
Slovo StaroSty ❑
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás prostřednictvím 
našeho Zpravodaje poprvé 
v letošním roce. Možná krásné 
počasí posledních dní způso-
buje zdání, že zima uběhla vel-
mi rychle a dnes lze konstato-
vat, že i bez nežádoucích nebo 
nepříjemných dopadů na naše 
životní prostředí a okolí. Sně-
hové kalamity se nekonaly, i tak 
ale začíná spousta práce, kdy 
po zimním období musíme 

uklidit veřejná prostranství, opravit výtluky v silnicích a chodní-
cích a pustit se do dalších oprav a úprav. V tomto roce bychom 
chtěli především zahájit velmi potřebné rekonstrukce chodní-
ků na Slovanech, připravují se rekonstrukce chodníků v ulicích 
Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami. 
Nejen z důvodů finančních, ale i z důvodů nedořešených vlast-
nických vztahů musela být tato investice rozetapována, takže 
v letošním roce bude provedena oprava chodníků v ulici Spojil-
ské. Uděláme vše pro to, abychom mohli pokračovat i v dalších 
částech této akce v příštím roce. Druhou velkou stavbou, kte-
rou bychom chtěli realizovat v letošním roce, je rekonstrukce 
veřejných prostranství v ulici Jana Zajíce proti Penny Marketu, 
která by měla být pokračováním na podzim dokončené I. etapy. 
Zatím ale nevíme, zda na tuto akci dostaneme dotaci z progra-
mu Ministerstva pro místní rozvoj, bez které bychom stavbu 
nemohli zahájit. Více budeme vědět v květnu, a tak určitě v příš-
tím Zpravodaji se s Vámi o tuto informaci podělím. Podrobnější 
informace k připravovaným investičním akcím najdete uvnitř 
Zpravodaje.

První sobotu v dubnu opět zahajujeme Farmářské trhy na trž-
nici v centru Dubiny, svému účelu zde budou sloužit nové 
dřevěné stánky a doufám, že i nabízený sortiment rozšíří na-
bídku zboží a výrobků kamenných obchodů. S jarním a teplým 
počasím bude určitě velkým lákadlem pro aktivní odpočinek 
dospívajících a dospělých Fitpark pro všechny u Základní školy 
Dubina, kde je osazeno 12 strojů pro protažení a zpevnění těla. 
Rodiče ale upozorňuji, že tento park pro změnu není určen pro 
děti do 15 let. Z akcí, které městský obvod v nejbližší době pořá-
dá, bych Vás rád pozval poslední dubnový den na Slet čaroděj-
nic, kde si v bohatém doprovodném programu přijdou na své 
všechny věkové kategorie. Pro ty, kteří dávají přednost zábavě 
a poučení v klidu domova, je připraven již funkční on-line ka-
talog knih, které si čtenáři na svém počítači mohou ze sezna-
mu nabízených titulů vybrat a třeba i zamluvit v naší knihovně 
na internetové adrese www.knihovna-dubina.cz. Více informací 
o naší knihovně rovněž najdete uvnitř Zpravodaje.

Blíží se doba, kdy nás bude lákat teplé počasí k posezení 
na předzahrádkách umístěných u restaurací a kaváren. Město 
Pardubice upravilo svoji vyhlášku o veřejném pořádku v této 
souvislosti tak, že povolilo provozní dobu na předzahrádkách 

po všechny dny v týdnu až do 24 hodin na celém území města, 
zřejmě v souvislosti s požadovanou otevírací dobou v centru 
města a zejména na Pernštýnském náměstí. Naše připomínky, 
že na sídlištích, kde občané především bydlí a odpočívají, by 
měla zůstat uzavírací doba ve 22 hodin, nebyly vyslyšeny. Tam, 
kde jsou předzahrádky umístěny na pozemcích města a ma-
jitelé restaurací a kaváren musí každý rok požádat o užívání 
veřejného prostranství, nebude problém je v provozní době 
omezit, ale předzahrádky, které jsou ve vlastnictví provozova-
telů restaurací, do tohoto režimu nespadají a omezuje je pouze 
vyhláška města. Doufám, že provozovatelé restaurací a kaváren 
s předzahrádkami budou ctít alespoň noční dobu, která byla 
rovněž zmíněnou vyhláškou města nově stanovena na dobu 
od 22 do 06 hodin a nebude tak důvod ke stížnostem občanů. 

Jaro je v plném proudu, nastoupilo tentokrát na čas a určitě 
bychom si přáli, aby současné počasí vydrželo co nejdéle a při-
neslo životadárnou energii. Přeji Vám, aby se slunce projevilo 
i ve Vaší duši, náladě, zdraví a spokojenosti. 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 
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Blahopřejeme Všem občanům, 
kteří v jarních měsících  

oslaví svá životní jubilea.
Těm, kteří oslaví osmdesát let a pozdější kulatá  
jubilea, budou zástupci  
Městského obvodu Pardubice III  
gratulovat osobně.

Blahopřejeme všem jménem  
pana starosty

i celého městského obvodu.



Několik iNformací  
Z měStSkého obvoDu, měSta, 
legiSlativy

Nový PoStuP ve vymáháNí  
NeDoPlatků Na míStNích  
PoPlatcích

❑ ❑

Vážení spoluobčané,

srdečně Vás zdravím a přeji hodně 
zdraví a pohody.

Zdálo by se, že v zimních měsících 
není co dělat, že se nic neděje a tu-
díž není o čem jednat. Přesto jsou 
stále úkoly, které je třeba řešit. Jed-
ním z nich je již v minulosti zmiňo-
vaný problém velké dopravní zatíže-
nosti ulic Dašická a Na Drážce. Aby 
alespoň trochu náš městský obvod 
občanům v těchto dvou frekven-

tovaných ulicích snížil prašnost, projednali jsme se Službami města 
Pardubic umytí vozovek od prachu v letních měsících alespoň jednou 
týdně. Chtěli bychom zbavit povrch vozovek od částic, které produkuje 
doprava, což jsou pevné částice z dieselových motorků, prach z odě-
ru pneumatik a brzd. Mytí ulice Dašická a Na Drážce by mělo být vždy 
v pátek v 5 hodin ráno. Získané zkušenosti vyhodnotíme.

Před dvěma lety způsobilo vydatné sněžení značné poškození vegetace, 
zvláště v dubinském lese. V současnosti se provádí poslední odstraňo-
vání následků sněhové kalamity, tj. kácení některých stromů, které byly 
sněhem postiženy. Byli bychom rádi, kdyby z dubinského lesa byl pěkný 
les, který by lákal k procházce bez nebezpečí úrazu. Zájemci o dřevo 
pro otop z tohoto lesa si mohou odběr dřeva dohodnout s p. Soudkem 
z odboru životního prostředí MmP.

Neutěšený stav je na komunikacích mezi řadovými garážemi v blízkosti 
točny na Židově. Zvláště když prší nebo povolí mrazy. Nezpevněný po-
vrch je rozježděný. Úředníci městského obvodu nechají prověřit, kdo 
do těchto míst zajíždí s nákladními vozy a nerespektuje zákaz vjezdu 
nákladních vozů. Taky bude navržen způsob zlepšení stavu, realizace 
bude záviset na penězích.

Jak jste se jistě dočetli nebo zjistili, na městských obvodech již nejsou 
stavební úřady. Byla provedena centralizace stavebních úřadů. Lenka 
Hubertová, která působila na našem stavebním úřaduj 31. 12. 2011 
a náš obvod zná, se o tuto oblast stará i nadále, sídlí však ve Štrossově 
ulici. Má číslo telefonu 466 859 255.

Diskuse o existenci a neexistenci městských obvodů v Pardubicích po-
někud utichla vzhledem k řešení jiných projektů, jako je úprava předná-
draží, revitalizace Tyršových sadů, parku na soutoku Labe a Chrudimka, 
rekonstrukce plaveckého areálu.

Jak pokračují práce na důležitém dokumentu pro město a pro obča-
ny, tj. na územním plánu města Pardubice bychom se chtěli  dozvědět 
na nejbližším jednání zastupitelstva městského obvodu Pardubice III. 
Podle mého názoru by občané měli věnovat přípravě nového územní-
ho plánu města Pardubice pozornost a uplatňovat  včas připomínky.

Dále bych chtěl spoluobčany upozornit, že v polovině února podepsal 
prezident Klaus nový občanský zákoník, který začne platit od 1. 1. 2014.  
Ustanovení jsou rozčleněna do 3081 paragrafů. Pro uklidnění – text jed-
notlivých paragrafů není dlouhý. Na tento zákoník bude však navazo-
vat celá řada změn, resp. vydání nových zákonných norem, například 
o katastru nemovitosti. Každý, kdo něco vlastní, by se měl o tyto změny 
v zákonech podrobně zajímat!

Několik předchozích odstavců slouží jenom k připomenutí části problé-
mů z hlediska zájmu občanů našeho obvodu, mých spoluobčanů.

Doba není jednoduchá. Peněz ubývá. Podniky, firmy hledají odbyt pro 
své výrobky. Bylo by dobré, aby každý občan pomohl a kupoval (pokud 
je to možné) zboží  vyrobené v ČR. Já se též snažím. České výrobky po-
znám tak, že čárový kód na výrobku začíná 859. 

Přeji Vám, abyste se každý den měli dobře.

                                                                          Ing. Jaroslav Cihlo
místostarosta MO Pardubice III

Zákonem č. 30/2011 Sb. byl novelizován zákon č. 280/2009 Sb., daňový 
řád a další související zákony. Touto změnou byla správcům místních 
poplatků dána možnost v případě, že nebudou místní poplatky zapla-
ceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměřit tento nedoplatek 
na místním poplatku za komunální odpad či nedoplatek na místním 
poplatku ze psů, buď platebním výměrem, nebo nově tzv. hromad-
ným předpisným seznamem.

Upozorňujeme proto všechny občany, kteří doposud neuhradili 
místní poplatek za komunální odpad nebo místní poplatek ze 
psů stanovený pro rok 2011, že správce místních poplatků začne 
v letošním roce vyměřovat tyto nedoplatky hromadným předpis-
ným seznamem, což znamená, že dlužníkům nebude platební 
výměr doručen jiným způsobem (tedy doporučeně do vlastních 
rukou). K tomuto kroku bylo přikročeno především z důvodu zrychlení 
procesu vymáhání nedoplatků na místních poplatcích a též z důvodu 
hospodárnosti. 

Správce poplatku zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu 
30dnů na úřední desce, označení dlužného místního poplatku, jakož 
i místo a dobu, po kterou lze do hromadného předpisného seznamu 
nahlédnout. Za den doručení poplatníkovi se považuje 30. den po jeho 
vyvěšení. Správce poplatku hromadný předpisný seznam zpřístupní 
k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů. Při nahlédnutí do hromadného 
předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje tý-
kající se jeho osoby a jeho dlužného poplatku. 

Leona Böhmová
správce poplatků
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❑ iNformace k výběru míStNích PoPlatků v roce 2012 

Poplatek TKO 
Obecně závaznou vyhláškou č. 12/2011 „O místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů“, je i v letošním roce stanoven místní poplatek ve výši 
500 Kč.

Místní poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2012 a je 
závazný pro všechny občany s trvalým pobytem na území města 
Pardubic.

Od poplatku jsou osvobozeny:
fyzické osoby, které v kalendářním roce nedovršily věku 6 let,•	
 třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti, po-•	
kud tuto skutečnost prokazatelně doloží. U dětí, které dosáhly věku 
15 let, jsou poplatníci povinni tuto skutečnost prokazatelně doložit 
(např. potvrzení o studiu),
 fyzické osoby, které se po dobu 6ti a více po sobě jdoucích mě-•	
síců v kalendářním roce zdržují v zahraničí (tj. mimo území České 
republiky), pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží dokladem ze 
země pobytu společně s českým překladem, nejpozději do konce 
kalendářního roku, kterého se osvobození týká, 
 fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby, po-•	
kud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
 fyzické osoby, žijící v domovech důchodců, ústavech sociální péče a •	
obdobných zařízeních, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
 fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se na úze-•	
mí města Pardubice, určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zá-
roveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt ve městě Pardubice.

Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 
15ti  dnů písemně správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost za-
kládající nárok na osvobození. 

Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů je zaveden a jeho výše upravena obecně závaz-
nou vyhláškou města č. 13/2011 „O místním poplatku ze psů“.

Poplatek ze psů platí fyzická osoba, která je držitelem psa a má trvalý 
pobyt v územním obvodu statutárního města Pardubice. Poplatník je 
povinen splnit ohlašovací povinnost nejdéle do15 dnů ode dne, kdy 
pes dovrší stáří 3 měsíců, anebo ode dne, kdy poplatník začne držet psa 
staršího. 

Výše poplatku ze psů pro rok 2012 je ve stejné výši jako v loňském roce. 
Poplatek ve výši 1.200 Kč/pes/rok platí držitel psa, který má trvalé byd-
liště nebo sídlo v ostatních domech, které nemají povahu rodinného 
domu (v panelovém či bytovém domě) a nemá nárok na sníženou saz-
bu na tomto poplatku. Za každého dalšího psa drženého současně je 
poplatek stanoven ve výši 1.500 Kč/rok.

Poplatek ve výši 200 Kč/pes/rok platí držitel psa, který má trvalé bydliště 
nebo sídlo v rodinném domě. Poplatek ve výši 200 Kč/pes/rok platí též 
držitel psa, který má nárok na sníženou sazbu tohoto místního poplatku. 
Tedy v těchto případech:

 pobírá-li držitel psa invalidní, starobní, vdovský či vdovecký důchod, •	
který je jediným zdrojem jeho příjmů, anebo pobírá dva z těchto 
důchodů současně, přičemž jsou jeho jediným zdrojem příjmů, 
anebo pobírá-li sirotčí důchod. 

Za každého dalšího psa drženého současně je poplatek ve výši 300 Kč/
rok. 

Nárok na sníženou sazbu je zapotřebí doložit příslušným potvrzením, 
tzn. např. důchodový výměr, výměr invalidního důchodu či v přípa-
dě nároku na důchod sirotčí, výměr sirotčího důchodu plus potvrzení  
o studiu.

Poplatek je splatný nejpozději do 15. března 2012, nečiní-li sazba za jed-
noho psa více než 400 Kč. Činí-li sazba za jednoho psa více než 400 Kč, 
je možno poplatek hradit jednorázově, ve dvou stejných dohodnutých 
splátkách, a to nejpozději do 15. března a do 15. listopadu, či ve čty-
řech stejných dohodnutých splátkách, a to nejpozději do 15. března, 15.  
května, 15. srpna a 15. listopadu.

Zákon neukládá povinnost tisknout a rozesílat složenky. Jejich 
distribuce je nadstandardní služba ze strany městského obvodu, 
která 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.

Distribuce složenek k zaplacení místního poplatku za svoz a likvidaci 
komunálních odpadů a k zaplacení místního poplatku ze psů do do-
movních schránek proběhla koncem měsíce února a začátkem března. 
Případné nedoručení či ztráta složenky nezbavuje občana po-
platkové povinnosti.

Poplatky lze hradit složenkou na poště, hotově na pokladně Úřadu 
městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, či bankovním převo-
dem dle dispozic na složence (číslo účtu a variabilní symbol). Při platbě 
bankovním převodem je nutné pro řádné a bezchybné přiřazení 
platby uvést variabilní symbol ve správném tvaru tak, jak je uve-
den na složence, aby došlo ke správnému přiřazení platby.

Při hromadných platbách (tj. 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. 

Platbu v hotovosti na pokladně Úřadu městského obvodu Pardubice III, 
Jana Zajíce 983 můžete provést v těchto časech:

Po + St 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Út + Čt 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30  

Pá  8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00

V případě platby v hotovosti na pokladně Úřadu městského obvodu ne-
lze platit platební kartou.

Pro lepší a rychlejší vyřízení je dobré přinést složenku/y  
s sebou.

