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Třída Míru mění od března postupně 
svoji tvář. Rozsáhlá rekonstrukce by 
do  bývalé tepny našeho města měla 
znovu vlít okysličenou krev. Jaká bude 
její výsledná podoba, prozradila hlavní 
architektka města Pavla Pannová.

Projekt třídy Míru se připravoval 
několik let a v průběhu času se měnil. 
Řada občanů si tak ani není jistá, zda 
zde po rekonstrukci zůstane zachova-
ná trolejbusová doprava. Jak to bude 
tedy po opravě vypadat?

Původní návrh architekta Waltra sice 
počítal s úplným vyloučením MHD z třídy 
Míru, nicméně zastupitelé rozhodli o tom, 
že zde zůstane omezený provoz trolej-
busů nebo autobusů. Pochopitelně včet-
ně trolejového vedení v  obou směrech. 
Vzhledem k tomu, že v části od Grandu až 
po křižovatku se Sladkovského ulicí zůstá-
vá pouze jeden jízdní pruh, budou v tomto 
úseku vozy MHD jezdit střídavě. 

Dojde k přesunu nebo zrušení za-
stávek?

Zastávky jsou navrženy v místech, jak 
je známe dnes. Dojde pouze k  mírnému 
posunu a k jejich estetické úpravě. Jedinou 
výjimkou bude zastávka před pekárnou 
Hrubý, která se přesune před divadlo. 

Bude zrekonstruovaná třída Míru 
příjemnějším místem?

Třída Míru v  posledních desetiletích 
fungovala jako dopravní tepna. Rozhod-
ně nebyla příjemným místem k zastavení 
a posezení, jak by hlavní osa města měla 
vypadat. Po  rekonstrukci se z  ní stane 
důstojný veřejný prostor odpovídající ve-
likosti a významu našeho města. V rámci 
celé délky pěší zóny vzniknou po  obou 
stranách klidové zóny. Budou to prostory 
pro odpočinek, s možností umístění před-
zahrádek. V  severní části, která je více 
slunečná, bude vysázeno více než čtyřicet 
stromů a  vznikne souvislá alej. Na  obou 
stranách klidové zóny bude na  padesát 

různých typů laviček. Ve středu ulice pak 
bude vyhrazen pouze jeden jízdní pruhu.

Jak bude tento pruh oddělen od kli-
dových částí pěší zóny?

Třída Míru bude bezbariérovou pěší 
zónou a  prostor tak bude řešen v  jedné 
výškové úrovni. Komunikace bude v  šíři 
necelých čtyř metrů a  od  zbývající části 
pěší zóny bude oddělena pouze jiným for-
mátem dlažby. 

Z čeho bude samotný povrch zóny?
Komunikace i  chodníky budou z  vel-

koformátové řezané žulové dlažby, různé 
velikosti a různého způsobu kladení. Bude 
vhodná pro pohyb cyklistů, kočárků, ko-
loběžek i  bruslařů. Na  třídě Míru budou 
pochopitelně i vodící pásy pro nevidomé. 

Jak zde bude řešen pohyb cyklistů?
Třída Míru bude pěší zónou, do  které 

mohou vjet i  cyklisté. Pokud budou chtít 
pouze rychle projet, tak využijí středový 
prostor pro trolejbusy, ale pohybovat se 
mohou v celé šíři, tedy i v klidové části. 

Objeví se na pěší zóně vodní prvek?
Nový vodní prvek bude umístěn před 

„mlíčňákem“. Bude se jednat o  mělkou 
vodní plochu, přes kterou ve dvou místech 
povedou můstky. Voda zde bude cirkulo-
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vat, ale projekt nepočítá s žádným vodo-
tryskem nebo podobným zařízením.

Počítá projekt s umístěním jednot-
ného mobiliáře?

Určitě dojde ke  sjednocení osazova-
ných prvků městského mobiliáře. Bude zde 
45 stojanů na kolo, 43 odpadkových košů, 
tři válcové plakátovací plochy i tři světelné 
reklamní vitríny. Doufáme, že tímto zása-
hem dojde ke  zrušení nevkusných a  růz-
norodých reklam, které dosud hyzdily třídu 
Míru, a zároveň si přejeme, aby to byl im-
pulz pro stanovení estetických podmínek 
mobiliáře i v dalších částech centra města 
a navazujících veřejných prostorách (např. 
Machoňova pasáž). Novinkou bude také 
umístění podzemních kontejnerů na třídě-
ný odpad na rohu Sladkovského ulice. 

Jak zde bude řešeno osvětlení?
Osvětlení bude podél severní strany celé 

pěší zóny. Budou použita svítidla využívající 
LED technologii s možností regulace inten-
zity osvětlení. Na  sloupech bude zároveň 
kotveno trakční trolejbusové vedení. Celko-
vě bude na třídě Míru 29 osvětlovacích těles 
a dalších 9 ve Sladkovského ulici.

Budou se v  rámci projektu rekon-
struovat i „záchodky“?

O čem se mluví... 
... o nové podobě třídy Míru s hlavní architektkou města Pavlou Pannovou

Takzvané „záchodky“ nejsou vlastnic-
tví města a nejsou proto součástí rekon-
strukce. I když v rámci studie se počítalo 
s vytvořením nové formy zástavby, která 
by mohla sloužit jako objekt občanské-
ho vybavení, jako je například kavárna či 
občerstvení, mohl by zde být přístřešek 
MHD a umístěny jízdenkové a  bankovní 
automaty. Zároveň by byl estetickým 
objektem v rozšiřující se části třídy Míru 
směrem k  Magnu. Majitel objektu má 
v podobném duchu připravenou i projek-
tovou dokumentaci, ale realizace záleží 
pouze na něm. My bychom to přivítali.  

Čím by podle vás mohla zrekon-
struovaná třída Míru přilákat zpět lidi 
nebo živnostníky a obchodníky? 

Jsme přesvědčeni o  tom, že pouze 
takováto přeměna třídy Míru v důstojnou 
pobytovou zónu může resuscitovat cen-
trum a vrátit lidi do hlavní tepny našeho 
města. Důležitým předpokladem je mini-
mální počet spojů MHD v hodině, aby se 
docílilo klidového prostoru pro možné po-
sezení a odpočinutí, aby si zde lidé mohli 
na  předzahrádce vypít kávu, zastavit se 
na oběd, aby se zde maminky nebály po-
být se svými malými dětmi. Jak by mohl 
vypadat „život“ na  třídě Míru po  její re-
konstrukci, nastiňují odkazy na stránkách 
www.pardubice.eu/tridamiru.

Bude na opravu třídy Míru navazo-
vat i rekonstrukce náměstí Republiky?

Cítíme potřebu zkvalitňovat význam-
né veřejné prostory v  našem městě. 
V  současné době se proto připravuje 
projektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí, tak aby na  rekonstrukci tří-
dy Míru mohla navázat i  rekonstrukce 
náměstí Republiky. Pomyslná centrální 
městská osa nádraží – Palackého – Ma-
sarykovo náměstí – třída Míru – Pern-
štýnské náměstí s pokračováním na zá-
mek a k mlýnům by v budoucnosti měla 
být důstojným veřejným prostorem cha-
rakterizujícím město Pardubice.
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Na nepořádek na soukromých 
pozemcích upozorněte obvod

Zápis do mateřinek již v březnu

Není ojedinělým případem, kdy odbor 
životního prostředí magistrátu dostane 
od  obyvatel Pardubic stížnost na  ne-
pořádek, zápach a  množící se škůdce 
na  sousedních pozemcích. Město má 
však v takových případech svázané ruce, 
kompetence i finanční prostředky k řešení 
těchto případů mají městské obvody.

Ač nejsou černé skládky na  soukro-
mých pozemcích běžným problémem, čas 
od času se i takové najdou. Posledním ta-
kovým případem jsou hromady nastřáda-

Zápis dětí k  předškolnímu vzdělává-
ní pro školní rok 2014/2015 bude letos 
probíhat ve  všech mateřských školách 
zřizovaných statutárním městem Pardu-
bice v pondělí 17. března od 8 do 17 hodin 
a v úterý 18. března od 8 do 11 hodin. Pro 
letošní zápis bude v mateřských školách 
připraveno necelých 1 000 míst, což je 
o  80 míst více než loni. Do  prvních tříd 
základních škol se letos hlásilo 1 149 dětí 
z  pardubických mateřských škol, avšak 

ného harampádí na dvou soukromých po-
zemcích Na Okrouhlíku, které obyvatelům 
sousedních nemovitostí svým zápachem 
znepříjemňují život.

„Postoj starosty prvního městské-
ho obvodu mě překvapil. Pan Menšík 
v  médiích prohlásil, že nemá zákonný 
nástroj, jak tento problém řešit. Zákon 
o přestupcích však hovoří jasně,“ zdů-
raznil náměstek primátorky František 
Brendl. „Není proto potřeba o čemkoliv 
jednat, míč je na  straně obvodu a  ten 

u více než 160 z nich se počítá s odkla-
dem. Z  demografických údajů je navíc 
zřejmé, že počet narozených dětí začíná 
klesat. V  loňském roce se v  Pardubicích 
narodilo 862 dětí, což je o 155 méně než 
v roce 2010.

Podle výsledků zápisu se město roz-
hodne, zda bude ještě pokračovat v  dal-
ším rozšiřování kapacity. Za  posledních 7 
let zvýšilo kapacitu mateřských škol o 27 
nových tříd, tj. o 782 míst. Naposledy byl 

Revitalizace Špice je na spadnutí, 
radní vybrali vítěznou «rmu

Park Na Špici se dočká nového kabátu. 
Rada města v únoru vybrala společnost, 
která by měla revitalizaci provést. Park 
na soutoku Labe a Chrudimky by se tak 
do konce tohoto roku měl proměnit v jed-
no z nejatraktivnějších míst pro relaxaci 
a volnočasové aktivity v Pardubicích. 

„Vítězem soutěže se stala společnost 
Gardenline. Novou tvář má park dostat 
do  devíti měsíců od  podpisu smlouvy,“ 
nastínil situaci náměstek primátorky 
František Brendl s  tím, že smlouvu chce 
podepsat v polovině března. „Společnost 
se do výběrového řízení přihlásila s nabíd-
kovou cenou 35,8 milionů korun s  DPH. 
Jedná se o  poměrně nákladný projekt, 
na který se nám naštěstí podařilo získat 
evropské dotace,“ dodal náměstek.

Součástí plánované revitalizace je 
oprava hřiště, výstavba unikátního dět-
ského hřiště a  výstavba vzdělávacího 
pavilonu, který bude také sloužit jako 
zázemí pro sportovce, matky s  dětmi 
i správce. Je v plánu také rekonstrukce 
cest a zpevněných ploch, úprava břehů 
a  mola a  samozřejmě tolik potřebné 
parkové a  sadové úpravy. „Podařilo se 
nám do  projektu zahrnout i  výstavbu 
lávky přes Chrudimku. Nejbližší most 
je až u  Bělobranského náměstí, což je 
například pro matky s  kočárky či star-
ší lidi poměrně daleko. Lávkou fakticky 
propojíme park Na  Špici s  Tyršovými 
sady a zámkem, takže vznikne unikátní 
vycházková a  rekreační zóna,“ doplnil 
náměstek Brendl.

musí konat,“ dodal náměstek. „Podle 
přestupkového zákona projednává-
ní přestupků v  souvislosti s  černými 
skládkami a  neudržováním pořádku 
a čistoty na pozemcích spadá do kom-
petence městských obvodů,“ uvedl ve-
doucí oddělení přestupků Leoš Staněk. 
„Obvody dostávají od města ve finanč-
ním transferu na životní prostředí také 
prostředky na  likvidaci černých sklá-
dek,“ doplnil vedoucí Odboru životního 
prostředí Miroslav Míča.

loni rekonstruován objekt školní družiny ZŠ 
Ohrazenice na mateřskou školu s 50 místy.  

Přehled mateřských škol s  kontakt-
ními údaji najdete na www.pardubice.eu 
(odbor školství, kultury a sportu). 

K zápisu do 1. tříd základních škol
Počátkem února proběhl na 17 základ-

ních školách v Pardubicích zápis do prv-
ních tříd, k  němuž přišlo 1 277 dětí (9% 
mělo odklad z loňska). Největší zájem byl 
o ZŠ Polabiny 1 a ZŠ Studánka.

Obnova. Díky evropským dotacím se park stane atraktivním místem pro odpočinek.

Ocenění 
za mlýny
Pardubické Divadlo 29 spolu 
s  občanským sdružením Offci-
ty získalo cenu Česká divadel-
ní DNA vyhlašovanou v  Praze 
v  rámci mezinárodního divadel-
ního festivalu Malá inventura. 
Cena byla udělena za  aktivity 
spojené s  areálem Gočárových 
Automatických mlýnů v Pardubi-
cích, které Divadlo 29 a o.s. Off-
city realizovalo v  průběhu roku 
2013. Jednalo se o multižánrový 
festival Automatické kulturní 
mlýny, který v  Gočárových mlý-
nech proběhl ve  dvou etapách 
od května do října loňského roku, 
a  o  iniciativu Mlýny městu, kte-
rá pomohla zviditelnit a  otevřít 
téma budoucnosti této význam-
né kulturní památky. Ocenění je 
projevem úcty výrazným osob-
nostem a  dramaturgicky výji-
mečným projektům a  počinům, 
které přispívají k  rozvoji nového 
divadla. Z téměř tří set projektů 
vzniklých v  letech 2012 – 2013 
bylo na  tuto cenu nominováno 
celkem deset projektů.
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Hradubicko sahá po miliardách, 
pro Pardubice je prioritou doprava 

Pardubice, Hradec Králové a některá 
další sídla z jejich okolí budou v začína-
jícím plánovacím období čerpat dotace 
společně, prostřednictvím takzvaných 
integrovaných územních investic (ITI).  
V  současné době mají seznam projek-
tů, které by mohly být s pomocí evrop-
ských dotací naplněny. 

