
Slovo StaroSty

prosím držte palce, aby alespoň jedné žádosti bylo vyhověno. Bliž-
ší  informace o těchto akcích,  ale  i dalších připravovaných,  najdete 
uvnitř Zpravodaje. Březnové zasedání našeho zastupitelstva jedna-
lo, kromě jiného, o vyhodnocení Programu rozvoje městského obvo-
du za rok 2015. Pokud se budete chtít seznámit opravdu s podrob-
nou činností našeho obvodu za uplynulý rok, najdete tento materiál 
na našich webových stránkách.
Opět se před námi otevírá i společenská a kulturní sezona našeho 
městského obvodu formou námi organizovaných akcí. Tou nejbližší 
je Dopravní soutěž pro děti a Slet čarodějnic, a rovněž se již roze-
běhly Farmářské trhy na tržnici na Dubině, které jsou velmi oblíbené 
a hojně navštěvované. Využívejte této příležitosti koupit si jarní ze-
leninu, sadby, květiny, včelařské výrobky, pekařské a mléčné výrobky, 
ale  i čerstvé ryby,  které  byly  vypěstovány a zpracovány tradičním 
a ekologickým způsobem.
Přeji Vám krásné jaro a hodně zdraví.
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vážení spoluobčané,
rád  Vás  opět  zdravím  v  prvním  
čísle  našeho  Zpravodaje  v  nad-
cházejícím  jarním  období,  které  
alespoň  teď,  kdy  svůj  příspěvek  
píši,  je  provázeno  krásným  pro-
bouzejícím se jarem a slunečným 
počasím.  Letošní  zima  byla  opět  
všelijaká,  nebylo  to  typické  zim-
ní  období.  Sněhu  bylo  opravdu  
spoře.  Přesto se nedá říci,  že  ne-
zanechalo  žádné  stopy,  zejména  
na našich komunikacích. S jarními 

dny proto začala jejich oprava. Byla vyznačena poškození na komu-
nikacích a postupně budou prováděny jejich opravy. Úměrně s naší 
větší  aktivitou  při  péči  o  stromy  na  území  našeho  obvodu  zazna-
menáváme  Vaše  ohlasy  zejména  na  kácení  stromů  v  nezbytných  
případech.  Aktivita,  o které  hovořím,  je  dána  tím,  že  stromy a po-
rosty vůbec na našich sídlištích stárnou a vyvolávají zvýšenou péči. 
Nechali jsme proto zpracovat, podobně jako v některých městských 
obvodech, inventarizaci stromů, ve které má každý strom rostoucí 
na pozemcích města svůj „rodný list“, ve kterém jsou zaznamenány 
potřebné údaje, zejména související s jejich stavem, mírou poškození 
apod. Na základě toho jsou každoročně plánovány nutné zásahy, ať 
již jde o zdravotní nebo bezpečnostní řezy, nebo v krajním případě 
pokácení stromu. Rád bych, abyste věděli, že se tak děje vždy na zá-
kladě  důsledného  posouzení  stavu  stromu  i  za  pomoci  odborníků  
a že žádný strom není pokácen zbytečně. Proto v našem Zpravodaji 
naleznete obšírnější článek týkající se péče o stromy.
Kromě  pravidelných  údržbových  prací  připravujeme  nové  investič-
ní  akce,  které  jsou  součástí  našeho  Programu  rozvoje  městského  
obvodu v tomto volebním období. Asi finančně nejnáročnější letoš-
ní investiční akcí z našeho rozpočtu je oprava ploch v areálu řado-
vých garáží Věry Junkové, která již byla zahájena a bude postupně 
po etapách pokračovat až do konce července letošního roku. Další 
akcí  z  našeho  rozpočtu  bude  pokračování  opravy  chodníku  v  ulici  
Na  Drážce  od  čp.  345  po  čp.  358.  Na  další  investiční  akce,  které  
mají projektovou i administrativní přípravu již potřebujeme finanční 
spoluúčast  státu.  V  letošním roce  jsme požádali  o dotaci  z  fondu  
regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj na po-
kračování rekonstrukce veřejných ploch v ulici Jana Zajíce před čp. 
947, 984 – 986 a v ulici Josefa Janáčka před čp. 948 – 952. O další 
dotaci jsme požádali Státní fond dopravní infrastruktury na rekon-
strukci cyklostezky v centrální ose sídliště Dubina. Výsledek žádostí 
bychom se měli dozvědět do konce května letošního roku. Tak nám 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

FARMÁŘSKÉ 
TRHY

prodej výpěstků a výrobků českých zemědělců a pěstitelů

PROSTRANSTVÍ VENKOVNÍHO TRŽIŠTĚ  
U NÁKUPNÍHO CENTRA DUBINA

každou sobotu od 5. 3. 2016 od 6 do 12 hodin

Preferujeme prodej ovoce a zeleniny, sadby, květin,  
včelařských výrobků a mléčných či masných výrobků,  

při jejichž výrobě bylo použito tradičního  
a ekologického způsobu zpracování.



PříSPěvek ZaStuPitele

velký úSPěch Pro ZáklaDní školu ParDubice-Dubina, erno košťála 870

vážení občané, milí sousedé. 
Tak  tu  máme  konečně  jaro.  Doufám,  že  jste  s  úsměvem  zvládli  nejen  
první jarní den, ale také přechod na letní čas.  Za sebou (i před sebou) 
máme spoustu práce. 

Co se nám povedlo? S kolegy z velké radnice i s panem starostou se po-
dařilo odstartovat opravu povrchu u garáží Věry Junkové, na kterou už 
netrpělivě čekáte. Na velké radnici jsme zajistili většinu financí, zbytek 
doplatí obvod. Začínáme na konci března. Uživatele garáží prosím o tr-
pělivost a vstřícnost,  příjezdová cesta se nedá opravit ze dne na den. 
Věřím,  že  tím bude  smazán dluh  našich  předchůdců.  Ať  se  vám všem 
na novém povrchu jezdí dobře. 

Další  zpráva potěší pro změnu cyklisty. Aktuálně se z pozice poslance 
snažím pomoci opravě centrální osy (cyklostezky), která vede od domo-

Ve středu 16. března 2016 proběhlo na Magistrátu města Pardubice vy-
hlášení soutěže o nejlepší internetové stránky škol a školských zařízení 
města Pardubic. Soutěžilo se ve třech kategoriích – mateřské školy, zá-
kladní školy, základní umělecké školy a ostatní školská zařízení.

Po prvenství v této soutěži roku 2011 dosáhla Základní škola Pardubice-
-Dubina, Erno Košťála 870 opět velkého úspěchu. Ve velké konkurenci se 
umístila na skvělém 2. místě a zároveň jako jediná získala „Cenu děkana 
z Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice za nejlepší 
internetové stránky škol a školských zařízení města Pardubic“. 

Těší  nás,  že  naše webové stránky odpovídají  současným požadavkům 
na kvalitu informovanosti zákonných zástupců, žáků a veřejnosti. 

Mgr. David Pravec

va  důchodců  na  sever  ke  škole.  Druhou  velkou  věcí,  které  nyní  věnuji  
svůj  čas  a kterou uvítají  zejména obyvatelé  sídliště  Dubina,  je  oprava 
poslední části sídliště. V součtu máme šanci získat z evropských dotací 
pro  náš  obvod  více  než  20  milionů  korun.  Jasno  bychom  měli  mít  už  
koncem dubna, tak nám držte palce, ať se dílo podaří. 

Společně s příchodem jara se přímo nabízí udělat něco pro své zdraví. 
Sám jsem začal  zase  běhat.  Zvu  i  vás  do studáneckého  lesa,  který  je  
díky podpoře Služeb města Pardubic opět o něco hezčí. Třeba se tu při 
sportu či procházce potkáme. Nebojte se mě oslovit – rád se zastavím 
a vyslechnu i vaše podněty a nápady na práci zastupitele a poslance. 
Přeji všem krásné jarní dny plné pohody a úsměvů.

Ing. Martin Kolovratník
zastupitel městského obvodu a Poslanec Parlamentu ČR 
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ZaháJení ProvoZu hřiště  
DubinSké ZáklaDní školy

Od 1. dubna 2016 byl zahájen sezónní provoz školního hřiště pro veřej-
nost.  Kompletně  zrekonstruované  hřiště  je  využíváno  do 16.00 h  pro  
školní vyučování a volnočasové aktivity školy. Po 16.00 hodině, o víken-
dech a o prázdninách je zpřístupněno pro širokou veřejnost. Bezpečnost 
a pořádek v areálu sledují  správci hřiště a kamerový systém napojený 
na Městskou policii Pardubice.  

Provozní doba školního hřiště : 
školní rok:    září–říjen, duben–červen   

po–pá   16.00 h–20.00 h 
so–ne    12.00 h–20.00 h 

Prázdniny:    červenec–srpen 
po–ne      9.00 h–20.00 h  

Prosíme návštěvníky sportovišť, aby respektovali otevírací dobu a dodr-
žovali provozní řád školního hřiště. 

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková, ředitelka školy

Za uplynulé  tři  roky  bylo  ve Studáneckém lese  vysázeno na 27  tis.  ks  
dubů,  2  300  ks  jedlí  a  1  140  ks  buků.  Na  podzim  byla  nová  výsadba  
ve  Studáneckém  lese  vylepšena  dosadbou  300  ks  poloodrostků  buků  
o  velikosti  80  cm  a  více,  které  nahradily  uschlé,  ulomené  či  zcizené  
stromky  z minulé  výsadby.  V zimních  měsících  byl  odstraněn  podrost  
v šíři 5 m na každou stranu podél lesní silničky mezi ul. Lesní a Spojilem 
a podél vyšlapané lesní pěšinky z ulice Lesní k altánu, který byl vybudo-
ván v loňském roce.
Na konci  března byl  proveden sběr  rozptýleného odpadu podél  silnice  
vedoucí ze Slovan na Dašice. 4x ročně bude posekán travnatý okraj lesa 
v ul. V Zahrádkách a Lesní.
Projektant,  kterého schválila  Rada  města  Pardubic,  začal  zpracovávat  
projektovou  dokumentaci  k  územnímu  a  stavebnímu  řízení  na  úpravy  
Studáneckého lesa v duchu schválené studie. Projektová dokumentace 
by měla přednostně řešit úpravu cestní sítě, vodního režimu  a umístění 
drobného mobiliáře.
Mimo pěstebních zásahů (ožínání mladých vysázených stromků) nejsou 
aktuálně ve Studáneckém lese žádné jiné zásahy plánovány.

Proměna StuDáneckého leSa
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Čištění míStních komunikací na úZemí měStSkého obvoDu ParDubice iii v roce 2016

PoškoZování nově vybuDovaných Ploch

blokové čištění
15. 3. Blahoutova – parkoviště před čp. 607– 612 a 601– 606
15. 3. Luční od ul. Dašická slepá část po čp. 531
18. 3. Boční – obě strany
23. 3. Musílkova – od ul. Mandysova k ul. Lesní
24. 3. Rumunská – obě strany
29. 3. Bartoňova od čp. 903 – 939 včt. slepé části k čp. 1024
30. 3. Bartoňova – parkoviště před čp. 841–849  
31. 3. Brigádníků včt. parkoviště před čp. 366, obě strany

1. 4. Sezemická od ul. V. Junkové po ul. Ve Lhotkách
4. 4. Lesní - od ul. Spojilská k ul. Staročernská, obě strany
5. 4. Spojilská od ul. Lesní po ul. Dašická, obě strany
5. 4. Mandysová od ul. Spojilská k ul. U Zábran – obě strany

11. 4. Růženy Vojtěchové od ul. Bartoňova slepá část – obě strany
13. 4. L. Matury – od ul. J. Zajíce k čp. 810, celá obě strany
14. 4. Studánecká – parkoviště před OC Galanta
15. 4. Na Okrouhlíku – od ul. Dašická k ul. Sezemická – pravá strana
18. 4. Dašická – parkoviště za čp. 1755–1771
19. 4. Bartoňova – parkoviště před čp. 898 - 939
20. 4. Dubinská – parkoviště podél komunikace od čp. 741 po 732 – obě strany
5. 5. Studánecká – obě strany

20. 5. Bartoňova – od konečné DP – okruh k ul. L. Malé – levá strana 
20. 5. Potěšilova od ul. Lesní po ul. Staročernská 
27. 5. Bartoňova – od konečné DP – okruh k ul. L. Malé – pravá strana 

27. 5. V. Junkové – od ul. Na Drážce k ul. Husova, včt. točny MHD 
– obě strany

30. 5. Lánská od ul. V Lipinách včt. Slepé části k čp. 590, obě strany
31. 5. Erno Košťála parkoviště mezi čp. 964 – 965, 990 a 966

2. 6. Hraniční od ul. Raabova po ul. Pod Lipami – obě strany
3. 6. Jana Zajíce – komunikace včt. parkoviště před č. p. 959–961
7. 6. Zahradní – obě strany
7. 6. U Školy – obě strany
8. 6. Pod Studánkou včt. parkovišť 
8. 6. Lidmily Malé – parkoviště před čp. 822 – 823 a čp. 818

10. 6. Zajíčkova – obě strany
13. 6. Okružní od ul. Studánecká po ul. Dašická – obě strany
14. 6. V Lipinách od ul. Mandysová po ul. Staročernská – obě strany 
14. 6. Divišova – obě strany
15. 6. Pod Lipami – od ul. Spojilská k ul. V. Junkové – obě strany
22. 6. Jana Zajíce – komunikace včt. parkoviště před č.p. 633–637
24. 6. Blahoutova – komunikace včt. parkoviště před čp. 624–632
24. 6. Na Kopci – od ul. Pod Lipami po ul. Spojilská

na opravu těchto ploch. Přitom tyto finanční prostředky by mohly být 
využity na jiné potřebné akce.  
Každý  účastník  silničního  provozu  je  povinen  dodržovat  zákon  o  pro-
vozu na pozemních komunikacích.  Žádná dopravní  značka ani  zařízení  
nemůže  při  jejich  nerespektování  tento  problém  vyřešit.  V  zájmu  nás  
všech  proto  prosíme  občany,  pokud  zpozorují  porušení  těchto  pravi-
del,  nechť  neprodleně  kontaktují  Městskou  policii  na  telefonním  čísle:  
605 206 251 nebo 156.

Ing. Lenka Vacinová 
Vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 

V průběhu měsíců března až listopadu proběhne na území našeho obvo-
du 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 čiště-
ní 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 trva-
lého parkování vozidel. 

Přesný harmonogram obou způsobů čištění je uveden v tabulkách pod 
textem. 
Ostatní  vozovky budou zametány strojně,  s vynecháním míst,  na kte-
rých budou zaparkované automobily. Dále bude prováděno strojní čiště-
ní 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.

Čištění s odtahem

29. 3. J. Janáčka – obě strany
4. 4. E. Košťála – obě strany

27. 4. V. Junkové – obě strany
4. 5. U Háje – obě strany

10. 5. Bartoňova – 3 slepé kom. mezi RD od čp. 677, 881, 897
17. 5. E. Košťála – obě strany
20. 5. J. Janáčka – obě strany
10. 6. Bezdíčkova – od ul. Na Drážce po ul. Sakařova - obě strany
4. 8. J. Janáčka – obě strany
5. 8. U Háje – obě strany

10. 8. Bezdíčkova – od ul. Na Drážce po ul. Sakařova – obě strany
7. 10. spojovací kom. mezi ul. E. Košťála a Dubinská vč. parkovišť
10.10. J. Janáčka – obě strany
11.10. V. Junkové – obě strany
21.10. E. Košťála – obě strany

Na území Městského obvodu Pardubice III podle stavu finančních pro-
středků a podle míry poškození komunikací a veřejných prostranství po-
stupně opravujeme chodníky,  parkovací  místa,  příjezdové komunikace,  
odpočinkové zóny a upravujeme zeleň.  Z rozpočtu městského obvodu 
jsou na tyto akce vynakládány nemalé finanční prostředky. 
Neohleduplným  a  neukázněným  chováním  některých  řidičů  dochází  
k  porušování  pravidel  silničního  provozu.  Řidiči  parkují  nebo  přejíždě-
jí  přes  nově  vybudované  chodníky,  zeleň,  vysazené  dřeviny,  což  má  
za následek zbytečné vynaložení dalších prostředků z rozpočtu obvodu 
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nová Sociální Služba křižovatky 
hanDicaP centra, o.P.S.  

centrum Denních Služeb (cDS)
Dne 20. ledna 2016 jsme v rámci naplňování našeho motta  „Pomáháme 
vyjet správným směrem.“ slavnostně otevřeli Centrum denních služeb. 
To je určeno pro lidi s tělesným nebo kombinovaným postižením, žijící  
v domácím prostředí, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Hlavním 
cílem  služby  je  udržování  a  posilování  samostatnosti.  Probíhá  nácvik  
činností zvyšujících soběstačnost a dovednosti. To vše je potřebné pro 
samostatný život a začlenění do běžného života s využitím veřejně do-
stupných služeb. Ke každému přistupujeme individuálně a podporujeme 
uživatele nejen v plnění jejich potřeb, ale i v nalézání cesty za naplněním 
jejich  přání.  Cílem našich  pracovníků  je  vytvořit  přátelskou  a  tvořivou  
atmosféru,  kde  mohou  naši  uživatelé  trávit  svůj  čas.  Více  se  dozvíte  
na našich stránkách www.krizovatka-hc.cz. Případné dotazy zodpoví-
me na telefonickém čísle 776468078 nebo nás můžete navštívit na ad-
rese Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice.

výSaDba Dřevin

V jiném článku tohoto Zpravodaje se rozepisujeme na téma péče o stro-
my na území našeho obvodu, ve kterém vysvětlujeme, mimo jiné, i pří-
padnou nutnost kácení stromů a nařizování náhradní výsadby. Pro vaši 
informaci nyní uvádíme kde a jaká byla v našem obvodě provedena nová 
výsadba v roce 2015, celkem to bylo 5 336 ks keřů a 29 stromů.

umístění výsadby keře [ks] stromy 
[ks]

vnitroblok v ulici Na Drážce  
čp. 1552–1554, čp. 1549–1551  
a čp. 1546–1548

897 0

odpočinková zóna v ulici Bartoňova 
u čp. 835–839

464

u bytového domu v ulici Erno Košťála  
čp. 970–972 

335

propojka od ulice Dubinská po vstup 
do Studáneckého lesa

243 6

Na Okrouhlíku u čp. 1246 1

ulice V Zahrádkách – ovocný sad 6 6

v ulici Erno Košťála u čp. 996–997 3

u čp. 364–365 v ulici Rumunská 135

u čp. 1008–1011 v ulici Erno Košťála 180

u čp. 827–830 v ulici Bartoňova 1 367

u čp. 866–869 v ulici Jana Zajíce 719 1

před čp. 957–958 v ulici Erno Košťála 129 1

u čp. 966 v ulici Erno Košťála 8

u čp. 1017 v ulici Erno Košťála 68

u bytového domu čp. 1561 – 1563 a čp. 
1564 v ulici Na Drážce

782 14

Na území MO Pardubice III je v současné době určeno 11 vhodných 
stanovišť k přistavení VOK. Celkem se ročně jedná o 136 jednotlivých 

přistavení kontejnerů AVIA nebo LIAZ v určených týdnech a různých 
pracovních dnech. 

