro volné pobíhání psů. Tato 
plocha se nachází v blízkosti rušné komunikace, a proto byla v srpnu 
2015 oplocena. Na základě podnětů pejskařů byla v listopadu 2020 
stávající oplocená plocha rozdělena dělícím oplocením. Na webových 
stránkách městského obvodu probíhala anketa: Jak rozdělit plochu 

pro volné pobíhání psů? Po vyhodnocení byla plocha rozdělena tak, 
že menší plocha bude pro malá plemena psů a větší plocha pro střední  
a velká plemena psů.
V současné době se dokončuje projektová dokumentace na „Stavební 
úpravy v ulici Na Drážce před čp. 1558–1560, Pardubice“. Ve 
spolupráci s městem připravujeme v příštím roce realizaci stavby: 
„Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa U – lokalita 6B“,  
v rámci které budou provedeny úpravy části sídliště Dubina u bytových 
domů čp. 1006–1007 a čp. 1008–1011, konkrétně regenerace  
veřejného prostranství, vybudování nových parkovacích míst, 
rekonstrukce veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, 
kontejnerová stání a další související prvky. 
V letošním roce společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
dokončila rekonstrukci kanalizace v ulici Sezemická a město zde 
provedlo pokládku asfaltového povrchu na komunikaci. MO plánuje 
v příštím roce akci „Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky 
s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova (před BD čp. 1374–
1375, čp. 1376–1377 a čp. 1397)“.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, pohody  
a vše nejlepší do roku 2021.

za odbor dopravy a životního prostředí 
Ing. Lenka Vacinová 

INFORMACE Z ODBORU DOPRAVY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MASOPUSTNÍ
TANCOVAČKA

KD DUBINA PARDUBICE
12. února 2021 od 19:00 hod.

ZRUŠENO
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VÁNOČNÍ SVÁTKY  
Z POHLEDU ODPADŮ

V JAKÉM STAVU MÁTE  
VODOVODNÍ  
A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY?Použité rostlinné oleje a tuky z vánočních dobrot je možné odložit 

do oranžových plastových nádob s nápisem OLEJE a to v původních 
obalech nebo jiných vhodných uzavřených nádobách např. PET 
lahvích. 

Stanoviště nádob na uložení rostlinných 
olejů a tuků jsou: 
•  ulice Erno Košťála čp. 997
•  ulice Erno Košťála čp. 957–958
•  ulice Bartoňova mezi čp. 839 a 841
•  křižovatka ulic Blahoutova a K Lesu 
•  ulice Jana Zajíce vedle čp. 953 
•  ulice Na Drážce před čp. 1549–1551
•  ulice Na Drážce čp. 1555

Přeplněné kontejnery nemusí být součástí vánočních svátků, pokud 
před vhozením do kontejneru papírové krabice složíme a plastové 
nádoby sešlapeme.
Nedílnou součástí vánočních svátků jsou stromky. Většina domácností 
bude řešit každoroční otázku – co s opadávajícím vánočním stromkem 
v bytě. Po sundání vánočních ozdob lze vánoční stromek uložit ke 
kontejnerovému stanovišti. Následně budou stromky odvezeny na 
separační dvůr do Dražkovic, kde budou štěpkovány. Stromky můžete 
též odvézt na jakýkoliv separační dvůr na území města Pardubic.

Od října 2020 je na sídlištích Dubina a Slovany možné odkládat 
bioodpad vzniklý v domácnostech odděleně od komunálního odpadu 
a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. Do kontejneru lze 
odkládat odřezky a slupky z ovoce a zeleniny, shnilé ovoce a zeleninu, 
skořápky ořechů, vajec, sedliny kávy a čaje (i s filtrem), pokojové 
květiny, řezané květiny (bez spojovacích drátů, stuh apod.), hlínu 
z květináčů, listí, plevel, trávu. 
Vytříděný bioodpad je následně odvážen na kompostárnu  
v Dražkovicích, kde bude zpracován na kvalitní kompost. Vhazováním 
jakýchkoliv jiných, než kompostovatelných odpadů by došlo  
k znehodnocení obsahu celého kontejneru a oddělený sběr by 
postrádal smysl. Zároveň by vznikly další náklady, spojené s odvozem 
znehodnoceného obsahu na skládku. 
Prosíme nevhazujte bioodpad do kontejneru v plastových pytlích, 
taškách apod. Doporučujeme jej v domácnosti třídit např. do 
plastového kbelíčku, který lze po vysypání a vymytí opakovaně použít.