Seznam obsahuje akce v  hodnotě 
zhruba 12 miliard korun. Prostřednic-
tvím ITI bude čerpat prostředky pro 
svůj rozvoj v  plánovacím období 2014 
až 2020 sedm metropolitních oblastí. 

„Zatím není jasné, kolik peněz bude 
pro rozvoj metropolitních oblastí 
z prostředků EU vyčleněno. Víme, že 12 
miliard na  naplnění všech našich pro-
jektů nezískáme, pokud by to byla po-
lovina, považovala bych to za úspěch,“ 
řekla primátorka Pardubic Štěpánka 
Fraňková. „Při tvorbě zásobníku jsme 
počítali s  rezervou. Sami jsme se pře-

svědčili o tom, jak důležité je mít ji pro 
případ, že některý z  prioritních pro-
jektů nemůže být realizován,“ připo-
mněla primátorka situaci, kdy Pardu-
bice po vyřazení přestavby plaveckého 
areálu z  Integrovaného plánu rozvoje 
města narychlo připravovaly právě 
začínající rekonstrukci třídy Míru. „Ne-
chtěli bychom, aby se podobná situace 
opakovala,“ dodala. 

 „Na  čerpání evropských dotací 
se budou podílet i  další města. Na-
bídli jsme městům v  okolí Pardubic 
možnost zařadit do zásobníku vlastní 
projekty. Počítáme tak například se 
zapojením Chrudimi, Přelouče a  dal-
ších měst,“ řekla primátorka Štěpán-
ka Fraňková. „Je to naprosto logické, 
rozvoj metropolitní oblasti se nemůže 
zaměřit na  jediné místo, projekty ITI 
mají být logicky provázané,“ konstato-
vala pardubická primátorka. 

 Pardubicku by dotace měly pomo-
ci například v  dopravě, a  to nejen při 
výstavbě a  modernizaci silnic či cyk-
lostezek, ale také při budování inteli-
gentního dopravního systému, který 
by zlepšil průjezdnost městy, a v Par-
dubicích například i  při modernizaci 
vozového parku a odbavovacího sys-
tému dopravního podniku či rozšíření 
trolejbusových tras. 

V oblasti životního prostředí chtějí 
Pardubice využít dotace prioritně k ře-
šení odpadového hospodářství a budo-
vání protipovodňových staveb. Oblast 
vědy a  vzdělávání bude z  převážné 
většiny v  režii Univerzity Pardubice 
a  královéhradeckých vysokých škol. 
Evropské dotace chtějí využít k vlast-
nímu rozvoji směrovanému například 
do  rozvoje medicínských bioaplikací, 
zřízení biotechnologického centra či 
klastru biomedicínských aplikací. 

V  „pardubické“ části zásobníku 
je v  současné době na padesát pro-
jektů, které je připraveno realizovat 
nejen město, ale také jeho dceřiné 
společnosti či pardubické vzdělávací 
instituce, zejména Univerzita Pardu-
bice. Jen projekty týkající se dopra-
vy, která je pro město jednoznačně 
prioritní, mají hodnotu zhruba šest 
miliard korun.

Prostřednictvím ITI mají čerpat 
evropské dotace oblasti, které mají 
pro ČR klíčový význam z  hlediska 
ekonomického růstu a  mezinárodní 
konkurenceschopnosti. Kromě Hra-
decko-pardubické a  Ústecko-chomu-
tovské aglomerace jsou jimi Praha, 
Brno, Ostrava, Plzeň a  Olomouc. Za-
tím ještě není jasné, jak velký objem 
z  prostředků EU na  rozvoj metropo-
litních oblastí v letech 2014 až 2020 
připadne. 
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Legenda nezklamala. Deep Purple nalákali do ČEZ Areny na dvanáct tisíc fanoušků! Kapela, která vydala skoro dvě desítky alb, výrazně ovlivnila (nejen) hardrockové dění 
na celém světě, prodej jejich desek přesáhl 100 milionů kusů. Na svém kontě mají hity jako „Black Night“, „Hush“, „Child In Time“ či „Smoke On The Water“.

Rekonstrukce. Předbraní Zelené brány prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Po skonče-
ní zde bude stálá expozice o historii Pardubic.

Ocenění strážníků. Primátorka Štěpánka Fraňková poděkovala v únoru strážníkům 
Městské policie Pardubice za záchranu tří lidských životů.

Úspěch. Basketbalisté BK JIP Pardubice vybojovali v letošním Českém poháru třetí 
místo, když v boji o bronz porazili Opavu 92:77.

Kaleidoskop únorových událostí

Špičkový houslista. Do Pardubic zavítal jeden z nejlepších houslistů světa Josef Špaček, 
který zazářil mj. ve světové Soutěži královny Alžběty. Na zámku hrál se souborem BSG.
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Pardubice se 
letos na bruslích 
neprojedou
Špatnou zprávu mají pro pravidelné 
účastníky akce Pardubice na  brus-
lích její pořadatelé. V letošním roce 
se bruslařská akce konat nebude, 
důvodem jsou plánované uzavírky 
silnic v  Pardubicích a  dopravní po-
tíže, které budou spojeny s opravou 
tř. Míru. Při případných změnách 
budeme informovat s dostatečným 
předstihem ve zpravodaji.

OHA vs. městské 
bydlení
31. března od  17 hodin proběhne 
v Divadle 29 další z cyklu diskusních 
večerů OHA vs., tentokrát na téma 
městské bydlení. V  návaznosti 
na připravovaný územní plán a jeho 
motto „návrat do města“ představí 
odbor hlavního architekta svůj ná-
zor na to, proč žít v Pardubicích a 
jaké výhody přináší život ve městě. 
Pokusí se ukázat své představy 
o možnostech bydlení v rodinných 
i bytových domech v různých loka-
litách Pardubic. 

Nábřeží Labe     
podle studentů
Odbor hlavního architekta Vás zve 
na  výstavu prací studentů ateliéru 
Zdeňka Rychtaříka a Tomáše Meda 
z  ČVUT Fakulty stavební, oboru 
Architektura a  stavitelství. Stu-
denti představí semestrální práce 
na téma Nábřeží Labe mezi Wonko-
vým mostem a zdymadlem v Pardu-
bicích. Vernisáž výstavy s prezentací 
studentů se uskuteční 25. 3. od 17 
hodin. Práce budou v  Machoňově 
pasáži vystaveny týden.

Moderované dis-
kuze v němčině
Jazykové centrum Univerzity Par-
dubice nabízí veřejnosti zdarma 
pokračovaní cyklu Moderovaných 
diskuzí v NJ, které se budou konat 
vždy ve  středu, a  to 26. 3.; 9. 4.; 
23. 4.; 7. 5.; 21. 5. vždy v 17 hodin 
v prostorách JC. Více na sarka.zike-
sova@upce.cz, tel.: 466036233.

V  úterý 18. února se v  Divadle 29 
občané Pardubic zabývali budoucnos-
tí Automatických mlýnů. Na  otevřený 
workshop Automatické mlýny věc ve-
řejná přišlo přes 50 lidí všech věkových 
kategorií. Debaty se zúčastnilo také 
několik zastupitelů města Pardubic. 
Workshop uspořádala Pracovní skupina 
Mlýny, pověřená Radou města Pardubic 
zpracováním vize a  strategie využití 
areálu Automatických mlýnů. Skupina 
je složená ze zástupců Divadla 29,  ini-
ciativy Mlýny městu!, občanského sdru-
žení Offcity, Odboru hlavního architekta 

Pardubický „ples v opeře“ uzavírá 
společenskou sezonu

Automatické mlýny věc veřejná 

Pardubice čeká v  polovině března 
další „ples v opeře“. Na jeden víkend se 
městské divadlo promění v  nádherný 
secesní taneční sál. Divadelní bál a Par-
dubický ples budou jedněmi z posledních 
plesů letošní společenské sezony v Par-
dubicích. První bývá setkáním milovníků 
divadla, druhý městským plesem, který 
vyhledávají zvláště pardubičtí patrioti.

„Myslím, že víkend 14. a 15. března 
bude vrcholem plesové sezony v našem 
městě,“ řekla primátorka Pardubic Ště-
pánka Fraňková. Prostředí pardubické-
ho divadla totiž dodává oběma plesům 
na  lesku a  neopakovatelné atmosféře. 
„Ale srovnání s plesem v opeře je přece 

jen trochu přehnané, takovým akcím 
konkurovat nemůžeme a  ani nechce-
me. Městský ples je spíše mimořádnou 
příležitostí k setkání lidí, kteří mají Par-
dubice rádi, kterým na  městě záleží. 
Faktem ale je, že nádherné prostory 
divadla dodávají celé akci punc výjimeč-
nosti,“ dodala primátorka.

Největší společenské události se-
zony bude předcházet náročná úprava 
interiérů divadla. Ještě ve  středu 12. 
března bude jeviště patřit pardubickým 
hercům, pak už budou v divadle vládnout 
řemeslníci. Jeviště se změní v  parket, 
z šaten zmizí pulty a z hlediště sedadla, 
která nahradí stoly pro plesové hosty.

Městský ples zahájí Komorní filhar-
monie Pardubice, se kterou vystoupí 
jako host mimořádně nadaný dvanác-
tiletý hudebník Eduard Kollert. K  tan-
ci bude hrát Uši Music Band, hostem 
plesu bude Leona Machálková a  Viktor 
Dyk. Muzikálové melodie zazpívají herci 
pardubického divadla a program večera 
zpestří také vystoupení tanečního klubu 
LIFE, orientálních tanečnic a chybět ne-
bude ani tombola.

Ples se v  prostředí pardubického 
secesního divadla konal poprvé v  lednu 
2012. V  loňském roce divadlo kvůli vel-
kému zájmu uspořádalo odděleně ples 
divadelní a městský.

Regenerace bytových domů za zvýhodněné úvěry
Od  konce ledna je možné předkládat 

žádosti o financování z Programu JESSICA 
na rekonstrukce a modernizace bytových 
domů formou revitalizace stávajících bu-
dov. Poskytování zvýhodněných úvěrů 
pro vlastníky bytových domů zajišťuje Ko-
merční banka na základě Smlouvy o sprá-
vě finančních prostředků z Integrovaného 
operačního programu se Státním fondem 
rozvoje bydlení. Program JESSICA je určen 
všem vlastníkům bytových domů v  lo-
kalitách Dukla, Višňovka, Polabiny, střed 
města (bytovým družstvům či obchodním 
společnostem; dalším právnickým a fyzic-
kým osobám vlastnícím bytový dům i spo-
lečenstvím vlastníků bytových jednotek).

Úvěry z  Programu JESSICA mají níz-
ké úrokové sazby s  fixací po  celou dobu 
splatnosti. Úrokové sazby budou poskyt-
nuty již od Referenční sazby EU (RS EU), 
která je aktuálně pro Českou republiku 
ve výši 0,71% RS EU. Zvolená úroková saz-
ba bude fixovaná po celou dobu splatnosti. 
Zájemce o úvěr (1 – 120 miliónů korun) si 
bude moci sám vybrat délku splácení, a to 
v  případě, že prokáže schopnost splatit 
poskytnutý úvěr v požadované délce spla-
cení, podle doby splatnosti (až 30 let) bude 
určena výše úroku a ta bude garantovaná 
po celou zvolenou dobu splácení.

Poskytování úvěrů bude probíhat 
do konce roku 2015 s tím, že příjem žá-

dostí o financování probíhá kontinuálně 
a  bude pozastaven ve  chvíli, kdy bude 
zarezervovaná celá kapacita pilotního 
čerpání, tedy 600 mil. Kč. Více informací 
poskytne i manažer Integrovaného plá-
nu rozvoje statutárního města Pardubi-
ce – sídliště Dukla a Višňovka, Ing. Petra 
Harišová, tel: 466859444, e-mail: petra.
harisova@mmp.cz. 

Pokud se chcete o  programu do-
zvědět více, přijďte 17. 3. na  infor-
mační semimář, který se bude konat 
od 17 hodin v Hudebním sále budovy 
radnice města, Pernštýnské nám. 1, 
Pardubice.

Petra Harišová, manažerka IPRM

a Odboru školství, kultury a sportu MmP.
Postupně se ve čtyřech skupinách disku-
tovalo nad otázkami: co se Vám líbí, co 
se Vám nelíbí a  jaké aktivity si v areálu 
Automatických mlýnů umíte představit. 
Diskutující se nezaměřili jen na samotný 
areál, ale i  na  jeho vztahy s  nejbližším 
okolím a  městem. Výsledky workshopu 
nejsou zatím zpracovány, ale již teď lze 
říci, že mlýny jsou opravdu věcí veřejnou. 
Nejvíce času strávili diskutující nad se-
pisováním aktivit, které by bylo možné 
do  budoucna v  mlýnech provozovat. 
Účastníci se shodli, že areál by měl mít 

polyfunkční využití. Padaly návrhy z ob-
lasti kultury, vzdělávání, sportu, bydlení, 
administrativy, obchodu…

Výsledky workshopu budou do  čtr-
nácti dnů zveřejněny na www.mlynymes-
tu.cz, rozeslány jednotlivým účastníkům 
pracovního setkání a seznámíte se s nimi 
i v dalším čísle Radničního zpravodaje. 

