
Slovo StaroSty ❑
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás opět v prvním čísle 
našeho  zpravodaje  v  letošním  
roce a rád bych se s Vámi podě-
lil  o nejnovější  informace z čin-
nosti  našeho  městského  obvo-
du.  Velmi  mírná  zima  umožnila  
téměř  bez  přerušení  pokračo-
vat  v  rekonstrukci  centrálního  
prostranství  Dubina,  která  je  
realizována  z  našich  finančních  
prostředků  a  představuje  úpra-
vy  povrchů,  změny  v  založení  
komunikačních  ploch,  novou  

dlažbu s vyznačením centrální osy, nové veřejného osvětlení, úpra-
vu  stávající  a  založení  nové  zeleně,  nový  mobiliář  pro  chvíle  od-
počinku v tomto prostoru. Moc se na výsledek těchto prací těším 
a doufám, že se bude líbit i Vám. Práce by měly být hotové do kon-
ce dubna a já Vás prosím ještě o chvíli strpení s nepohodou, kterou 
práce přinášejí. 

I když největší, není tato akce jediná, kterou městský obvod realizu-
je nebo plánuje. Protože víme, že minimálně v letošním roce nebu-
deme mít finanční prostředky na nějakou větší stavební akci, např. 
pokračování  revitalizace  panelového  sídliště  Jana  Zajíce,  chceme  
se v letošním roce soustředit na menší akce, které jsou nejen sou-
částí Programu rozvoje našeho obvodu, ale jsou hlavně potřebné. 
Pokračujeme  v  opravách  chodníků  ve  Studánce,  plánujeme  do-
končit opravu chodníku v ulici U Háje, chodníku v Luční ulici smě-
rem k TJ Slovan, ve spolupráci s městem úpravu parkoviště na kři-
žovatce ulic Luční a Dašická, zřízení chodníků u ZŠ Studánka, máme 
připravený projekt na zřízení nových parkovacích míst a prodlouže-
ní chodníku podél této ZŠ do ulice Ve Stezkách. Nadějně také vy-
padá rekonstrukce chodníku v Dašické ulici a svoji podobu začíná 
získávat koncepční řešení využití prostoru Dubinského lesa, jehož 
projednání s Vámi občany se uskuteční 27. března na našem úřadě. 

V poslední  době jsme se  zaměřili  i na zprostředkování  informací,  
zejména  s  ohledem  na  nový  občanský  zákoník,  Sdružením  vlast-
níků bytových jednotek ve snaze lepší a také bezplatné orientace 
v nových právech a povinnostech těchto sdružení. Jedna přednáš-
ka se uskutečnila v prosinci loňského roku a druhá 25. února tohoto 
roku a setkala se s velkým zájmem. Chceme v podobných akcích 
pokračovat  i nadále  vytipováním skupin občanů,  kteří  se  obtížně 
dostávají  k  novým  informacím,  např.  důchodce,  řidiče  apod.  Pro  
početnou skupinu důchodců budeme v letošním roce opět orga-
nizovat akci „Počítače pro seniory“, ve kterých se naučí nebo zdoko-
nalí používání PC i vymožeností internetu. 

V loňském roce jsme zahájili přípravu centra volného času na Du-
bině oplocením, jako obranu před pejsky, tedy spíš jejich neukáz-
něnými  majiteli.  V  letošním  roce  by  do  tohoto  areálu  měl  přibýt  
ke stávajícímu dětskému hřišti hrací prvek pro starší děti v podobě 

draka Oskara. Tato atrakce je úplnou novinkou a není instalována 
zatím snad nikde v ČR a navíc nás příjemně překvapila její nepře-
mrštěná cena. Určitě se vám bude líbit jako mně (malý obrázek na-
jdete ve Zpravodaji) a vyhraje si na něm více dětí najednou. V opač-
ném rohu bude instalován piknikový kout pro ty z vás, kteří nemáte 
prostor pro posezení s opékáním buřtů nebo jiných dobrot na za-
hradě. Podrobnosti ke zmíněným akcím najdete uvnitř Zpravodaje.

V dubnu opět zahájíme oblíbené Farmářské trhy, kterých je v Par-
dubicích  již  poskrovnu,  takže  lze  očekávat  velký  zájem  prodejců  
různých  sezónních  artiklů.  Nezapomeňte  zlepšovat  svoji  kondici  
aktivním pohybem ve Fitparku pro všechny u Základní  školy  Du-
bina a z nejbližší akce, kterou pořádáme, si Vás dovoluji pozvat po-
slední dubnový den na Slet čarodějnic, kde v bohatém doprovod-
ném programu si přijdou na své všechny věkové kategorie. 

Přeji vám, vážení spoluobčané, krásné jaro a hodně 
sluníčka. 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III 
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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 jarních 
měsících oslaví svá životní  
jubilea.



Jarní PoZDrav a několik Drobných informací❑
Vážení spoluobčané, 
srdečně  vás  zdravím.  Mírná  zima  
stále  přetrvává,  sníh  není  a  snad  
nebude, jaro se blíží. Většina z nás 
se  těší  do  přírody  a  na  zahrádky,  
na malé či delší výlety.
 Stále se ale v našich bytech topí, 
abychom se zahřáli. A topí se vším 
možným. Dřevem, uhlím, plynem 
a nechci nikomu sahat do svědo-
mí, možná že i něčím jiným. Je to 
znát na ovzduší.  Nejčistší ovzduší 
(myšleno bez zplodin z kotlů a ka-
men) je v současné době na sídliš-

tích. Kromě dálkového topení není v bytových domech jiná možnost 
vytápění. Naštěstí. Těším se na jaro, až se přestane topit v kamnech.
Jako snad každý občan Pardubic se raduji, že bude zahájena oprava 
Třídy Míru. Naposledy se povrch třídy míru upravoval před cca 40 lety, 
kdy na kostky nazývané kočičí hlavy se položila vrstva asfaltové směsi.
V našem městském obvodu Pardubice III se též snažíme vylepšit pro-
středí,  kde  žijeme.  V  centrální  části  sídliště  Dubina  probíhají  na  ko-
munikacích velké úpravy. Ale ani drobné věci neponecháváme bez 
povšimnutí. Rada městského obvodu se například zajímala, jak to je 

s nátěry sloupků dopravních značek.  Dozvěděli  jsme se,  že bíle na-
třené sloupky nesoucí dopravní značky budou postupně nahrazeny 
sloupky z jiného, nekorodujícího materiálu. A jak to je s nátěry sloupů 
veřejného  osvětlení?  Nátěry  se  provádějí  zhruba  jednou  za  4  roky,  
podle  stavu.  Sloupy,  které  budou  nahrazeny  novými,  se  nenatírají.  
Ve Studánce bude např. provedena výměna sloupů veřejného osvět-
lení v roce 2015. 
Na posledním zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III (Dubi-
na, Drážka, Slovany, Studánka, Hůrka) byla předložena zpráva o čin-
nosti Městského obvodu Pardubice III  v roce 2013. Má 22 stran a je 
to docela zajímavé čtení. Jenom pro zajímavost uvádím, že v našem 
městském  obvodu  žilo  v  roce  2013  17  381  poplatníků  místního  
poplatku  za  komunální  odpad,  1  312  poplatníků  poplatku  za  psa,  
bylo  provozováno  49  výherních  herních  automatů,  bylo  vysazeno  
214 keřů, skáceno 8 suchých stromů na pozemku města, na opravy 
a investice na území MO bylo vynaloženo 3,4 mil Kč atd.  Vedle textu 
je i řada přehledných a srozumitelných tabulek. Doporučuji se sezná-
mit s tímto materiálem. Zastupitelstvo se také seznámilo s výsledky 
hospodaření v roce 2013. Nechyběl ani přehled o investičních akcích 
v našem obvodu.  V příspěvcích ostatních členů rady,  zastupitelstva 
i pracovníků úřadu, případně na internetu, se dočtete více.
Ještě jednou vám přeji pěkné dny a hezké jaro 2014.

Ing. Jaroslav Cihlo , místostarosta MO Pce III

Ing. Jaroslav Cihlo

extra tříDa 8.c v ZáklaDní 
škole ParDubice – StuDánka

❑

V letošním školním roce se žáci 8.C Základní školy Pardubice – Stu-
dánka  zapojili  do projektu s názvem Extra  třída financovaném na-
dačním fondem Tesco. Do projektu mohou být zapojeny pouze třídy 
ze škol, které získaly značku Rodiče vítání – Studánka tuto podmínku 
již druhý rok splňuje.
Žáci  třídy  8.C  připravili  a  na  portálu  www.extratrida.cz  publikovali  
svůj  projekt,  který  musel  být  zaměřený na zkvalitnění  života  v obci  
nebo čtvrti, kde se nachází Základní škola Pardubice – Studánka. Ze 
44 škol, které svůj projekt publikovaly, se osmáci ze Studánky probo-
jovali mezi 20 podpořených Extra tříd a od fondu Tesco na realizaci 
projektu získali téměř 28 000 Kč.
Více o projektu sami žáci: „Naším cílem je podpořit pardubický městský 
útulek pro psy. Svým projektem chceme oslovit veřejnost prostřednictvím 
médií (pardubického deníku, radničního zpravodaje, regionální televize, 
letáků  v  našem  obvodu),  aby  nebyla  tak  lhostejná  k  bezbranným  pej-
skům  v  útulku.  Pejsky  nafotí-
me  a  natočíme  na  kameru,  
podobně jako v pořadu Chce-
te  mě.  Z  fotografií  bychom  
chtěli vytvořit kalendář a z je-
jich prodeje (výtěžku) rodičům 
a  veřejnosti  bychom  přispěli  
na  psí  sbírku.  Z  televizních  
spotů bychom natočili  krátké 
reportáže  a  oslovili  bychom  
tak  širokou  veřejnost,  aby  si  
pejsky osvojili.“
Přikládáme  letáček  vytvoře-
ný  v  rámci  projektu  a prosí-
me všechny o jeho podporu.

Mgr. Ivana Nejedlá,  
ředitelka školy
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víc oČí víc viDí❑
Parkujete na travnaté ploše? Tak pozor. I  toto sledují obyvatelé obvodu 
a  odesílají  fotky  prohřešků  úředníkům na  Městský  obvod Pardubice  III.  
Všímají si ale hlavně rozbitých chodníků a cest, vyvrácených dopravních 
značek,  nepořádku  a  černých  skládek,  vylámaných  kostek  z  chodníků  
nebo informují o pneumatikách v korunách stromů. 
Nejrůznější nešvary, závady a podněty posílají již téměř půl roku obyvatelé 
obvodu prostřednictvím svých „chytrých“ telefonů na malou radnici, která 
tehdy aplikaci DEJ TIP zavedla jako první a je s ní stále nadmíru spokojena. 
Za půl  roku fungování  aplikace DEJ TIP  nahlásili  občané přes padesát  
závad.  Většina z  nich byla vyřešena v působnosti  obvodu,  některé byly 
předány k  řešení  například Městské policii  či  odboru dopravy  na velké  
radnici.  Protože je  aplikace anonymní,  tak o tom, jak  úřad resty  řeší,  se  
lidé dozvědí na městském webu. Tam každý najde seznam všech nahlá-
šených závad s informací, jak se podněty vyřešily nebo budou řešit.

V rámci programu rozvoje pořádá Městský obvod Pardubice III  
ve spolupráci se ZŠ Dubina a ZŠ Studánka

POČÍTAČE  
PRO SENIORY
Kurz pro seniory o celkové délce 10 lekcí  
se uskuteční  v měsících březen až červen roku 2013.
Cílem kurzu je naučit se základům práce s počítačem,  
rozšířit si znalosti a dovednosti při práci na PC a na internetu.
Kurzem Vás provedou zkušení lektoři   
Mgr. Jakub Kvaček a Mgr. Jiří Mandys.

Termín bude upřesněn podle Vašeho zájmu.
• pro ZŠ Dubina více informací na tel. čísle: 466 262 878, 602 280 707 
kontaktní osoba Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy
• pro ZŠ Studánka více informací na tel. čísle 466 651 602 
kontaktní osoba Mgr. Ivana Nejedlá – ředitelka školy



❑ StuDánecký leS

V současné době se zpracovává nový lesní hospodářský plán (na ob-
dobí 2015-2024), který dává možnost zapracovat a definovat zvýše-
nou rekreační funkci Studáneckého lesa, vhodný způsob hospodaře-
ní, obohacení druhové skladby, začlenění malých palouků a bezlesí 
do interiéru lesa,  vyloučení alergenních dřevin z intenzivně využíva-
ných částí,  zajištění  bezpečnosti  návštěvníků  vyvětvováním stromů 
a vyčištěním náletového odrostu podél cest atd.

Studánecký les má rozlohu 88 ha a je hojně využívaný, ale jeho stav co se 
týče kvality lesních porostů a zejména vybavenosti, tomuto neodpovídá. 

Cestní  síť  pro pěší  je ve špatném stavu,  vybavenost zahrnuje pouze 
dětské hřiště, lesní porosty svých charakterem a stavem neodpovídají 
požadavku na rekreační les. V lese se negativně projevuje přímý tlak 
zástavby na okraje lesa, extrémně vysoká návštěvnost spojená s van-
dalismem, sešlapem půdy, poškozováním mladých kultur a také ne-
informovanost  občanů o principech lesního  hospodářství.  Náletový  
podrost zejména v okolí cest snižuje přehlednost a bezpečnost v lese. 

Současný  stav  vyvolal   potřebu   koncepční  řešení  celého  prostoru  
Dubinského lesa, jehož cílem je zvýšit jeho rekreační potenciál   pro 
široké spektrum obyvatel.   Že tento záměr má význam, je možné vi-
dět na příkladu rekreačních lesů Hradec Králové či Podhůra ve Slati-
ňanech, kde jsou v tomto ohledu dál a lesy s atraktivní vybaveností 
lákají obyvatele z širokého okolí.

Městský obvod Pardubice III zadal studii, jejímž úkolem je koncepční 
řešení struktury cestní sítě (vycházkový, naučný, běžecký a sportovní 
okruh) s odpovídajícím způsobem založení či úpravou cest a doplň-
kové  vybavenosti.  Ta  nabízí  širokou  škálu  možností,  které  je  nutno  
zvážit  s  ohledem  na  vandalismus  (posilovací  prvky  –  areál  zdraví,  
přístřešky, mobiliář, atp.).  Ve spolupráci s Klubem orientačního běhu 
OK Lokomotiva Pardubice je navrženo zřízení areálu pevných kont-
rol,  do  vybavenosti  bude  začleněn  stávající  cyklokrosový  areál.  Své  
bezpečné zázemí by zde měla mít i  lesní  mateřská školka Perníček,  
pro výuku a informovanost by měla sloužit naučná stezka s tabulemi. 
Kromě vybavenosti  je  nutné  řešit  i  správné  hospodaření  na  lesním 
půdním fondu, kde by se vedle funkce hospodářské měly zohlednit 
i mimoprodukční funkce – rekreační, ekologická. 
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Slet ČaroDěJnic❑

středa 30. dubna 2014 od 17:00 hodin
prostranství centrálního parku Dubina

Jako  každý  rok  proběhne  poslední  dubnový  den  –  tedy  ve  středu  
30. 4. 2014 – na prostranství centrálního parku Dubina Slet čaroděj-
nic.  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 program, ve kterém nebude chybět 
soutěž o nejhezčí čarodějnici a čaroděje, mnoho soutěží o zajímavé 
ceny,  trampolína  a  další  dětské  atrakce,  taneční  vystoupení  a  další  
kulturní program. 

„Filipojakubskou noc“ zahájí v 19:45 zapálením ohně starosta MO Par-
dubice III pan Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek a ředitelka Kulturního cen-
tra  Pardubice  Mgr.  Romana  Vojířová.  K  opékání  buřtů,  občerstvení,  
k tanci a zpívání bude hrát skupina Elixír. Akci pořádá Městský obvod 
Pardubice III ve spolupráci s Kulturním centrem Pardubice.

Dne 27. března 2014 bude celá studie Studáneckého lesa
prezentována v zasedací místnosti MO III, Jana Zajíce 983 Pardubice.

Zveme Vás tímto na veřejné projednání, které bude zahájeno 
v 17:00 hod.
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mlaDí chemici v ZáklaDní 
škole ParDubice – StuDánka

❑

Již po třetí  se žáci  (výběr 8.  a 9.  tříd) zúčastnili  projektu,  který tradičně 
pořádá Střední průmyslová škola chemická ve spolupráci  s agenturou 
Czech  Marketing.  Na  projektu  žáci  pracovali  tři  měsíce.  Z  nabízených  
témat si vybrali téma „zajištění výživy s podtitulem hnojiva a potraviny“. 
Do práce osmáci a deváťáci zapojili i žáky z 5. třídy – vyrobili s nimi vlast-
ní domácí zmrzlinu a připravili pro ně kvíz „Staň se chemikem“. V rámci 
projektu  žáci  provedli  dlouhodobý  výzkum  zaměřený  na  přehnojení  
pokojové rostliny a jeho důsledky, laboratorní práci na téma vlastnosti 
hnojiv, zúčastnili se exkurze v podniku Cerea, kde natočili krátká videa, 
nechali si vyrobit „chemická“ trička s originálně navrženou postavičkou, 
připravili  didaktické  hry  (pexesa,  domina,  stolní  hru)  s  chemickou  te-
matikou, složili dvě básně a zazpívali píseň o chemii, simuloval formou 
scénky rozhovor s pracovnicí podniku Cerea, který skutečně proběhl. 
Všem žákům – realizátorům projektu patří velké uznání za spoustu prá-
ce, kterou do projektu vložili, za čas, který projektu věnovali, a za napros-
to bezchybnou obhajobu projektu.

Mgr. Pavlína Marková, vyučující chemie



kam Za kulturou a Zábavou v letošním roce❑
Městský  obvod  Pardubice  III  připravuje  v  letošním  roce  pro  
své občany řadu kulturních a společenských akcí,  které mají  
již několikaletou tradici.

Již za sebou máme první letošní akci, a to veselení s tancem „Maso-
pustní tancovačka“, které se uskutečnilo v sobotu 22. února v Kul-
turním domě na Dubině s tradičním staročeským pohoštěním, muzi-
kou a doprovodným zábavným programem. Připravena byla i bohatá 
tombola a nikdo neodešel s prázdnou. 

První  sobotu  v  dubnu  opět  přivítáme  prodejce  se  zeleninou,  ovo-
cem, sadbou a pekařskými a cukrářskými výrobky na „Farmářských 
trzích“. Trhy  se  konají,  stejně  jako  v  letech  předešlých,  každou  so-
botu od 6 do 12 hod, a to až do prosince 2014. V dubnu se trhy bu-
dou  konat  prozatím  na  provizorním  prostranství  v  blízkosti  tržnice  
a po ukončení rekonstrukce centrálního prostranství Dubina se opět 
vrátí zpět na zrekonstruované tržiště.

Dále  bychom  vás  rádi  pozvali  na  30.  dubna  kdy  bude  přichystán  
tradiční „Slet čarodějnic“  s průvodem čarodějných masek,  opéká-
ním buřtíků a dalším bohatým doprovodným hudebním a kulturním 

zábavným programem pro malé i velké. K poslechu či k tanci bude 
hrát živá hudba. 

Další  akcí  jsou  „Promenádní  koncerty“,  které  se  uskuteční  vždy  
předposlední či poslední čtvrtek v měsících květnu, červnu a v září. 
První koncert se uskuteční 22. května, dále pak 26. června a 25. září.  
Společně se známými a oblíbenými dechovými orchestry  si  přijďte 
zanotovat krásné písničky a klidně si i zatančit.

Pro malé, ale i větší děti a jejich rodiče, bude 30. května přichystán 
„Dětský  den“.  Pro  děti  budou  připraveny  soutěže  o  sladké  ceny,  
atrakce a další bohatý kulturní program. Pro školky a školy již dopole-
dne a pro širokou veřejnost pak po celé odpoledne. Atrakce, stánky 
a soutěže budou umístěny na zrekonstruovaném prostranství cent-
rálního prostranství Dubina. 

V  měsících  červen  až  září  se  po  6  pátečních  podvečerů  střídavě  
Na Drážce a na Dubině sejdeme při „Opékání buřtů“. Setkání spo-
jené  s  opékáním  buřtů  v  doprovodu  pardubických  kapel  si  našlo  
mnoho příznivců,  proto jsme se rozhodli  s pořádáním opékání  po-
kračovat nejen na Dubině, ale i Na Drážce u restaurace Galanta.

„Studánecké  posvícení“ na zakončení léta v letošním roce připra-
vujeme na neděli 31. srpna. Těšit se můžeme na atrakce a soutěže 
pro děti a posezení a občerstvení pro všechny. Tím především dětem 
chceme zpříjemnit konec prázdnin a vstup do nového školního roku.

Novinkou loňského roku byla akce spojená s pouštěním draků „Dra-
kiáda“.  V  letošním roce se v říjnu opět sejdeme na Drakiádě a bu-
deme  si  přát  krásné  počasí  a  více  příznivého  větru,  ať  draci  letí  co  
nejvýše.

Na  podzimní  měsíce  jsou  plánované  tradičně  dvě  akce  pořádané  
ve spolupráci  s místními  základními  školami.  Se  ZŠ dubina „Vítání 
podzimu“ zaměřené na oslavu sv. Václava, které se uskuteční v září. 
Ve  spolupráci  se  ZŠ  Studánka „Strašidelná stezka“  s  halloween-
skou tématikou, která se bude konat začátkem listopadu.

A jako vždy, tak i letos se těsně před Štědrým dnem 23. prosince se-
jdeme při společném „Vánočním zpívání“ v centru Dubiny u svá-
tečně ozdobeného a rozsvíceného vánočního stromu a zazpíváme si 
vánoční koledy a písničky. Společně s našimi dětmi se budeme těšit 
na ten nejkrásnější a kouzelný den v roce.

I v letošním roce počítáme ve spolupráci se základními školami Du-
binou a Studánkou s akcí „Počítače pro seniory“,  které se budou 
konat  jak  v  jarních,  tak  i  v podzimních  měsících.  Již  nyní  je  možno 
se hlásit do kurzů, které jsou vyhlášeny pro měsíc březen až červen 
2014.  Zájemci  se  mohou  se  svými  dotazy  a  přihláškami  obracet  
na Mgr. Ludmilu Kozákovou-ředitelku ZŠ Dubina na tel. č. 466 262 878 
či 602 280 707 a na Mgr. Ivanu nejednou-ředitelku ZŠ Studánka na tel. 
č. 466 651 602. Kurzy se konají v učebnách výpočetní techniky a pro-
vedou vás jimi zkušení lektoři.

O dalších aktualitách a přesných termínech konání akcí Vás budeme 
pravidelně informovat nejen prostřednictvím Zpravodaje MO Pardu-
bice III, ale i na webových stránkách Městského obvodu Pardubice III 
na  internetové  adrese  www.pardubice.eu/urad/mestske-obvo-
dy/mestsky-obvod-pardubice-iii-dubina-1.

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise
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DrakiáDa Jinak❑
Loňská první drakiáda se setkala s příznivým ohlasem, a proto jsme 
se rozhodli umožnit dětem zábavu s drakem takřka celoročně. Půjde 
o jiného draka, než jací byli k vidění na podzim, bude to drak dřevěný. 

V oplocené ploše pro volný čas na Dubině chceme instalovat draka 
Oskara,  na  kterém se  mohou děti  doslova  vyřádit.  Pro  dospělé  pak  
zde zřídíme piknikový koutek s možností grilování.

Na jaře se na své místo vrátí také dřevěné sochy krtka, kočky a draka, které 
byly koncem roku poškozeny vandaly a po opravě přezimovaly v garáži.

V oblasti péče o životní prostředí byly uzavřeny smlouvy se Službami 
města Pardubic na údržbu zeleně a na seč trávy. Nově byla vyčleněna 
údržba stromů do samostatné smlouvy, na základě které Služby zajistí 
zpracování inventarizace dřevin se zhodnocením jejich stavu. Od to-
hoto kroku si slibujeme zlepšení péče o stromy, kdy prostředky budou 
vynakládány na nejpotřebnějších místech. I nadále samozřejmě zůsta-
ne prostor pro úpravy dle požadavků občanů, jako tomu bylo dosud.

Ze správních činností  je  asi  nejsledovanější  povolování  kácení.  Zde 
došlo v polovině minulého roku ke změně, nyní není potřeba povo-
lení, pokud strom roste na oplocené zahradě u rodinného domu. To 
však neplatí u rekreačních objektů nebo v zahrádkářských koloniích.   