PřiStavování velkoobJemových konteJnerů v roce 2016

Stanoviště Den Přistavení v týdnech

Na Drážce – parkoviště Pondělí 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51

Dubina – u lesa 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 Úterý 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50

Luční – hřiště Středa 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51

Luční – stadion Pondělí 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50

Skrbkova – 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 Čtvrtek 15; 20; 25; 36; 47

Dašická 1755–1769 vnitroblok Čtvrtek 14; 26; 38; 47

L. Matury 855 Středa 18; 23; 33; 41

Na Drážce u čp. 1564 Čtvrtek 15; 25; 37; 51

L. Malé x Bartoňova 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.
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inFormace Z oDboru DoPravy a životního ProStřeDí

V  rámci  stavby  je  navrženo  i  vybudování  kontejnerových  přístřešků  
a úpravy zeleně včetně nové výsadby dřevin (stromů a keřových skupin). 

V současné době projekčně připravujeme projekt „regenerace pane-
lového  sídliště  Dubina  –  lokalita  3a-k5,  3a-k8,  3a-o2“.  Projekt  
řeší nedostatek parkovacích míst v ulici  Bartoňova. Jedná se o plochu 
(označenou jako 3A-K5) mezi bytovými domy čp. 821 a čp. 833 v ulici  
Bartoňova. Na stávajícím nevyužívaném antukovém hřišti  je navrženo 
vybudování  nového  parkoviště.  Vedle  výměníku  jsou  navrženy  2  kon-
tejnerové přístřešky každý s kapacitou 9 ks kontejnerů (označené jako 
3A-O2), do nichž se přemístí kontejnery pro směsný komunální a tříděný 
odpad, které jsou nyní podél místní komunikace vedle bytového domu 
čp. 845. Dále bude provedena oprava komunikace k bytovému domu čp. 
849. Součástí projektové dokumentace bude i veřejné osvětlení v dané 
lokalitě a sadové úpravy.
Předsedy dotčených společenství bytových domů jsme požádali o pro-
jednání níže uvedeného návrhu s vlastníky bytových jednotek o sdělení 
připomínek a námitek do 31. 3. 2016. Všechny opodstatněné a technic-
ky splnitelné připomínky a náměty jednotlivých společenství  bytových 
domů se budeme snažit zahrnout do projektu. Po získání vyjádření do-
tčených orgánů a vlastníků podzemních a nadzemních zařízení požádá-
me o vydání stavebního povolení. Po vydání stavebního  povolení bude 
zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby. Tato stavba 
bude  předmětem  žádosti  o  dotaci  z  programu  vyhlášeného  Minister-
stvem pro místní rozvoj v roce 2017.

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

co připravujeme v roce 2016:
Dne 21. 3. 2016 byla zahájena stavba „oprava ploch u garáží v uli-
ci věry Junkové, Pardubice“ a práce budou probíhat do 30. 6. 2016. 
Po dobu realizace stavby bude znemožněn příjezd do garáží. 
Stavba bude realizována po etapách. Jednotlivé etapy jsou zakresleny 
v situačním výkresu a budou uzavírány postupně a otevřeny až po do-
končení poslední realizované etapy. 
• Etapa č. 1 bude zahájena 21. 3. 2016. 
• Etapa č. 2 bude zahájena 11. 4. 2016. 
• Etapa č. 3 bude zahájena 2. 5. 2016. 
• Etapa č. 4 bude zahájena 16. 5. 2016.
Předpokládaný termín ukončení celé stavby a umožnění příjezdu do všech 
garáží je 30. 6. 2016.
O dalším postupu a možných změnách Vás budeme průběžně informovat.
Prosíme Vás o respektování uzavírky a o zvýšenou pozornost v případě 
nutného průchodu stavbou.
Zhotovitelem stavby jsou Služby města Pardubic a.s., stavbyvedoucím 
Ing.  Luděk  Čapek,  tel.  777  783  220,  technickým  dozorem  stavebníka   
Ing. Lenka Vacinová, tel. 737 266 764.

V první polovině roku 2016 plánujeme pokračovat v opravě chodníku 
v ulici na Drážce od čp. 345 po čp. 358.

V lednu 2016 jsme prostřednictvím Statutárního města Pardubice po-
dali  žádost  o dotaci  ze  Státního  fondu  dopravní  infrastruktury  na  re-
konstrukci  cyklostezky  v centrální  ose  sídliště  severovýchod  –  ji-
hozápad  Dubina,  která  kříží  osu  severozápad  –  jihovýchod.  Úpravy  
začínají napojením na komunikaci v ulici Blahoutova a končí napojením 
na komunikaci vedoucí v parkovišti mezi ulicemi E. Košťála a Dubinská.
Další žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Statutárního města 
Pardubice na Ministerstvo pro místní rozvoj na provedení stavby „re-
generace panelového sídliště Dubina – lokalita 5a (5a-k1, 5a-03, 
5a-04), Pardubice“. 
Stavba řeší úpravy ploch před bytovými domy čp. 984 – 986 a čp. 947 
v ulici Jana Zajíce a před bytovými domy čp. 948 – 952 v ulici Josefa Ja-
náčka, jedná se o úpravu zpevněných ploch – komunikací a parkovacích 
stání  s  příjezdovou  komunikací.  Stávající  parkoviště  budou  propojena  
a mezi nimi vybudován zpomalovací práh, který bude sloužit i jako mís-
to pro přecházení přes parkoviště. Na stávajícím přechodu pro chodce 
směrem  k  Penny  marketu  bude  vybudován  dělící  ochranný  ostrůvek.  



❑ ❑ 
❑ ❑

1

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody

nebo na webových stránkách:
www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody
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kam Za kulturou a Zábavou

 Plánované akce a kurZy rc kulihrášek

DoPravní Soutěž Pro Děti 
Ve středu 13. dubna Městský obvod Pardubice III ve spolupráci s Kul-
turním centrem Dubina a Městskou policií Pardubice pořádá v lesoparku 
Dubina v odpoledních hodinách od 12:00 do 16:30 hod akci DOPRAVNÍ 
SOUTĚŽ PRO DĚTI. Hlavním cílem pořádání akce je zaměřit se na osvětu 
a informovanost a otestovat dopravní znalosti dětí. Děti si budou moci 
vyzkoušet své dovednosti  při  jízdě na kole,  znalosti  pravidel  silničního 
provozu a dopravních značek. Účastníci si mohou nechat zkontrolovat 
své kolo, zda odpovídá pravidlům a bezpečnému provozu. Pro všechny 
jsou připraveny drobné odměny a  občerstvení.

Slet ČaroDěJnic
Jako každý rok proběhne poslední dubnový den – v sobotu 30. dubna 
– na prostranství centrálního parku Dubina SLET ČARODĚJNIC. Začíná 
v 17.00 hodin tradičním rejem masek a čarodějnickými soutěžemi. Nejen 
pro čarodějnice, čaroděje a další strašidla, ale pro všechny děti i rodiče je 
připraven bohatý program, ve kterém nebude chybět soutěž o nejhezčí 
čarodějnici a čaroděje, mnoho soutěží o ceny, trampolína a další dětské 
atrakce. „Filipojakubskou noc“ zahájí v 19.45 zapálením ohně starosta 
MO Pardubice III pan Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek. 

•  angličtina pro děti S roDilým ameriČanem (15 LEKCÍ), začátek 
10. 2., 11. 2. 2016, lze se přidat i v průběhu kurzu (cena krácena)
Děti 2–4 roky čtvrtek 8:30–9:30, Miniškolka Kuliklubíčko, Daisy club 
Zajíčkova 1575 , CENA 2 320 Kč děti navštěvující pravidelně Miniškolku 
Kuliklubíčko (min 4x/měsíc) mají angličtinu zdarma. Bližší info a přihláš-
ky na tana.kulihrasek@seznam.cz 
Děti 4–6 let středa 16:00–17:00 Miniškolka Kuliklubíčko, Daisy club 
Zajíčkova 1575, CENA 2320 Kč, přihlášky na sunrise@sunrise-la.cz 

•  miniškolka kuliklubíČko, Zajíčkova 1575, Pardubice (Studán-
ka) • Přijímá přihlášky na nový školní rok 2016/17 a  letní prázdniny. 
Nabízí pár volných míst v současném školním roce. Více na www.rc-
kulihrasek.cz

•  kuliherna Dubina – volná herna s doprovodným programem, vel-
kým  prostorem  vás  zve  k  návštěvě.  Otevřeno  v  1.  patře  KD  Dubina  
v Po, st, čt, pa 8:30–11:30. Pravidelné setkávání dvojčatových rodin. 
1x14 dní. Více na www.rckulihrasek.cz

Duben
•  Praktické  využití  kouČinku  a  bachových  eSencí  – 

ochutnávková beseda • 7. 4. a 8. 4. od 9:30, RC Kulihrášek, Dašická 
169, Pardubice, vstupné 20Kč

•  Pomožme Dětem SPrávně léZt • 8. 4. 2016 10:00–11:30, KULI-
HERNA, KD Dubina, Jana Zajíce 983, Pardubice 
Seminář je vhodný pro rodiče, kteří dbají o správný psychomotorický 
vývoj svého dítěte. Součástí semináře je kontrola vývojové fáze dítka. 
Cena 250Kč. Přispívají zdravotní pojišťovny. Počet míst omezen, při-
hlášky nutné na emailu: tana.kulihrasek@seznam.cz

•  kouČink  a  jeho  využití  v  rodině • 14.  4.  2016  (17:00–18:30),  
Miniškolka  Kuliklubíčko,  Daisyclub,  Zajíčkova  1575,  Pardubice,  více  
na www.rckulihrasek.cz. 
Přihlášky nutné na emailu: tana.kulihrasek@seznam.cz

PromenáDní koncerty
Ve spolupráci s Kulturním centrem Dubina dále připravujeme k poslechu, 
posezení a k tanci čtyři promenádní koncerty. PROMENÁDNÍ KONCERTY 
se  uskuteční  vždy  ve  čtvrtek  -  21.  dubna.,  19.  května,  23.  června  
a 22. září 2016 od 16.30 do 18.30 hodin v prostoru centrálního pro-
stranství Dubina. Vystupující soubory i doprovodný program bude vždy 
upřesněn na letáčcích a na webových stránkách obvodu.

Den Dětí
Pro malé, ale i větší děti a jejich rodiče se bude konat ve středu 1. červ-
na DĚTSKÝ DEN. Připraveny budou soutěže o sladké ceny, atrakce - ko-
lotoč, skákací hrad, trampolína a další bohatý program. 

oPékání buřtů
Střídavě na Dubině a Na Drážce v měsících červen až září po 6 páteč-
ních podvečerů se uskuteční opět OPÉKÁNÍ BUŘTŮ. Příjemnou atmosfé-
ru zajisté ještě umocní vystoupení cauntry kapel.

O dalších  akcích  očekávaných  v druhé  půlce  roku  budeme informovat  
v příštím Zpravodaji.

•  cyklovýlet Pro roDiny S Dětmi
Sobota – dopoledne. Rodinná akce s programem i občerstvovací stani-
cí. Více na www.rckulihrasek.cz

•  PoháDkový – ČaroDěJný leS • 27.–29. 4., dopoledne, STUDÁNEC-
KÝ LES, Zábavně vzdělávají program pro rodiče s dětmi – lesní putování 
za skřítky, vílami i čarodějnicemi. Více na www.rckulihrasek@seznam.cz

•  DětSké nožiČky a JeJich vývoJ • 29. 4., 10:00–11:30, psycho-
motorický seminář zaměřený na tématiku zdravě se vyvíjejících noži-
ček dětí a odchylek od správného vývoje. Lektorka Mgr. Iva Bolehov-
ská. Cena 250Kč. Přispívají zdravotní pojišťovny. Počet míst omezen, 
přihlášky nutné na emailu: tana.kulihrasek@seznam.cz

květen
•  komunikace S Dětmi, aneb ProČ to neumíme – PhDr. L. PE-

KAŘOVÁ • 3. 5. 2016, 17:00–20:00 KD Dubina – velký sál, Jana Zajíce 
983, Pardubice. Rezervace míst a předprodej na www.rckulihrasek.cz
Vstupné 170 Kč. Prodej vstupenek také přes ticket portal.cz

•  táta FrČí • Středa 25. 5. 
Zábavný den plný aktivit pro tatínky s dětmi různých věkových katego-
rií. Více na www.rckulihrasek.cz
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PéČe o Stromy v našem obvoDu

bezpečnostní řezy provést s pomocí přistavení vysokozdvižné plošiny, což 
není  levná  záležitost.  Snažíme  se  stromy  zachovat  na  jejich  stanovišti,  
aby dále plnily své funkce. Teprve tehdy, když jejich stav nelze péčí zlep-
šit a je snížena jejich provozní bezpečnost, navrhujeme kácení. Klimatické 
změny současné doby stromům nesvědčí. Stromy se čím dál více sesychají 
a jsou náchylnější k infekcím, rovněž se stromům před mnoha lety v jejich 
rané  fázi  nevěnovala  potřebná  péče,  a  teď  tyto  skutečnosti  znamenají  
značný problém. Potýkáme se s tlakovými vidlicemi, defektním větvením 
a dalšími výraznými statickými defekty, které nelze přehlížet. Stromy také 
byly a bohužel stále ještě jsou živelně vysazovány obyvateli obvodu bez 
souhlasu vlastníka pozemku, a to téměř ve všech případech na nevhod-
ná  stanoviště.  Lidé  si  neuvědomují,  že  nesází  malý  stromek,  ale  časem  
dospělého jedince, že pod stromem jsou umístěny inženýrské sítě,  které 
mají  svá  ochranná  pásma,  a  pak  nezřídka  nezbývá,  než  strom  pokácet.  
Často  zaznamenáváme podněty,  že  provádíme  nedostatečnou  náhradní  
výsadbu  za  pokácené  dřeviny.  Sídelní  části  našeho  městského  obvodu  
jsou však značně zahuštěny inženýrskými sítěmi, z tohoto důvodu vhod-
ných míst není mnoho, přesto se snažíme vysazovat vhodné druhy dřevin 
(stromy, keře) do vhodných stanovišť. Protože stromy nemůžeme umístit 
do ochranných pásem inženýrských sítí, často volíme mělko kořenící dřevi-
ny, které jsou správci sítí respektovány. 
Kácení  stromů  vždy  oznamujeme  prostřednictvím  našich  webových  
stránek,  pokud se jedná o kácení  na základě vydaného povolení  v  rámci  
správního řízení.  V případě, že kácíme stromy z důvodu bezprostředního 
ohrožení  života  či  majetku  třetích  osob,  kácení  nelze  dopředu  oznámit,  
ale vždy postupujeme v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.   

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 

Další  možností  pro  zaplacení  je  složenkou  nebo  bankovním převodem 
dle dispozic na složence. Při placení převodem dbejte prosím zvýšenou 
pozornost  na  správné  uvedení  čísla  účtu  a  variabilního  symbolu  pro  
správné zařazení platby.
V případě hromadné platby za více poplatníků využívejte formulář pro 
hromadné platby, který je k dispozici u správkyně poplatku nebo ke sta-
žení na webových stránkách Městského obvodu Pardubice III.
Další informace o poplatcích je možné získat u správkyň poplatků.
alena vladyková, tel. č.: 466 799 135, mobil: 731 198 164;
Petra lemberková, tel. č.: 466 799 138, mobil: 602 172 160.

Stromy mají bezesporu pozitivní vliv na životní prostředí. Mají svůj estetic-
ký význam, redukují prachové částice ve vzduchu, často mají i protihluko-
vý význam. Na stromy, které rostou v městském prostředí, je nutné pohlí-
žet z mnoha hledisek. Jedním z nich je zájem zachování stromů a druhým 
odpovědnost  vlastníka  pozemku  za  eliminaci  rizik  spojených  s  existencí  
dřevin. Stromy jsou součástí pozemku, je to tedy věc nemovitá. Strom je 
živý organismus a jako takový nikdy nebude s jistotou stabilní.  Vlastníci 
se snaží rizika snižovat, nikdy je však nemohou se 100% jistotou vyloučit. 
Stromy by obecně neměly představovat nadměrné riziko. To znamená rizi-
ko, které je vyšší než riziko spojené s jejich samotnou existencí. 
Společnost Služby města Pardubic a.s. na základě uzavřené smlouvy zpra-
covávají pro náš městský obvod inventarizaci stromů umístěných na po-
zemcích v majetku města zařazených do pasportu veřejné zeleně, neboť 
městský obvod má Statutem města Pardubic stanovenou povinnost pe-
čovat o zeleň zařazenou do pasportu veřejné zeleně. V inventarizaci jsou 
navrženy zásahy, které jsou následně prováděny.
Kácení dřevin je nedílnou součástí  péče o stromy, a to zejména v měst-
ském prostředí. Jinak se budeme dívat na existenci stromu ve volné příro-
dě a jinak na strom, který roste v blízkosti odpočinkové zóny s lavičkami. 
Dřevina  svůj  stav  mění  vlivem  klimatických  podmínek  a  vlivem  dalších  
faktorů, které její stav ovlivňují. Zásahy jsou realizovány jednak na zákla-
dě výstupů z prováděné inventarizace,  ale  i na základě ohledání  stromů 
na  místě  metodou  vizuálního  posouzení,  v  případě  nutnosti  odborného  
posouzení. V posledních dvou letech péči o dřeviny věnujeme značné úsilí, 
čas i finanční prostředky. 
Kácení  není  jedinou  součástí  péče  o  stromy.  Provádíme  bezpečnostní  
řezy,  zajišťujeme  zachování  podchůzných  a podjízdných  výšek.  Provádí-
me povýsadbovou péči o mladé dřeviny a zdravotní řezy. Často je nutné 

Těm, 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.

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří v jarních  

měsících oslaví svá životní jubilea.

PoPlatek Za komunální oDPaD a PoPlatek Ze PSů v roce 2016

Sazba poplatku za tko pro rok 2016 zůstává stejná jako v předchozích 
letech, a to ve výši 500 kč za osobu a kalendářní rok. Splatnost poplat-
ku je do 30. dubna 2016.
Poplatek ze psů pro rok 2016 zůstává též ve stejné výši jako v letech 
předešlých, tedy 1 200 kč za rok a psa (jehož držitel má trvalý pobyt či 
sídlo v panelovém či bytovém domě) či 200 kč za rok a psa (jehož drži-
tel má trvalý pobyt či sídlo v rodinném domě nebo je poživatelem sirot-
čího, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a tento důchod 
je jeho jediným příjmem). Poplatek byl splatný do 15. března 2016. 
Pokud  sazba  poplatku  činí  za  jednoho  psa  více  jak  400  Kč,  je  možno  
poplatek hradit ve dvou stejných dohodnutých splátkách se splatností 
k 15. březnu a 15. srpnu roku, nebo ve čtyřech dohodnutých splátkách 
k 15. březnu, 15. květnu, 15. srpnu a k 15. listopadu. 
Úřad  městského  obvodu  distribuoval  občanům složenky  k placení  po-
platku za TKO a k placení poplatku ze psů v měsíci březnu do domovních 
schránek.  Pokud  nebyly  domovní  schránky  řádně  označeny,  mohlo  se  
stát, že složenky nebyly doručeny. Neobdržení složenky poplatníka ne-
zbavuje povinnosti tento místní poplatek hradit.
Poplatky lze hradit v hotovosti na pokladně Úřadu městského obvodu 
Pardubice  III,  Jana Zajíce  983 (nelze  platit  platební  kartou)  v provoz-
ních hodinách, a to v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek 
od 8:00 do 15:30 hodin a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. Pro rychlejší 
vyřízení je vhodné složenku přinést s sebou.
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vySaď Si SvůJ Strom nebo keř

SeZóna háZené PokraČuJe

Městský obvod Pardubice III vám nabízí možnost výsadby vlastní dře-
viny na městském pozemku na území Městského obvodu Pardubice III. 
Budeme rádi,  pokud  využijete  naší  iniciativy  a vysadíte  si  svůj  vlastní  
strom  nebo  keř.  Ne  každý  má  možnost  postavit  dům,  zasadit  strom  
a zplodit syna. U nás si můžete alespoň vysadit strom. 
V případě vašeho zájmu je nutné předem navštívit odbor dopravy a ži-
votního  prostředí  Úřadu městského obvodu Pardubice  III,  kde  s vámi  
bude váš návrh projednán. 
Před  výsadbou  nových  stromů musí  městský  obvod  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. Před výsadbou dřevin je nutné ověřit umís-
tění podzemních a nadzemních inženýrských sítí, abychom předešli bu-
doucímu prorůstání kořenového systému stromů do sítí a jejich ochran-
ných pásem. Výsadba by měla zlepšit kvalitu bydlení v dané lokalitě a ne 
ji naopak zhoršit. Podmínkou úspěšnosti výsadby je vhodná volba druhu, 
ale i faktor náročnosti na zavlažování. Nové výsadby je třeba pravidelně 
po určitou dobu po jejich vysázení zalévat. 