Se závěry workshopu bude skupina 
Mlýny dále pracovat při zpracování vize 
a strategie budoucího využití areálu Au-
tomatických mlýnů a  budou s  nimi se-
známeni i zastupitelé města. 
Karolína Koupalová, odb. hl. architekta
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Revitalizace sle-
pého ramene Labe
Povodí Labe začalo s  revitalizací 
slepého ramene Labe. Po  potřeb-
ných pěstebních zásazích proběh-
ne pyrotechnický průzkum této 
oblasti kvůli možnému výskytu 
munice z  dob 2. světové války. 
Následně je v  plánu těžení bahna 
a  nakonec zprůtočnění ramene. 
Hotovo by mělo být v  září 2015. 
Detailní informace jsou k dispozici 
na  webu Povodí Labe, konkrétně 
na  http://www.pla.cz/info/Zaklad-
ni_popis_akce.pdf. Informace podá 
také úřad Městského obvodu II, 
na jehož území slepé rameno leží.

Sběr bioodpadu
Vzhledem ke  zvýšenému zájmu 
občanů o  sběr bioodpadu, který 
je pravděpodobně daný příznivým 
počasím a možností práce na za-
hradách, si odbor životního pro-
středí pardubického magistrátu 
dovoluje připomenout občanů, že 
jeho pravidelný svoz je v  březnu 
poslední pátek v měsíci, tedy 28.3. 
V  dubnu bude svoz poslední dva 
pátky v  měsíci, tedy 18. a  25. 4., 
a od května do listopadu už pravi-
delně každý týden v pátek.

Parkovací zóny 
Od  dubna budou v  Pardubicích 
fungovat  místo současných šesti 
pouze tři rezidenční zóny placené-
ho stání. Budou co do počtu par-
kovacích míst srovnatelné, spojení 
zón však přinese motoristům větší 
komfort parkování. Zároveň bude 
sjednocena cena parkovacích ka-
ret rezidentů na 1200,- Kč u fyzic-
kých osob a  budou sníženy ceny 
za  parkovací karty u  právnických 
osob. Vyhláška, kterou rada schvá-
lila, také upravuje ceny parkování 
pro návštěvníky centra města.

Vlajka pro Tibet 
Město Pardubice se 10. března 
vyvěšením tibetské vlajky po dva-
nácté připojí k celosvětové kampa-
ni Vlajka pro Tibet, kterou si svět 
již 55 let připomíná povstání Tibe-
ťanů proti čínské okupaci.

Osobnost města: Karel Šťastný

V  tomto Radničním zpravodaji Vám 
přinášíme medailonek poslední osobnos-
ti, která si odnesla medaili města pro rok 
2013. Po  Stanislavu Prokopovi a  Ivaně 
Bednářové dostává tentokrát prostor 
lékař-mamolog Karel Šťastný. V  roce 
1959 se s rodiči přestěhoval do Pece pod 

Sněžkou, kde si zamiloval hory a lyžování. 
Po maturitě na Gymnáziu v Trutnově byl 
přijat na  Lékařskou fakultu UK v  Hradci 
Králové na obor všeobecné lékařství, kde 
absolvoval v roce 1973. 

V  srpnu téhož roku byl zaměstnán 
v pardubické nemocnici. V roce 1976 pře-

vzal od  MUDr.  Baďury vedení mamolo-
gické poradny na  chirurgii a o čtyři roky 
později zavedl provádění mamografie 
u pardubických pacientek, nejprve ve spo-
lupráci s  Radiologickou klinikou Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové a následně již 
na mamografickém přístroji v Pardubicích. 
Od roku 1992 pracuje v centru pro nemoci 
prsů „Mamologie“ na poliklinice. Čtyři dny 
v  týdnu se věnuje ambulantní činnosti 
a jeden den operuje pacientky a pacienty 
na  Chirurgické klinice Pardubické krajské 
nemocnice. Podařilo se mu vytvořit spo-
lupracující tým v diagnostice nádorů prsu, 
hodnocení patologie nádorů, chirurgickém 
léčení a při léčení zářením a chemoterapií, 
rehabilitací. V  operační technice zavedl 
v  Pardubicích v  80. letech provádění prs 
zachovávajících operací, mezi prvními 
v  republice s  MUDr.  Červinkou iniciovali 
v  roce 2001 provádění biopsie sentinelo-
vých uzlin u nádorů prsní žlázy. Absolvoval 
několik odborných zahraničních stáží, dále 
publikuje a přednáší.

Nájemníci obecních bytů v  Pardubi-
cích dluží městu na nájemném více než 
15 milionů korun. Město je věřitelem 
zhruba pětiny nájemníků svých bytů. 
Dlužníků sice postupně ubývá, neklesá 
však výše pohledávek.

Na  konci roku 2012 dlužilo 462 
současných nebo bývalých nájemníků 
městu Pardubice za bydlení téměř 13,5 
milionu. Během roku 2013 sice dlužníků 
mírně ubylo, dluh na  nájemném však 
za 12 měsíců vzrostl o více než 1,5 mi-
lionu korun. Nárůst způsobilo zvýšení 
nájemného i  růst cen energií. „Mnoho 

dlužníků města spadá do  skupiny soci-
álně slabých, kteří mají pouze minimál-
ní mzdu nebo sociální dávky a  nemají 
žádný zabavitelný majetek. V současné 
době je také hodně dlužníků v insolven-
ci,“ konstatoval náměstek primátorky 
Jindřich Tauber.

Přesto se město snaží dluhy 
od  svých nájemníků vymoci. Je to pro 
něj však cesta zdlouhavá a  často neú-
spěšná. Dlužníky vyzve k úhradě závaz-
ku, případně navrhne splátkový kalendář 
k umoření dluhu. „Pokud ani tyto kroky 
nepomohou, podáváme žalobní návrh 

o zaplacení dlužné částky a návrh na vý-
kon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Do-
sáhne-li dluh trojnásobku běžného ná-
jmu, následuje výpověď z  nájmu bytu,“ 
popsala úřední postup vůči neplatičům 
Ivana Srbová, vedoucí oddělení, které se 
správou bytů zabývá. 

Město má v současné době ve svém 
vlastnictví 2 273 bytových jednotek. 
V roce 2012 na základě usnesení soudu 
vyklidilo 45 bytů, loni 29. Většina nájem-
níků platí v  obecních bytech takzvané 
cílové nájemné, které v Pardubicích činí 
měsíčně 72,69 korun za metr čtverečný.

Nájemníci dluží městu přes 15 milionů

Bonifantes na turné po Kanadě a USA
Po úspěšném turné v Thajsku vyra-

zil v  únoru chlapecký sbor Bonifantes 
na pětitýdenní turné po Kanadě a USA, 
kam se po sedmi letech vrátil reprezen-
tovat nejen Pardubice, ale celou Českou 
republiku. 

Intenzivní pěvecká příprava probí-
hala půl roku - zpěváci zkoušeli desít-
ky hodin, díky kterým odjeli dobře při-

praveni podat za  oceánem ty nejlepší 
výkony a  současně hlasově a  fyzicky 
ustát pětitýdenní cestu. Sbormistr Jan 
Míšek zařadil do  výběrové sestavy 31 
zpěváků, kteří se představují na  více 
než 40 koncertech. Turné Bonifanti 
zahájili v  kanadském Torontu a  Lon-
donu, kde je hostil výtečný chlapecký 
sbor Amabile. Druhou polovinu kanad-

ské části turné sbor strávil v Montréalu 
a  poté Bonifantes oplatili loňskou ná-
vštěvu Chlapeckému sboru Les petits 
chanteurs de Laval. Poslední zastávkou 
v  Kanadě byl koncert v  nedávno kata-
strofou téměř zničeném městečku Lac 
Magentic. Od konce února už čeští zpě-
váci koncertují ve Spojených státech. 

Gabriela Dvořáková, Bonifantes
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Festival Jeden 
svět 2014
Největší lidskoprávní filmový fes-
tival v  Evropě opět v  Pardubicích! 
Pro diváky připravujeme celkem 
16 snímků z  různých koutů světa, 
samozřejmě i  s  českým zastoupe-
ním. Každý festivalový den ponese 
vlastní podtéma, ke  kterému se 
budou vztahovat právě ten den 
promítané filmy i debata (následu-
jící vždy po dokumentu začínajícím 
v 18 hodin). Můžete také očekávat 
množství doprovodných akcí. Mezi 
tradiční již bezesporu patří výstava 
fotografií. Na  letošní rok se nám 
podařilo oslovit fotografa Milana 
Jaroše, který se svou výstavou 
Istanbul, náměstí Taksim vyhrál 
soutěž Czech Press Photo 2013. 

Vernisáž v  mezipatře Divadla 29 
(Sv. Anežky České 29) 18. března 
v  18 hodin odstartuje celý čtyř-
denní maraton filmových projekcí. 
Nabízíme i  projekce pro základní 
a střední školy v dopoledních a čas-
ných odpoledních hodinách. 

Více na  www.jedensvet.cz/2014/
pardubice.         Zlata Bauerová, JS

Pardubice se spolu s dalšími dvanácti 
evropskými městy letos podruhé zapojí 
do oslav Evropského dne kreativity, který 
připadá na  21. 3. 2014. Den je součástí 
mezinárodního programu CreArt, jehož 
cílem je podporovat tvůrčí potenciál oby-
vatel v menších městech, zdánlivě žijících 
mimo centra uměleckého a intelektuální-
ho dění. Program se zaměřuje na profe-
sionální i amatérské činnosti v umělecké 
a veřejně aktivistické oblasti a Pardubice 
patří mezi zakladatelská města CreArtu. 
Letošní Evropský den kreativity našel 
svoje zázemí opět v Galerii města Pardu-
bic (Gampa). Po tři dny tak bude galerijní 
program součástí programu k  Evrop-
skému dni kreativity a  je na co se těšit. 
Hlavní program Evropského dne kreativi-

„Mám svůj svět, ale mám Vás rád“ – 
je název výstavy výtvarných prací osob 
s autismem, která se uskuteční od 2. 4. 
do 14. 4.2014 v AFI Paláce v rámci 2. roč-
níku akcí ke  Dni autismu stanovenému 
na  2. duben. Po celý tento den se budou 
od 10 do 17 hodin konat v AFI akce za-
měřené na zvýšení povědomí o autismu:  
ukázky specifických pomůcek, výukových 
metod, představení Adresáře služeb pro 
osoby s autismem vč. doprovodného pro-
gramu (bubnování, hry se psem, hudební 
vystoupení). Dále budou zveřejňovány 
v MHD Pardubice vzkazy „Pečuji o autis-
tu“ o zkušenostech pečujících osob.  

Akce organizují Rodinné Integrační 
Centrum a Lentilka - Dětské rehabilitační 
centrum ad. 

Více informací najdete na www.ric.cz., 
www.drclentilka.cz. 

Pardubice opět slaví Evropský den kreativity

2. ročník akcí 
ke Dni autismu 

ty bude pro letošek tvořit v sobotu 22. 3. 
celodenní výtvarný workshop s  výukou 
kresby figury pod vedení profesora ČVUT 
v  Praze Mariána Karla v  Galerii města 
Pardubic. Pracovat se bude s  profesio-
nálními malířskými stojany podle živého 
modelu. „Jsme plni očekávání, jaká bude 
na workshopu pod vedením takové ikony 
výtvarné scény účast. Zúčastnit se může 
kdokoliv, jen je třeba nahlásit se předem,“ 
říká Ivana Panochová, manažerka Gampy. 

Další akce v Gampě:
12. 3. v  17 hodin vernisáž výstavy 

hradeckého konceptualistického dua 
Milana Langra a  J. M. Pavlíčka dopro-
vázená hudební performancí Agrafa / 
Victory Nox Division Team pod vedením 
Radoslava Pavlíčka.

12. 3. od  15 do  18 hodin (venkovní 
prostory Příhrádku) prezentace nového 
projektu Univerzity Pardubice „Brána 
vědění otevřená“, který představí expe-
rimentální fotografie různorodých vě-
deckých oborů, jež vznikly na půdě par-
dubických fakult. Projekt bude v dubnu 
pokračovat na zámku.

18. 3. v  17 hodin vernisáž výstavy 
Zničené kostely severních Čech 1945 – 
1989, výstava je součástí projektu ma-
pujícího chátrání a  likvidaci sakrálních 
objektů mezi lety 1938 a 1989; ve stej-
nou dobu začne i beseda k výstavě, kte-
rá nám připomene nezvratitelné ztráty 
naší minulosti. 

Více na www.gmpardubice.cz.
Lucie Břízová, oddělení kultury

Blanka Bastlová, Kraj. knihovna Pce

Aleš Mokren, folklorní soubor Baldrián

Pavla Vltavská, RIC o.s.

Jubilejní Baldrián i vynášení Smrti

Březen – měsíc čtenářů 
také v Krajské knihovně

První dubnový víkend bude ve zna-
mení významných jubileí. V  sobotu 5. 
dubna oslaví v Kulturním domě Dubina 
od  18 hodin velkým galavečerem 15. 
výročí svého vzniku folklorní soubor 
Baldrián. V  galaprogramu, po  jehož 
skončení bude následovat taneční zá-
bava s ochutnávkou vína, uvidíte také 
hosty: folklorní soubory Inovec ze slo-

Krajská knihovna v  Pardubicích při-
pravila na  letošní březen opět další no-
vinky, kterými se připojuje ke  každoroční 
celostátní knihovnické kampani nazvané 
Březen - měsíc čtenářů. Kromě bohatého 
doprovodného programu, který zájemce 
nalezne na webových stránkách knihovny 
www.knihovna-pardubice.cz, upozorňuje-
me na nejaktuálnější soutěž a nové služby.

Ve spolupráci se SKIP (Sdružením kni-
hovníků a  informačních pracovníků) vy-
hodnotíme v průběhu měsíce nejlepší čte-
nářskou rodinu. Vybíráme rodinu, která si 
nejen pravidelně půjčuje knihy a časopisy, 
ale účastní se také doprovodných pořadů, 
besed, dílen a kurzů. Nemusí to být jen ro-
diče a děti, ale také prarodiče s vnoučaty 
apod. Novou službu pro malé čtenáře při-

venských Zlatých Moravců, valašský 
soubor Soláň z Rožnova p. Radhoštěm 
a Mužácký sbor z Moravské Nové Vsi.