Stanoviště na uložení bioodpadu: 
•  ulice Dašická u čp. 1767
•  ulice Luďka Matury za čp. 851–852 
•  ulice Erno Košťála u čp. 973 
•  ulice Bartoňova u čp. 849 
•  ulice Dubové návrší u čp. 748

Žádáme vlastníky nemovitostí (rodinných domů i bytových domů),  
aby si zkontrolovali stav svých přípojek. Zákon č. 274/2001 Sb.,  
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v pozdějším znění 
definuje vodovodní přípojku jako samostatnou stavbu tvořenou 
úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu k vodoměru,  
a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku 
nebo stavby. Kanalizační přípojka je definována jako samostatná 
stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace 
stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Z toho 
vyplývá, že vaše přípojka není pouze na vašem, ale i na městském 
pozemku. 
Často se na nás obracíte s podněty týkajícími se propadů  
v pozemních komunikacích a následně zjistíme, že se jedná  
o poškození způsobené havarijním stavem přípojky k nemovitosti.  
V takovém případě je nutné, aby si vlastník přípojky zajistil její 
opravu na své náklady.

SVOZ ODPADU V OBDOBÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2020 
A V NOVÉM ROCE 2021
V době vánočních svátků ve dnech 24. 12. až 26. 12. 2020, bude 
zachován  standardní  harmonogram  svozu  komunálního  odpadu   
i separovaných složek odpadu pro občany města, firmy i obce. 
Všechny separační dvory budou v době vánočních svátků v tyto dny  
a na Nový rok naopak uzavřeny. 
Veškeré svozy odpadů na Nový rok 1. 1. 2021 (pátek) neproběhnou  
a budou nahrazeny v plném rozsahu v sobotu 2. 1. 2021.
Tímto prosíme ty občany a zákazníky, kteří mají svozový den odpadu  
v pátek 1. 1. 2021, a kterých se tato změna dotkne, aby toto brali  
v potaz a nádoby připravili k výsypu o den později než obvykle.  
Od 1. kalendářního týdne roku 2021 bude již svoz probíhat beze 
změn a pravidelně tak, jak je nastaven standardní harmonogram 
svozů nádob a dalších služeb.
Dále připomínáme, že Ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční 
stromeček přímo na separační dvůr, mají možnost odložit živé 
odstrojené vánoční stromky ke stanovištím kontejnerů na komunální, 
nebo na tříděné odpady (nikoliv do kontejnerů). Stromky odložené  
k popelnicím u rodinných domků nebudou svezeny. Žádáme 
občany, aby stromky byly zbaveny veškerých ozdob, protože jsou 
poté odvezeny na městskou kompostárnu do Dražkovic, kde se 
stávají vstupní surovinou pro výrobu kompostu. 

Seznam separačních dvorů a jejich otevírací doby naleznete na:  
www.smp-pce.cz

Závěrem nám dovolte poděkovat a popřát všem klidné a spokojené 
svátky prožité ve zdraví a společnosti těch nejbližších.

V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících informací či dalších 
dotazů mohou občané kontaktovat pracovníky společnosti Služby 
města Pardubic a.s. na telefonních číslech 466 260 831-33.



