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FOTOVOLTAIKA – INVESTICE
DO ÚSPOR V ROCE 2021
SOLÁRNÍ PANELY SE DEFINITIVNĚ STALY SOUČÁSTÍ ENERGETICKÉHO MIXU ČESKÉ REPUBLIKY. MŮŽEME SE
S NIMI SETKAT NA POLÍCH, STŘECHÁCH RODINNÝCH DOMŮ, VÝROBNÍCH HAL ČI JINÝCH KOMPLEXŮ. MNOZÍ
Z VÁS URČITĚ PŘEMÝŠLÍ, KDY PŘIJDE TA SPRÁVNÁ CHVÍLE PRO INSTALACI SOLÁRNÍCH PANELŮ NA VLASTNÍ
DŮM ČI DO VLASTNÍ FIRMY. MOŽNÁ VÁS TO PŘEKVAPÍ, ALE NEJVHODNĚJŠÍ CHVÍLE MŮŽE BÝT PRÁVĚ NYNÍ!
POJĎME SI SPOLEČNĚ ŘÍCI, JAKÉ KRITÉRIA BY VAŠE NOVÁ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA MĚLA SPLŇOVAT.

Kritérium číslo 2
Druhým zásadním kritériem je dlouhodobá stabilní
spotřeba daného odběrného místa, například rodinného domu. Celosvětové využití fotovoltaiky přineslo
dlouhodobé zkušenosti z pohledu trvanlivosti panelů,
která již není důvodem sebemenších obav jak z pohledu dlouhodobé životnosti, tak z pohledu např. poškození kroupami apod. Pro člověka uvažujícího nad instalací fotovoltaiky na vlastní dům to znamená především
skvělou příležitost dosáhnout při vložených financích
dostatečně vysokého výkonu solárních panelů tak, aby
výkon solární elektrárny odpovídal či lehce převyšoval
požadavky domu a aby životnost celého systému byla
minimálně 25 let. Není třeba se obávat, že po 25 letech
přestane systém fungovat. V dnešní době je výrobci
garantováno, že po 25 letech výkon solárních panelů
klesne na cca 80 % a celý systém tak bude dále generovat elektřinu a tím zvyšovat vaše úspory.
Kombinací vysokých dotací v roce 2021 a celosvětově
přívětivých cen instalovaných komponent máte výjimečnou možnost realizovat svůj projekt s vysokým
výkonem a dlouhou životností – a to za dodržení eko-

Krel Central a.s.
www.elektrocentraly.cz
800 66 22 44
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nomické návratnosti do max. 8 let a bez jakýchkoliv
kompromisů v kvalitě použitých dílů.
Máte-li tedy rodinný dům či firmu se spotřebou minimálně 4000 kWh ročně, dostatečný prostor na instalaci
fotovoltaických panelů a alespoň částečně optimální
možnosti jejich natočení směrem ke slunci – nyní je ta
správná chvíle na realizaci vlastní fotovoltaické elektrárny! Realizujeme fotovoltaiku od A do Z, tzn na klíč
– a to včetně vyřízení dotací. Neváhejte využít služeb
Krel Central a.s., dodavatele vaší nejlevnější energie
pod sluncem!
Krel Central a.s. je tuzemskou firmou zabývající se
instalací průmyslových elektrocentrál, fotovoltaických systémů, velkoobchodem v oblasti fotovoltaiky a vývojem v oblasti elektromobility. V případě
zájmu nás neváhejte kontaktovat!

RV2100397/29

Kritérium číslo 1
Hlavním kritériem instalace vlastní solární elektrárny
je ekonomická kalkulace. Ekologické myšlení je chvályhodné, většina správně zamýšlených projektů je však
především o kalkulaci úspor a celkové návratnosti
do instalovaného zařízení. Zde přichází silný argument
k instalaci fotovoltaiky nyní: dotace. Dotační příležitosti
jsou v případě fotovoltaiky rodinných domů na úrovni
50 % z pořizovací ceny, maximálně však 150 tis. Kč. Reálně tato částka odpovídá optimalizaci spotřeby rodinného domu s roční spotřebou okolo 4000 kWh. Důležitou podmínkou pro možnost využití dotace je nutnost
instalace bateriového úložiště a celkově ekonomický
smysl instalovaného systému. Správně nastavený projekt by měl dosahovat hodnot návratnosti optimálně
okolo 8 let a méně.

úvodem
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Editorial

Plodnost, hojnost,
nový začátek,
naděje a láska. To vše
symbolizují
nadcházející
měsíce. Jaro mělo
pro naše předky velký význam.
Dlouhá zima plná nedostatku,
strachu o přežití a obav z nejisté
budoucnosti byla pro dřívější
generace náročná. I naše
generace prožívá paradoxně
v čase hojnosti v jiné podobě
strach, obavu a nejistotu. Nechci
se dotýkat smutných věcí kol
kolem, účet za covid je drsný,
dotkl se mnoha rodin, jednotlivců, zaměstnavatelů, zaměstnanců, podnikatelů, samosprávy
i státní správy.
Je čas potlačit strach a začít
racionálně uvažovat. Věřím, že
myšlenky a zvláště společné
smýšlení je tvůrčí a dokáže
ovlivnit svět kolem nás. Temné
období musí skončit a o slovo
se hlásí čas naděje, tak jako
v přírodě přichází jarní čas. Jaro
je nyní v plném proudu a naše

zahrady získávají více barev.
Mám ráda tohle roční období,
kdy se zazelená tráva, nalévají se
pupeny, na okrajích cest kvetou
violky, v listnatých lesích sasanky
a na stráních se dočkáme
drobných kvítků prvosenek, svět
kolem začíná vonět, jen se stačí
rozhlédnout kolem sebe.
Měsíc duben je výrazně
ovlivněn velikonočními svátky. Tak se zdá, že nejen velikonoční kraslice, ale i jednotlivé
dny velikonočního týdne jsou
pěkně barevné. Každý den a jeho
barva v sobě skrývají symboliku
pramenící z tradic a zvyků.
Popeleční středou byl zahájen čtyřicetidenní půst (dnem
17. 2. 2021). Postění končí Zeleným
čtvrtkem.
Svatý týden v letošním roce:
Květná neděle (28. března)
Neděle, která bezprostředně předchází Velikonocům.
Oslavuje Kristův triumfální vjezd
do Jeruzaléma.
Modré pondělí (29. března)
Jako první den velikonočního
nebo také pašijového týdne je
modré pondělí - přetrvává zvyk
počátku velkého jarního úklidu.

Žluté úterý (30. března)
Kdy se mají z domu vymést
všechny pavučiny.
Sazometná – Škaredá středa
(31. března)
Zelený čtvrtek (1. dubna)
Název vznikl pravděpodobně
z toho, že se v tento den má jíst
jen zelená strava.
Velký pátek (2. dubna)
Velký pátek je připomínkou
dne smrti a ukřižování Ježíše
Krista, proto je prožíván jako den
postu ve znamení smutku, ticha
a rozjímání.
Bílá sobota (3. dubna)
Skončením Bílé soboty končil
také dlouhotrvající půst.
Velikonoční neděle (4. dubna)
Boží hod velikonoční - Kristus
vstal z mrtvých za svítání.
Velikonoční – červené pondělí
(5. dubna) je dnem, který
následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
Moji milí občané,
jsem s vámi v radosti i smutku,
prožívám totéž. Buďme pospolití
a věřte, že vaše starosti jsou
i mými starostmi.
Vaše starostka
Alena Stehnová