Letos jsme vydali jedno povolení rozsáhlejšího kácení, a to javorů ba-
byka tvořících tři skupiny zapojených porostů na pozemku mezi cyk-
listickou stezkou a silnicí I. třídy na Sezemice, v prostoru mezi Auto-
centrem Dubina a prodejnou ELIT. Důvodem je připravovaná stavba 
společnosti Barth – media, a.s. „Rozšíření obchodně-servisního areálu 
skupiny  Barth“  a  s  ní  související  realizace  nového  sjezdu  do  areálu  
a rozšíření křižovatky u sídla Služeb města Pardubic. Ke kompenzaci 
ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin byla uložena náhradní vý-
sadba na pozemcích města v sídelní části Drážka.

Ing. Luboš Tušl
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

   



❑ ❑ 
❑ ❑ březen 2014 Dubina ❑ Drážka ❑ Hůrka ❑ Studánka ❑ Slovany

Z p r a v o d a j  M ě s t s k é h o  o b v o d u  Pa r d u b i c e  I I I ❑ ❑ 
❑ ❑

5

Čištění míStních komunikací❑

V průběhu měsíců března až listopadu proběhne na území našeho 
obvodu blokové čištění a čištění s odtahem. 

Při blokovém čištění se provádí kompletní vyčištění dotčené komuni-
kace případně přilehlých chodníků od nánosů nečistot a travin u ob-
rub včetně vyčištění  kanálových vpustí.  Sedm dnů před zahájením 
blokového čištění je rozmístěné dopravní značení, které upozorňuje 
řidiče, že musí svá vozidla zaparkovat na jiném místě. V případě, že tak 
neučiní, bude jim vozidlo odtaženo.  

Při  čištění  komunikací  s odtahem vozidel  se  provádí  strojní  odstra-
nění velkých nánosů nečistot u obrub a strojní dočištění vozovky za-
metacím vozem včetně umytí.  Tento způsob čištění  komunikací  se  
provádí tam, kde nelze zajistit běžné strojní čištění vozovek zejména 
z důvodu trvalého parkování vozidel. 

Přesný harmonogram obou způsobů čištění je uveden v tabulkách 
pod textem. Blokové čištění je uvedeno na první pololetí. Následné 
termíny budou zveřejněny v dalším čísle zpravodaje a jsou vyvěšeny 
na webových stránkách.

Ostatní vozovky budou zametány strojně, s vynecháním míst, na kte-
rých budou zaparkované automobily.  Dále bude prováděno strojní  
čištění chodníků, které jsou zařazeny do harmonogramu. 

Čištění města zajišťuje dle stanoveného harmonogramu čištění měs-
ta Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, který si vyhrazuje mož-
nost změny termínů čištění komunikací. 

Při projednávání návrhu harmonogramu Městský obvod Pardubice III 
žádal o posunutí začátku blokového čištění na 7 hodin, ale z technic-
kých důvodů toto bylo zamítnuto s tím, že pokud to bude v jednotli-
vých případech možné, bude požadavku vyhověno.

❑ BlOKOVé čIšTění

18. 3. Blahoutova – parkoviště před čp. 607 - 612
18. 3. Dubové návrší od ul. Dubinská po čp. 750 včt. parkovišť
20. 3. Boční
26. 3. Musílkova – od ul. Mandysova k ul. Lesní
27. 3. Rumunská – obě strany
31. 3. Mandysova – od ul. Spojilská k ul. U Zábran

1. 4. Bartoňova – parkoviště před čp. 841–849                                        
2. 4. Bartoňova od čp. 903–939 včt. slepé části k čp. 1024
3. 4. Sezemická od ul. V. Junkové po ul. Ve Lhotkách
4. 4. Lesní – od ul. Spojilská k ul. Staročernská, obě strany
7. 4. Bartoňova – parkoviště před čp. 898–939
8. 4. Spojilská od ul. Lesní po ul. ul. Dašická, obě strany
8. 4. Brigádníků včt. parkoviště před čp. 366, obě strany

16. 4. L. Matury – od ul. J. Zajíce k čp. 810
17. 4. Studánecká – parkoviště před OC Galanta
18. 4. Na Okrouhlíku – od ul. Dašická k ul. Sezemická – pravá strana
22. 4. Dašická – parkoviště za čp. 1755–1771
30. 4. Růženy Vojtěchové
12. 5. Studánecká – obě strany
26. 5. Divišova – obě strany
27. 5. Bartoňova – od konečné DP – okruh k ul. L. Malé – levá strana
27. 5. Lesní – od ul. Spojilská k ul. Staročernská
27. 5. Potěšilova od ul. Lesní po ul. Staročernská

3. 6. Bartoňova – od konečné DP – okruh k ul. L. Malé – pravá strana

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

3. 6. V. Junkové – od ul. Na Drážce k ul. Rumunská, obě strany
4. 6. Lánská od ul. V Lipinách včt. slepé části k čp. 590, obě strany
9. 6. Hraniční od ul. Raabova po ul. Pod Lipami, obě strany

10. 6. Jana Zajíce – komunikace včt. parkoviště před č.p. 959–961
18. 6. Okružní od ul. Studánecká po ul. Dašická, obě strany
20. 6. Pod Lipami – od ul. Spojilská k ul. V. Junkové, obě strany
25. 6. Pod Studánkou včt. parkovišť
27. 6. Jana Zajíce – komunikace včt. parkoviště před č.p. 633–637
30. 6. Zajíčkova, obě strany

čIšTění S ODTahEM

31. 3. J. Janáčka, obě strany
4. 4. E. Košťála, obě strany

30. 4. V. Junkové, obě strany
15. 5. Bartoňova – 3 slepé kom. mezi RD od čp. 677, 881, 897
16. 5. spojovací. kom. mezi ul. E. Košťála a Dubinská vč. parkovišť
22. 5. E. Košťála, obě strany
27. 5. J. Janáčka, obě strany
17. 6. Bezdíčkova – od ul. Na Drážce po ul. Sakařova, obě strany
28. 7. Studánecká, obě strany
31. 7. E. Košťála, obě strany

8. 8. U Háje, obě strany
13. 8. Bezdíčkova, od ul. Na Drážce po ul. Sakařova, obě strany
25. 8. J. Janáčka, obě strany

13. 10. J. Janáčka, obě strany
14. 10. V. Junkové, obě strany

29. 10. U Háje, obě strany

• TraDIčně
Knihovnická amnestie pro zapomnětlivé čtenáře
Čtenáři mohou bez jakýchkoliv sankcí vracet knihy a časopisy, jejichž 
výpůjční  doba  dávno  uplynula,  po  celý  měsíc  březen.  Neváhejte  
a přijďte, vždyť na vaše zapůjčené knihy mohou čekat další čtenáři.     

• SOUTěŽ
čtenář roku – 4. ročník
Každoročně  oceňujeme  naše  nejpilnější  čtenáře.  V  letošním  roce  
bude vyhlášena a oceněna Nejaktivnější čtenářská rodina. Rozhodu-
je počet výpůjček v Knihovně MO Pardubice III rámci jedné rodiny.  

• nOVInKa 
Půjčujeme absenčně i prezenčně elektronické čtečky!
Čtečku Amazon Kindle 5 a celodotykovou Kindle Paperwhite si mo-
hou absenčně půjčovat pouze registrovaní uživatelé od 15 let, kteří 
jsou  v  knihovně  zaregistrováni  minimálně  po  dobu  jednoho  roku  
a nemají vůči knihovně žádné závazky. Při půjčení 
čtečky je kromě čtenářského průkazu třeba před-
ložit občanský průkaz a složit peněžitou záruku 
ve  výši  1000  Kč,  která  je  vratná  po  vrácení  
čtečky v souladu s pravidly používání čte-
ček elektronických knih. 

břeZen – měSíc Čtenářů 2014❑
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mo ParDubice iii informuJe 
o Sbírce kol

❑

Pardubická  společnost  Societas  vytvořila  sběrné  místo  kol  v  rámci  
celorepublikové akce společnosti  Kola pro Afriku.  Po celé republice 
během dvou let existence této společnosti  vzniklo přes sedmdesát 
sběrných míst. Cílem této charitativní akce je díky darovaným kolům 
výrazně zkrátit několikakilometrovou cestu dětí do škol a ušetřit jim 
čas a energii – přiblížit dětem z Gambie vzdělání.

informace k výběru míStních PoPlatků v roce 2014❑
Místní poplatek za TKO je splatný jednorázově do 30. dubna 2014.

Obecně závaznou vyhláškou města č. 10/2013 „O místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů“ je v letošním roce ponechán tento po-
platek ve stávající výši 500 Kč/rok/osoba.

Místní poplatek ze psů  je zaveden a jeho výše upravena obecně 
závaznou vyhláškou města č.  13/2011 „O místním poplatku ze psů“.  
Poplatek je splatný nejpozději do 15. března 2014.
Činí-li  sazba  za  jednoho  psa  více  než  400  Kč,  je  možno  poplatek  
hradit  ve  dvou  stejných  dohodnutých  splátkách,  a  to  nejpozději  
do  15.  března  a  do  15.  listopadu,  či  ve  čtyřech  stejných  dohodnu-
tých splátkách, a to nejpozději do 15. března, 15.   května, 15. srpna 
a 15. listopadu.
Ve spolupráci s Městskou policií bychom majitelům psů rádi nabídli 
možnost  nahlásit  telefonní  kontakt  pro  případ,  že  se  jejich  pes  za-
běhne a strážníci Městské policie psa odchytnou a budou nuceni ho 
předat  k umístění  do psího útulku.  Těm majitelům psů,  kteří  správ-
ci  místního  poplatku  ze  psů  nahlásí  své  telefonní  spojení,  strážníci  
Městské policie zaběhnutého psího kamaráda po telefonické doho-
dě předají přímo.
K nahlášení kontaktních údajů se můžete obracet na Petru Lember-
kovou – tel. číslo 466 799 138 či 602 172 160 nebo písemně na e-mail 
petra.lemberkova@umo3.mmp.cz.

PlaTBa MíSTních POPlaTKů

Na  přelomu  měsíce  února  a  března  proběhla  distribuce  složenek  
k placení místních poplatků za TKO a ze psů pro rok 2014 do domov-
ních schránek poplatníkům našeho městského obvodu. 
Zákon neukládá povinnost tisknout a rozesílat složenky. Jejich 
distribuce je nadstandardní služba ze strany městského obvodu, kte-
rá slouží k připomenutí poplatkové povinnosti. Pro bezproblé-

mové doručování složenek do domácností je nutné, aby byla řádně 
označena domovní schránka jmény všech osob s trvalým pobytem 
na uvedené adrese. Případné nedoručení či ztráta složenky ne-
zbavuje občana poplatkové povinnosti.
Poplatky  lze  hradit  hotově  na  pokladně  Úřadu  městského  obvodu  
Pardubice III, Jana Zajíce 983. Na pokladně Úřadu městského obvodu 
nelze platit platební kartou.

Pokladní hodiny 
Po + St   8.00– 17.00 • Út + Čt   8.00 –15.30 • Pá  8.00 –14.00
Pro lepší a rychlejší vyřízení je vhodné přinést složenku/y s sebou.

Dále je možno hradit poplatky složenkou na poště či bankovním pře-
vodem dle  dispozic  na složence (číslo  účtu  a VS).  Při  platbě ban-
kovním převodem je nutné pro řádné a bezchybné přiřazení 
platby uvést VS ve správném tvaru tak, jak je uveden na slo-
žence, aby došlo ke správnému přiřazení platby. 

Při hromadných platbách (t.j. za více osob najednou) je nutné vyplnit 
formulář pro hromadné platby, který je k dispozici u správce poplatku 
nebo ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách Měst-
ského obvodu Pardubice III. 

Obdrženou složenku lze považovat za bezpředmětnou v případě, že 
již byla úhrada místních poplatků provedena.

Bližší  informace k poplatkové povinnosti  rády podají  referentky od-
boru ekonomického a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Par-
dubice III
• místní poplatek za TKO paní Jana Heřmanová – tel. č. 466 799 135
• místní poplatek ze psů paní Lemberková Petra – tel. č.. 466 799 138

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí

inZerce – beZPlatná Služba 
Pro obČany

❑

Máte  zájem  něco  prodat,  koupit  nebo  vyměnit  či  darovat?  
Sháníte něco, třeba i použitého, ale funkčního? nechcete ko-
munikovat naslepo po internetu?
Váš inzerát můžete zveřejnit od 1. dubna 2014 na novém inzertním 
místě přímo v prostorách Městského obvodu Pardubice III, Jana Za-
jíce 983.

Přístup k inzertnímu místu je shodný 
s provozní dobou úřadu:

Pondělí 8:00–17:00 hod
Úterý 8:00–15:30 hod
Středa 8:00–17:00 hod
Čtvrtek 8:00–15:30 hod
Pátek 8:00–14:00 hod

Vyvarujte  se,  prosím,  
urážlivých  výroků,  vyři-
zování  účtů,  propagace  
různých  ilegálních  poli-

tických hnutí a vůbec všech dalších postupů, které jsou v roz-
poru s obecnou slušností a zákony české republiky. 

Inzertní lístky se vyvěšují obvykle na dobu 14 dní.

SBěrné MíSTO JíZDních KOl PrO DěTI V aFrIcE 
V UlIcI lUčnÍ (naproti zahradnictví U Šprojcarů)
www.isocietas.cz • mobil: 724 162 210
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Termíny přistavování velkoobjemových 
kontejnerů (VOK) na území MO Pardubice III 

v roce 2014
Stanoviště Den 

přistavení 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 856 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 při-
vezen na stanoviště v době nejpozději do 10 hodin, u nepodtržených nej-
dříve ve 13 hodin.

DivaDlo Již láká na Plenérová PřeDStavení na kunětické hoře

Východočeské divadlo sice letos na Kuňce neuvede žádnou novin-
ku, na tu si  musíme počkat do příštího léta,  kdy by se pod hradem 
měla  uskutečnit  premiéra  slavného Limonádového Joea  v  režii  Mi-
lana Schejbala (režiséra divácky velmi úspěšné Charleyovy tety), těšit 
se  však  můžeme  na  reprízy  legendární  Balady  pro  banditu.  Par-
dubickou  verzi  zbojnického  muzikálu  režíroval  Michael  Tarant,  jenž  
zaměstnal téměř celý herecký soubor Východočeského divadla, který 
doplnil  i početným sborem tanečníků a zpěváků a folk-folklórní ka-
pelou Trdlo. 
Na jeden víkend se do magického prostoru pod hradem navrátí také 
oblíbená komedie Sen noci svatojánské, kterou nazkoušel sloven-
ský režisér Marián Pecko. O úspěchu jeho nastudování svědčí nejen 
velký divácky zájem, ale i Cena novinářů pro nejlepší inscenaci VČD 
roku 2012! 
Pokud tedy máte rádi plenérová představení, neváhejte a zastavte se 
v  předprodeji  divadla,  protože  vstupenky  na  Kunětickou  horu  jsou  
již v prodeji!

❑

TErMíny PřEDSTaVEní na KUněTIcKé hOřE

30. a 31. května • 20:30 • M. Uhde – M. Štědroň / Balada pro banditu
1. června • 20:30 • M. Uhde – M. Štědroň / Balada pro banditu 
6., 7. a 8. června • 20:30 • M. Uhde – M. Štědroň / Balada pro banditu 
20., 21. a 22. června • 20:30 • M. Uhde – M. Štědroň / Balada pro 
banditu 
27., 28. a 29. června • 20:30 • W. Shakespeare / Sen noci svatojánské

POhODOVé nEDělní ODPOlEDnE V DIVaDlE  
S BlBcEM K VEčEřI

Východočeské divadlo přichází s novinkou, kterou chce svá předsta-
vení přiblížit i dojíždějícím divákům či celým rodinám, které nemohou 
navštěvovat divadlo v tradičním večerním čase. Nedělní odpoledne 
je jako stvořené pro rodinnou návštěvu divadla, proto nově připravu-
jeme cyklus Pohodová neděle, což bude jakési odpolední „matiné“ 
(v přeneseném významu kulturní akce konaná dříve než v obvyklou 
dobu), v rámci kterého odehrajeme některé z našich představení už 
od 16.00 hodin, navíc za příznivější cenu než je klasické vstupné. 
Prvním  takovým  představením  bude  30.  března  komedie  Blbec 
k večeři, jež vás zavede do domácnosti bohatého nakladatele Pierra 
Brochanta, který má spolu se svými přáteli zvláštní zálibu v pořádání 
pravidelných „večeří  blbců“,  na které každý přivádí své nové objevy.  
Žádný z „blbců“ samozřejmě netuší, proč byl ve skutečnosti pozván. 
Jednoho  dne  se  však  tento  Pierrův  koníček  poněkud  zkomplikuje  
a zprvu dekadentní  legrácka pro pobavení  začne nabírat  na obrát-
kách…  
Pokud chcete získat zdarma dvě vstupenky na toto představení, na-
vštivte stránky divadla www.vcd.cz, kde se můžete zúčastnit soutě-
že a případně vyhrát! Hodně štěstí a příjemnou zábavu! 

Radek Smetana, PR manažer VČD

❑ rekonStrukce hřiště 
DubinSké školy úSPěšně 
PokraČuJe

Od února letošního roku úspěšně pokračuje druhá etapa rekonstruk-
ce školního hřiště dubinské školy. V realizaci rekonstrukce pokračuje 
firma VYSSPA Sports Technology s.r.o., která se stala vítězem výběro-
vého řízení na dodavatele stavby.  Rekonstrukce hřiště byla rozdělena 
do dvou etap. První etapa, která zahrnovala rekonstrukci atletických 
sportovišť,  běžecké dráhy a centrální hrací plochy s umělou trávou, 
byla dokončena v listopadu loňského roku. 
Druhá  etapa,  která  se  týká  sportovišť  pro  míčové  a  kolektivní  
sporty a nově vystavěné inline dráhy, probíhá v současné době. 
Tato investiční akce je v kompetenci Magistrátu města Pardubic, a to 
včetně výběrových řízení na dodavatele stavby.
Z důvodu probíhajících stavebních prací bude školní hřiště pro 
školní  výuku  a  pro  veřejnost  otevřeno  částečně  a  v  omezené  
otevírací  době  od  1.  dubna  2014.  Využívání  všech  sportovišť  
a celého areálu hřiště v plném rozsahu bude možné po kolau-
daci v září 2014. 
Po celkové rekonstrukci se změní nejen funkčnost a bezpečnost ce-
lého školního hřiště, ale i celkový pohled na areál školy pro obyvatele 
a návštěvníky dubinského sídliště.
Prosíme  návštěvníky  sportovišť,  aby  po  dobu  rekonstrukce  
i  po  rekonstrukci  důsledně  dodržovali  provozní  řád  a  řídili  se  
pokyny správců hřiště.  Děkujeme.

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková, ředitelka školy



DaruJ knihu❑
Nemáte už v knihovně místo? • Máte doma přebytečné  
knihy? • Máte doma snad dvě stejné? 

PřInESTE JE DO KnIhOVny!
DEJME KnIháM DrUhOU šancI.
Městský obvod Pardubice III vyhlašuje v rámci Března – měsíce knihy 
2014 sbírkovou akci DARUJ KNIHU.
Do Knihovny Městského obvodu Pardubice III na adrese Lidmily 
Malé 656, 530 12 Pardubice můžete po celý měsíc březen 2014 
přinášet zejména: 
• knihy nové (vydané v uplynulých 5 letech) 
• čtivé žánry (detektivky, thrillery, horory, sci-fi, fantasy, červené čtení)
• pohádky nejen pro školáky.

KnIhy PrO KnIhOVnU
Vybrané darované knihy připíše knihovna do svého fondu. Takové kni-
hy poznáte v Knihovně Městského obvodu Pardubice III na první po-
hled. Jsou označeny speciální samolepkou 
s textem „jsem darovaná“.

čTEnářI čTEnářůM 
Ostatní darované tituly knihovnice následně roztřídí, obalí a vyšlou na 
další  cestu. Vaše kniha udělá radost dětem ve školních knihovnách, 
ve  vybraných  odděleních  Pardubické  nemocnice  nebo  sociálních  
zařízeních, starším pak v domovech a klubech pro seniory, nezapo-
mněli jsme ani na knihovničku ve Věznici Pardubice. 

ZDravý život na Zš SPořilov❑
Na naší škole se věnujeme ekologické výchově. V rámci projektu Re-
cyklohraní  sbíráme  PET  lahve,  kovové  plechovky  a  prázdné  tonery  
do tiskáren. Sbíráme kaštany a žaludy pro Žehušickou oboru a také 
sbíráme pomerančovou a citronovou kůru.
Před Vánoci se uskutečnil ve škole „Bleší trh“, jehož výtěžek 12 307 Kč 
jsme  věnovali  na  nákup  krmiva  pro  zvířátka  v  pardubickém  útulku  
a Záchranné stanice  Pasíčka.
Na naší  škole  aktivně  pracuje  turistický  kroužek.  Žáci  pod vedením 
p. uč. Dušana Balogha jezdí každý měsíc na dvou až třídenní výpravu, 
kde poznávají krásu naší vlasti, sami si vaří a učí se poznávat přírodu. 
Přiložené fotografie jsou z poslední výpravy do Žumberka. 

Mg. Bc. Karel Žemlička, ředitel školy
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s řešením odvodnění vsakováním. Rozpočtové náklady jsou 6 722 720 Kč. Toto 
nejsme schopni zafinancovat z vlastních prostředků a proto jsme opakovaně 
žádali město o zařazení realizace této akce do rozpočtu města.
Také v oblasti projektové přípravy jsme se věnovali situaci u Základní školy Stu-
dánka, máme zpracován projekt pro územní řízení Rozšíření parkovacích míst 
v ulici Luční a prodloužení chodníku podél základní školy do ulice Ve Stezkách. 
Pro definitivní řešení opravy chodníku v ulici  U Háje jsme zajistili  projekt pro 
stavební  povolení.  Na základě připomínek občanů z ulice  Na Drážce ke sta-
vu chodníků mezi obslužnou komunikací a bytovými domy po pravé straně 
ve směru od Dašické ulice jsme požádali odbor dopravy Magistrátu o zpraco-
vání projektové dokumentace na jejich opravu. Akce byla zařazena do změny 
rozpočtu města.
A jak je to s chodníkem v Dašické ulici? Město uvažuje o vybudování cyklostez-
ky Dašická – Černá za Bory. Má zpracován projekt pro územní řízení a probíhají 
jednání s majiteli pozemků. To však je zpravidla zdlouhavý proces a stav chod-
níků v Dašické již delší dobu volá po opravě. Aby bylo možné oba požadavky 
rozumně spojit,  bylo na  jednání  vedení  městského obvodu se zainteresova-
nými útvary Magistrátu dohodnuto, že akce bude rozdělena na několik etap. 
A v první by mohl být rekonstruován chodník v Dašické ulici (po pravé straně 
od křižovatky s ul. Na Drážce po železniční přejezd), kde bude využita jeho stá-
vající trasa a není tedy potřeba jednat o záboru pozemků. Pro tuto část lze tedy 
již nyní zadat zpracování projektu pro stavební povolení, která bude řešit nové 
uspořádání povrchu umožňující využití také pro cyklisty. Opravu chodníku tak 
bude možné zajistit v dohledné době.
Na závěr  informace o studii  zklidnění  dopravy na Studánce a na Slovanech,  
o které jsme psali již dříve a ke které se někteří z čtenářů také vyjádřili formou 
odpovědí na anketní otázky. Studie pod názvem Dopravní koncepce zóny 30 
Pardubice – Studánka je dokončena a můžete se s ní seznámit na webových 
stránkách našeho obvodu, v sekci Aktuality. Byli s ní již seznámeni zastupitelé 
městského obvodu, připravujeme její prezentaci a projednání s občany.