V  neděli 6. dubna pak všechny zú-
častněné soubory již po  pětadvacáté 
v  řadě uvítají jaro vynesením Smrti 
z  města Pardubice. Půlhodinový pro-
gram začína na  pardubickém Příhrád-
ku ve  čtrnáct hodin a  po  vystoupení 

Baldriánu, Inovce, Soláně a Mužáků se 
pestrobarevný průvod vydá společně 
s diváky a Smrtkou v čele k řece Chru-
dimce. Tam bude zlá paní „Zima“ zpro-
vozena ze světa vhozením do  vody. 
Stejně jako v celém čtvrtstoletí svého 
trvání se vynášení Smrti koná za  kaž-
dého počasí a vstup je volný.

pravilo dětské oddělení. Od března si děti 
mohou půjčovat kromě deskových her 
i  tematicky naplněné kufříky, ve  kterých 
najdou kromě zajímavých knížek na dané 
téma také hry a drobné hračky. Těšit se 
můžete na  různé náměty, např. víly, prin-
cezny, rytíře, dopravní stroje a značky či 
tolik oblíbené dinosaury.

Návštěvníkům virtuálních služeb Kraj-
ské knihovny se představí nová verze on-
-line katalogu, která bude korespondovat 
s  podobou webových stránek knihovny 
a  nabídne jim uživatelsky přívětivější 
prostředí při jejich hledání v  katalogu. 
Studovny připravily pro své návštěvníky 
ukázky práce s  článkovými databáze-
mi Anopress a  EBSCO. Anopress přináší 
v digitální podobě obsahy českých dení-

ků, regionálního tisku, přepisy některých 
rozhlasových a  televizních pořadů, po-
pulárně naučných časopisů a vybraných 
informačních serverů již od  roku 1996. 
Prostřednictvím databáze EBSCO posky-
tuje Krajská knihovna svým uživatelům 
přístup do  plnotextových zahraničních 
databází Master File a  Central Eastern 
European Academic Source. Po  dohodě 
budou pracovnice studoven v  průběhu 
měsíce března zdarma svým registrova-
ným čtenářů nabízet ukázky práce s tě-
mito databázemi. 

Dubinská knihovna už podruhé vyhla-
šuje akci Daruj knihu. Kdo má doma pře-
bytečné knihy, může je odevzdat na Du-
bině. Dejme knihám druhou šanci! 
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Jak se žije v Pardubicích?
Jak jsme již informovali v  minulém 

čísle zpravodaje, proběhnou v  měsíci 
březnu setkání s občany tří pardubických 
obvodů. Setkání mají za cíl zmapovat, jak 
může město pomoci podpořit kulturní, 
společenský a komunitní život. Pojďte se 
zapojit do diskuze o tom, jak se Vám žije 
ve  Vaší čtvrti. Využijte této příležitosti 
a sdělte městu, která místa ve Vašem ob-
vodu považujete za významná, ať už pro 
jejich kulturní, historické, nebo přírodní 
hodnoty. Kde rádi trávíte volný čas, ale 

zároveň kde vidíte v kulturním a komunit-
ním životě města potenciál pro zlepšení.

Setkání je součástí přípravy Stra-
tegie rozvoje kultury města Pardubice, 
která bude definovat priority a  kon-
krétní způsoby podpory aktivit v oblasti 
kultury, umění a volného času na dalších 
zhruba 10 let.

Setkání jsou naplánována s  občany 
těchto tří obvodů:
Městský obvod Pardubice I – Centrum: 
11. března od 17.30 v KD Hronovická

Městský obvod Pardubice II – Polabiny: 
12. března od  17.00 v  aule Gymnázia 
Pardubice Mozartova
Městský obvod Pardubice VI – Svítkov: 
13. března od  17.00 v  Penzionu Fajn, 
Žižkova 770

Budeme rádi za účast každého z Vás. 
Z  organizačních a  kapacitních důvodů 
velmi oceníme, pokud předem svou účast 
potvrdíte e-mailem na: kultura@mmp.cz. 
Více na www.pardubickepodhoubi.cz. 

Lucie Břízová, oddělení kultury

Na ZŠ nábřeží Závodu míru má rétoric-
ká soutěž „Mistr slov“ své tradiční místo. 
Talentovaní žáci z  pardubických škol se 
každý rok sjíždějí na rétorické odpoledne, 
na kterém přednesou svou vlastní tvorbu. 
Svým výborným jazykovým projevem tak 
vzdají hold kráse naší mateřštiny a  síle 
mluveného slova. 19. února byli soutěží-
cí ze šesti základních škol uvítáni dvěma 
herci z VČD, Lídou Vláškovou a  Josefem 
Pejchalem, kteří zasedli v odborné porotě. 
Vítězi se stali v 1. kategorii Štěpán Janou-
šek a Magdalena Perná a ve 2. kategorii 
Anna Nováková a Jitka Sýkorová.

Za  nádherný svět viděný dětskýma 
očima děkujeme jejich učitelům českého 
jazyka. Na shledanou na Mistru slov 2015!

10. 3. 13.30 Seniorský klub přá-
tel hudby v Krajské knihovně
12. 3. 14.00 Videoprojekce Jaro-
slava Nováka:  „Víkend ve Švýcarsku“ 
21. 3.  14.00 Posezení s harmonikou 
24. 3. 14.00 Jaro doma i  na  za-
hrádce“ - povídání  a rady pro pěstitele
26. 3. 14.00 Literární přednáška 
z cyklu „Studánky“: F. L. Čelakovský -  „Je 
to chůze po tom světě“ 
30. 3 14.00 Nedělní odpolední 
čaje (KD Hronovická )

Zveme Vás na  nový festival zaměřený 
na  duchovní rozvoj osobnosti, zdravý ži-
votní styl, alternativní způsoby léčení či 
partnerské vztahy 4. - 6. 4.v KD Hronovická.

Mistr slov oceněn

Akce Seniorcentra

Festival Cesta duše

Blanka Scholleová, KFP
Eva Vejnarová, ZŠ náb. Závodu míru

Do  20. 3. 2014 mohou nájemci ne-
bytových prostor ve  vlastnictví města 
Pardubic, kteří působí v  oblasti vol-
ného času, podávat žádosti o  dotace 
z  prostředků na  nájemné při Programu 
podpory volného času. Formuláře jsou 
k  dispozici na  internetových stránkách 
statutárního města Pardubice. 

Vyplněné žádosti včetně příloh je 
možné podat na podatelnu úřadu nebo 
zaslat poštou na  adresu: Magistrát 
města Pardubice, odbor školství, kultury 
a  sportu, ekonomické oddělení, Pern-
štýnské nám. 1, Pardubice, 530 21.

Bližší informace podá Petra Šnejdro-
vá, tel. 466 859 438, e-mail: petra.snej-
drova@mmp.cz. 

Březnový program pardubických 
filharmoniků přináší různorodé večery co 
do jejich programu i žánru. Jako milé hos-
ty abonentních koncertů, které se usku-
teční od pondělka do středy 17. – 19. 3., 
přivítá orchestr pod vedením Leoše Svá-
rovského výjimečné hosty v čele s přední 
českou herečkou a  světoznámou operní 
pěvkyní Soňou Červenou. Ta provede 
spolu s koncertním mistrem KFP Petrem 
Zdvihalem melodram Bouře a  klid pro 
recitátora, housle a  orchestr. Autorem 
této skladby na  verše Emy Destinnové 
je současný český autor Otomar Kvěch. 
Komorní filharmonie tímto počinem při-

Vzdělávání        
v evropských 
školách 
Zájemce o setkání se studenty ze 
Švédska, Polska, Rumunska a  Itá-
lie zveme na  konferenci, která se 
uskuteční 19. března od 9 do 12 ho-
din v Domě techniky v Pardubicích 
pod názvem „Vzdělávání v  evrop-
ských školách“. Zahraniční hosté 
účastníkům promítnou videa o čin-
nosti svých škol a  v  následujících 
osobních setkáních bude možné 
klást otázky, besedovat a dovědět 
se zajímavosti z  činnosti škol i  ze 
života mladých lidí zúčastněných 
zemí. Součástí programu je i  pře-
dání zkušeností z  projektu Školní 
elektronické zprávy uskutečně-
ného v  programu NAEP Leonardo 
da Vinci partnerství. Informace 
na  binarova@spse.cz, cach@
spse.cz. Konferenci zajišťuje SPŠ 
elektrotechnická a  VOŠ Pardubice 
společně s Europe Direct Pardubice.

Ladislav Štěpánek, ředitel školy 

Futsalistky 
bodovaly
Družstvo žákyň ZŠ Pardubice-Ohra-
zenice postoupilo na  republikové 
kolo školské futsalové ligy! V diviz-
ním finále, které se konalo 18. 2. 
ve  Skutči, pardubické holky zcela 
jasně přehrály všechny soupeřky. 
Všech 8 utkání vyhrály a po zásluze 
postoupily mezi 5 nejlepších škol-
ských dívčích družstev v republice!

Dotace na nájemné nebytových prostor 
ve vlastnictví města Pardubic

Dotace na nájemné při Programu 
podpory v sociální oblasti 

Od 10.3. do 24.3. 2014 mohou nájemci 
nebytových prostor ve vlastnictví města 
Pardubic podávat žádosti o dotace z pro-
středků na  nájemné v  sociální oblasti. 
Formuláře najdete na www.pardubice.eu. 
Vyplněné žádosti včetně příloh je možné 
dodat na  podatelnu úřadu na  nám. Re-
publiky 12 nebo zaslat poštou na adresu: 
Statutární město Pardubice, odbor sociál-
ních věcí, úsek ekonomický a rozvojových 
koncepcí, nám. Republiky 12, Pardubice, 
530  21. Žádosti v  el. podobě zasílejte 
na marcela.ozdanova@mmp.cz.

Informace podá Marcela Ožďanová 
na tel. 466 859 144. 

spívá k  právě probíhajícímu Roku české 
hudby 2014. V  programu koncertů dále 
zazní suita z  opery Carmen Georgese 
Bizeta a  slavný Klavírní koncert a  moll 
norského skladatele Edvarda Griega. Só-
lový part zahraje znamenitý slovenský 
umělec Marián Lapšanský. Na neděli 23. 
března připravuje Komorní filharmonie 
v rámci cyklu Máme hosty koncert „Trdlo 
ve filharmonii...“. Jedná se o první společ-
ný koncert s touto oblíbenou pardubickou 
folk-folklórní skupinou. Koncert bude řídit 
šéfdirigent Komorní filharmonie Marko 
Ivanović, který se také podílí na aranžmá 
skladeb. 

Komorní «lharmonie 
se skvělými hosty   



Strana 10

Radniční zpravodaj 3 | 2014

Pardubická třída Míru se zavírá. Za rok
Proměna hlavní pardubické třídy 

začíná. Město Pardubice chce během 
dvanáctiměsíční rekonstrukce oprášit 
poněkud zašlou slávu třídy Míru. Ta by 
se měla znovu proměnit v  příjemnou 
pěší zónu s omezenou dopravou.

Projekt počítá s  rekonstrukcí celé 
třídy Míru, a  to od  náměstí Republi-
ky až po  Masarykovo náměstí, a  také 
s  rekonstrukcí části Sladkovského ulice 
(sever) směrem k  Sukově třídě. Během 
stavebních prací dojde ke  kompletní 
rekonstrukci sítí, povrchů i  mobiliáře, 
v  některých částech budou opraveny 
inženýrské sítě – kanalizace, vodovod 
a veřejné osvětlení.

„Bude to velmi složitá akce. Na třídu 
Míru zhruba třicet let nikdo ani nesáhl 
a  teď by se během jednoho roku měla 
změnit v krásnou a příjemnou ulici, kte-
rou lidé nejen projdou, ale rádi se zde 
zdrží. Nejde nám ale jenom o  zkrášlení 
třídy Míru. To by bylo poměrně snadné, 
nicméně většina investic půjde, jak se 
říká, do  země. Při rekonstrukci, kterou 
děláme na několik desetiletí, budou vy-
měněny inženýrské sítě uložené pod 
zemí, včetně kanalizačních přípojek,“ říká 
primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Oprava bude o sto milionů levnější
Podle projektového rozpočtu měla 

být cena rekonstrukce 214,5 milionů ko-
run. Výběrové řízení, kterého se zúčast-

nilo čtrnáct firem, ale tuto cenu snížilo 
na 120 milionů korun (včetně DPH). Pro-
jekt „Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského“ 
je navíc součástí Integrovaného plánu 
rozvoje města (IPRM) – Přitažlivé město 
a může tak z tohoto programu Evropské 
unie získat necelých 85 milionů korun. 
Ze svého rozpočtu pak město doplatí 
přibližně 35,5 milionu korun.

Vítězem výběrového řízení se stala 
liberecká společnost SYNER s.r.o. a měs-
to s ní v únoru podepsalo smlouvu o dílo. 
Staveniště firma převzala v pondělí 24. 
2. a přesně o  týden později, tedy 3. 3., 
začaly samotné stavební práce. Vše by 
mělo být dokončeno 28. 2. 2015.

V  průběhu celé rekonstrukce budou 
obě ulice přístupné pro chodce, případně 
vozy záchranné služby nebo hasičů. Sta-
vební firma totiž vždy ponechá minimál-
ně jednu třetinu komunikace přístupnou. 
Třikrát týdně pak bude umožněno záso-
bování obchodů a firem a svoz odpadů. 
Denní zásobování pak bude možné z při-
lehlých ulic. (více články níže).