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

Bližší informace k poplatkové povinnosti rády podají referentky ekono-
mického odboru Úřadu městského obvodu Pardubice III:

 místní poplatek za TKO paní Böhmová Leona 466 799 135,•	

 místní poplatek ze psů paní Lemberková Petra 466 799 138.•	

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí ekonomického odboru
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fiNaNčNí gramotNoSt 
ve škole Na DubiNě 

výchoDočeSké DivaDlo 
Již ProDává vStuPeNky 
Na kuNětickou horu 
a NabíZí i mimořáDNé 
aboNeNtNí SkuPiNy

❑ ❑

Základní škola Pardubice-Dubina je zapojena do projektu finančního 
vzdělávání „Rozumíme penězům“. Už druhým rokem se žáci během 
projektových dnů seznamují s pojmy z oblasti finančního vzdělávání, 
v modelových domácnostech vytvářejí vlastní rozpočty a dělají důle-
žitá rozhodnutí ve světě peněz. Snahy učitelů i žáků nesou ovoce. Na 
podzim jsme měli velký úspěch na konferenci k projektu „Rozumíme pe-
nězům“. Ostatní účastníci konference, většinou učitelé základních škol 
Pardubického kraje, si se zájmem poslechli prezentaci, kterou si „naši 
deváťáci“ sami připravili. Dostali jsme se také do hledáčku zájmu České 
televize. V lednu přijel tříčlenný štáb natáčet výuku finanční gramot-
nosti. Společně se třídou 9.A a jejich učitelkami Mgr. Radkou Hemskou  
a Mgr. Barborou Krejčíkovou strávili hodinu nad tématem „Svět peněz“. 
Výsledkem byla reportáž, kterou Česká televize odvysílala ještě ten samý 
den na ČT1 v pořadu Události v regionech. Následující týden se přišel na 
projektový den 8.A  „Kupujeme auto“ podívat redaktor Českého rozhlasu 
Pardubice, jeho reportáž zazněla z rádia během týdne několikrát.

Poslední aktivitou byla návštěva GE Money Bank v Pardubicích, která je 
do projektu Rozumíme penězům také zapojena. V rámci projektového 
dne se žáci deváté třídy dozvěděli zajímavé informace na téma smlouvy 
a vyzkoušeli si na vlastní kůži výběrové řízení.  

Jsme rádi, že naše snahy o zajímavý přístup k výuce, začlenění nových 
aktuálních témat a nadšení pro nové věci nezůstávají bez povšimnutí. 
Hlavně nás ale těší, že děláme dobrou věc pro budoucnost našich dětí. 

Mgr. Barbora Krejčíková

V tomto předjarním počasí prav-
děpodobně ještě nikdo nepomýšlí 
na večerní posezení venku pod 
hvězdami, ale příjemné letní noci 
opět přijdou a s nimi i oblíbená ví-
kendová představení na Kunětické 
hoře.
Letos bude mít na vyhlídce hradu 
premiéru inscenace magické ko-
medie Williama Shakespeara Sen 
noci svatojánské, dále zde ode-
hrajeme dobrodružnou parodii 
podle Jula Verna Tajemný hrad 
v Karpatech o podivínech z Drá-
kulova kraje a krvavou legendu 
Čachtická paní o jedné z nejstraš-
livějších hradních paní, která měla 

na svědomí mučení a smrt více než šesti set mladých děvčat. S Ta-
jemným hradem v Karpatech a Čachtickou paní se na Kunětické hoře 
rozloučíme. Derniéry často slibují i bonusy navíc, proto si představení, 
i když jste je třeba již viděli, určitě nenechte ujít!
Pokud máte rádi plenérová představení, neváhejte a zastavte se v před-
prodeji divadla, protože vstupenky na naše jeviště na rondelu Kunětické 
hory jsme již začali prodávat!

Termíny představení na Kunětické hoře
25., 26. a 27. května P. Abraham / Čachtická paní (derniéry)
8., 9. a 10. června  W. Shakespeare / Sen noci svatojánské (veřejná 

generální zkouška a premiéry)
    Magická komedie. Vedle Hamleta, Krále Leara či 

Macbetha jedna z nejbohatších Shakespearových 
her, jež nikdy nepřestane lákat a nabízet nové in-
terpretační možnosti. Les plný kouzel, krásy i divo-
kosti, bytostí éterických i těch, z nichž sálá erotická 
touha… Režie Marián Pecko j. h.

15., 16. a 17. června Sen noci svatojánské
22., 23. a 24. června Sen noci svatojánské
29. a 30. června J. Verne / Tajemný hrad v Karpatech
1. července Tajemný hrad v Karpatech (derniéra)

Kromě open-air představení na Kunětické hoře divadlo nabízí také mi-
mořádné abonentní skupiny G a D, v rámci kterých diváci během 
roku 2012 zhlédnou čtyři divácky nejoblíbenější inscenace – silný stře-
dověký příběh o lásce Zvoník Matky Boží, světový muzikál Muž z kra-
je La Mancha, dobrodružnou parodii pro celou rodinu Tajemný hrad 
v Karpatech a drama Mefisto v hlavní roli s Ladislavem Špinerem, 
který byl za ztvárnění Hendrika Höfgena nominován na Cenu Thálie 
2011 a za stejnou roli získal také Cenu za nejlepší mužský herecký výkon 
festivalu České divadlo 2011. Předplatné navíc abonentům zaručuje vý-
hodnou cenu vstupného na jednotlivé tituly, navíc bez čekání, rezervací 
či front v předprodeji.
Představení předplatitelského cyklu G budou odehrána v pátek nebo 
v sobotu vždy od 18.00 hodin, prvním lákadlem bude Tajemný hrad 
v Karpatech, který uvedeme 29. června na Kunětické hoře! 
Po loňském úspěchu nové abonentní skupiny D toto seniorské před-
platné otevíráme i v letošním roce. Představení tohoto cyklu budou za-
čínat v 10.00 hodin dopoledne ve všední dny. 
Více o jednotlivých inscenacích a předplatném naleznete na 
www.vcd.cz.

Radek Smetana, tiskový mluvčí VČD
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Velmi často se mluví o faktu, že se učitelé v českých školách dosta-
tečně nevěnují výuce dějin  minulého století. To však jistě neplatí pro 
učitele dějepisu v Základní škole Pardubice – Studánka. 

V letošním školním roce v rámci průřezového tématu „Výchova demo-
kratického občana“ celý rok se svými žáky v 9. třídách realizují projek-
tovou výuku věnující se právě nedávné historii.

Před 17. listopadem – Dnem boje za svobodu a demokracii – se žáci 
devátých tříd sešli s pamětníkem panem Luborem Šušlíkem, který jim 
vyprávěl o svém životě. Děti byly zvědavé na jeho mládí. Měly připra-
vené prezentace týkající se událostí roku 1939, let padesátých i roku 
1989. Zajímalo je, kde byl osmdesátičtyřletý pamětník v těchto osudo-
vých okamžicích. Vyprávěl velmi poutavě a zajímavě o životě minulém, 
ale i současném.

27. ledna v Den památky obětí holocaustu  se žáci věnovali další části 
projektu s názvem Příběhy židovských dětí. Ve skupinách si žáci připra-
vili vyprávění o osudech Hany Brady, Anny Frankové, Petra Ginze, Ha-
nuše Hachenburga, četli ukázky z knih, recitovali básně. Smutné téma 
holocaustu včetně příběhu sira Nicolase Wintona pak přiblížili i svým 
mladším spolužákům z 5. tříd.

Další cenné poznatky žáci 9. tříd měli možnost načerpat v únoru při 
besedě na téma Dějiny Židů v období 2. světové války s důrazem 
na holocaust a ghetto Terezín s pracovníkem pražského Židovského 
muzea, který přijal pozvání do školy.

Na jaře pak vyučující dějepisu chystají pro zájemce z řad žáků 8. a 9. tříd 
exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. 

vyučující dějepisu 
Základní školy Pardubice – Studánka

I v letošním roce městský obvod Pardubice III připravuje řadu kultur-
ních, společenských, ale i prodejních akcí, které mají již svou dlouhole-
tou tradici a získaly si mnoho příznivců. 

Již 25. 2. 2012 se uskutečnila v Kulturním domě na Dubině Masopust-
ní tancovačka. Pro všechny bylo tradičně připraveno staročeské po-
hoštění v podobě klobásek, jelítek a jitrnic, či domácí tlačenky. K tanci 
a poslechu po celý večer hrála skupina Strejci, přestávky k načerpání 
nových sil k dalšímu veselení zpříjemnilo vystoupení mažoretek Be-
rušek. 

Po loňském úspěšném konání Farmářských trhů jsme opět v dubnu 
přivítali prodejce se zeleninou, ovocem, sadbou či pekařskými a cuk-
rářskými výrobky a dalším zbožím. Farmářské trhy se budou konat kaž-
dou sobotu až do konce listopadu. K lepší organizaci a kultuře prodeje 
Městský obvod osadil tržní místa vedle nákupního centra na Dubině 
sedmi pěknými prostornými dřevěnými a zastřešenými prodejními 
stánky, které budou sloužit svému účelu nejen ve dnech konání Far-
mářských trhů. 

Dále bychom Vás rádi pozvali dne 30. 4. 2011, na tradiční „Slet čaro-
dějnic“ s průvodem čarodějných masek, opékáním vuřtů a dalším bo-
hatým zábavným hudebním a kulturním programem. 

Pro poslední čtvrtky v jarních měsících a v září chystáme „Promenád-
ní koncerty“. V loňském roce si Promenádní koncerty našly velkou 
řadu posluchačů. Přijďte si i letos poslechnout a zanotovat si Vaše ob-
líbené písničky. 

„Dětský den“ nás pak čeká 1. června. Pro děti jsou tradičně připraveny 
soutěže a atrakce a další program po celé zábavné odpoledne. Zajisté 
i dospělí si přijdou na své. 

Na jaře rozhodně nepodceňte vysazení muškátů, begónek a dalších 
okrasných květin do truhlíků na svá okna a balkóny. I v letošním roce je 
vyhlášena soutěž „O nejkrásnější květinovou výzdobu“. Zapojte 
se do soutěže o poukázky na nákup zboží ve vybraném zahradnictví  
v našem městském obvodě. Těšíme se na Vaše fotografie.

Ani v druhé polovině roku nebude nouze o společenské akce. Čeká 
nás ještě letní Studánecké posvícení, Vítání podzimu či Strašidel-
ná stezka, akce, které jsou tradičně pořádány ve spolupráci s míst-
ními základními školami. Těsně před Štědrým dnem se sejdeme při 
společném Vánočním zpívání u rozzářeného vánočního stromu  
a navodíme tu správnou vánoční atmosféru. Bližší informace najdete  
i v dalším zpravodaji.

Ing. Irena Štěpánková
za humanitní komisi rady MO

výuka DěJiN 20. Století 
ve StuDáNce

měStSký obvoD ParDubice iii 
oPět PřiPravuJe mNoho 
kulturNích 
a SPolečeNSkých akcí
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V posledním vydání Zpravodaje v loňském roce jsme informovali ne-
jen o stavbách dokončených, ale i připravovaných. Proto dnes může-
me navázat a stručně uvést především, co se v přípravě akcí změnilo.
Ze souboru staveb „Regenerace panelového sídliště Dubina“ byla pro 
lokalitu 5A (proti Penny Marketu) získána stavební povolení, byť jedno 
ještě nenabylo právní moci, a byla podána žádost o dotaci z programu 
MMR. 
Pro lokality 3 a 6 byl připraven koncept dokumentace na úrovni DUR, 
který byl předán předsedům samospráv či SVJ k vyjádření, obdržené 
připomínky a náměty byly projednány se zpracovatelem PD, který je 
zapracuje do čistopisu dokumentace.
Na Slovanech se připravuje zahájení stavby “Oprava chodníků v ulicích 
Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami“, pro 
kterou bylo vydáno stavební povolení. Pro tento rok je do rozpočtu 
navrhováno zařazení první části, v dokumentaci označené jako vě-
tev A, což je chodník ve Spojilské ulici, od Dašické po pravé straně  
k ul. Raabově. Součástí akce je i veřejné osvětlení. Po zařazení do roz-
počtu bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. V období pro-
vádění stavby pak bude nutné mít trochu trpělivosti při některých 
dopravních omezeních, která budou nezbytná. O jejich konkrétním 
rozsahu budeme veřejnost včas informovat. Druhou záležitostí nava-
zující na úpravu chodníků bude požadavek na některé vlastníky při-
lehlých domů, aby vyřešili odvod vody ze střech jinak než vývodem na 
chodník. Nová úprava již s takovýmto řešením nepočítá. 
Zpracovatel projektu také již dříve zmiňované akce Zřízení chodníku 
v ul. Luční a U Školy předal dokumentaci pro územní řízení včetně pro-
jednání s dotčenými orgány. Následně bude podána žádost o vydání 
územního rozhodnutí.
K 30. 1. 2012 byla také dokončena dokumentace pro územní řízení na 
stavbu Stavební úpravy prostoru u bytového domu čp. 1565 – 1567 
v ulici Dašická. Také v tomto případě bude požádáno o vydání územ-
ního rozhodnutí.

Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic zpracoval plán čištění ko-
munikací na území města. Používají se tři postupy. Kompletní údržba 
včetně odplevelení a splachování při tzv. blokovém čištění, nebo me-
tení s odtahem vozidel. V obou případech jsou dotčené úseky ozna-
čeny týden předem dopravní značkou a v den čištění jsou případná 
zaparkovaná vozidla odtažena. Třetím způsobem je metení vozovek 
v místech, kde nebývá větší počet zaparkovaných aut a není nutné 
předem zajišťovat uvolnění komunikace.

Přehled úseků s odtahem na území obvodu Pardubice III je k dispozici 
na našich webových stránkách, kompletní přehled pro celé město je 
pak zveřejněn na stránkách Služeb města Pardubic.

V této souvislosti je ještě dobré zmínit, že pro zlepšení prostředí ob-
čanů bylo zajištěno pravidelné splachování dvou nejrušnějších komu-
nikací, ulice Dašické a Na Drážce, v každý pátek od 5 hodin. A to i za 
deštivého počasí, kdy právě díky zvlhčenému podkladu je usazený 
prach lépe odplaven. Splachování tedy nebude prováděno za delší-
ho vydatného deště, který sám zajistí dostatečné spláchnutí – pokud 
ovšem přívalový déšť nepřinese ještě více nečistot.

Ing. Luboš Tušl
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Přistavování velkoobjemových kontejnerů 
Na území MO Pardubice III je v nynější době určeno 11 vhodných stanovišť k přistavení VOK. Celkem se ročně jedná o 136 
jednotlivých přistavení kontejnerů AVIA nebo LIAZ v určených týdnech a různých pracovních dnech.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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 

Luďka Matury 856 Středa 18; 23; 33; 41 

Na Drážce u č.p. 1564 Čtvrtek 15; 25; 37; 51 

Lidmily Malé x Bartoňova Středa 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 
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POHÁDKOVÉ SOBOTY
3. 3. 2012 od 10:00  Mlynářka
14. 4. 2012  od 10:00 O selce Lakomce

DISKOTÉKY PRO NÁCTILETÉ
Sobota 24. 3. a 28. 4. 2012 
Kulturní dům Dubina
Projekt diskotéky pro náctileté je určen především dětem druhého 
stupně základních škol, které tak mají možnost setkat se nejen s kama-
rády, ale i poznat nové přátele. Jednotlivá odpoledne jim slibují samé 
hity, o které se postará DJ Daker. Hrát bude vždy od 15 do 19 hodin 
a vstup je pro všechny zdarma. Přijďte si užít sobotu plnou tance a zá-
bavy do velkého sálu KD Dubina.