Ing. Luboš Tušl, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

informace Z oblaSti DoPravy a životního ProStřeDí❑
Nejrozsáhlejší  současnou  stavební  akcí  je  „Centrální  osa  sídliště  severozápad  
– jihovýchod“,  která  nám nyní  znepříjemňuje život,  ale  od které  si  slibujeme 
výrazné zlepšení vzhledu centra Dubiny. Díky nebývale mírné zimě pokračují 
práce takřka bez přerušení, nedaří se však jednotlivé úseky dokončovat. Nejsou 
totiž v provozu obalovny a není proto možné provést živičné povrchy. Doplácí 
na  to  např.  cestující  na  přesunutých  zastávkách,  kde  byla  provedena  pouze  
provizorní úprava povrchu, aby je bylo možné používat a pokračovat v pracích 
na přechodu s dělícím ostrůvkem. V průběhu března dojde také k uzavření ko-
munikace u tržnice, kde bude zřízen nový přechod pro chodce na vyvýšeném 
prahu. Podle posledních informací má být stavba dokončena do konce dubna, 
do té doby vás prosíme o pochopení a shovívavost.
Staví se i na Studánce, kde Služby města Pardubic pokračují v opravě chodníku 
a veřejného osvětlení v ulici Na Kopci, v úseku od ulice Pod Lipami po Raabo-
vu. Tato společnost jako správce veřejného osvětlení města současně provádí 
rekonstrukci osvětlení v ulici Pod Lipami hrazenou z jejích prostředků.
Z akcí,  u nichž náš obvod zadal  zpracování  projektové dokumentace,  zajistil  
projednání a vydání potřebných povolení a po té požádal město o jejich reali-
zaci, jsou v rozpočtu města zařazeny dvě stavby. Úpravy parkoviště na křižovat-
ce ulic Luční a Dašická budou dle sdělení odboru majetku a investic Magistrátu 
připraveny k zahájení v červnu tohoto roku. I druhou stavbu Zřízení chodníku 
v ulici Luční a U Školy je možné zahájit v podobném termínu, rádi bychom její 
dokončení měli před začátkem nového školního roku. 
Bude pokračovat oprava vozovky v ulici Erno Košťála a V Zátiší, podél penzio-
nu pro seniory. Dosud byly provedeny 2 části, ve třetí pak má být nahrazena 
stávající  panelová vozovka za penzionem novým povrchem. I  ta je zahrnuta 
ve smlouvě se zhotovitelem prvých dvou částí,  její  plnění  bylo však odlože-
no, protože se v daném místě budou pokládat sítě v souvislosti s výstavbou 
Na Babce. Až po té bude položen živičný povrch komunikace.
Řešíme i požadavky majitelů garáží v ulici Věry Junkové. Nechali jsme zpracovat 
projektovou dokumentaci na celkovou opravu ploch (5 500 m2) mezi garážemi 
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Slovo StaroSty

vážení spoluobčané,
naše jarní číslo Zpravodaje dostáváte 
do schránek opět v dřívějším termínu, 
než  je  zvykem.  Důvodem  jsou  ze-
jména  blížící  se  volby  do Evropského  
parlamentu ve dnech 23. a 24. května 
2014,  o  kterých  najdete  uvnitř  Zpra-
vodaje bližší informace k jejich organi-
zaci i způsobu hlasování. 
V době,  kdy  připravuji  tento  sloupek,  
byly  dokončeny  práce  firmou  SKAN-
SKA na rekonstrukci a revitalizaci cen-

trálního prostranství Dubina od základní školy až po Pergolu, na kterou jsme 
„šetřili“  téměř  3  roky.  Zejména  v  současném  slunečném  počasí  je  pohled  
na toto opravené prostranství velmi příjemný. Nové předláždění tohoto pro-
storu, zřízení nové odpočinkové plochy směrem k restauraci U Maxe, nově 
vysázená zeleň a lavičky, to vše bude určitě více lákat k posezení a odpo-
činku. Doufám, že budete moji radost z výsledku této akce sdílet se mnou. 
Reálnou  podobu  také  postupně  dostává  oplocené  centrum  volného  času  
u ZŠ Dubina, na kterém přibude herní prvek pro starší děti drak Oskar s do-
padovou plochou z měkčené pryže. Předpokládám, že se jej podaří dokončit 
tak,  aby na Dětský den 30. května již sloužil  svému účelu.  Pro rodiče zde 
přibude grilovací zákoutí s posezením tak, aby i ti, kteří nedisponují zahrád-
kou, mohli posedět v přírodě a připravit si nějaké lahůdky na ohni. Pro spor-
tovní  zápolení  dospělých  i dětí  bude před  restaurací  U Maxe vybudováno 
hřiště na petanque. Nezapomínáme ani na druhé přirozené centrum našeho 
sídliště,  a  to  Na Drážce u  restaurace Galanta.  Zde bude zrekonstruováno 
antukové  hřiště  a  v  jeho  blízkosti  rovněž  vybudováno  petanquové  hřiště  
a instalovány cvičební stroje v podobném množství a složení jako ve fit par-
ku u ZŠ Dubina, které je hojně navštěvováno. Průběžně rovněž pokračujeme 
v rekonstrukci chodníků ve Studánce a v opravách některých dalších opravu 
vyžadujících chodníků, jako např. v ulici U Háje.
V minulém Zpravodaji jsem se zmínil i o jiných aktivitách, než investičních, 
našeho obvodu, např. zprostředkovávání důležitých nebo nových informací 

konkrétním skupinám občanů, zejména výborům SVJ. Nyní jsme se rozhodli 
pomoci  seniorům bydlícím v domě pro seniory v ul.  Erno Košťála ve zpra-
cování žádostí o příspěvek na bydlení. Sami jsme byli překvapeni složitostí 
zpracování této žádostí  a množstvím dokladů, které je nutné k ní  přiložit,  
i když je pochopitelné, že stát si pro výplatu tohoto příspěvku musí potřeb-
nost žadatele skutečně ověřit.  Sociální  potřebnost většiny seniorů se tak 
stává součástí spojených nádob. Na jedné straně majitelé bytů, kteří zvyšují 
nájmy, na druhé straně stát, který toto zvyšování dotuje.
Hodně místa ve Zpravodaji je tentokrát věnováno naší knihovně umístěné 
ve Zdravotnickém středisku Dubina. Není to nahodilé, chtěl bych i ve svém 
sloupku poukázat na činnost a úspěchy naší knihovny, která směřuje k jed-
nomu cíli – podporovat čtení občanů všech věkových kategorií a organizo-
vat různé akce, které čtenáře do knihovny přilákají. S velkým úspěchem se 
setkala akce Daruj knihu a výstava Velikonoční inspirace. Nově přibývá mož-
nost půjčování turistických map pro výlety po České republice, na prázdniny 
se  připravuje  výstavka  knižních  záložek  a Prázdninové  hraní  zejména  pro  
děti a mládež. Přijďte se podívat, v moderním a příjemném prostředí si mů-
žete přečíst i časopisy a odejít s nějakou pěknou knihou.
Nevím jak  vy,  ale  já  jsem si  velmi  užil  Čarodějnou noc,  jejíž  centrum v  le-
tošním roce bylo před ZŠ Dubina a jsem toho názoru, že „čarodějnice a ča-
rodějové“ zde měli lepší a větší prostor. Počasí bylo výborné, zábava a ob-
čerstvení také. Doufám, že ve stejném duchu se ponesou i naše další akce, 
na  které  vás  srdečně  zvu,  ať  již  to  jsou  promenádní  koncerty,  či  opékání  
buřtů, nově i na Drážce. Termíny těchto akcí najdete uvnitř Zpravodaje. 
Prázdniny  jsou sice  ještě  daleko před námi,  ale  nezapomeňte na nejhezčí  
a největší  akci  roku pro děti  i dospělé Studánecké posvícení,  které tento-
krát vychází přesně na neděli 31. srpna. Rád se s vámi i na této akci uvidím 
a popovídám. 
Dovolte mi popřát vám krásné jaro, slunečné léto a zasloužený odpo-
činek o prázdninách a dovolených.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III
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informace o volbách Do evroPSkého Parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají 
ve dvou dnech, kterými jsou pátek 23. a sobota 24. května 2014; 
hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu  od  8.00  hodin  do  14.00  hodin.  Voličem  je  státní  občan  České  
republiky a občan jiného členského státu vedený v evidenci obyvatel, který 
alespoň  druhý  den  voleb  dosáhl  věku  nejméně  18  let.  Nejpozději  3  dny  
před volbami budou občanům doručeny do schránek místa trvalého byd-

liště hlasovací lístky. Hlasovací lístky budou navíc k dispozici ve dny voleb 
ve všech volebních místnostech.
Občané mohou volit ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště, a to buď 
přímo ve volební místnosti anebo výjimečně ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů, na vyžádání do přenosné urny. V tom případě může volič 
požádat o návštěvu členů volební komise s přenosnou volební schránkou 
(ale pouze v případě, že se volič nachází v rámci volebního okrsku, kde má 



Jarní PoZDrav a několik Drobných informací

vážení spoluobčané,  
srdečně Vás zdravím. 

Opět  je  zde  čas  zpravodaje,  tak  i  já  
chci  přispět  několika  odstavci,  které  
by Vás mohly  zaujmout.
Především  chci  upozornit  na  to,  že  
17.  dubna  2014  se  konalo  zastupi-
telstvo  našeho  městského  obvodu.  
Předmětem  jednání  byly  informace  
o investičních akcích našeho obvodu, 
informace  o  stavbách,  které  se  při-

pravují  nebo  realizují,  změna  rozpočtu  městského  obvodu.  V  diskusi  byla  
probírána  problematika  neuspokojivého  stavu  povrchu  (zvláště  za  deště)  
mezi  řadovými garážemi osobních aut v ulici  Věry Junkové.  V materiálech 
není zmíněno o připravovaném osvětlení komunikace od kruhového objez-
du na konec města,  aby  mohl  být  realizován přechod pro  pěší  u konečné 
autobusu  Na  Hůrkách  (musí  být  nasvětlen).  Ve  zprávě  o  plnění  rozpočtu  
k 31. 3. 2014 mne zaujalo nízké procento úhrad za tuhý komunální odpad. 
Přitom splatnost je 30. 4. 2014. A  na začátku června  2014 nás – občany 
čeká zaplacení daně z nemovitých věci. 
Minulý  zpravodaj  (březen  2014)  přinesl  informace  z  jednotlivých  oblastí  
o akcích, které se plánují, připravují, ke kterým jste měli možnost se vyjádřit 
nebo se jich přímo aktivně zúčastnit. Třeba problematika Studáneckého lesa. 
Hlasování o využití této krásné části v blízkosti našeho bydlení stále probíhá 
na webových  stránkách  městského  obvodu.  Vyjádříte  také  svůj  názor  od-
povědí na jednu ze 2 položených otázek? Zatím jsou odpovědi tak 50:50. 
V dubnu jsem podnikl  několik  výletů  s přáteli  například  do Jizerských hor,  
do  Teplic  nad  Metují,  do  okolí  Kutné  hory,  do  Valašské  Bystřice  v  Besky-
dech. Vedle krás přírody a památek jsem si také všímal čistoty ve městech 
a  obcích,  třídění  odpadů,  zajímal  jsem  se,  jak  se  žije  lidem  a  jak  funguje  

samospráva,  státní  správa.  Zajímaly  mne  nápady  občanů,  jak  si  zlepšit  
svoje životní prostředí. Jak zaujmout kolemjdoucí, jak potěšit děti putující 
s dospělými. Viděl jsem opravené i nově vzniklé zvoničky (i na soukromých 
pozemcích),  lavičky  se  stolečkem s vyhlídkou do krajiny,  různé informační  
tabule,  které  poskytují  kolemjdoucím  informace  o  historii  domu,  stavby,  
obce,  starého  mlýna,  o názvech  blízkých  i  vzdálených  kopců  atd.   Musím 
konstatovat, že občané v navštívených obcích pilně pracují nejen na svém, 
ale  i  kolikrát  na  obecním.  Pečlivě  třídí  odpady.  A  taky  ale  nadávají,  že  se  
najdou  vandalové,  kteří  ničí.  Musím vám sdělit,  že  se  v našem městském 
obvodu nemáme proč stydět. Přibývá laviček, zlepšuje se (byť pomalu) stav 
chodníků,  opravují  se  různé  závady  a  havárie  na  komunikacích.  Na  rozdíl  
od  navštívených  míst  je  v  našem  městském  obvodu  více  lidí,  což  působí  
takovým příjemným dojmem. Alespoň na mne. 
Jsem  rád  a  děkuji  občanům  za  drobné  připomínky  a  náměty  na  zlepšení.  
Někdy jde realizace pomalu a k jednání se budeme muset vrátit. Třeba s Do-
pravním  podnikem  města  Pardubic.  Navrhovali  jsme,  aby  spoj  č.  5  jezdil  
(kvůli přeplněnosti ostatních spojů) celý den až na konečnou na Dubině, za-
tím Dopravní podnik tuto změnu odmítá. Taky jsou připomínky občanů k ně-
kterým chodníkům, po kterých se spíše klopýtá. Lepší značení by zasloužila 
Lékařská  pohotovostní  služba  na Dubině,  aby  občané  zbytečně  nebloudili  
po Dubině atd. 
V současné době je u konce velká investiční  akce v centru Dubiny a další  
akce,  které  budou  sloužit  nám,  občanům.  Mám  z  nich  radost.  Když  jsem  
četl v městském zpravodaji, že má být potopena do lomu socha Vítězství, 
hned jsem volal starostovi, že chci tuto sochu na Dubinu, tak aby požadoval 
sochu pro náš obvod. Společným úsilím se snad podaří toto umělecké dílo 
pro  Dubinu  získat.  Socha  Vítězství  se  vám,  vážení  spoluobčané,  v  centru  
Dubiny snad bude líbit. 
Přeji vám, abyste ve vašem snažení zažívali vítězství každý den. A při tom si 
hezky užili zbytek jara a léto.    

Ing. Jaroslav Cihlo, místostarosta Městského obvodu Pardubice III

Ing. Jaroslav Cihlo

trvalý pobyt). Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Číslo volebního okrsku na území městského obvodu Pardubice iii je 
uvedeno na obálce s hlasovacími lístky, které budou voličům doručeny.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu 
ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na vo-
ličský  průkaz  v  jakémkoliv  volebním  okrsku  na  území  České  republiky.  
Pokud si volič o voličský průkaz zažádal, může jej obdržet nejdříve od 8. 5. 
2014 osobně nebo poštou.
hlaSování
Volič  po  příchodu  do  volební  místnosti  prokáže  okrskové  volební  komisi  
svou  totožnost  a  státní  občanství  České  republiky  platným  občanským  
průkazem,  nebo  platným  cestovním,  diplomatickým  nebo  služebním  pa-
sem České republiky anebo cestovním průkazem, podobně i volič – občan 
jiného  členského  státu.  voliči,  který  tak  neučiní,  nebude  hlasování  
umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povi-
nen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
ÚPrava hlaSovacího líStku
Po  obdržení  úřední  obálky,  případně  hlasovacích  lístků,  vstoupí  volič  
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. v případě, že se volič 

neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V  prostoru  určeném  pro  úpravu  hlasovacích  lístků  volič  vloží  do  úřední  
obálky jeden  hlasovací  lístek.  Na  hlasovacím  lístku  může  přitom  za-
kroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit, které-
mu z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na jeho posuzování vliv. 
ZPůSob hlaSování
Po opuštění  prostoru  určeného pro  úpravu hlasovacích  lístků  vloží  volič  
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky. každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípust-
né.  S  voličem,  který  nemůže  sám  upravit  hlasovací  lístek  pro  tělesnou  
vadu  anebo  nemůže  číst  nebo  psát,  může  být  v  prostoru  určeném  pro  
úpravu  hlasovacích  lístků  přítomen  jiný  volič,  nikoliv  však  člen  okrskové  
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, 
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Přijďte, prosím, k volbám. Účast ve volbách je vyjádřením zájmu odpověd-
ného občana o dění okolo nás a jedna z mála možností, jak toto dění ovliv-
nit. Zároveň žádáme o kontrolu označení vašich domovních schránek, 
aby doručení hlasovacích lístků bylo úspěšné. 

JUDr. Ludmila Knotková
tajemník Úřadu městského obvodu
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SPlatnoSt a výběr míStních PoPlatků Za tko a Ze PSů

Splatnost  místního  poplatku  za  provoz  systému  
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  
a  odstraňování  komunálních  odpadů  (TKO)  pro  rok  
2014 uplynula dne 30. dubna 2014. 
Splatnost  místního  poplatku  ze  psů  pro  rok  2014  
uplynula již 15. března 2014. Tato splatnost byla zá-
vazná  pro  ty  poplatníky  místního  poplatku  ze  psů,  
kteří  hradí  poplatek jednorázově a nemají  sjednány 
pololetní či čtvrtletní splátky. 
Začátkem března proběhla distribuce složenek k pla-
cení místních poplatků za TKO a ze psů poplatníkům 
do jejich domovních schránek. Případná ztráta či ne-
doručení složenek nezbavuje občany jejich poplatko-
vé povinnosti. Tisk a distribuce složenek je nadstan-
dardní  služba  ze  strany  správce  místního  poplatku  (úřadu  městského  
obvodu) a slouží  občanům k připomenutí  jejich poplatkové povinnosti.  
Musíme bohužel opět konstatovat, že je stále velký počet občanů, kteří 
svoji zákonnou povinnost platit místní poplatky nedodržují v termínu či 
ji  zcela ignorují.  Neplatící poplatníci se vystavují  vymáhání nedoplatků 
formou  exekuce  a  vynaložení  dalších  nemalých  finančních  prostředků  
za exekuční náklady. 

Vyzýváme proto občany, kteří své závazky ještě ne-
splnili,  aby tak  učinili  neprodleně a vyhnuli  se  nepří-
jemnostem spojeným s dalším vymáháním. 
Platby  lze  učinit  bezhotovostním  bankovním  pře-
vodem  na  účet  Městského  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 bezchyb-
ně přiřadit platbu. Dále je možno platby učinit v hoto-
vosti na pokladně Úřadu městského obvodu Pardubice 
III, Jana Zajíce 983 (kancelář 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 ekonomic-
kého a vnitřních věcí paní Jana Heřmanová na tel. 466 799 135 a paní 
Petra Lemberková na tel. 466 799 138.

informace Z oDboru DoPravy  
a Životního ProStŘeDí

Rozsáhlá rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a souvisejících sa-
dových úprav v centru Dubiny dospěla do svého závěru a nový vzhled 
veřejných prostranství jistě potěší nejednoho obyvatele obvodu i  jeho 
návštěvníky. V průběhu přejímacího řízení se ještě dolaďují některé drob-
nosti, jakými jsou hlavně definitivní úpravy záhonů, zejména vyhrabání 
kamení, úpravy styků se stávajícím stavem na hranici stavby, osazování 
některého drobného mobiliáře. Obvod dodatečně objednal nové stojany 
na kola, aby ladily s ostatním vybavením, a především opravu chodníku 
od rohu budovy čp. 983 k cyklostezce, který již nebyl součástí stavby, 
ale zaslouží také novou dlažbu. Dále zajišťujeme cenové nabídky na pro-
vedení bezprašného povrchu komunikace mezi touto stavbou a již dříve 
zrekonstruovaným prostorem za domy čp. 851 – 852. 
Na  Studánce  byla  dokončena  oprava  chodníku  a  veřejného  osvětlení  
v ulici Na Kopci, v úseku od ulice Pod Lipami po Raabovu. Současně jsme 
provedli urovnání a zpevnění parkovací plochy na křižovatce ulic Spojil-
ská a Raabova. Zřejmě o prázdninách budeme pokračovat opravou chod-
níku ve Spojilské ulici, po levé straně v úseku od Dašické po Raabovu.  
Na oplocené ploše volného času na Dubině jsme zahájili  zemními pra-
cemi přípravu dopadové plochy pro víceúčelový herní prvek drak Oskar, 
který bude instalován do konce května a svoji premiéru si tak odbude 
na  Dětský  den,  který  je  plánován  na  30.  května.  Dopadová  plocha  je  
dlouhá 21 m a v nejširším místě dosahuje 14 m.
Na Drážce za čp. 1554 a 1549 jsme začali s opravou povrchu antuko-
vého hřiště a nově tu zřídíme hřiště na pétanque. Do volného prostoru 
směrem  k  domu  čp.  1504  pak  plánujeme  umístění  osmi  posilovacích  
strojů, které se velmi osvědčily ve Fit parku na Dubině.

Ing. Luboš Tušl
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

měStSký obvoD PoDPoruJe kulturu, 
SPort, mláDeŽ a volný ČaS

I v roce 2014, stejně tak jako od počátku svého vzniku před 11 lety, pod-
poruje Městský obvod Pardubice III činnost místních zájmových orga-
nizací a spolků, škol a školek a dalších občanských sdružení na konkrétní 
akce prostřednictvím finanční podpory ze svého rozpočtu.
Pro letošní rok posuzovala Humanitní komise Rady městského obvodu 
Pardubice III 28 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. 
V letošním roce byly rozděleny dotace v celkové výši 190 tis. Kč. Všech-
ny byly schváleny Radou městského obvodu Pardubice III a v součas-
nosti jsou již vyplaceny.

Poskytnuté dotace v roce 2014:
A) Tradiční sportovní akce na území MO III 12 000 Kč
B) Akce předškolních zařízení   62 000 Kč
C) Akce základních škol   59 000 Kč
D) Spolková činnost seniorů   11 000 Kč
E)   Akce společenského charakteru  

ostatních  subjektů    23 000  Kč
F)  Pořízení drobných zařízení a vybavení  

pro sportovní a herní činnost  13 000 Kč
I) Podpora talentovaných žáků ZŠ a ceny fair play 10 000 Kč

Ing. Irena Štěpánková
tajemnice humanitní komise
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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.

háZenkáŘkám vrcholí SeZóna

Holkám  z  DHK  Pardubice  se  jarní  část  ligových  soutěží  rozběhly  již  
na počátku února, proto v květnu vrcholí.
K uzávěrce tohoto zpravodaje zbývalo ještě odehrát závěrečné kolo II. 
ligy žen, které se odehraje 3. května 2014 od 9 hodin v hale v ulici V Ráji 
na Dukle,  kam jste všichni srdečně zváni.  Naše ženy přivítají  Sokol Vr-
šovice. V současné době je jisté, že naše ženy po vydařené jarní části 
obsadí druhou příčku soutěže. Je to sice velký úspěch, ale přání hráček 
i realizačního týmu bylo soutěž vyhrát a postoupit do I. ligy.
Starší dorostenky ještě mají před sebou tři soutěžní kola, kdy doma se 
představí jen 11. května ve 13 hodin opět v nafukovací hale v ulici V Ráji 
na Dukle, kde přivítají pražskou Slavii.  V dalších kolech zajíždí na palu-
bovky do Písku a na Slavii Praha. Byť se to laikům nemusí zdát, ale toto 
družstvo dosáhlo v letošní sezóně výrazného úspěchu, kdy se probojo-
valo mezi prvních osm družstev České republiky.
Mladší dorostenky (věkem starší žačky) na jaře hrající ve II. lize – oblast 
Morava. Jak je uvedeno, věkem nepatří k lídrům, což se projevilo i v ta-
bulce, ale s vědomím trenérů i ostatních příznivců, že nabyté zkušenosti 
budou v dalších  letech zúročeny.  Do konce sezóny je  čekají  ještě  dva 
zápasy, na něž jste všichni upřímně zváni na poslední domácí zápas s HK 
Hodonín 11. května od 11 hodin tradičně v ulici V Ráji – nafukovací hale, 
když týden před tím hrají ve Velkém Meziříčí.
Starší žačky, mladší žačky, minižačky i přípravku čeká o něco delší jarní 
část,  neboť  i  její  zahájení  bylo  pro  tyto  kategorie  pozdější.  Zde  holky  
hrají dvě soutěže turnajovým způsobem, například mladší žačky pořádají 
domácí turnaj 4. května tradičně v nafukovací hale v ulici V Ráji.
Většina holek z této kategorie se zúčastní i přípravného turnaje v Láz-
ních Kynžvart, na počátku června, kde si hráčky zahrají proti kvalitním 
soupeřkám zřejmě i ze zahraničí.
Širokou veřejnost zveme na turnaj,  který pořádáme a to již  22.  ročník 
POLABINY CUP,  který proběhne 13.–15.  června 2014 v areálu u Spor-
tovního gymnázia.  Více informací  o aktivitách a novinkách pardubické 
dámské házené je možno najít na wwww.hazena-pardubice.cz.

ČaroDěJný Slet 2014 na Dubině

knihovna ve velikonoČním hávu

Ve středu 30. dubna se na prostranství před základní školou Dubina vy-
rojilo nebývalé množství čarodějnic a čarodějů, kteří se nemohli dočkat 
svého velkého svátku a oslavit společně Svatojakubskou noc. 
V 17 hodin se vydal čarodějný průvod křížem krážem po Dubině. U oh-
nivých košů se opékaly párečky a buřtíky a pro dobrou pohodu po celý 
večer hrála kapela Elixír. 
Pro  všechny  byl  připraven  bohatý  kulturní  program.  Děti  si  zařádily  
na atrakcích, mlsaly cukrovou vatu, trdelník, zmrzlinu a spoustu dalších 
dobrot a ani dospělí nepřišli zkrátka, i pro ně bylo připraveno něco pro 
osvěžení a občerstvení. 
Vatru,  kterou  hlídala  bedlivě  čarodějnice,  zapálil  ve 20  hodin  starosta  
MO  Pardubice  III  Ing.  Mgr.  Vítězslav  Štěpánek  společně  s  ředitelkou  
Kulturního centra Pardubice Mgr. Romanou Vojířovou.
Letos přálo počasí; sluníčko a teplo napomohlo fajn strávenému odpo-
ledni a večeru.