Zpravodaj MO Pardubice III  6

PŘÍNOS VITAMÍNU D
Ze všech stran dnes slyšíme, jak je pro naše tělo důležitý vitamín D. 
Tušíme ale proč? Pozitivně ovlivňuje kostní metabolismus spočívající 
v látkové výměně vápníku, čímž předchází osteoporóze. Je důležitý 
nejenom pro naše zdravé kosti a zuby, ale také pomáhá udržovat 
zdravé svaly, ovlivňuje správné fungování srdce, mozku, jeho 
nedostatek oslabuje imunitní systém. Běžně si jej naše tělo tvoří samo 
díky slunečnímu záření, získáváme jej ze stravy. Když ale sluníčko na 
obloze chybí, a to je na podzim a v zimě docela často, je potřeba 
vitamín D doplnit uměle. V létě si naše tělo dokáže vyrobit dostatek 
vitamínu D samo (k doplnění potřebné hladiny mu stačí asi 20 minut 
pobytu na slunci denně). 
Jak ale poznat, že naše tělo trpí nedostatkem vitamínu D? Jinak 
se jeho nedostatek projevuje u malých dětí, u dospívajících a jinak  
u dospělých.  U těch nejmenších může jeho nedostatek vyústit  
v křivici, kdy dochází k měknutí kostí. Projevuje se poruchami růstu, 
svalovými obtížemi, děti se potýkají s kolapsy imunitního systému.  
V dospívání si teenageři často stěžují na bolesti svalů, kostí, trpí zvýšenou 
kazivostí zubů, výjimkou není neúměrná spavost a stížnosti na únavu.  
U dospělých nedostatek vitamínu D způsobuje kromě výše uvedených 
obtíží změknutí kostí, úbytek kostní hmoty a s tím spojené problémy 
se zvýšenou lomivostí kostí – tzv. osteoporózu.
Nízká hladina vitamínu D, který ve skutečnosti vitamínem není (patří 
spíš k hormonům), může přinášet nejrůznější splíny, které u slabších 
jedinců mohou vyústit i v přetrvávající deprese. Důležité je proto 
posilovat obranyschopnost našeho organismu. Na prvním místě je 
duševní pohoda, pobyt venku, správná strava. Relativní nepohoda 
při pobytu venku v zimě v podobě chladu, větru, sněhu na čerstvém 
vzduchu a na denním světle je správnou cestou, jak stimulovat 
imunitní systém. Stravou jsme schopní pokrýt pouze malou část 
potřebného vitamínu D. Do jídelníčku je přesto dobré zařadit tučné 
ryby, jako je sleď, losos, tuňák nebo makrela. Na vitamín D jsou bohatá 
i jádra, vaječné žloutky, či některé jedlé houby (lišky, žampiony). 
Přesto to nemusí stačit… Současné vědecké výzkumy ukazují na to, 
že nedostatkem vitamínu D trpí v zimních měsících většina Evropanů, 
Češi nejsou výjimkou. 

Zda trpíte nedostatkem vitamínu D lze jednoduše zjistit z krve. 
Mezní hodnota je 50 nmol/l v krvi. Hodnota pod 25 nmol/l ukazuje na 
závažný nedostatek. V takovém případě je potřeba kompenzovat jeho 
nedostatek pomocí doplňků stravy. Jak je vybrat? Rozlišujeme dva 
základní typy vitaminu D – D2 (ergokalciferol) a D3 (cholekalciferol). 
D3 je zhruba čtyřikrát účinnější než D2. K dispozici jsou kapky, 
tabletky, tobolky, gumoví medvídci a další. Určitě je dobré zvolit 
takový preparát, který je přírodní, bez umělých barviv, různých 
stabilizátorů a dalších přidaných látek. 