VEČERY S DECHOVKOU 
23. 3. 2012 od 19:00  Pardubická šestka
20. 4. 2012  od 19:00 Živaňanka

SLET ČARODĚJNIC
pondělí 30. 4. 2012 od 17:00 hodin
prostranství centrálního parku Dubina
Jako každý rok proběhne poslední dubnový den na prostranství cen-
trálního parku Dubina Slet čarodějnic. Začíná v 17:00 hodin tradičním 
průvodem masek, který vyjde v 17:15 od KD Dubina. Nejen pro ča-
rodějnice, čaroděje a další strašidla, ale pro všechny děti i rodiče je 
připraven program, ve kterém nebude chybět čarodějnická diskotéka, 
soutěž o nejhezčí čarodějnici a čaroděje, mnoho soutěží o zajímavé 
ceny, taneční vystoupení, ohňová a žonglérská show, kadeřnický sa-
lón pro čarodějnice a mnohé další. „Filipojakubskou noc“ zahájí v 19:30 
zapálením ohně starosta ÚMO Pardubice III pan Mgr. Vítězslav Štěpá-
nek a ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová. 
K opékání vuřtů, občerstvení a samozřejmě k tanci a zpívání bude hrát 
skupina Elixír. Akci pořádá Městský obvod Pardubice III ve spolupráci 
s Kulturním centrem Pardubice.

DEN DĚTÍ ANEB „KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“
středa 30. 5. 2012, 10:00 – 17:00 hodin
prostor centrálního parku Dubina v Pardubicích
Městský obvod Pardubice III pořádá ve spolupráci s Kulturním centrem 
Pardubice 30. května 2012 mezi 10. a 17. hodinou Den dětí s podtitu-
lem „Kdo si hraje, nezlobí“. Celá akce se bude odehrávat na prostoru 
centrálního parku Dubina. Kromě mnohých soutěží o ceny, her, tvůr-
čích dílniček i pouťových atrakcí budou moci děti i jejich rodiče vidět 
pohádky, taneční vystoupení, vystoupení mažoretek, hudební vystou-
pení, atd. V průběhu dne budou probíhat také ukázky činnosti složek 
Integrovaného záchranného systému a mnoho dalšího zajímavého 
pro děti i jejich rodiče. Děti se budou moci například mimo jiné projet 
na poníkovi.
Připraveno bude samozřejmě občerstvení a dobroty pro děti i dospělé. 
Všichni jsou srdečně zváni na den plný her, muziky, zábavy a pohody.

BŘEZEN – ČERVEN
Pohádka o neposlušných kůzlátkách 
21. 3. 2012, RC Dubínek od 10:00 hod.
Zamykáme, zamykáme, dáme zámek na vrátka. Zamykáme, zamyká-
me – neukradnou kůzlátka! Pohádka o neposlušných kůzlátkách, které 
unese zlý vlk. Nebojte se, všechno nakonec dobře dopadne.

Výroba velikonočních dekorací 
24. 3. 2012, RC Dubínek od 9:00 hod.

Dubínkova výtvarná dílna v rámci Velikonočního veselení 
31. 3. 2012, zámek Pardubice

Dětská burza
21. 4. 2012, KD Dubina, od 8:00 hod.

Výlet do ZOO Dvůr Králové 
7. 5. 2012, sraz v 8:00 hod., místo upřesníme
Výlet za zvířátky pro malé i větší děti a jejich rodiče. Nutno hlásit se 
předem do 20. 4. 2012.

Dubínek v Pohádkovém království 
19. 5. 2012, zámek Pardubice, od 10:00 hod.

Dubínkova výtvarná dílna v rámci Dětského dne 
30. 5. 2012, prostranství před ZŠ Dubina
Dovádění, tvoření, cvičení, zpívánky, vybavená herna, to vše a ještě 
mnoho dalšího na Vás čeká v RC Dubínek.  Přijďte mezi nás a užijete 
nejen spoustu legrace, najdete nové kamarády, ale především smyslu-
plně  vyplníte svým dětem i sobě volný čas.  

kulturNí akce v kD DubiNa akce rc DubíNek❑ ❑
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SLET ČARODĚJNIC
pondělí 30. dubna 2012 od 17:00 hodin

prostranství centrálního parku dubina

Jako každý rok proběhne poslední dubnový den na prostranství centrálního parku Du-
bina Slet čarodějnic. Začíná v 17:00 hodin tradičním průvodem masek, který vy-
jde v 17:15 od KD Dubina. Nejen pro čarodějnice, čaroděje a další strašidla, ale pro 
všechny děti i rodiče je připraven program, ve kterém nebude chybět čarodějnická 
diskotéka, soutěž o nejhezčí čarodějnici a čaroděje, mnoho soutěží o zajímavé ceny, 
taneční vystoupení, ohňová a žonglérská show, trampolína pro děti a mnohé další. 
„Filipojakubskou noc“ zahájí v 19:30 zapálením ohně starosta MO Pardubice 
III pan Mgr. Vítězslav Štěpánek a ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Ro-
mana Vojířová. K opékání vuřtů, občerstvení, k tanci a zpívání bude hrát skupina 

Appalucha. Akci pořádá Městský obvod Pardubice III ve spolupráci s Kulturním 
centrem Pardubice.

SlaDký život S kNihovNou regeNerace obraZem

fit Park

❑ ❑

❑

 Od února 2012 je zprovozněn  � on-line katalog Knihovny městské-
ho obvodu Pardubice III. Do databáze lze vstupovat prostřednictvím 
internetové adresy www.knihovna-dubina.cz. Čtenáři mohou vy-
užít vyhledávání, rezervace a mnoho dalších funkcí ze svého domá-
cího počítače. V případě dotazů či přidělení přihlašovacího kódu, 
který nahrazuje 12timístné číslo legitimace, kontaktujte knihovnice 
na tel.: 466 264 313.

 Knihovna se účastní projektu  � Už jsi čtenář a pro více než 100 prv-
ňáčků připravila ve školním roce 2011/2012 pravidelné zábavné 
besedy s odměnou.

 Březen – měsíc čtenářů přináší  � amnestii pro zapomnětlivé čte-
náře, vyhlášení nejaktivnějších a nejvěrnějších čtenářů. Poslední 
březnový den patřil dětem. Akce Andersenovo dopoledne připo-
mnělo dětem z MŠ Korálek Mezinárodní den knihy.

 Za rok 2010 knihovnu navštívilo přes 9 tisíc čtenářů, v roce 2011  �

dokonce přes 11 tisíc návštěvníků. Těšíme se na vyhodnocení ná-
vštěvnosti na konci letošního roku – překonáme loňskou hranici? 
Sledujte webové stránky knihovny. Již je vyhlášena Tipovací soutěž 
o počtu návštěvníků za rok 2012. Tři nejlepší tipy budou v lednu 
2013 odměněny.

 Prázdninoví čtenáři všech věkových kategorií se budou moci za- �

pojit do akce Prázdninové hraní v knihovně. V loňském roce byla 
nejoblíbenější soutěží Puzzliáda.

 Říjnový Týden knihoven přináší  � Fotografickou soutěž pro čtená-
ře i nečtenáře na téma Přistižen při čtení, tradiční Pohádkovou 
cestu pro děti základních škol a také bezplatnou registraci no-
vých čtenářů seniorů.

za knihovnu
Bc. Petra Gadlenová

V posledním loňském vydání Zpravodaje jsme Vás informovali o do-
končení stavby Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5B ve 
vnitrobloku bytových domů čp. 959, 960 a 961 v ulici Jana Zajíce. Dnes 
se k akci vracíme několika záběry.

V minulém vydání Zpra-
vodaje jsme vás infor-
movali o Fit parku pro 
všechny. Bylo osazeno 
dokonce o jeden cvi-
čební stroj víc, než bylo 
uvažováno, tedy celkem 
12. O cvičení na nich je 
opravdu velký zájem, který předčil naše očekávání. Denně zde vidíme 
cvičence všech věkových kategorií, od nejmenších až po seniory. Ty 
malé však musíme zklamat, posilovací stroje jsou určeny pro dospělé 
a mládež od 15 let, jak je uvedeno na štítcích umístěných na každém 
ze strojů. Název Fit parku „pro všechny“ vyjadřuje spíš to, že není jen 
pro sportovce a že je pro mladé i starší, byť s určitým věkovým ome-
zením. Pro lepší informovanost veřejnosti připravujeme návštěvní řád, 
kde bude lépe zvýrazněno, jak stroje používat a jaká jsou omezení pro 
jejich uživatele.  

Ing. Luboš Tušl
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí



Slovo StaroSty ❑
Vážení spoluobčané,

jsem rád, že Vás mohu opět 
pozdravit v příjemných letních 
měsících prostřednictvím na-
šeho Zpravodaje a podělit se 
s Vámi o aktuální informace.  
Letošní zimu jsme zvládli doce-
la dobře, příliš se nesnažila pro-
věřit připravenost naši, města  
i Služeb města Pardubic, pokud 
jde o zimní údržbu komunikací. 
O to více se můžeme soustředit 
na úkoly a práce, které zname-

nají další krůček v plnění našeho programu rozvoje městské-
ho obvodu. V loňském čísle červnového Zpravodaje jsem Vás 
informoval o tom, že jsme obdrželi dotaci od Ministerstva pro 
místní rozvoj z programu Podpora regenerace panelových síd-
lišť na regeneraci a rekonstrukci veřejných ploch včetně zeleně 
a parkovacích míst severně od bytových domů čp. 959 – 961 
v ulici Jana Zajíce, a tuto dotaci včetně našich finančních pro-
středků jsme také ve druhé polovině roku na daný účel vynalo-
žili. Rekonstrukce této části sídliště byla ukončena v listopadu 
loňského roku. V letošním roce jsme žádost podali opět, a to 
na pokračování této investiční akce v další části tohoto sídliště, 
ale bohužel letos jsme dotaci neobdrželi. Snad se zadaří příš-
tí rok. Vlastní finanční prostředky, které jsme měli připravené  
na realizaci této akce, můžeme tedy soustředit na přípravu jiné 
investice.  Jsem rád, že se konečně můžeme pustit do příprav 
rekonstrukce centrální části Dubiny, a to od základní školy 
Dubina, resp. od cyklostezky po účelovou komunikaci u tržni-
ce. Předmětem rekonstrukce tedy bude samotné prostranství  
obchodního centra Dubina, ze kterého bychom chtěli udělat 
příjemné komunikační a odpočinkové místo pro nakupující  
a kolemjdoucí. Akce by mohla být zahájena na podzim tohoto 
roku. Do konečné fáze příprav se také chýlí slibovaná rekon-
strukce chodníků v ulici Spojilská. Že je jí opravdu zapotřebí, 
víme nejenom z podnětů občanů, kteří v této části obvodu 
bydlí.

Rovněž vloni touto dobou jsem Vás informoval o zrušení sta-
vebních úřadů na městských obvodech a jejich centralizaci 
na velké radnici, bohužel ani naše snaha o zachování alespoň 
detašovaných pracovišť neuspěla. Snahy politické reprezenta-
ce města Pardubic o postupné odebírání kompetencí obvodů 
v oblasti státní správy, pokračují dále. Květnové zastupitelstvo 
města Pardubic obvodům odebralo další kompetence v oblasti 
tzv. dvojkové a trojkové působnosti (agendu rybářských lístků, 
pokuty za neoprávněné kácení stromů), neznamená to však, že 
by městské obvody nevykonávaly státní správu již vůbec. To jste 
se totiž mnozí z vás mohli dočíst v médiích i radničním zpravo-
daji prezentovaném vyjádření paní primátorky. Není to pravda. 
Na městských obvodech nadále zůstává základní, tzv. jedničko-
vý, výkon státní správy, v rozsahu, v jakém jej vykonávají obce. 
Přesto se nadále diskutuje o tom, jestli městské obvody mají 

smysl. O koncepci organizace města Pardubice by mělo být roz-
hodnuto nejpozději na sklonku tohoto volebního období. Tato 
otázka by však neměla být předmětem dohadování mezi měs-
tem a městskými obvody, v této otázce byste se měli vyjádřit Vy 
občané, pro které město společně spravujeme, zda vidíte exis-
tenci městských obvodů pro vaše území smysluplnou či niko-
liv. V tomto smyslu určitě budeme uvažovat, a možná i město,  
o nějakém názorovém průzkumu, který by měl dostatečně ši-
rokou vypovídací hodnotu. K tomuto tématu se dočtete více  
na stránkách tohoto Zpravodaje.

A jako vždy na závěr pozvání na akce pořádané městským ob-
vodem v letním období. Opět organizujeme každou sobotu 
dopoledne Farmářské trhy. Přijďte si koupit výrobky a výpěstky 
drobných prodejců a pěstitelů. Jsem přesvědčen, že už je po-
měrně velký výběr, protože počet stánků se oproti loňskému 
roku zvýšil. Určitě k tomu přispěly i nové stánky na tržnici, které 
zvyšují kulturu i kvalitu prodeje. V centrálním prostoru Dubiny 
se opět budou konat další Promenádní koncerty, a to 28. 6.  
a 27. 9. Připravujeme také novou akci, kterou jsme nazvali Prázd-
ninové opékání vuřtů.  Ve dnech 13. 7., 3. 8. a 24. 8. budou  
v centrálním parku Dubina připraveny koše na opékání včetně 
dřeva za doprovodu skupiny Elixír. Na Vás již jen zbude si dob-
roty opéct a samozřejmě sníst. Dobrá nálada a zábava určitě 
nebude chybět, vuřty s sebou.

A protože další číslo Zpravodaje vyjde až na konci září, neza-
pomeňte na nejhezčí a největší akci roku pro děti i dospělé 
Studánecké posvícení, které se tentokrát uskuteční 2. 9. jako 
rozloučení s prázdninami. 

Na závěr Vám chci popřát krásné, sluníčkové léto a zasloužený 
odpočinek o prázdninách a dovolených.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

Prázdninové opekání vuřtů •

Vydávání rybářských lístků •

Budoucnost malých radnic •

Studánecké posvícení •

Prázdninové hraní v knihovně •
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roZbité okno ihneD ZaSklít, 
nePořáDek ihneD ukliDit

inFormace Z oDboru DoPravy  
a Životního ProStřeDí

❑ ❑

Vážení spoluobčané,

srdečně Vás zdravím a přeji, aby 
všechny dny, které prožíváte, byly 
pěkné, plné pohody, abyste Vy i Vaši 
sousedé, kamarádi, přátelé měli stá-
le úsměv na tváři. 

Nadpis mého příspěvku jsem si vy-
půjčil ze studie na internetu, která se 
zabývá udržováním pořádku. Jistě 
znáte, že když se někde rozbije okno 
a není ihned znovu zaskleno, v krát-

ké době jsou vymlácená okna v celém domě. Podobně to je i s jiným 
nepořádkem.

Proč to píši? Protože se opět zvedly diskuse o smyslu existence měst-
ských obvodů v Pardubicích. Občanům jsou předkládána čísla, kolik 
existence městských obvodů stojí. Často jsou používána ať už záměrně 
nebo z neznalosti nepřesné údaje o počtech úředníků na obvodech, 
mzdách, odměnách apod.  A jakoby se zapomnělo, proč městské obvo-
dy vznikaly. Aby občané měli úřad blíž, aby úředníci znali lépe problémy 
příslušné městské části.

Občané sami mohou posoudit stav pořádku na Dubině, Slovanech, 
Drážce, Hůrce, ve Studánce. Řada problémů a požadavku občanů je 
vyřešena velice rychle. Jsou však i problémy, které vznikají časem v dů-
sledku opotřebování. Bylo by potřeba zlepšit stav asfaltových chodníků. 
Některé chodníky jsou rozpraskané, některé jsou při dešti zatopeny vo-
dou, někde vítězí tráva nad asfaltem. Postupně jsou chodníky opravo-
vány, rychlost oprav závisí na penězích. 

Je třeba vybudovat také nové chodníky, nové přechody. Například 
na Hůrkách u točny autobusu č. 9 je vzhledem k velkému silničnímu 
provozu umění přejít komunikaci směřující do Sezemic. Přechod pro 
chodce prostě chybí. Rada městského obvodu se tím již zabývá. Na zá-
kladě připomínek občanů.