Výstavka  ručních  prací  Velikonoční  inspirace  zaujala  všechny  čtenáře  
bez rozdílu věku. Nejmladší účastníci z Mateřské školy Korálek přinesli 
jako první svá velikonoční dílka. Navázali členové Klubu aktivních seni-
orů z Domova pro seniory v ulici Erno Košťála, kteří nenechali otevření 
výstavky  náhodě  a  zahájili  akci  svou  hojnou  účastí.  Krásná  dílka  byla  
vystavena  v  prostorách  Knihovny  Městského  obvodu  Pardubice  III  
od 15.  do 30.  dubna.  V pondělí  5.  května pak předal  starosta obvodu 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek poděkování a odměny za velikonoční kous-
ky paní L. Petruželkové, Zdeňce Bořánkové, Marii Miroslavě Krajčí a Marii 
Ledajaksové. Za originalitu byly odměněny i šikovné ruce členů denního 
centra Most do života. 
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výchoDoČeSké DivaDlo Zve na Plené-
rová PŘeDStavení na kunětické hoŘe

Sbor Dobrovolných haSiČů  
ParDubice – Slovany

Východočeské  divadlo  sice  
letos  na  Kunětické  hoře  
neuvede  žádnou  novinku  
–  na  tu  si  musíme  počkat  
do  příštího  léta,  kdy  by  se  
pod  hradem  měla  usku-
tečnit  premiéra  slavného  
Limonádového  Joea  v  režii  
Milana  Schejbala  (režisé-
ra  divácky  velmi  úspěšné  
Charleyovy  tety)  –  těšit  
se  však  můžeme  na  reprí-
zy  legendární  Balady  pro  
banditu.  Pardubickou  verzi  
zbojnického  muzikálu  reží-
roval  Michael  Tarant,  jenž  
zaměstnal  téměř  celý  he-
recký soubor divadla, který 
doplnil  i početným sborem 
tanečníků a zpěváků a folk-
-folklórní kapelou Trdlo. 

Na  jeden  víkend  se  do  magického  prostoru  pod  hradem  navrátí  také  
oblíbená komedie Sen noci  svatojánské,  která zde bude mít  svou der-
niéru.  Působivou  inscenaci  nazkoušel  slovenský  režisér  Marián  Pecko.  
O úspěchu jeho nastudování svědčí nejen velký divácky zájem, ale i Cena 
novinářů pro nejlepší inscenaci VČD roku 2012! 
Kromě titulů Východočeského divadla si zde nenechte ujít koncerty Lenky 
Filipové a Jarka Nohavici či výpravnou pohádku s písničkami Brouk Pytlík. 
S oživením divadelních večerů pod hvězdami opět přichází i správa hra-
du Kunětická hora, která pro zájemce s platnou vstupenkou na některé 
z uvedených představení připravila mimořádné večerní prohlídky hradu 
– a k tomu ještě se slevou!
Pokud tedy máte rádi  plenérová představení,  neváhejte a zastavte se 
v  předprodeji  divadla,  protože  vstupenky  na  Kunětickou  horu  pomalu  
mizí! Program letní scény naleznete na webu divadla www.vcd.cz.

Radek Smetana, PR manažer VČD

Tato organizace působí od svého založení v roce 1925. Nucenou přestáv-
ku si vyžádala jen období během 2. světové války a dále poválečná obnova 
a  rozvoj  osady.  Po  ustálení  situace  byla  činnost  SDH  obnovena  a  trvá  
dodnes. Sbor hasičů se pravidelně schází v hasičské zbrojnici v ulici Krátká 
na Slovanech, kde je možno si prohlédnout připravenou techniku, zázemí 
a poznat se s novými lidmi. Svou aktivitu hasiči zvýšili v oblasti požárního 
sportu - účastní se závodů. Každý nový člen je vítán s otevřenou náručí. 
Více najdete na www.sdh-slovany.8u.cz.
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turiStické maPy v knihovně

v současné době jsou pro čtenáře turisty k dispozici tyto mapy:
10 České středohoří – západ
13 České Švýcarsko a Šluknovsko
11 České středohoří – východ 
12  NP České a Saské Švýcarsko
14  Lužické hory
15  Máchův kraj
16  Mělnicko a Kokořínsko
19  Český ráj
20–21 Jizerské hory a Frýdlantsko
22  Krkonoše
23  Podkrkonoší
24  Hradecko a Pardubicko
25   Podorlicko a okolí Babiččina 

údolí
26   Broumovsko, Góry Kamienne 

a Stolowe
27  Orlické hory
33  Křivoklátsko a Rakovnicko 
36  Okolí Prahy – západ
37  Okolí Prahy – východ
40  Benešovsko a dolní Posázaví
42  Kolínsko a Kutnohorsko
43  Střední Posázaví
45  Železné hory
46  Havlíčkobrodsko
47  Vysokomýtsko a Skutečsko

48  Žďárské vrchy
53  Kralický Sněžník
54   Rychlebské hory a Lázně 

Jeseník
55  Hrubý Jeseník
56  Nízký Jeseník
64  Šumava – Železnorudsko
65   Šumava – Povydří  

a NP Bavorský les
66  Šumava – Trojmezí
67  Šumava – Lipno
68   Pootaví – Sušicko  

– Strakonicko
69  Pošumaví – Vimpersko
70  Pošumaví – Prachaticko
74  Novohradské hory
78  Česká Kanada a Slavonicko
81  Podyjí – Vranovská přehrada
82  Střední Podyjí
89  Slovácko – Chřiby a Jižní Haná
92  Slovácko – Bílé Karpaty
94  Hostýnské vrchy
95  Javorníky západ
96  Moravskoslezské Beskydy

Bc. Petra Gadlenová 
vedoucí Knihovny MO III

Jaro  je  tu  a  s  ním  i  možnosti  výletů  po  celé  republice.  Svoje  putová-
ní si můžete usnadnit i díky turistickým mapám Klubu českých turistů 
z Vydavatelství Trasa, které Knihovna Městského obvodu Pardubice III 
zařadila od května do svého výpůjčního fondu.
Jedná se o již tradiční mapy v měřítku 1:50000 s vyznačením turistic-
kých tras,  které nyní  pokrývají  převážnou část  území  České republiky.  
Mapy budou postupně doplňovány s cílem nabídnout čtenářům všech 
98 českých map. Navíc jsou speciálně povrchově upravené tak, aby se 
omezilo  jejich  poškození.  K dispozici  jsou v praktických boxech ve vý-
půjční části pro dospělé.
Klasická papírová mapa má řadu výhod: náhled celé mapy v příznivém 
měřítku najednou,  vodovzdornost,  nerozbitnost při  pádu J,  přijatelná 
cena, nevybíjí se baterie, nezávislost na SW, HW, signálu a podobně.
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ve SluŽbách JSou Jarní Práce  
v Plném ProuDu

Akciová společnost  Služby města Pardubic  se  prostřednictvím specia-
lizuje na údržbu veřejné i soukromé zeleně a všech dalších odborných 
i neodborných činností, které jsou s tím spojené.
Specializované  činnosti  jsou  realizovány  prostřednictvím  rozličných  
technologií  pro sečení  trávy,  od příkopových sekaček přes sečení  sva-
hů  nebo  dálkově  řízenou  sekačkou  Spider.  Firma  se  také  specializuje  
na mulčování po sečení trávy se sběrem, či na sběr listí.
Moderní  technologie  jsou  použitelné  nejen  na  velkých  plochách,  ale  
i v členitém terénu různých firemních areálů.
Specialitou jsou i chemické postřiky selektivními herbicidy, hnojení dlou-
hodobými  hnojivy  Garden  Boom,  vertikutace  trávníků,  pískování,  ale  
i top dresink na reprezentačních veřejných travních plochách i soukro-
mých pozemcích.
Péče o zeleň to ovšem není jen sekání trávy. Mezi další odborné činností 
se  kterými  si  umí  zaměstnanci  akciové  společnosti  poradit,  patří  řezy  
stromů a keřů nebo jejich kácení  pomocí  vysokozdvižné plošiny,  popř.  
lezeckou technikou, samozřejmostí je i frézování pařezů.
Výsadba  stromů  je  prováděna  podle  standardů  vydaných  Agenturou  
ochrany  přírody  a krajiny  a Lesnickou  dřevařskou  fakultou  Mendelovy  
university v Brně.  Vysoká odbornost zaměstnanců je zajišťována pra-
videlnými specializovanými školeními. Samozřejmostí je i výsadba keřů,  
letničkových i trvalkových záhonů, cibulovin, včetně provádění zálivky.
Divize Agroservis Služeb města Pardubic se již třetí rok stará o městské 
lesy. Provádí těžbu a prodej dřeva. Z těžby i ze zbytků po těžbě, prodává 
štípané palivové dříví do krbů i do kamen. Sází nové stromky, staví oplo-
cenky, ožíná nové výsadby.
Služby  provádí  kompletní  údržbu  zeleně  venkovních  ploch  areálů  
a ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti společnosti, také nabízí 
možnost zimní údržby, zametání zpevněných ploch chodníkovými i sil-
ničními zametacími vozy, mytí vozovek, vodorovné i svislé dopravní zna-
čení, výstavbu  a údržbu  venkovního osvětlení, odvoz a likvidaci odpadů.

Světlana Pozdníková, mluvčí SmP a.s.

akce „DaruJ knihu“ byla ÚSPěšná

fit Park na Dubině a šaty oD raJSké

Sbírková akce Daruj knihu - dejme knihám druhou šanci probíhala po celé 
čtyři březnové týdny.  V Knihovně Městského obvodu Pardubice III se 
shromáždilo  přes tři  tisíce titulů.  Šlo  zejména o beletrii  pro dospělé  – 
detektivky, historické romány, romány ze současnosti, thrillery a knihy 
pro mládež. K akci se aktivně připojili i žáci z 6.  A Základní školy Dubina.
Darované knihy byly následně úhledně obaleny, označeny štítkem „JSEM 
DAROVANÁ“ a putovaly dále do knihovniček a knižních koutků v Pardu-
bické Krajské nemocnici  – na všechna oddělení  onkologie,  rehabilitace 
a na dětské oddělení. Nemalá část darovaných knižních kousků doplnila 
knihovničku v pardubické věznici. Dostalo se i na naše nejmenší čtenáře 
- knihy určené pro předškoláky získala Mateřská školka Korálek Pardubi-
ce. Knihovna MO Pardubice III mohla také díky občanům doplnit knižní 
fond o tituly, které jí chyběly. 
Přes všechny běžné denní povinnosti a starosti si řada z Vás vyšetřila 
čas a podpořila akci Knihovny Městského obvodu Pardubice III. Žánrově 
pestrá sbírka knih udělala radost nejen dospělým, ale i těm nejmenším. 
Za to Vám všem patří dík.

Bc. Petra Gadlenová, vedoucí Knihovny MO III

Zapojte se při cvičení do soutěže  
o šaty od beaty rajské.

Firma COLMEX, která dodala cvičební stroje pro Fit park v blízkosti Zá-
kladní  školy  Dubina,  vyhlásila  letní  soutěž  hledá  se  miss  colmeX. 
Soutěže se můžete zúčastnit od 1. května do 31. července 2014.
 
Jak na to 
• vyfoťte se na našem fitness stroji 
• zašlete fotografii na info@colmex.cz 
• a dejte like facebookovému profilu COLMEX.
Módní komise COLMEXu vybere 1. srpna 2014 nejkreativnější fotografii 
a výherce bude zveřejněn na všech prezentačních kanálech společnosti. 
Cena v podobě šatů bude výherci předána do pěti pracovních dní.

PoZor
Soutěž  není  určena  pouze  ženám,  ale  také  muži  se  mohou  zapojit   
a vyhrát tak pro své milované polovičky vysněné šaty.
PODMÍNKY soutěže najdete na www.colmex.cz.
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na prostranství zrekonstruovaného  
centrálního parku Dubina v Pardubicích

Pro příznivce dechové hudby jsou vyhrazeny  
čtvrtky 22. 5., 26. 6. a 25. 9. 2014   
v čase vždy od 16:30 do 18:30 hodin zahraje

22. 5. – Dechový orchestr Jana Kvíčaly
26. 6. – Živaňanka

25. 9. – Pardubická šestka

Očekávanou hudební událost vždy osvěží  
doprovodný program mažoretek PM Stars.



ProJeDnání StuDie vyuŽití  
StuDáneckého leSa

Na čtvrtek 27. března pozval městský obvod veřejnost k projednání stu-
die  Studáneckého  lesa.  Přišlo  asi  dvacet  lidí  majících  zájem  o  budouc-
nost lesa, jak později z debaty vyplynulo, především z řad starousedlíků. 
Za vedení MO se zúčastnili starosta Ing. Mgr. Štěpánek a místostarosta 
Ing. Cihlo, za správce lesa vedoucí odboru životního prostředí Ing. Míča. 
Podrobně  zpracovanou  prezentaci,  která  obsahovala  historický  základ  
dnešního lesa, jeho současný stav a návrh dalšího využití a z toho plynou-
cích úprav,  přednesla Ing. Mlejnková.  V bohaté diskusi  přítomní občané 
projevili velký zájem o osud lesa. Chtějí zachovat co nejvíce jeho součas-
nou podobu s tím, aby byla věnována větší pozornost jeho údržbě a bylo 
omezeno kácení. Správce lesa vysvětlil možnosti hospodaření s ohledem 
na zákon o lesích a schválený lesní hospodářský plán, poukázal především 
na nutnost postupné obměny porostu a na ekonomickou stránku hospo-
daření.  Shoda  byla  nalezena  v potřebě  úpravy  cest,  provozuschopnosti  
stávajícího systému odvodnění a odstraňování podrostů podél cest. Bylo 
přijato s pochopením využití  pro rekreační a sportovní aktivity,  pro děti 
i  dospělé  v  současném  rozsahu.  Naopak  se  přítomným  občanům  nelíbí  
budování altánů, kiosků apod. Závěrem lze konstatovat, že cílem studie je 
ukázat možnosti využití lesa pro obyvatele a naznačit způsob, jakým toho 
lze dosáhnout. Záměry v ní obsažené se budou realizovat postupně, nej-
prve právě úprava cest a podrostů. Zda dojde na nějaké stavební objekty, 
je otázkou vývoje názorů v budoucnosti. Nyní je úkolem zpracovat studii 
a předložit  ji  ke schválení  vedení  města.  To  totiž  zajišťuje  hospodaření  
v městských lesích a musí dát souhlas se změnou v přístupu k jejich vyu-
žití, které v navrhovaném pojetí je pochopitelně nákladnější. 

Ing. Luboš Tušl, vedoucí odboru dopravy a ZP

DětSký Den

roDiČovSké centrum Dubínek  
PŘiPravilo Pro všechny ZáJemce 

PeStrý Program

Městský  obvod  Pardubice  III  pořádá  ve  spolupráci  
s  Kulturním  centrem  Pardubice  v  pátek  30.  května  
2014 od 10 do 18 hodin Den dětí. Celá akce se bude 
konat na již zrekonstruovaném prostranství centrál-
ního parku Dubina v Pardubicích.
Letos mimořádně bude oslava Dne dětí zahájena slavnostním uvedením 
do provozu nové atrakce „Draka Oskara“, která je instalována v oploce-
né ploše pro volný čas na Dubině. Děti se na nové dřevěné atrakci zajisté 
do sytosti vyřádí a užijí si spoustu legrace a zábavy nejen na Den dětí, 
ale  i po celý  rok.  Oslava bude pokračovat  již  tak,  jak  ji  známe z před-
chozích let, na obvyklém místě s množstvím soutěží o sladké ceny, her, 
tvořivých dílniček, malováním po obličeji a pouťových atrakcí. Děti čeká 
i hudební produkce, vystoupení kouzelníka, taneční vystoupení mažore-
tek PM Stars a další moderovaný program.
Tradičně  bude  připraveno  občerstvení  a  dobroty,  limonády,  cukrová  
vata,  zmrzlina a mnoho dalších pochoutek pro děti  i dospělé.  Atrakce,  
jako  je  nafukovací  skluzavka,  skákací  hrad,  trampolína,  jsou  pro  děti  
zdarma.  Všichni jsou srdečně zváni na den plný her, zábavy a pohody.

květen
14. 5.  Pohádka pro nejmenší
  10:00 RC Dubínek
26. 5.  Kam s dětmi v Pardubicích
  10:00 RC Dubínek, prezentace Informačního centra Pardubice
28. 5.  Cyklistický výlet
  10:00 RC Dubínek, společný výlet na kolách na Kunětickou horu
30. 5.  Den dětí
  10:00 Dubínkova výtvarná dílna v rámci Dětského dne
Červen
2. 6.   Bezpečnost dětí nejen o prázdninách
   10:00 RC Dubínek, seminář s Romanem Češkou o bezpečnosti 

dětí a předcházení úrazů
4. 6.  Výlet za zvířátky
  10:00 RC Dubínek, společný výlet do centra Apolenka

celoroČní Program – kurZy Pro Děti a mláDeŽ
Pohybové kurZy 
•  Cvičení pro miminka od 6 týdnů – probíhá pod vedením zkušené lektorky
•  Cvičení rodičů s dětmi – děti od 14 měsíců do 3 let • probíhá formou 

her, písniček, říkadel s využitím cvičebního náčiní
•  Pohybová výchova pro děti 3 – 5 let a 5 – 7 let  • probíhá formou her, 

písniček, říkadel s využitím cvičebního náčiní
•  Taneční a  pohybová výchova • výuka základů klasických a  lidových 

tanců, základy gymnastiky a akrobacie – kurzy probíhají v těchto vě-
kových kategoriích – 3–5 let, 5–7 let a 7 let a výše 

•  Přípravka ARCO • pro zájemce od 5 let, prvky gymnastiky, akrobacie, 
muzikálové, moderní a výrazové tance

oStatní
•  Zpívánky pro nejmenší – základy rytmické a hudební výchovy pod ve-

dením M. Rüklové
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•  Volná herna s možností tvoření – základy rozličných výtvarných tech-
nik pod vedením zkušené lektorky

•  Dubínkova školička malá příprava na mateřskou školu
•  Keramika – výuka základních keramických postupů pod vedením zku-

šené lektorky, materiál i výpal v ceně kurzu
•  Angličtina pro děti školního i předškolního věku – vyučují odborní lek-

toři – výuka formou her 
•  Klavír, kytara, flétna, - výuka hry na nástroj + základy hudební nauky 

pro děti od 6 let, flétna od 5 let

celoroČní Program – kurZy Pro DoSPělé
Pohybové kurZy
•  Rehabilitační cvičení – zdravotní cviky zaměřené k odstranění svalové 

nerovnováhy 
•  Kondiční zdravotní cvičení – kombinované cvičení obsahující kalaneti-

ku, strečink, zdravotní cviky, relaxační a dechová cvičení
•  Jóga – zlepšení tělesné i psychické kondice, postupné zvládnutí stresu, 

napětí i únavy

vZDělávací a ZáJmové kurZy
•   Jazykové  kurzy  pro  začátečníky  i  pokročilé  –  angličtina,  němčina,   

španělština
•  Šití – pro začátečníky i pokročilé
•  Keramika – výuka základních keramických postupů pod vedením zku-

šené lektorky, materiál i výpal v ceně kurzu.
•  Hudební kurzy – výuka hry na kytaru, flétnu, klavír
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iv. ročník  
PráZDninové hraní

Knihovna MO Pardubice III – Dubina

Každý prázdninový týden si můžete přijít zahrát oblíbené společenské 
hry a vyhrát drobné ceny! Společného trávení volného času v knihovně 
o prázdninách se mohou zúčastnit nejen zaregistrovaní hráči, ale i děti, 

které dosud pravidelně knihovnu nenavštěvují. 

měStSký obvoD ParDubice iii  
PoDPoruJe Čtení.

• • •

PADAJÍCÍ OPIČKY
1.–11. července 2014    

Hráč, který posbírá během hry nejmenší počet opiček, vyhrává!

• • •

NEVZBUĎTE PSA
14.–18. července 2014

Dojdi k pokladu jako první a nevzbuď přitom psa. 

• • •

PEXESO PRO UŠI
21.–25. července 2014

Princip hry spočívá v zapamatování si zvuků a získání co největšího 
počtu párů kostek.

• • •

BOGGLE FLASH
28. 7.–1. srpna 2014

Rychle skládejte slova posouváním, prohazováním a mícháním! 

• • •

TIK… TAK BUM: JUNIOR
4.–8. srpna 2014

vzrušující a napínavá slovní hra určená pro děti od pěti let.

• • •

BINGO 
11.–15. srpna 2014

Kdo pokryje první vodorovnou řadu pěti čísel na Bingo losu?

• • •

CESTUJEME PO HRADECH A ZÁMCÍCH
18.–22. srpna 2014

Vyhrává hráč, který má na konci cesty nejvíce peněz.

• • •

HÁDEJ KDO? EXRA
25.–29. srpna 2014

Vyhrává ten, komu se podaří odhalit nejdříve tvář soupeře. 

• • •

Tím ale prázdniny nekončí!
Sejdeme se v neděli 31. srpna na 

Studáneckém posvícení

letní a PráZDninové oPékání buŘtů

co váS můŽe ZaJímat

• prostor centrálního parku na Dubině • pátky 
20. 6., 25. 7. a 22. 8. 2014 od 19.00 hodin a nově 
o prázdninách v prostoru u restaurace Galanta • 
pátky 11. 7., 8. 8. a 12. 9. 2014 od 19.00 hodin
Vlastní buřty a dobrou náladu sebou!
Pohodové rodinné prázdninové podvečery s opéká-
ním buřtů a kapelou Elixír pořádá Městský obvod 
Pardubice III. 

Vyslyšeli  jsme  připomínky  občanů  –  majite-
lů  psích  mazlíčků  k  nedostatečným  plochám  
pro volné pobíhání psů v našem obvodě. Rada 
městského  obvodu  na  svém  řádném  jednání  
dne 17. dubna 2014 odsouhlasila pro tyto účely 
vymezení nové plochy, a to parcelu č. 409/126 

– ostatní plocha o výměře 4893 m2. Pozemek je veřejným prostranstvím, 
i když ve vlastnictví soukromých majitelů, se kterými byl tento záměr sa-
mozřejmě projednán. Jedná se o travnatou plochu mezi Penzionem v ul. 
Erno Košťála a propojkou do Studáneckého lesa. Nově vymezená plocha 
bude součástí právě novelizované vyhlášky města č. 13/2006 o veřejném 
pořádku, kterou bude schvalovat červnové Zastupitelstvo města. Lze tedy 
předpokládat,  že  své  pejsky  budete  moci  na  tomto  prostranství  nechat  
volně proběhnout od začátku července letošního roku. 

V  našem  obvodě  jsou  vymezeny  dvě  
lokality  se  zákazem  požívání  alkoholu  
na  veřejných  prostranstvích,  a  to  cen-
trum  Dubiny  a  přilehlého  okolí  a  ulice  
Dašická.  V  souvislosti  s  přetrvávajícími  
problémy s popíjením alkoholu na Dašic-
ké ulici, jsme rozšířili tuto lokalitu o ulici 
K  Pardubičkám  až  ke  trati,  jak  je  vidět  

z přiloženého obrázku. I tato změna bude platná po schválení vyhlášky 
o veřejném pořádku Zastupitelstvem města. 

Přineste do knihovny městského obvodu Pardubice iii  
během letních prázdnin 2014 tu svou. v měsíci září bude  
vystavena společně s ostatními v knihovně na Dubině.

Každý, kdo čte papírové knížky, nějakou záložku potřebuje. Známe 
záložky papírové, plastové, kovové, s magnetem, látkové, vyšívané, 

nápadité i úplně obyčejné.

Čím si stránky v knížkách zakládáte vy? 
Vlakovou jízdenkou či nákupním seznamem, pohlednicí nebo útržkem 
složenky? Nebo snad nějakou historickou po dědečkovi, nebo klasický 

„filmovým“ páskem s náčelníkem Apačů? 

Každá záložka je zajímavá. 