Stavba omezí život v centru
Nejenom obyvatelé centra města 

a živnostníci se přesto musí v průběhu 
nadcházejícího roku připravit na  řadu 
komplikací a  omezení, která takovéto 
rozsáhlé stavby obvykle provází. „Všech-
ny občany už nyní prosíme o trpělivost 
a shovívavost a omlouváme se předem 

Proměna. Třída Míru byla nejdříve předměstím a novým centrem města se začala 

za  nepohodlí, které jim rekonstrukce 
způsobí. Stavební akce totiž rozhod-
ně nebude jednoduchá. V  Pardubicích 
se o ní diskutuje už desítky let, až nyní 
se nám ale daří tyto úvahy realizovat. 
Všichni se musí připravit na to, že velkou 
část roku bude třída Míru a Sladkovské-

ho ulice rozkopaná, provozovny, které tu 
sídlí, budou hůře dostupné a hůře záso-
bovatelné a hromadná doprava v centru 
komplikovanější. Ale jsme pevně pře-
svědčeni, že výsledek bude stát za  to, 
vždyť tato ulice v posledních letech při-
pomíná více periferii než střed města,“ 

Pernerova
- zřízení obousměrného provozu s  vy-
tvořením výhyben po cca 50 m,
- otáčení vozidel na vjezdu za bud. čp. 443,
- výjezd do  ulice Sukova třída s  odbo-
čením pouze vpravo ve  směru náměstí 
Republiky,
- z důvodu výhyben bude zrušeno 6 park. 
míst (budou nahrazeny v ulici U Stadionu),
- u čp. 92 bude zřízeno deset míst pro 
zásobování, a  to od  pondělí do  pátku 
od  8 do  16 hodin s  maximální dobou 
stání 30 minut s parkovacím kotoučem, 
v ostatním čase bude umožněno běžné 
parkování (rezident / abonent)

Sladkovského jih
- vjezd / výjezd do ulice Smilova,

Režim provozu v přilehlých komunikacích
- zřízení obousměrného provozu s  vy-
tvořením výhyben po cca 50 m,
- otáčení vozidel v  prostoru vozovky 
za čp. 422,
- z důvodu výhyben zrušení 6 parkova-
cích míst, které budou nahrazeny v ulici 
Smilova u čp. 307, 320, 333,
- u čp. 416, 410, 422 zřízení šesti míst 
pro zásobování, a to od pondělí do pát-
ku vždy od 8 do 16 hodin, s maximál-
ní dobou stání 30 minut s  parkova-
cím kotoučem, v  ostatním čase bude 
umožněno běžné parkování (rezident / 
abonent)

Jindřišská
- zřízení obousměrného provozu s  vy-
tvořením výhyben po cca 50 m,

- otáčení vozidel v  prostoru vjezdu čp. 
2686,
- vjezd / výjezd do  ulice U  Divadla - 
Za Pasáží,
- výhybny na  stávajících vjezdech bez 
zrušení parkovacích míst,
- u  čp. 58 zřízení čtyř míst pro zá-
sobování, a  to od  pondělí do  pátku 
vždy od  8 do  16 hodin, s  maximální 
dobou stání třicet minut s  parkova-
cím kotoučem, v ostatním čase bude 
umožněno běžné parkování (rezident 
/ abonent)

Na Hrádku
- na chodníku proti čp. 105 zřízení tří 
míst pro zásobování, a  to od  pondělí 
do pátku vždy od 8 do 16 hodin 

vnitroblok Sladkovského - Na Hrádku
- svozová vozidla odpadu nebudou 
do vnitrobloku zajíždět
- svoz odpadu bude zajištěn doda-
vatelem stavby tak, že bude nádoby 
v den svozu svážet k ulici Sladkovské-
ho (k  čp. 1566) a  po  výsypu je vrátí 
zpět do kontejnerového stání,
- do prostoru vnitrobloku bude umož-
něn vjezd automobilů z ulice Na Hrád-
ku účelovou komunikací za  čp. 2574 
– 2578

vnitroblok Sladkovského-Pernerova
- vjezd do  prostoru vnitrobloku bude 
generálním dodavatel stavby řešit in-
dividuálně s  majiteli objektů čp. 441 
a 2802
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z ní bude výstavní bulvár

říká náměstek pardubické primátorky 
Jindřich Tauber.

Dlouho odkládané plány
O  potřebě a  nutnosti třídu Míru 

opravit a zvelebit se v Pardubicích dis-
kutuje přibližně dvacet let. V roce 2002 

proto město vypsalo architektonickou 
soutěž na její přestavbu. „Jenže pak se 
léta jen diskutovalo, přičemž samotná 
výstavba prioritou politiků evidentně 
nebyla. Tou se stala až ve druhé polo-
vině roku 2011, tedy v tomto volebním 
období. Tehdy jsme se rozhodli zařadit 

třídu Míru do IPRM a začali na projektu 
její rekonstrukce intenzivně pracovat. 
Cesta od  architektonického návrhu 
k  samotné realizaci je ale u  takovéto 
stavby složitá. Zpracování projektové 
dokumentace, územní a stavební řízení, 
veřejná projednávání, výběrová řízení, 
to vše jsou úkony, které musíte udělat 
a nelze je zvládnout v řádu týdnů. Fak-
tem je, že kdyby se rekonstrukce třídy 
Míru dostala do  zásobníku projektů 
IPRM v minulém volebním období a za-
čalo se na  ní pracovat bezprostředně 
poté, co bylo jasné, že z  evropských 
fondů nebudeme financovat přestavbu 
plaveckého areálu, mohla dnes už být 
hotová,“ dodává primátorka Štěpánka 
Fraňková.

Na  opravené třídě Míru zůstane je-
den jízdní pruh určený pro městskou 
hromadnou dopravu, cyklisty a dopravní 
obslužnost. Ve  Sladkovského ulici bude 
zachován současný dopravní režim 
s obousměrnou osobní dopravou, měst-
skou hromadnou dopravou a  možností 
podélného parkování. Zastupitelé o této 
podobě rozhodli na začátku roku 2012, 
kdy oproti „čisté pěší zóně“ zvolili pro-
vozně ekonomičtější variantu. Úplné vy-
loučení MHD ze třídy Míru a její odvedení 
na  přetíženou Sukovu třídu by pro Do-
pravní podnik města Pardubic znamena-
lo zvýšení ročních nákladů o téměř sedm 
milionů korun.

• vyloučení veškeré dopravy z  ulic 
třída Míru a  Sladkovského sever; 
•  uzavírka omezí dopravu a dopravní ob-
služnost nejen na těchto komunikacích, 
ale i v přilehlých ulicích Pernerova, Slad-
kovského jih a Jindřišská;
• do uzavřených ulic bude vjezd povolen 
pouze vozidlům stavby;
• provoz chodců bude probíhat nepře-
rušeně;
• stavební zábor bude prováděn vždy 
jako částečný, nejvíce ve  2/3 celkové 
šíře uzavřených komunikací, zbývající 
1/3 bude sloužit pro provoz chodců, pří-
padně pro nutný zásah IZS;
• MHD bude oboustranně využívat od-
klonovou trasu: nám. Republiky – Su-
kova tř. • Masarykovo nám., kde budou 

Dopravní omezení a opatření
pro tento účel zřízeny vyhrazené jízdní 
pruhy;
• zásobování, svoz odpadu apod. bude 
v  uzavřených ulicích umožněn jen 
ve  dnech pondělí, středa a  pátek v  ča-
sech od 5 do 8 hodin a od 19 do 21 hodin, 
a  to na  základě povolení stavbyvedou-
cího. Denní zásobování bude umožněno 
z  přilehlých ulic s  upraveným režimem 
parkování bez možnosti vjezdu do uza-
vírky;
• uzavírka ulice Sladkovského sever 
a  omezení v  ulici Pernerova si vyžádá 
přesun 46 parkovacích míst do  ulice 
U  Stadionu, kde je kapacita 66 míst. 
Proto zde bude změněn režim parkování 
z obecného placeného parkování na par-
kování pouze pro rezidenty (držitele 

platné parkovací karty). Další možnou 
lokalitou pro náhradní parkování rezi-
dentů je parkoviště pro 22 vozidel v ulici 
Na  Hrádku za  Domem hudby – režim 
parkování se zde ovšem změní operativ-
ně až dle okolností vyvolaných souvisejí-
cím omezením;
• z důvodu nárůstu provozu vozidel MHD 
po odklonění trasy bude zakázáno pravé 
odbočení z prostředního jízdního pruhu 
z  ulice Sukova třída do  ulice Hradecká. 
Dále bude zakázáno levé odbočení z  le-
vého jízdního pruhu z Masarykova nám. 
do ul. nábřeží Závodu míru;
• vozidlům Integrovaného záchranného 
systému bude při zásahu umožněn vjezd 
na stavbu se zajištěním maximální sou-
činnosti ze strany dodavatele stavby.

stávat v 19. století. Sláva ale v posledních letech upadla a renomé jí má vrátit oprava. 

Pěšky, MHD 
nebo na kole 
Dopravní uzavírky chystané pro 
rok 2014 se prakticky nedo-
tknou pěších a cyklistů. Na pěší 
a cyklisty se totiž dopravní zá-
cpy nevztahují. Lehce naleznou 
alternativní trasu. 

„43% všech cest po  městě je 
realizováno pěšky nebo na kole. 
Doufáme, že během uzavírek 
toto číslo ještě vzroste a  část 
lidí se rozhodne upřednostnit 
chůzi, MHD a  kolo před auto-
mobilem. Pomohou tak sobě 
i  jiným motoristům, kteří jet 
autem nutně potřebují. Zda ně-
kteří lidé přesedlají na kola, bu-
deme sledovat pomocí systému 
pro automatické sčítání cyklis-
tů,“ říká Vojtěch Jirsa z odboru 
hlavního architekta. 

Zároveň bylo učiněno několik 
opatření, která napomohou 
plynulému průjezdu veřejné 
dopravy. Během uzavírky třídy 
Míru budou pro naše vozy MHD 
zřízeny vyhrazené jízdní pruhy 
na  Sukově třídě a  náměstí Re-
publiky. Rekonstrukce 17. listo-
padu a Jana Palacha pak provoz 
MHD příliš neovlivní. Provoz 
na této komunikaci bude zasta-
ven pouze během dvou nebo tří 
prázdninových týdnů. Z  toho-
to pohledu by proto cestování 
po městě s využitím MHD mělo 
být výhodnější.

Video o  dopravním chování 
v  Pardubicích „Pardubická do-
prava pohledem zahraničních 
expertů“ naleznete na následu-
jícím odkazu: http://1url.cz/elv3.
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1. Od 2.3. budou všechny linky MHD jez-
dit po objízdné trase Masarykovo nám., 
Sukova třída, nám. Republiky.
2. Touto objízdnou trasou pojedou linky 
č. 1, 2, 5, 13, 21, 27 a noční provoz č. 99.
3. Výše uvedené linky nebudou obsluho-
vat žádné zastávky na ulici Sukova a bu-
dou zastavovat až na nám. Republiky.
4. Linka č. 4 nebude provozována v tra-
se Polabiny – Hradecká – třída Míru 
– Masarykovo náměstí – Polabiny, ale 
v pozměněné trase Polabiny – Hradec-
ká – Masarykovo náměstí – Palackého 
– Hlavní nádraží a zpět po stejné trase.
5. Spoje linky č. 14, které končily na za-
stávce Tř. Míru budou ukončeny na za-
stávce K Polabinám a obslouží v tomto 
směru i zastávku Palackého, v opačném 
směru ke změně nedojde.
6. Linka č. 11, která v  současné době 
obsluhuje zastávku Sukova ve  směru 
z  nám. Republiky k  Zimnímu stadionu, 
nebude z  technických důvodů tuto za-
stávku po dobu rekonstrukce třídy Míru 
obsluhovat.
7. Na  Masarykově náměstí budou linky 
MHD zastavovat tak jako dnes, tedy 
odděleně podle směrů směr Polabiny 
a směr Centrum.
8. Na nám. Republiky budou linky MHD 
odjíždět ze zastávek podle trakcí, tedy 
všechny autobusové linky ze zastáv-
ky na  náměstí Republiky u  Grandu 
a všechny trolejbusové linky ze zastávky 
na nám. Republiky u Divadla.
9. Tyto objízdné trasy budou platit 
do úplného znovuotevření zrekonstruo-
vané třídy Míru.
10. Pro lepší orientaci cestujících bude 
na Masarykovo náměstí instalována di-
gitální elektronická tabule pro informace 
o odjezdech linek MHD, která bude min. 
20 řádková a bude mít funkci online zob-
razování odjezdů s  přihlédnutím k  pří-
padným zpožděním spojů MHD (termín 
instalace březen-duben 2014).
11. Po  rekonstrukci třídy Míru budou 
na  zrekonstruovanou třídu Míru navrá-
ceny linky č. 2, 11 a 13 ve směru z ná-
městí Republiky na  třídu Míru a  pouze 
linka č. 27 obousměrně, důvody k tomu-
to řešení jsou pouze jeden jízdní pruh 
pro MHD v úseku od Grandu po Lékárnu 
a  nemožnost bezpečného vyhnutí se 
spojů jedoucích v protisměru, linky 2, 11 
a 13 jedoucí v opačném směru pojedou 
přes Masarykovo náměstí, Sukovu třídu 
a náměstí Republiky.

Změny v MHD

Objížďky v 1. fázi rekonstrukce
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Pardubičtí řidiči dostanou nové silnice
Pardubičtí řidiči se v letošním roce do-

čkají dalších kvalitnějších silnic v  centru 
města. Nový povrch bude položený v uli-
cích 17. listopadu a Jana Palacha (silnice č. 
II/324). Modernizace za 53 milionů korun 
se rozdělí do tří etap, odstartuje 1. dubna 
a  potrvá až do  listopadu. Současně se 
bude opravovat i  třída Míru. Obyvatelé 
města se tak musí připravit na komplika-
ce, které uzavírky přinesou. Odměnou jim 
bude zvýšený komfort v dalších letech.