Zabýváme se různými připomínkami občanů, jejich podněty. Například 
příkop u lesa se zapáchajících hnijícím listím je již vyčištěn, některé ko-
munikace, které se léta nečistily, jsou uklizeny. Stromy, u kterých obča-
né mají oprávněné obavy, že by mohly spadnout, jsou včas pokáceny. 
Na základě žádosti občanů jsou vysázeny i nové stromy.

Denně se uklízí nepořádek na veřejných plochách, aby bylo čisto, aby 
se neválely papíry. Služby města Pardubice odvážejí nad rámec svých 
povinností nepořádek, tj. různý nábytek, koberce, od kontejnerových 
stanovišť. 

Rada a zastupitelstvo si zve na svá jednání ředitele městské policie 
a kontroluje, jak jsou realizovány požadavky na bezpečnost obyvatel, 
dodržování nočního klidu a zákazu podávání alkoholu mladistvým. 
Mohl bych pokračovat dále. Ale položím zde otázku, zda by takový 
pořádek byl bez existence obvodu? Bez lidí, kteří mají zájem, aby tato 
část města vypadala hezky? Samo se nic neudělá. Jsem rád, že mohu 
spolupracovat s lidmi jako je starosta Mgr. Ing. Vítězslav Štěpánek a dal-
šími členy rady a zastupitelstva, kteří mají stejný názor na pořádek v na-
šem městském obvodu. Aby „ rozbitých oken“ nepřibývalo. Věřím, že 
městské obvody zůstanou zachovány, že možná budou přehodnoceny 
jejich pravomoci, odpovědnosti a povinnosti, ale hlavně že budou i na-
dále pro blaho občanů. Aby až se vrátíte z dovolené z jiných koutů naší 
vlasti nebo ciziny, jste byli spokojeni i doma.

                                                                          Ing. Jaroslav Cihlo
místostarosta MO Pardubice III

Ve věci žádosti o dotaci na akci Regenerace panelového sídliště Dubina, 
lokalita 5A před domy čp. 947 – 952 v ulici Josefa Janáčka a čp. 984 
– 986 v ulici Jana Zajíce jsme obdrželi sdělení Ministerstva pro místní 
rozvoj, že v tomto roce nebude dotace z programu Regenerace panelo-
vých sídlišť poskytnuta. Realizace stavby bude tedy odložena, příští rok 
podáme znovu žádost o dotaci. 

Abychom efektivně využili finanční prostředky a plynule pokračova-
li v regeneraci sídliště i letos, navrhujeme zařadit do rozpočtu stavbu 
Centrální osa sídliště severovýchod - jihozápad Pardubice, Dubina. Tato 
akce nesplňuje kritéria zmíněného dotačního programu, protože neza-
hrnuje panelovou výstavbu, a není tedy důvod čekat na vyřízení nějaké 
žádosti. Především pak řeší prostor uvnitř obchodního centra sídliště 
a v jeho nejbližším okolí, konkrétně od cyklostezky Blahoutova – Erno 
Košťála přes obchodní centrum po pergolu (stanice MHD Dubina - cen-
trum), který rekonstrukci nutně potřebuje. Pro tento rok navrhujeme  
1. část stavby, od cyklostezky po komunikaci u tržnice. Její rozpočet 
představuje částku 16 mil. Kč, obvod jedná s Magistrátem o finanční 
spoluúčasti rozpočtu města. V rámci přípravy akce byla urychleně za-
jištěna nová vyjádření k projektové dokumentaci, zejména od správců 
inženýrských sítí, a byla podána žádost o stavební povolení.

Již několikrát jsme na stránkách Zpravodaje informovali o opravách 
chodníku ve Spojilské ulici. Aktuální stav je takový, že byla zpracována 
zadávací dokumentace a zahájeno výběrové řízení na dodavatele stav-
by, které by mělo být ukončeno do konce června. V prvé polovině čer-
vence předpokládáme uzavření smlouvy, předání staveniště a přípravu 
zařízení staveniště a ve druhé polovině července zahájení stavebních 
prací.   

Pokračuje příprava zřízení chodníku v ulici Luční a U Školy. V rámci pro-
bíhajícího územního řízení se 19. 6. 2012 konalo ústní jednání na místě 
stavby, při kterém měl každý z účastníků řízení možnost uplatnit své 
připomínky a požadavky.

Ing. Luboš Tušl
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
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Prázdninové opékání  
vuřtů

Pokud nemáte chatu či chalupu a chybí vám tak klasic-
ká „táboráková“ atmosféra, těšte se na tři letní večery, 
kdy v centrálním parku na Dubině proběhne prázdnino-
vé opékání vuřtů. Kdo si přinese špekáček nebo párek, 
bude si ho moci opéct nad ohněm a užít si tak trochu 
(ne)tradičně letní večer. K tomu všemu vám pardubic-
ké kapely  zahrají a zazpívají písničky nejen k táboráku. 
Jako první vystoupí kapela Elixír, další budou upřesněny 
na webu www.kcpardubice.cz. 

Termíny letního opékání jsou:  

13. července
3. srpna 

24. srpna 
vždy od 19 hodin



❑

❑

SPlatnoSt a výběr míStních PoPlatků Za tko a Ze PSů 

měStSký obvoD PoDPoruJe kulturu, SPort, mláDeŽ a volný čaS 

V minulém čísle Zpravodaje jsme uveřejnili rozsáhlý článek s informace-
mi o výběru místních poplatků v roce 2012, ostatně tak, jako v každém 
roce. Bohužel musíme konstatovat, že je stále poměrně velký počet ob-
čanů, kteří, ačkoliv dobře vědí, že mají zákonnou povinnost platit místní 
poplatky, neplní řádně své závazky tak, jak mají. S placením otálejí a platí 
pozdě, nebo jsou tací, kteří ignorují jakákoliv upozornění a svou poplat-
kovou povinnost neplní vůbec. Tito dlužníci se tak svým jednáním vysta-
vují tomu, že k řešení jejich platební morálky bude přistoupeno formou 
exekuce.

Občany, kteří své poplatky doposud neuhradili, vyzýváme, aby 
tak učinili neprodleně a vyhnuli se nepříjemnostem a vynalože-
ní dalších finančních nákladů spojených s exekučním řízením.

Platby lze učinit bezhotovostním bankovním převodem na účet  
č. 181632479/0300, SS 1337, VS ve tvaru uvedeném na složence, či 
ve zprávě pro příjemce uvést příjmení a jméno a datum narození po-
platníka, aby bylo možno řádně a bezchybně přiřadit platbu. Dále je 
možné učinit platbu v hotovosti na pokladně Úřadu městského obvodu 
Pardubice III, Jana Zajíce 983, a to v těchto časech:

Po + St   8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Út + Čt   8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30

Pá    8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00

Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů (TKO) pro rok 2012 uplynula dne 30. dubna  2012.   
Poplatníkem je každá fyzická osoba, která v letošním roce dovrší 6 let 
věku, a která má na území Statutárního města Pardubice – Městském 
obvodu Pardubice III trvalý pobyt.

Splatnost místního poplatku ze psů pro rok 2012 uplynula již 
15. března 2012. Tato splatnost byla závazná pro ty poplatníky/drži-
tele psů, kteří hradí poplatek jednorázově a nemají sjednané pololetní 
či čtvrtletní splátky. 

Koncem měsíce února a začátkem března proběhla distribuce složenek 
poplatníkům, k placení místních poplatků za TKO či místních poplatků 
ze psů, do jejich domovních schránek. 

 

Zákon však neukládá správcům poplatků povinnost tisknout a rozesílat 
složenky. Jejich tisk a distribuce je nadstandardní služba ze strany měst-
ského obvodu, která slouží občanům k připomenutí jejich poplatkové 
povinnosti. Případné nedoručení či ztráta složenky nezbavuje  
občana jeho poplatkové povinnosti.

Vymáhání nedoplatků na místních poplatcích upravuje zákon  
č. 280/2009 Sb., daňový řád a další související zákony. Tímto zákonem je 
správcům místních poplatků dána možnost v případě, že poplatky ne-
budou zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměřit ne-
doplatek na místním poplatku, buď platebním výměrem, nebo 
hromadným předpisným seznamem. K posledně jmenovanému 
kroku je přikročeno především z důvodu zrychlení vymáhání nedoplat-
ků na místních poplatcích a též z důvodu hospodárnosti. 

Hromadný předpisný seznam dlužníků bude k nahlédnutí  
u správce poplatku po dobu nejméně 30 dnů. Správce poplatku 
zveřejní prostřednictvím veřejné vyhlášky označení správce místního 
poplatku, jakožto i místo a dobu, po kterou lze do hromadného před-
pisného seznamu nahlédnout. Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena  
po dobu 30 dnů na úřední desce a na webových stránkách městského 
obvodu. Za den doručení hromadného předpisného seznamu se pova-
žuje třicátý den po jeho vyvěšení. Při nahlédnutí do hromadného před-
pisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje týkající 
se jeho poplatkové povinnosti k místnímu poplatku. Pokud však i ten-
to způsob vymáhání selže, jsme povinni nedoplatky vymáhat 
v exekučním řízení. V dnešní době všichni víme, kam až se může 
vyšplhat i drobný dluh vymáhaný přes exekutory.

Prosíme občany, aby si uvědomili, že z výnosů místních poplatků jsou 
hrazeny takové „samozřejmé“ věci, jako výsyp kontejnerů a úklid kontej-
nerových stanovišť a výsyp košů na psí exkrementy, event. i jejich úklid 
na veřejných prostranstvích. I tak město Pardubice doplácí na odpadové 
hospodářství téměř 100% vybraných poplatků a je pravděpodobné, že 
se v příštím roce setkáme se zvýšením těchto místních poplatků.

Bližší informace k poplatkové povinnosti, placení poplatků či další infor-
mace k výběru místních poplatků podá referentka odboru ekonomické-
ho a vnitřních věcí paní Petra Lemberková na tel.: 466 799 138.

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí ekonomického odboru

Jedním ze způsobů, kterým městský obvod podporuje kulturní a spo-
lečenské dění ve své lokalitě, je poskytování dotací z vlastních finanč-
ních prostředků na konkrétní akce. Pro rok 2012 posuzovala humanitní 
komise 28 žádostí na podporu jednotlivých kulturních, sportovních, či 
dalších zájmových aktivit. Jde o akce především pro děti pořádané ma-
teřskými a základními školami, podporováni jsou také talentovaní žáci 

základních škol, kteří obdrželi na konci školního roku jako odměnu dár-
kovou poukázku. Nezapomíná se ani na seniory a jejich činnost. V letoš-
ním roce byly rozděleny dotace v celkové výši 196 tis. Kč. Všechny byly 
řádně schváleny radou městského obvodu a jsou již vyplaceny.

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise

Poskytnuté dotace v roce 2012

a) tradiční sportovní akce na území MO III 12 000 Kč

b) akce předškolních zařízení 45 000 Kč

c) akce základních škol 33 000 Kč

d) spolková činnost seniorů 8 000 Kč

e) akce společenského charakteru ostatních subjektů 40 000 Kč

f ) pořízení drobných zařízení a vybavení pro sportovní a herní činnost 48 000 Kč

h) podpora informačních technologií na školách pro širokou veřejnost MO III 0 Kč

i) podpora talentovaných žáků ZŠ 10 000 Kč
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vyDávání rybářSkých líStků výchoDočeSké DivaDlo nabí-
Zí výhoDné SeZónní abonmá

❑ ❑

Východočeské divadlo zahá-
jilo předprodej abonentních 
vstupenek na novou divadelní 
sezónu 2012/2013. Jedná se  
o premiérové předplatné P1  
a P2, předplatné na veřejné 
generálky VG a juniorské abo-
nentky J, L, S, Z, K, M, N, R. 
Výhodou předplatného je nejen stálé místo v hledišti divadla a pravi-
delnost návštěv představení, ale také výrazná sleva oproti jednotlivě 
kupovaným vstupenkám. Pokud předplatitelé nebudou moci navštívit 
představení v termínu určeném pro jejich skupinu, mohou zhlédnout 
představení v náhradním termínu, což zaručuje, že uvidí opravdu všech-
na představení nastudovaná pardubickými divadelníky. Navíc jsou abo-
nentům zdarma zasílány informace o dění ve VČD formou měsíčního 
Divadelního zpravodaje, ve kterém kromě programu čtenáři naleznou 
i řadu rozhovorů, momentek ze zákulisí či fotografií nejen z inscenací 
divadla.
Kromě klasického předplatného Východočeské divadlo znovu nabízí  
i oblíbené Kupónové předplatné obsahující osm kupónů na osm libo-
volně vybraných představení z repertoáru pardubického stánku Thálie  
a Pohádkové předplatné se čtyřmi tituly pro nejmenší. 
Více informací o výhodnosti jednotlivých typů předplatného se dozvíte 
v předprodeji VČD, na tel. č. 466 616 432 nebo na internetových strán-
kách www.vcd.cz.
A na jaké tituly se v příští divadelní sezóně můžete těšit?
PERNŠTEJNSKÁ POHÁDKA
Pohádka na motivy pernštejnských pověstí a legend v rámci projektu 
Pernštejnský rok. Režie T. Karpianus j. h. Premiéra 6. října 2012 na Malé 
scéně ve dvoře.
W. Shakespeare / RICHARD III.
Dávný a přitom stále aktuální příběh o žízni po moci. Tragédie člově-
ka, který chce vše, protože sám není nic. Režie Z. Dušek j. h. Premiéra  
13. října 2012 v Městském divadle.
Molière / DON JUAN
Vrcholné Molièrovo dílo a zároveň nejslavnější zpracování příběhu le-
gendárního volnomyšlenkáře a svůdce žen. Režie K. Dušková j. h. Premi-
éra 1. prosince 2012 v Městském divadle.
T. Firth / HOLKY Z KALENDÁŘE
Vtipná, dojemná a laskavá komedie o ženách, které překonaly samy 
sebe. Režie P. Novotný. Premiéra 15. prosince 2012 v Městském divadle.
S. Thiéry / POKUSNÍ KRÁLÍCI
Absurdní komedie o nevšední návštěvě indické banky, kde je všechno 
jinak! Režie A. Petrželková j. h. Premiéra 8. února 2013 na Malé scéně  
ve dvoře.
J. B. Thomas / CHARLEYOVA TETA
Překvapivé situace ve spojení s anglickou komediální konverzací 
v jedné z nejlépe napsaných komedií. Režie M. Schejbal j. h. Premiéra  
16. února 2013 v Městském divadle.
N. Simon / APARTMÁ V HOTELU PLAZA
Tři tragikomické příběhy o lásce, nevěře, rodičovské lásce a panice, tři 
nevšední události všedních dní. Režie P. Novotný. Premiéra 5. dubna 
2013 na Malé scéně ve dvoře.
A. Christie / POSLEDNÍ VÍKEND
Klasická detektivní hra světoznámé autorky poprvé na českém jevišti! 
Režie P. Ondruch j. h. Premiéra 27. dubna 2013 v Městském divadle.
M. Uhde – M. Štědroň / BALADA PRO BANDITU
Láska, zrada, svoboda! Velký baladický muzikál o osudu obávaného 
zbojníka Nikoly Šuhaje. Režie M. Tarant j. h. Premiéra 15. června 2013  
na Kunětické hoře.

Radek Smetana, tiskový mluvčí VČD
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Od 6. června 2012 došlo ke 

změně ve vydávání rybářských 

lístků. Tuto činnost již nevy-

konávají městské obvody, ale 

pouze Magistrát města Par-

dubice pro všechny občany 

s trvalým pobytem na území 

města Pardubice. Pro vydání 
nového rybářského lístku 
tedy zavítejte na Magistrát 
města Pardubice ve Štrosso-
vě ulici 44, odbor životního 
prostředí, 3. patro – číslo 
dveří 304.