Pokud svoji originální záložku do výstavky zapůjčíte, náhradou si  
odnesete jedinečnou záložku Knihovny MO Pardubice III vydanou  

ke 30. výročí své existence.

měStSký obvoD ParDubice iii PoDPoruJe Čtení.

výStavka kniŽních ZáloŽek



Slovo StaroSty

vážení spoluobčané,
čas  je  neúprosný  a  tak  i  letošní  
proměnlivé  letní  měsíce  jsou  již  
minulostí,  ale  já  věřím,  že  jste  si  je  
opravdu  užili  a  nabrali  síly  do  dal-
ších pracovních i jiných aktivit. Jako 
vždy v našem Zpravodaji  se s vámi 
chci  podělit  o nejnovější  informace  
z  činnosti  našeho  obvodu  a úřadu.  
Protože však toto číslo  Zpravodaje  
je  poslední  v  současném  volebním  
období,  je  prostřední  dvoustrana  

věnována hodnocení  plnění  Programu rozvoje Městského obvodu Par-
dubice III, které je jakýmsi ohlédnutím za uplynulé čtyři roky naší práce. 
Současně najdete v tomto čísle informace Vám voličům k nadcházejícím 
volbám do Zastupitelstva města Pardubice i našeho městského obvodu.
Když píši tyto řádky zdá se, že se k nám vrací opět teplejší dny. Ne tak 
tomu bylo v neděli  31.  8.  v den plánovaného Studáneckého posvícení,  
kterým jsme se chtěli rozloučit s létem společně s Vámi a Vašimi dětmi. 
Vše bylo připraveno na společné radovánky, ale počasí nám hrubě nepřá-
lo, a tak jsme museli celou akci zrušit. Stalo se tak vůbec poprvé za dobu 
konání Studáneckých posvícení. Inu, vše je jednou poprvé, snad nám to 
počasí vynahradí v případě konání dalších společných akcí, o kterých se 
dočtete v tomto Zpravodaji. 
Jsem rád, že se nám dostává velmi kladných ohlasů na dokončenou re-
konstrukci centra Dubiny z našich finančních prostředků, která byla koru-
nována instalací krásné sochy Vítězství. Jsme pyšní, že se nám ji podařilo 
zachránit pro budoucí generace před původním neuváženým rozhodnu-
tím o jejím potopení do vod lomu. Pro nás je to pomyslná tečka za dokon-
čenou rekonstrukcí a pro Vás jistě další důvod pro příjemnou procházku 
centrem Dubiny. A protože nechceme zanedbávat žádnou naši územní 
část, podobnou rekonstrukci v současné době realizujeme v obchodním 

centru Galanta na Drážce, kde kromě podobného předláždění celé plochy, 
přibude i nový mobiliář, nové veřejné osvětlení a zeleň v podobě stromů. 
Vše by mělo být hotovo do poloviny října letošního roku.
Vyzdvihnout bych chtěl i postupně vznikající Centrum volného času, které 
bylo před prázdninami doplněno o herní prvek draka Oskara, grilovací zá-
koutí s posezením a lavičkami. Rázem se tak stalo toto hřiště jedním z nej-
navštěvovanějších v našem obvodě. Vybudovali jsme také dvě petanquová 
hřiště na Dubině i Drážce,  rádi  bychom, aby se tento odpočinkový sport 
stal u nás podobně vyhledávaným, jako třeba ve Francii pro všechny věko-
vé kategorie. Příslušné vybavení na tuto hru je pro každého lehce dostup-
né, nebo si ho lze vypůjčit u provozovatelů restaurací Galanta a U Maxe.
Jak  jsem se v úvodu zmínil,  informaci  o akcích pořádaných městským 
obvodem do konce roku naleznete uvnitř Zpravodaje. Rád bych ve svém 
sloupku ale přece jen upozornil na jednu úplně novou akci, a to Hry pro 
seniory, která je naplánována na středu 17. 9. od 14 do 18 hodin. Pokud 
Vám fyzické síly  stačí,  přijďte se podívat  a zapojit  se  do „sportovních 
klání“, jako je pétanque, přehazovaná, orientační chůze, hod na cíl, kužel-
ky a další, nebo se poučit o správném používání trekových holí při chůzi. 
Rovněž zejména pro seniory jsou v učebnách Základní školy Dubiny při-
praveny pingpongové stoly s hracím vybavením. Lékařská studie tvrdí, 
že tato hra brání nebo zpomaluje rozvoj Alzheimerovy choroby.
Prázdniny jsou tedy za námi. Přeji Vám, aby nastávající období bylo více 
slunečné a přívětivé než dosud, ať již jde o počasí, práci nebo volný čas. 
Našim novým prvňáčkům, ale i ostatním školákům přeji hodně úspěchů 
ve škole a radost ze získávání nových informací. Já se na Vás, občany 
našeho obvodu, budu těšit i na dalších akcích městského obvodu připra-
vovaných s Kulturním centrem Dubina nebo základními školami. 
Mějte krásné dny

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III
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rekonStrukce hřiště DubinSké školy Dokončena

V  červenci  tohoto  roku  byla  dokončena  druhá  etapa  rekonstrukce  
školního  hřiště  dubinské  školy.  Druhá  etapa  se  týkala  sportovišť  pro  
míčové a  kolektivní  sporty  a  nově vystavěné in-line  dráhy.  Kompletně 
zrekonstruované  hřiště  je  a  bude  využíváno  do  16:00  hod  pro  školní  
vyučování a volnočasové aktivity školy a po 16:00 hod širokou veřejnos-
tí.  Bezpečnost  a pořádek  v areálu  sleduje  kamerový  systém napojený  
na Městskou policii Pardubice. Po celkové rekonstrukci se změnila nejen 
funkčnost a bezpečnost celého školního hřiště, ale i celkový pohled na 
areál školy pro obyvatele a návštěvníky dubinského sídliště.

Provozní doba školního hřiště: 
Školní rok:   září – říjen, duben – červen     po – pá 16.00 h – 20.00 hod  

 so – ne 12.00 h – 20.00 hod 
Prázdniny:  červenec – srpen                    po – ne 12.00 h – 20.00 hod  

Zkrácením dne se zkracuje provozní doba.
Prosíme návštěvníky sportovišť, aby respektovali otevírací dobu a dodr-
žovali provozní řád školního hřiště. Děkujeme.

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková, ředitelka školy



na měStSký obvoD ParDubice iii neDám DoPuStit!!!

Pozdrav
Vážení  spoluobčané,  srdečně  Vás  
zdravím  a  přeji  Vám,  aby  poslední  
letní  dny  i  všechny  podzimní  dny  
byly  pro  vás  hezké.  Snad  se  vám  
vaše plány pro uplynulé léto, pro do-
volené, splnily a ve zdraví jste zase 
doma.  Toto  vydání  Zpravodaje  MO  
Pardubice III je poslední v končícím 
čtyřletém  volebním  období.  Pan  
starosta ve svém příspěvku hodnotí 
plnění Programu rozvoje městského 

obvodu Pardubice III. Co se podařilo udělat, co ještě je nutno vykonat. 
Ve svém příspěvku se budu věnovat něčemu jinému. Jen uvádím, že Plán 
rozvoje městského obvodu Pardubice III byl vypracován na začátku (již 
třetího)  volebního  období  jako  průřez  volebních  programů jednotlivých  
volebních subjektů (které měli  zájem) s ohledem na finanční  možnosti.  
Také jsme dbali, aby probíhal rozvoj všech částí obvodu (Drážka, Dubina, 
Hůrka, Slovany, Studánka) rovnoměrně. Při  práci po celé minulé období 
nebyl  tedy  důvod  k hádkám,  rozepřím.  Po celé  volební  období  jsme  se  
nehádali, nekradli, neintrikovali. Pracovali jsme a sloužili občanům.
 
minulost
Zanedlouho  tomu  bude  sto  let,  kdy  ing.  arch  Koten  rozplánoval  velké  
tehdy většinou neobydlené území města Pardubice mezi ulicemi Husova 
a Bulharská. Rozdělil území na jednotlivé budoucí bloky, ulice, Pospíšilo-
vo náměstí  (obdélníkový tvar  byl  později  změněn na čtverec),  bydlení.  
Tento  návrh  byl  potom  realizován  téměř  až  do  dnešní  doby.  Původní  
zahrady, sady pole byly a jsou do dnešní doby zastavovány rodinnými 
nebo bytovými domy. Tím chci vyjádřit, že územní plán Ing. arch. Kotena  
a jeho následovníků byl realizován téměř sto let.

ohlédnutí
Pamatuji si, že kraj města byl kdysi asi na úrovni Pospíšilova náměstí. Jed-
notlivé části města byly osamocenými aglomeracemi a nám jako klukům 
připadaly hrozně vzdálené. Nebylo dlážděných chodníků, ulice nebyly zpev-
něné. Byly to Židov, Studánka, Familie, Slovany. Všude zahrady, pole, stat-
ky, skromné chalupy. Po sídlištích jako Dubina a Drážka ani vidu ani slechu.
S  průmyslovým  rozvojem  Pardubic  bylo  potřeba  bydlení  pro  nově  pří-
chozí pracovníky.  Tak bylo postaveno sídliště Drážka a později  sídliště 
Dubina. Při výstavbě se však nepočítalo s rozvojem motorismu, všechny 
služby, obchody, zdravotnické služby atd. měly být obyvatelům „na do-
sah“. S tím souvisí dnešní nedostatek parkovacích míst. 

Současnost
V  současné  době  dochází  k  rozsáhlé  modernizaci  bydlení.  Domy  jsou  
zateplovány, šedá barva pohledového betonu je nahrazována pastelo-
vými barvami. Jsou měněna původní okna v dřevěných rámech za okna 
z moderních materiálů.  Město se dále rozrůstá,  zbylé parcely jsou za-
stavovány  bytovou  výstavbou.  Všechny  úpravy  jsou  hrazeny  penězi  
majitelů nemovitostí, bytů s pomocí dotací, za což jim patří poděkování. 
Městský obvod ve spolupráci s vedením města a magistrátem se sta-
rá  se  o  komunikace  a veřejné  plochy,  o  čistotu,  bezpečnost  obyvatel,  
pěkné a klidné prostředí  k bydlení,  o společenské akce atd.  Podporuje  
modernizaci škol a školních hřišť, jejich zpřístupnění i po době školního 

vyučování. Rozšiřují se parkoviště. Původní asfaltové chodníky jsou na-
hrazovány postupně novým povrchem, většinou ze zámkové dlažby. Vše 
z veřejných peněz získaných z daní od obyvatel a firem, případně dotací. 

budoucnost
Práce na modernizaci části území města tvořeného městským obvodem 
Pardubice III ještě dlouho budou pokračovat. Stále bude potřeba dbát 
na pořádek, čistotu, zdravý a čistý vzduch atd. Rozšíří se možnosti re-
kreačního studáneckého lesa. Členění města na městské obvody, které 
má své výhody i nevýhody, bude trvat jednak podle vůle voličů, ale také 
podle peněz, které se podaří pro město získat. Nic není zadarmo.

na co si dát pozor 
V současné době se připravuje nový Strategický plán Pardubic, dále pro-
bíhají  práce  na novém Územním plánu.  Vy,  vážení  spoluobčané,  byste  
měli  těmto  přípravám  věnovat  pozornost,  zúčastňovat  se  veřejných  
projednání  návrhů,  abyste  se  později  nedivili,  co  se  má v blízkosti  Va-
šeho  milovaného  a  draze  zaplaceného  bydlení  stavět.  Vy,  obyvatelé  
a vlastníci  bytů  na sídlištích  byste  neměli  dopustit  jakékoliv  zahušťo-
vání stávající  zástavby ať už z jakéhokoliv bohulibého důvodu. Takové 
vzdálenosti mezi domy na sídlištích, takové zelené plochy mezi domy se 
již v budoucnu nebudou opakovat. Pozemky jsou pro investory čím dál 
dražší. Trvejte na tom, aby nově budované obchvaty města byly vzdále-
né od Vašeho domu a od města. Osobně obdivuji obchvat města Jihlavy, 
velmi vzdálený od kraje města.

Podpora místním živnostníkům, podnikatelům, českým výrobkům
Přál  bych  si,  abyste  jako  občané  města  Pardubice  více  podporovali  
pardubické  živnostníky,  pardubické  podnikatele,  kteří  jednak  vytvářejí  
pracovní příležitosti pro občany, jednak platí daně, z kterých je potom 
financována údržba a opravy komunikaci, školy atd.
Přimlouvám  se  jako  člen  představenstva  Hospodářské  komory  Pardu-
bického kraje za podporu českých výrobků, ať už potravin či spotřebního 
zboží, pochopitelně když je kvalitní. Přimlouvám se za podporu podnika-
telů v cestovním ruchu. 
A na konec, jako bývalý dlouholetý pracovník a ředitel Pardubického pivo-
varu, který vyrábí kvalitní pivo Pernštejn, Porter a řadu dalších druhů piva, 
se přimlouvám, abyste se Vy, obyvatelé našeho obvodu, stali patrioty a při 
nákupech  nápojů  upřednostnili  pivo  z  Pardubického  pivovaru.  Výběr  piv  
tohoto pivovaru je velký. V jiných městech jsou také na svůj pivovar hrdí.

výhled
Městský obvod Pardubice III čeká diskuse i určitý „souboj“ o budouc-
nost  území  dnešní  kasáren  na  Hůrkách.  Taky  bude  snaha  dopravní  
obchvat města původně plánovaný od kruhového objezdu u pracovny 
do Polabin přemístit dále za město. Bude nutno vést další diskusi o or-
ganizaci veřejné dopravy na území městského obvodu. Bude nutno hle-
dat další a modernější možnosti parkování osobních vozidel. 
 
Přání
Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně zdraví a pohody. Děkuji všem, kteří 
se podílíte na zvelebování městského obvodu pilnou prací na svých ne-
movitostech, udržováním pořádku ve svém okolí, aby se nám zde dobře 
žilo a bydlelo.

Ing. Jaroslav Cihlo, místostarosta Městského obvodu Pardubice III

Ing. Jaroslav Cihlo
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informace Pro voliče

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve všech obcích, městech, měs-
tech se zvláštním postavením, hlavním městě Praze, městských obvo-
dech a městských částech. 

volby se konají ve dvou dnech 10. a 11. října 2014  
(pátek od 14:00 – 22:00 hodin, sobota 8:00 – 14:00 hodin). 

Právo volit  do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu,  že 
jde o státního občana ČR,  který alespoň druhý den voleb dosáhl  věku 
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, 
dále  státní  občan  jiného  státu,  který  alespoň  druhý  den  voleb  dosáhl  
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému po-
bytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká 
republika vázána. 
Do zastupitelstva městského obvodu má právo volit ten volič, který je 
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu.  
Nemůže volit  zejména ten,  kdo je  zbaven způsobilosti  k právním úko-
nům nebo vykonává trest odnětí svobody.
Nejpozději  3 dny před volbami budou občanům doručeny do schránek 
místa trvalého bydliště hlasovací lístky jak pro volby do Zastupitelstva 
města  Pardubice,  tak  pro  volby  do  Zastupitelstva  městského  obvodu  
Pardubice III.  Hlasovací lístky budou navíc k dispozici  na podatelnách 
všech  úřadů  městských  obvodů  a  na  podatelně  magistrátu  města  
a ve dny voleb ve všech volebních místnostech.
Občané mohou volit jak do zastupitelstva obce, tak do zastupitelstva měst-
ského obvodu pouze ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště, a to buď 
přímo ve volební místnosti anebo na vyžádání do přenosné urny. Číslo vo-
lebního okrsku je uvedeno na obálce s hlasovacími lístky, které jsou voličům 
doručeny.  Hlasování  na voličský průkaz není  v těchto volbách možné.  Ze 
závažných,  zejména zdravotních důvodů může volič  požádat  o návštěvu 
členů volební komise s přenosnou volební schránkou (ale pouze v případě, 
že se volič nachází v rámci volebního okrsku, kde má trvalý pobyt).

Jak vyplnit hlasovací lístek:
•  Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 

obce má být zvoleno (do Zastupitelstva města Pardubic je to 39 členů, 
do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 15 členů).

•  Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců jednotli-
vých volebních stran.

•  Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámeč-
ku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, 
a to v  libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 
ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidá-
ty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu 
členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých 
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební stra-
ny uvedeni v jejím sloupci. 

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

občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož ob-
čané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní 
občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po zá-
znamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední 

obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České re-
publiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území 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, vyplněný hlasovací lístek.

•  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.

Prosíme  občany  o  kontrolu  označení  svých  domovních  schránek,  aby  
obdrželi své hlasovací lístky včetně informací o způsobu hlasování řád-
ně a včas, a přejeme šťastnou ruku ve volbě příštích zastupitelů města 
i našeho městského obvodu.

JUDr. Ludmila Knotková, tajemník ÚMO Pardubice III

SeParačnÍch Dvorů Je  
v ParDubicicÍch Již oSm

Dražkovice,  Hůrka,  Nemošice,  Pardubičky,  Rosice  nad  Labem,  Ohraze-
nice, Svítkov, Polabiny. Tam všude již provozují Služby města Pardubic 
separační dvory, které slouží k bezpečnému ukládání různých druhů od-
padu a jejich následné likvidaci. 
Provoz separačních dvorů je jedním z opatření, která mají pomoci před-
cházet  hromadění  odpadu  či  nepotřebných  věcí  v ulicích  města.  Vyu-
žít je může kterýkoliv občan Pardubic, který prokáže trvalý pobyt nebo 
uhrazení poplatku za komunální odpad. Množství ukládaného odpadu je 
pak omezeno na 200 kg odpadu za týden, s výjimkou stavební suti, kde 
limit činí 300 kg za měsíc. Všechny separační dvory pak lze využít jako 
místa zpětného odběru elektrozařízení.
„Na separačních dvorech lze ukládat například velkoobjemový odpad, sta-
vební  suť,  vyřazené  elektrospotřebiče  nebo  třeba  pneumatiky.  Troufnu  si  
říct, že na separační dvůr to už nemá dnes v Pardubicích nikdo daleko. Jsem 
přesvědčena, že ačkoliv jsme se naučili třídit odpad a patříme v tomto ohle-
du bez pochyby k nejlepším v Evropě, není separace ještě ani zdaleka vyčer-
pané téma,“ říká ředitelka Služeb města Pardubic Lea Tomková.



PlněnÍ Programu roZvoJe mo ParDubice iii

Současné  volební  období  se  nezadržitelně  chýlí  ke  konci  a  před  
námi jsou nové volby, ve kterých zvolíte novou reprezentaci našeho 
městského obvodu. Rád bych vás v tuto chvíli informoval o činnos-
ti městského obvodu za uplynulé období, resp. vám připomněl, co 
se za tuto dobu podařilo realizovat z našeho čtyřletého Programu 
rozvoje, a co event. ne. I přes další řádky ale doufám, že nejlepší vi-
zitkou naší práce je vaše rozhlédnutí po okolí a zjištění, co všechno 
se v našem městském obvodě změnilo k lepšímu. Program rozvoje 
našeho městského obvodu najdete na našich webových stránkách 
na  adrese  http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mest-
sky-obvod-pardubice-iii-dubina-drazka/informace-obcanum/pro-
gram-rozvoje/program-rozvoje-mo-pardubice-iii-2011-2014/

životnÍ ProStřeDÍ 
Snad  nejvýrazněji  se  na  tváři  obvodu  projevily  celoplošné  úpravy  
veřejných prostranství, kde došlo k rekonstrukci povrchů komunika-
cí, opravě či doplnění veřejného osvětlení, úpravě zeleně a výměně 
či  doplnění  mobiliáře.  Za přispění  dotace  z programu Regenerace  
panelových sídlišť byla na Dubině dokončena stavba označená jako 
lokalita 5B ve vnitrobloku bytových domů čp. 959, 960 a 961 v ulici 
Jana Zajíce. Zde byly navíc vybudovány nové kontejnerové přístřeš-
ky, dětské hřiště pro mladší děti a hřiště pro míčové hry.  
V následujících dvou letech se bohužel nepodařilo získat dotaci pro 
další část. Přesto věříme, že program bude pokračovat, a proto jsme 
připravili dokumentaci i pro další části sídliště, které jsou vymezeny 
společnou stezkou pro chodce a cyklisty od ulice Blahoutova po uli-
ci Erno Košťála směrem k ulici Lidmily Malé, ulici Bartoňova a k ulici 
Dubinská. Pro tyto lokality bylo již vydáno územní rozhodnutí.  
S velmi pozitivními ohlasy se setkala rekonstrukce centra Dubiny, 
stavba „Centrální osa sídliště severozápad – jihovýchod“, kde byly 
také zřízeny dva bezpečné přechody pro chodce, což vyvolalo úpra-
vu zastávek MHD. Na základě této dobré zkušenosti jsme zahájili 
opravu zpevněných ploch u obchodního centra  Galanta,  kde také 
dojde k rozšíření veřejného osvětlení.  
Naopak se nepodařilo realizovat připravené projekty Rekonstrukce 
vnitrobloku ulic  Na Drážce,  Bezdíčkova,  Sezemická a Věry Junkové 
a Stavební úpravy prostoru u bytového domu čp. 1565-1567 v ulici 
Dašická, Pardubice, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Na základě podnětů občanů byly rozšířeny plochy pro volný pohyb 
psů, a to travnatá plocha u penzionu v ulici Erno Košťála.
Součástí  zvelebování  území  našeho  obvodu  je  i  jeho  pravidelná  
údržba  a  péče  o  čistotu  veřejných  prostranství.  O  to  se  každo-
denně stará naše čtyřčlenná pracovní  skupina,  v posledních dvou 
letech  posílená  o  čtyři  zaměstnance  evidované  na  Úřadu  práce  
v rámci státem dotovaného programu veřejně prospěšných prací. 
Stále rovněž pokračuje naše spolupráce s Věznicí Pardubice, i když 
s úbytkem vězňů,  ke kterému došlo  v důsledku poslední  rozsáhlé  
amnestie, je obsazeno pouze jedno pracovní místo. 
Kromě toho po celé  volební  období  probíhaly  práce  nezbytné  pro  
hezký  vzhled  veřejných  prostranství,  na  které  jsou  občané  zvyklí  
a  zpravidla  je  ani  nevnímají,  jakými  jsou,  seč  trávníků,  ošetřování  
stromů, keřů a ostatní zeleně, starost o likvidaci odpadů, zejména 
přistavování  velkoobjemových  kontejnerů,  likvidace  černých  sklá-
dek apod. 