Na zelenou alej
přispějí zřejmě
i norské fondy

Voda a zeleň jsou z pohledu MO Pardubice I
dva základní prvky, které pomáhají vytvářet kvalitní a zdravé prostředí pro život.
Náš úhel pohledu je jednoduchý: probíhajícím
klimatickým změnám se musíme přizpůsobit,
snižovat škody a maximalizovat přínosy. Rozsah
urbanizace je zde v centru krajského města
v podstatě stoprocentní, je tedy nezbytné přistupovat k přírodním opatřením, která pomohou
našemu městu adaptovat se na změnu klimatu
a současně život ve městě zkvalitnit. Z nejobecnějšího hlediska patří mezi podporovaná
opatření náhrada zpevněných ploch sídelní
zelení a stromy, instalace drobných zelených

prvků, jejichž významnou část tvoří živá vegetace, nebo už i zelené fasády. Ty, podobně jako
zelené střechy, pomáhají ochlazovat vzduch
v okolí, zachytávají nečistoty, hluk a celkově zatraktivňují městské prostředí. A díky dobré práci
našeho aparátu se nám daří mnohé tzv. zelené
projekty financovat z externích zdrojů. Jeden
z posledních příkladů je naše žádost o podporu
projektu Obnova stromořadí v Jahnově ulici
a na náměstí Republiky, která byla adresována
během roku 2020 na Státní fond životního prostředí skrze výzvu Bergen (Norské fondy) a dle
dosud dostupných informací byl náš projekt na
„české straně“ podpořen.
(lek)

Výzva

V nedávné době došlo kvůli
neukázněnému řidiči v centru
k závažné nehodě. Je potřeba
dodržovat předpisy a předepsanou
rychlost.
Vážení majitelé
restauračních provozoven,
obracím se na vás v záležitosti
Iniciativy Pernštýnská ulice –
místo pro život, kdy mne kontaktovali občané z této lokality, a to
na základě potřeby řešení vzniku
nebezpečných dopravních situací
v Pernštýnské ulici, které se projevují nedodržováním předepsané
rychlosti vozidel, přestože ulice
funguje v režimu obytné zóny, kde
je předepsaná maximální povolená
rychlost 20 km/h! Zásobovací auta
pro vaše restaurace a bary, auta
s rozvozem jídel v Pernštýnské ulici
i na Pernštýnském náměstí jezdí
nepřiměřenou rychlostí a ohrožují
chodce již dlouhodobě. Poslední
kapkou byla situace, kdy řidič najel
do kočárku s dítětem, a to tak, že
se kočárek převrátil a dítě zůstalo
viset v korbě kočárku, matka byla
celou situací vyděšena. Moje výzva
je směřována k domluvě s vašimi
řidiči i směrem k vám samotným,
aby byla bezpodmínečně respektována a dodržována povolená
rychlost 20 km/h.
Pokud budete mít dotazy,
obracejte se prosím na můj e-mail
alena.stehnova@umo1.mmp.cz.
Tento kontakt upřednostňuji.
Nemáte-li možnost elektronické
komunikace, lze volat na služební
telefon 739 455 256.
Buďte ohleduplní a svým chováním neohrožujte zdraví a život
ostatních.
Alena Stehnová
starostka MO Pardubice I
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Rekonstrukce nadjezdu
u nemocnice začala
PARDUBICE – Nadjezd v Kyjevské ulici, tedy frekventovaný most, který převádí
silniční dopravu mimo jiné
přes železniční trať vedoucí
z Prahy na Českou Třebovou,
je jedinou spojnicí velké části
Pardubic se zdejší nemocnicí.
V následujících měsících se po
desítkách let dočká zásadní
opravy. A v úseku u nemocnice
také rozšíření, které umožní
další rozvoj tohoto území. Kvůli
stavebním pracím, které mají
trvat 35 týdnů, je nadjezd několik měsíců uzavřen.
„Nebudu zastírat, že tato
uzávěra přinese městu a jeho
obyvatelům značné komplikace. Není však jiné řešení,
most se bez uzavírky opravit
nedá a každý, kdo tudy jezdí, ví,
že oprava je skutečně nutná.
Věřím, že to většina lidí pochopí, a prosím o trpělivost,“
řekl primátor Pardubic Martin
Charvát.
Nadjezd byl uzavřen od
7. března, práce na něm by
měly skončit v listopadu 2021.
Oprava a modernizace nadjezdu, který slouží nepřetržitě
od roku 1964 a propojuje centrum Pardubic s městskou částí
Pardubičky, bude stát více než
230 milionů korun, podstatnou
část však uhradí dotace, kterou
město získalo ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
„Nejen že během oprav bude
most například osazen novými
ložisky či dostane nový povrch
vozovka a podobně, ale modernizace, zejména rozšíření jeho
severní části, pomůže zlepšit
dopravní napojení nemocnice
i areálu bývalé Tesly, který
plánuje investor revitalizovat

Řidičům se na půl roku značně zkomplikuje průjezd okolo nemocnice
kvůli opravě nadjezdu. Foto: Roman Málek
a oživit, na Kyjevskou,“ dodal
náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.
Objížďky i změny v parkování
Po dobu uzavírky nadjezdu
vede obousměrná objízdná
trasa pro automobily po
Dašické a Staročernské ulici
na Černou za Bory a odtud, po
odbočení na kruhovém objezdu, po Průmyslové ulici až k její
křižovatce s Kyjevskou ulicí. Z ní
mohou motoristé pokračovat
buď vlevo na Nemošice, nebo
vpravo po Kyjevské k nemocnici.
U nemocniční brány je ulice uzavřena a umožněn je pouze vjezd
ke spodní bráně nemocnice
nebo ulic přilehlých ke Kyjevské.
Motoristé také musí počítat
se změnami v parkování
v okolí nemocnice, například
část Východní ulice přiléhající
k nadjezdu je uzavřena. Zákaz
zastavení i stání po dobu rekonstrukce platí v ulici Ke Kamenci,
kterou budou projíždět vozy

městské hromadné dopravy.
Upraven je také provoz
městské hromadné dopravy. Přímé spojení s nemocnicí
jako jediná zajišťuje linka 2, ale
pouze každým druhým spojem.
Dvojka střídavě končí buď před
areálem krajské nemocnice,
kam dojede po objízdné trase
přes nadjezd v Černé za Bory,
nebo ve Štrossově ulici, odkud
jede ulicí Ke Kamenci zpět
do centra. Cestující si mohou
vybrat, zda je pro ně výhodnější
dojít ze zastávky Štrossova
podchodem pod železniční tratí
k nemocnici pěšky, nebo cestovat objížďkou přímo až před
hlavní vchod nemocnice.
Ze zastávek Nemocnice
i Štrossova dvojka ve špičce
pracovního dne odjíždí v intervalu 20 minut, o 10 minut
delší interval má mimo špičku
a 40 minut pak během víkendů.
Zastávku Štrossova obsluhuje
rovněž linka 28. Ostatní linky,
které běžně projíždí kolem

nemocnice, jezdí po dobu
opravy nadjezdu po objížďce
ulicemi Dašická a Staročernská,
linka 22 je po dobu rekonstrukce
zrušena, linka nočního provozu 99 se po obsluze Černé za
Bory vrací zpět do města přes
Slovany a taktéž i linka 910,
účelový svoz pro potřeby školy
Svítání, je vedena objízdnou trasou přes Slovany. V návaznosti
na nově vzniklou nabídku spojů
na Slovany (linky 2, 12, 27, 28) je
zkrácena linka 1, která bude po
dobu výluky obsluhovat trasu
Jesničánky – centrum.
Pozor na lávku
Uzavírka nadjezdu má dopad
i do linkové dopravy, když
Autobusy společnosti ARRIVA, zajišťující spojení Pardubic
s okolními obcemi, v době
uzavírky neobsluhují zastávku
Pardubice, nemocnice.
Zvláštní objízdná trasa je připravena pro vozy záchranné služby, které při výjezdu k pacientům
bojují o každou minutu. Pro ně je
po dobu rekonstrukce povolen
vjezd na lávku pod Vinicí. Z domovské stanice vyjíždí Kyjevskou
a Komenského ulicí na stezku
pro pěší a cyklisty a lávku přes
Chrudimku a dál ulicí K Vinici na
S. K. Neumanna. Do nemocnice
zajíždí v opačném směru, od
lávky ale jedou po Kyjevské
vedoucí podél severní (dolní)
části nemocnice a do areálu
vjíždí dolní nebo hlavní vrátnicí.
„Městská policie instaluje u lávky
na Vinici kameru, která bude
nepřetržitě monitorovat a dokumentovat provoz na lávce. Jde
nám o to, aby tuto trasu, vyhrazenou pouze sanitám, motoristé
nezneužívali. Je určena pouze
pro vozy záchranné služby,“
zdůraznil náměstek Kvaš.
Podrobné informace
o změnách v individuální i hromadné dopravě během uzavírky nadjezdu Kyjevská město
postupně zveřejní na webu. (red)