„Pokračujeme v projektu, který začal 
v loňském roce modernizací ulice Teplého. 
Z 85 procent jej zaplatí evropské fondy, 
zbytek uhradí Pardubický kraj jako majitel 
komunikace a  investor. Snažili jsme se 
uzavírky zkoordinovat s městem Pardubi-
ce, jak nejlépe to šlo,“ říká hejtman Pardu-
bického kraje Martin Netolický.

V  1. etapě od  1. 4. do  1. 6. se bude 
pracovat v úseku od křižovatky s ulicemi 
Staňkova a Svobody po křižovatku s uli-
cemi Teplého a  Pichlova. Objízdné trasy 
v  této etapě budou vedeny přes Duklu 
a  Višňovku. V  dalších etapách dostane 
nový povrch celá silnice II/324 od křižo-
vatky u AFI Palace až ke kruhovému ob-
jezdu u Dražkovic.

Dva týdny před termínem zahájení bu-
dou na všech vjezdech do města instalo-

vány dopravní informační značky upozor-
ňující na uzavírku. Druhý týden v březnu 
pak budou rozneseny letáky do  domác-
ností v okolí uzavírek. Rekonstrukci bude 
provádět společnost M - SILNICE a.s. 
Kromě samotných krytů bude také moder-
nizováno odvodnění a sanovány podkladní 
vrstvy v místě výskytu trvalých deformací, 
dále obnoveno svislé i vodorovné dopravní 
značení a vodící pásky.

Provoz městské hromadné dopravy, 
meziměstské autobusové dopravy a vo-

zidel integrovaného záchranného sys-
tému bude v  celém úseku probíhat bez 
větších omezení. Dopravní podnik města 
Pardubic se s Pardubickým krajem dohodl, 
že až na úplné výjimky bude stále jeden 
pruh otevřený pro MHD. „Dojde pouze 
k průběžnému posunu stávajících zastá-
vek o  dostupnou vzdálenost z  důvodu 
provádění stavebních prací,“ vysvětluje 
vedoucí odboru dopravy pardubického 
magistrátu Vladimír Bakajsa. Z  kapa-
citních důvodů bude pouze přesunuta 

zastávka meziměstské autobusové do-
pravy „Pardubice, Masarykovo náměstí 
MHD“ u  ČSOB Pojišťovny, a  to na  za-
stávku „Pardubice, zimní stadion MHD“. 
V  centru města se navíc budou časově 
překrývat dvě velké rekonstrukce. Už 
v průběhu března totiž začne roční opra-
va třídy Míru a Sladkovského ulice. 

„Všechny občany už nyní prosím 
o  trpělivost a  shovívavost během těch-
to prací a  omlouvám se předem za  ne-
pohodlí, které jim rekonstrukce způsobí. 
Motoristé by se centru v této době měli 
pokud možno vyhýbat. Možná jsme měli 
rok 2014 vyhlásit rokem cyklistů, chodců 
a uživatelů MHD, protože to budou letos 
v Pardubicích asi nejvyužívanější doprav-
ní prostředky. Ale jsem pevně přesvěd-
čena, že výsledek bude stát za  to,“ říká 
primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Pro zásobování provozoven v  době 
uzavírky budou stavbou operativně vy-
značována parkovací místa a  zásobo-
vání bude umožněno každý den v čase 
od 18 do 7 hodin. Po celou dobu uzavír-
ky stavby bude zároveň možný přístup 
k  přilehlým nemovitostem dotčených 
uzavírkou. Také svoz komunálního odpa-
du pro občany a provozovny bude pro-
váděn podle místních zvyklostí. 

Oprava. Silnice v centru města získají nové a kvalitnější povrchy.

I. etapa
Termín: od 1. 4. do 1. 6. 
Rozsah: úplná uzavírka úseku od křižo-
vatky s ul. Staňkova/ul. Svobody po kři-
žovatku se silnicí č. II/322 ul. Teplého/ul. 
Pichlova bez křižovatek, tzn. že přejíždě-
ní z a do ul. Staňkova a ul. Svobody, ul. 
Teplého a ul. Pichlova bude umožněno.
Objízdná trasa: obousměrně ul. Tep-
lého – ul. Lexova – kpt.  Nálepky – ul. 
Demokratické mládeže a  ul. Pod Bříz-
kami – ul. S. K. Neumanna – ul. Pichlo-
va na  původní trasu. Tento úsek bude 
uzavřen s  úplným vyloučením provozu 
mimo MHD, BUS, IZS v obou směrech.
II. A etapa
Termín: od 2. 6. do 31. 8.
Rozsah: bude uzavřen úsek silnice 
od  křižovatky se silnicí č. II/322 ul. 
Teplého/ul. Pichlova po vjezd na parko-
viště u podjezdu v ul. 17. listopadu. Při 
uzavírce tohoto úseku v  termínu od  2. 

Režim provozu v přilehlých komunikacích
6. do  10. 8. bude směrem do  centra 
zachován jednosměrný provoz vozidel. 
Provoz MHD, BUS, IZS bude zachován 
obousměrně. V termínu od 11. 8. do 31. 
8. bude tento úsek uzavřen s úplným vy-
loučením veškerého provozu.
Objízdná trasa: Z centra povede obou-
směrná objízdná trasa Sukova třída - 
nám. Republiky – ul. Jahnova - ul. Karla 
IV. – ul. Anenská -  ul. S. K. Neumanna 
- ul. Pod Břízkami, případně Palackého 
třída na silnici č. I/37, Trojice. 
II. A etapa – křižovatky a podjezd
Termín: od  15. 8. do  17. 8. (víkend), 
od  22. 8. do  24. 8. (víkend), případně 
od 30. 8. do 31. 8. (víkend)
Rozsah: úplné uzavření křižovatky silni-
ce č. II/324 ul. Jana Palacha/ul. Teplého/
ul. Pichlova, křižovatky silnice č. II/324 
ul. 17.listopadu/třída Míru/Palackého tří-
da a  podjezdu na  silnici č. II/324 Jana 
Palacha/ul. 17. listopadu s  vyloučením 

provozu mimo MHD a IZS v obou smě-
rech. V této době nebude možné přejíž-
dění křižovatek.
Objízdná trasa: obousměrná trasa 
povede ul. Pod Břízkami -  ul. S. K. Neu-
manna – ul. Anenská - ul. Karla IV. – ul. 
Jahnova - nám. Republiky – Sukova třída 
a ul. Demokratické mládeže – Kpt. Ná-
lepky – ul. Lexova. Lokálně ul. Na Spra-
vedlnosti – ul. Železničního pluku, pří-
padně Palackého třída na silnici č. I/37, 
Trojice.
II. B etapa
Termín: od 1. 9. do 2. 11.
Rozsah: uzavření úseku silnice od vjez-
du na  parkoviště u  podjezdu v  ul. 17. 
listopadu po  křižovatku s  třídou Míru/
Palackého třídou bez křižovatky. V  ter-
mínu od  1. 9. do  12. 10. bude směrem 
do  centra zachován jednosměrný pro-
voz vozidel, a  MHD, BUS, IZS v  obou 
směrech. V termínu od 13. 10. do 2. 11. 

bude úplná uzavírka tohoto úseku, prů-
jezd bude umožněn pouze MHD, BUS, 
IZS v obou směrech.
Objízdná trasa: z centra povede obou-
směrná objízdná trasa Sukova třída - 
nám. Republiky – ul. Jahnova - ul. Karla 
IV. – ul. Anenská -  ul. S. K. Neumanna 
- ul. Pod Břízkami, případně Palackého 
třída na silnici č. I/37, Trojice. 
III. etapa
Termín: od 20. 10. do 2. 11.
Rozsah: oprava objízdné trasy silnice 
č. II/324, v úseku od okružní křižovatky 
v Dražkovicích po křižovatku s ul. Staň-
kova/ul. Svobody (včetně této křižo-
vatky), v  termínu od 20. 10. do 24. 10. 
bude prováděno frézování krytu vozov-
ky a od 25. 10. do 2. 11. pokládka krytu 
(po polovinách vozovky).
Objízdná trasa: za silničního provozu, 
pouze 25. 10. až 2. 11. budou uzavřeny 
kolmé přejezdy opravovaného úseku.



Strana 15

Radniční zpravodaj 3 | 2014

Hlavní třída od  Zelené brány na  Ma-
sarykovo náměstí. Původně to byla před-
městská komunikace směrem na  Prahu 
obklopená jen zemědělskými dvorci. 
Městská zástavba začala vyrůstat až 
od  poloviny 19. století, po  zahájení par-
dubických parforsních honů. Roku 1841 
zde postavil kníže Lichtenstein první 
jednopatrový dům a  roku 1843 vystavěl 
naproti J. Doskočil první hotel U zlatého 
lva. Na  západním konci ulici téměř uza-
víral hotel Veselka, zbouraný v roce 1972. 
Na  jeho místě dnes stojí budova České 
pojišťovny a  obchodní a  kancelářské 
centrum Magnum, které oddělilo třídu 
Míru jako pěší zónu od  rušné křižovat-
ky a  částečně ji zklidnilo. Původní názvy 

Východočeské divadlo přichází s  no-
vinkou, kterou chce svá představení 
přiblížit i  dojíždějícím divákům či celým 
rodinám, které nemohou navštěvovat di-
vadlo 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 ode-
hrajeme některé z našich představení už 
od 16 hodin, navíc za příznivou cenu. 

Prvním takovým představením bude 
30. března komedie Blbec k večeři, jež 

Ve  čtvrtek 13. března se uskuteční 
v Aule Arnošta z Pardubic setkání s Lady 
Milenou Grenfell-Baines spojené s  pro-
mítáním dokumentu „Síla lidskosti“. 

Lady Milena Grenfell-Baines se naro-
dila jako Milena Fleischmannová v rodi-
ně Rudolfa Fleischmanna v  předváleč-
ném Československu. Řízením osudu 
se stala jedním z  dětí zachráněných 
Sirem Nicholasem Wintonem. Ve Velké 
Británii již Lady Milena po válce zůstala 
a dnes žije v Prestonu. 

Celý život zasvětila spojování svých 
dvou vlastí – Anglie, která ji přijala, 
a  Česka, na  které nikdy nezapomněla. 
Úvodem k  jejímu osobnímu příběhu 
bude dokumentární film „Síla lidskosti“ 

Historie třídy Míru

Lady Milena Grenfell-Baines bude 
vyprávět svůj příběh na univerzitě Odpoledne v divadle

s Blbcem k večeři

byly „cesta Pražská“ nebo „cesta Hůrská“ 
(vedoucí do Kutné Hory), či „na předměstí 
dlúhém“ (16. století). Roku 1874 byla na-
zvána na počest návštěvy císaře Františ-
ka Josefa I. Královská třída. Pak střídala 
názvy. Od roku 1916 Císaře Karla, doslova 
„třída arciknížete Karla Františka Josefa“, 
od roku 1918 Wilsonova, za okupace roku 
1940 dostala starý lidový název Na Zele-
ném. V roce 1945 byla pojmenována třída 
Maršála Stalina a ještě v témže roce došlo 
k drobné úpravě názvu - Stalinova třída. 
Od roku 1962 má dnešní název třída Míru.

Na snímcích z archivu Východočeské-
ho muzea je zachycena třída Míru před 
koncem první světové války a v padesá-
tých letech minulého století.

Andrea Koblížková, UPceRadek Smetana, VČD

režiséra Matěje Mináče, který přiveze 
do Pardubic dramaturg Zdeněk Tulis. 

Společnou linií obou těchto částí je 
osoba Sira Nicolase Wintona, který se 
v minulém roce dožil 104 let. Jeho akce 
na záchranu židovských dětí z obsaze-
ného Československa v  r. 1939 vyvo-
lávají nesmírnou úctu a  obdiv. Jejich 
symbolika přesahuje vypjaté válečné 
momenty a promítá se do každodenní-
ho života každého z  nás. V  současné 
době probíhá petiční kampaň za nomi-
naci Sira Wintona na  Nobelovu cenu 
míru. 

Setkání se uskuteční od 10 do 12.30 
hodin v univerzitní aule.

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 obje-
vy. Žádný z „blbců“ samozřejmě netuší, 
proč byl ve skutečnosti pozván. Jedno-
ho dne se však tento Pierrův koníček 
poněkud zkomplikuje a zprvu dekadent-
ní legrácka pro pobavení začne nabírat 
na obrátkách…  

Na stránkách divadla www.vcd.cz mů-
žete soutěžit o  dvě vstupenky zdarma! 
Hodně štěstí a příjemnou zábavu! 
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Sportovní klub Lvíček Pardubice, kte-
rý je určen pro chlapce a dívky ve věku 5 
- 12 let, kteří se chtějí v průběhu celého 
školního roku věnovat více sportům na-
jednou, přijímá nové členy do svých řad. 
Každé dítě se v tomto sportovním klubu 
bude v  průběhu celého školního roku 
učit gymnastice, atletice, plavání, brus-
lení a  míčovým hrám jako jsou fotbal, 
basketbal, florbal, badminton a volejbal. Miroslav Klapka, trenér

S Lvíčkem za sporty 

Výzkumníci na zámku

V  období letních prázdnin 2014 zá-
roveň pořádáme pro děti ve věku 5 - 12 
let „Příměstský sportovní letní tábor“ 
(v týdenních turnusech, vždy od pondělí 
do pátku, 7.30 - 16.00 hodin). Děti čeká 
mnoho sportovních aktivit, návštěva 
koupaliště, celodenní výlet, „Dětské letní 
olympijské hry“. Přihlášku a  další infor-
mace naleznete na www.sklvicek.cz, tel.: 
733 112 627.