DoPrava
V oblasti komunikací jsou nejpalčivějším problémem povrchy chod-
níků a přes řadu přetrvávajících problémů se podařilo zjednat ná-
pravu na řadě míst obvodu. Z rozsáhlé akce Oprava chodníků v uli-
cích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami 
rozdělené na 7 etap se podařilo provést již čtyři a první úsek páté, 

ve většině z nich bylo současně rekonstruováno veřejné osvětlení. 
V menším rozsahu to pak byly rekonstrukce přístupových chodníků 
u čp. 1546-1548 v Bezdíčkově ulici a oprava chodníku u MŠ Luďka 
Matury.  Pro  zvýšení  bezpečnosti  chodců  na  stávajícím  přechodu  
pro chodce u křižovatky ulic Dašická a Spojilská byl postaven dělící 
ostrůvek. Na základě podnětů občanů – rodičů žáků docházejících 
do ZŠ Studánka a vedení školy jsme zajistili projektovou dokumen-
taci a příslušná povolení na Zřízení chodníku v ulici Luční a U Školy, 
stavba byla v tomto měsíci zahájena. 
Ve stejném období byly zahájeny stavební úpravy parkoviště mezi 
ulicemi Luční a Dašická, které řeší  rozšíření stávajícího parkoviště 
ze  současných  26  parkovacích  stání  na  cílových  63  parkovacích  
stání. Již dříve bylo dokončeno rozšíření parkoviště v ulici Bezdíčko-
va a návazně rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce, kde byla prove-
dena rekonstrukce stávajících a vybudována nová parkovací místa, 
zpomalovací práh, provedena přeložka veřejného osvětlení a úpra-
va zeleně. Pro další období připravujeme rozšíření parkovacích míst 
v ulici Luční a prodloužení chodníku do ulice Ve Stezkách, na které 
bylo vydáno územní rozhodnutí, které dosud nenabylo právní moci.
Na komunikacích  pro  motorovou  dopravu  byla  provedena  oprava  
krytu vozovky v ulici Bartoňova a také u penzionu v ulici Erno Koš-
ťála, obě akce ve spolupráci s odborem dopravy MmP.
Na zastávkách MHD Slovany, točna a Dubina, penzion byly osazeny 
přístřešky pro cestující. 
Opakovaně byl uplatněn v tomto volebním období požadavek maji-
telů garáží v ul. Věry Junkové na úpravu povrchu komunikace, která 
má nezpevněný povrch a je ve velmi špatném stavu. Obvod provedl 
provizorní úpravu, která se projevila jako málo účinná. Přestože ob-
vod nemá tuto investici ve svém Programu rozvoje, po dohodě se 
zástupci majitelů garáží zadal zpracování projektové dokumentace 
a získal stavební povolení. Nyní jedná s Magistrátem města o zajiš-
tění potřebných financí.   
Jedním z palčivých problémů obvodu je stav chodníků v Dašické uli-
ci. Jejich oprava byla odkládána s poukazem na to, že město zde má 
vyprojektováno zřízení cyklostezky do Černé za Bory. V současné 
době probíhá jednání  s majiteli  pozemků,  což však bude zdlouha-
vý  proces.  Proto  jsme  vyvolali  jednání,  na  němž  bylo  dohodnuto,  
že akce bude rozdělena na etapy, aby část vedenou po stávajících 
chodnících bylo možné realizovat bez zbytečných průtahů.
Již  úplnou samozřejmostí  jsou pravidelné opravy drobných závad 
na  komunikacích  a  jejich  odvodnění,  čištění  a  v  posledních  dvou  
letech  také  splachování  dvou  nejfrekventovanějších  ulic,  Dašické  
a Na Drážce. 
Na základě požadavků občanů bylo prodlouženo veřejné osvětlení 
Na  Drážce,  konkrétně  u  chodníku  podél  dětského  hřiště  „Zelená  
brána“, kde je i přístup k zastávce MHD č. 1, a podél chodníku mezi 
bytovými domy čp. 1557 a čp. 1560. Dále bylo prodlouženo veřejné 
osvětlení v ulici Dubinské k cestě do Spojila. 
Stejně tak byly vyslyšeny připomínky seniorů na vyřešení dopravy 
do nákupního centra na Dubině a od září byla zprovozněna nová lin-
ka MHD č. 26, která propojila, kromě dalších, zastávky v Blahoutově 
ulici, Dubina točna, Dubina penzion, Dubina Dubinská, Dubina sever 
a Dubina centrum a zpět.

volnočaSové aktivity DětÍ a DoSPělých
Na tomto úseku jsme si v Programu rozvoje vytýčili několik priorit, 
které  postupně  nebo  pravidelně  naplňujeme.  V  centrálním  parku  
sídliště Dubina byl vybudován „Fit park pro všechny“. Na měkčený 
povrch bylo osazeno 12 ks venkovních cvičebních strojů pro všech-
ny  věkové  kategorie.  V  jeho  blízkosti,  na  travnaté  ploše  u stáva-
jícího  dětského  hřiště,  vzniklo  centrum volného  času.  Prostor  byl  



oplocen, aby bylo zabráněno volnému pobíhání psů, byl zřízen gri-
lovací  koutek,  ve  kterém  je  ohniště  s  roštem,  lavičky  a  odkládací  
stůl. Opravdovým hitem se stala herní sestava pro větší děti Drak 
Oskar, po jehož instalaci se návštěvnost doslova raketově zvýšila. 
Na Dubině vzniklo také nové hřiště na pétanque vedle restaurace 
U Maxe, bylo upraveno hřiště u domu čp. 973. 
Své centrum pro sport a volný čas získalo i sídliště Na Drážce, mezi 
Galantou a ulicí U Háje, kde již byla dvě dětská hřiště a antukové 
hřiště na volejbal a nohejbal, jehož povrch byl nově upraven. V jeho 
sousedství bylo postaveno hřiště na pétanque, pro větší děti je zde 
streetballový  koš  a  pro  cvičence  až  do  seniorské  kategorie  bylo  
instalováno  8  venkovních  cvičebních  strojů.  Také  ve  vnitrobloku  
za čp.  1564 a čp.  1561 – 1563 v ulici  Na Drážce bylo  provedeno 
oplocení a úprava stávajícího dětského hřiště.
Pravidelně byla prováděna kontrola dětských hřišť a na jejich zákla-
dě  objednávány opravy  dětských herních  sestav  a herních  prvků,  
po dvou letech byl měněn písek v pískovištích. Ta dřevěná nakonec 
dostala barevný nátěr, který vedle veselejšího vzhledu přispěje také 
ke snadnější identifikaci. 
U dětí oblíbené dřevěné sochy pohádkových postav byly pravidel-
ně natírány, u odcizených jsme zajistili  jejich obnovu. Z ostatního 
městského  mobiliáře  je  věnována  největší  pozornost  doplňování  
laviček a jejich údržbě.
V průběhu celého roku pořádáme řadu kulturních, společenských či 
sportovních akcí  pro širokou veřejnost.  Pokud jde o akce pořáda-
né pro naše děti a dospělé, již pravidelně spolupracujeme při jejich 
organizaci s Kulturním centrem Pardubice. V únoru se koná Maso-
pustní tancovačka, v průběhu celého roku se každou soboru konají 
Farmářské trhy, v dubnu Slet čarodějnic, v měsících duben, květen, 
červen a září Promenádní koncerty, v červnu Dětský den, červen až 
září Opékání buřtů na Drážce a na Dubině, poslední prázdninovou 
neděli Studánecké posvícení, v září Dopravní soutěž pro děti a Hry 
pro  seniory,  v  říjnu  Drakiáda,  těsně  před  Štědrým  dnem  Vánoční  
zpívání. 
Městský  obvod  dále  úzce  spolupracuje  při  pořádání  akcí  s  míst-
ními  základními  školami.  Ve  spolupráci  se  Základní  školou  Dubina  
pořádáme  v  září  Vítání  podzimu  zaměřené  na  oslavu  Sv.  Václava  
a ve spolupráci se Základní školou Studánka akci ve stylu hallowee-
nu nazvanou Duchové a strašidla ve Studánce. Velmi oblíbenou akcí 
pořádanou ve spolupráci se základními školami je kurz Počítače pro 
seniory.
Z  finančních  prostředků  našeho  městského  obvodu  byly  poříze-
ny  4  pingpongové  stoly  a  vybavení  pro  hru.  Stoly  jsou  umístěny  
v učebnách základní školy Dubina a slouží pro zájemce zejména ze 
stran seniorů.
Naší  chloubou  je  knihovna  našeho  obvodu,  nejen  jako  místo  pro  
půjčování knih, ale i jako místo setkávání občanů a konání různých 
akcí.  V tomto volebním období byl  v knihovně zprovozněn on-line 
katalog, ve kterém si občané mohou vybírat a rezervovat knihy dle 
svého výběru v teple svého domova. Nově je rovněž možné zapůj-
čení  elektronických  čteček  knih,  půjčování  turistických  laminova-
ných map, zapůjčení dioptrických brýlí. Kromě již zavedených akcí 
zejména pro děti mateřských a základních škol, se v knihovně pořá-
dají různé tematické výstavky a letos nově prázdninové dílničky pro 
děti, které své prázdniny nebo jejich část trávily doma.

beZPečnoSt obyvatel
I  když  z provedených  dotazníkových  šetření  pro  obyvatele  naše-
ho  obvodu  vyplývá,  že  se  cítí  ve  svém  bydlišti  bezpečně,  je  tato  
oblast  nikdy  nekončící  činností,  jejíž  výsledky  ne  vždy  odpovídají  
našim vizím  a představám našich  obyvatel,  ale  je  to  bohužel  od-
vislé  od  chování  některých  jednotlivců,  pro  které  je  porušování  
pravidel lidského soužití téměř normou. Pravidelně spolupracujeme 
jak s Policií ČR, tak s Městskou policií na Dubině, máme dohodnuté 

prioritní dlouhodobé, tak i krátkodobé aktuální úkoly a o jejich plně-
ní a výsledcích jsme pravidelně informováni. MP posílená v tomto 
volebním období o 1 strážníka, vykonává preventivní pochůzkovou 
činnost  zaměřenou na dodržování  veřejného pořádku,  odhalování  
různých  negativních  jevů  včetně  plnění  povinností  majitelů  psích  
kamarádů.  Prosadili jsme rozšíření prostranství, na nichž je zaká-
zána konzumace alkoholu na veřejnosti v ulici Dašické a K Pardubič-
kám. Dvakrát do roka ve večerních a nočních hodinách vykonáváme 
ve  spolupráci  s PČR,  MP  a orgánem sociálně  právní  ochrany  dětí  
kontrolně bezpečnostní akce na dodržování nočního klidu a zákazu 
konzumace  alkoholu  mladistvých,  samozřejmě  mimo  pravidelnou  
pochůzkovou činnost PČR a MP. Podíleli jsme se na tvorbě obecně 
závazné vyhlášky města o zákazu propagace sázkových her, která 
by měla vést k větší ochraně sociálně slabých, mladistvých, snadno 
ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky ply-
noucími z účasti  na některých sázkových hrách,  loteriích a  jiných 
podobných hrách a předcházení záporným jevům spojených s hra-
ním těchto her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování 
veřejného pořádku. Nadále jednáme s Městskou policií  o rozšíření 
kamerového  systému  i  na  území  našeho  obvodu,  stále  však  bez  
hmatatelného  výsledku  z  finančních  důvodů.  S  Městskou  policií  
i PČR řešíme i problém ubytovaných zahraničních dělníků na Hůr-
kách,  jedním z úkolů  těchto orgánů jsou zvýšené kontroly  v  této  
oblasti.

SPráva věcÍ veřeJných
V rámci této kapitoly vedeme náš úřad městského obvodu tak, aby 
byl úřadem pro občany, aby úředníci pracovali efektivně, profesio-
nálně a s max. přiblížením k občanům. Naši úředníci mají  zkoušky 
odborné způsobilosti, na úseku své činnosti znají místní problema-
tiku a území obvodu. Záležitosti svých občanů vyřizujeme po celý 
týden i v poledních pauzách,  tedy kdykoliv  se na úřad v provozní  
době dostaví. Zajišťujeme informovanost občanů o činnosti našeho 
obvodu formou pravidelně vycházejících Zpravodajů, na webových 
stránkách úřadu, pomocí informačních tabulí. V rámci zpětné vazby 
od  občanů  opět  proběhla  dotazníková  akce,  ve  které  jsme  obča-
nům položili řadu otázek, výsledky této akce slouží k většímu cílení 
našich akcí k větší spokojenosti občanů. Masivně spolupracujeme 
s občanskými sdruženími, kluby důchodců a se zástupci samospráv 
bytových  domů  a  snažíme  se  jim  zprostředkovávat  informace,  
ke kterým by se obtížně dostávali.  V posledních dvou letech pro-
běhlo dvakrát školení zástupců samospráv SVJ a družstev na téma 
nový občanský zákoník, informační seminář PANEL 2013+ k využi-
tí  finančního  programu na  rekonstrukce  a modernizace  bytových  
domů,  informační  schůzka  o  kamerových  systémech  týkajících  
se  možností  a  podmínek  monitorování  nejen  společných  prostor  
a o možném napojení na bezpečnostní složky, informační schůzka 
se  seniory  o  možnostech  poskytování  dávek  na  bydlení  spojená  
s konkrétním vyplněním žádostí za účasti zástupce poskytovatele 
těchto  dávek  Úřadu  práce.  Jako  první  v celém městě  jsme rozje-
li  aplikaci  DEJ  TIP,  jako možnost  obyvatel  obvodu upozornit  úřad 
na  závady  a  nedostatky  na  komunikacích  a  veřejných  prostran-
stvích. Iniciovali jsme vydání vyhlášky města o zákazu podomního 
prodeje. V roce 2013 jsme rovněž jako první ve městě zorganizovali 
a-Aukci energií nejen pro občany našeho obvodu. V letošním roce 
jsme  zřídili  bezplatnou  inzerci  pro  občany  v  prostorách  našeho  
úřadu.
Tolik stručný výčet práce a činností Městského obvodu Pardubice 
III za uplynulé volební období. Domnívám se, že každý občan, kte-
rý  chce  vidět,  může  posoudit,  jak  se  k  lepšímu  mění  tvář  našeho  
městského obvodu, i když samozřejmě je to nikdy nekončící práce 
a stále je co vylepšovat. 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III
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eDiSon PřiJel Za žáky Zš Dubina

Koncem  června  proběhl  na  ZŠ  Pardubice  –  Dubina  vzdělávací  projekt  
EDISON realizovaný mezinárodní neziskovou organizací AIESEC. Projekt 
EDISON je vzdělávacím projektem, který podporuje multikulturní vzdělá-
vání mladých lidí a motivuje žáky ke zlepšení komunikačních dovedností 
v anglickém jazyce.
Do naší školy přijelo 8 vysokoškolských studentů z různých zemí. Výběr 
zemí  byl  pro naše žáky zajímavý,  protože se mohli  setkat se zástupci  
zemí,  které  jsou  nám  kulturou  bližší,  ale  i  se  studenty  z  jiných  konti-
nentů. Navštívili  nás Olga z Ruska,  Emir z Bosny a Hercegoviny,  Noah 
z USA, Sonia z Hong Kongu, Marco z Mexika, Misha z Indie, Yuwei z Číny, 
Annah z Brazílie. Celý projekt byl veden v anglickém jazyce. Studenti se 
dokázali přiblížit jazykovým schopnostem žáků. 
Do projektu byli zapojeni žáci třetích až devátých tříd. Studenti měli při-
pravené velmi zajímavé prezentace o svých zemích, do výukových bloků 
zařazovali také např. zpěv, hry, ukázku tance. Žáky velmi oceňovaný byl 
i program středečního dne Global Village.  Každý ze studentů si v ten-
to den připravil na nádvoří školy svůj stánek představující danou zemi. 
Tak jsme si mohli prohlédnout typické výrobky, něco ochutnat, poznat 
tradiční oděv i výrobky, nechat si zapsat své jméno čínskými či indický-
mi znaky. Misha z Indie zájemce ozdobila hennou a Annah vedla výuku 
brazilských tanců. 
Projekt byl hodnocen pozitivně a pochvalně ze strany pedagogů, rodičů, 
ale hlavě žáků, a to nás těší obzvláště.  O zajímavé aktivity projevila zá-
jem i média. Studenti a zástupci školy byli oficiálně přijati na Magistrátu 
města Pardubic. 
Při závěrečném ceremoniálu bylo více než jasné, že projekt, jehož cílem 
je multikulturní výchova a rozvoj komunikačních dovedností v anglickém 
jazyce, na naší škole uspěl. Neskrývaný smutek z loučení na obou stra-
nách, slova ocenění a chvály, to vše nás vedlo k tomu, že jsme projektu 
Edison na vysvědčení napsali jedničku.

Mgr. Ivana Rozinková, zástupkyně ředitele

několik názorů našich žáků
•  Projekt Edison se stal jednou z nejoblíbenějších akcí naší školy. A není 

se  co  divit.  Je  to  moderní  projekt  a všichni  si  ho  se  stejnou vervou,  
jakou měli účinkující studenti z různých zemí světa, řádně užili.

Žák 9. ročníku
•  Bylo to super. Cizinci byli v pohodě, hodně jsme se naučili. Bylo dobré, 

že jsme se mezi sebou bavili anglicky. Studenti by mohli v naší škole 
zůstat déle. Žákyně 8. ročníku

•  Zajímavý zážitek. Projekt se nám moc líbil. Naučili jsme se nová slovíč-
ka, procvičili angličtinu, poznali hodně nového o jiných zemích. Studen-
ti byli milí, mrzí nás, že tu mohli být tak krátce. Žáci 7. ročníku

•  Byla to velká příležitost potkat lidi rozdílného původu, kultury i nábo-
ženství.  Hodně jsem se dozvěděl  a hezky jsem se pobavil.  Hodně se 
mně to líbilo. Žák 6. ročníku

SlouPy veřeJného oSvětlenÍ  
ZachraňuJÍ životy

Už téměř rok vídáme na více než jedenácti tisícovkách sloupů veřejného 
osvětlení  v  Pardubicích,  které  vlastní  akciová  společnost  Služby  měs-
ta Pardubic,  unikátní  označení  v podobě zeleného štítku.  Štítek  slouží  
jako pomoc integrovanému záchrannému systému v rámci orientace při 
dopravních nehodách, záchraně lidských životů a dalších nepředvídatel-
ných situacích, které mohou v ulicích města nastat. 
Projekt,  který připravily a realizovaly Služby ve spolupráci  s hasiči,  zá-
chranáři,  policisty  a  odborníky  z  oboru  geografie,  si  vyžádal  více  než  
roční přípravy. Ty zahrnovaly například zápis čísel stožárů do digitálních 
map a také propojení vzniklé databáze s operačním prostředím složek 
integrovaného záchrannému systému.
„Štítky by měly pomoci zlepšit orientaci lidí v místě vzniklých kritických si-
tuací. Mají proto výraznou zelenou barvu, obsahují logo Služeb města Par-
dubic a šestimístné identifikační číslo. První trojčíslí označuje ulici a druhé 
trojčíslí číslo sloupu veřejného osvětlení. Navíc každé číslo je vázané na sou-
řadnice GPS,“ vysvětluje ředitelka Služeb Lea Tomková.

V rámci programu rozvoje pořádá Městský obvod Pardubice III  
ve spolupráci se ZŠ Dubina a ZŠ Studánka

POČÍTAČE  
PRO SENIORY
Kurz pro seniory o celkové délce 10 lekcí  
se uskuteční  v měsících říjen až prosinec roku 2014.
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   
Mgr. Jakub Kvaček a Mgr. Jiří Mandys.

Termín bude upřesněn podle Vašeho zájmu.
• pro ZŠ Dubina více informací na tel. čísle: 466 262 878, 602 280 707 
kontaktní osoba Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy
• pro ZŠ Studánka více informací na tel. čísle 466 651 602 
kontaktní osoba Mgr. Ivana Nejedlá – ředitelka školy

DÍvčÍ háZená v ParDubicÍch

Po srpnových soustředěních, kde naděje Dámského házenkářského klu-
bu Pardubice nabíraly fyzičku a vytrvalost, se družstva přípravky, mini-
žaček, mladších i starších žaček, mladších i starších dorostenek naplno 
vrhnou do soutěží sezony 2014/2015. A protože se v uplynulé sezoně 
celkem dařilo,  je na co navazovat o co bojovat,  ale také co zlepšovat. 
Hráčky DHK Pardubice přivezly v minulosti z nejrůznějších soutěží doma 
i  v zahraničí  řadu pohárů,  hromadu medailí  a  především spoustu cen-
ných zkušeností. A to nejen sportovních. Společně strávený čas na tré-
ninku,  na  cestách  i  při  zápasech  vytvořil  skvělý  kolektiv  dívek  vedený  
trenéry a podporovaný rodiči! 
Házenkářský klub má své hřiště v nafukovací hale na Dukle, kde se hrají 
zápasy a v zimním období se tady také trénuje pod vedením zkušených 
trenérů, kteří rádi přivítají nové tváře. Ať už mezi ty nejmenší nebo starší 
a zkušenější děvčata. V Pardubicích začínala i současná česká reprezen-
tantka Klára Černá. 
DHK Pardubice je též pořadatelem tří turnajů dívčí házené!    



Přeměna centra Dubiny byla završena instalací sochy Vítězství, kterou měs-
to zapůjčilo obvodu místo jejího původně uvažovaného ponoření do hlubin 
zatopeného lomu. Nový vzhled tohoto prostranství se setkal s natolik klad-
nými ohlasy, že jsme se rozhodli opravit zpevněné plochy také u obchodní-
ho centra Galanta. Projekt byl připraven v rekordně krátkém čase a podařilo 
se do něj zahrnout i veřejné osvětlení prostoru mezi objekty. 
Na  Slovanech  bylo  provedeno  předláždění  dalšího  úseku  ve  Spojilské  
ulici,  od Hramatu  po křižovatku  s Raabovou.  Ve spolupráci  s  investič-
ním oddělením Magistrátu byla také zahájena výstavba chodníku v ulici 
U Školy a Luční, na který netrpělivě čekají žáci ZŠ Studánka. Současně 
probíhají stavební úpravy parkoviště na křižovatce ulic Dašické a Luční, 
které mají přinést především zvýšení počtu parkovacích míst.
Dětem  udělal  radost  především  Drak  Oskar  v  centru  volného  času  
na Dubině, kde je nyní opravdu živo od rána do večera. Vznikl zde také 
piknikový kout tvořený venkovním grilem a dvěma betonovými soupra-
vami stolu a lavic. Na plochu bylo umístěno dalších 12 laviček. Rekreačně 
sportovní areál vznikl také Na Drážce, kde jsme upravili antukový povrch 
hřiště na volejbal a nohejbal a postavili nové hřiště na pétanque. Ke stá-
vajícímu dětskému hřišti a streetballovému koši bylo nově vybudováno 
hřiště na pétanque a umístěno 8 venkovních cvičebních strojů, které se 
tolik osvědčily ve Fit parku na Dubině.

Ing. Luboš Tušl
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Vytrvalé jednání Městského obvodu Pardubice III s Dopravním podnikem města Par-
dubic přineslo příznivý výsledek – od 1. září 2014 můžete využít prodloužení linky číslo 
26. Za nákupy do centra Dubiny vás ve školním roce odveze autobus MHD ze zastávky 
• Blahoutova ulice v 9:20 • Dubina, točna v 9:21 • Dubina, penzion v 9:22 • Dubina, 
Dubinská v 9:23 • Dubina, Sever 9:25 a na zastávce Dubina centrum vystoupíte v 9:26.
Nakupovat v obchodních domech, zastavit se  v lékárně, pro noviny, projít se po nově 
zrekonstruovaném centru můžete přibližně hodinku. Zpět ze zastávky Dubina, cent-
rum autobus odjíždí v 10:24 opačným směrem přes zastávky Dubina, Sever; Dubina 
Dubinská; Dubina, penzion; Dubina, točna až do Blahoutovy ulice.

žák DubinSké školy miniStrem

Jedenáctiletý Jakub Zeman ze základní školy Pardubice - Dubina si v pá-
tek 30. 5. 2014 vyzkoušel roli ministra školství. Vyhrál totiž výtvarnou 
soutěž „Jeden den ministrem“, při které děti z prvního stupně základních 
škol malovaly ideálního učitele. Té se zúčastnilo více než 2200 dětí ze 
dvou stovek škol České republiky.
Osmičlenná  porota  v  čele  s  ministrem  Marcelem  Chládkem  nakonec  
vybrala  obrázek  Jakuba,  pro  který  hlasovalo  pět  porotců.  Jakub se  na 
jeden den stal ministrem školství a skutečně řídil ministerstvo školství 
od deváté hodiny ranní do odpoledních hodin.

Na Jakuba na nádraží čekal řidič s autem označeným „Dětský ministr škol-
ství“.  Na ministerstvu Kubu přivítal  ministr  školství  a  poté se  zúčastnil  
porady s náměstky a sportovními reprezentanty. Jako „inspektor“ navští-
vil jednu základní školu v Praze a na závěr se setkal s novináři při tiskové 
konferenci. Jakub si celý den užil a získal spoustu zajímavých zkušeností.

Mgr. Edita Kárychová – třídní učitelka

informace Z oDboru DoPravy  
a životnÍho ProStřeDÍ

na nákuP linkou čÍSlo 26

vÍtánÍ PoDZimu na DubinSké škole 
Již traDicÍ 

PřeDnáška o hiStorii

v úterý  23.  září  2014 od  10.00 h  do  16.00 h  se  ZŠ  Dubina  opět  
zahalí do barev nadcházejícího ročního období.
Již popáté se na prostranství před školou bude konat akce Vítání pod-
zimu.  Všechny  žáky  a  návštěvníky  pozdraví  svatá  Ludmila  a  svatý  
Václav s družinou. Poté se celá škola v barevném průvodu projde síd-
lištěm.   Žáci,  malé  děti  z  mateřských  škol  i  široká  veřejnost  si  budou  
moci užít den plný her, tvoření a úkolů. Připraveno bude např. zdobení 
perníčků, keramická dílna, ukázka práce dráteníka, výtvarná dílna, tvoře-
ní pavoučků pro štěstí, cvrnkání oříšků do jamek, házení šišek na cíl. Pro 
návštěvníky budou připraveny i  některé typicky podzimní aktivity jako 
výlov kapříků či pečení brambor.  Atmosféru akce zpříjemní reproduko-
vaná hudba.  S organizací pomohou učitelé, starší žáci druhého stupně 
i ostatní zaměstnanci školy. Doufáme, že se všichni příjemně naladíme 
na přicházející roční období. 
Tato akce se uskuteční  již tradičně ve spolupráci s Městským obvodem 
Pardubice III.  Mgr. Bc. Ludmila Kozáková – ředitelka školy

židova, vystrkova, Studánky a Dubiny 
dne 8. října 2014 od 17 hodin, v prostorách kD Dubina

Přednáška z cyklu „Poznej historii městské části, kde žiješ“ seznámí 
s historií třetího pardubického obvodu.

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

středa 17. září 2014  
14 – 18 hodin • centrální park Dubina

 • sportovní soutěže – petanque, stopovaná, kuželky, přehazovaná, 
orientační chůze, hod na cíl atd. – o ceny • vědomostní soutěže, kvízy 

atd. o ceny • chůze s trekovými holemi – výuka, ukázky • zdarma 
měření tlaku • zdravotní poradna • občerstvení

Akce proběhne pouze za příznivého počasí.