Seniorská obálka může zachránit život
Seniorská obálka je označení pro formulář, který
si starší a samostatně žijící lidé mohou sami nebo
společně se svým ošetřujícím lékařem vyplnit
a umístit na viditelné místo v bytě. V případech, kdy si jejich náhle zhoršený zdravotní stav
vynutí pomoc záchranářů, lze tak snadno najít
ty nejdůležitější údaje, které mohou pomoci
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při rychlém rozhodování o dalším postupu.
Do formuláře může pacient zaznamenat v jednotné úpravě údaje o lécích, které užívá, kontakt
na blízké osoby a ošetřujícího lékaře aj. Takže
i když třeba není právě ve stavu, kdy by dokázal
komunikovat, jsou tyto informace zdravotníkům ihned k dispozici. Podrobné informace

k Seniorské
obálce, tedy
hlavně kde
je možné si ji
stáhnout a jak
ji vyplnit, lze dohledat na stránkách
www.seniorivkrajich.cz/seniorska-obalka. (rm)

děje se
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Chovatelé pozor, kvůli
ptačí chřipce nesmí drůbež
do volného výběhu
❙❘ Kvůli výskytu ptačí
chřipky na Pardubicku
zavedla Státní veterinární
správa mimořádná
opatření.
ZBYNĚK SEMERÁD,
ÚSTŘEDNÍ ŘEDITEL,
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Všem chovatelům, kteří chovají
ve svém hospodářství drůbež
podléhající evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, se zakazuje:
• chovat drůbež ve volném
výběhu. Výjimky z tohoto
opatření může na základě

žádosti povolit místně
příslušná krajská veterinární
správa Státní veterinární
správy nebo Městská veterinární správa Státní veterinární správy v Praze. Výjimka
může být povolena za
podmínky, že krmivo a voda
se těmto ptákům podává
uvnitř zařízení, hal nebo pod
přístřeškem, který zabraňuje
kontaktu volně žijících ptáků
s tímto krmivem nebo vodou,
a za podmínky, že drůbeži
je zabráněno v přístupu na
otevřené vodní plochy nebo
toky,
• přemístění nebo prodej
živé drůbeže chovatelům,
kteří ve svém hospodářství
chovají drůbež, která
nepodléhá evidenci podle
plemenářského zákona.

Ruší se platnost veškerých
veterinárních podmínek
určených pro konání svodů
drůbeže a ostatního ptactva.
Zakazuje se pořádání svodů
drůbeže a ostatního ptactva,
tj. soustředění těchto zvířat
různých chovatelů na určeném
místě a k určenému účelu. Zejména se zakazují trhy s drůbeží
a ostatním ptactvem, výstavy,
přehlídky, výkonnostní zkoušky
a chovatelské soutěže i soutěže
poštovních holubů.
Za nesplnění může být uložena pokuta až 100 tisíc korun
u fyzické osoby a 2 miliony korun
v případě právnické osoby nebo
podnikající fyzické osoby. 
❚

Na složenku
nemusíte
čekat,
zaplaťte
převodem
Jak je to letos s poplatkem za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů? Výše poplatku pro
rok 2021 činí 650 Kč, splatnost
je 30. 6. 2021. Složenky budou
distribuovány v průběhu dubna až
května 2021. Poplatek je možno
uhradit i bez složenky v pokladně UMO Pardubice I v hotovosti
nebo platební kartou. Úhrada bankovním převodem je možná i bez
složenky, veškeré potřebné údaje
vám sdělíme prostřednictvím těchto kontaktů: Martina Tomanová,
tel. 466 046 032, e-mail:
martina.tomanova@umo1.mmp.cz
Jitka Krátká,
tel. 466 046 033, e-mail:
jitka.kratka@umo1.mmp.cz.  (red)
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Sestry a pečovatelky z Charity
pomáhají i v „době covidové“
❙❘ Jsou pomocnou rukou i anděly strážnými lidem
těžce nemocným a jejich rodinám. Sestřičky
a pečovatelky pardubické Charity nyní procházejí
náročnou zkouškou, kdy při své terénní práci občas
musí navlékat ochranné obleky.
ROMAN MÁLEK

PARDUBICE – Již 29 let můžete
v ulicích Pardubic denně potkávat auta s křížovou hvězdou
Oblastní charity Pardubice.
Charitní sestřičky a pečovatelky
jsou zárukou, že i přes překážky,
které přináší věk a zdravotní
stav, se může člověk spolehnout
na to, že nezůstane bez pomoci a bude moci svůj život žít
v domácím prostředí, na místě
a s lidmi, které má rád. Nic na
tom nemění ani doba covidová.
V roce 1992 začínala charitní
ošetřovatelská služba jako
pilotní projekt Ministerstva
zdravotnictví. Dnes již je péče
v domácím prostředí standardem a každý den od šesti hodin
ráno do půl desáté večer denně
včetně víkendů a svátků vyrážejí
charitní pečovatelky a zdravotní
sestry do domácností pacientů
a klientů na Pardubicku, Holicku
i Bohdanečsku. Třináct sester
pardubického střediska Domácí
zdravotní péče vyjíždí k pacientům devadesátkrát denně
a tým jedenácti pardubických
pečovatelek každý den navštíví
v průměru padesát klientů
často opakovaně i několikrát
za den stejně jako sestry specializované Domácí hospicové

péče, která je určena umírajícím
a jejich blízkým dvacet čtyři
hodin denně. Rodinám pečujícím o své blízké v domácím
prostředí pomáhají tři střediska Odlehčovacích služeb
Červánky. Na dobu až tří měsíců
za pečujícího, který si potřebuje odpočinout, má zdravotní
problémy, chodí do zaměstnání,
odjíždí na služební cestu či
dovolenou, přebírají péči charitní
pečovatelky ve dvou pobytových a jednom ambulantním
středisku odlehčovacích služeb.