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 

Úvodní  týdny  roku  2016  nebyly  pro  hráčky  a  členy  Dámského  házen-
kářského klubu (DHK) Pardubice ze sportovního hlediska moc náročné. 
Soutěže ve všech věkových kategoriích měly zimní přestávku a do bojů 
o  branky  a  body  zasáhly  reprezentantky  klubu  až  od  poloviny  února.  
Ženám se podařilo navázat na loňské výkony a po úvodních kolech jarní 
části 2. ligy figurují v tabulce na celkem pěkném třetím místě. Hůř jsou 
na tom v 1.  lize mladší  dorostenky,  které se po herní  pauze zatím ne-
dokázaly „chytit“ a po nevýrazných výkonech se propadly v tabulce až 
na dno. Výkon družstva mohla oslabit i zranění některých hráček. Herně 
se jim oproti loňskému roku nedaří a družstvo prožívá krizi. Ale už v příš-
tím zápase to může být lepší! Naše starší žákyně se kromě nejrůznějších 
turnajů zúčastňují především Žákovské ligy, kde se jim daří se střídavými 
úspěchy. Tady je silná konkurence pětadvaceti družstev z celé republi-
ky včetně Zlína a Plzně, které vedou tabulku. Naše dívky se drží těsně 
za polovinou průběžného pořadí. Jejich mladší spoluhráčky bojují o body 
a především o zkušenosti  v Lize  Vysočiny.  Zatím mají  na svém kontě  
osm bodů, ale čeká je ještě hodně zápasů a tak se mohou v tabulce po-
sunout výš. Tolik ve stručnosti sportovní úspěchy reprezentantek DHK 
Pardubice. 

Až  budete  číst  tyto  řádky,  budou  mít  naše  děvčata  za  sebou  účast  
ve velkém a populárním mezinárodním Prague Cupu 2016. Ale o tom až 
příště. Klub v únoru úspěšně uspořádal VI. házenkářský ples a do konce 
června ho ještě čeká pořádání řady mistrovských turnajů i ligových zá-
pasů. V červnu pak příprava Polabiny Cupu 2016. Bližší informace o DHK 
Pardubice a náboru děvčat najdete na stránkách www.hazena-pardubi-
ce.cz nebo u předsedy Petra Voženílka na telefonu 604 241 754. 

POČÍTAČE  
PRO SENIORY
Kurz pro seniory o celkové délce 10 lekcí se uskuteční  
v měsících březen až červen roku 2016.

V tomto kurzu se senioři naučí základy práce PC, rozšíří si  
své dovednosti při práci na PC a na internetu.

Kurzem Vás provedou zkušení lektoři.

• ZŠ Dubina více informací na tel. číslech: 466 262 878 a 466 260 694 
kontaktní osoba Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy

• ZŠ Studánka více informací na tel. čísle 466 651 602 
kontaktní osoba Mgr. Ivana Nejedlá – ředitelka školy

Termín bude upřesněn podle Vašeho zájmu.



Slovo StaroSty

ProMENÁDNÍ KoNCErty

na. Bližší  informace o těchto akcích, ale i dalších připravovaných, 
najdete uvnitř Zpravodaje. 
Nejen prací živ jest člověk, i zábava a hry je důležitá součást života. 
V  uplynulém  čtvrtletí  proběhla  řada  námi  organizovaných  úspěš-
ných akcí,  zejména Slet čarodějnic a Dětský den. Na všechny nám 
přálo počasí. Průběžně pokračují Promenádní koncerty v centru Du-
biny v červnu a v září a Opékání buřtů, rovněž v červnu až září stří-
davě na Dubině a Drážce. Zejména na naši největší akci Studánecké 
posvícení bych Vás rád srdečně pozval, uskuteční se v neděli 4. září 
opět s bohatým doprovodným programem. Doufám, že i tady nám 
bude počasí přát.  
Přeji  Vám krásné léto s příjemně strávenou dovolenou a zaslouže-
ným odpočinkem a našim dětem zábavné prázdniny, třeba i v naší 
knihovně. Těším se na Vás v příštím čísle Zpravodaje a na viděnou 
na našich akcích.

Váš starosta Vítězslav Štěpánek

na prostranství centrálního parku Dubina v Pardubicích

Příznivce  dechové  hudby  zveme  ve  čtvrtek  30.  června  2016 
a 22. září 2016 na společně posezení v čase od 16:30 do 18:30 hod.
Ve čtvrtek 30. června se můžete těšit na vystoupení „Živaňanky“ 
a ve čtvrtek 22.  září  na vystoupení  „No Strings orchestra Par-
dubice“.  O  přestávkách  obohatí  program  vystoupení  mažoretek  
PM Stars.
Přijďte společně  s námi  strávit  dva  čtvrteční  podvečery,  zanotovat  si  
oblíbené písničky a třeba si i zatančit.
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vážení spoluobčané,
zdravím  Vás  ve  druhém  čísle  na-
šeho Zpravodaje v krásném jarním 
období  s  příjemnými  teplotami,  
ve  kterém  i  deště  je  tak  akorát  
a prozatím se nám vyhýbají bouř-
ky a prudké lijáky, jak tomu je v ji-
ných  částech  republiky.  I  tak  se  
současné počasí projevuje na růs-
tu trávy, nyní zahajujeme již třetí 
seč  travnatých  ploch,  aby  naše  
okolí bylo upravené a minimalizo-
val se výskyt alergenů.

V minulém čísle jsem psal,  že jsme požádali  o dvě dotace, jednu 
z Programu regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní 
rozvoj na pokračování rekonstrukce v ulici Jana Zajíce a Josefa Ja-
náčka a druhou ze Státního fondu dopravní infrastruktury na re-
konstrukci  cyklostezky  v centrální  ose  sídliště  Dubina.  A  jaký  je  
výsledek? Ani jedna dotace nám nebyla přiznána, ale alespoň prv-
ní  investiční  akce úplně ohrožená není.  Jsme zařazeni  do pořadí  
náhradníků (kdyby někdo z těch šťastnějších nedodržel podmínky 
pro přidělení dotace), a pokud by nevyšlo ani druhé kolo, máme již 
připravené financování této akce ve spolupráci s městem Pardu-
bice.  Takže troufám si  říci,  že pokračující  rekonstrukce ulic  Jana 
Zajíce a Josefa Janáčka bude v  letošním roce alespoň zahájena.  
Touto akcí  dokončíme regeneraci  sídliště Dubiny od osy tvořené 
cyklistickou stezkou JZ-SV směrem k silnici č. I/36 a budeme po-
kračovat regenerací druhé poloviny sídliště. S celkovým rozsahem 
regenerace již uskutečněných a nově navržených úprav lokalit se 
můžete seznámit na webových stránkách městského obvodu, pod 
připravovanými investičními akcemi. 

(www.pardubice.eu „ úřad „ městské obvody „ Městský obvod Par-
dubice III „ radnice „ investiční akce „  připravované akce).

Na projekt „Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina SV-JZ, Pardubice“ 
jsme nezískali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a proto 
byla v dubnu podána žádost o podporu z Evropských fondů – Podpora 
bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. Nyní čekáme na vyhodnocení.
Pokračuje  oprava  ploch  v  areálu  řadových  garáží  Věry  Junkové,  
jednotlivými etapami a zdá se, že bude dodržen termín dokončení 
prací do konce července letošního roku. Další již připravenou akcí 
z našeho rozpočtu je pokračování opravy chodníku v ulici Na Dráž-
ce  od  čp.  345  –  358  a  čp.  1535  –  1564.  Až  budete  číst  tento  
Zpravodaj, bude akce již zahájena, dokončena bude do konce srp-

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek



iNForMaCE Z oDboru DoPravy a ŽivotNÍHo ProStŘEDÍ

MiNiŠKolKa KuliKlubÍČKo

oprava ploch u garáží v ulici věry Junkové, Pardubice
V dubnovém zpravodaji  jsme vás 
informovali  o  zahájení  stavby  
„Oprava ploch u garáží v ulici Věry 
Junkové, Pardubice“.
Došlo  ke  změně  termínu  dokon-
čení  stavby,  a  to  do 31.  7.  2016,  
neboť byla stavba rozšířena o po-

slední  etapu  č.  5.  Při  realizaci  3.  etapy  byly  zjištěny  elektro  přípojky,  
které nebyly součástí projektu a proto jsme vzniklou situaci řešili s jejich 
vlastníky, čímž došlo ke krátkému pozastavení stavby. Doufáme, že tato 
situace nenastane ve zbývajících etapách.

oprava chodníku Na Drážce čp. 345 – 358 a čp. 1535 – 1564
V termínu od 20. 6. 2016 do 31. 8. 
2016 bude probíhat 2. část stav-
by  s  názvem  „Oprava  chodníku  
Na  Drážce  čp.  345–358  a  čp.  
1535–1564“.  Osa  2  navazuje  
na místo pro přecházení přes ulici 
Ve Stezkách a končí u čp. 345, kde 

navazuje na již rekonstruovaný chodník ze zámkové dlažby. Nový chod-
ník  v šíři  2  m bude  vybudován  ze  zámkové  betonové  dlažby.  Součástí  
chodníku  budou  vodicí  prvky  pro  nevidomé a slabozraké.  Hlavní  trasa  
chodníku je z obou stran lemovaná zelení. Na rozhraní chodníku a okol-
ních ploch budou osazeny betonové obrubníky. Součástí chodníku jsou 
palisádová schodiště u některých vstupů k domům. 
V I. etapě v termínu od 20. 6. 2016 do 29. 7. 2016 bude úplná uzavírka 
podélného chodníku a parkovacích míst podél místní komunikace v úse-
ku od čp. 418 po čp. 351. 
Ve II. etapě v termínu od 15. 7. 2016 do 31. 8. 2016 bude úplná uzavírka 
podélného chodníku a parkovacích míst podél místní komunikace v úse-
ku od čp. 352 po ul. Ve Stezkách. 

rekonstrukce kontejnerového stání v ulici blahoutova u čp. 606
Stávající  kontejnerové  stání  v  ulici  Blahoutova  je  v  havarijním  stavu  
a na základě podnětů občanů byla zpracovaná projektová dokumenta-
ce na rekonstrukci – odstranění stávajícího přístřešku, nebo spíše jeho 

Školička nabízí pravidelné i jednorázové hlídání dětí i o letních prázdni-
nách. Otevřeno máme celé prázdniny mimo týdnů 4. 7.–8. 7. a  8. 8.–
12.  8.  2016.  Téma  „Krtečkova  dobrodružství“  si  děti  užijí  v  týdnu  
11. 7.–15. 7.,  téma „Námořníci  a piráti“  v týdnu 15. 8.–19. 8.,  téma 
„lesní skřítci“ v týdnu 22. 8.–26. 8. 2016. Bližší informace o školičce 
naleznete na www.rckulihrasek.cz (Kuliklubíčko)

ANGLIČTINA V MINIŠKOLCE KULIKLUBÍČKO
Od počátku října budou pokračovat kurzy angličtiny pro děti  s  rodilým 
mluvčím ve školičce. Nově budou otevřeny kurzy pro děti od 4 do 6 let 
(začátečníci) a konverzace angličtiny s rodilým mluvčím pro mládež a do-
spělé. Bližší informace naleznete na www.rckulihrasek.cz ke konci června.

stěn, vybourání poškozené betonové plochy a rozšíření plochy na kapa-
citu 9 ks kontejnerů. Kontejnerové 
stání  je  navrženo  z  betonových  
desek  jednostranně  štípaných,  
barvy šedé a bez zastřešení. Nový 
půdorysný  rozměr  kontejnerové-
ho stání bude 7,20 x 5,40 m výšky 
1,50 m. 

výměna písku v pískovištích ve správě Městského obvodu Pardubi-
ce iii v roce 2016
Na území městského obvodu je celkem 37 pískovišť, ve kterých je prová-
děna výměna písku pravidelně po 2 letech z hygienických důvodů a z dů-
vodu snížení rizika kontaminace písku cizorodými látkami. V roce 2016 
bude provedena výměna písku v období letních prázdnin. 

regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5a (5a-K1, 5a-03, 
5a-04), Pardubice
Prostřednictvím Statutárního města Pardubice byla na Ministerstvo pro 
místní rozvoj podána žádost o poskytnutí dotace z podprogramu „Rege-
nerace sídlišť“ v roce 2016 na provedení stavby „Regenerace panelového 
sídliště  Dubina  –  lokalita  5A (5A-K1,  5A-03,  5A-04),  Pardubice“.  Minis-
terstvo pro  místní  rozvoj  nám sdělilo,  že  jsme se  umístili  na 37.  místě  
a  dotace  nám  nebyla  přidělena  z  důvodu  nedostatečných  finančních  
prostředků. Poté nám bylo sděleno, že naše žádost byla zařazena do se-
znamu náhradníků o poskytnutí dotace, kde jsme na 12. místě.
Nyní probíhají jednání s městem o možném dofinancování stavby v pří-
padě nezískání dotace, aby mohla být stavba realizována v letošním roce. 

 Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
RC Kulihrášek nabízí posledních pár volných míst na letním příměstském 
táboře, který se koná 1. 8.–5. 8. 2016. Hrát si, cestovat i tvořit budeme 
tentokrát s MIMONI. 
Bližší informace a přihlášky naleznete na http://rckulihrasek.cz/2016/05/
primestsky-tabor-2016

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
RC Kulihrášek pořádá v sobotu 15. 10. 2016  od 8:00 do 11:30 v prosto-
rách KD Dubina burzu dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. 
Zájemci o prodej sledujte webové stránky www.rckulihrasek.cz, kde se 
brzy objeví možnost rezervovat si své prodejní místo.

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody
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ČiŠtěNÍ MÍStNÍCH KoMuNiKaCÍ Na úZEMÍ MěStSKéHo obvoDu ParDubiCE iii  
– Pro obDobÍ oD ČErvENCE 2016 Do liStoPaDu 2016

blokové čištění

1.7. Jana Zajíce - park. podél č.p. 984 k č.p. 953-954 
a vnitrobl.č.p.953,954 a 955-956

14.7. Dubové návrší od ul. Dubinská včt. parkovišť

15.7. Tichá - obě strany

29.7. Jana Zajíce - parkoviště před č.p.966-969 až k č.p. 714

4.8. Dašická - parkoviště před čp. 1755 - 1771

5.8. Spojilská - před čp. 1773 - 1779

10.8. Mandysova  od ul.U Zábran k ul. Spojilská - obě strany

10.8. Erno Košťála od Josefa Janáčka k č.p.1000, včetně parkovišť 
u č.p. 957 - 958

12.8. Věry Junkové-Blahoutova - parkov.+ komunikace 499-506 
a u č.p.643

12.8 Jana Zajíce - parkoviště před č.p. 984 – 986  
a vedle čp. 860 - 864

12.8 Luďka Matury – parkoviště před čp. 851 - 852

17.8. Dašická - parkoviště za  čp. 1564 a 1565-1567

23.8. Na Drážce obsl. komun.od ul.V. Junkové k ul.Dašická levá 
část vč. všech parkovišť

23.8 Josefa Janáčka - parkoviště před č.p. 947 – 952

24.8. Raabova od ul. Hraniční k ul. V Lipinách

24.8. Erno Košťála od č.p.1005 (u výměník. stanice) kolem 
penzionu,vč. park. - obě strany

25.8. Jana Zajíce - parkoviště mezi Pergolou a DK Dubina

26.8. Luční - parkoviště před ZŠ Studánka

29.8. Erno Košťála - parkoviště před č.p. 974 - 979

31.8.
Na Drážce obslužní komunikace od ul. V. Junkové k ul. 
Studánecká (pravá strana), včt. parkovišť po celé délce 
komunikace a točny MHD č. 5 – obě strany

1.9. Luďka Matury parkoviště za č.p.851-852

13.9. Krátká od ul.Rábova po ul.Dašická  - obě strany

14.9. Radiomechaniků

14.9. Skrbkova - obě strany   

14.9. Lidmily Malé od točny MHD, včetně parkoviště za zdravotním 
střediskem - obě strany

19.9. Na Okrouhlíku od ul. Dašická k ul. Štrossova - obě strany

19.9. U Háje od ul. Na Okrouhlíku k ul. Bezdíčkova - obě strany

21.9. Luďka Matury - parkoviště před č.p. 810-816

22.9. Na Okrouhlíku od ul. Sezemická k ul. U Háje - obě strany

22.9. Bezdíčkova od ul. Na Drážce k ul. Sezemická  - obě strany

26.9. 22. července od ul. Lesní k ul. Mandysova - obě strany

27.9. Erno Košťála - parkoviště před č.p. 987-989 a 994-995

29.9. Erno Košťála - parkoviště před č.p. 1000 - 1004

29.9. Dašická - parkoviště na křižovatce s ul. Luční

4.10. Blahoutova od ul. Na Drážce k ul. K Lesu - obě strany

5.10. U Zábran od ul.Luční po ul. Staročernská - obě strany

10.10. Dubinská komunikace ve tvaru U od č.p.728 – 737 vč. 
parkovišť

11.10. Na Hrázi, celá od ul. K Lesu - obě strany

12.10. Jana Zajíce parkoviště před č.p. 860 - 864

21.10. Luďka Matury parkoviště mezi čp. 857 – 859 a 853 - 856

26.10. Úzká

26.10. Lesní od ul. Spojilská k ul. Potěšilova - obě strany

2.11. Rumunská

V průběhu měsíců března až listopadu proběhne na území našeho obvo-
du 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 čiště-
ní 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 trva-
lého parkování vozidel. 
Přesný harmonogram obou způsobů čištění je uveden v tabulkách pod 
textem. 
Ostatní  vozovky budou zametány strojně,  s vynecháním míst,  na kte-
rých budou zaparkované automobily. Dále bude prováděno strojní čiště-
ní 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.