Pro občany s trvalým pobytem na území obce Bukovka, Černá u Boh-

danče, Dolany, Chýšť, Kasalice, Křičeň, Lázně Bohdaneč, Libišany, Malé 

Výkleky, Neratov, Plch, Podůlšany, Pravy, Rohovládová Bělá, Rohoznice, 

Rybitví, Staré Ždánice, Vlčí Habřina, Voleč a Živanice vydává Město Láz-

ně Bohdaneč.

Pro občany s trvalým pobytem na území ostatních obcí obce s rozšíře-

nou působností Pardubice vydává odbor životního prostředí Magistrátu 

města Pardubic.



V roce 1992 vznikly v Pardubicích první městské obvody. Především 
v okrajových částech města se tak vedení města snažilo přiblížit svou 
činnost občanům. „V těchto okrajových částech díky založení obvodu 
vzrostl životní standard. Vybudovaly se vodovody, kanalizace apod. 
Za těch 20 let jsme se v úrovni základní vybavenosti dostali na úroveň 
města. Možná i díky tomu se daří v místních částech bytová výstavba 
a počet obyvatel a jejich životní úroveň nám narůstá,“ říká starosta jed-
noho z nejstarších obvodů - městského obvodu IV – Petr Heřmanský. 
Postupně se přidávaly obvody další a další až se na mapě Pardubice 
objevilo číslo osm. Tolik obvodů totiž krajské město s téměř 90 tisíci 
obyvateli má. 

MALÉ RADNICE PRO LIDI
Za dobu existence těchto obvodů se ukázalo, že myšlenka jejich vzni-
ku byla správná. Lidé to měli a mají na „své“ radnice mnohem blíže, 
mnohé činnosti nemusí vyřizovat až v centru města. Velkým přínosem 
je ale také skutečnost, že pracovníci na malé radnici znají svůj obvod, 
vědí, kde je třeba zasáhnout a kde je třeba něco opravit. „Malé radnice 
tu jsou pro lidi, občané je mají na dosah ruky a mohou za námi kdykoli 
přijít. A když přijdou s problémem, hned víme, o čem mluví a v čem jim 
můžeme pomoci,“ potvrzuje starosta městského obvodu V Jiří Hájek.

SLUŽBA LIDEM
V současné době se především mezi městskými zastupiteli diskutuje  
o budoucnosti obvodů. Jejich radnicím jsou postupně odebírány ně-
které služby, zejména v tzv. státní správě. V lednu byly přesunuty sta-
vební úřady, v květnu městské zastupitelstvo schválilo změnu tzv. Sta-
tutu města a obvody již nemohou např. vydávat rybářské lístky nebo 
rozhodovat o zřízení lesních a polních cest. „V Polabinách nám stavební 
úřad hodně chybí. Pokud si lidé chtěli zasklít lodžii nebo opravit uma-
kartové jádro v paneláku, přišli k nám. Během chvíle si vyřídili potřebné 
formuláře a my zároveň měli přehled o tom, co se kde děje a mohli 
např. hlídat i vzhled sídliště - např. aby styl zasklívání lodžií byl stejný 

a ne „každý pes, jiná ves“ a aby naše sídliště vypadalo hezky. Teď musí 
občané na stavební úřad do centra města. Vyřizováním papírů stráví 
daleko více času a úředníci kvůli neznalosti prostředí v Polabinách,  
i kvůli nedostatku času, nemohou toto ohlídat,“ říká starosta Polabin 
Jiří Srbek. A doplňuje jej starosta „jedničky“ Jaroslav Menšík: „Obvody 
dělají tu mravenčí práci, řeší s občany drobnosti, které jsou pro ně dů-
ležité. Neumím si představit, že by na to úředníci magistrátu měli čas.  
„V městském obvodu VII mají k lidem ještě blíže. „V každé části máme 
místní komisi a dokonce i vlastní obecní dům, kde se např. vybírají 
poplatky, takže samospráva je tu lidem opravdu nablízku,“ vysvětluje 
starosta Vítězslav Čapek.

KONKRÉTNÍ KROKY
„Díky vzniku obvodu se dařilo hlavně investovat do věcí potřebných 
pro naše občany. Jednak jsme zrekonstruovali prostranství před zá-
kladní školou Dubina, pustili jsme se také do rozsáhlé revitalizace  
panelových sídlišť. Jako obvodu se nám na to podařilo sehnat dotaci,“ 
připomíná konkrétní přínos malé radnice starosta městského obvodu 
III Vítězslav Štěpánek. „Bohužel město investice do městských obvodů 
neřeší v takové míře, v jaké bychom si představovali. Z našeho rozpoč-
tu tak musíme často suplovat činnost města. V letošním roce například 
financujeme investici do vybudování kanalizace,“ doplňuje Petr Králí-
ček, starosta městského obvodu VI.

VARIANTA ODTRŽENÍ
V souvislosti s jednáním městského zastupitelstva se také zrodila disku-
ze, zda se v případě úplného zrušení obvodů některé z nich od města 
neodtrhnou. „Na případné osamostatnění obvodu bychom se museli 
zeptat občanů, ale podle mého názoru by to byla cesta zpět. Ale dove-
du si představit jejich začlenění např. do nově vzniklého svazku obcí,“ 
uvažuje starosta Hostovic, obvodu nejvzdálenějšího od centra města, 
Josef Jirout.

Rada městského obvodu Pardubice III na svém 22. řádném jedná-
ní schválila změnu organizační struktury. Nově se úřad od 1. června 
2012 člení na dva odbory  – odbor dopravy a životního prostředí 
a odbor ekonomický a vnitřní správy. Samostatnou organizační slož-
kou je kancelář starosty a tajemníka s Knihovou městského obvodu 
Pardubice III. 

Grafické znázornění:

Jaká Je buDoucnoSt malých raDnic?

nová organiZační Struktura
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Blahopřejeme Všem občanům, 
kteří v letních měsících  

oslaví svá životní jubilea.

Těm, kteří oslaví osmdesát let a další kulatá  
jubilea budou pracovnice úřadu za městský  
obvod gratulovat osobně..

Blahopřejeme všem 
jménem pana starosty 

i celého městského obvodu.

starosta

tajemník

sekretariát  
starosty  

a tajemníka + 
knihovna

odbor dopravy  
a životního  
prostředí  

+ pracovní skupina

odbor  
ekonomický  

a vnitřních věcí
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Starosta Městského obvodu Pardubice III Ing. Mgr. Vítězslav Štěpá-

nek v pátek 25. května navštívil, pogratuloval a předal dárek panu  

KARLU VACKOVI, který se den nato dožil neuvěřitelných sta let. Pan 

Karel Vacek má 2 dcery, 6 vnuků, 6 pravnuků a 1 prapravnouče. Celý 

život zasvětil sportu, hudbě, přírodě a práci pro veřejnost. Podle vyjád-

ření rodiny má rozsáhlé všeobecné znalosti a dodnes se zajímá o vše, 

co se děje kolem nás a při návštěvě starosty to bylo opravdu vidět. 

Popovídali si o všem možném. A recept na dlouhověkost? Pokud jde 

o životosprávu, nezříká se ničeho. Má rád maso, ovoce i zeleninu a prý 

hlavně pivo. Nepohrdne ani sklenkou červeného vína nebo něčeho 

tvrdšího. Možná, že ten účinek je v tom, že se celý život snažil mít čisté 

svědomí...

Zaměstnanci městského obvodu se připojují ke gratulaci s přáním 

zdraví a dalších spokojených let.

Ústředna:  466 799 131

Fax:   466 799 150,  466 799 148

starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 466799130

tajemník JUDr. Ludmila Knotková 466799132, 724192692

sekretariát starosty a tajemníka, vedoucí knihovny Bc. Petra Gadlenová 466799131, 602183699

knihovna (Lidmily Malé 656)   

knihovnice Marcela Špačková 466264313, 731198161

knihovnice Pavlína Kulhánková 466264313, 731198161

odbor ekonomický a vnitřních věcí   

vedoucí odboru - ekonom Ing. Irena Štěpánková 466799136, 731198165

správa daní a poplatků (TKO) Leona Böhmová 466799135, 731198164

správa daní a poplatků (psi) Petra Lemberková 466799138, 602172160

ekonom, pokladna Milena Rajnetová 466799137, 466799146

přetupky, stížnosti Bc. Karel Farský 466799133

spisovna, Czech POINT Zina Mejzlíková 466799149, 731198162

podatelna Jana Heřmanová 466799147

odbor životního prostředí a dopravy   

vedoucí odboru - investice Ing. Luboš Tušl 466799141, 737266764

životní prostředí Miluše Pětioká 466799144, 731198166

doprava a komunikace Ing. Monika Šimůnková 466799143, 731198167
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Od února letošního roku obhospodařuje akciová společnost 
Služby města Pardubic na základě smlouvy se Statutárním 
městem Pardubice 468 ha městských lesních pozemků a po-
rostů. 

Veškeré práce a činnosti, které Služby v lesích provádějí, se řídí Lesním 
hospodářským plánem (LHP), který je zpracován až do roku 2014. Pří-
městské lesy jsou vedeny jako hospodářské i přesto že jsou zařazeny 
do kategorie zvláštního určení. Město Pardubice, které je vlastníkem 
lesů si jejich význam dostatečně uvědomuje a péči se snaží věnovat 
potřebnou pozornost. Proto již v LHP bylo počítáno s rozpracováním 
přestárlých porostů mýtní těžbou, což někdy část veřejnosti nepřijímá 
s pochopením. Pro obnovu a zachování funkce příměstského lesa jsou 
však tyto mýtní těžby nezbytné. Pokud je to možné, snaží se město po-
tažmo lesní hospodář o co nejmenší těžební zásahy. Společnou sna-
hou všech zainteresovaných je vzniklé holiny maximálně do jednoho 
roku zalesnit. Například letos se během jarního zalesňování vysadilo 
23 500 ks sazenic dubů, 14 200 ks borovic lesních, 5 350 ks buků, 300 
ks olší a 2 300 ks jedlí.

Lesní prostředí dnes nemá význam pouze jako zdroj dřeva, ale lidé 
si sem chodí odpočinout od městského ruchu. Svoje nezastupitelné 
místo mají lesy také, jak z pohledu udržování kvality městského život-
ního prostředí, tak i urbanistického, neboť slouží jako okrasné prvky 
v teritoriích měst.

Než z nově zasazeného stromku vyroste, dospělý strom uplyne té-
měř jedno století. Tak, jako my sklízíme plody práce předchozích ge-
nerací, tak stromy, které sázíme, dnes budou užívat a kácet generace 
budoucí. 

Akciová společnost Služby města Pardubic v letošním roce vytěžila 
cca 70prm palivového dříví z potěžebních zbytků, které bylo prodáno 
drobným zájemcům. V případě zájmu jsou Služby schopny v příštím 
roce nabídnout štípané palivové dříví i ve větším množství. Zájemci 
se mohou obrátit na divizi Agroservis, která je součástí akciové společ-
nosti Služby města Pardubic.

Světlana Pozníková
 tiskový mluvčí

PoSelStví PříŠtím  
generacím

PráZDninového hraní  
v knihovně

❑❑

Ústředna:  466 799 131

Fax:   466 799 150,  466 799 148

starosta Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 466799130

tajemník JUDr. Ludmila Knotková 466799132, 724192692

sekretariát starosty a tajemníka, vedoucí knihovny Bc. Petra Gadlenová 466799131, 602183699

knihovna (Lidmily Malé 656)   

knihovnice Marcela Špačková 466264313, 731198161

knihovnice Pavlína Kulhánková 466264313, 731198161

odbor ekonomický a vnitřních věcí   

vedoucí odboru - ekonom Ing. Irena Štěpánková 466799136, 731198165

správa daní a poplatků (TKO) Leona Böhmová 466799135, 731198164

správa daní a poplatků (psi) Petra Lemberková 466799138, 602172160

ekonom, pokladna Milena Rajnetová 466799137, 466799146

přetupky, stížnosti Bc. Karel Farský 466799133

spisovna, Czech POINT Zina Mejzlíková 466799149, 731198162

podatelna Jana Heřmanová 466799147

odbor životního prostředí a dopravy   

vedoucí odboru - investice Ing. Luboš Tušl 466799141, 737266764

životní prostředí Miluše Pětioká 466799144, 731198166

doprava a komunikace Ing. Monika Šimůnková 466799143, 731198167

2. 7. –  13. 7. 2012 Padající opičky!

Hra Padající opičky nabízí dětem spoustu legrace a zábavy. Hráči umístí opičky na strom a pohybují 
tyčkami podle pohybů hrací kostky. Hráč, který posbírá nejmenší počet opiček, vyhrává!

16. 7. –  20. 7. 2012 Cink! Extréme

Cink! je úžasná hra.Jakmile je na odkrytých kartách 5 kusů stejného druhu ovoce, zacinkej na zvo-
neček... vyhrává ten nejrychlejší! 

Cink Junior! 

Ve hře Cink Junior! vykládají hráči karty klaunů ze svého balíčku na stůl. Musí být stále ve střehu. Jak-
mile se totiž na stole objeví dva stejní smějící se klauni, musí zacinkat na zvonek. Avšak pozor! Když 
se objeví smutní klauni, cinkat se nesmí! Vítězem se stává hráč, který posbírá nejvíc klaunů.

23. 7. 2012 – 27. 7. 2012 Pexetrio Zvířecí rodinky

je výborná didaktická hra pro malé hráče připomínající oblíbenou obrázkovou hru pexeso. Úkolem je 
hledat tři různé obrázky, které patří k sobě. Najdi tátu, mámu a jejich mládě!

Pexetrio Na statku

Hledají se zvířata, jejich mláďata a znak typický pro tato zvířata. Kdo ví, ke kterému zvířeti patří 
jehně a vlna? Kdo najde jako první slepici, kuřata a košík s vajíčky? Při hře otáčej tři kartičky a hledej 
trojice, které patří k sobě! 

30. 7. 2012 – 3. 8. 2012 Hádej Kdo? Extra

Elektronická verze Hádej kdo? Extra obsahuje 6 různých motivů postaviček a 144 obličejů. Cílem 
hry je za pomoci rafinovaných otázek, týkajících se jednotlivých znaků obličeje, odhalit soupeřovu 
tajemnou tvář. Hra se hraje na více kol. 
Vyhrává ten, komu se podaří odhalit nejdříve tvář soupeře.

Hádej kdo? Mišmaš

Zcela nová varianta oblíbené hry Hádej kdo. Nyní nejsou obličeje již hotové, ale sestavíte je ze 3 částí 
(vršek hlavy, oči, ústa). Poté hádáte, koho jste vlastně sestavili. 

6. 8. 2012 – 10. 8. 2012 Tik… Tak Bum: Junior 

Tik…Tak Bum: Junior je vzrušující a akční slovní hra určená pro děti již od předškolního věku. 

13. 8. 2012 – 17. 8. 2012 Monopoly Banking

Zahrajte si elektronické MONOPOLY BANKING! Hotovost už nepotřebujete! 
S kreditní kartou si můžete koupit třeba Národní divadlo, Karlštejn nebo Karlův most! 

Monopoly Junior

Hra naučí děti podnikat už v raném věku. Nakupují  pouťové atrakce. Mohou se projet vláčkem, podí-
vat se na ohňostroj či zahrát ve stánku s videohrami. Kdo bude nejšikovnějším obchodníkem? 

20. 8. 2012 – 24. 8. 2012 Puzzliáda

Budeme skládat puzzle. V co nejkratším termínu složíme obrázek z jednotlivých dílků.

27. 8. 2012 – 31. 8. 2012 Kris Kros KLASIK, SCRABBLE

Dvě společenské hry se slovy.
K sestavování slov na herním plánu používají hráči jednotlivá písmenka. 
Každé písmenko má svou bodovou hodnotu. Úkolem je získat co nejvyšší počet bodů. Za každé 
úspěšně vytvořené slovo se hráči sčítají body. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.