V lékárně vám rádi poradíme.   
Mgr. Kateřina Brchelová

Vánočnízpívání
23. prosince 2020 od 17:00 hodin

centrální park Dubina

ZRUŠENO

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ  
A ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD  
V ROCE 2021
Sazba místního poplatku ze psů zůstává pro příští rok ve stejné výši, jako 
tomu bylo doposud, tj. 1 200 Kč/psa/rok, jehož držitel má nahlášen 
pobyt či sídlo v panelovém či bytovém domě, nebo 200 Kč/psa/rok. 
Splatnost poplatku je k 30. 6. 2021 pro platbu v jedné splátce. Pokud 
má poplatník nahlášeno placení ve dvou či čtyřech splátkách, tak je 
splatnost stanovena v případě dvou splátek na 15. 3. a 15. 8. 2021  
a v případě čtyřech splátek pak 15. 3.; 15. 5.; 15. 8. a 15. 11. 2021.
Sazba místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů zůstává pro rok 2021 ve stejné 
výši jako v letošním roce, tj. 650 Kč. 
Poplatek je splatný ke dni 30. 6. 2021  
a je závazný pro všechny občany  
s trvalým pobytem, včetně cizinců 
a dále pro vlastníky stavby určené  
k individuální rekreaci, bytů nebo domů, 
ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a všichni vlastníci nemají 
trvalé bydliště ve městě Pardubice.
Složenky pro placení místních poplatků 
budeme do domovních schránek 
distribuovat koncem měsíce února.
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Centrum KOMPRE v současnosti poskytuje pomoc osobám  
s prodělanou cévní mozkovou příhodou či získaným poškozením mozku 
formou ambulantní služby.  Za dobu své existence pomohla služba 
mnoha klientům v jejich obtížné situaci, pro některé zájemce však 
není ambulantní služba vhodná (např. z důvodu zdravotního omezení). 
Hledali jsme proto způsob, jak situaci vyřešit a máme velkou radost, 
že se to povedlo. Od ledna 2021 bude zahájeno pilotní ověřování 
fungování služby komplexní rehabilitace také v terénu. 
V praxi to bude znamenat, že multidisciplinární tým bude dojíždět 
přímo za klientem domů, kde bude rehabilitace probíhat.
Náš tým tvoří sociální pracovník, ergoterapeut, logoped, kognitivní 
trenér a psychoterapeut. Věříme, že než se služba spustí naostro, 
rozrosteme se také o fyzioterapeuta.  Klientům můžeme slíbit 
pravidelnou, bezplatnou a odbornou pomoc podle individuálních 
potřeb.  
Po získaném poškození mozku (mrtvice, úrazy, onemocnění a nádorů 
CNS), dochází velice často ke ztrátě nebo poškození již osvojených 
dovedností, jako jsou například řeč, koordinovaný pohyb, hybnost 
horních i dolních končetin, schopnost čtení, psaní a počítání, výrazné 
zhoršení paměti, vůle či poruchy emocionality. Cesta k obnovení 
a stabilizaci ztracených funkcí je náročná, dlouhodobá a vyžaduje 
odbornou pomoc. V současné době ale klienti, kteří nemohou opustit 
domov, nemají možnost čerpat ani jednotlivé terapie, natož celý 
systém odborné péče, který realizuje multidisciplinární tým. To se od 
ledna 2021 změní. Již nyní se na nás zájemci o službu mohou obracet, 
zaregistrujeme je a koncem roku pak dohodneme konkrétní termíny 

zahájení rehabilitace. 
Velkou část péče budeme věnovat také neformálním pečujícím. Jsou 
to totiž právě oni, kdo poté, co se jejich blízký, vrátí z pobytového 
zdravotnického zařízení (nemocnice, léčebna) musí unést mimořádně 
zatěžující a vyčerpávající péči. Nejenže se musí fyzicky postarat o svého 
partnera (rodiče), který jim byl do té doby oporou, ale musí také zařídit 
spoustu praktických záležitostí, se kterými si často vůbec nevědí rady. 
Od vyřizování příspěvku na péči, přes invalidní důchod, kompenzační 
pomůcky třeba až po ukončení činnosti v podnikání. K tomu musí zůstat 
psychickou oporou a někdy dokonce docházet dál do zaměstnání a živit 
rodinu! Právě pro ně bude určené sociální poradenství a intenzivní 
psychoterapie.
Služba je určena starším 18 let s bydlištěm cca ½ hod dojezdu od 
centra Pardubic.  Pilotní ověření poskytování komplexní rehabilitace 
v terénu je realizováno v rámci projektu „Model návazné péče 
osob po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku  
v komunitní rehabilitaci“, který je spolufinancovaný z ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakt: 
Mgr. Jana Vítková 
770 103 936 
www.cedr.cz

KOMPLEXNÍ TERÉNNÍ REHABILITACE  
PO POŠKOZENÍ MOZKU NOVĚ V PARDUBICÍCH

VÝSADBA DŘEVIN V ROCE 2020 

Místo výsadby dřevin Keře 
[ks]

Stromy 
[ks]

Josefa Janáčka za čp. 951 v refýži (příjezdová 
komunikace ke školce) 1

Josefa Janáčka čp. 960 – refýž z boku  
u parkoviště 1

Josefa Janáčka u čp. 960 podél silnice č. I/36 2

Erno Košťála čp. 998 od hřiště 1

Erno Košťála čp. 964 1

Erno Košťála čp. 966 směrem k zastávce MHD 1

Erno Košťála z boku čp. 974 110

Jana Zajíce čp. 985 u dětského hřiště 1

Jana Zajíce čp. 953 1

Jana Zajíce za čp. 862 2

Jana Zajíce za čp. 946 (Policie) 20

centrální park Dubina v oblouku u sochy  
čarodějnice (ke skupině katalp – na úrovni  
čp. 839)