Čištění s odtahem

4.8. Josefa Janáčka - obě strany

5.8. U Háje – obě strany

10.8. Bezdíčkova - od ul. Na Drážce po ul. Sakařova - obě strany

7.10. spojovací. kom. mezi ul. Erno Košťála a Dubinská vč. 
parkovišť před č.p. 967 - 969

10.10. Josefa Janáčka - obě strany

11.10. Věry Junkové - obě strany

21.10. Erno Košťála - obě strany

PrÁZDNiNy v KNiHovNě Na DubiNě

Již  dávno  vzalo  za  své  rčení  o  okurkové  sezóně  v  knihovnách  v  ob-
dobí  letních  prázdnin.  Vedle  pravidelných  knihovnických  prací  máme  
v knihovně na Dubině připraveny aktivity zejména pro děti, které zůstá-
vají po dobu hlavních prázdnin doma. 
Právě na tyto děti čeká v Knihovně MO Pardubice III tradiční blok zá-
bavy a především středeční rukodělné dílničky, které si získávají čím 
dál  více  svých  příznivců.  Ve  středečních  tvořivých  odpoledních  čeká  
návštěvníky  ochutnávka  různých  technik.  Malování  na  kamínky,  de-
quapage,  dárečky  pro  maminky,  tatínky  nebo  kamarády,  gumičkování,  
výrobky z obyčejných prádelních kolíčků,  výroba zámku pro princezny,  
postavička z dřevěné vařečky…
Klub  společenských  her  zve  děti  z  MO  Pardubice  III  na  5.  ročník  
Prázdninového hraní. Každý prázdninový týden je připravena k zábavě 
a soutěžení jedna z nových společenských her. Vítězný hráč si odnese 
drobnou cenu.
Přijďte si o prázdninách zahrát a tvořit do knihovny MO Pardubice III.

Bc. Petra Gadlenová
vedoucí knihovny MO Pardubice III
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bEZPEČNoStNÍ DobrovolNÍK

HÁZENÁ Na KoNCi SEZóNy

Na  základě  vyhlášeného  dotačního  programu  Ministerstva  vnitra  pod  
názvem  „Bezpečnostní  dobrovolník“  se  Městský  obvod  Pardubice  III  
rozhodl umožnit veřejnosti zapojit se do aktivit městského obvodu ze-
jména při zabezpečování veřejného pořádku. Jedná se o dobrovolnickou 
činnost, kdy sami občané mohou vlastní iniciativou přispět ke zlepšení 
života v našem městském obvodu a zapojit se do dozorových činností 
v rámci zajištění veřejného pořádku, konání kulturních akcí, ochrany pří-
rody,  veřejných prostranství  a dětských hřišť,  a aktivně se tak podílet 
na zlepšení kvality života občanů žijících na našem území.
Přijďte se zeptat,  co by tato činnost obnášela a na další  podrobnosti.  
V případě Vašeho zájmu Vám budou informace podány na telefonním 
čísle 466 799 133, nebo osobně u p. Aleny Zárubové.

JUDr. Ludmila Knotková, tajemník

Všechny letošní mistrovské a ligové zápasy už mají reprezentantky Dám-
ského házenkářského klubu Pardubice za sebou.  A to napříč  jednotlivými 
kategoriemi.  Během  měsíce  června  pak  absolvovaly  naše  mladší  a  starší  
žačky reprezentující  město Pardubice velký turnaj  v Kynžvartu,  klub DHK 
Pardubice uspořádal tradiční Polabiny Cup 2016 a hráčky se v polovině mě-
síce dokonale vyřádily na turnaji v plážové házené na Univerzitě Pardubice.
A  jaká  byla  právě  končící  soutěžní  sezóna  2015/2016?  Družstvo  žen  
DHK Pardubice bylo  i  letos ve hře  o přední  příčky v hodnocení  2.ligy  -  
východ. Po velmi slibném podzimu a úvodu sezóny, nakonec pardubické 
ženy obsadily v konečném účtování bronzovou příčku a dá se říci, že tím 
splnily očekávání v rámci daných možností. Dobrou vizitkou našich hrá-
ček je druhé resp. třetí místo v tabulce střelkyň. V. Řeháková nastřílela 
soupeřkám 111 branek a M. Stejskalové 95 branek. Družstvo mladších 
dorostenek  bohužel  nemělo  nejlepší  rok  a  zejména  v  jarní  části  1.ligy  
zažívalo až neskutečné pády a zvraty ve výkonnosti. Odrazem toho je 
až předposlední příčka v tabulce soutěže a zklamání. Pokud holky daly 
do zápasu srdíčko a bojovnost, výsledek se dostavil. Doufejme, že příští 
rok na zlepšení výkonů společně zapracují trenéři i holky. Byla by škoda 
nezúročit měsíce i roky práce.
V Žákovské  lize  házenkářek  bojovaly  se  střídavými  úspěchy  starší  žá-
kyně. V této velmi dobře obsazené soutěži  hraje pětadvacet družstev 
z celé republiky! Naše dívky i přes nespornou snahu skončily ve spodní 
části tabulky. V lize Vysočiny sehrály naše mladší žačky čtyřicet zápasů 
a nakonec obsadily střed tabulky soutěže. Minižačky i přípravka absol-
vovaly řadu turnajů a z hlediska zkušeností mnoho důležitých zápasů. 
V této kategorii se děvčata házenou teprve učí a čím více hráček tady 
trenéři připravují a seznamují s házenou, tím lépe se pak obsazují vyšší 
kategorie, kde už jde o výsledky. Proto je výchova minižaček a příprav-
ky pro každý klub velmi důležitá. Velkým pomocníkem v náboru nových 
házenkářských talentů jsou různé akce. Tou zatím poslední byl Dětský 
den na pardubickém závodišti, kde si všechny děti mohly vyzkoušet hod 
na bránu (foto) a případně se domluvit s trenéry na další spolupráci. Více 
o možnosti zahrát si dívčí házenou v Pardubicích najdete na www.haze-
na-pardubice.cz nebo přímo na telefonu 604 241 754 p. Petr Voženílek. 
Na  závěr  sezóny  se  sluší  poděkovat  všem  partnerům  DHK  Pardubice,  
kteří svojí podporou přispěli k fungování klubu, trenérům za trpělivost, 
činovníkům i každému jednotlivci, který svojí účastí pomohl DHK Pardu-
bice v pořádání akcí i v péči o mladé talenty!   

vÝběr a SPlatNoSt a vÝběr MÍStNÍCH 
PoPlatKŮ Za tKo a ZE PSŮ v roCE 2016

Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy,  třídění,  využívání  a odstraňování  komunálních  odpadů (TKO)  
pro rok 2016 uplynula dne 30. dubna 2016. 
Splatnost místního poplatku ze psů pro rok 2016 uplynula již 15. března 
2016. Tato splatnost byla závazná pro ty poplatníky místního poplatku 
ze psů, kteří hradí poplatek jednorázově a nemají sjednány pololetní či 
čtvrtletní splátky. 
Koncem na přelomu měsíce února a března proběhla distribuce slože-
nek k placení místních poplatků za TKO a ze psů poplatníkům do jejich 
domovních schránek. Případná ztráta či nedoručení složenek nezbavuje 
občany jejich poplatkové povinnosti. Tisk a distribuce složenek je nad-
standardní  služba ze strany správce místního poplatku a slouží  obča-
nům k připomenutí jejich poplatkové povinnosti. 
Je  stále  velký  počet  poplatníků,  kteří  svou  zákonnou  povinnost  platit  
místní  poplatky  nedodržují  v  termínu,  či  ji  zcela  ignorují.  Neplatící  po-
platníci se vystavují vymáhání nedoplatků formou exekuce a vynaložení 
dalších nemalých finančních prostředků za exekuční náklady. 
Upozorňujeme proto poplatníky, kteří své závazky ještě nesplnili, nechť 
tak učiní neprodleně, vyhnou se tak nepříjemnostem spojených s dalším 
vymáháním. 
Platby lze učinit bezhotovostním bankovním převodem na účet Měst-
ského obvodu Pardubice III č. 181632479/0300, VS ve tvaru uvedeném 
na složence  či  ve zprávě  pro  příjemce  uvést  příjmení,  jméno  a datum 
narození poplatníka, aby bylo možno řádně a bezchybně přiřadit platbu. 
Dále je možno platby učinit v hotovosti na pokladně Úřadu městského 
obvodu Pardubice  III,  Jana  Zajíce  983 (vedle  kanceláře  č.  4)  v  těchto  
časech:   PO a St 8:00 – 17:00 hod
  Út a Čt 8:00 – 15:30 hod
  Pá 8:00 – 14:00 hod

Bližší informace k poplatkové povinnosti, placení poplatků či další infor-
mace k výběru místních poplatků podají referentky odboru ekonomické-
ho a vnitřních věcí paní Alena Vladyková na tel. č. 466 799 135 a paní 
Petra Lemberková na tel. č. 466 799 138.
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ZŠ DubiNa vyStavuJE v MÁZHauSu aNEb uČÍME SE S CHutÍ

brÁNa JaZyKŮ Na DubiNSKé ŠKolE otEvŘENa

i  návštěva  Veterinární  kliniky  Aesculap  na  Dukle  nebo  ukázka  výcviku  
policejních psů ve výcvikovém středisku K9. Děti se samy rozhodovaly, 
jakým způsobem zjištěné poznatky zpracují. Výsledkem jsou přehledné 
plakáty s fotkami i kreslenými ilustracemi, které děti prezentovaly svým 
spolužákům. Tyto plakáty si můžete prohlédnout do 12. 6. v Mázhausu. 
Děti si na vernisáž pozvaly své blízké, které přivítaly kulturním progra-
mem.  Připravili  si  pro  ně  hudební  a  taneční  vystoupení.  Odměnou  jim  
bylo pohoštění, malování na obličej i různé soutěže. Společně jsme tak 
oslavili Den dětí ve velice příjemném výstavním prostoru Mázhaus. 

Mgr.Edita Kárychová, třídní učitelka

ve školní anglické knihovně knihu podle svého zájmu a po přečtení an-
glicky povypráví, o čem kniha je. Jako třešnička na dortu čeká v dubnu 
žáky 4. -7. tříd návštěva divadelního představení hraného anglicky. 
Společná snaha žáků a učitelů nese ovoce. Školního kola v anglické kon-
verzaci se zúčastnilo téměř 40 žáků 2. stupně. Ti nejlepší v každé kate-

gorii, Anna Pospíšilová ze 7. B, 
Jasmina Bakerová z 8. A a Fi-
lip  Schiedek  z  8.  B  reprezen-
tovali  naši  školu  dál.  Anička  
byla  v  okresním  kole  sedmá,  
Filip  ve  své  kategorii  vyhrál  
a  v  krajském  kole  se  umístil  
na nádherném druhém místě  
s  rozdílem  pouhého  jednoho  
bodu, je náhradníkem do kola 
celostátního.  Jasmina  bojo-
vala  za  naši  školu  v  soutěži  
AGYS,  pořádané  anglickým  
gymnáziem Pardubice. V kon-
kurenci  škol  z celého regionu 
obsadila krásné třetí místo. 
Je vidět, že hodně dětí anglič-
tina  baví  a berou ji  jako  běž-

nou součást života. ZŠ Pardubice – Dubina jim na jejich cestě ke zvlád-
nutí dalšího jazyka pomáhá ze všech sil.

Mgr. Barbora Krejčíková, učitelka anglického jazyka

Výstavní prostor Mázhaus  zahájil 1. 6. 2016 v 9:00 výstavu s názvem 
UČÍME SE S CHUTÍ, která vznikla za podpory Kulturního centra Pardubi-
ce a Magistrátu města Pardubic. Výstava se koná v rámci pardubického 
festivalu Zrcadlo umění.
Vystavené  exponáty  tvořili  žáci  2.  A  Základní  školy  Pardubice-Dubina  
po  celý  školní  rok  2015/16.  Děti  ve  skupinách  vyhledávaly  informace  
na rozmanitá témata (Zelená brána, Horská služba, Senioři…). Používali 
různé zdroje informací. Protože se informace nejlépe získávají zážitko-
vými aktivitami, navštívili jsme např. Zelenou bránu, Domov pro seniory 
u Kostelíčka,  pardubické TyfloCentrum, farmu Apolenka. Zajímavá byla 

ZŠ Pardubice – Dubina se čím dál víc zaměřuje na výuku anglického jazy-
ka. Na začátku školního roku absolvovalo v rámci projektu 5 vyučujících 
intenzivní jazykový kurz na Maltě. Nově nabyté poznatky pak zúročují 
ve výuce.  Na podzim potom skupina 20 žáků 8. a 9. ročníků doprováze-
ná 2 vyučujícími strávila týden v Anglii. Vedle výuky angličtiny navštívili 
různá  zajímavá  místa  včet-
ně  hlavního  města  Londýna  
a také si vyzkoušeli anglickou 
konverzaci  v  rodinách,  kde  
byli ubytovaní.
V rámci výuky se s angličtinou 
seznamují již prvňáčci. Během 
prvního  roku  zvládnou  zá-
kladní slovní zásobu na téma 
rodina,  škola,  barvy,  oblečení.  
Naučí  se  také  jednoduchými  
větami  představit  sami  sebe.  
Žáci  druhého  stupně  také  
nezahálejí.  Zapojili  se do pro-
jektu on-line jazyky. Postupně 
procházejí  on-line  jazykovým  
kurzem  a  pilují  své  znalosti  
anglické  gramatiky,  rozšiřují  
slovní  zásobu  a  zlepšují  výslovnost.  Výbornou  pomůckou  v  hodinách  
jsou  tablety  se  sluchátky  pořízené  v  rámci  projektu.  Další  zajímavou  
a  užitečnou  aktivitou  je  čtení  anglických  knížek.  Každý  žák  si  vybere  



❑ ❑ 
❑ ❑
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www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody

nebo na webových stránkách:
www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody
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KaM DÁlE Za ZÁbavou

V minulém čísle jsme přinesli připomínku společenských akcí pro I. po-
loletí  tohoto  roku,  nyní  připomínáme termíny  dalších  akcí  pořádaných  
Městským obvodem Pardubice III. 

StuDÁNECKé PoSvÍCENÍ
Určitě největší a nejnavštěvovanější naší akcí je Studánecké posvícení, 
které se letos uskuteční v neděli 4. září. Tradičně bude připraven bohatý 
kulturní program, soutěže a atrakce pro děti a občerstvení pro všechny. 
Doufejme, že vyjde počasí a rozloučíme se tak s létem a prázdninami.

oPéKÁNÍ buŘtŮ
V  letošním  roce  v  měsících  červen  až  září  po  6  pátečních  podvečerů  
střídavě Na Drážce u restaurace Galanta a v centrálním parku na Dubině 
budeme opékat buřty v doprovodu country kapel v těchto termínech – 
8. 7., 5. 8. a 9. 9. Na Drážce a v termínech 24. 6., 22. 7. a 19. 8. Na Dubině.

ProMENÁDNÍ KoNCErty 
Příznivce dechové hudby zveme ve čtvrtek 30. června 2016 a 22. září 
2016 na společně posezení s dechovkou. Ve čtvrtek 30. června se mů-
žete těšit na vystoupení „Živaňanky“ a ve čtvrtek 22. září na vystoupení 
„No Strings Orchestra Pardubice“. O přestávkách obohatí program vy-
stoupení mažoretek PM Stars.

Hry Pro SENiory
Naladěni úspěchem této akce v loňském a předloňském roce, pořádáme 
i letos nejen pro dříve narozené, v měsíci září další ročník této sportov-
ní a zábavné akce. Sportovní klání se opět uskuteční na petanguovém 
hřišti v centru Dubiny, na ploše před základní školou Dubina a jejím spor-
tovním hřišti a v lesoparku Dubina.

vÍtÁNÍ PoDZiMu
V září ve spolupráci se Základní školou Dubina přivítáme nejen podzim, 
ale oslavíme i svátek svatého Václava.

DraKiÁDa
Akce  spojená  s  pouštěním  draků  se  uskuteční  v  měsíci  říjnu.  V  rámci  
akce proběhne řada doprovodných soutěží, mimo jiné soutěž o nejlep-
šího  vlastnoručně  vyrobeného  draka.  Přejme  si  už  jen  krásné  počasí  
a příznivý vítr. 

StraŠiDElNÁ StEZKa
Ve spolupráci se Základní školou Studánka oslavíme začátkem listopadu 
duchařský svátek Halloween.

vÁNoČNÍ ZPÍvÁNÍ
I letos se den před Štědrým dnem sejdeme u ozdobeného a rozzářeného 
vánočního stromu v centru Dubiny při  společném notování  vánočních 
koled v očekávání nejkrásnějšího dne v roce.
 
Dále připomínáme, že pro starší občany našeho městského obvodu budou 
otevřeny ve spolupráci se základními školami Dubina a Studánka další, a to 
podzimní kurzy „Počítače pro seniory“, v měsících září až prosinec. Kur-
zy opět povedou zkušení lektoři. Předmětem kurzů je naučit starší občany 
základům práce s PC a internetem, získání nových poznatků při používání 
výpočetní techniky a rozšíření si svých dovedností při práci s počítačem.

Každou sobotu  stále  probíhají  Farmářské  trhy  na prostranství  tržiš-
tě na Dubině a jeho přilehlém okolí. V nabídce je nepřeberné množství 
ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, pečiva a cukrářský výrobků, med, ale 
i třeba čerstvé žampiony a hlíva ústřičná. 

O dalších aktivitách a plánovaných akcích a jejich přesných termínech 
konání  Vás  budeme  průběžně  informovat  na  internetových  stánkách  
a vývěskách našeho městského obvodu nebo prostřednictvím Zpravo-
daje MO III, který naleznete ve svých domovních schránkách. 

Už jste si někdy dali rande naslepo? Nyní jste měli příležitost. A nebylo 
to rande ledajaké. Knihovna městského obvodu Pardubice III připravila 
pro své čtenáře akci „Rande naslepo… s knihou.“
Po celý měsíc květen 2016 pro Vás byli připraveni knižní partneři/part-
nerky  na  schůzku.  Možná  jste  byli  mile  překvapeni  kvalitami  Vašeho  
„partnera“, možná se schůzka nevyvedla podle Vašich představ. 
Čtenářská anketa o schůzce s knihou nám prozradila, že některé rande 
bylo zajímavé, jiné super, také jste si padli s knihou do oka a dávali jste 
jí šanci na dlouhodobější vztah. Každopádně vám kniha zpestřila májový 
měsíc a milé poděkování s úsměvy při vracení knih nás potěšilo.

Bc. Petra Gadlenová, vedoucí knihovny

Na území Městského obvodu Pardubice III je od března do prosince pra-
videlně  přistavováno  na  11.  stanovištích  celkem  136  velkoobjemových  
kontejnerů k uložení nadměrného odpadu a dále je k dispozici pro uložení 
odpadu 8 separačních dvorů na území města. Nejbližší separační dvory 
mají občané našeho obvodu na Hůrkách a v Pardubičkách. Nicméně ob-
čané  ukládají  nadměrné  odpady  (vybouraná  bytová  jádra,  nábytek,  ko-
berce a spoustu dalších věcí) u kontejnerových stání, kam nepatří a tím 
zakládají  černé  skládky,  na  jejichž  likvidaci  jsou  vynakládány  zbytečné  
rozpočtové  prostředky.  Pokud  se  zjistí  původce  černé  skládky,  je  toto  
kvalifikováno jako přestupek, který je řešen dle § 47 odst. 1 písm. i) záko-
na č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Ve většině případů 
toto řízení končí uložením pokuty věcně a místně příslušným správním 
orgánem až do výše 50 tisíc dle § 47 odst. 2 zákona o přestupcích. 