Každý týden o prázdninách si opět můžete zahrát společenské 
hry a vyhrát drobné ceny!
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Služby města Pardubic a.s. zakoupily velkokapacitní kontejner na po-
užité oblečení, textil, obuv, kabelky, dětské hračky a další věci, které 
jsou následně určené pro humanitární pomoc.  Ve spolupráci s Ma-
gistrátem města Pardubic a městským obvodem MO V byl kontejner 
umístěn na nám. Dukelských hrdinů v lokalitě městského obvodu MO 
V (poblíž křižovatky ulic Josefa Ressla a Lexovy). Kontejner je určen 
na níže uvedené položky a volně přístupný denně 24 hodin. Použité 
věci následně přebírá Diakonie Broumov. Diakonie Broumov je orga-
nizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti 
– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní 
příležitosti.

JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ DO KONTEJNERU ODEVZDAT?

letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) •	
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, …•	
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek) •	
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle,..•	
obuv – svázanou, aby se páry nerozhodily,•	
tašky, kabelky, batohy – ale jen funkční•	
plyšové hračky•	

Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na čistící hadry.
Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo mají rozbité 
zapínání (zip, chybí knoflíky) do kontejneru prosím nedávejte, Diako-
nie Broumov nemá možnost věci opravovat.

Veškeré věci musí být čisté, suché a zabalené do igelitových ta-
šek či pytlů, aby se transportem nepoškodily!

Věci nedávejte do velkých pytlů ani krabic, kontejner má menší 
vhozy, a to z důvodu zamezení vybírání věcí z kontejneru.

CO SE DáLE DĚJE S POUŽITýM OBLEčENíM, TExTILEM 
A OBUVí?

Vše bude odváženo do Diakonie Broumov, kde se dále přetřídí:
 na věci použitelné k humanitárním účelům, které budou předá-•	
ny do výdejních středisek Diakonie pro sociálně potřebné občany 
nebo pro další sociální organizace,
 na věci neupotřebitelné k humanitárním účelům, které se použi-•	
jí k dalšímu průmyslovému zpracování (např. v automobilovém 
a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových 
hadrů).

Na celém procesu se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří mají v Di-
akonii azylové ubytování a i pracovní uplatnění (cca 60 klientů). Jedná 
se převážně o osoby bez přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly. 

Dalším pozitivním faktorem je ochrana životní prostředí, jelikož textil 
neskončí na skládkách, ale je ještě z 90% dále využitý.

Čistý použitý textil a další věci pro humanitární pomoc již nebude po-
třeba nosit až na sběrný dvůr, ale každý ho bude moci kdykoliv a po-
hodlně odevzdat do připraveného kontejneru.

Další informace Vám rádi sdělí pracovníci Služeb města Pardubic na tel. 
č. 466 260 831-33 nebo pracovníci odboru životního prostředí Magis-
trátu města Pardubic na tel. č.  466 859 196.

Ing. Jiří Strouhal
Služby města Pardubice

konteJner na Sběr PouŽitého textilu a DalŠích věcí 
Pro humanitární Pomoc

❑



Slovo StaroSty ❑
Vážení spoluobčané,

letní měsíce utekly jako voda 
a s ním povětšinou i prázdni-
nové radovánky našich dětí, 
letní aktivity a dovolené nás 
dospělých. Doufám, že jste si je 
všichni ve zdraví a pohodě užili 
a nabrali síly do dalších dní. Jako 
vždy mi dovolte uvést obsah 
tohoto zpravodaje nejdůleži-
tějšími postřehy a informacemi 
z práce našeho úřadu.

Dokončili jsme nutné opravy komunikací a chodníků, které vy-
kazovaly nebezpečná poškození, zejména po zimním období, 
i když, pravda, je to nikdy nekončící stav. V současné době právě 
opravujeme chodník před mateřskou školou v ul. Luďka Matu-
ry, kde byla poškozená a uvolněná dlažba. Uspokojivě probíhá 
průběžná seč trávy, ještě budou provedeny dvě seče, ta posled-
ní bude současně se sběrem spadaného listí. Dobrá zpráva - až 
vyjde toto vydání Zpravodaje, zaznamenají již občané Studán-
ky, konkrétně v ulici Spojilská, že byla zahájena tolik potřebná 
rekonstrukce chodníků, kterou jsme již několikrát avizovali. Rov-
něž jsme dokončili obnovu hřiště v ul. Jana Zajíce pro míčové 
sporty včetně osazení kůlů pro sítě a zábran v čelech hřiště. 
Doufám, že nyní toto hřiště bude více využívané pro sportování 
větších dětí i dospělých.

Naopak se nám v letošním roce nepodaří zahájit pokračování 
rekonstrukce centrální části Dubiny. Jde o akci s rozpočtem vý-
razně přesahujícím finanční možnosti našeho obvodu a přes 
slibně započatá jednání s městem se nepodaří v letošním roce 
získat finanční spoluúčast města a stavbu tak zahájit. Vlastní fi-
nanční prostředky na tuto akci vyhrazené ponecháme v rezer-
vě a pokusíme se ji zrealizovat v příštím roce. 

Nejen nedostatek finančních prostředků, ale i neustálé vášně 
rozdmýchávané ve sdělovacích prostředcích ohledně existen-
ce a fungování městských obvodů nám ztěžují práci a snižují 
chuť a motivaci k naší práci. Na toto téma byly uveřejněny člán-
ky v radničním zpravodaji, ve zpravodajích městských obvodů, 
a protože toto téma je skutečně žhavě aktuální a je opravdu 
čas zahájit jednání o event. změnách budoucího uspořádání 
města, najdete i v našem vydání zpravodaje příspěvky na toto 
téma. Snažíme se být maximálně objektivní, ale jediní, kdo by 
měli rozhodnout o tom, zda se Pardubice budou územně členit 
a jak, jste právě vy, občané tohoto města.

V minulém čísle zpravodaje jsem opomněl vás informovat 
o našich aktivitách zaměřených na veřejný pořádek a noční klid. 
Kromě toho, že jsme v pravidelném kontaktu se strážníky Měst-
ské policie na Dubině a vzájemně se informujeme o aktuálních 
událostech a úkolech, opětovně jsme vykonali bezpečnostně 
kontrolní akci zaměřenou na podávání alkoholu nezletilým 
a na dodržování veřejného pořádku v nočních hodinách. Tato 

akce proběhla v pátek 25. 5. 2012 za účasti Policie ČR, Městské 
policie a zástupce oddělení sociálně právní ochrany dětí ma-
gistrátu v objektech a okolí restaurací a heren Dubině, Drážce 
a Studánce. Zjištěné přestupky byly řešeny na místě jak s výtrž-
níky nebo mladistvými a jejich rodiči. Ještě jednu obdobnou 
akci plánujeme na podzim, trochu nám však naše potřeby 
v tomto smyslu komplikuje opatření magistrátu, kterým stahuje 
strážníky Městské policie i z obvodů do centra města, kde jsou 
pověřeni kontrolou uzavírací doby předzahrádek na Pernštýn-
ském náměstí. I z vašich podnětů je zřejmé, že otázky bez-
pečnosti a veřejného pořádku považujete za velmi důležité. 
Bohužel personální posílení Městské policie v našem obvodu 
je zejména z finančních důvodů nereálné, určitým náhradním 
řešením se jeví možnost instalace fotopastí nebo lokálního 
kamerového systému do vytipovaných lokalit. O těchto mož-
nostech jsem jednal předběžně s ředitelem Městské policie. 
Tento systém by přece jen do určité míry suploval pochůzko-
vou činnost strážníků a vlastně ještě ve větší míře zaznamenal 
nežádoucí nebo protiprávní jednání některých osob a jejich 
případné ztotožnění.

Prázdninové léto jsme zakončili jako obvykle největší akcí na-
šeho obvodu. První zářijovou neděli se uskutečnilo tradiční 
Studánecké posvícení za hezkého počasí, a tak jsme si s našimi 
dětmi užili spousty legrace, hrátek a dovádění, zkrátka bylo to 
příjemné odpoledne. Budu se na vás těšit i na dalších akcích 
městského obvodu připravovaných s Kulturním centrem Du-
bina nebo základními školami, informaci o nich můžete najít 
i v tomto čísle Zpravodaje. 

Dovolte mi rozloučit se s vámi přáním úspěšného znovuzapoje-
ní do pracovních i studijních aktivit a veselé mysli v nadcházejí-
cím podzimním čase. 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
starosta Městského obvodu Pardubice III 

Informace pro voliče •

Městský obvod je nově i na Facebooku •

Obvody ano či ne •

Co dělat v krizových a mimořádných situacích? •

Nová služba – Kniha do domu •
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měStSký obvoD ParDubice iii má SmySl❑
Vážení spoluobčané,

srdečně Vás zdravím po skončení 
školních prázdnin. Snad jste proži-
li pěknou dovolenou v tuzemsku 
či v zahraničí a zotavili jste se. Těm 
spoluobčanům, kteří pilně pracovali 
a nemohli si vzít dovolenou v době 
školních prázdnin, patří dík a uznání. 
Rád bych se ve svém dnešním pří-
spěvku vyjádřil na aktuální téma.

Městské obvody již bez státní správy
V minulých dnech jsem se opět dostal k problematice městských ob-
vodů, smyslu jejich existence. Chtěl bych připomenout, že nedávným 
hlasováním zastupitelů města byl obvodům opět snížen rozsah výkonu 
státní správy, a to v oblasti tzv. dvojkové působnosti. Co tedy na měst-
ském obvodu zbývá? Co dělá těch několik úředníků na městském ob-
vodu?

 

Náplň práce úředníků našeho městského obvodu
V čele úřadu je tajemník, v našem případě JUDr. Knotková, která velmi 
dobře řídí úřad a z hlediska své odbornosti je účinným pomocníkem 
starosty v právních otázkách. Jejími nejbližšími spolupracovníky jsou 
vedoucí odborů, kteří řídí a zodpovídají za oblast ekonomickou a za ob-
last investic, dopravy a životního prostředí. Vedoucí ekonomického 
odboru se stará o rozpočet obvodu a jeho čerpání a zajišťuje účetnic-
tví, a má také na starosti společenské a kulturní akce pro občany naše-
ho obvodu. Jinak by se všechno odehrávalo jen v centru města. Jedna 
pracovnice organizuje a kontroluje výběr poplatků za TKO, provádí  
urgence, zajišťuje vymáhání dlužných částek. Její kolegyně má na sta-
rosti evidenci poplatků ze psů, urgenci a vymáhání nedoplatků. 
K tomu ještě musí kontrolovat výherní hrací přístroje (VHP), provádí po-
volování těchto zařízení na další období u stávajících VHP. Pokladní kro-
mě účetních prací vybírá poplatky, které přijdou občané uhradit za tuhý 
komunální odpad, poplatek ze psů, zábor veřejného prostranství. Další 
pracovník řeší stížnosti občanů a přestupky občanů.

Spisovnu a agendu CzechPoint má na starosti další pracovnice, tedy 
ověřování podpisů, kopií listin, výpisy z obchodního rejstříku, trestní-
ho rejstříku, výpisy z katastru nemovitosti atd. Jedna pracovnice, má 
na starosti administraci činnosti starosty, informatiku, presentaci obvo-
du, rediguje zpravodaj, má na starosti veřejnou knihovnu obvodu. V té 
se o vaši duchovní potravu starají 2 knihovnice, kromě péče o knihovní 
fond a jeho výpůjčky organizují různé besedy a soutěže zejména pro 
děti základních škol a poskytují služby veřejného internetu.

Vedoucí odboru dopravy a životního prostředí má náplň vyplývající 
z názvu funkce. Kromě zajišťování investičních akcí na území obvodu, 
úzce spolupracuje s pracovnicí životního prostředí, která má na sta-
rosti všechno okolo veřejných ploch, zeleně, jejího ošetřování, výsadby 
a kácení. Také má na starosti pracovní četu, která se stará o každodenní 
úklid v našem obvodu, drobné opravy, nátěry, drobné úpravy zeleně.  
Další pracovnice tohoto odboru má na starosti všechny problémy, které 
se týkají dopravy a komunikací v našem obvodu. 

Pracovníci úřadu připravují také podklady pro jednání rady městského 
obvodu a zastupitelstva.

Úředníci obvodu mají velký přínos pro investice v obvodu
Pracovníci úřadu městského obvodu se účinně podílejí na investicích 
v našem městském obvodu. Vypracovávají a zajišťují vše potřebné pro 
realizaci investičních akcí z vlastních finančních prostředků, pro dotační 
tituly, aby byly získány prostředky pro investice ke zlepšení veřejných 
prostranství, chodníků, rozšíření počtu parkovacích míst apod. Investice 

jdou z rozpočtu městského obvodu, pokud vlastní prostředky nesta-
čí, někdy za účinného přispění velké radnice. Bez iniciativy úředníků 
na malé radnici, resp. bez existence městských obvodů, by investice ne-
byly v takovém rozsahu. Většina investičních prostředků by se použila 
v centru města. Kraj města by nikoho nezajímal ani z hlediska investic, 
ani potřebných oprav. I tak je peněz bohužel čím dál tím méně.

V minulých měsících proběhla kontrola hospodaření na našem měst-
ském obvodu a nebyly shledány závady.

Když spočítám pracovníky úřadu, tak jich včetně dvou knihovnic je 14.  
A to pro celý městský obvod, kde žije cca 15 500 občanů. 

Tak se Vás, vážení spoluobčané, ptám. Je to moc? Máme tady problé-
my jako v jiných městech s vybydlenými domy, bezdomovci, skládka-
mi na ulicích jako v některých městech? Chceme být v roli pouhých 
prosebníků, kteří město žádají, aby v jejich sídlišti bylo něco konečně 
opraveno nebo zrekonstruováno?

Městský obvod Pardubice III jednoznačně zachovat 
Podle mého názoru městský obvod a jeho úřad zajišťuje určité služby 
občanům, ale i dohled nad územím, kde žijeme, hájí zájmů občanů 
našeho obvodu. V našem městském obvodu žije 6 zastupitelů velkého 
zastupitelstva (z 39 celkem), kteří hájí zájmy nebo alespoň by měli pro-
sazovat zájmy občanů našeho obvodu. Je jen otázkou, kolik zastupitelů 
z našeho obvodu Pardubice III bude po příštích volbách v městském 
zastupitelstvu. Domnívám se, že úřad městského obvodu Pardubice III 
se svými 14 pracovníky, zastupiteli na naší malé radnici a se zkušeným 
starostou je účinným a hlavně trvalým obhájcem zájmů našich obča-
nů, kteří žijí na sídlišti Dubina, na Hůrkách, ve Studánce, na Slovanech 
a na sídlišti Drážka. Jedná se o čistotu, bezpečnost, pořádek, dopravní 
obslužnost, dostupnost služeb. A to za těch několik korun stojí. V minu-
losti došlo k centralizaci stavebních úřadů. Mělo se ušetřit. Ale ušetřilo 
se? Podle mých informací ne.

Přeji Vám všem jenom pohodové dny, hodně zdraví a co nejméně sta-
rostí. 

                                                                          Ing. Jaroslav Cihlo

místostarosta MO Pardubice III
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Dne 10. 9 2012 se paní 
Marie Dobružská, žijící 
v našem obvodě, dožila 
neuvěřitelných 103 let. 
Celý život zasvětila péči  
a starosti o rodinu, jejím 
koníčkem byla práce na za-
hradě. Paní Dobružská vy-
chovala dvě dcery, má pět 
vnoučat, sedm pravnoučat 
a jednoho prapravnuka.  
K životnímu jubileu jí byla 
popřát a předat květinu  
a dárek zástupkyně našeho 
úřadu. Ještě jednou, a jistě 
i za všechny občany naše-
ho obvodu, gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví  
a energie.

Ing. Irena Štěpánková
tajemnice humanitní komise  

Rady MO Pardubice III



❑ ❑informace Pro voliče měStSký obvoD Je nově  
i na facebooku

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve všech 14 krajích České repub-
liky v souladu se zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů. Volby se konají ve dvou dnech 12. a 13. října 2012 (pátek 
od 14:00 – 22:00 hodin, sobota 8:00 – 14:00 hodin). 
Právo volit do zastupitelstva kraje má občan za předpokladu, že jde 
o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží 
do územního obvodu příslušného kraje. 