„Ani v případě
pozitivně testovaných
pacientů a klientů
jsme nikdy
péči neodmítli.“
Jak říká ředitelka pardubické
Charity Marie Hubálková, sama
původní profesí zdravotní sestra:
„Jsem vděčná, že mohu dělat
práci, kterou mám ráda a mám
kolem sebe tým lidí, kteří jsou lidsky i profesně na vysoké úrovni.
Terénní práci totiž nemůže
dělat každý a sestry Domácí
zdravotní péče a Domácího
hospice musí mít odpovídající

Charita se rychle přizpůsobila potřebám klientů. Foto: archiv organizace
odborné znalosti i dovednosti a minimálně tříletou praxi
u lůžka. Byť mají podporu lékařů,
jsou to především ony, které jsou
s pacienty v každodenním styku
a musí být vnímavé ke každé,
byť malé změně zdravotního
stavu a včas na ni reagovat.“
Vedoucí pardubické Pečovatelské služby Jarmila Klimešová
k tomu dodává: „I náročnost
práce pečovatelek se po
odborné stránce během let
stále zvyšuje a krom lidských
kvalit musí mít naše děvčata i chuť na sobě pracovat
a vzdělávat se.“
Testy a ochranné obleky
Již bezmála rok se pardubická
Charita musí vypořádávat
s omezeními, která přináší
epidemie koronaviru, všechny

Největší zaměstnavatel hendikepovaných
osob v Pardubicích – Centrum Kosatec
HANA HOMOLKOVÁ

Centrum Kosatec sídlí v bezbariérové
budově ve Sladkovského ulici
v centru Pardubic. Spolek úspěšně
funguje od roku 1997 a jeho hlavním
cílem je zaměstnávání a podpora
lidí se zdravotním hendikepem. Kdo
má ve svém okolí hendikepovaného
člověka, ten dobře ví, jak si tito
lidé váží toho, že mohou pracovat.
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Práce jim přináší kromě potřebných finančních prostředků také
seberealizaci, psychickou pohodu,
začlenění do kolektivu, zážitky
a inspiraci a mnoho dalších životních
benefitů. Tito lidé pracují s radostí,
zodpovědně a chtějí být společnosti přínosem. Jsou to zaměstnanci,
kteří mají obtížnější postavení na
trhu práce i v běžné době, natož teď
v době tzv. koronavirové. A jak nyní

Kosatec bojuje v rámci současných
komplikací? Většina standardních
aktivit, jako je práce v pekárně,
kavárně, výroba a rozvoz svačin, je
pozastavena. Na zakázkách naštěstí
ještě mohou pracovat zaměstnanci v montážní a truhlářské dílně.
Nelze konat obvyklé a zavedené akce,
kterými byly například příměstské
tábory pro děti, zážitkové semináře
a mnoho dalších.

sestry a pečovatelky v přímé
péči jsou pravidelně po pěti
dnech testovány, dodržují
přísná hygienická a organizační
pravidla. Přesto se v některých
případech nákaza klientům, sestrám a pečovatelkám bohužel
nevyhnula.
„Samozřejmě ani v případě
pozitivně testovaných pacientů a klientů jsme nikdy péči
neodmítli. Zahalené od hlavy až
k patě v ochranných overalech
sestry i pečovatelky dál poskytují péči, na kterou jsou pacienti
a klienti zvyklí. Jsem na ně hrdá,
zvlášť když vím, že někteří z nich
nemocí prošli a ví, jak člověka
umí potrápit. Překonat obavy
a být potřebným nablízku je
v poslední době to, čeho si na
svých kolegyních nejvíce vážím,“
uzavírá Marie Hubálková.
❚

Hledají se nové
možnosti, nová
řešení. Kosatec se
nevzdává a rád by
situaci zvládl tak, aby nemusel rušit pracovní místa a propouštět
své skvělé zaměstnance. Zatím se to
daří s vypětím všech sil, což je mimo
jiné zásluhou také různých sponzorů
a dárců, kteří si zaslouží obrovské
poděkování. Jak se říká, kdo chce,
ten hledá způsoby. Najde Kosatec
způsob, jak překonat toto těžké
období? Věřme, že to zvládne.
❚

děti a mládež

PARDUBICKÁ JEDNIČKA

Hry odnaučí děti bát
se mluvit anglicky
MONIKA STENZLOVÁ,
ANGLIČTINA HRAVĚ

PARDUBICE – Přemýšlíte, na
který tábor v létě poslat své
děti? Skvělou volbou by pro vás
mohl být ten na ZŠ Spořilov.
Jsme skupinka učitelů angličtiny
a připravujeme pro vás v Pardubicích letní příměstský tábor
s angličtinou pro děti ve věku
od 9 do 15 let. Uvědomujeme si,
že doba je nejistá a nikdo neví,
jak se bude pandemie nemoci
covid-10 vyvíjet dál. Pevně však
věříme, že situace v létě 2021
bude minimálně stejná jako
v předešlém roce. Pokud to
hygienická situace dovolí, náš
tábor v Pardubicích se určitě
uskuteční.
Letní příměstský tábor s angličtinou není samozřejmě jen
o rozvoji angličtiny. Rádi bychom
děti vylákali ven. Pryč z online
prostředí, ve kterém teď byly
posledních pár měsíců nuceny
studovat. Chceme jim vytvořit
ty nejlepší možné podmínky
k tomu, aby se vyblbly, vyřádily
a zaskotačily si naprosto dosyta.
To vše na čerstvém vzduchu
za doprovodu letního sluníčka.
Ve zkratce vše, co jim aktuálně

Děti se při angličtině nejen učí, ale i baví. Foto: archiv pořadatele
chybí jako sůl. Chceme spojit příjemné s užitečným. Na základě
principů zážitkové pedagogiky
jsou aktivity pečlivě připraveny
tak, aby krom zábavy zdokonalovaly táborníky hravou formou
v jejich znalostech anglického jazyka. Na účastníky čekají mnohá
dobrodružství, která budou
protkaná anglickými hrami,
zapeklitými úkoly a chytlavými
soutěžemi.
Zážitková pedagogika
Většina aktivit na táboře je
spojena s učením se prožit-

kem. Máme skvělé zkušenosti
se zážitkovou pedagogikou.
Pohlížíme na ni jako na skvělou
cestu, která pomáhá odbourávat ostych z mluvení. Táborové
aktivity proto sestavujeme
tak, aby si děti zažily anglickou
konverzaci co nejvíc na „vlastní
kůži“. Za pomoci táborových her
utváříme hravé prostředí, kde se
děti zapomínají bát mluvit anglicky. V zápalu her totiž ostych
opadá a děti se soustředí na
cíl hry. Pro nás učitele je skvělé
pozorovat, jak děti postupně
v jazyce nabývají sebevědomí.

Dodáváme jim proto dostatek
impulzů a motivujeme je. Češtinu
u nás na táboře uslyšíte minimálně, a to jen v rámci řešení rychlých organizačních záležitostí.
S posledním „během“ našeho
tábora máme skvělé zkušenosti. Jak děti, tak my lektorky
jsme si akci moc užily. Rozhodly jsme se proto pokračovat
- pokud to koronavirus dovolí s dalším ročníkem.
Garance vrácení peněz
Přemýšlely jsme, jak vyjít vstříc
zájemcům v této nejisté době.
Ač je to pro nás složitější, rozhodly jsme se, že zavedeme garanci
vrácení 100 % registračního
poplatku v případě neuskutečnění tábora z důvodu vládních nařízení. Pokud tedy bude
v létě nepříznivá hygienická
situace a tábory nebude možné
kvůli nařízením vlády realizovat,
registrační poplatek v plné výši
vracíme.
Více se o naší nabídce
příměstského tábora v Pardubicích můžete dozvědět na našich
stránkách anglictinahrave.cz.
V případě zájmu zde na
stránkách můžete provést
i registraci. Zahrnuty jsou i kontaktní údaje, pokud by vás zajímaly detaily k táboru.
Přeji všem čtenářům hlavně
zdraví, plno sil a pevné nervy
v této složitější době. Věřím, že
stejně jako každá jiná doba
i tato určitě přejde.
❚

Důležité telefony pro krizové situace
Linka první psychické pomoci
Přepadá vás panika? Úzkost?
Přichází deprese? Stát se to může
komukoli. Nepodceňujte to!
tel.: 116 123
web: linkapsychickepomoci.cz