Ing. Lenka Vacinová 
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 

uKlÁDÁNÍ oDPaDŮ  
u KoNtEJNErovÝCH PŘÍStŘEŠKŮ

raNDE NaSlEPo
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MěStSKÝ obvoD PoDPoruJE Kulturu, SPort, MlÁDEŽ a volNÝ ČaS

V letošním roce byly rozděleny dotace v celkové výši 200 600 Kč. Všech-
ny byly schváleny Radou městského obvodu Pardubice III a v součas-
nosti jsou již vyplaceny.
Poskytnuté dotace v roce 2016:

A) Tradiční sportovní akce na území MO III   2 000 Kč
B) Akce předškolních zařízení 94 000 Kč
C) Akce základních škol 37 000 Kč
D) Spolková činnost seniorů 28 300 Kč
E) Akce společenského charakteru ostatních subjektů 13 000 Kč
F) Pořízení drobných zařízení a vybavení pro sportovní 

a herní činnost
  6 300 Kč

I) Podpora talentovaných žáku ZŠ a ocenění fairplay 10 000 Kč
Dotace z rezervy rady nebo starosty MO 10 000 Kč

Ing. Irena Štěpánková, tajemník humanitní komise

Stejně  tak,  jak  tomu  je  od  počátku  svého  vzniku,  podporuje  Městský  
obvod Pardubice III i v roce 2016 činnost místních mateřských a základ-
ních škol, místních zájmových organizací a dalších občanských sdružení 
prostřednictvím finanční podpory na konkrétní akce ze svého rozpočtu.

Pro letošní rok posuzovala Humanitní komise Rady městského obvodu 
Pardubice III 29 žádostí na podporu jednotlivých kulturních, společen-
ských,  sportovních  a  dalších  zájmových  aktivit.  Jedná  se  především  
o  akce  pořádané  pro  děti  místními  mateřskými  a  základními  školami,  
podporováni jsou též talentovaní žáci základních škol, či je jim udělová-
no ocenění fair play. Vybraní žáci obdrží na konci školního roku odměnou 
za své počiny dárkovou poukázku. Nezapomínáme ovšem ani na podpo-
ru kulturního a společenského vyžití seniorů. 

Těm, 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.

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří v letních  

měsících oslaví svá životní jubilea.

vÝCHoDoČESKé DivaDlo lÁKÁ  
Na PŘEDPlatNé  

PŘÍŠtÍ DivaDElNÍ SEZóNy

Pardubické  divadlo  zahájilo  prodej  a  obnovu  abonentních  vstupenek  
na  nadcházející  sezónu  2016/2017,  které  znovu  nabízejí  řadu  bonusů  
a výhod. Jedná se o premiérové předplatné, abonmá na veřejné ge-
nerální zkoušky, juniorské a vysokoškolské abonentky. 
Stávajícím  premiérovým  a  generálkovým  abonentům  budou  místa  re-
zervována do pátku 17.  června,  po tomto termínu budou neobnovené 
abonentky prodávány novým zájemcům! Juniorským a vysokoškolským 
předplatitelům místa držíme do pátku 16. září.
Vedle sezónních abonentních cyklů divadlo nabízí i populární Kupónové 
předplatné s osmi kupóny na jakékoli představení z produkce VČD, vy-
užít můžete také stále oblíbenější dárkové poukázky. 
V příští sezóně divadlo uvede komediální deník Normální debil o dospí-
vání v socialismu, Shakespearův strhující příběh vášně othello, divadel-
ní zpracování slavné Formanovy filmové komedie Hoří, má panenko!, 
grotesku o přepracovaném manželském páru Živý obraz, americký mu-
zikál Kiss me, Kate, hru o jinakosti a xenofobii v nás lovecké scény 
z  Dolního  bavorska,  konverzační  komedii  o  úskalích  manželství  tři-
krát život a hru rasputin o známém ruském mystikovi.
Více informací o jednotlivých typech předplatného i o připravovaných ti-
tulech se dozvíte v předprodeji VČD nebo na webu divadla www.vcd.cz.

Radek Smetana, PR manažer VČD

Pohodové rodinné letní podvečery s opékáním buřtů a country hudbou 
pořádá Městský obvod Pardubice III.  
• Centrální park na Dubině v pátek 

24. června, 22. července a 19. srpna 2016 od 19–22:00 hod,
• prostranství u restaurace Galanta v pátek 

8. července, 5. srpna a 9. září 2016 od 19–22:00 hod.

Přijďte s rodinou, přáteli .... a hlavně s dobrou náladou!  
Vlastní buřty s sebou!

POČÍTAČE  
PRO SENIORY
Kurz pro seniory o celkové délce 10 lekcí byl v první  
pololetí velmi úspěšný. Pro druhou polovinu roku se  
připravuje otevření dalších kursů. Již nyní se kapacita  
kurzu pomalu plní, proto se neváhejte přihlásit.

Cílem kurzů je naučit se základům práce s počítačem, rozšířit si  
znalosti a dovednosti při práci na PC a na internetu.

Kurzem Vás provedou zkušení lektoři.

• ZŠ Dubina více informací na tel. číslech: 466 262 878 a 466 260 694 
kontaktní osoba Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy

• ZŠ Studánka více informací na tel. čísle 466 651 602 
kontaktní osoba Mgr. Ivana Nejedlá – ředitelka školy

lEtNÍ oPéKÁNÍ buŘtŮ
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PoŽaDavKy a StÍŽNoSti  
Na uMÍStěNÍ laviČEK

Na území Městského obvodu Pardubi-
ce III je osazeno celkem 503 laviček,  
z toho na sídlišti Dubina 394 ks a v sí-
delní části Drážka, Studánka a Slovany 
je  osazeno  109  ks  laviček.  Pokud  při-
jdou občané s požadavkem na umístě-
ní lavičky, odkazujeme je na předsedu 

výboru společenství jejich domu, aby jako zástupce vlastníků bytového 
domu dle občanského práva podal písemný požadavek včetně zákresu 
v mapě na odbor dopravy a životního prostředí Úřad městského obvodu 
Pardubice III, a to z důvodu eliminace stížností s tím spojených. 

Ing. Lenka Vacinová 
Vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 

PrÁZDNiNy v KNiHovNě Na DubiNě

kreativní středeční dílničky
herní týdny

Pokud  si  nechcete  zrovna  číst,  můžete  zábavou  v  dětském  oddělení  
strávit klidně celé odpoledne. 
Součástí dětského oddělení je i Klub společenských her, kde jsou vítáni 
všichni hráči do 15 let. Klub společenských her pořádá v roce 2016 už 
6.ročník Prázdninového hraní. Každý prázdninový týden bude připravena 
některá z nových společenských her! Vyzvěte svého kamaráda na sou-
boj a vítěz bude odměněn drobnou cenou.
Pro kluky a holčičky máme připravené Středeční kreativní dílničky. Vždy 
v určenou středu od 13:00 do 18:00 budou připraveny jednoduché vý-
tvarné techniky. Tvoření je vhodné pro děti a rodiče s malými dětmi.
Těšíme se na prázdniny!

Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III – periodický tisk územního samosprávného celku | Vychází jako čtvrtletník | Vydává Městský obvod 
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vElKÝ úKliD v DubiNSKéM lESE
Ve  čtvrtek  26.  května  v  půl  desáté  dopoledne  uvítal  starosta  Měst-
ského  obvodu  Pardubice  III  Vítězslav  Štěpánek  členy  Denního  centra  
Most do života, denního stacionáře Mirea, chráněného bydlení Přelouč 
a Pardubice a pracovníky Generali na okraji dubinského lesa. Plánované 
úklidové akce se zúčastnilo kolem šedesáti členů a příznivců.
Účastníci  dobrolnické akce vyrazili  do prostoru Studáneckého lesa vy-
baveni rukavicemi, odpadkovými pytli. Pracovní skupinky sbíraly trpělivě 
odpadky podél cest. 
Po svižné vycházce a dvou hodinách záslužné práce v lese se zúčastnění 
sešli na ploše pro odpočinek Drak, kde je čekala odměna ve formě občer-
stvení včetně voňavých buřtů.
všem zúčastněným patří velký dík za pomoc!



Slovo StaroSty

bytovými domy čp. 821 a 833 na místě nevyužívaného antukového 
hřiště. Akce je vyvolána především požadavky zde bydlících občanů. 
Příští  rok bychom chtěli  opět zkusit  štěstí  a požádat na tuto akci  
o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Rovněž se sečí a údržbou travnatých ploch můžeme být letos spo-
kojeni.  V  letošním suchém létě  jsme ušetřili  náklady  za  jednu seč,  
kterou bylo možné vynechat, proběhnou max. ještě dvě, ta poslední 
se  sběrem listí.  Ovšem rubem těchto  suchých let  v poslední  době  
jsou vícenáklady na zálivku stromů a keřů. I za tu cenu se snažíme, 
aby stromy i keře zůstaly zelené, nicméně zejména starší stromy po-
stupně prosychají, což je problém nejenom našeho obvodu a města 
a lze o něm již číst i v médiích.
Pravidelně Vám také přinášíme informace o kulturních a společen-
ských akcích, které organizujeme v našem obvodě. Doufám, že jste 
zaregistrovali v pořadí třetí Hry pro seniory, které se konaly 14. září 
a byli jste si zasportovat, zahrát si a zasoutěžit. Další již podzimní 
akcí bude Drakiáda a oslava Halowenu. 
Mějte moc hezký a úspěšný podzim a dobrou náladu. Stejné přání 
adresuji i našim dětem, žákům a studentům, kteří 1. září zasedli opět 
do školních lavic.

Váš starosta Vítězslav Štěpánek
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vážení spoluobčané,

letní čas se pomalu chýlí ke konci 
a s ním i období prázdnin a dovole-
ných. Věřím, že jste si toto krásné 
období užili  podle svých představ 
a nabrali  síly  a energii  do dalších  
pracovních  i  jiných  aktivit.  I  my  
se vracíme po prázdninách k běž-
né  práci,  i  když  se  vůbec  nedá  
říci,  že bychom přes léto zaháleli.  
O tom svědčí několik investičních 
akcí,  které  byly  dokončeny  právě  

o prázdninách.  Rád bych na tomto místě zmínil  především opravu 
ploch ve vnitrobloku garáží  v ulici  Věry Junkové,  která byla dokon-
čena v prvním týdnu v srpnu a na jejímž profinancování se podílelo 
i město Pardubice. Věřím tedy, že majitelé garáží mají konečně důvod 
ke spokojenosti. Jako obvykle mráček se vždy najde, pár dní po zpro-
voznění prostoru jsme zjistili, že do areálu opět vjíždějí nákladní vozi-
dla, která se velkou měrou podílela na devastaci příjezdových ploch, 
a to i přes zákazovou značku. Do vjezdu jsme tedy opět umístili dvě 
velké betonové vázy na vzdálenost 2,30 m tak, aby nákladní vozidla 
nemohla projet, neboť ani garáže, ani přístupové plochy neslouží pro 
potřeby tak velkých a těžkých aut. Předpokládáme, že toto opatření 
prodlouží životnost této nikoliv levné investice.
V srpnu jsme rovněž dokončili opravu chodníků v ulici Na Drážce před 
čp. 345 – 358 a čp. 1535 – 1564 včetně přístupů do jednotlivých 
vchodů a také nové kontejnerové stání v Blahoutově ulici u čp. 606. 
V současné době žijeme přípravami na další,  poměrně velké inves-
tiční akce, kterými bychom se chtěli opět posunout o krůček vpřed 
v úpravách veřejných prostranství a potřebách našich občanů. Nej-
více realizačně připravenou akcí je pokračování regenerace panelo-
vého sídliště Dubina v ulici  Jana Zajíce (esíčko naproti  Penny mar-
ketu),  kde  i  přesto,  že  jsme  nezískali  dotaci  ze  státního  rozpočtu,  
podařilo se pokrýt financování akce v našem rozpočtu a s využitím 
bezúročné půjčky od města Pardubice. Stavba by měla být zahájena 
v říjnu letošního roku.
Určitě důležitou stavbou i z hlediska bezpečnosti našich dětí bude 
rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél 
základní školy Studánka směrem do ulice Ve Stezkách, na kterou se 
připravuje projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci 
stavby.  Nedokážeme však  odhadnout  čas  zahájení  akce,  vždyť  je-
nom územní řízení trvalo téměř dva roky z důvodu odvolacích řízení.
Dále je připravena projektová dokumentace a požádáno o stavební 
povolení  na  vybudování  nového  parkoviště  v  ulici  Bartoňova  mezi  

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

Těm, 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.

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří  

v podzimních měsících  

oslaví svá životní 

 jubilea.



iNFormace Z oDboru DoPravy a ŽivotNÍHo ProStŘeDÍ

V  období  letních  prázdnin  jsme  nezaháleli  a  dokončili  několik  investičních  
akcí plánovaných na letošní rok.

oprava ploch u garáží v ulici věry Junkové, Pardubice

Stavba „Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice“ byla do-
končena. Majitelé garáží nás upozornili na zajíždění nákladních vozidel 
do areálů garáží, a proto jsme u vjezdu opět osadili betonové vázy, které 
vjezd zúžily na šíři 2,30 m.

oprava chodníku Na Drážce čp. 345–358 a čp. 1535–1564
V  měsících  červen  –  srpen  2016  probíhala  stavba  „Oprava  chodníku  
Na Drážce čp. 345 – 358 a čp. 1535 – 1564“. Byl opraven chodník v ulici 
Na Drážce od čp. 358 po čp. 345. Hlavní trasa chodníku je z obou stran 
lemovaná zelení, proto při stavbě musely být pokáceny 3 břízy. Součas-
ně byly opraveny přístupy k jednotlivým vchodům do domu. 

rekonstrukce kontejnerového stání v ulici blahoutova u čp. 606
Kontejnerové stání v ulici Blahoutova je již nové.

oprava komunikace v ulici erno Košťála 
Betonový povrch komunikace v ulici Erno Košťála před čp. 1014–1015 
u Penzionu pro seniory dostal nový asfaltový povrch.

Opravy dešťové kanalizace ve správě městského obvodu provádíme při 
zjištění závad. 

Prostor v ulici luční před Základní školou Pardubice – Studánka 
Na stávajícím parkovišti před Základní školou Pardubice – Studánka byly 
vylámané a poškozené odvodňovací betonové pásky nahrazeny žulovou 
kostkou. Dále byla provedena oprava dešťové kanalizace. 

rozšíření parkovacích míst v ulici luční a prodloužení chodníku podél 
základní školy do ulice ve Stezkách
Na zpracování projektové dokumentaci pro stavební povolení s názvem 
„Rozšíření parkovacích míst v ulici  Luční a prodloužení chodníku podél 
základní školy do ulice Ve Stezkách“ se intenzivně pracuje. 
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regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3a (3a-K5, 3a-K8, 
3a-o2), Pardubice
Projekčně je zpracovaná stavba „Regenerace panelového sídliště Dubi-
na – lokalita 3A-K5, 3A-K8, 3A-O2“. Projekt řeší nedostatek parkovacích 
míst v ulici Bartoňova. Jedná se o plochu (označenou jako 3A-K5) mezi 
bytovými domy čp. 821 a čp. 833 v ulici Bartoňova. 
Na stávajícím nevyužívaném antukovém hřišti  je  navrženo  vybudová-
ní  nového  parkoviště.  Vedle  výměníku  jsou  navrženy  2  kontejnerové  
přístřešky  každý  s  kapacitou  9  ks  kontejnerů  (označené  jako  3A-O2),  

do nichž se přemístí kontejnery pro směsný komunální a tříděný odpad, 
které jsou nyní podél místní komunikace vedle bytového domu čp. 845. 
Dále  bude  provedena  oprava  komunikace  k  bytovému  domu  čp.  849.  
Součástí projektové dokumentace bude i veřejné osvětlení v dané loka-
litě a sadové úpravy.
Nyní požádáme o vydání stavebního povolení. Po vydání stavebního  po-
volení bude zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby. 
Tato stavba bude předmětem žádosti o dotaci z programu vyhlášeného 
Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2017.
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cyklostezka v centrální ose sídliště Sv – JZ, Pardubice
Na rekonstrukci cyklostezky v centrální ose sídliště severovýchod - jiho-
západ Dubina, která kříží osu severozápad – jihovýchod jsme dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury a ani podporu z Evropských fon-
dů (Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy) nezískali, ale budeme 
hledat další možné způsoby financování. 

NÍŽe  uveDeNé  Stavby  buDou  Do  KoNce  letošNÍHo  roKu  
ZaHáJeNy.

vybudování parkovacích míst a nových sjezdů před domem pro seni-
ory Dubina Pardubice
V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace s názvem „Vy-
budování  parkovacích  míst  a  nových  sjezdů  před  domem  pro  seniory  
Dubina Pardubice“. V měsíci záři byla stavba zahájena.

regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5a (5a-K1, 5a-03, 
5a-04), Pardubice
Přestože jsme z Ministerstva pro místní rozvoj nezískali  dotaci z pod-
programu „Regenerace sídlišť“ v roce 2016 na provedení stavby „Rege-
nerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04), 
Pardubice“  bude  stavba  v  průběhu  měsíce  října  zahájena  z  prostřed-
ků Městského obvodu Pardubice III.

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
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v neděli 16. října od 13:30 do 16:30 hodin
 se na prostranství centrálního parku Dubina 

uskuteční odpoledne plné zábavy, soutěží  
a her pro děti spojené se pouštěním draků. 

DRAKIÁDA

Nejen děti, ale i dospělí se 
mohou zapojit do výroby 
vlastního draka, pouštění 

draků a užít si spoustu 
zábavy. Draka bude také 

možné zakoupit na místě.
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iNFormace Pro voliče

Jak hlasovat a možné úpravy hlasovacího lístku:
•  Ve volbách do krajských zastupitelstev voliči volí jednu politickou stra-

nu,  politické  hnutí  nebo  koalici  vložením  hlasovacího  lístku  v  úřední  
obálce do volební schránky. Na hlasovacím lístku může volič zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku označit kandidáty, kterým dává přednost.

•  Ve volbách do Senátu PČR voliči volí jednoho kandidáta vložením hla-
sovacího lístku v úřední obálce do volební schránky.

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

občanství České republiky občanským průkazem nebo cestovním pa-
sem České republiky. Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů obdrží 
od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrs-
ková 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 hlasova-
cích  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  ko-
misí 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.

JUDr. Ludmila Knotková
tajemník ÚMO Pardubice III

Rozhodnutím prezidenta republiky  byly  dne 6.  května 2016 vyhlášeny 
volby do zastupitelstev krajů a volby do 1/3 Senátu Pčr, které se 
budou souběžně konat ve dnech 7. a 8. října 2016 (pátek od 14:00 
– 22:00 hodin,  sobota 8:00 – 14:00 hodin),  případné druhé kolo 
voleb  do Senátu  Pčr  se  uskuteční  ve dnech  14.  a 15.  října  2016 
ve stejných časech. Volby do Senátu PČR proběhnou na území Pardu-
bického kraje ve volebním obvodu č. 43 se sídlem v Pardubicích a dále 
ve volebním obvodu č. 46 se sídlem v Ústí nad orlicí.