1

centrální park v úrovni vchodu do ZŠ Dubina 1

centrální park u sochy vodníka 1

Blahoutova z boku čp. 643 (směrem  
k parkovišti před restaurací) 30 6

Blahoutova - plocha mezi komunikací  
a čp. 610 3

Blahoutova a Jana Zajíce za bytovým  
domem čp. 624–628 a čp. 629–632 100

Lidmily Malé v refýži před 613 – parkoviště za 
zdravotním střediskem             1

Lidmily Malé před čp. 604 1

Lidmily Malé před čp. 823 25

Luďka Matury čp. 639 u kontejnerového stání 1

U Háje za čp. 1506 (v relaxační zóně) 3

Na Drážce mezi silnicí č. I/36 a dvoupatr. 
garážemi čp. 655 2

Na Drážce před čp. 1561–1563 1 100

Husova před čp. 1782 85

CELKEM 1 371 130
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Telefonní a e-mailový seznam
starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 466 799 130, 724 192 691

tajemník Ing. Irena Štěpánková 466 799 132, 731 198 165

Sekretariát starosty a tajemníka

kancelář starosty Pavlína Kučerová 466 799 131, 602 183 699

Odbor ekonomický a vnitřních věcí

vedoucí odboru – ekonom Miriam Šotková 466 799 136, 731 198 164

správa daní a poplatků, TKO Iveta Škodová 466 799 135 

správa daní a poplatků, psi, automaty Petra Lemberková 466 799 138, 602 172 160

účetní, pokladna Milena Rajnetová 466 799 137

administrativa místní poplatky Jana Heřmanová 466 799 140

Informace, podatelna, spisovna, Czech POINT, vidimace, legalizace Zina Mejzlíková 466 799 149, 731 198 162

Pokladna ÚMO Milena Rajnetová 466 799 146

Odbor dopravy a životního prostředí

vedoucí odboru – investice Ing. Lenka Vacinová 466 799 141, 737 266 764

dětská hřiště, ochrana přírody Ing. Kateřina Kozáková 466 799 144, 731 198 163

doprava a komunikace Ing. Monika Šimůnková 466 799 143, 731 198 167

přestupky, stížnosti Pavla Šmahelová 466 799 133

péče o veřejnou zeleň Ing. Blanka Valentová 466 799 139, 737 509 275

pracovní skupina Miluše Pětioká 466 799 144, 731 198 166

Knihovna

knihovnice Lic. Pavlína Mazuchová 466 264 313, 731 198 161

knihovnice Bc. Markéta Kišáková 466 264 313, 731 198 161

e-mail (info) posta@umo3.mmp.cz

Elektronická podatelna podatelna@umo3.mmp.cz

e-mail (knihovna) knihovna.dubina@seznam.cz

I v následujícím roce 2021 bude městský obvod podporovat 
jednotlivé kulturní a sportovní akce pořádané na území svého 
obvodu formou finančního příspěvku na zajištění dané akce. Do 
konce letošního roku (do 31. 12. 2020 do 12:00 hod., v případě 
zaslání žádosti poštou rozhoduje datum na podacím razítku) 
mohou zájemci podávat žádosti o dotace z „Programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III“ 
pro rok 2021. Pravidla pro jejich poskytování i aktuální žádost pro 
rok 2021 najdete na našich webových stránkách  
www.pardubice.eu  úřad  městský obvod Pardubice III  
radnice  formuláře.

Petra Lemberková
tajemník Komise pro kulturu a sport RMO III

POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z „PROGRAMU 
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ  
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU 
PARDUBICE III“ V ROCE 2021

Pondělí 21. 12. 2020  13 – 18 hodin

Úterý 22. 12. 2020   ZAVŘENO

Středa 23. 12. 2020 9 – 12 hodin 13 – 16 hodin

Pondělí 28. 12. 2020  13 – 18 hodin

Úterý 29. 12. 2020   ZAVŘENO

Středa 30. 12. 2020 9 – 12 hodin 13 – 16 hodin

Čtvrtek 31. 12. 2020 9 – 12 hodin

Vánoční výpůjční doba
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