Anděl strážný
Tísňová péče seniorům, osobám
se zdravotním znevýhodněním
a dlouhodobě nemocným.
tel.: 800 603 030
web: andelstrazny.eu

Linka Důvěry dětského
krizového centra
Pomoc dětem s osobními či jinými
problémy.
tel.: 777 715 215, 241 484 149
web: ditekrize.cz

Linka bezpečí
Nevíš si rady? Ubližuje ti někdo?
Bojíš se? Nedaří se ti v lásce? Rodiče
ti nerozumí? Nezvládáš to?
tel.: 116 111
web: linkabezpeci.cz

Linka pomoci obětem
kriminality a domácího
násilí
Vyslechne a pomůže volajícímu
orientovat se v aktuální situaci.
tel.: 116 006
web: 116006.cz

Člověk v tísni - dluhová
help linka
Pomoc pro v tísni zadlužené lidi.
tel.: 770 600 800
web: clovekvtisni.cz

Linka pro rodinu a školu
Linka pro rodinu a školu. Je vaše dítě
pohřešováno? Potřebuje pomoc? Děje
se s ním něco, s čím si nevíte rady?
tel.: 116 000
web: linkaztracenedite.cz

Linka seniorů
Linka krizové pomoci pro seniory
a pečující, skautská dobrovolnická
pomoc – nákupy, léky,...
tel.: 800 200 007

Rodičovská linka
Pomoc pro všechny, kteří mají starost
s dětmi. Ať už jste rodič, nebo máte
třeba podezření na týrání dítěte
ve vašem okolí.
tel.: 606 021 021
web: rodicovskalinka.cz

Linka MZČR ke koronaviru
Poskytne informace k probíhající
pandemii.
tel.: 1221
Linka Pečuj doma
Pomoc pro ty, kteří pečují o své
blízké.
tel.: 800 915 915
web: pecujdoma.cz
Linka MPO ke koronaviru
Jste živnostník nebo potřebujete
poradit s firmou? Ovlivňuje
pandemie váš byznys?
tel.: 1212
Linka důvěry
Pardubického kraje
tel.: 465 524 252

7

téma

jaro 2021

Žádné velké papírování.
Sčítání lidu, domů a bytů
zvládnete i elektronicky
❙❘ O polovinu méně
údajů než před 10 lety
a možnost vše zvládnout
elektronicky. Pro obyvatele začalo od půlnoci
z 26. na 27. března sčítání
lidu, domů a bytů.
REDAKCE / MAREK ROJÍČEK,
PŘEDSEDA ČESKÉHO
STATISTICKÉHO ÚŘADU

PARDUBICE – Když se v České
republice Sčítání lidu, domů
a bytů konalo naposledy, statistici po lidech žádali podstatně více informací než letos.
V současnosti si ale zhruba
polovinu údajů zjistí v registrech
a lidé se jejich vyplňováním
nemusí zabývat. Elektronicky se
bude možné „sečíst“ prostřednictvím webu, ale i mobilní
aplikace. To vše krom češtiny
i v dalších sedmi jazycích v angličtině, němčině, polštině,
ruštině, romštině, ukrajinštině
a vietnamštině. A kdo nemá
online prostředí rád, může využít
klasické papírové formuláře.
Jak uvedla vedoucí oddělení
internetu Českého statistického
úřadu Helena Koláčková pro
zpravodajský server iDNES.cz,
průměrně trvá vyplnění
sčítacího formuláře 15 minut.
„Záleží na zběhlosti a připravenosti respondenta,“ dodala.
Důvody, průběh a další informace o letošním Sčítání lidu,
domů a bytů oznámil předseda
Českého statistického úřadu
Marek Rojíček, jehož zprávu
zveřejňujeme v kompletním
znění:
Podle zákona č. 332/2020
Sb., o sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021 a o změně zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“) bude
na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu,
domů a bytů (dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání
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podobě při online sčítání od
27. března 2021 do 9. dubna 2021,
nebo následně při terénním
došetření.
Terénní došetření provádějí
v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní
podle zákona. Sčítací komisař
se při výkonu své funkce
prokazuje průkazem sčítacího
komisaře, případně na požádání
povinné osoby též svým
občanským průkazem nebo
cestovním dokladem.
Sčítání v letošním roce bude elektronické. Kdo to ale nezvládne, může opět
Při terénním došetření sčítací
klasicky vyplnit tužkou.
komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácje půlnoc z pátku 26. března
vedení sčítání Úřad spolupracu- nost, popřípadě vlastníku
2021 na sobotu 27. března 2021.
je s dodavatelem terénních
zařízení, které netvoří samoFyzická osoba podléhající
prací a ústředními správními
statný sčítací obvod, sčítací
sčítání je povinna poskytnout
úřady uvedenými v zákoně.
formulář v listinné podobě
zákonem požadované údaje.
Obecní úřad zveřejní
v předem oznámeném termínu
Sčítání je primárně navrženo
způsobem v místě obvyklým
nejpozději do 26. dubna 2021.
jako online, tedy bez nutnosti
nejpozději 14 kalendářních dnů
Úřad je podle zákona oprávněn
kontaktu s dalšími osobami.
před rozhodným okamžikem
lhůtu prodloužit.
tento dokument, seznam
Člen domácnosti, osoba žijící
Sčítání podléhá:
standardních sčítacích obvodů
mimo domácnost nebo vlastník
a) každá fyzická osoba, která v obci včetně jejich vymezení
zařízení, které netvoří samomá v rozhodný okamžik na
a jména, příjmení a čísla průkazů statný sčítací obvod, odevzdá
území České republiky trvalý
sčítacích komisařů, kteří budou
vyplněný sčítací formulář
pobyt nebo přechodný pobyt v jednotlivých sčítacích obvov odpovědní obálce na poště
nad 90 dnů nebo které byl na dech sčítání zajišťovat, včetně
nebo jej vhozením do poštovní
území České republiky udělen telefonního spojení na bezschránky odešle zdarma na
azyl, doplňková ochrana nebo platnou informační linku sčítání
adresu P. O. Boxu sčítání nebo
dočasná ochrana,
a oficiální internetové adresy
jej doručí na kontaktní místo
b) každá další fyzická osoba,
sčítání.
sčítání nejpozději do 11. květkterá je na území České
Sčítání osob se provede
na 2021. Úřad je podle zákona
republiky v rozhodný okamžik poskytnutím údajů jejich
oprávněn lhůtu prodloužit.
přítomna,
zápisem do sčítacího formuláře
Údaje zjištěné při sčítání jsou
c) každý dům (i neobydlený)
povinnou osobou. Tou je každá
chráněny zákonem, nařízením
a každý byt (i neobydlený).
plně svéprávná fyzická osoba
o evropské statistice, GDPR
podléhající sčítání.
a dalšími právními předpisy.
Povinnost sečíst se nevztahuZa fyzickou osobu, která není
Tyto údaje nesmějí být použije pouze na cizince, kteří jsou
plně svéprávná, poskytne údaje ty pro jiné než statistické
v České republice na dobu
její zákonný zástupce nebo
účely. Sčítací komisaři, stejně
kratší než 90 dnů (například
opatrovník, případně jiná osoba jako všechny osoby, které se
turisté), a na cizince požívající
oprávněná za ni jednat podle
v souvislosti se zpracováním
diplomatické výsady a imunity.
občanského zákoníku. Sčítání
výsledků seznámí s individuálSčítání organizuje, řídí, koorlidu, domů a bytů se provádí
ními nebo osobními údaji, jsou
dinuje a jeho přípravu, provevyplněním sčítacího formuláře
povinni o nich zachovat mlčendení, zpracování a zveřejnění
pro domácnost. Údaje o domu
livost. Povinnost mlčenlivosti je
výsledků zabezpečuje Český
a bytu poskytne jeho uživatel,
časově neomezená.
statistický úřad (dále jen „Úřad“). v případě neobydleného bytu
Český statistický úřad žádá
Úřad pro potřeby sčítání přebírá vlastník domu nebo správce.
všechny občany, aby odpovědúdaje z informačních systémů
Povinná osoba poskytne úda- ným vyplněním sčítacích
veřejné správy podle paragraje jejich zápisem do sčítacího
formulářů přispěli k úspěšnému
fu 7 zákona. Na přípravě a proformuláře buď v elektronické
provedení sčítání.
❚

téma

PARDUBICKÁ JEDNIČKA

Seznam kontaktních míst pro
Sčítání 2021 pro Pardubický kraj
❙❘ Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p., nebo
Českého statistického úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných
nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích formulářů pro Sčítání 2021.