Právo volit do zastupitelstva kraje i do Senátu PČR má občan za předpo-
kladu, že jde o státního občana ČR, 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 Par-
dubického kraje a do Senátu PČR. Hlasovací lístky budou navíc k dis-
pozici na podatelnách všech úřadů městských obvodů a na podatelně 
magistrátu města a ve dny voleb ve všech volebních místnostech. Žá-
dáme 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, zejmé-
na zdravotních důvodů, na vyžádání do přenosné urny. V tom případě 
může volič požádat o návštěvu členů volební komise s přenosnou voleb-
ní 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 umožněno volit na voličské průkazy, 
pokud nebudou moci  volit  ve volebním okrsku v místě svého trvalého 
bydliště, avšak pouze v jiné obci v územním obvodu kraje, jehož je obča-
nem. O vydání voličského průkazu může požádat občan s trvalým bydli-
štěm na území MO Pardubice III na našem úřadě, a to písemně do 30. 9. 
2016 nebo osobně až do 5. 10. 2016 do 16ti hodin.

burZa DĚtSKéHo oblečeNÍ a PotŘeb

rc Kulihrášek pořádá v sobotu 15. 10. 2016 od 8:00 do 11:30 v prostorách KD Dubina  
burzu dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. bližší informace  naleznete na www.rckulihrasek.cz

miNišKolKa KuliKlubÍčKo
Školička nabízí pravidelné i jednorázové hlídání dětí  v malé skupince. 
Zajištěn je individuální  a respektující přístup v luxusním prostředí ro-
dinného domku se zahradou ve čtvrti Studánka.  Hlídání lze domluvit 
také  individuálně.  Bližší  informace  o  školičce  a  kontakty  naleznete  
na www.rckulihrasek.cz (Kuliklubíčko)

aNGličtiNa v miNišKolce KuliKlubÍčKo
Od počátku října budou pokračovat kurzy angličtiny pro děti s rodi-
lým mluvčím ve školičce. Každý čtvrtek dopoledne pro nejmenší děti 
(školičkové děti mají zdarma), ve středy pro děti od 4-6 let (začáteč-
níci) a konverzace angličtiny s rodilým mluvčím pro mládež a dospělé. 
Bližší informace naleznete na www.rckulihrasek.cz.
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raNDe NaSlePo S KNiHou – vyhodnocení

Po  tři  květnové  týdny  2016  dostali  naši  čtenáři  šanci  randit  naslepo  
s knihou. Na literární schůzku knihovnice vybraly přes šedesát „dospě-
lých partnerů“, z nichž ani jeden nezůstal v koši.
Do měsíce se do knihovny vrátily nejen všechny knihy, ale také devate-
náct anketních lístků s hodnocením:
•  Třikrát se rande vůbec nevyvedlo.
•  Čtyřikrát bylo rande zajímavé, ale do budoucna z toho nic nebude.
•  Třikrát bylo zajímavé a čtenářka tomu dává šanci na dlouhodobější vztah.
•  Devětkrát si čtenářky pochvalovaly: „Super, padli jsme si do oka!“
•  Třikrát se rande nevyvedlo, ale kniha skončila v náručí jiného člena rodiny.

v pátek 4. listopadu 2016 od 17:00 do 19 :00 h se v areálu Základní 

školy Studánka uskuteční akce pro všechny, kteří se rádi bojí.

Každý malý účastník bude mít možnost projít strašidelnou stezkou plnou strašidelných disciplín. 
Co takhle zkusit prolézání začarovanou bednou, hod začarovaným koštětem do dálky, slalom  

na koštěti, chůzi po pavučině nebo třeba i krmení hladového strašidla.  
Po absolvování stezky bude pro každého účastníka připraven pamětní list.

Duchové 
a strašidla 
ve Studánce

co nám čtenářky napsaly:
„Rande bylo zajímavé, ale další schůzka, až budu starší.“
„Rande naslepo s knihou bylo jako prožít v roce druhé narozeniny, svá-
tek nebo Vánoce.“

Z  doručených  anketních  lístků  jsme  vylosovali  tři  výherkyně:  Blanku  
Čapkovou, Jaroslavu Židekovou a Galinu Fabíkovou. Výherkyním blaho-
přejeme, randícím děkujeme za účast a všem čtenářů přejeme příjemná 
literární setkání po celý rok.

za Knihovnu MO Pardubice III, Bc. Petra Gadlenová



nebo na webových stránkách:
www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody

POČÍTAČE  
PRO SENIORY
Opět se otevírají kurzy pro seniory v měsících říjen 
až prosinec 2016 o celkové délce 10 lekcí, kterými 
účastníky provedou zkušení lektoři Mgr. Jakub Ošlejšek 
a Ing. Naděžda Jakubcová  v učebnách ZŠ Dubina 
a Mgr. Jiří Mandys v učebnách ZŠ Studánka.

V těchto kurzech se zájemci naučí pracovat s PC, pohybovat 
se na internetu a rozšíří si své dovednosti s informačními 
technologiemi. 

Termín a další podrobnosti Vám sdělí:

•  pro ZŠ Dubina na tel. čísle 466 262 878 a 602 280 707 – 
kontaktní osoba Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy;

•  pro ZŠ Studánka na tel. čísle 466 651 602 – kontaktní osoba 
Mgr. Filip Patlevič – ředitel školy.

Nahlášení zájemci  
budou o zahájení kurzu  
informováni prostřednictvím SMS.

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | říjen 2016

Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III  7

StolNÍ teNiS Pro SeNioryteleFoNNÍ SeZNam

sportovní aktivita pro dříve narozené 
jako prevence alzheimerovy nemoci

Kdy?
od 1. září 2016 pondělí až pátek

od 16:00 do 21:00 hod

Kde?
Tělocvična u Základní školy Dubina

vstup přes správce hřiště ZŠ Dubina
správce hřiště – tel. kontakt 723 068 612

k dispozici jsou 4 pingpongové stoly včetně pálek a míčků,  
které zapůjčí správce hřiště.

Vybavení bylo pořízeno z finančních prostředků 
Městského obvodu Pardubice III.

Ústředna:      466 799 131 Fax:      466 799 150

starosta • Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 466 799 130, 724 192 691
tajemník • JUDr. Ludmila Knotková 466 799 132, 724 192 692

sekretariát starosty a tajemníka    
informace, vedoucí knihovny • Bc. Petra Gadlenová 466 799 131, 602 183 699
knihovna (Lidmily Malé 656)  • knihovnice Marcela Špačková 466 264 313, 731 198 161 

• knihovnice Renata Hrdličková 466 264 313, 731 198 161

odbor ekonomický a vnitřních věcí    
vedoucí odboru – ekonom • Ing. Irena Štěpánková 466 799 136, 731 198 165
správa daní a poplatků (TKO) • Iveta Škodová 466 799 135, 731 198 164
správa daní a poplatků (psi, zábor) • Petra Lemberková 466 799 138, 602 172 160
účetní, pokladna • Milena Rajnetová 466 799 137, 466 799 146
podatelna, spisovna, Czech POINT • Zina Mejzlíková 466 799 149, 731 198 162
referent • Jana Heřmanová 466 799 140
     
odbor životního prostředí a dopravy    
vedoucí odboru – investice • Ing. Lenka Vacinová 466 799 141, 737 266 764
životní prostředí • Ing. Kateřina Kozáková 466 799 144, 731 198 166
doprava a komunikace • Ing. Monika Šimůnková 466 799 143, 731 198 167
mobiliář, přestupky • Alena Zárubová 466 799 133, 731 196 325  

HlášeNÍ ZávaD – DeJ tiP

Nová generace mobilní aplikace ke stažení.
Upozornit  radnici  na  závady  na  mobiliáři,  komunikacích  či  na  černé  
skládky pomocí mobilu využívá řada občanů nejen našeho obvodu.
Dovolujeme si  Vás informovat o možnosti  stažení  nové generace mo-
bilní aplikace Dej Tip. Aplikace je dostupná jak pro operační systém An-
droid, tak i pro iOS. Ke stažení je k dispozici na Google Play (pro Android) 
a App Store (pro iOS) pod názvem „Hlášení závad – Dej Tip“ a nahrazuje 
tak dosavadní aplikaci „Dej Tip“.

Dej tip na  
Google Play
(pro telefony  
s operačním 
systémem  
Android):

Dej tip  
na itunes 
(pro telefony  
s operačním 
systémem iOS):



Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | říjen  2016

S PočÍtačem meZi čtyŘma očima

rádi byste se naučili  na počítači? chtěli  byste komunikovat se 
svými  blízkými  pomocí  emailu  nebo  facebooku?  Nevíte  si  rady  
s tím, jak a kde hledat práci či jak si vytvořit životopis?
Přijďte  do  centra  pro  zdravotně  postižené  a  seniory  Pardubic-
kého  kraje  o.p.s.  v  rámci  služby  sociální  rehabilitace  nabízíme  
školení na počítači,  zcela zdarma a to pro zdravotně postižené 
i seniory. od měsíce září nabíráme nové zájemce o službu. 
Školení probíhá INDIVIDUÁLNĚ s pracovníkem, který Vás proškolí na počítači.

Nebojte se a přijďte se naučit něco nového nebo si jen osvěžit své zna-
losti.

v případě zájmu se obraťte na kontaktní osobu:
Bc. Narcisa Jelínková 
Bělehradská 389, Pardubice
tel: 775 693 984
narcisa.jelinkova@czp-pk.cz, www.czp-pk.cz.

Zpravodaj Městského obvodu Pardubice III – periodický tisk územního samosprávného celku | Vychází jako čtvrtletník | Vydává Městský obvod 

Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ 00274046 | www.pradubice.eu | Kontakt: tel. 466 799 131, e-mail: posta@umo3.mmp.  

Evidenční číslo: MKČRE 15361 | Náklad: 7000 výtisků
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PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE KNIHOVNY
MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III

VYHRAJTE POHÁDKOVÉ ŠATEČKY PRO SVOU BARBIE!

Panenka Barbie věrně odráží módu a životní styl každé doby a vždy drží krok  
s nejnovějšími trendy. Právě teď máte jedinečnou možnost soutěžit  

o krásné šatečky pro panenku Barbie!

Knihovna Dubina ve spolupráci s Městským Obvodem Pardubice III  
vyhlašuje soutěž pro své registrované dětské čtenáře. 

Vyhrajete pohádkové kostýmy pro panenku Barbie, pokud zodpovíte správně soutěžní 
otázku, která zní:

KOlIK PAPOUŠKů NAJDEŠ V KNIzE BARBIE – OŠETŘOVATElKA zVíŘAT?

 Kniha je k dispozici u výpůjčního pultu.

TýDEN KNIHOVEN
20. ročník 3. - 9. října 2016



Slovo StaroSty

jsme projekčně připraveni,  stavební  povolení  bylo vydáno,  a pokud 
v  něm  nenastanou  nenadálé  průtahy,  chceme  tuto  akci  v  příštím  
roce zahájit a dokončit. Vzhledem k tomu, že na této akci má zájem 
i město, jednáme s ním o participaci na financování akce.  
Ale  vraťme  se  do  aktuálního  času  a  radovánek.  Oslavili  jsme  společ-
ně  svatého  Václava,  Haloween,  pouštěli  jsme  draky  a  nyní  je  před  
námi  nejkrásnější  období  v  roce,  na  které  se  všichni  moc  těšíme.  
Dříve  než  zasedneme  ke  slavnostnímu  stolu  a  rozzářenému  stro-
mečku,  se  s  Vámi  rád  setkám  na  poslední  společné  akci  tohoto  
roku,  a  to  na  Vánočním  zpívání,  které  se  uskuteční  v  pátek  23.  pro-
since  od  17  hodin  u  osvětleného  vánočního  stromu  na  Dubině,  kde  
je  pro  Vás  i  Vaše  děti  připraven  příjemný  kulturní  program  pro-
dchnutý  vánoční  atmosférou  včetně  občerstvení  a  teplých  nápojů.  
Na závěr mi dovolte vyjádřit své poděkování všem členům rady a zastu-
pitelstva i svým spolupracovníkům na úřadě městského obvodu za ce-
loroční práci a společnou snahu o postupné rozvíjení našeho obvodu.
Přeji vám prožití krásných a pohodových vánočních svátků ve vzá-
jemném porozumění  nejen  v  tomto období  a mnoho zdraví,  štěstí  
a úspěchů v roce 2017.

Váš starosta  
Vítězslav Štěpánek

Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany  pros inec  2016
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vážení spoluobčané, 

máte před sebou poslední Zpravo-
daj  v  letošním roce,  který,  kromě  
jiného,  hodnotí  činnost  našeho  
obvodu  v  posledním  čtvrtletí  le-
tošního roku, ale také přináší i in-
formace  o  tom,  co  bychom  rádi  
uskutečnili v roce příštím. 
Největší  naší  investiční  akcí  
v  tomto  čtvrtletí  bylo  zahájení  
stavby  regenerace  panelového  
sídliště Dubina, v ulici Jana Zajíce 

a Josefa Janáčka. Přestože nebylo vyhověno naší žádosti o dotaci 
z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj „Regenerace panelových 
sídlišť“ na rekonstrukci veřejných ploch v této lokalitě, a to položení 
nových povrchů komunikací, rozšíření parkovacích stání, vybudování 
nových kontejnerových přístřešků a nové výsadby zeleně,  podařilo 
se tuto akci zahájit v říjnu letošního roku z vlastních finančních pro-
středků s využitím půjčky od města. Akce bude dokončena na jaře 
příštího  roku,  takže  naši  žádost  o  dotaci  budeme  po  aktualizaci  
podkladů opakovat,  abychom část vlastních finančních prostředků 
ušetřili na jiné akce. 
Pokud  jde  o  dokončení  rekonstrukce  centra  Dubiny,  osou  kolmo  
navazující  na  již  hotovou  část  od  komunikace  ul.  Blahoutova  až  
k parkovišti mezi ulicemi E. Košťála a Dubinská, jejíž součástí je i cy-
klostezka, ani zde jsme nebyli úspěšní, resp. město, které ji  za nás 
podávalo, v žádosti o dotaci. Ale nevzdáváme to a na tuto akci bude-
me žádat prostřednictvím města o dotaci z jiných možných zdrojů 
hned začátkem příštího roku. 
A naše plány do příštího roku? Máme zpracovanou studii na úpra-
vu  veřejného  prostranství  Na Drážce  čp.  1561–1563,  1558–1560 
a 1555–1557.  V příštím roce chceme zpracovat projekt a po eta-
pách začít s opravami chodníků a výsadbami nové veřejné zeleně.
Dále chceme dokončit první zde uvedenou akci v části ulic Jana Za-
jíce a Josefa Janáčka, kterou, pokud ani v příštím roce nedostaneme 
dotaci,  budeme městu splácet ještě dva roky. Dále za prioritní po-
važujeme vybudování parkoviště v ulici Bartoňova s novými kontej-
nerovými přístřešky, opravou komunikace, veřejného osvětlení a sa-
dovými  úpravami.  Projektová  dokumentace  je  dokončena,  probíhá  
stavební řízení  a podle výsledků dotací  a vlastních finančních pro-
středků bychom chtěli tuto akci realizovat ještě v tomto volebním 
období.
Stejně tak důležité je rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a pro-
dloužení chodníku podél ZŠ Studánka do ulice Ve Stezkách. I tady 

Vítězslav Štěpánek

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
• 23. prosince 2016 • 

• od 17 hodin • 

• centrální park Dubina •

• Ježíškova pošta • vánoční kolotoč • vánoční pečivo • 

• svařák • teplý mošt pro děti • svíčky • dárky •

vystoupí kapela Elixír 

Spolek pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk 

dětský pěvecký sbor Světlušky při ZŠ Studánka



uSPět na olymPiáDě mláDeže 2017

To  je  cíl  Dámského  házenkářského  klubu  
Pardubice  pro  rok  2017.  A  předseda  klubu  
Petr Voženílek to jen potvrzuje: „Na příprav-
ném turnaji krajských družstev v Plzni jsme 
začátkem  listopadu  předvedli  skvělou  hru.  
Děvčata ročníků 2002 a 2003 se pomalu sehrávají a na západě Čech po-
dala velmi dobrý výkon. V dobré konkurenci obsadila druhé místo za do-
mácí  Plzní,  což je dobrým příslibem do příštího roku,  kdy se opět koná 
Olympiáda mládeže. Tam chceme uspět o mnoho lépe než na té minulé!“
V plném proudu jsou i ligové soutěže. Oproti loňsku se ve druhé lize ne-
daří družstvu žen nastartovat potřebnou formu a chytit se. Zatím jsou 
na konci tabulky. Družstvo letos omladilo, došlo ke změně na postu tre-
néra a trápí ho i zranění některých hráček. Naopak celkem dobře vstoupil 
do druholigového klání  tým mladších dorostenek a po sedmi kolech se 
drží těsně za špičkou ligové tabulky. Holky to rozhodně nevzdávají a ur-
čitě se ještě poperou o co nejlepší výsledek v soutěži. Případný postup 
do první ligy ale nebude snadný. Proti bude určitě favorit soutěže DHK 
Baník Most a možná i někdo další. Vedle účasti v ligových a mistrovských 
soutěžích všech kategorií od minižaček po ženy, uspořádal Dámský há-
zenkářský klub Pardubice během podzimu dva velké mládežnické turnaje. 
Nejdříve se utkaly v hale na Dukle naděje házené v kategorii minižaček 
při tradičním už devatenáctém „Pramínku“ a pak při turnaji O perníkové 
srdce bojovaly  o medaile  i pardubický perník  mladší  žačky sedmi druž-
stev z ČR. Na Pramínku se domácím hráčkám kromě spousty zkušeností 
podařilo získat i medaile za šestou příčku a mladší žačky po dlouhé době 
uspěly v dobře obsazeném turnaji O perníkové srdce, když k radosti tre-
nérů i příznivců pardubické házené obsadily druhé místo!    
Dobrou zprávou pro budoucnost házené je i to,  že se pomalu ale jistě 
rozrůstá členská základna klubu a to především v těch nejnižších kate-
goriích. Dobře funguje přípravka. V tom je totiž budoucnost pardubické 
házené,  která  je  vedle  jiných  atraktivnějších  a  populárnějších  sportů  
v očích ostatních spíše pardubickou Popelkou. A tak pokud máte zájem 
o dívčí házenou, podívejte se na www.hazena-pardubice.cz, kde najdete 
veškeré kontakty na vedení klubu a trenéry. Nebo se přijďte rovnou po-
dívat do nafukovací haly na Dukle. A to každé úterý a čtvrtek mezi 16. až 
18. hodinou.

PolabinSké GymnáZium na moZartově ul. otevře Příští rok oPět tři tříDy!

Letošním školním rokem dosáhlo Gymnázium, Mozartova 449 úplné 
naplněnosti, kdy v každém ročníku čtyřletého studia má tři třídy. Ne-
jinak  tomu bude i pro  školní  rok  2017/2018.  Naše gymnázium opět  
otevře tři  třídy,  do kterých přijme 90 žáků.  Přijímací  zkoušky z čes-
kého jazyka a matematiky jsou již povinné pro všechny obory zakon-
čené maturitní zkouškou. Poprvé se budou konat ve dvou termínech 
12. a 19. 4. 2017. Součástí kritérií, shodných pro obě pardubická gym-
názia, budou i výsledky na vysvědčeních na konci 8. a v pololetí 9. tří-
dy ZŠ. Body bude možné získat také za úspěchy v olympiádách a sou-
těžích a za aktivity žáků nad rámec standardních školních povinností.
Všechny zájemce o studium na našem gymnáziu, jehož hlavním cí-
lem je poskytnout studentům všeobecné vzdělání a připravit je kva-
litně ke studiu na vysokých školách v ČR i v zahraničí, zveme na Den 
otevřených dveří  v úterý 17. 1.  2017 od 14:00 do 18:00. Přijďte si  
prohlédnout budovu školy, odborné učebny s moderním vybavením, 

www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody
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ZPívání PoD vánočním Stromem se stalo jednou z již 
tradičních  akcí  pořádanou  pro  občany  Městským  obvodem  
Pardubice III. Letos už podeváté se sejdou 23. prosince ti, 
kteří  si  chtějí  navodit  tu  pravou  vánoční  atmosféru,  v  pro-
storu  v blízkosti  „malé  radnice“,  aby  si  zazpívali  a poslechli  
vánoční koledy a další písně v podání Spolku pěveckých sborů 
Pernštýn-Ludmila-Suk, dětského pěveckého sboru Světlušky 
při ZŠ Pardubice-Studánka a skupiny Elixír.
Ale  jde  o  mnohem  víc  než  jen  o  poslech  příjemné  hudby  
a  společný  zpěv  koled.  Ti,  kdo  akci  každoročně  navštěvují,  
vědí, že má úžasnou atmosféru. Sejdou se lidé, kteří upřed-
nostní v předvečer Štědrého dne setkání se známými, kama-
rády,  sousedy,  kterým  je  třeba  popřát  „šťastné  a  veselé!“  
před  poněkolikáté  přeleštěným zrcadlem či  vysátým kober-
cem. Jistě,  o svátcích chceme mít  doma čisto a útulno,  ale  
věřte,  že Vánoce přijdou tak jako tak.  Mám to vyzkoušené!  
A ruku na srdce, neříkáte si po Vánocích každý rok, že úklid 
byl zbytečný a mohlo by se začít znovu? Zkuste to tedy jed-
nou jinak. Vánoce a jim předcházející adventní období přece 
není  a  nemělo  by  být  o  gruntování,  frontách  v  obchodech,  
desítkách darů a dárků kupících se pod stromečkem a mísách 
vlastnoručně vyrobeného cukroví… Mělo by jít o období kli-
du a pohody, setkávání se s přáteli, návštěvy kulturních akcí, 
sportování …  
Proto radím, zvolněte. Nejkrásnější svátky v roce si to zaslou-
ží. A ještě než přijde Ježíšek, přijďte si poslechnout a zazpívat 
koledy, setkat se s ostatními, popřát kamarádům. Uvidíte, že 
takto stráveného času nebudete litovat. Třeba nám konečně 
bude  přát  i  počasí  a  zažijeme  „bílou  Dubinu“.  PS:  Vezměte  
s sebou svíčku! 