HRY PRo SENIoRY
novinka
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co náS letoS Ještě čeká… kulturnÍ a Jiné aktivity Do konce letošnÍho roku

Poslední  srpnovou  neděli  jsme  se  chtěli  společně  s Vámi  a dětmi  při  již  
osmém ročníku „Studáneckého posvícení“ rozloučit s letošními letními 
prázdninami. Ovšem rozmarné počasí bylo jiného názoru a pršelo a pršelo. 
Takže,  i  když  bylo  vše  připraveno,  organizátoři  i  všichni  účastníci  museli  
vše zabalit a Studánecké posvícení se nekonalo. Omlouváme se, ale větru 
a dešti stále ještě neporučíme J. Alespoň touto cestou přejeme školákům 
šťastné vykročení do nového školního roku a hodně studijních úspěchů.
Poslední  letošní  „opékání  buřtů“  se  bude konat  12.  září  2014,  z dů-
vodu  rekonstrukce  prostranství  u  restaurace  Galanta,  mimořádně  
za restaurací na travnaté ploše. Snad nás tentokrát počasí „nevypeče“. 
K poslechu a k příjemně strávenému večeru zahraje kapela Elixír. Dobrou 
náladu a vlastní buřtíky sebou.
Další zářijovou akcí bude ve čtvrtek 25. září 2014 „Promenádní kon-
cert“ na Dubině. Od 16:30 si přijďte letos naposledy poslechnout a za-
notovat  si  své  oblíbené  písničky  s  dechovým  orchestrem  Pardubická  
šestka. Jako doprovodný program vystoupí mažoretky PM Stars.
Městský obvod Pardubice III přichází v letošním roce s dalšími novinka-
mi jak pro děti, tak i starší občany. 
Ve středu 10.  září  2014 od 13:30 do 17:00 hod se v  lesoparku Dubina 
uskuteční  „Dopravní  soutěž  pro  děti“.  Myšlenkou  pořádání  akce  je  
osvěta a informovanost, otestování si dopravních znalostí u školních dětí 
po návratu z letních prázdnin. Děti si budou moci vyzkoušet své znalosti 
dopravních značek, znalosti dopravních předpisů, ale i zkontrolovat si své 
kolo, zda odpovídá pravidlům a bezpečnému provozu.  
Dále ve středu 17. září 2014 se uskuteční od 14:00 do 18:00 hod „hry 
pro  seniory“.  Sportovní  klání  budou  probíhat  na  petanguovém  hřišti  
v centru Dubiny, na ploše před základní školou Dubina a na sportovním 
hřišti u základní školy a také v lesoparku Dubina. Pro první ročník her je 
připravena řada soutěžních disciplín.  
Ve  spolupráci  se  základní  školou  Dubina  se  i  letos  uskuteční  dne  23.  
září  2014  od  10  do  18:00  h   „vítání  podzimu“  zaměřené  na  oslavu  
Sv. Václava. Oslava bude zahájena průvodem žáků a učitelů ZŠ Dubina 
v kostýmech v barvách podzimu.
I v letošním roce si nejen děti, ale i rodiče mohou připravit draka a 19. říj-
na se zúčastnit druhého ročníku „Drakiády“. Program bude obohacen 

o spoustu soutěží pro malé a opět bude vyhlášen ten nejlepší a nejkrás-
nější drak. Akce se uskuteční na prostranství před ZŠ Dubina a přejme si 
jen krásné počasí a silný a příznivý vítr.
Ve spolupráci  se  Základní  školou  Studánka  se  31.  října  2014  listopadu  
od 17:00 uskuteční „Strašidelná stezka“ v halloweenském duchu. Sou-
těže v čarovných disciplínách budou probíhat v prostorách ZŠ Studánka.
Velmi nás těší zájem ze strany starších občanů našeho městského ob-
vodu o „Počítače pro seniory“. Proto zajisté potěšíme všechny zájem-
ce o tento kurz, od října do prosince budou opět probíhat v učebnách 
informačních technologií na ZŠ Dubina a Studánka další výukové hodiny, 
kterými účastníky provedou zkušení lektoři.
Až  do  konce  roku  se  na  tržnici  na  Dubině  každou  sobotu  od  6:00  
do 12:00 konají „farmářské trhy“. V nabídce prodejců najdete zejmé-
na  doma  vypěstovanou  zeleninu  a  ovoce,  med  a  medovinu,  pekařské  
a cukrářské výrobky.
Těsně před Štědrým dnem se 23. prosince opět sejdeme v centru Dubi-
ny a společně s přáteli u krásně vyzdobeného vánočního stromečku si 
při „vánočním zpívání“ zpříjemníme čekání na ten nejkrásnější a nej-
kouzelnější  den v roce. Při  koledách a vánočních písních zapomeneme 
na předvánoční shon.
Městský  obvod  Pardubice  III  nechal  nově  vybudovat  na  svém  území  
dvě  petanguová  hřiště.  Jedno  na  Dubině  poblíž  hospody  U  Maxe  
a druhé vedle  restaurace Galanta.  Kdo nemá vlastní  vybavení  pro  hru 
nemusí zoufat, koule je možno zapůjčit u personálu obou restaurací.
Další akcí, podporovanou Městským obvodem Pardubice III z vlastních 
finančních prostředků je „Stolní tenis pro seniory“, jako aktivita pro 
dříve  narozené  a  coby  možná,  lékaři  doložená  prevence  Alzheimerovy  
nemoci.  Zahrát si  samozřejmě mohou přijít  i  jiné věkové kategorie zá-
jemců.  Byly  zakoupeny  4  pingpongové  stoly,  včetně  pingpongových  
pálek a míčků. Stoly byly přes letní prázdniny umístěny v tělocvičně ZŠ 
Dubina, od září budou přesunuty do přízemí pavilonu A. Vstup do školy 
je přes školní hřiště, kde je možno si u správce zapůjčit sportovní náčiní. 

Ing. Irena Štěpánková
tajemní humanitní komise

Petangue na Dubině a Drážce

Přijďte  si  zahrát  na nově  vybudovaných petanquových hřištích  
na Drážce v blízkosti  restaurace galanta a na Dubině vedle re-
staurace u maxe.
Nemáte-li vlastní vybave-
ní pro hru, můžete si herní 
sadu zapůjčit u personálu 
restaurací.
nová hřiště byla 
pořízena z finančních 
prostředků  
městského obvodu 
Pardubice iii.

StolnÍ teniS Pro Seniory

sportovní aktivita pro dříve narozené jako prevence Alzheimerovy nemoci
kdy?

od 1. září 2014 pondělí až pátek
od 16:00 do 21:00 hod

kde?
Pavilon a přízemí Základní školy Dubina

vstup přes hřiště ZŠ Dubina, od 1. listopadu vstup přes školní tělocvičnu
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.



Slovo StaroSty

vážení spoluobčané, 
otevíráte Zpravodaj, který je ne-

jenom poslední v letošním roce, ale 
současně i první v novém volebním 
období  let  2015–2018.  S  obměně-
ným složením orgánů našeho obvo-
du vzešlého z říjnových voleb do za-
stupitelstev obcí se budeme snažit 
navázat  na  dosavadní  práci.  Jsem  
velmi  poctěn  tím,  že  jste  mi  svými  
hlasy  umožnili  vykonávat  i  nadále  
funkci  starosty  městského  obvodu  
a slibuji,  že budu svoji  funkci  vyko-

návat svědomitě, v zájmu městského obvodu a jeho občanů.
Se začátkem nového roku a zejména začátkem nového volebního 

období je před námi spousta práce. V současné době připravujeme Pro-
gram rozvoje Městského obvodu Pardubice III na celé volební období. 
Jedná  se  o  základní  programový  dokument,  ve  kterém  jsou  zahrnuty  
všechny  důležité  plánované  aktivity  v  oblasti  dopravy,  životního  pro-
středí, bezpečnosti občanů a volnočasových aktivit, které bychom chtěli 
postupně naplňovat.  Při  přípravě  tohoto  dokumentu je  důležitá  nejen  
naše znalost místního prostředí,  ale i zpětná vazba od Vás – občanů.  
V  každém  případě  využijeme  Vámi  vyplněných  dotazníků  v  letošním  
roce, kde jste tato témata rovněž hodnotili a poskytli nám řadu užiteč-
ných informací. S ohledem na plánovaný rozpočet našeho obvodu zahr-
nující především transfery na údržbu a péči o veřejná prostranství a ko-
munikace, a nikoliv velké investiční akce, se budeme snažit, aby některé 
naše zejména dlouhodobě plánované investice byly zahrnuty do dlouho-
dobého finančního plánu města Pardubice. Je to například úprava zpev-
něných ploch u garáží v ulici Věry Junkové, oprava chodníků Na Drážce 
č.p. 345–358 a č.p. 1535–1564 ale i další připravené investice.

Současně  s  přípravou  tohoto  dokumentu  jsme  zpracovali  návrh  
rozpočtu  městského  obvodu  na  rok  2015,  který  ve  zkrácené  podobě  
naleznete uvnitř Zpravodaje. Rozpočet z hlediska našich příjmů je kon-
cipován tak, aby především pokryl, kromě povinných výdajů, naše výdaje 
v oblasti údržby a péče o veřejná prostranství, dětská hřiště, komunika-
ce a veřejnou zeleň a další  drobné investiční  akce.  Na velké investiční  
akce směřující do revitalizace sídlištních ploch, které jsou již připraveny 
k realizaci se budeme snažit získat dotace. 

V minulém čísle Zpravodaje jste se mohli  seznámit s plněním Pro-
gramu  rozvoje  městského  obvodu  za  minulé  volební  období  a  uvnitř  
tohoto čísla s přehledem dokončených akcí v poslední době i celkovým 
přehledem co se udělalo a za kolik v roce 2014. Nebudu se proto více 
na tomto místě na toto téma rozepisovat a vrátím se k příjemným té-
matům tohoto období.

Určitě jedno z nich je krásný předvánoční čas. Proto jako obvykle vás 
chci pozvat, a rád se s vámi potkám, na poslední naší akci tohoto roku, 
a to na Vánočním zpívání, které se uskuteční v úterý 23. prosince od 17 
hodin u vánočního stromu na Dubině, kde je pro vás i vaše děti opět při-
praven příjemný kulturní program prodchnutý vánoční atmosférou. 

Také chci touto cestou vyjádřit své poděkování všem svým spolu-
pracovníkům na úřadě městského obvodu i všem členům rady a zastu-
pitelstva za celoroční práci a vlastně i za práci celého volebního období.

Přeji vám krásné a šťastné vánoční svátky, hodně zdraví a vzájem-
ného porozumění a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2015.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III
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Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
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Městský obvod Pardubice III vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
• úterý 23. 12. 2014 • od 17 hodin •

• centrální park Dubina •
Vystoupí kapela „Pouta“  

a dětský pěvecký sbor při ZŠ Studánka „Světlušky“

a k tomu: 

• Ježíškova pošta • vánoční kolotoč • vánoční pečivo • 
• teplý svařák • teplý mošt pro děti • svíčky, dárky



co Se uDělalo a Za kolik v roce 2014

Závěrem roku předkládáme občanům přehled o celkové činnosti Měst-
ského  obvodu  Pardubice  III  v  oblasti  životního  prostředí  a  v  oblasti  
dopravy v roce 2014. Výčet neobsahuje veškeré položky rozpočtu, ně-
které jsou kumulované a některé částky jsou odhadnuté, protože daná 
činnost ještě probíhá.
Vedle investičních akcí, které jsou dobře viditelné, a zajišťování nezbyt-
ných pravidelně se opakujících činností, které vnímáme jako samozřej-
mý  standard,  provádíme  v  každém roce  celou  řadu  drobnějších  oprav  
a úprav na přímé žádosti obyvatel, zástupců samospráv nebo společen-
ství vlastníků domů, nebo na základě vlastní dozorové činnosti.   

SluŽby a iNveStice kaPitoly ŽivotNÍ ProStŘeDÍ
•  Centrum volného času na Dubině ........................................ 1 067 973 Kč 

víceúčelový herní prvek Drak Oskar včetně pryžové dopadové plochy,  
piknikový kout tvořený venkovním grilem a dvěma betonovými  
soupravami stolu a lavic a dalších 12 laviček

• Stavba hřišť na pétanque Na Drážce a na Dubině  ............... 129 424 Kč
•  Opravy hřišť  ................................................................................. 164 712 Kč 

opravy a údržba povrchů a součástí hřišť
•  Fit park Na Drážce ..................................................................... 282 688 Kč 

instalace 8 cvičebních strojů a dopadové plochy
•  Opravy dětských hřišť  ............................................................... 386 141 Kč 

opravy a údržba herních prvků, pískovišť a zajištění předepsaných 
prohlídek a revizí

•  Opravy laviček a ostatního mobiliáře  ...................................... 263 217 Kč 
dodavatelsky i svépomocně zajišťované opravy a nátěry laviček, dřevě-
ných soch a ostatního mobiliáře, podstavec pod sochu a její instalace, 
nákup materiálu na údržbu

•  Ošetřování veřejné zeleně, zahradnické služby  ................. 1 214 803 Kč 
celoroční smlouva se SmP na péči o zeleň, výsadba květin a keřů, zálivka

•  Seč trávníků a sběr listí  ......................................................... 1 609 951 Kč 
provádí se 7 sečí trávnatých ploch na území obvodu, poslední je spojena 
se sběrem spadaného listí, navíc seče plochy volného času; zajišťují SmP

•  Péče o stromy  ............................................................................ 248 280 Kč 
prořezy a kácení stromů, výsadba a materiál na doplnění ploch (kompost, borka)

•  Přistavování velkoobjemových kontejnerů  
na komunální odpad  ................................................................. 632 500 Kč 
sběr, odvoz a likvidace odpadů z velkoobjemových kontejnerů přistavova-
ných na 11 stanovištích dle harmonogramu 

•  Obsluha a výsyp odpadkových košů  ...................................... 336 750 Kč 
výsyp 105 košů 3x týdně, v zimě 1x týdně dle smlouvy

•  Obsluha a výsyp košů na psí exkrementy  .............................  237 160 Kč 
výsyp 55 košů 2x týdně, v zimě 1x týdně, včetně doplňování  
sáčků při výsypu košů

•  Ostatní služby odpadového hospodářství ............................. 107 203 Kč 
likvidace černých skládek, opravy odpadkových košů, odpad  
z činnosti Úřadu MO a jeho pracovní čety apod.

SluŽby a iNveStice kaPitoly DoPrava
•  Oprava chodníků v ulicích Spojilská a Hraniční  .................. 3 168 115 Kč 

rekonstrukce chodníku vč. veřejného osvětlení ve dvou úsecích
•  Oprava veřejných ploch u obchodního centra Galanta  .... 1 847 022 Kč 

rekonstrukce komunikačních ploch, instalace veřejného osvětlení  
a mobiliáře, projektová dokumentace

•  Asfaltový povrch vozovky a parkovišť Jana Zajíce 714  ... 1 086 840 Kč 
•  Oprava přístupové komunikace k BD 1245 Na Okrouhlíku .....85 860 Kč 
•  Oprava chodníků v Luční  .......................................................... 528 493 Kč 
•  Oprava chodníku v ulici Jana Zajíce 983  ................................ 183 858 Kč 
•  Oprava chodníků v Dašické  ...................................................... 238 237 Kč 

přeložení dlažby v úseku od křižovatky s ul. K Pardubičkám  
po čp. 290  

•  Opravy ostatních chodníků  ...................................................... 339 908 Kč 
opravy výtluků, propadů, trhlin a dalších závad 

•  Opravy komunikací  ..................................................................... 517 148 Kč 
opravy výtluků, propadů, trhlin a dalších závad

•  Veřejné osvětlení  ....................................................................... 296 102 Kč 
realizace osvětlení chodníku od domu Na Drážce 1549  
do ul. Na Okrouhlíku a parkoviště V Zahrádkách, projekt VO Na Hůrkách   

•  Ostatní projektové práce  ........................................................ 208 065 Kč
•  Údržba a opravy odvodnění komunikací  ................................  157 939 Kč 

čištění silničních vpustí, opravy odvodňovacích roštů na chodnících 
a doplňování mříží a kalových košů kanalizačních vpustí 

•  Čištění komunikací  .................................................................... 133 846 Kč 
čištění chodníků na základě smlouvy o zařazení odsouzených do práce, 
splachování vozovek a likvidace odpadu z čištění komunikací

Ing. Luboš Tušl
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
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PoSkytNutÍ DotacÍ  
Z foNDu kultury, SPortu, mláDeŽe  

a volNého čaSu v roce 2015

Stejně tak jako v  letech minulých,  i v  roce 2015 bude městský obvod 
podporovat jednotlivé kulturní a sportovní akce pořádané na území své-
ho obvodu formou finančního příspěvku na zajištění dané akce. Do konce 
letošního roku mohou zájemci podávat žádosti o dotace z fondu kultury, 
sportu, mládeže a volného času poskytované Městským obvodem Par-
dubice III v roce 2015. Pravidla pro jejich poskytování i aktuální žádost 
pro rok 2015 najdete na našich webových stránkách www.pardubice.eu 
(úřad - městské obvody – MO III – formuláře.

Ing. Irena Štěpánková, tajemník humanitní komise

maSoPuStNÍ taNcovačka

sobota 7. února 2015 od 19:00 hodin, sál kD Dubina 

Městský obvod Pardubice III pořádá ve spolupráci s Kulturním  
centrem Pardubice v sobotu 7. února 2015 již tradiční společenskou 

akci s názvem „Masopustní tancovačka“. 
Krom muziky k poslechu a především k tanci v podání skupiny Pohoda 
bude vystupovat folklorní soubor Lipka. Připraveno bude občerstvení 
typické pro masopustní období – klobásy, jitrnice, tlačenka a chleba se 

škvarky. 
Přijďte se zkraje nového roku pobavit, zatancovat a třeba i něco vyhrát 

v bohaté tombole.
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ZáklaDNÍ škola ParDubice – StuDáNka

ZáklaDNÍ škola DubiNa  
váS Zve Na

ZáklaDNÍ škola ParDubice – StuDáNka 
Je ZaPoJeNa v mNoha ProJektech

Současná doba nabízí školám možnost zapojovat se partnersky do růz-
ných projektů. Základní škola Pardubice – Studánka této možnosti vyu-
žívá a v tomto školním roce vedle projektů Ovoce do škol, Mléko do škol, 
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 
a projektu Podpora učitelů při zavádění inovací do výuky, které ve škole 
pokračují  z předchozího období,  se připojila k projektům novým, probí-
hajícím v letošním školním roce. Projekt Tablety do škol – pomůcka pro 
pedagoga ve světě digitálního vzdělávání je určen především učitelům, 
kteří se budou po celý školní rok vzdělávat v oblasti ICT. V rámci projek-
tu Otazníky zdraví se žáci 4. a 5. tříd zúčastní interaktivních programů 
Zdravé zuby a Cyklista pod lupou, ve 4. třídách pracují učitelé v hodinách 
tělesné výchovy s žáky podle připravených metodik, které ověřují zvy-
šování  fyzické  zdatnosti  žáků  v  průběhu  školního  roku.  Díky  projektu  
Atletika pro děti do škol škola získala mnoho nových pomůcek pro výuku 
atletiky na 1. stupni. Škola je zapojená do projektu Rozvoj lektorských 
a mentorských dovedností pedagogů základních škol – jedná se o pro-
jekt zaměřený na rozvoj kompetencí učitelů českého jazyka. Velmi dobře 
byl ve škole žáky přivítán rodilý mluvčí francouzského jazyka, který bude 
v rámci projektu Cizí jazyky pro život celý školní rok ve škole působit. 
Odpolední kroužky francouzštiny jsou naplněné mnoha zájemci o tento 
jazyk  z  řad  žáků,  rodilý  mluvčí  navštěvuje  různé  předměty  s krátkými  
vstupy ve francouzštině, žáci i učitelé s ním komunikují rovněž v anglic-
kém jazyce. Vedení školy

zve rodiče, budoucí prvňáčky, bývalé žáky a všechny další příznivce 
naší školy na 

Den otevřených dveří
dne 14. a 21. ledna 2015.

14. ledna od 9.00 do 12.00 hodin můžete zhlédnout práci  
ve vyučovacích hodinách,

21. ledna od 14.00 do 16.30 hodin budou připraveny výstavky prací 
žáků, prohlídka školy a práce zájmových kroužků.

Prohlídka školy začne vždy v celou hodinu: 14. ledna v 9, 10 a 11 
hodin, 21. ledna ve 14, 15 a 16 hodin u vchodu do hlavní budovy.

Bližší informace o škole zjistíte na www.zs-studanka.cz,  
případně na telefonu 466 654 313.

Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy

Den otevřených dveří pro budoucí  
prvňáčky a jejich rodiče

21. a 22. ledna 2015
8:00 h.–12:30 h. na pavilonu B – 1. stupeň, 

 12.30 h.–16.00 h. na pavilonu B – školní družina,

v 8.00 h.; 9.00 h.; 10.00 h.; 11.00 h.; 12.00 h.; 13.00 h. prohlídka  
areálu školy s výkladem – sraz účastníků prohlídky ve výše uvedený 

čas ve vestibulu pavilonu B.

Budete mít možnost • prohlédnout si prostory nově opravené školy • 
vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí • nahlédnout do vyučovacích 

hodin • sledovat práci v družině, v kroužcích. 

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková –  ředitelka školy

iNformace k výběru mÍStNÍho  
PoPlatku Ze PSů Pro rok 2015

Místní poplatek ze psů je zaveden a jeho výše stanovena obecně závaz-
nou vyhláškou města č. 7/2010 „O místním poplatku ze psů“. 
Roční  poplatek  činí  1  200 kč  za  jednoho  psa.  Pokud  jde  o  obyvatele  
rodinného domu, či poživatele důchodu, jako jediného příjmu, činí roční 
poplatek 200 kč za jednoho psa a je splatný nejpozději do 15. března 
2015. 
Činí-li sazba za jednoho psa více než 400 Kč, je možno poplatek hradit 
ve dvou stejných dohodnutých splátkách, a to nejpozději do 15. března 
a do 15. listopadu, či ve čtyřech stejných dohodnutých splátkách, a to 
nejpozději do 15. března, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu.
Na  přelomu  měsíce  února  a  března  proběhne  distribuce  složenek  pro  
placní místních poplatků pro rok 2015 do domovních schránek poplatní-
kům našeho městského obvodu. Pro bezproblémové doručení složenek 
je zapotřebí,  aby byly domovní schránky řádně označeny jmény všech 
osob s trvalým pobytem na dané adrese. Případné nedoručení či ztráta 
složenky/složenek nezbavuje občana/poplatníka jeho poplatkové povin-
nosti. Zasílání složenek je totiž nadstandardní službou občanům, poplat-
ková  povinnost  vzniká  na základě  zákona  a obecně  závazné  vyhlášky  
města.
Poplatky lze hradit hotově na pokladně Úřadu městského obvodu Par-
dubice  III,  Jana  Zajíce  983.  Dále  je  možno  hradit  poplatky  složenkou  
na poště či bankovním převodem dle dispozic na složence. 
Bližší informace k poplatkové povinnosti podá referentka odboru eko-
nomického a vnitřních věcí – Petra Lemberková, tel. 466 799 138; mob. 

602 172 160.
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Welcome to the School DubiNa

Dubinská škola zahájí od ledna 2015 nový projekt zaměřený na vý-
uku a konverzaci anglického jazyka „cizí jazyk pro život“. Cílem pro-
jektu bude zapojení  rodilých mluvčích z anglicky mluvících zemí přímo 
do výuky anglického jazyka. Na naší škole budou působit 2 rodilí mluvčí, 
jeden z Austrálie a druhý z Anglie.  
Do projektu budou zapojeni žáci třetích až devátých tříd. Žáci třetích až 
sedmých tříd absolvují 1 vyučovací hodinu týdně, žáci osmých a devá-
tých tříd 2 vyučovací hodiny týdně a žáci prvních a druhých tříd příle-
žitostně 1 vyučovací hodinu v rámci vyučovacích hodin českého jazyka. 
Další  aktivitou  projektu  bude  vedení  jiných  vyučovacích  hodin  (např.  
přírodopisu, matematiky) v cizím jazyce. Tyto vyučovací hodiny budou 
vedeny v anglickém jazyce, aby si žáci přímo v praxi procvičili a zdoko-
nalili své znalosti a vědomosti v anglickém jazyce a tím se naplnil smysl 
a hlavní cíl tohoto projektu – zlepšení komunikačních dovedností v ang-
lickém jazyce a prohloubení zájmu o výuku anglického jazyka. 
Naše škola v oblasti cizích jazyků nemyslí pouze na žáky své školy, ale 
také na seniory z dubinského sídliště a okolí. Kromě kroužku práce s vý-
početní technikou nabízíme a realizujeme od října 2014 výuku anglic-
kého jazyka pro seniory.
Všichni se na tento projekt těšíme a věříme, že bude úspěšný tak, jako 
byly úspěšné naše předchozí realizované projekty.