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 schrá-
nek místa trvalého bydliště hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva 
Pardubického kraje. Hlasovací lístky budou navíc k dispozici na podatel-
nách všech úřadů městských obvodů a na podatelně magistrátu města 
a 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, zejmé-
na zdravotních důvodů, na vyžádání do přenosné urny. V tom případě 
může volič požádat o návštěvu členů volební komise s přenosnou vo-
lební schránkou (ale pouze v případě, že se volič nachází v rámci voleb-
ního okrsku, kde má trvalý pobyt).

Číslo volebního okrsku je uvedeno na obálce s hlasovacími lístky, které 
jsou voličům doručeny. Nově je voličům ve volbách do zastupitelstev 
krajů umožněno volit na voličské průkazy, pokud nebude moci volit 
ve volebním okrsku v místě svého trvalého bydliště, avšak pouze v jiné 
obci v územním obvodu kraje, jehož je občanem. O vydání voličského 
průkazu může požádat občan s trvalým bydlištěm na území MO Pardu-
bice III na našem úřadě, a to písemně do 5. 10. 2012 nebo osobně až 
do 10. 10. 2012 do 16ti hodin.

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

Hlasování:
 Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a stát- •
ní občanství České republiky občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky. Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů 
obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče 
mu okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené 
hlasovací lístky nové. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
 Poté volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.  •
Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasova-
cích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič 
vloží do úřední obálky, kterou obdržel, hlasovací lístek, event. uprave-
ný zakroužkováním až 4 kandidátů.
 Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží  •
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat 
zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný vo-
lič, nikoliv však člen okrskové volební komise.
 Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem  •
mimo místo svého trvalého bydliště, odevzdá tento průkaz okrskové 
volební komisi, bude zapsán do seznamu voličů a bude mu umož-
něno hlasovat.

JUDr. Ludmila Knotková
tajemník ÚMO Pardubice III

Vážení přátelé, milí spoluobčané,
doufám, že jste si všichni plně užili prázdninových dní a že se léto vy-
dařilo podle vašich představ. Jak jste jistě zaznamenali, aktivity Úřadu 
městského obvodu Pardubice III probíhaly i v letních dnech a nyní si 
vám dovoluji touto cestou představit další z nich - nově vzniklou face-
bookovou stránku s názvem Městský obvod Pardubice III.
Spektrum komunikačních kanálů je v dnešní době velmi rozmanité, 
největší nárůst zájmu v posledních letech však bezesporu zaznamenal 
právě Facebook. Jsem proto velmi rád, že se nám spolu s panem staros-
tou a dalšími spolupracovníky podařilo zajistit vytvoření a správu této 
stránky a budeme vás tak moci oslovovat nejen na webových stránkách 
či v našem zpravodaji.

Co na stránce naleznete?
Naším cílem je stránka, kde naleznete v neformální podobě informace, 
které si budete sami přát - například informace o připravovaných kultur-
ních akcích na území městského obvodu, fotografie z těchto událostí 
(na kterých se můžete označovat a u nichž můžete diskutovat), důležitá 
rozhodnutí zastupitelstva či rady a další. Samotný obsah stránky bude 
záviset především na vaší zpětné reakci - budeme se snažit, abychom 
na stránce publikovali skutečně to, o co sami budete stát. Rozhodně vás 
nebudeme zatěžovat přílišným množstvím nezajímavých informací.
Stránka naopak nebude sloužit k vyřizování agendy úřadu ani pro ofi-
ciální podněty či dotazy, které i nadále směřujte na pracovníky úřadu 
elektronickou poštou či osobním kontaktem.

Jak stránku najdete?
Facebookovou stránku naleznete po přihlášení na svém účtu po zadání 
názvu Městský obvod Pardubice III do vyhledávače či přímo pod adre-
sou facebook.com/pardubice3 .
Věřím, že vznik této další komunikační platformy uvítáte a že se i sami 
zapojíte do dění na stránce.

Petr Tomášek
zastupitel za ODS
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Ve čtvrtek 20. září 
2012 se ZŠ Dubina 
opět zahalila do barev 
nadcházejícího roční-
ho období. Již potřetí 
se na prostranství před 
školou konala akce Ví-
tání podzimu. Všechny 
žáky a návštěvníky po-

zdravila svatá Ludmila a svatý Václav s družinou. Poté se celá škola 
v barevném průvodu prošla sídlištěm.  Žáci, malé děti z mateřských 
školek a široká veřejnost si mohli užít den plný her, tvoření a úko-
lů. Připraveno bylo zdobení perníčků, keramická dílna, ukázka prá-
ce dráteníka, výtvarná dílna, tvoření pavoučků pro štěstí, cvrnkání 
oříšků do jamek, házení šišek na cíl. Na návštěvníky čekaly i typicky 
podzimní aktivity jako výlov kapříků. Důležitým úkolem bylo vytvořit 
Paní podzimu s využitím přírodních materiálů. Skvělou atmosféru 
dotvářela celý den hudba. S organizací pomohli učitelům i starší žáci 

druhého stupně. Všichni byli moc spokojeni a příjemně se nala-
dili na přicházející podzim.  Tato akce se uskutečnila ve spolu-

práci s Městským obvodem Pardubice III.

Mgr. Barbora Krejčíková 
a kolektiv pedagogů ZŠ Dubina 

vítání PoDZimu Již traDicí



co Dělat v kriZových  
Situacích a mimořáDných 
Situacích?

❑

V nedávné době došlo na území města Pardubice k vyhlášení mimořád-
né události, a to v důsledku havárie ve společnosti Synthesia Semtín. Pro 
většinu občanů to znamenalo určitou stresovou zátěž, jelikož nevěděli, co 
mají vlastně v dané situaci dělat a jak se zachovat. Tento článek se pokusí 
alespoň stručnou formou nastínit co v podobných situacích dělat.

Jak se dozvím, že došlo k mimořádné události?
Pro zjednodušení byl v České republice v roce 2002 zaveden pouze jeden 
jediný  varovný signál, který se nazývá „všeobecná výstraha“. 
Tento signál je oznamován veřejnosti tónem sirény, který je zřetelně ko-
lísavý a jeho délka je 140 sekund. Tento signál může být, zejména dle 
závažnosti situace, odvysílán až 3 x za sebou, a to v cca tříminutových 
intervalech.
Protože je však nutné provádět pravidelné akustické zkoušky všech pro-
středků, které jsou součástí celostátního jednotného systému varování 
a vyrozumění, probíhají tyto zkoušky zpravidla první středu v měsíci, a to 
ve 12:00 hodin. Při tomto testování je používán tzv.  „zkušební tón“, kte-
rý však není varovným signálem. Zkušební tón sirény je nepřerušovaný 
(tzn. není kolísavý) a jeho délka je také 140 sekund.
Varovný signál může být odvysílán nejen klasickými rotačními sirénami, 
ale také modernějšími elektronickými sirénami, které mohou odvysílat 
i krátké slovní informace. Tyto hlasové informace sdělují obyvatelstvu 
zejména to, jaká mimořádná událost se stala a jak se má dále chovat. 
Ke stejnému účelu, ale ještě s většími možnostmi při poskytování tísňo-
vých informací veřejnosti, jsou dnes budovány tzv. „bezdrátové místní 
informační systémy“, což jsou v podstatě bezdrátové rozhlasy pracující 
jako malé elektronické sirény. 

Co dělat po odvysílání varovného signálu?
Když uslyšíte kolísavý tón sirény, neprodleně se ukryjte kdekoliv to bude 
možné (tato zásada neplatí, když se zjevně jedná o povodeň). Nehledejte 
betonové úkryty ani sklepy pod úrovní terénu. V prvním okamžiku plně 
postačí k účinné ochraně zděná budova, kterou lze uzavřít. Zvuk sirény 
nepřikazuje okamžitě se vrátit domů, ale přikazuje neprodleně se ukrýt 
co nejblíže místa, kde se nacházíte. 
Děti, které jsou přítomny ve škole, školce, je nutné ponechat tam, kde 
jsou a nesnažit se je ze školy/školky vyzvednout. Tato zařízení se o zajištění 
jejich bezpečí na nezbytnou dobu postarají a sdělí jim, co mají dělat dál. 
Pokud cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě au-
tomobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.

Co tedy znamená rada „Neprodleně se ukryjte“?
Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, 
kanceláře, obchody, veřejné budovy i soukromé domy. Pokud uvidíte, že 
někteří zvuk sirény asi nezaslechli, varujte je, sdělte jim, že hrozí nebezpečí 
a poskytněte jim případnou pomoc.
Uslyšíte-li zvuk sirény, nikam netelefonujte. Váš pokus o získání telefonic-
kých informací jenom zatíží telefonní síť. 

Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti 
osob uvnitř. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat zrov-
na únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin nebo jedů. Uzavřením 
prostoru snížíte pravděpodobnost vniknutí látek do prostoru, ve kterém 
se nacházíte. Informace o tom co se stalo a jak se zachovat, se dozvíte ze 
zpráv a informací z regionálního vysílání rozhlasu a televize, ale i z obec-
ního rozhlasu. 
Tam kde jsou již nainstalovány elektronické sirény, budou tyto vysílat 
po varovném signálu i krátkou slovní informaci o vzniklé situaci. 
Další podrobností o průběhu mimořádné události a postupu záchran-
ných prací uslyšíte v pravidelných relacích a zpravodajských vstupech 
rozhlasových stanic a televize. 
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Stále mnoho PoPlatníků  
míStních PoPlatků čeká  
až na výZvu k ZaPlacení 

❑

Vzhledem k tomu, že splatnost místních poplatků za TKO již uplynula 
v první polovině roku, přistoupily správkyně poplatku k vyměření míst-
ního poplatku platebním výměrem formou hromadného předpisné-
ho seznamu, v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v plat-
ném znění. Tato informace se týká těch, kteří doposud, ani na základě 
doručeného upozornění, neuhradili místní poplatek za TKO nebo místní 
poplatek ze psů. Úřad místní poplatky vymáhat samozřejmě musí a k to-
muto způsobu vymáhání je přistoupeno především z důvodu zrychlení 
tohoto procesu a z důvodu hospodárnosti. 

Hromadný předpisný seznam bude k nahlédnutí u správce poplatku 
po dobu nejméně 30 dnů. Správce poplatku zveřejní prostřednictvím 
veřejné vyhlášky místo a dobu, po kterou lze do hromadného předpis-
ného seznamu nahlédnout. Tato veřejná vyhláška je vyvěšena po dobu 
30 dnů na úřední desce a na webových stránkách Městského obvodu. 
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicá-
tý den po jeho vyvěšení. Při nahlédnutí do hromadného předpisného 
seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje týkající se jeho 
poplatkové povinnosti.  

Jestliže ani tak občané se špatnou platební morálkou své nedo-
platky neuhradí, bude přistoupeno bez dalšího k vymáhání po-
hledávek soudní cestou formou exekuce. 
Bližší informace k poplatkové povinnosti rády podají referentky odboru 
ekonomického Úřadu městského obvodu Pardubice III: 

pro místní poplatek za TKO paní Monika Novotná   466 799 135; •
pro místní poplatek ze psů paní Petra Lemberková  466 799 138. •

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí

Podtrženo sečteno:
Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál „všeobecná výstraha“, znamená 
vždy nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo 
k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a ži-
votní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a do-
držovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady. 

1.   Zůstat doma, podle možností se domů vrátit,  
popřípadě vstoupit do nejbližší budovy.

2.   Zapnout rozhlas či veřejnoprávní kanál televize  
nebo sledovat hlášení rozhlasu.

3.   Uzavřít a utěsnit okna, dveře, větráky a podobně,  
vypnout klimatizaci.

4.   Telefonovat pouze v nezbytném případě,  
nezatěžovat telefonní linky.

Další informace k dané problematice lze získat na webových stránkách 
města Pardubice http://www.pardubice.eu/urad/radnice/dulezite-
informace/krizove-rizeni.html nebo na webových stránkách hasičské-
ho záchranného sboru ČR http://www.hzscr.cz/hzs-pardubickeho-
kraje-menu-ochrana-obyvatelstva.aspx. Aktuální informace budou 
obsaženy i v Radničním zpravodaji, který do schránek dostávají všichni 
občané města Pardubic.

JUDr. Ludmila Knotková
tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III



❑ informace Z oDboru DoPravy 
a životního ProStřeDí

V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o přípravě rekon-
strukce veřejného prostranství u obchodního centra na Dubině. Pro-
jektová dokumentace je zpracovaná, bylo vydáno stavební povolení, 
které nabylo právní moci 18. 8. 2012. Jediné, co nám brání započít s re-
konstrukcí, jsou peníze. Bohužel se zatím nepodařilo a v letošním roce 
asi ani nepodaří zajistit předběžně přislíbenou finanční spoluúčast 
města. Vlastní peníze vyčleněné na tuto akci si ponecháme v rezervě 
a uvidíme příští rok. 
Další z avizovaných akcí, oprava chodníků ve Spojilské ulici, je na tom 
o hodně lépe. V těchto dnech byla podepsána smlouva se zhotovite-
lem, kterým budou Služby města Pardubic. Po nezbytném vytyčení 
inženýrských sítí a přípravě staveniště bude ve druhé polovině září za-
hájena oprava první části Spojilské ulice v úseku od ulice Dašická po 
Raabovu. Není vyloučeno, že se ještě v tomto roce podaří pokračovat 
v rekonstrukci i druhé části této ulice, a to od ulice Mandysova po ulici 
K Lesu. Akce budou financovány z našich finančních prostředků.
Byla také dokončena projektová příprava zřízení nového chodníku 
v ul. Luční a U Školy. Následně byla podána žádost o stavební povolení 
na odbor dopravy Magistrátu města Pardubic.
Další informace se týká omezení dopravy v ul. Ve Stezkách. Zde bude 
do 16. listopadu t.r. omezena uzavírkou část této ulice, a to od ulice Na 
Drážce po č.p. 308, kde probíhá rekonstrukce kanalizace společností 
Vodovody a kanalizace Pardubice. Objízdná trasa je vedena ulicemi 
Na Drážce, Dašická, Luční a Ve Stezkách. Podmínkou povolení akce je 
také položení nového asfaltového povrchu v celé šíři vozovky, je proto 
žádoucí, aby současně s výměnou hlavního řadu byly opraveny také 
přípojky k jednotlivým domům. 
Na úseku dopravy byly dokončeny opravy komunikací po zimě, v rám-
ci finančních možností rozpočtu pokračujeme v dalších opravách. 
V oblasti životního prostředí se vedle průběžné péče o zeleň stará-
me také o mobiliář, dětská hřiště a sportoviště. Naše pracovní skupina 
provedla v celém obvodu obnovu nátěrů laviček spolu s drobnými 
opravami, nově byly natřeny i dřevěné sochy v centrálním parku. Ve 
Fit parku na Dubině byla doplněna dvojitá hrazda, na hřišti v ul. Jana 
Zajíce před čp. 973 byla upravena asfaltová plocha pro dvě hřiště, na 
jednom byly osazeny kůly pro volejbal nebo nohejbal, na druhém pak 
branky pro minikopanou. Nově zde byly instalovány zábrany v čelech 
hřiště a provedeno lajnování. 
Nemalé prostředky musíme vynakládat na opravy dětských hřišť ne-
jen v důsledku přirozeného opotřebení, ale také díky nekalé činnosti 
některých zřejmě mladistvých spoluobčanů. Například hřiště Kuňka 
v ulici Jana Zajíce za čp. 866 – 869 bylo v srpnu minulého roku celé 
natřeno, avšak již během čtrnácti dnů se na novém povrchu objevily 
první výtvory „lidových umělců“ a dnes je počmáraná celá, se spous-
tou nechutných výtvorů. Maminky už tam pochopitelně nechtějí své 
děti pouštět. Tak nezbývá, než znovu a znovu natírat. Je to však nutné?  
I tady by rodiče měli uplatnit své výchovné působení. Uvažujeme spo-
lečně s Městskou policií na vytipovaná hřiště umístit fotopasti nebo 
lokální kamerový systém.