Přeji vám všem šťastné a veselé a hlavně pohodové Vánoce!

Mgr. Jiřina Klírová
 členka Rady MO III

nově  zrekonstruované  a  modernizované  laboratoře  chemie,  fyziky  
a biologie,  moderní aulu či  studentské respirium, setkat se se stu-
denty i pedagogy školy. Rádi Vám poskytneme podrobnější informa-
ce jak o studiu,  tak i o bohatých aktivitách školy,  úspěších našich 
studentů i rozmanitých projektech, které naše gymnázium realizuje. 
Z těch nejaktuálnějších jsou to zahraniční jazykově-poznávací poby-
ty a rozšířená výuka cizích jazyků včetně spolupráce s partnerskými 
školami  v zahraničí  (SRN,  Francie,  Polsko,  Ukrajina),  nově otevřená 
fitness zóna v tělocvičně školy, podpora přírodovědného a technic-
kého  vzdělávání  nebo  projekty  z  oblasti  moderních  dějin.  Od  léta  
2015  má  škola  také  „nový  kabát“  i  s  novými  okny  a  kompletním  
zabezpečením objektu, čímž se dále zvýšil komfort studentů i peda-
gogů. Těšíme se na Vás.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy
více najdete na www.gymozart.cz



výSleDky voleb Do ZaStuPitelStva ParDubického kraJe 2016  
na úZemí mo ParDubice iii

Vážení spoluobčané,
překládám vám statistický přehled výsledků krajských voleb z října 
2016 za volební obvod Pardubice III. Děkujeme vám za vaši účast 

ve volbách a současně s koncem roku 2016 přeji  do nového roku 
hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Václav Shejbal, místostarosta MO Pardubice III
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3001 40 218 1 21 0 34 9 0 54 12 6 13 1 1 0 12 4 2 34 6 0 0 4 4

3002 42 268 0 29 4 38 11 0 63 9 5 25 0 7 0 9 9 1 33 5 1 0 10 9

3003 43 229 1 16 0 47 9 0 55 14 4 21 0 2 0 11 4 1 30 6 0 0 8 0

3004 38 251 0 20 0 63 7 0 63 13 2 16 0 1 0 18 4 0 33 2 0 0 4 5

3005 41 434 0 64 1 41 21 0 110 37 20 11 0 3 0 12 13 1 73 8 1 0 12 6

3006 45 338 0 30 1 57 11 0 91 30 6 21 0 2 0 13 9 1 37 10 0 0 12 7

3007 50 342 0 49 1 41 20 0 105 14 6 20 2 0 0 14 9 1 30 7 0 1 18 4

3008 42 282 1 14 2 49 10 0 83 16 6 29 0 0 0 12 5 0 40 4 2 0 8 1

3009 34 262 0 15 1 48 11 0 49 23 7 21 0 2 0 13 14 4 31 13 2 0 8 0

3010 35 354 1 17 3 65 17 1 82 21 6 31 0 2 0 22 10 2 49 12 3 2 6 2

3011 36 369 0 18 1 75 20 0 99 21 8 22 0 4 0 23 16 2 37 8 1 0 8 6

3012 34 388 2 44 1 51 15 1 86 36 15 22 0 3 0 17 11 2 52 13 1 0 12 4

3013 37 352 0 31 0 46 20 0 76 18 10 27 0 8 0 15 16 0 53 15 1 0 12 4

3014 43 412 2 32 2 63 16 0 93 35 18 27 1 3 0 14 16 1 59 7 3 0 17 3

3015 42 250 0 21 1 48 7 0 44 13 4 25 1 2 0 15 12 2 29 6 3 0 11 6

MO III 40 4749 8 421 18 766 204 2 1153 312 123 331 5 40 0 220 152 20 620 122 18 3 150 61

PoSkytnutí Dotací
z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu  
městského obvodu Pardubice iii“ v roce 2017

I  v  následujícím  roce  2017  bude  městský  obvod  podporovat  jednotli-
vé kulturní a sportovní akce pořádané na území svého obvodu formou 
finančního  příspěvku  na zajištění  dané  akce.  Do  konce  letošního  roku  
(do 31. 12. 2016 do 14:00 hod, v případě zaslání žádosti poštou rozhodu-
je datum na podacím razítku) mohou zájemci podávat žádosti o dotace 
z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Par-
dubice III“ v roce 2017. Pravidla pro jejich poskytování i aktuální žádost 
pro rok 2017 najdete na našich webových stránkách www.pardubice.eu 
→ úřad → městský obvod Pardubice III → radnice → formuláře.

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise

Těm, 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.

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



www.pardubice.eu → urad → mestske-obvody
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inFormace Z oDboru DoPravy a životního ProStřeDí

V posledním čísle letošního zpravodaje bychom vás rádi informovali 
o připravovaných, dokončených nebo rozdělaných investičních ak-
cích většího rozsahu. 

regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5a (5a-k1, 
5a-03, 5a-04), Pardubice

Jak  jsme  vás  již  v  minulém  zpravodaji  informovali  dotaci  z  pod-
programu „Regenerace sídlišť“  v  roce 2016,  jsme nezískali,  přesto 
jsme  stavbu  regenerace  před  bytovými  domy  čp.  984  –  986,  čp.  
947 v ulici Jana Zajíce a čp. 948-952 v ulici Josefa Janáčka zahájili. 
V  letošním roce byla provedena přeložka vysokého napětí  elektro,  
bez které bychom stavbu nemohli uskutečnit a část chodníku před 
bytovými domy. V příštím roce budeme pokračovat v rekonstrukci 
chodníků,  veřejného osvětlení,  parkovacích míst,  místní komunika-
ce  a kontejnerových  přístřešků.  V místě  stávajícího  přechodu  pro  
chodce bude vybudován středový ostrůvek. Součástí projektu jsou 
i sadové úpravy.

regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3a (3a-k5, 
3a-k8, 3a-o2), Pardubice

Projekčně je zpracovaná stavba „Regenerace panelového sídliště Du-
bina – lokalita 3A.“.  Projekt řeší nedostatek parkovacích míst v ulici  
Bartoňova. Jedná se o plochu mezi bytovými domy čp. 821 a čp. 833 
v ulici Bartoňova. Na stávajícím nevyužívaném antukovém hřišti je na-
vrženo vybudování nového parkoviště. Vedle výměníku jsou navrženy 
2 kontejnerové přístřešky, do nichž se přemístí kontejnery pro směsný 
komunální a tříděný odpad, které jsou nyní podél místní komunikace 
vedle bytového domu čp. 845. Dále bude provedena oprava komuni-
kace  k  bytovému  domu  čp.  849.  Součástí  projektové  dokumentace  
bude i veřejné osvětlení v dané lokalitě a sadové úpravy.
Nyní  čekáme  na  vydání  stavebního  povolení.  Máme  velký  zájem  
o  vybudování  této  stavby,  neboť  je  velmi  potřebná.  Nyní  bylo  
na této ploše vybudováno provizorní parkoviště, po dobu provádění 
stavby Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A v ulici 
Jana Zajíce a Josefa Janáčka.

rozšíření parkovacích míst v ulici luční a prodloužení chod-
níku podél základní školy do ulice ve Stezkách

Projektová dokumentace pro stavební povolení s názvem „Rozšíření 
parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél základní 
školy do ulice Ve Stezkách“ je již dokončena a byla podána na sta-
vební úřad se žádostí o vydání stavebního povolení. 

oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ulicí věry 
Junkové po křižovatku s ulicí bezdíčkova

Na opravu chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ulicí Věry Jun-
kové po křižovatku s ulicí Bezdíčkova je již zpracovaná projektová 
dokumentace a byla podána žádost o vydání stavebního povolení.

Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do Zš Studánka
Bylo  zadáno  zpracování  projektové  dokumentace  řešící  zvýšení  
bezpečnosti dětí při cestě do a ze Základní školy Studánka. Projekt 
bude  řešit  vybudování  čtyř  vyvýšených  míst  pro  přecházení  a  to  
na křižovatce ulic Luční a Věry Junkové, křižovatce ulic Pod Lipami 
a Pod Zahradami, křižovatce ulic Ve Stezkách a Luční a v křižovatce 
ulic Spojilská a Raabova. Projekt bude dokončen v dubnu 2017.

Projednání návrhů veřejné zeleně
V listopadu 2016 proběhlo jednání ohledně úpravy dřevin před bytovými 
domy před čp. 973, čp. 974 - 979 a čp. 957 – 958 v ulici Erno Košťála. 
Další úpravy veřejné zeleně se připravují v ulici Na Drážce před byto-
vými domy čp. 1561 – 1563, 1558-1560 a 1555-1557. V současné 
době  máme  zpracovanou  studii  ná-
vrhu  chodníků  a  úprav  veřejné  ze-
leně.  Vlastní  projednání  se  zástupci  
vlastníků bytových domů plánujeme 
v  lednu  2017.  Poté  bude  postupně  
zpracovávaná  projektová  dokumen-
tace pro realizaci stavby.

vybudování parkovacích míst a nových sjezdů před domem 
pro seniory Dubina Pardubice

Stavba  s  názvem  „Vybudování  parkovacích  míst  a  nových  sjezdů  
před  domem pro  seniory  Dubina  Pardubice“  byla  dokončena.  Již  se  
o této stavbě psalo ve zpravodaji města. Městský obvod zajistil a ze 
svého rozpočtu uhradil zpracování projektové dokumentace a zajistil 
vydání potřebných povolení k realizaci stavby. Vlastní realizaci stav-
by zajišťoval odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic.

Ing. Lenka Vacinová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

škola Finanční GramotnoSti  
Pro DoSPělé

anketa na webu obvodu  
o kterou oblaSt máte ZáJem Právě vy?

www.pardubice.eu – obvody – pardubice III – anketa

Městský obvod Pardubice III podporuje projekt Škola finanční gra-
motnosti pro dospělé společnosti Partners. Cyklus šesti lekcí se za-
měřuje na vzdělávání dospělých a cílem je naučit veřejnost správné-
mu zacházení s financemi a porozumění finančním pojmům.
Označením témat v anketě na webu obvodu, která Vás zaujala, nám 
pomůžete vybrat ty nejžádanější k jejich realizaci (budoucí setkání 
na Městském obvodě Pardubice III proběhne v zasedací místnosti 
zcela zdarma).

LEKCE 1 – Jak vyzrát nad dluhy
LEKCE 2 – Proč se pojistit a jak na to
LEKCE 3 – Jak zkrotit rodinné finance
LEKCE 4 – Financování bydlení snadno a bezpečně
LEKCE 5 – Jak ve stáří neobracet každou korunu
LEKCE 6 – Investice v kostce



Dubina • Drážka • Hůrka • Studánka • Slovany | prosinec 2016

se uskuteční 

v sobotu 28. ledna 

od 19:00 do 1:00 hodin v sále kulturního domu Dubina. 

I tentokrát bude nachystáno voňavé masopustní 

občerstvení – čerstvé voňavé klobásky, jitrnice 

a jelítka, tlačenka a uzené, ale také chléb 

se sádlem a škvarky. 

K tanci a poslechu zahraje skupina Pohoda. 

Všichni jste srdečně zváni!
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noviště se soutěžemi ve strašidelném prostředí.
Ještě  předtím  se   v  říjnu  uskuteční  akce  spojená  s  pouštěním  draků  
„Drakiáda“. V rámci akce proběhne řada doprovodných soutěží, mimo 
jiné  právě  soutěž  o  nejlepšího  vlastnoručně  vyrobeného  draka.  Nejen  
děti  mohou soutěžit,  ale  i  jejich  rodiče  jsou zváni  a mohou se  zapojit  
a vrátit se tak do dětských let. Příznivý vítr nám všem.
Těsně před Štědrým dnem se pak sejdeme 23. prosince při společném 
„vánočním zpívání“ v centru Dubiny pod krásně ozdobeným vánočním 
stromkem a navodíme tu správou vánoční náladu. Zazpíváme si krásné 
vánoční koledy a budeme se společně s našimi dětmi těšit na ten nej-
krásnější den v roce.
Pro  starší  občany  našeho  městského  obvodu  budou  i  v  příštím  roce  
otevřeny ve spolupráci  se základními školami Dubina a Studánka jarní  
a podzimní kurzy „Počítače pro seniory“, které si získaly velkou oblibu. 
Kurzy opět povedou zkušení lektoři.  Předmětem kurzů je naučit starší  
občany základům práce s PC a internetem, získání nových poznatků při 
používání  výpočetní  techniky  a  rozšíření  si  svých  dovedností  při  práci  
s počítačem.
Z finančních prostředků městského obvodu byla vybudována dvě hřiště 
na petanque. Jedno za restaurací Galanta na Drážce a druhé u hospody 
U Maxe na Dubině. Nemáte-li vlastní vybavení pro hru, můžete si herní 
sadu zapůjčit u personálu restaurací. Zasportovat a zasoutěžit si mů-
žou všichni bez rozdílu věku.
Pro „Stolní tenis pro seniory“ jsou v pavilonu A základní školy Dubina 
(vstup  přes  hřiště)  instalovány  čtyři  pinpongové  stoly.  Tato  sportovní  
aktivita je určena pro dříve narozené, coby lékaři doložená prevence Alz-
heimerovy choroby. Možno si na místě zapůjčit pálky a míčky u správce 
hřiště ZŠ Dubina (tel. kontakt správce: 723 068 612). Vybavení pro hru 
bylo opět pořízeno z finančních prostředků našeho městského obvodu. 
Městský obvod je veden snahou při pořádání kulturních, společenských 
či sportovních akcí potěšit všechny občany bez rozdílu věku.
O dalších aktivitách a plánovaných akcích a jejich přesných termínech 
konání  Vás  budeme  průběžně  informovat  na  internetových  stánkách  
našeho městského obvodu nebo prostřednictvím Zpravodaje, který na-
leznete ve svých domovních schránkách. 

Na všechny akce Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.
Ing. Irena Štěpánková

tajemník humanitní komise

kam Za kulturou a Zábavou v roce 2017

V  příštím  roce  opět  Městský  obvod  Pardubice  III  připravuje  pro  své  
občany kulturní a společenské akce, které mají již několikaletou tradici.
Již tradiční první akcí je „masopustní tancovačka“ v Kulturním domě 
na Dubině, která uskuteční 28. ledna. Připraveno bude staročeské zabi-
jačkové pohoštění či čerstvý chléb se sádlem a škvarky. K tanci a posle-
chu bude hrát kapela „Pohoda“. 
Po úspěšném konání Farmářských trhů v předchozích letech, v příštím 
roce opět přivítáme prodejce se zeleninou, ovocem, sadbou či pekařský-
mi  a  cukrářskými  výrobky.  Farmářské  trhy  se  budou  konat  tradičně  
každou sobotu, a to od ledna až do prosince 2017, vždy od 6 do 12 hodin. 
Ve spolupráci s Městskou policií  – oddělení prevence se v měsíci  dub-
nu uskuteční  další  ročník  „Dopravní  soutěže pro  děti“.  Je  to  měsíc  
bezpečnosti a proto i my pořádáme akci, která je zaměřená na osvětu 
a  informovanost  a otestování  dopravních  znalosti  dětí.  Děti  si  budou  
moci vyzkoušet své dovednosti při jízdě na kole, znalosti pravidel silnič-
ního provozu, dopravních značek, ale odborně zkontrolovat svá kola, zda 
odpovídají pravidlům a bezpečnému provozu.
Dále bychom Vás rádi pozvali na 30. dubna, kdy bude přichystán tradič-
ní „Slet čarodějnic“ s průvodem čarodějných masek, opékáním buřtů, 
soutěžemi a atrakcemi pro děti  a s dalším bohatým zábavným hudeb-
ním a kulturním programem. 
Pro poslední čtvrtky v   měsících dubnu, květnu, červnu a v měsíci září 
chystáme opět „Promenádní koncerty“. V předchozích letech si tyto 
koncerty našly velkou řadu posluchačů. Přijďte si poslechnout a zanoto-
vat Vaše oblíbené písničky a třeba si i zatančit.
„Dětský den“  nás pak čeká v měsíci  červnu. Pro děti  budou tradičně 
připraveny soutěže a atrakce a další bohatý kulturní program, pro ško-
ly a školky program již  dopoledne a pro širokou veřejnost pak po celé 
odpoledne.  Stánky,  atrakce  a  soutěže  budou  umístěny  v prostranství  
centrálního parku Dubina. Zajisté i dospělí si přijdou na své. 
V průběhu letních měsíců pak počítáme s přípravou „opékání buřtů“ 
po  6  pátečních  podvečerů  střídavě  Na  Drážce  u  restaurace  Galanta  
a na Dubině.  Prázdninové setkání  spojené s opékáním špekáčků v do-
provodu pardubických kapel si našlo mnoho příznivců, zbývá si jen přát 
přízeň počasí. 
„Studánecké  posvícení“ připravujeme na poslední neděli v měsíci srp-
nu nebo první neděli  v měsíci září.  Stejně jako v minulých letech bude 
připraven bohatý kulturní program, soutěže a atrakce pro děti a občers-
tvení pro všechny. Doufáme, že tím především dětem zpříjemníme konec 
prázdnin a vstup do nového školního roku.
Velmi  nás  potěšil  zájem  seniorů  našeho  obvodu  a  jejich  nadšení  pro  
soutěžení. I v příštím roce jsme se rozhodli v pořádání akce pro starší 
občany pokračovat, přičemž se velmi osvědčila spolupráce se sdružením 
„Sensen“ (senzační senior).  V měsíci září se uskuteční již čtvrtý ročník 
sportovní akce pro dříve narozené „hry pro seniory“. Sportovní klání 
se opět uskuteční na petanguovém hřišti v centru Dubiny, na ploše před 
základní školou Dubina a na sportovním hřišti u základní školy.
Na podzimní měsíce jsou již tradičně připravovány dvě akce ve spoluprá-
ci s místními základními školami. „vítání podzimu“ se uskuteční kon-
cem září a bude opět zaměřeno na oslavu sv. Václava a konat se bude 
před ZŠ Dubina. Součástí bude průvod žáků v kostýmech v barvách pod-
zimu, výtvarné a tvořivé dílny pro děti, pečení brambor.
V  listopadu  se  pak  uskuteční  „Strašidelná  stezka“  s  tradiční  hallo-
weenskou tematikou a konat se bude, stejně jako v letech předchozích, 
ve spolupráci a v prostorách ZŠ Studánka. Nachystány budou opět sta-

maSoPuStní tancovačka
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PoDZim v mateřSké škole SrDíčko

koaliční SPoluPráce na raDnici našeho obvoDu má Za Sebou První Polovinu. 
Jaká byla a co všechno nám PřineSla?