Kontaktní místa České pošty:
Název pobočky

Adresa pobočky – ulice a č. p./č. or., část obce, PSČ, obec

Telefonní č.

Pardubice 1

Na Hrádku 105, Zelené Předměstí, 530 02, Pardubice

954 253 001

Pardubice 2

Palackého třída 1233, Zelené Předměstí, 530 02, Pardubice

954 253 002

Pardubice 3

Na Drážce 1585, Bílé Předměstí, 530 03, Pardubice

954 253 003

Pardubice 4

náměstí Dukelských hrdinů 2233, Zelené Předměstí, 530 02, Pardubice

954 253 004

Pardubice 5

Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, 530 02, Pardubice

954 253 005

Pardubice 6

Kostnická 870, Svítkov, 530 06, Pardubice

954 253 006

Pardubice 9

Jiřího Tomana 275, Polabiny, 530 09, Pardubice

954 253 009

Pardubice 12

Jana Zajíce 983, Studánka, 530 12, Pardubice

954 253 012

Pardubice 19

Poděbradská 293, Trnová, 530 09, Pardubice

954 253 353

Sčítání 2021 v otázkách a odpovědích Publikace
Kdy se sčítání uskuteční?
Sčítání 2021 začíná rozhodným
okamžikem o půlnoci z 26. na
27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má
každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického
formuláře na www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021
vyplnit a odevzdat listinný
formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem
k současné epidemické
situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní
hygieničkou České republiky
distribuci a sběr listinných
formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických
kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností
bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek,
při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné
pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku,
minimalizace doby kontaktu).
Z tohoto důvodu nebudou
sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však
můžete obrátit na infolinku
840 30 40 50. Vyplněné for-

muláře bude možné odeslat
v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na cca 800
kontaktních místech České
pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní
místa budou provozována za
zvýšených hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká?
Sčítání 2021 je povinné pro
všechny osoby, které mají
k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková
osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk,
svéprávnost a zdravotní stav.
Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti
a podobně provádí sečtení jejich
zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo
cizinců s krátkodobým pobytem
do 90 dnů.
Kde najdu kontaktní místa?
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách
České pošty a všech krajských
správách Českého statistického

úřadu. Poskytují široké veřejnosti
informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře.
Jak jsou moje data chráněna?
Bezpečnost dat sčítání je
zásadní. Veškeré osobní údaje
jsou zpracovávány v souladu
s příslušnými právními předpisy
a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Jaký je přínos sčítání?
Výsledky jsou široce využitelné
například při přípravě programů
bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné
během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské
záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku
ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na www.scitani.cz. 
❚

Harmonogram:
Sčítání online:
27. 3. – 9. 4. 2021
Listinné sčítání:
17. 4. – 11. 5. 2021
Zpracování výsledků:
12. 5. – 31. 12. 2021
Zveřejnění výsledků: od 2022

poradí, jak
zvládnout
nejrůznější
životní
situace
Užitečnou publikaci s názvem
Jak si poradit v životních situacích
vydal Krajský úřad Pardubického
kraje. Čtenářům přináší praktické
rady o tom, kam se obrátit, když
potřebujete zdravotní nebo
sociální služby. Na více než dvou
stovkách stránek se zabývá radami
a doporučení spojenými například
s problematikou domácího
násilí, rodinných, finančních či
výchovných problémů, tématem
nezaměstnanosti nebo péče
o osobu blízkou. Předkládá také
užitečné informace spojené se
žádostmi o nejrůznější příspěvky
a sociální dávky, najdete v ní
i kontakty na důležité úřady
a odborná pracoviště.
Publikaci si můžete vyzvednout
na recepci krajského úřadu nebo
je možné si ji stáhnout ze stránek
www.krajprorodinu.cz. Vydání
brožury bylo podpořeno Evropským
sociálním fondem – operačním
programem Zaměstnanost. 
(rm)
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Rekonstrukce zdárně pokračuje
LUKÁŠ PEŠKA

Řada občanů „pardubické jedničky“ se zajímá o rekonstrukci
a budoucnost budovy bývalé
zvláštní školy v Klášterní čp. 52,
kterou v roce 2015 koupila od
města Pardubic Základní škola
a Praktická škola Svítání, o. p. s.,
a od května loňského roku ji
opravuje. Zeptali jsme se proto
ředitelky školy Miluše Horské:
❙ Kdy dostavíte a kolik
prostavíte?
První žáci vstoupí do školy
v Klášterní v září 2022, kdy zahájíme svůj jubilejní 30. školní rok.
Celková částka, kterou škola
Svítání do opravy této historické
budovy zainvestuje, se pohybuje okolo 150 milionů korun.
Neustále hledáme sponzory,
partnery a podporovatele.

Vizualizace atria budovy po rekonstrukci – dnes vnitřní dvorek.

se s různými hendikepy. Mohu
potvrdit, že díky Svítání se jim
❙ Nemůže tak vysoká částka
to slunce v životě opravdu
školu zruinovat?
rozsvěcí. Proto nám spolupráce
Může, ale děláme vše proto,
se Svítáním dává smysl a podaby se tak nestalo. Téměř sto
porujeme ji nejen finančně při
miliony podpořila náš projekt
zajišťování vybavení a zázemí,
Evropská unie, pomocnou ruku
ale také velmi rádi využíváme
podalo město Pardubice i Parkreativitu dětí ze Svítání pro
dubický kraj a Komerční banka.
naše firemní aktivity, např.
Stále nám ale 40 milionů chybí.
keramické trofeje pro naše
sportovní turnaje, vystoupení
❙ Mohou vám tedy pomoci
na firemních akcích (Milan Starý,
běžní Pardubičané?
ERA, a. s.)
Rozhodně ano. Zahájili jsme
Ke škole Svítání cítím velký
veřejnou sbírku, do které přispírespekt a zároveň blízkost.
vají naši sponzoři, ale zapojit se
Díky mamince, která pracovamůže každý obyvatel Pardubic.
la ve Zvláštní škole internátní
Budova v Klášterní je kulturním
v Klášterní, tíhnu k podobným
dědictvím našeho města. Každý, dětem i dnes. Hendikepované
kdo má Pardubice rád, tak může děti vyžadují zvláštní péči,
přispět. I menší částky výrazně
hodně lásky, pochopení a chutě
pomohou, budou-li navíc pravi- pomoci jim začlenit je do života.
delné. Kdo chce, může přispívat Všechny tyto rysy Svítání
na účet: 35-6934550257/0100.
splňuje. Je požehnáním nejen
Emeritní předseda Klubu přátel pro děti, ale i jejich rodiče. Proto
Pardubicka Jiří Paleček mi vnukl je naše nadace LR dlouhodobě
myšlenku, že mne v tom Pardu- hrdým partnerem Svítání. Věřím,
bičané nenechají.
že ve škole v Klášterní budou
mít děti možnost být prospěšné
❙ Školu Svítání podporuje řada
nám všem. Cením si Míly
sponzorů. Zeptali jste se jich,
Horské, že tenhle školní kolos
co je na škole atraktivní, že
vybudovala a že téměř 30 let
ji sponzorsky podporují.
zajišťuje vzdělávání pro děti
Svítání je výborný parťák do
s hendikepem. (Lenka Šmidbernepohody a již velmi dlouhou
ská, Nadace Lenky a Romana
dobu odvádí skvělou práci na
Šmidberských)
poli vzdělávání a práce s dětmi, které to v životě nemají
❙ Ve škole Svítání pracuje více
úplně jednoduché a potýkají
jako stovka pedagogických
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pracovníků. Opravdu
se z pohledu učitelů
rekonstrukcí Klášterní rozšíří
možnosti pro výuku žáků?
Určitě, a to hned v několika
oblastech. Rozšíří se podpora
výuky praktických předmětů,
která je pro budoucí život žáků
naprosto stěžejní. V nové škole
tak budou mít například cvičný
byt, kuchyňku, prádelnu nebo
dílny. Dále získají pro ně velmi
důležité prostory zajišťující
pozitivní rozvoj v oblasti smyslového vnímání a navození
celkové psychické pohody.
Chybí nám také učebny pro
výuku vybraných předmětů,
a díky Klášterní tak přibude třeba přírodovědná učebna. Škola
jim dále nabídne i prostory pro
vzájemná setkávání a prezentaci jejich dovedností. Významným benefitem je i umístění
školy v centru města. Žáci
získají více příležitostí zapojit se
do společenského dění a okolí
zase příležitost žáky s hendikepem vnímat jako běžnou
a samozřejmou součást života.
(Michaela Michtová, učitelka
školy Svítání)
❙ Škola Svítání je bezpečným
přístavem i pro rodiče.
V čem?
Bez školy Svítání by náš syn
Martin nebyl tím, kým je.
Lékařské prognózy předpovídaly, že nebude vzdělavatelný,