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková, ředitelka školy

NovÍ ZaStuPitelé měStSkého  
obvoDu ParDubice iii

Voleb do zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III konaných dne 
10. a 11. 10. 2014 se zúčastnilo 11 volebních stran, nutnou hranici 5 % 
hlasů získalo 7 volebních stran a z nich mandát obdrželi níže uvedení za-
stupitelé. Dne 24. 11. 2014 se konalo ustavující zasedání nového zastu-
pitelstva, na kterém byli zvoleni starosta, místostarosta a další členové 
rady a byl zřízen finanční a kontrolní výbor.
ODS  Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek starosta
 Mgr. Ivana Nejedlá
 Pavel Vojtěch člen rady a člen finančního výboru
 Mgr. Jiřina Klírová člen rady a člen finančního výboru
 Ing. Vlastislav Mácha
ANO 2011
 Václav Shejbal místostarosta
 Ing. Martin Kolovratník
 Ing. Miroslav Kubík člen finančního výboru
ČSSD
 Martin Vlasák člen kontrolního výboru
 Ing. Vavřička Aleš  člen rady a předseda finančního 

výboru
Sdružení pro Pardubice
 RNDr. Josef Kubát člen finančního výboru
 Ing. Jaroslav Cihlo předseda kontrolního výboru
KSČM
 Ivan Moravec člen kontrolního výboru
PARDUBÁCI
 František Brendl člen kontrolního výboru
Koalice pro Pardubice
 MUDr. Drahomíra Peřinová člen kontrolního výboru 

roZPočet měStSkého obvoDu  
ParDubice iii Na rok 2015

Městský  obvod připravil  návrh  svého rozpočtu  na  rok  2015,  který  byl  
schválen zastupitelstvem na jednání 15. 12. 2014. Jeho příprava vychá-
zí  ze  základních  úkolů  svěřených  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 – městské obvody – MO III – informace).

Finanční zdroje celkem  v tis. 30 598
1. Běžné příjmy 24 155
    z toho podíl na daních 15 721
  poplatky 7 651
  ostatní příjmy 783
2. Zůstatek na účtech k 31. 12. 2014 6 000
3. Finanční vypořádání 800
4. Tvorba soc. fondu -357
 
Výdaje celkem  v tis. 30 598
1. Běžné výdaje 23 174
    z toho provoz úřadu MO 11 148
  oblast životního prostředí 6 402
  oblast dopravy 3 110
  středisko úklidových prací 1 585
  knihovna 1 284
  kulturní a zájmové aktivity obvodu, podpory 715
2. Investice v oblasti životního prostředí a dopravy 1 620
3. Rezerva 4 734

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí

PolabiNSké GymNáZium Na moZartově 
ul. otevŘe PŘÍštÍ rok oPět tŘi tŘÍDy!

Nejen pro polabinské deváťáky a jejich rodiče máme dobrou zprávu. Pro 
školní rok 2015/2016 otevře naše gymnázium opět tři třídy, do kterých 
přijme 90 žáků. Přijímací zkoušky, které proběhnou ve středu 15. dubna 
2015, budou složeny ze dvou písemných testů (český jazyk, matematika) 
s maximálním možným ziskem 100 bodů. Součástí kritérií pro obě par-
dubická gymnázia budou i výsledky na vysvědčeních na konci 8. a v polo-
letí 9. třídy ZŠ. Body bude možné získat také za úspěchy v olympiádách 
a soutěžích a za aktivity žáků nad rámec standardních školních povin-
ností (celkem až 140 bodů).
Všechny zájemce o studium na našem gymnáziu, jehož hlavním cílem je 
poskytnout studentům všeobecné vzdělání a připravit je kvalitně ke stu-
diu na vysokých školách v ČR i  v  zahraničí, zveme na Dny otevřených 
dveří v úterý 2. 12. 2014 a ve čtvrtek 22. 1. 2015 vždy od 14:00 do 18:00. 
Přijďte si prohlédnout budovu školy, odborné učebny s moderním vyba-
vením, nově rekonstruované a modernizované laboratoře chemie, fyziky 
a biologie,  moderní  aulu  či  studentské  respirium,  setkat  se  se  studen-
ty  i  pedagogy  školy.  Rádi  Vám  poskytneme  podrobnější  informace  jak  
o  studiu,  tak  i  o  bohatých  aktivitách  školy,  úspěších  našich  studentů  
i rozmanitých projektech, které naše gymnázium realizuje. Od jara 2015 
získá škola také „nový kabát“ i s novými okny, čímž se dále zvýší komfort 
studentů i pedagogů. Těšíme se na Vás.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy • více najdete na www.gymozart.cz
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ŘeDitelé ZáklaDNÍch škol v ParDubicÍch vyhlašuJÍ

mÍStNÍ PoPlatek Za SvoZ a likviDaci komuNálNÍch oDPaDů 2015

školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žá-
dosti přiloží zákonný zástupce.
Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží rodný list 
dítěte a doklad o trvalém bydlišti  dítěte. Tyto dva doklady mohou být 
nahrazeny platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud ob-
sahuje data dítěte.
Rodiče  (zákonní  zástupci)  si  mohou  vybrat  školu,  do  níž  přihlásí  dítě  
k zápisu bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje 
ředitel. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají 
trvalý  pobyt ve spádovém obvodu školy.  Spádové obvody základ-
ních škol jsou stanoveny vyhláškou města č. 8/2005 v platném znění.
odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docház-
ku, odloží  ředitel  školy  začátek  povinné  školní  docházky  o  jeden  školní  
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení  a odborného lékaře nebo klinic-
kého psychologa.  Začátek povinné školní  docházky lze odložit  nejdéle 
do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

•  Od poplatku jsou osvobozeni cizinci s povoleným přechodným poby-
tem na území statutárního města Pardubic na dobu delší než 90 dnů, 
cizinci pobývající na území statutárního města Pardubic po dobu delší 
než 3 měsíce a fyzické osoby s uděleným azylem, pobývající ve statu-
tárním městě Pardubice. 

Vznik nároku na osvobození podle odst. 2, 4 a 5 tohoto článku a sou-
časně i vyhlášky je poplatník povinen ohlásit a doložit správci poplatku 
ve  lhůtě do 15 dnů ode dne,  kdy nastala skutečnost zakládající  nárok 
na  osvobození.  Ve  stejné  lhůtě  je  poplatník  povinen  ohlásit  a  doložit  
zánik  nároku  na  osvobození.  U  osvobození  podle  odst.  6  je  poplatník  
povinen doložit, pokud dojde ke změnám v uvedených skutečnostech.

Úhrada poplatku
•  Složenkou – složenky budou v našem MO rozeslány v průběhu měsí-

ce února těm občanům, kteří ke dni tisku složenek dosud nezaplatili. 
Na složenky může správce poplatku uvést „výši celkového nedoplatku“ 
(tj. letošní poplatek + případné nedoplatky z předchozích let).

  Případné  nedoručení  nebo  ztráta  složenky  nezbavuje  občany  po-
platkové  povinnosti.  Zákon  neukládá  povinnost  tisknout  a  rozesílat  
složenky.  Jejich  rozeslání  ze  strany  jednotlivých  správců  poplatku  
(jednotlivé úřady městských obvodů) je nadstandardní služba sloužící 
k připomenutí poplatkové povinnosti. Upozorňujeme, že ke splnění po-
platkové povinnosti není nutné čekat až na obdržení složenky. 

•  bankovním převodem dle dispozic na složence (číslo účtu, variabilní 
symbol – zůstávají stejné, jako v předešlých letech).

•  hotově na  kterékoliv  pokladně  úřadů  městských  obvodů  I  –  VIII,  
nebo  na  centrální  pokladně  Magistrátu  města  Pardubic  na  Náměstí  
republiky čp. 12 (upozorňujeme na zrušení pokladny v budově Magist-
rátu ve Štrossově ul.) do 30. 4. 2015. Po tomto termínu je platba v ho-
tovosti možná jen na pokladně příslušného úřadu městského obvodu. 

Alena Vladyková, správkyně poplatku

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2015 – 2016
ve středu  4. února 2015 od 13 do 18 hodin  

a ve čtvrtek 5. února 2015 od 13 do 18 hodin

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do ško-
ly plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Povinná školní docházka ve školním roce 2015–2016 začíná pro děti 
narozené  do 31.  8.  2009. výjimečně  mohou  být  zapsány  i  děti  
narozené od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následu-
je po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen 
odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce 
června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné 
školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i dušev-
ně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí 
dítěte  narozeného  v období  od září  do konce  prosince  k plnění  
povinné  školní  docházky  podle  věty  druhé  je  také  doporučující  
vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dí-
těte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č. 7/2014 
„O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, stanoví pro 
rok 2015 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 
500,-  Kč.  Místní  poplatek  je  splatný  jednorázově do 30.  dubna 2015.  
Závazný je pro všechny občany s trvalým pobytem, včetně cizinců. Dále 
pro  vlastníky  stavby  určené  k  individuální  rekreaci,  bytů  nebo  domů,  
ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a tito 
vlastníci nemají trvalé bydliště ve městě Pardubice.

město Pardubice připravilo ještě širokou škálu osvobození od platby:
•  Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která v  kalendářním roce 

nedovršila věku 6 let.
•  Od  poplatku je osvobozeno třetí a  další nezaopatřené dítě, žijící 

ve  společné  domácnosti,  pokud  bude  tato  skutečnost  prokazatelně  
doložena. U dítěte, které dosáhlo 15 let věku, je poplatník povinen pro-
kazatelně doložit, že se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání. 

•  Od je poplatku je osvobozena fyzická osoba, která se po dobu 6 a více 
po  sobě  jdoucích  měsíců  v  kalendářním  roce  zdržuje  v  zahraničí  (tj.  
mimo území ČR), pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží nejpozdě-
ji do konce kalendářního roku, kterého se osvobození týká.

•  Od poplatku je osvobozena fyzická osoba po dobu výkonu trestu odně-
tí svobody a vazby, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží.

•  Od poplatku je osvobozena fyzická osoba žijící v domově důchodců, 
ústavu sociální péče a obdobném zařízení, pokud tuto skutečnost pro-
kazatelně doloží. 

•  Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která má ve vlastnictví stav-
bu určenou k individuální rekreaci,  byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není  hlášena  k  pobytu  žádná  fyzická  osoba,  a  zároveň  mají  všichni  
vlastníci pobyt ve statutárním městě Pardubice. 



❑ ❑ 
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S Námi Se NeNuDÍte... a NebuDete aNi v roce 2015

Rádi  bychom  k  tomu  přispěli  v  tuto  chvíli  alespoň  výčtem  kulturních,  
společenských  a  sportovních  akcí,  které  náš  městský  obvod  pořádá  
v průběhu celého roku. Některé akce mají svou dlouholetou tradici, jiné 
v letošním roce byly novinkou.
Zde je malá ochutnávka toho, na co se můžeme společně těšit:
•  Tradiční první akce na zahájení kulturní sezony se uskuteční v sobotu 

7. února od 19 hod. v Kulturním domě na Dubině. Je jí „masopustní 
tancovačka“. Připraveno bude staročeské zabijačkové pohoštění  či  
čerstvý chléb se sádlem a škvarky. K tanci a poslechu bude hrát kapela 
„Pohoda“ a vystoupí folklorní soubor Lipka. Těšit se můžete na tombo-
lu, nikdo neodejde s prázdnou.

•  Na tržiště u nákupního centra na Dubině se opět od dubna až do vánoc 
budou každou sobotu sjíždět na „farmářské trhy“ zemědělci, drobně 
hospodařící  rolníci  a  prodejci  se  zeleninou,  ovocem,  medem,  sadbou  
a květinami, ale také s např. pekařskými a cukrářskými výrobky. Trhy 
se budou konat každou sobotu vždy od 6 do 12 hodin.

•  Ve spolupráci s Městskou policií – oddělení prevence se v dubnu usku-
teční druhý ročník „Dopravní soutěže pro děti“. Myšlenkou 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, dopravních značek, a ne-
chat si zkontrolovat své kolo, zda odpovídá pravidlům a bezpečnému 
provozu.

•   Jako každý rok proběhne poslední dubnový den na prostranství před 
Základní  školou  Dubina  „Slet  čarodějnic“.  Nejen  pro  čarodějnice  
a čaroděje  bude  připraven  bohatý  kulturní  program,  soutěže  o ceny  
a občerstvení pro malé i velké.

•  Ani milovníci dechovky nepřijdou v příštím roce o „Promenádní kon-
certy“,  které se budou konat, jak je již zvykem, vždy předposlední či 
poslední čtvrtky v měsících dubnu, květnu, červnu a září.

•  Pro malé, ale i větší děti a jejich rodiče bude připravena oslava jejich 
dne „Den dětí“. Nachystány budou atrakce pro děti zdarma, soutěže 
o sladké ceny a další bohatý zábavný program.

•  „opékání buřtů“ připravujeme i v příštím roce v měsících červen až 
září po 6 pátečních podvečerů střídavě Na Drážce u restaurace Galan-
ta a na Dubině, v doprovodu country kapel.

•   Na  zakončení  letních  prázdnin  již  tradičně  chystáme  „Studánecké 
posvícení“,  které se uskuteční  v neděli  30.  srpna.  Stejně jako v mi-

nulých  ročnících  bude  připraven  bohatý  kulturní  program,  soutěže  
a atrakce pro děti a občerstvení pro všechny. 

•   Velmi  nás potěšil  zájem seniorů našeho obvodu a  jejich  nadšení  pro  
soutěžení.  Proto  jsme  se  rozhodli  v pořádání  akcí  pro  starší  občany  
pokračovat  i v  letech dalších,  přičemž se  velmi  osvědčila  spolupráce  
se  sdružením  „Sensen“  (senzační  senior).  V měsíci  září  se  uskuteční  
druhý  ročník  sportovní  akce  pro  dříve  narozené „hry  pro  seniory“. 
Sportovní klání se opět uskuteční na petanguovém hřišti v centru Du-
biny, na ploše před základní školou Dubina a na jejím sportovním hřišti 
a v lesoparku Dubina.

•   V  říjnu  se  uskuteční  akce  spojená  s  pouštěním  draků  „Drakiáda“. 
V  rámci  programu  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 vrá-
tit se tak do dětských let. 

•   Dále  jsou  na  podzimní  měsíce  plánovány  opět  dvě  akce  pořádané  
ve  spolupráci  s místními  základními  školami.  Se  ZŠ  Dubina  se  v  září  
uskuteční „vítání podzimu“ zaměřené na oslavu sv. Václava a ve spo-
lupráci  se  ZŠ  Studánka  začátkem  listopadu  „Duchové  a  strašidla  
ve Studánka“ s halloweenskou tématikou.

•  A opět tradičně se příští rok den před Štědrým dnem sejdeme u krásně 
ozdobeného rozzářeného vánočního stromu v centru Dubiny při spo-
lečném „vánočním zpívání“ a zazpíváme si vánoční koledy a písničky.

•   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“. Kurzy opět povedou zku-
šení 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 hřiš-
tě na petanque. Jedno za restaurací Galanta na Drážce a druhé u hos-
pody U Maxe na Dubině. Nemáte-li vlastní vybavení pro hru, můžete si 
herní sadu zapůjčit u personálu restaurací. Zasportovat a zasoutěžit 
si můžou všichni bez rozdílu věku.

•  Pro „Stolní tenis pro seniory“, jsou v pavilonu A základní školy Du-
bina  (vstup  přes  hřiště)  nainstalovány  čtyři  pinpongové  stoly.  Tato  
sportovní aktivita je určena pro dříve narozené, coby lékaři doložená 
prevence Alzheimerovy choroby. Pálky a  míčky je možné si zapůjčit 
u správce hřiště ZŠ Dubina (tel. kontakt správce: 723 068 612). Vyba-
vení pro hru bylo opět pořízeno z finančních prostředků našeho měst-
ského obvodu. 

O dalších aktivitách a plánovaných akcích a jejich přesných termínech 
konání  Vás  budeme  průběžně  informovat  na  internetových  stánkách  
našeho městského obvodu nebo prostřednictvím Zpravodaje. 
Na všechny akce Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.

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

Blahopřejeme 
všem občanům, kteří  

v zimních měsících oslaví  

svá životní jubilea.
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Nový autobuS a chuť vÍtěZit

Po  letních  soustředěních  a  přípravě,  odstartovaly  všechny  kategorie  
házenkářek Dámského házenkářského klubu Pardubice do nové sezony 
2014/2015. Ať už v ligových soutěžích nebo v přeborech. Ženám se jen 
těsně podařilo postoupit do dalších druholigových bojů a mladší doros-
tenky jsou ve své ligové soutěži ve středu průběžné tabulky, což odpovídá 
jejich možnostem. Starší žákyně úspěšně bojují v konkurenci společného 
přeboru středočeského kraje, kde se drží hned za favorizovanými praž-
skými  týmy.  Dobře  fungují  i  družstva  mladších  žákyň  i  házenkářských  
nadějí  –  přípravky  a minižákyň,  které  mají  za  sebou  první  velký  turnaj  
na domácí půdě Pramínek Cup 2014 „O putovní pohár Zdeňka Voženílka“. 
Ten nedávno úspěšně proběhl v nafukovací hale na Dukle. Některá děv-
čata DHK Pardubice jsou na hostování v partnerském týmu v Havlíčkově 
Brodě. A protože všechny týmy DHK Pardubice cestují za svými soupe-
ři také po  celém Česku, byl převod a  získání „staro-nového“ autobusu 
do vlastnictví  klubu pro  všechny dobrou zprávou na úvod náročné se-
zony. S technickou stránkou přípravy autobusu pomohl Dopravní podnik 
města Pardubice a  nádherný polep provedla firma Jirout. Od  podzimu 
také pracuje nový výkonný výbor DHK Pardubice. Před koncem roku se 

iNformace Z oDboru DoPravy a ŽivotNÍho ProStŘeDÍ

dokumentace,  kterou  zajišťovaly  odbory  Magistrá-
tu (náš obvod zajistil pouze zpracování studie), kdy 
platily  jiné normy.  V průběhu stavby se investorovi  
podařilo ve spolupráci s dodavatelem provést rozší-
ření  parkovacích stání  i za cenu předláždění  několi-
ka  dokončených  řad,  pochopitelně  na  úkor  počtu  
parkovacích  míst,  a  úpravu  nevhodného  spádování  
chodníku. Jeho rozšíření však bylo nad jeho možnos-
ti, jak z důvodů finančních, tak s ohledem na vydaná 
územní rozhodnutí a stavební povolení.   
Pro řešení tíživé dopravní situace v Luční ulici zadal 
obvod zpracování projektové dokumentace na rozší-
ření  parkovacích  míst  a  prodloužení  chodníku  podél  
základní školy do ulice Ve Stezkách. Na akci bylo vy-
dáno územní rozhodnutí, které však odvoláním napadl 
jeden z vlastníků nemovitosti a krajský úřad příslušné 
rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání.
Menší  akce  se  týkaly  také  veřejného osvětlení,  kde  
jsme  zajistili  instalaci  tří  sloupů  podél  chodníku  
od domu čp.  1549 Na Drážce do ulice Ve Stezkách 
a  jedno  svítidlo  u  parkoviště  v  ulici  V  Zahrádkách.  
Navíc máme připraven projekt na  rozšíření VO 
na Hůrkách, k domu čp. 1818.    
V  srpnu  proběhla  na  všech  pískovištích  výměna  
písku,  současně  byly  provedeny  opravy  a  barevné  
nátěry  dřevěných  prvků.  V  září  proběhla  každoroč-
ní  revize  dětských  hřišť  a  herních  prvků,  zjištěné  
drobné závady jsou následně odstraňovány. Na hři-
šti  V Zahrádkách byl  upraven jeho povrch,  opraven 
basketbalový koš a objednána instalace kůlů na síť.

Ing. Luboš Tušl 
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

V  říjnu  byla  dokončena  oprava  povrchu  komunika-
cí u  obchodního centra Galanta s  novým veřejným 
osvětlením mezi bloky hlavních objektů, byly zde vy-
sazeny dva stromy a doplněn městský mobiliář. 
Na  tradiční  tržní  místo  byly  umístěny  dva  prodejní  
stoly, pro příští rok se zvažuje, zda je doplnit o další 
stoly pod přístřešky,  nebo instalovat kryté prodejní  
stánky na volném prostoru. 
Z větších oprav je třeba zmínit předláždění chodníku 
na  Dašické ulici, u  bývalého kina Lípa, který byl již 
v téměř havarijním stavu. Zde byla proto provedena 
co  nejjednodušší  oprava,  protože  město  připravuje  
celkovou  rekonstrukci  na  komunikaci  se  smíšeným  
provozem chodců a cyklistů. 
Další výrazné zlepšení vzhledu a zejména kvality po-
vrchu  přineslo  položení  asfaltového  krytu  místo  již  
značně zvětralého betonu na komunikaci u cykloser-
visu  na  Dubině,  mezi  dvěma  již  zrekonstruovanými  
lokalitami. Opravili jsme také přístupovou komunika-
ci k bytovému domu čp. 1245 Na Okrouhlíku.    
Dokončeny jsou také dvě akce, které pro náš obvod 
zajišťoval Magistrát města. Zatímco zřízení chodní-
ku v ulici U Školy a Luční proběhlo vcelku hladce, sta-
vebním úpravám parkoviště na křižovatce ulic Dašic-
ké a Luční se doslova lepila smůla na paty. Začalo to 
hned  odkrytím  slaboproudých  kabelů,  které  správci  
vyznačili  neúplně,  některé  dokonce  vůbec,  a  které  
navíc měly zcela nedostatečné krytí.  Stavba se tak 
hned v počátku dostala do skluzu. Další kritikou pak 
občané nešetřili při pohledu na výrazně zúžený chod-
ník  podél  parkoviště  a úzká  parkovací  stání.  Původ  
tohoto  problému  lze  spatřovat  mimo  jiné  ve  stáří  

odehraje  tradiční  „sranda  zápas“  mezi  hráčkami  a  jejich  trenéry,  které  
posílí dobrovolníci z řad rodičů. A to že házená není jen o dřině, tréninku 
a sportu, názorně předvedou členové DHK Pardubice s rodinnými přísluš-
níky na  tradičním „Házenkářském bále“. Ale to už se bude psát leden 
2015! Tak hodně štěstí, zdraví a sportovních úspěchů všem týmům DHK 
Pardubice do roku 2015!       
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SoutěŽ barvy PoDZimu

Prvním  prosincem  byla  ukončena  soutěž  pro  amatérské  
fotografy,  kteří  do  soutěže  mohli  vstupovat  se  sním-
ky na  téma BARVY PODZIMU. Na  facebookové stránce 
Knihovny Městského obvodu Pardubice III bylo od začát-
ku října postupně publikováno 37 podzimně laděných foto-
grafií. Vítězný snímek pod číslem 26 (119 palců) zaslal Petr 
Karhan,  který  zároveň  obsadil  i  třetí  příčku  se  snímkem  
s pořadovým číslem 27 (75 palců). Druhá nejlépe hodnoce-
ná fotografie pod soutěžním číslem 36 patří autorce Nele 
Kořínkové  (85  palců).  Starosta  městského  obvodu  Vítěz-
slav Štěpánek předal vítězům diplom a poukázky na nákup 
zboží v celkové výši 3 tisíce korun.
Nevěděli jste o soutěži nebo jste se nestihli zúčast-
nit? Sledujte nový web knihovny a fb stránky, chys-
tají se další zajímavé akce a soutěže. 

Bc. Petra Gadlenová
vedoucí Knihovny MO Pardubice III, www.knihovna-dubina.cz

1.

2.

PF 2015
Přejeme Vám veselé Vánoce  
a šťastný a úspěšný nový rok
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termÍNy JeDNáNÍ ZaStuPitelStva  
v roce 2015

Rada  městského  obvodu  schválila  termíny  jednání  Zastupitelstva  
MO Pardubice III na  rok 2015. Zastupitelstvo v  tomto roce zasedne  
pětkrát, a to v těchto termínech:

23. února, 27. dubna, 29. června, 21. září a 21. prosince
Jedná  se  vždy  o  pondělky,  jednání  zastupitelstva  se  koná  obvykle  
od 17 hodin v zasedací místnosti úřadu. Upřesňující informace jsou vždy 
s týdenním předstihem vyvěšeny na úřední desce, ve vývěsních skříňkách 
MO a na webových stránkách úřadu. Jednání zastupitelstva jsou veřejná.