Po dlouhých prázdninách a teplém létě převzal vládu 
nad přírodou podzim. Děti  se vrátily  do škol  a školek 
a všude se ozývá jejich veselé švitoření. I v naší ma-
teřské škole to žije. 
Barevný  podzim je  pro  děti  i  paní  učitelky  velkou  in-
spirací, a proto společně tvoří, vyrábějí, experimentují 
a malují. A nejen to. S Inkou Rybářovou a rodiči jsme 
uspali všechny broučky, mušky a berušky na školní za-
hradě. Paní kuchařky nám jako odměnu za naši důleži-
tou práci  připravily  ochutnávku pomazánek ze školní  
kuchyně a všem moc chutnaly. 
V podzimním čase si zajela třída Berušek do zahradní-
ho centra Gardena, kde si vyrobily nádherné dýně. Děti 
ze třídy Žabek se zase vrátily do časů našich dědečků 
a babiček, a upekly si v Ekocentru Paleta brambory, kte-
ré potom s velkou chutí snědly. Všichni společně jsme si 
zajeli na polodenní výlet do podzimní přírody u Kočičího 
hrádku. Nasbírali jsme tu mnoho pokladů, které se nám 
moc líbili. Všechny třídy uspořádaly pro rodiče keramic-
ké dílny, kde se tvořilo s velkou chutí, fantazií a elánem. 

Kdo z nás by neznal krásná slova jedné z písní Karla Gotta: „čas letí jako 
bláznivý,  já  nechytím ho,  ani  vy…..“?  Stejné pocity máme i my politi-
ci.  Vaši důvěru do vedení pardubického obvodu Dubina, Drážka, Hůrka, 
Studánka  a  Slovany  jsme  získali  už  před  dvěma lety  a  je  tak  na čase  
zhodnotit, co vše jsme v první polovině svého mandátu dokázali. 
Nové  zastupitelstvo  pracuje  na  našem  obvodu  od  podzimu  2014.  Fi-
nance a rozpočet jsou klíčovým nástrojem, díky kterému můžeme spo-
lečně rozvíjet a zkrášlovat náš obvod. Aktuální situace je pro naši práci 
výhodná.  Jako  místopředseda  Dozorčí  rady  Státního  fondu  dopravní  
infrastruktury  a  Hospodářského  výboru  Poslanecké  sněmovny  mohu  
pozitivně podpořit hotové projekty, které náš obvod připraví, také díky 
tomu, že politická spolupráce probíhá na úrovni vlády i magistrátu měs-
ta Pardubice. O prostředcích na opravu našich chodníků či cyklostezek 
tak rozhodujeme ve shodě. 
Na řadě míst našeho obvodu vidíme konkrétní výsledky práce zastupitelů 
a také zaměstnanců úřadu. Jednou takovou konkrétní inciativou je oprava 
řadových garáží v ulici V. Junkové, kdy se majitelé garáží po mnohaletém 
čekání dočkali nové, kvalitní příjezdové cesty. Postupně se nám daří rekon-
struovat  chodníky  na Drážce,  Dubině  i Slovanech  a  letos  bychom chtěli  
vybudovat nový chodník a parkovací místa v okolí ZŠ Studánka. Tato škola 
se už dnes těší na nové, velmi moderní sportovní hřiště. I to se povedlo 
zařídit jenom díky neodbytnému společnému tlaku na „velké radnici“. 
Řada z Vás – sousedů – sledovala v loňském roce napjatě snahy sou-
kromých developerů na změnu územního plánu na hřišti Slovany. Kdyby 
tento nápad prošel, dočkali bychom se postupné přeměny velkého spor-
toviště  na parcely  pro  bytovky a  rodinné domky.  Silné  slovo poslance 
ve vedení města podpořili i ostatní kolegové a pro tuto změnu nehlaso-
val ani jeden zastupitel. Dnes má hřiště v dlouhodobém pronájmu nový 
sportovní svaz, téměř každý víkend se zde konají mládežnické soutěže 

I ve třídách jsme vyráběli ze žaludů, kaštanů a barev-
ného listí. Na oknech i nástěnkách se objevila zvířátka, 
dráčci , strašidýlka a různí podzimníčci. Školka dostala 
„podzimní kabát.“.
Ale  zima  už  se  pomalu  blíží,  a  proto  si  děti  ze  třídy  
Myšek zašly na Svatomartinskou dílnu do KD Dubina. 
Vyrobily si tu krásné lampionky. Ty se jim moc hodily, 
protože začátkem listopadu jsme se znovu sešli i s ro-
diči  na společné oslavě Svatého Martina.  Ve třídách 
se tvořilo, rodiče pomáhali dětem s výrobou podkovi-
ček, koňských hlav a svícínků. Také řešili kvíz. Děti se 
v tomto dni oblékly do bílého oblečení a s pomocí paní 
učitelek upekly martinské rohlíčky, které při odpoled-
ním tvoření  ochutnali  i  rodiče.  Na zahradě mateřské 
školy  i  v  jejím  okolí  hledala  každá  třída  svůj  „sladký  
poklad“.  Oslava  vyvrcholila  příjezdem  Sv.  Martina  
na bílém koni. Ten přivezl dětem Poselství o přátelství 
a zlaté podkovičky pro štěstí. Akce se vydařila a všich-
ni se těšíme na příchod zimy, která přinese nejen sníh, 
ale také nejkrásnější svátky roku – vánoce.

a  od  příští  sezóny  by  zde  mělo  vzniknout  několik  nových  sportovišť  
na tenis, míčové sporty a školní aktivity. 
Jsem rád, že společně s kolegy v zastupitelstvu máme za sebou kus od-
vedené práce. Věřím, že naše služba pro obvod Pardubice III má výsled-
ky a že vaši důvěru nezklameme ani v druhé polovině volebního období.   
Jménem členů zastupitelstva Vám chci slíbit, že ve své práci nepoleví-
me.  I nadále  máme chuť  opravovat  chodníky  a příjezdové cesty,  spo-
lečně  pracujeme  na vylepšení  sportovních  hřišť  na Slovanech  a chce-
me ještě víc  rozvíjet  život našich seniorů.  Proto vás prosím o pomoc.  
Pokud máte jakékoli nápady a postřehy, jak zlepšit náš obvod, obraťte 
se na mě. Řekněte mi, co můžeme u nás zlepšit v příštím roce. Zajděte 
za mnou osobně na dobrou, sousedskou kávu anebo mi napište na můj 
email: poslanec@martinkolovratnik.cz.
Přeji Vám osobně v příštím roce všechno dobré. 

Ing. Martin Kolovratník
zastupitel městského obvodu a poslanec Parlamentu ČR 

Od nového roku rodinné centrum Kulihrášek otevírá první mikrojes-
le  v Pardubicích.  Jedná se o zařízení  péče o děti  ve věku 0,5 roku 
do 4 let ve skupině maximálně 4 dětí, jehož vznik podpořil fond ESF 
a MPSV ČR. Je určeno pro podporu rodičů vracejících se na trh práce 
či  se  na  povolání  připravujících.  Děti  zde  mohou  pobývat  jak  celý  
den, tak i jen část dne či týdne. 
Mikrojesle  se  nachází  v  rodinném domě v  lokalitě  Studánka.  Bližší  
informace naleznete na www.rckulihrasek.cz

První mikroJeSle v ParDubicích
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roZPočet měStSkého obvoDu  
ParDubice iii na rok 2017

Městský obvod připravuje návrh svého rozpočtu na rok 2017, který je 
schvalován Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III na svém 
jednání 19. 12. 2016. Jeho příprava vychází ze základních úkolu svěře-
ných městským obvodům v rámci správy svého území.
Uvádíme zjednodušenou verzi,  přičemž částky  jsou uváděny v  tisících  
Kč.  Kompletní  rozpočet  pak  najdete  na  stránkách  www.pardubice.eu  
(úřad → městského obvody → MO III → informace).

Finanční zdroje celkem v tis. 33 811
1. Běžné příjmy 26 499
    z toho podíl na daních 17 743
  poplatky 7 450
  ostatní příjmy 1 306
2. Zůstatek na účtech k 31. 12. 2016 7 500
3. Finanční vypořádání 200
4. Tvorba soc. fondu -388
 
výdaje celkem  v tis. 33 811
1. Běžné výdaje 27 123
    z toho provoz úřadu MO 12 545
  oblast životního prostředí 7 282
  oblast dopravy 3 420
  středisko úklidových prací 1 677
  knihovna 1 374
  kulturní a zájmové aktivity obvodu, podpory 825
2. Investice v oblasti životního prostředí a dopravy 5 040
3. Rezerva 1 648

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí

SvoZ oDPaDu v obDobí  
vánočních Svátků v roce 2016

V době vánočních svátků i na Silvestra bude zachován standardní har-
monogram svozu komunálního odpadu i separovaných složek odpadu 
pro občany města, firmy i obce. Separační dvory budou v době vánoč-
ních svátků, tj. od soboty 24. 12. do pondělí 26. 12., uzavřeny. Na Silves-
tra, tj. v sobotu 31. prosince 2016, budou v provozu ty separační dvory, 
kde připadá na sobotu standardní provozní doba dvora (to jsou kromě 
dvora v Dražkovicích všechny separační dvory ve městě).
Od pondělí 2. ledna již bude probíhat svoz všech nádob obvyklým způ-
sobem bez jakýchkoliv změn. Od tohoto termínu platí i běžné otevírací 
doby separačních dvorů. 
Dále  připomínáme,  že  Ti,  kteří  nemohou dopravit  po svátcích  vánoční  
stromeček přímo na separační dvůr, mají možnost odložit živé odstro-
jené vánoční stromky ke stanovištím kontejnerů – nikoliv však k popel-
nicím rodinných domů! Odtud stromky při svozu komunálního odpadu 
sváženy nebudou. Žádáme, aby stromky byly zbaveny veškerých oz-
dob, protože jsou poté odvezeny na kompostárnu do Dražkovic, kde 
se stávají vstupní surovinou na výrobu kompostu. 
Závěrem nám dovolte poděkovat za spolupráci v roce 2016 a po-
přát všem klidné a spokojené svátky prožité ve zdraví a ve spo-
lečnosti těch nejbližších.
V  případě  potřeby  jakýchkoliv  doplňujících  informací  či  dalších  
dotazů  mohou  občané  kontaktovat  pracovníky  společnosti   
Služby města Pardubic na telefonních číslech 466 260 831-33.

PoPlatek Za komunální oDPaD a PoPlatek Ze PSů v roce 2017

Sazba poplatku za TKO pro rok 2017 zůstává stejná jako v předchozích 
letech, a to ve výši 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Splatnost poplat-
ku je do 30. dubna 2017.
Poplatek ze psů pro rok 2017 zůstává též ve stejné výši jako v letech 
předešlých, tedy 1 200 Kč za rok a psa  (jehož držitel  má trvalý pobyt 
či  sídlo  v panelovém či  bytovém domě)  či  200 Kč za rok a psa  (jehož 
držitel  má trvalý pobyt či  sídlo v rodinném domě nebo je poživatelem 
sirotčího, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a tento dů-
chod je jeho jediným příjmem). Poplatek je splatný do 15. března 2017. 
Pokud  sazba  poplatku  činí  za  jednoho  psa  více  jak  400  Kč,  je  možno  
poplatek hradit ve dvou stejných dohodnutých splátkách se splatností 
k 15. březnu a 15. srpnu roku, nebo ve čtyřech dohodnutých splátkách 
k 15. březnu, 15. květnu, 15. srpnu a k 15. listopadu. 
Úřad městského obvodu bude občanům složenky k placení místních po-
platků distribuovat do jejich domovních schránek v měsíci únoru. Pokud 
nebudou domovní schránky řádně označeny, mohlo by se stát, že slo-
ženky  nebude  možné  doručit.  Neobdržení  složenky  ovšem  poplatníka  
nezbavuje povinnosti místní poplatek hradit. Ke splnění poplatkové po-
vinnosti není ani nutné čekat až na obdržení složenky.
Poplatky lze hradit v hotovosti na pokladně Úřadu městského obvodu 
Pardubice  III,  Jana Zajíce  983 (nelze  platit  platební  kartou)  v provoz-
ních hodinách, a to v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek 

od 8:00 do 15:30 hodin a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. Pro rychlejší 
vyřízení je vhodné složenku přinést s sebou.  
Další  možností  pro  zaplacení  je  složenkou nebo bankovním převodem 
dle  dispozic  na  složence.  Při  placení  převodem  dbejte,  prosím,  zvýše-
nou pozornost na správné uvedení čísla účtu a variabilního symbolu pro 
správné zařazení platby.
V případě hromadné platby za více poplatníků využívejte formulář pro 
hromadné platby, který je k dispozici u správkyně poplatku nebo ke sta-
žení na webových stránkách Městského obvodu Pardubice III.
Do 30. 4. 2017 je možno k placení místního poplatku za TKO využít po-
kladny úřadů městských obvodů I – VIII, nebo centrální pokladnu Ma-
gistrátu města Pardubic na nám. Republiky 12. Po tomto termínu platbu 
v hotovosti je možné učinit jen na pokladně místně příslušného úřadu 
městského obvodu.
Další informace o poplatcích je možné získat u správkyň poplatků:
Iveta Škodová, tel. č.: 466 799 135, mobil: 731 198 164;
Petra Lemberková, tel. č.: 466 799 138, mobil: 602 172 160.
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ochutnávka ZDravého vaření na Zš Dubina

Pro  rodiče  žáků  ZŠ  Pardubice-Dubina,  kteří  
se 24.  listopadu zúčastnili  třídních schůzek,  
připravil  kolektiv  školní  jídelny  ochutnávku  
zdravého vaření.
Ochutnávkou  jsme  chtěli  přiblížit,  jak  se  
v dnešní době vaří ve školní jídelně, jaké jsou 
trendy  vaření  a  z  jakých  surovin  vlastně  
vaříme.  Akci  jsme  připravili  v  rámci  projek-
tu Zdraví do škol od A do Z a Zdravá školní jí-
delna. Menu jsme sestavili z pokrmů, které se 
u dětí  setkaly  s kladným ohlasem,  přestože 
obsahují suroviny, které jsou dětmi mnohdy 
odmítány.  Rodiče tedy mohli  ochutnat rybu 
upravenou „trochu jinak“, červenou a černou 
čočku.  Vyzkoušeli   bulgur  „na  slano“  jako  
hlavní jídlo i bulgur „na sladko“, který lze za-
řadit jako ovocně-mléčnou svačinku. Dresin-
kem z tvarohu je možné nahradit tatarskou 
omáčku. Z celozrnné mouky se nemusí jenom 
péct, ale dá se z ní uvařit knedlík k oblíbené 
svíčkové. Hovězí bylo připravené nočním pe-
čením,  tedy  dlouhou  dobu  při  nižší  teplotě,  
čímž si zachová šťavnatost, je křehké a mini-
malizují se ztráty masa.
Ochutnávkové menu:
• Indická polévka z červené čočky 
•  Filé se zeleninovou krustou, bramborové 

pyré 
•  Bulgureto a quinoa krůtím masem, sypané 

sýrem 

•  Zeleninový závin s  česnekovým dresinkem 
z tvarohu 

• Hovězí svíčková, celozrnný knedlík 
• Nepečený jablečný dezert 
• Zeleninový salát s čočkou beluga
• Míchaný ovocný salát s bulgurem 

Celá  akce  ale  nebyla  pouhou  ochutnávkou.  
Mnohé  překvapila  názorná  ukázka  spotřeby  
soli a obsah cukru slazených nápojů. O stra-
vování  svých  ratolestí  rodiče  živě  diskuto-
vali  s  lektorkou  Spolku  Zdraví  do  škol,  z.s.  
Mgr. Pavlínou Dostalíkovou, MBA, s paní He-
lenou Křížovou z Krajské  hygienické  stanice,  
s panem Milanem Kvochem z Domina a všemi 
pracovnicemi školní jídelny. 
Veškeré  přípravy  akce  probíhaly  za  běžné-
ho provozu,  což pro nás bylo náročnější,  ale 
odměnou  pro  nás  byl  velký  zájem  rodičů,  
kladné  ohlasy  a  slova  chvály.  Je  to  pro  nás  
velká motivace pro další práci. Věříme, že pro 
rodiče  byla  ochutnávka  inspirací,  jak  lze  při-
pravit  nové  potraviny  tak,  aby  si  na ně  dítě  
postupně  zvykalo  a  jejich  zařazení  se  stalo  
samozřejmostí, jídelníček byl pestrý a strava 
tak  obsahovala  dostatek  potřebných  živin  
pro zdraví našich dětí.
Receptury ochutnávkového menu a výsledky 
ankety najdete na webových stránkách školy 
(www.zsdubina.cz) v sekci školní jídelny, kde 
je budeme postupně zveřejňovat. 

Všem zúčastněným patří velké díky.
Za kolektiv školní jídelny  

Zuzana Kielová, vedoucí jídelny
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o Děti a vZtahy PečuJme

RC Kulihrášek připravuje několik vzdělávacích aktivit týkajících se výcho-
vy dětí a péči o harmonické vztahy mezi partnery i v rodině jako celku.
Dr. Pekařová, známá lektorka v kD Dubina:
•  dne 7. 2. 2017, 17:00 – 20:00 s tématem: Co nepokazit ve výcho-

vě dětí ve věku 3 – 7 let
•  dne 11. 4. 2017, 17:00 – 20:00 s tématem: Partnerství I.

V únoru nabízíme kurz „výchova dětí v lásce“, sestavený z 5 ve-
černích prožitkových seminářů na základě učení Jiřiny Prekopové.
Bližší informace a přihlášky na www.rckulihrasek.cz  
nebo tana.kulihrasek@seznam.cz. 

oZnačení Domů

Vážení spoluobčané, dovoluji  si  Vás touto cestou požádat, abyste 
věnovali pár minut svého času číslům popisným na svých domech. 
Podle ust. § 31 zákona o obcích musí být budova označena popis-
ným, příp. evidenčním číslem.
Pracuji  jako  řidič  záchranné  služby  a velmi  často  se  já  a moji  ko-
legové potýkáme s problémem najít rychle a snadno vámi udanou 
adresu.  Nedostatkem  jsou  špatně  čitelná,  nečitelná  nebo  špatně  
umístěná popisná čísla. Někde dokonce nejsou popisná čísla vůbec. 
Vžijte se do situace, kdy máte Vy nebo někdo z Vašich blízkých zdra-
votní problém, zavoláte si záchrannou službu a sanitka dlouhé mi-
nuty projíždí ulicí a její posádka marně hledá nečitelné nebo v hor-
ším případě neexistující číslo. Může se stát, že ony minuty mohou 
být rozhodující při záchraně života.
Zkuste se nad tím zamyslet  a podívejte se na Váš plot,  branku či  
dům jestli je všechno v pořádku.

Martin Vlasák, zastupitel MO Pardubice III
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