bude mít oční vadu a možná
ani nebude chodit. Odmítli
jsme ústavní péči starali jsme
se o Martina sami, a když přišel
čas školní docházky, přihlásili
jsme ho do školy Svítání. Bylo
to osudové a šťastné rozhodnutí. Martin se naučil číst, psát,
počítat, je soběstačný, finanční
gramotný a vyniká v IT technologiích. Ve Svítání byl šťastný,
šťastní jsme i my a Martin je díky
škole Svítání prospěšný. (Renata
Chybová, maminka)
❙ Na závěr jsme se zeptali
i starostky našeho
městského obvodu Aleny
Stehnové, v čem je budova
v Klášterní čp. 52 důležitá
pro obvod i pro město.
V Klášterní ulici škola vždy
byla a má tam své místo i do
budoucna, proto plně rekonstrukci podporuji, například
hledáním sponzorů. Po rekonstrukci vznikne v Klášterní
moderní typ školského zařízení
vsazený do historické budovy,
který poslouží mnoho let nejen
hendikepovaným dětem, jež
škola Svítání vzdělává, ale bude
ku prospěchu i celému městu.
Vždyť v něm Svítání nabídne
vzdělávací centrum, výstavní
prostory nebo malý sál pro
kulturní a společenské akce.
Pomoc škole Svítání s finančním
zajištěním rekonstrukce má
prostě smysl. 
❚

představujeme

PARDUBICKÁ JEDNIČKA

Do DDM BETA přiletěli
andělé z celého Česka
❙❘ Předvánoční Andělská
výzva Pardubického
Domu dětí a mládeže
BETA přinesla nečekaný
úspěch, který byl dokonce
zapsán do České knihy
rekordů.
IVETA ZEMANOVÁ

PARDUBICE – Dům dětí
a mládeže DDM BETA vyhlásil před Vánoci takzvanou
Andělskou výzvu. Šlo o výzvu
k zasílání co největšího počtu
fotografií andělů z různých
materiálů a různého provedení.
Výzva byla poprvé zveřejněna 26. listopadu 2020, tedy
těsně před začátkem adventního času, a to na webových
stránkách a na facebookovém
profilu DDM BETA. Ukončení
organizátoři stanovili na 6. led-

Andělská soutěž se setkala s mimořádnou odezvou. Foto: archiv pořadatele
na 2021. A k jejich radosti výzvu
vyslyšela široká veřejnost nejen
z Pardubic, ale například i z Břeclavi, Znojma a jiných měst
České republiky. Kromě jednotlivců zasílali obrázky andělů

i děti a učitelé mateřských
a základních škol, školních
družin i kroužků středisek volného času. Andělé k Vánocům
a zimnímu období přirozeně
patří a akce měla značný ohlas.

Též zpětná vazba účastníků byla veskrze pozitivní
a mnozí ocenili dobrý nápad
a děkovali za originalitu.
Anděl i z roušek
Fotografie, které byly odesílány
do DDM Beta, byly pravidelně
zveřejňovány na stránkách
www.ddmstolbova.com
ve fotogalerii s názvem
Andělská vánoční výzva a dále
byly průběžně vyvěšovány
v tištěné podobně ve výlohách
DDM BETA, na odloučeném
pracovišti Dubina.
Na výrobu andílků byly použity různé výtvarné techniky
od korálků, kreslení, šití,
háčkování až po perníkové či
z vizovického těsta. Největší
zastoupení však měly výrobky
z keramiky. Překvapující svou
originalitou pak byly výrobky
z roušek, z plata od vajec nebo
živý andělský pes s křídly.
Během tří týdnů pracovníci DDM BETA nashromáždili
576 obrázků, což je rekordní číslo, které bylo po ukončení výzvy
letos v lednu zapsáno v České
knize rekordů. 
❚

Inzerce

Nový Golf Variant
Velký jako nikdy

Seznamte se s novým členem rodiny. Nový Golf Variant nabízí velkolepý zavazadlový prostor s komfortním otevíráním
Easy Open, maximální stupeň konektivity díky službám Volkswagen We a inteligentní bezpečnostní systémy IQ.DRIVE.
Nový Golf Variant: to je více bezpečí, pohodlí, prostoru a zábavy na každé cestě.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf Variant: 4,3–5,3 l / 100 km, 95–130 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen
RV2100444-01

Louda Auto a.s.

Hradecká 555, 530 09 Pardubice, Tel. +420 466 797 831, www.louda.cz
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Za nádražím vzniknou domy i parkhaus
PARDUBICE –Dlouho
nevyužívaná oblast mezi
nábřežím Labe a pivovarem
se pomalu probouzí k životu.
Na konci května tu budou
zahájeny stavební práce
a v polovině roku 2023 by zde
již mělo stát nové rezidenční
bydlení s více než 100 byty
a parkovacím domem.
Stavba je rozdělena do
dvou etap, kdy v první bude
vybudován první šestipatrový bytový dům a navazující
parkovací dům. Ve druhé etapě
vznikne další bytový dům a na
pardubické poměry neobvyklá
velká rezidenční zahrada,
která oba domy propojí a bude

přístupná všem jejich obyvatelům. Byty jsou celkově
koncipovány jako prémiové,
moderní a zdravé bydlení díky
technickým vymoženostem,
jako je například řízené větrání
centrální rekuperací vzduchu,
využití zdravého podlahového
topení a úspora energie pomocí využití okenních trojskel.
Z pohledu energetické náročnosti budou všechny byty
patřit do kategorie s nejvyšším
hodnocením A, čili půjde o byty
s maximální úsporou energie.
Investorem projektu je pardubický stavební holding enteria prostřednictvím své dceřiné Vizualizace nových bytových domů, které budou mít vlastní parkovací
společnosti Depro Real. 
(rm) dům a společnou zahradu. Zdroj: reprofoto