Dražebník a navrhovatel:  Statutární město Pardubice, IČ 00 27 40 46, se sídlem Pern-
štýnské nám. č.p. 1, 530 21 Pardubice 
Termín a místo:       20. března 2014 od 13 hodin v zasedací místnosti ve zvý-
šeném přízemí budovy č.p. 828, ul. U Divadla, 530 02 Pardubice
1.  Bytová jednotka 1822/46 - byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím v 8.NP domu 
č.p. 1822 v ul. nábřeží Závodu míru, Zelené Předměstí. Celk. podlahová plocha 36,25 m2. Byt 
vykazuje obvyklé opotřebení, které odpovídá jeho údržbě a stáří, je právně i fakticky volný.
Nejnižší podání: 640.000 Kč       Začátek dražby: 13.00 hod.
Dražební jistota: 50.000 Kč       Minimální příhoz: 10.000 Kč
2.  Bytová jednotka 1822/48 - byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím v 8.NP domu 
č.p. 1822 v ul. nábřeží Závodu míru, Zelené Předměstí. Celk. podlahová plocha 48,13 m2. Byt 
vykazuje větší opotřebení, které odpovídá jeho údržbě a stáří, a je právně i fakticky volný.
Nejnižší podání: 800.000 Kč       Začátek dražby: 14.00 hod.  
Dražební jistota: 50.000 Kč       Minimální příhoz: 10.000 Kč
3.  Bytová jednotka 1857/40 - byt o velikosti 3+1 s příslušenstvím v 9.NP domu 
č.p. 1857 v ul. nábřeží Závodu míru, Zelené Předměstí. Celk. podlahová plocha 70,81 m2. Byt 
vykazuje obvyklé opotřebení, které odpovídá jeho údržbě a stáří, je právně i fakticky volný. 
Nejnižší podání: 1.120.000 Kč       Začátek dražby: 15.00 hod.
Dražební jistota: 50.000 Kč      Minimální příhoz: 10.000 Kč
4.  Bytová jednotka 179/17 - byt o velikosti 3+1 s příslušenstvím v 7.NP domu 
v ulici Mladých 179, Polabiny. Celková podlahová plocha 55,10 m2. Byt vykazuje obvyklé 
opotřebení, které odpovídá jeho údržbě a stáří, a je právně i fakticky volný.
Nejnižší podání: 1.000.000 Kč       Začátek dražby: 16.00 hod.
Dražební jistota: 50.000 Kč      Minimální příhoz: 10.000 Kč
Zápis do všech dražeb bude probíhat průběžně od 12 hodin dne 20. března 2014. Zahájení 
první dražby je ve 13 hodin. Draží se postupně ve shora uvedeném pořadí. Manželé dražící 
do SJM se účastní dražby oba, nebo musí předložit ověřenou plnou moc k zastupování.
Prohlídky předmětu dražby: 12. a 17. března 2014 vždy od 16 do 17 hodin na místě samém. 
Více na  úřední desce magistrátu, na  stránkáchwww.pardubice.eu/urad/radnice/uredni-
-deska/odbor-majetku-a-investic/, nebo na tel.: 466859104.

Dražba nemovitých věcí

Budou se Pardubice dále rozvíjet?
V  Pardubicích se připravuje nový 

územní plán. Dokument, který rozhodne 
o  dalším směrování Pardubic. V  součas-
né době se s  prvními návrhy seznamují 
na pracovních jednáních zastupitelé měs-
ta a obvodů a přitom probíhá velká debata, 
zda město dále rozvíjet, či zda se spokojit 
se stávajícím stavem. V  tuto chvíli jsou 
připraveny dvě varianty územního plánu 
a obě jsou podle mého názoru zpracovány 
jako „nerozvojové“, o čemž svědčí i  jejich 
motto „Návrat do  města“. V  návrzích 
chybí více ploch pro bydlení v  rodinných 
domcích na okraji města. To bude mít stej-
ně jako dosud dopad na  zájem obyvatel 
města o  bydlení v  okolních obcích, které 
zájemcům o  bydlení vycházejí ve  svých 
územních plánech (ale i cenách pozemků 
apod.) vstříc daleko více. Pro zajímavost: 
za posledních 10 let vzrostl počet obyva-
tel obcí sousedících s Pardubicemi téměř 
o 4 500, pokud by pro 2/3 z nich dokázalo 
město připravit pozemky pro stavbu jejich 
domů, aby nemuseli stavět mimo území 

Univerzita Pardubice ve  spolupráci 
s  Východočeským muzeem Pardubice 
a Hvězdárnou barona Artura Krause, DDM 
Pardubice a  Astronomickou společností 
Pardubice pořádá druhý ročník tajuplné 

Diskuzní fórum
města, přineslo by to ročně městu kolem 
30 milionů Kč z rozpočtového určení daní.

Dalším negativem návrhu územního 
plánu je absence dalších ploch pro rozvoj 
podnikatelské výstavby (např. v okolí plá-
novaných silničních obchvatů města, kde 
se to přímo naskýtá). V době soustavného 
růstu nezaměstnanosti v  Pardubicích je 
to na  pováženou. Nedostatek vhodných 
ploch s sebou nese vyšší cenu těch stáva-
jících a z toho vyplývající nezájem potenci-
álních zaměstnavatelů o město Pardubice. 

Snahou nás všech by mělo být, aby 
mělo město rozvojovou vizi, aby se město 
dále rozvíjelo, aby mělo ve svém územním 
plánu dostatek rozvojových ploch pro by-
dlení a pro podnikání a tím bylo připraveno 
na další rozvoj. Pak bude město atraktivní 
pro více lidí, kteří v něm budou spokojeně 
žít. Chtěl bych vyzvat obyvatele Pardubic, 
aby se zajímali o přípravu nového územní-
ho plánu a svými případnými připomínkami 
přispěli k  tomu, aby tento významný do-
kument skutečně sloužil k rozvoji našeho 
města. Petr Klimpl, zastupitel (ODS)Valerie Wágnerová, mluvčí UPce

noci se zajímavostmi ze světa vědy, plnou 
alchymie, kouzel a  hrátek, nejrůznějších 
pokusů a  zážitkových dílen pod názvem 
Noc mladých výzkumníků. 

Chcete-li se ocitnout v  alchymistic-
ké dílně, vidět výrobu zmrzliny, sopku 
na  stole i  kovářskou výheň, průběh po-
zlacování či restaurování starých knih, 
vyzkoušet si čtyřmotorovou řízenou 
helikoptéru a  funkci termokamery, luštit 
historické nápisy, prostřednictvím diva-
dla se seznámit s kubánským humorem, 
rozeznat falešnou bankovku, ovládat 
dálkově roboty, poznat práci záchranářů 
a  proniknout i  do  dalších jevů ze světa 
moderní vědy, pak určitě přijďte!

V úterý 8. dubna Vás tedy mezi 16. ho-
dinou a půlnocí zveme na zámek, akce je 
určená všem, kdo jsou zvídaví, bez ohledu 
na věk – dětem, mládeži, rodičům, praro-
dičům, občanům, ale i  školám, zájmovým 
kroužkům a všem ostatním. 
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Dalším sportovním oddílem zapojeným 
do projektu Všichni za Pardubice je florbalo-
vý klub (2. část taj.) Pardubice. (1. část taj.) 
má v Pardubicích už řádně zapuštěné kořeny, 
klub vznikl v roce 1996 a během osmi let se 
z  nejnižší soutěže dostal až mezi dvanáct 
nejlepších týmů u  nás, tedy do  extraligy. 
V  současné době má více než 600 regis-
trovaných členů, kteří působí v  17 týmech. 
Jedná se tak o třetí největší florbalové cen-
trum v ČR a největší ve východních Čechách. 
A-tým mužů je sice pravidelným účastníkem 
extraligy, ale ještě nikdy v historii se mu ne-
podařilo proniknout do play off. Nejblíže byl 
v letošní sezoně, kdy v základní části obsadil 
deváté místo. Svoji extraligovou příslušnost 
tak opět bude v průběhu března hájit v play 
down. Tahounem týmu je reprezentační 
útočník Martin Zozulák, který je také „florba-
lovou“ tváří v tomto projektu.

Znění tajenky nám posílejte do data příští 
uzávěrky poštou nebo elektronicky na adresy 
uvedené v tiráži na straně 2. Tajenka z minulé-
ho čísla: hokejbalista. Výhercem se stal pan 
Lukáš Prokeš. Cena k vyzvednutí na  radnici 
na Pernštýnském nám. na tiskovém úseku.

Křížovka o ceny AUTOR
JIŘÍ

ZVOLÁNEK

SKUTEK 
(BÁSNICKY)

NAŠE POLITIC-
KÁ STRANA VLAJKY ČESKÝ RADAR INICIÁLY 

KUBIŠOVÉ
LOVKYNĚ 

PERLORODEK
TOMÁŠ 

BERDYCH STARÝ ČLOVĚK KLAVÍR TROPICKÁ 
TRÁVA

SAZE JMÉNO TENISTY 
WILANDERA

POSLANECKÁ 
SNĚMOVNA

MORAVSKÁ 
ŘEKA

STAŘEC ŘÍMSKÁ 
DVOJKA

ŠLECHTICKÝ 
ZNAK NEZAKALOVAT

PTÁK BĚŽEC

TROPICKÉ 
OVOCE

ČÍNSKÉ ÚZEMÍ

ZLOBIVÉ DÍTĚ 
(LIDOVĚ)

SADY ŽENSKÉ JMÉNO

POSTAVA Z HO-
MOLKOVÝCH TKANINA

TAJENKA

SVATOZÁŘ

SILNÁ RÝMA 
(ZASTARALE) ADAMOVA 

DRUŽKA
DRUH 

PLAVIDLA
ČISTÍCÍ PRÁŠEK

V KTEROU 
DOBU

TROPICKÝ 
MRAVENEC KRÁL ZVÍŘAT

VČELÍ 
PŘÍBYTEK

DĚTSKÝ 
POZDRAV

AKADEMIE VĚD NAPADENÍ PĚNIVÝ NÁPOJ

ZNAČKA 
SODÍKU SILNÉ PROVAZY SÍDLO 

V SÚDÁNU
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více na www.ipardubice.cz – telefon 466 768 390

1.11.–16.3. Historické hračky, VČM 
Hračky, hry a dětská promítací technika

8.3. 18:00 BK JIP Pardubice vs. BK Opava, 
Městská hala. Utkání basketbalové MNBL

13.11.–31.12. Svítání v sadu, Krajinomal-
ba ze sbírek VČG v Pardubicích, VČG

6.3. 19:00 Jeptišky, VČD Malá scéna
Divadelní představení

8.3. 19:00 Ples tanečníků
KD Hronovická

1.1.–31.12. Lovci perel aneb potopme se 
do hlubin příběhů, Krajská knihovna

6.3. 19:00 Jméno růže, VČD
Divadelní představení

8.3. 20:00 Magický ples 2014
DK Dukla

28.1.–16.3. Naděžda Plíšková - Velké pivo, 
VČG. Výstava

6.3. 19:00 Slavnostní zahajovací koncert 
festivalu PHJ, Dům hudby

8.3. 20:00 Originál oldies párty, Cubana 
Bar Hany. Taneční party

12.2.–8.4. Obrazy, pastely, kresby a  dvě 
židle, Univerzita Pardubice. Výstava

7.3. 10:00 Sen noci svatojánské, VČD
Divadelní představení

8.3. 21:00 Monkey Business, Recyklas, 
Žlutý pes. Koncert

18.2.–17.3. Doteky květiny keramikou, 
Krajská knihovna. Výstava

7.3. 18:20 Sparta Praha vs. HC Pardubice, 
ČEZ Arena. Utkání hokejové extraligy

9.3. Velká cena v hodu břemenem, Měst-
ský atletický stadion. Atletické závody

24.2.–31.12. O Jonášovi a velrybě, VČG
Celoroční doprovodný program

7.3. 19:00 3. reprezentační ples FEI
ABC klub

9.3. 15:00 Mach a Šebestová, VČD
Divadelní představení

24.2.–31.12. Svítání v sadu, VČG
Celoroční doprovodný program

7.3. 19:00 Charleyova teta, VČD
Divadelní představení

9.3. 17:00 Pardubice vs. Kladno, SH Dašic-
ká, 2. utkání play down florbalové extraligy

26.2.–20.4. Kamenecký kopec mého mládí, 
VČG. Výstava k 90. narozeninám K. Malicha

7.3. 19:00 Jedlíci čokolády, Divadlo Exil
Divadelní představení

9.3. 19:00 Jeptišky, VČD Malá scéna
Divadelní představení

1.3.–31.12. Tisknu, tiskneš, tiskneme, VČG 
Celoroční doprovodný program

7.3. 19:00 Muzikantské přástky 2014, KD 
Dubinan. Koncert

10.3. 10:00 a  17:00 Mach a Šebestová, 
VČD. Divadelní představení

1.3.–31.12. V proudu času, VČG
Celoroční doprovodný program

7.3. 20:00 Není němý, Divadlo 29
Koncert

10.3. 18:30 Černá vdova, CineStar Pardu-
bice. Filmový klub

3.3.–31.3. Karel Kafka, Mázhaus
Výstava

7.3. 21:00 Ota Balage Band, Žlutý pes
Koncert

10.3. 19:00 Sexy prádlo, VČD Malá scéna
Divadelní představení

3.3.–30.6. Op-Art/Pop-Art, VČG
Doprovodný program

8.3. 10:00 Pohádka ze staré knihy, KD 
Dubina. Divadelní představení

11.3. 17:00 Komentovaná prohlídka vý-
stavy Jiřího Tomana, VČG

5.3.–28.3. Mlhoviny a galaxie, Hvězdárna 
barona Artura Krause. Pozorování 

8.3. 10:00–17:00 Vykládání karet Mari-
anne de Lenormand I., Dům techniky 

11.3. 17:30 Chorvatsko - Makarská a oko-
lí, Dům techniky. Cestovatelské úterky

6.3.–20.4. Sedím a pozoruji oblohu, VČG
K výstavě Karla Malicha

8.3. 10:15 FK Pardubice vs. Vlašim, Sta-
dion Pod Vinicí. Utkání 2. fotbalové ligy

11.3. 18:00 Sever Indie, Přednáškový sál 
Jana Kašpara. Přednáška

6.3. 16:00 Pramínek vlasů…aneb šedesátá 
letí, VČG. V rámci Grand festivalu smíchu

8.3. 16:00 Expediční kamera, Divadlo 29. Fes-
tival oudoorových a cestovatelských filmů

11.3. 19:00 Poslední ze žhavých milenců, 
VČD. Divadelní představení

6.3. 17:00 Regards de Papiers, Benefiční 
Galerie Fons. Vernisáž výstavy

8.3. 18:00 Cabaret, VČD
Divadelní představení

12.3. Eduard Manet a  proměna Paříže, 
VČG. Přednáška

8.3. 9.00 - 12.00 Akva Tera Flora - trhy 
Pardubice, ABC klub

6.3. 18:00 Všechny barvy Kanady, VČM
Cyklus cestopisných přednášek

8.3. 18:00 Pardubice vs. Kladno, SH Dašic-
ká. 1. utkání play down florbalové extraligy

12.3. 17:00 Čtrnáct zastavení Langera 
a Pavlíčka, Galerie města Pardubic. Vernisáž 

divadelní představení

festivaly, slavnosti

�lm, promítání 

koncerty

tanec, plesy

výstavy, přednášky

akce pro děti

sport, aktivní vyžití

ostatní
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12.3. 17:30 A je to v pytli!, VČD
Divadelní představení

17.3. 18:30 Tuniský večer, Alliance Fran-
caise. Prezentace africké země

21.3. 8:30 a 10:30 Velbloud, ryba, slepice, 
VČD. Divadelní představení

12.3. 18:00 Sídliště a stavební kultura lidu 
popelnicových polí, VČM. Cyklus přednášek

17.3. 19:00 Chvilková slabost, Divadlo Exil
Divadelní představení

21.3. 17:30 Inspirace vůní, Jídelna Pohan-
ka. Přednáška

12.3. 19:00 Dál nic, Divadlo 29
Dokumentární film

17.3. 19:30 KF Pardubice, Dům hudby
Koncert abonentního cyklu A

21.3. 19:00 A je to v pytli!, VČD
Divadelní představení

12.3. 19:00 Houslový recitál, Dům hudby
Koncert

18.3.–21.3. Jeden svět 2014 Pardubice, 
Divadlo 29. Filmový festival

21.3. 19:00 Prasklá hřídel u sifonu, Diva-
dlo Exil. Divadelní představení

12.3. 19:00 Sedmikrásky, Divadlo Exil
Divadelní představení

18.3. 10:00 Charleyova teta, VČD
Divadelní představení

21.3. 19:00 Baron Artur Kraus, Hvězdárna 
barona Artura Krause. Přednáška

12.3. 20:00 Jan Rejžek, Doli Klub
Koncert

18.3. 18:00 Comics Battle, Divadlo 29
Vernisáž výstavy

21.3. 19:00 Čínský národní cirkus - Shan-
ghai nights, ČEZ Arena. Akrobatická show

13.3.–4.5. Čtrnáct zastavení Langera 
a Pavlíčka, Galerie města Pardubic. Výstava

18.3. 18:00 Malta, Krajský úřad
Přednáška

21.3. 20:00 Guapa Fea, Není zač a  Ro-
gers, Doli Klub. Koncert

13.3. 10:00 Setkání s Lady Milenou Gren-
fell-Baines, Aula Arnošta z Pardubic

18.3. 18:00 Poslední víkend, VČD
Divadelní představení

22.3. 11:30 Celostátní výměnná schůzka, 
KD Dukla. Klub filatelistů Pardubice

13.3. 18:00 Jihoafrická republika, VČM 
Cyklus cestopisných přednášek

18.3. 19:00 Improshow s Paleťáky, Diva-
dlo Exil. Divadelní představení

22.3. 10:15 FK Pardubice vs. Most, Stadion 
Pod Vinicí. Utkání 2. fotbalové ligy

13.3. 19:00 Koncert k roku české hudby, 
Radnice. Koncert

18.3. 19:30 KF Pardubice, Dům hudby
Koncert abonentního cyklu B

22.3. 11:00 Pardubická folková noc, KD 
Hronovická. Koncert

14.3. 19:00 Divadelní bál, VČD
Vrchol plesové sezony

19.3. 10:00 Jméno růže, VČD
Divadelní představení

22.3. 14:00 Sedím a pozoruji oblohu, VČG
K výstavě Karla Malicha

14.3. 19:00 Večer s dechovkou, KD Dubina
Koncert

19.3. 10:00 a  17:00 Komentovaná pro-
hlídka výstavy Karla Malicha, VČG

22.3. 15:00 Rozárčina postýlka, VČD 
Malá scéna. Divadelní představení

14.3. 20:00 FAZ Torf Pardubice vs. Vítko-
vice, SH Dašická. Utkání 2. futsalové ligy

19.3. 18:00 Projekce filmů o Pardubickém 
kraji, Sál Jana Kašpara 

22.3. 18:00 BK Pardubice vs. Ústí nad Labem, 
Městská hala. Utkání basketbalové MNBL

14.3. 20:00 Mandrage: Siluety tour 2014, 
KD Hronovická. Koncert

19.3. 18:00 Střední a  západní Čechy 
v pozdní době bronzové, VČM, Přednáška

22.3. 19:00 Balada pro banditu, VČD
Divadelní představení

14.3. 20:00 První studentský ples Univer-
zity Pardubice. Univerzita Pardubice

19.3. 19:00 A co láska, Divadlo Exil
Divadelní představení

22.3. 20:00 Druhý studentský ples Uni-
verzity Pardubice, Univerzita Pardubice.

14.3. 20:00 Radomil Uhlíř & Mikoláš Cha-
dima, Divadlo 29. Koncert

19.3. 19:00 Rozbitý džbán, VČD
Divadelní představení

22.3. 20:00 Space flash IV., AFI Palace
Koncert

15.3. 18:00 BK JIP Pardubice vs. Svitavy, 
Městská hala. Utkání basketbalové MNBL

23.3. 10:00 100 jarních kilometrů Pardu-
bičky U Vojáčků 3. ročník cyklistické akce

22.3. od 7:00 Jarní burza Veteran klubu 
Pardubice dostihové závodiště 

19.3. 19:30 KF Pardubice, Dům hudby
Koncert abonentního cyklu C

23.3. 7:00–14:00 Pardubické bleší trhy
Areál stadionu Slovany

15.3. 19:00 Městský ples, VČD
Vrchol plesové sezony

20.3. 18:00 Práce lékaře v západní Keni, 
VČM. Cyklus cestopisných přednášek

23.3. 15:00 Princ Bajaja, KD Hronovická
Divadelní představení

16.3. 19:00 Vztahy na úrovni, KD Hrono-
vická. Divadelní představení

20.3. 19:00 Balzamína a Džem, Doli Klub
Koncert

23.3. 18:00 Vinnetou, VČD
Divadelní představení

17.3. 9:00 Seminář z cyklu Finanční gramot-
nost, Krajská knihovna. Pojištění vkladů

20.3. 19:00 Jeptišky, VČD Malá scéna
Divadelní představení

23.3. 19:30 Trdlo ve filharmonii, Dům hud-
by. KFP diriguje Marko Ivanović

17.3. 10:00 Svět v parku, VČD Malá scéna
Divadelní představení

20.3. 19:00 Komorní koncert, VČM
Koncert

17.3. 18:30 Cizí oběd, CineStar Pardubice
Filmový klub

20.3. 19:00 Růžové brýle, VČD
Divadelní představení
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24.3. 18:30 Zlodějka knih, CineStar Par-
dubice. Filmový klub

24.3. 19:00 Koule, VČD
Divadelní představení

25.3. 17:00 Cabaret, VČD
Divadelní představení

25.3. 19:00 Bez šťávy: Bratři Orffové, Di-
vadlo Exil. Koncert

25.3. 19:00 Rádio Svobodná Evropa, Di-
vadlo 29. Přednáška

26.3. 18:00 Morava v pozdní době bronzo-
vé, VČM, Cyklus archeologických přednášek

26.3. 19:00 Irena Vostracká, Divadlo 29
Offcity architekti

26.3. 19:00 Jeptišky, VČD Malá scéna
Divadelní představení

26.3. 19:00 Hudební šou s dechovkou, Dům 
hudby. Koncert k 35. výročí založení KP

27.3. 9:00 a  10:30 Tisíce let hudby II., 
VČD Malá scéna. Divadelní představení

27.3. 17:00 Večer klasického baletu 
a tance, VČD. Divadelní představení

27.3. 18:00 Etikoterapie, Restaurace 
Špalda. Přednáška

27.3. 18:00 S Dakarem i bez, VČM. Cyklus 
přírodovědných a cestopisných přednášek

27.3. 19:00 Hommage a J. S. Bach, VČM
Koncert

27.3. 19:00 Z Ameriky přes Anglii do Par-
dubic…, VČD Malá scéna. Koncert

27.3. 20:00 PZH / Dva, Divadlo 29
Koncert

28.3. 19:00 Ples Křižovatky
Hotel Zlatá Štika

28.3. 19:00 Rocker a dvě staré dámy, Di-
vadlo Exil. Divadelní představení

28.3. 19:00 Rozbitý džbán, VČD
Divadelní představení

28.3. 20:00 Pomalu plující, Plný brejle 
a Sagvan Töfi, Doli Klub. Koncert

29.3. 8:00–11:00 Modelářská burza 
v Pardubicích. Museum Rosice

29.3. 10:00–17:00 Vykládání karet Mari-
anne de Lenormand II., Dům techniky 

29.3. 18:00 BK JIP Pardubice vs. Ostrava, 
Městská hala, Utkání basketbalové MNBL

29.3. 18:00 Rozbitý džbán, VČD
Divadelní představení

29.3. 20:00 Křest sbírky Tomáše Klášte-
reckého, Divadlo 29

29.3. 20:00 Třetí studentský ples Univer-
zity Pardubice, Univerzita Pardubice

30.3. 9:00–18:00 O perníkovou pantofli, 
ABC klub. 47. ročník taneční soutěže

30.3. 14:00 Taneční odpolední čaje
KD Hronovická

30.3. 16:00 Blbec k večeři, VČD
Divadelní představení

30.3. 17:00 Koncert, Evangelický kostel 
Pardubice. Koncert

31.3. Shun Li a Básník, CineStar Pardubice 
Filmový klub

31.3. 19:00 Vlasta Redl a Luboš Pospíšil, 
KD Hronovická. Koncert

1.4. 13:00–17:00 Aprílový trolejbus 
v Pardubicích, Pardubice 

1.4. 17:30 Ostře sledované vlaky, VČD
Divadelní představení

1.4. 17:30 Slovenské hory a přírodní krásy 
země, Dům techniky. Cestovatelské úterky

1.4. 18:00 Madeira, Přednáškový sál Jana 
Kašpara. Přednáška

1.4. 19:00 Tango Argentino, AFI Palace
Koncert

2.4.–14.4. Mám svůj svět, ale mám Vás 
rád, AFI Palace. Výstava ke Dni autismu

2.4. 17:30 Cabaret, VČD
Divadelní představení

2.4. 18:00 Archeologické nálezy na  Par-
dubicku, Přednáškový sál Jana Kašpara

3.4.–5.4. Febiofest, CineStar Pardubice
Filmový festival

3.4. 17:00 Balada pro banditu, VČD
Divadelní představení

3.4. 19:00 Travesti Screamers - Šest sta-
tečných, DK Dukla

4.4. 18:00 Léčivé divadlo - Andělé v mém 
srdci, KD Hronovická, Divadelní představení

4.4. 20:00 Špičková kultura, Quo vadis 
a Silent avenger, Doli Klub. Koncert

4.4. 21:00 Vanessa, Žlutý pes
Koncert

5.4.–6.4. Festival Cesta duše 2014
KD Hronovická

5.4. 10:00 Velikonoční pohádka, KD Dubina 
Divadelní představení

5.4. 18:00 Jubilejní Baldrián, KD Dubina
Galaprogram k 15. výročí Baldriánu

5.4. 18:00 Rozbitý džbán, VČD
Divadelní představení

5.4. 20:00 Salsa Párty, Cubana Bar Hany
Taneční party

6.4. 14:00 Vynášení Smrti, Příhrádek
Pestrobarevný průvod s vynášením Smrti

6.4. 15:00 Pohádky ze mlýna, VČD Malá 
scéna. Divadelní představení

6.4. 19:00 Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers: Rozvrkočení, VČD. Koncert

do  30.3. Obrazy - Pandány, Muzeum vý-
chodních Čech v HK, Výstava Jiřího Vavřiny

8.3. Romeo a Julie, Klicperovo divadlo
Divadelní představení

12.3. Beatles Mania, Filharmonie Hradec 
Králové. Pokračování úspěšných projektů

14.3.–15.3. Veletrh cestovního ruchu in-
fotour a cykloturistika. KC Aldis

15.3. Podivuhodný cirkus Dr. Tarzana, Di-
vadlo Drak. Divadelní představení

Tipy z Hradce Králové

24.3. 08:30 Tisíce let hudby II., VČD Malá 
scéna. Divadelní představení

24.3. 17:30 Z mého života - smetanovská za-
stavení, Dům techniky. Hudební pondělníky

28.3. 19:00 Yellow sisters, VČD Malá scé-
na. Koncert

28.3. 20:00 Maškarní ples Kulatky
Restaurace Na Rozkoši u Kulatý Báby

28.3. 20:00 No name, AFI Palace
Club tour 2014

5.4. 9.00 - 12.00 Akva Tera Flora - trhy 
Pardubice, ABC klub
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