Ulice Na Spravedlnosti získá
po opravě i nová parkovací místa
PARDUBICE – Nové byty i občanská vybavenost a soukromý investor připravuje další
developerský projekt. Ulice Na Spravedlnosti se
v posledních letech stala kvůli rozvoji okolí velmi
frekventovanou, a proto je nutná její oprava.
Začala 1. března, potrvá osm měsíců a spolu s ní
související rekonstrukce dvou křižovatek přijde
město na téměř 50 milionů korun. Prováděna
bude na etapy, ale přesto si pochopitelně vyžádá
dopravní omezení. Od 1. března není možný
průjezd z ulice 17. listopadu do ulice S. K. Neumanna. Během osmiměsíčních prací mimo jiné

vzniknou nová parkovací místa a zastávka pro
městskou hromadnou dopravu, která bude nově
tuto oblast obsluhovat. Po rekonstrukci bude mít
zhruba 600 metrů dlouhá ulice Na Spravedlnosti, v níž bude platit omezení nejvyšší dovolené
rychlosti na 30 km v hodině, nejen novou
vozovku se zpomalovacími prvky, chodníky
a veřejné osvětlení, ale také 90 parkovacích míst
a nedaleko polikliniky Vektor i zastávku MHD.
Součástí rekonstrukce „Spravedlnosti“ jsou také
sadové úpravy, při nichž zde bude vysázeno devět
javorů, a osazení prostoru novým mobiliářem.

Vše je rozděleno do šesti etap, přičemž ulice
Na Spravedlnosti se bezprostředně týkají čtyři,
další dvě etapy pak zmíněných křižovatek na
S. K. Neumanna. Po dobu výstavby bude vždy
průjezdná pouze část ulice, dopravní obslužnost
a příjezd pro rezidenty bude zajištěn objízdnými
trasami. Bez přerušení tak mohou fungovat
zdravotnická zařízení i tamní supermarket.
První etapa, která začala již zmiňovaného
1. března, zahrnuje východní polovinu ulice.
Zcela uzavřen je úsek od křižovatky Rokycanova
po ulici Boženy Vikové-Kunětické. Přístup do
areálu AutoFórum je zajištěn po objízdné trase
z ulice S. K. Neumanna. První etapa skončí do
10. dubna. Na ní naváže další část, o které budete
informování na webu města. 
(red)

Podchod do Rokycanovy ulice se opravuje
Na osm měsíců bude pro
pěší i cyklisty kvůli opravám
uzavřen podchod pod
železniční tratí, spojující
ulice Sladkovského a Rokycanova v Pardubicích.
Uzavírka potrvá zhruba osm
měsíců. V rámci modernizace
železničního uzlu Pardubice bude tato spojnice mezi
centrem města a Višňovkou,
které veřejnost přezdívá myší
díra, opravena. Průchod by tu
měl být v budoucnu příjemnější a bezpečnější. Získá
nové osvětlení i obklady a naopak přijde o nevábné zákoutí a schody k autobusové
zastávce. Přibude nová
rampa, která pěším zajistí
bezbariérový vstup do Roky-
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canovy ulice i na zastávku
autobusů Hlaváčova. Cestující, kteří zastávku využívají,
budou muset frekventovanou
Hlaváčovu ulici přecházet
velmi obezřetně. Silniční
správní úřad, kterým je Krajský
úřad Pardubického kraje, ve
svém rozhodnutí nepovolil
zřízení dočasného přechodu pro chodce a snížil jen
nejvyšší povolenou rychlost
v místě zastávek Hlaváčova
na 30 kilometrů v hodině. Pěší
a cyklisté budou při svých
cestách využívat podjezdy
v Anenské ulici nebo ulici
17. listopadu. Oprava podchodu je v režii Správy železnic,
která ji také financuje. Skončit
má nejpozději 30. září. 
(red)

otázka
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Dvě otázky pro:

Vojtěch Jirsa na téma
workoutové hřiště
❙❘ Od léta by mělo být
v parku Na Špici nové
workoutové hřiště za
683 tisíc. Za jeho vznikem stojí Vojtěch Jirsa,
kterému jsme položili
dnešní dvě otázky.

❙ Jak vznikla myšlenka
místa pro hřiště?
Již dříve mě kontaktovali lidé,
co cvičí, s tím, že v Pardubicích,
a zejména v centru města,
chybí pořádné workoutové
hřiště. Následně se realizovaly
v různých lokalitách městského
obvodu jedna takové ty posilovací stroje.
Tehdy jsem navrhoval, aby
se tyto stroje nekupovaly, ale

Park kromě akcí ožije od léta i novým hřištěm. Foto: Roman Málek

aby se ušetřené peníze použily
na plnohodnotné workoutové
hřiště, po kterém je větší
poptávka. Nakonec jsme se
dohodli s paní starostkou
a náměstkem Rychteckým,
že se hřiště bude financovat
z obvodního i magistrátního
rozpočtu půl na půl. Původní
podnět byl tedy od samotných
uživatelů.
❙ Hřiště bude i pro hendikepované spoluobčany.
Jde to dohromady?
Na tvorbě zadání se podíleli
samotní uživatelé a hodně nám
pomohli i v průběhu výběru
zhotovitele hřiště. Primárně
jsme kladli důraz na to, aby
hřiště odpovídalo potřebám
začátečníků i více pokročilých
cvičenců. Řada hendikepovaných může využívat stejné
prvky s ostatními. Přesto bylo
s ohledem na lidi s hendikepem
do hřiště zakomponováno
několik dalších prvků, například
snížená hrazda, snížená bradla
nebo stálky - to jsou taková
nízká bradla. 
(red)

Zapomenutý památný velikán
FILIP SEDLÁK
ZASTUPITEL ZA NAŠE
PARDUBICE - NECHME
MĚSTO ROZKVÉST
TEL.: 605 910 794
SEDLAK@NASEPARDUBICE.CZ

Málokdo ví, že
v našem obvodu,
kromě památné
aleje dubů na
břehu Labe je
ještě jeden opravdový velikán.
Své kořeny začal zapouštět
někdy před 150 lety a do
dnešního dne narostl do stavu,
kdy obvod jeho kmene měří
úctyhodných 550 cm. Když
začínal růst, byl daleko od okraje tehdejších Pardubic. Za jeho
života se k němu ale civilizace
přiblížila, až ho město pohltilo,
a jeho sousedy jsou krabicovitá nákupní centra za hlavním
nádražím. I když se okolo něho
přesouvala zemina a výrazně
se mu zhoršilo jeho životní prostředí, tak si i v tak vysokém věku
udržel pevné zdraví za situace,
kdy řada stromů po městě

uschla nebo byla napadena
houbami či zlomena vichřicí.
Bohužel ani to všechno ho
možná neuchrání před pilami
německého vlastníka pozemku, který ho chce pokácet, aby
na jeho místě mohl postavit
další uniformní škatulovitý
obchoďák.
Je paradoxní, že právě
společnost, která pozemky
vlastní, se ve své domovině
zaklíná ekologickým přístupem
a respektem k přírodě. Zajděte
se na strom podívat a sami posuďte, zda je správné tak nádherný a vzácný strom skácet.
Sejděte až k jeho kmeni a tam
vás, stejně jako mě, prostoupí
pocit majestátnosti a úcty.
A pokud stejně jako já uznáte,
že jasan má na svém místě
zůstat, tak podepište otevřený
dopis, kterým se obracíme
na majitele pozemku, na tomto
odkazu: www.petice.com/
jasan-pardubice.
Články zastupitelů vyjadřují
osobní názory a nejsou upravovány.

Podaří se nám strom zachránit? Foto: Filip Sedlák
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