Ing. Luboš Tušl
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

To není název nové hry Východočeského divadla, ale společné volá-
ní o pomoc všech regionálních divadel v České republice. 
Cílem akce je upozornit veřejnost na to, že téměř dvacet let po rozpa-
du Československa a vzniku samostatné České republiky není vyřešen 
systém správy a financování regionálních kulturních institucí. Dále jde 
o to dosáhnout co nejrychlejšího zvýšení podílu státu na podpoře di-
vadel prostřednictvím existujícího programu na podporu divadel a za-
vedení systému kofinancování divadel z krajů, obcí a státu. 
Kampaň s názvem Pomozte svému divadlu se uskuteční od  
5. do 21. září. V Praze na piazzettě Národního divadla proběhne „street 
festival“, na kterém se budou prezentovat všechna regionální divadla 
s krátkými vystoupeními. Východočeské divadlo se do pražské části 
programu zapojí v pátek 7. září. V jednotlivých městech pak v těchto 
dnech budou k dispozici podpisové archy na podporu této výzvy a di-
vadla budou veřejně prezentovat podstatu problematiky financování 
divadel.
K regionální sekci kampaně se Východočeské divadlo připo-
jí veřejným komponovaným vystoupením v rámci projektu 
Pernštejnský rok v pátek 21. září od 18.00 hodin na Pernštýn-
ském náměstí, kde chceme ukázat, že nestojíme jen s nataženou 
rukou, ale že spojujeme lidi, kteří jsou ještě schopni preferovat budo-
vání duchovních hodnot nad materiálními. Při této příležitosti od-
lijeme Duchovní zvon bohyně Thálie, který vznikne z veřejné 
sbírky. Zvon pak bude poprvé vystaven na Štědrý den v divadle při 
Půlnočním zpívání. Do zvonice vedle kostela sv. Bartoloměje by měl 
být umístěn na jaře příštího roku, kdy bude ze sbírky vyrobeno i pří-
stupové schodiště.

Petr Dohnal, ředitel VČD

PomoZte Svému DivaDlu❑
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Blahopřejeme  
Všem občanům, 

kteří v podzimních měsících oslaví 
svá životní jubilea.

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.
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Projekt Pohádkový svět pro nejmenší pro Vás i v letošní sezóně 
chystá pestrý rejstřík pohádek pro děti.

DOPOLEDNÍ POHÁDKY
SOBOTA KD DUBINA od 10:00 hodin
13. 10. 2012 O pyšné princezně
10. 11. 2012 O statečném Jankovi
1. 12. 2012 Čertovská pohádka
12. 1. 2013 Špalíček
23. 2. 2013 Loupežník a princezna Anka
16. 3. 2013 Jak na obra
13. 4. 2013 Jezinky – bezinky – O Smolíčkovi

Sobotní pohádky 2012 - 2013 (7 pohádek):
Předplatné na celý rok 1 osoba 250,-Kč
Vstupné na sobotní pohádky   50,- Kč
Děti do dvou let vstup zdarma. Možné hradit  fakturou i formou FKSP.

Kurzy pro děti a mládež:
POHYBOVÉ KURZY 
Cvičení pro miminka od 6 týdnů
cvičení probíhá pod vedením zkušené lektorky
Cvičení rodičů s dětmi – děti od 14 měsíců do 3 let
cvičení probíhá formou her, písniček, říkadel s využitím cvičebního 
náčiní
Pohybová výchova pro děti 3 – 5 let a 5 – 7 let
cvičení probíhá formou her, písniček, říkadel s využitím cvičebního 
náčiní
Taneční a pohybová výchova 
výuka základů klasických a lidových tanců, základy gymnastiky a akro-
bacie – kurzy probíhají v těchto věkových kategoriích – 3 – 5 let, 5 – 7 
let a 7 let a výše (pondělí, středa)
Přípravka ARCO 
pro zájemce od 5 let, prvky gymnastiky, akrobacie, muzikálové, mo-
derní a výrazové tance, (pondělí, úterý, čtvrtek)
Přípravka T-Bass
přípravka Street Dance, více informací tel. 603 976 337
Taneční přípravky pro děti od 12 let 
(Los Barbaros, Barbaři)

HUDEBNÍ KURZY 
Klavír, kytara, flétna, bubínky
výuka hry na nástroj + základy hudební nauky pro děti od 6 let, flétna 
od 5 let

OSTATNÍ
Zpívánky pro nejmenší 
základy rytmické a hudební výchovy pod vedením M. Rüklové
Volná herna s možností tvoření 
základy rozličných výtvarných technik pod vedením zkušené lektorky
Volná herna s doprovodným programem 
pohádky, zpívání, přednášky, aktivity pro děti
Dubínkova školička 
malá příprava na mateřskou školu
Keramika – výuka základních keramických postupů pod vedením 
zkušené lektorky, materiál i výpal v ceně kurzu. (úterý)
Angličtina pro děti školního i předškolního věku – vyučují odborní 
lektoři – výuka formou her (středa)

Od 1. září 2012 rozšiřuje Knihovna 
městského obvodu Pardubice III 
služby čtenářům o donášku knih 
a vybraných časopisů v případě 
Vaší nemoci nebo snížené pohybli-
vosti až do Vašeho domova.

Donáška knih je zdarma a bude pro-
bíhat vždy poslední pátek v měsíci 
v dopoledních hodinách. Knihy 
Vám na základě Vašich poža-
davků vybereme nebo si je 
můžete vybrat v e- katalogu 
na našich stránkách.

Pokud máte zájem o tuto 
službu, můžete se hlásit:

 osobně v knihovně •
 na tel. 466 264 313 •
 na emailu  • knihovna.dubina@seznam.cz

Podmínkou pro využití této nové služby je uhrazení ročního registrač-
ního poplatku a trvalý pobyt na území MO Pardubice III.

kniha Do Domu❑

Rodičovské centrum Dubínek pro Vás kromě  
celoročního programu letos připravuje následující akce:

AKCE RC DUBÍNEK

6. 10.  14 – 18  Pernštýnské náměstí
Dubínkova výtvarná dílna
17. 10. 10:00 KD Dubina
O zlaté rybce – loutková pohádka
20. 10. 8:00 KD Dubina
Burza dětského oblečení
Ke koupi dětské oblečení, kočárky, hračky a další
24. 10. 10:00 KD Dubina 
Zdravá svačinka 
Přednáška o zdravé výživě spojená s workshopem.
1. 11. 17:00 sraz před KD Dubina 
Lampionový průvod 
7. 11. 10:00 KD Dubina 
Strašidlácká show 
Veselá strašidlácká merenda pro všechna malá i větší strašidélka
14. 11. 10:00 KD Dubina
O perníkové chaloupce – POHÁDKA
21. 11. 10:00 KD Dubina
Psychomotorický vývoj dítěte
Přednáška s dětskou lékařkou
24. 11.
Výroba adventních věnců
5. 12.  10:00 KD Dubina 
Mikulášská nadílka 
Mikuláš, čert a anděl přijdou za dětmi z Dubínku a dopoledních kurzů 
s nadílkou.
6. 12.  16:30 KD Dubina 
Mikulášská nadílka pro děti z kurzů 
Veselá čertovská merenda pro děti z odpoledních kurzů
12. 12. 10:00 KD Dubina
Zvířátka pomáhají
Setkání se zvířátky – ukázka canisterapie
19. 12. 10:00 KD Dubina
Pohádka s vánočním překvapením
Vánoční pohádka s dárečky od Ježíška pro všechny děti z RC Dubínek 
a dopoledních kurzů

Hlaste se do 15. 12. na tel. 605 590 127 nebo v RC Dubínek.



Čím více se blíží volby do zastupitelstev obcí, tím více se v médiích dis-
kutuje o smysluplnosti existence městských obvodů na území města 
Pardubic. A protože tyto volby budou na podzim roku 2014, je zřejmé, 
že diskuse je na místě, pokud by mělo územní uspořádání města do-
znat nějaké změny. Zatím neexistuje žádný oficiální návrh či předsta-
va politické reprezentace, jak by vlastně veřejná správa v Pardubicích 
měla být organizována a dosavadní diskuse oscilují mezi ponecháním 
současného stavu až po zrušení městských obvodů. Bohužel se daleko 
méně diskutuje o efektivitě veřejné správy. A efektivita nejsou pouze 
vynaložené náklady, ale i kvalita pro zákazníka a výkonnost veřejné 
služby. Tady by měla diskuze začít. Pokládám proto za nutné touto ces-
tou vám zprostředkovat další informace. 

TROCHU HISTORIE
O vzniku prvních tří městských obvodů (MO IV, VI a VII) bylo rozhod-
nuto v roce 1991 jako opatření proti dělení Pardubic na samostatné 
obce, což již brzy po roce 1990 udělaly obce Spojil a Srnojedy. V roce 
1996 vznikl obvod Pardubice II a v roce 2002 vznikly zbylé tři obvody 
(MO I, III a V). Připojením Hostovic v roce 2006 vznikl osmý městský 
obvod. Tento proces jednoznačně svědčí o tom, že existence a činnost 
městských obvodů se osvědčila a že zejména v oblasti samostatné 
působnosti, tj. péče o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých 
občanů je rovnoměrněji naplňována ve srovnání s centrem daleko víc, 
než tomu bylo dříve. Nakonec, pamětníci si jistě vzpomenou, jak vypa-
dala sídliště před tím, než obvody vznikly. A ze současných zjitřených 
diskusí o možném odtržení okrajových částí města v případě zrušení 
obvodů je více než zřejmé, že původní důvod vzniku městských ob-
vodů rozhodně nevymizel. A Srnojedy a Spojil se do společné náruče 
s městem také nehrnou. Je to pochopitelné, okrajové části města mají 
historickou zkušenost s tím, že v případě centrální samostatné působ-
nosti města se na jejich rozvojové potřeby nedostává tolik, kolik je 
zaručeno, alespoň pokud existují městské obvody, či dokonce pokud 
existují jako samostatná obec.

VÝHRADY K EXISTENCI OBVODŮ
Nejčastější argumenty jsou, že veřejná správa se díky existenci měst-
ských obvodů prodražuje. A hned byla do éteru vypuštěna částka 50 
mil. kč. Není to pravda. Pokud se dá něco považovat za vícenáklady 
takto organizované veřejné správy, jsou to náklady na odměňování 
starosty, zastupitelů a tajemníků městských obvodů, což jsou funkce, 
které by v případě centrální správy skutečně nebyly. Tyto náklady jsou 
objektivně spočítány na 15,5 mil. Kč ročně. Ale na druhou stranu nikdo 
nemůže tvrdit, že by se tyto peníze skutečně ušetřily. Dá se předpo-
kládat, že počet úředníků na Magistrátu by se zvýšil o počet úředníků 
na městských obvodech, bylo by nutné je někam umístit, vybavit kan-
celáře apod. V každém případě by bylo nutné zajistit městskou sprá-
vu v okrajových částech nějakým jiným způsobem, např. „komisemi 
místní samosprávy“, jako tomu je v Hradci Králové. Tam jich funguje 
24, mají obvykle kolem 10 členů a jejich práce a provoz rozhodně není 
zadarmo. Je tedy otázkou, zda tento model územní samosprávy by byl 
efektivnější. Největší slabinou tohoto řešení je, že komise jsou pouhým 
iniciativním orgánem a mohou pouze upozorňovat, žádat a jsou tedy 
v roli žadatelů vůči rozpočtu města. Navíc z analýzy, kterou si nechaly 
městské obvody zpracovat předními odborníky z oblasti veřejné sprá-
vy, vyplývá, že město Pardubice včetně městských obvodů vynaklá-
dá finanční prostředky na zajištění místní správy efektivněji než dvě 
třetiny statutárních měst včetně těch územně členěných (v porovnání 
s nimi, kromě Opavy, nejefektivněji). 

JAK TO VIDÍ STÁT
Reforma veřejné správy započatá v roce 1990 nebyla dosud dokon-
čena, nebyly dodrženy ani cíle (decentralizace, dekoncentrace) Kon-

cepce reformy veřejné správy z roku 1999. Veřejná správa je z pohle-
du státu, resp. vlády a Ministerstva vnitra komplikovaná, neefektivní 
a netransparentní a pro občana málo přehledná. Proto Ministerstvo 
vnitra vypracovalo Analýzu aktuálního stavu veřejné správy, kterou 
v prosinci 2011 schválila vláda. Navrhovalo v ní, pokud jde o statutární 
města, aby jejich funkce spočívala především v povinném územním 
členění s tím, že absence členění velkých měst snižuje možnost vyjá-
dření samosprávných zájmů obyvatel těchto měst. Tento svůj postoj, 
zřejmě po jednání se zástupci statutárních měst, poněkud zmírnilo 
a další navazující materiál Koncepce dokončení reformy veřejné správy 
z letošního roku předpokládá povinné územní členění u statutárních 
měst s více než 150 tis. obyvateli a u ostatních předpokládá ukotvení 
stávajícího stavu, který byl vytvořen přirozeně. To by se týkalo i města 
Pardubice.

JAK TO VIDÍM JÁ
Jsem přesvědčen, že správa území města městskými obvody je ob-
čanům blíže, více reaguje na jejich potřeby a zájmy a je větší zárukou 
prosazování zájmů občanů v dané lokalitě. I tak bych se rád zúčastnil 
diskusí o efektivitě veřejné správy na území města Pardubic, a to jak 
městských obvodů, tak Magistrátu města Pardubic. Prioritním zájmem 
je minimálně udržení současného standardu péče o rozvoj daného 
území a kvalitu života v něm žijících občanů. Cílem pak je jeho zlepšo-
vání a nikoliv opak. Existencí městského obvodu je zaručeno, že finanč-
ní prostředky rozpočtu, jehož příjmová stránka se vytváří v souladu se 
statutem města, budou skutečně profinancovány v daném území. 
Naše největší obavy se týkají toho, že zrušení obvodů povede k tomu, 
že peníze města poplynou především na revitalizaci celkové zadluže-
nosti města a na zvelebování především centra města, případně jiných 
aktivit. Ať by již komunikace mezi městem a okrajovými částmi byla 
řešena jakýmkoliv jiným způsobem, jejich finanční nesamostatnost by 
vedla k možnému propadu a rozdílům mezi investičními potřebami 
jednotlivých částí města. Chápu, že v dnešní době krize mají města 
stále méně finančních prostředků, ale i tak by město mělo podle zá-
kona o obcích pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 
svých občanů. 

Proto z městského rozpočtu, který počítá s výdaji pro rok 2012 ve výši 
cca 1,5 miliardy Kč, město dotuje např. cca 140 mil. městskou hromad-
nou dopravu, 52 mil. na bezpečnost obyvatel, 48 mil. na sport, s inves-
ticemi a aqvaparkem 359 mil., 96 mil. na kulturu, 43 mil. na zájmovou 
činnost apod. 

Pokud jde o finanční vícenáklady městských obvodů (15,5 mil.) domní-
vám se, že protiargumentace je hodně účelová a že spíš než peníze, 
je snaha o jejich zrušení, jak bylo naznačeno, v něčem jiném. Hradec 
Králové má jen o 3% úředníků méně než my, ale součástí jejich počtu 
nejsou občané, kteří se účastní na správě Hradce jako členové komi-
sí místní samosprávy, i když bez valných kompetencí. Pardubice za to 
mají fungující městské obvody. Pokud jde o v médiích diskutované 
počty zastupitelů, jsou městské obvody na minimu, které vyplývá ze 
zákona o obcích, tedy 15 zastupitelů (možné maximum je 35). Ještě 
nižší počet, kterému bychom se nebránili, by musel zakotvit zákon 
o obcích. Město Pardubice má počet zastupitelů 39 (možné rozpětí 25 
- 45). Nečleněný Hradec Králové má zastupitelů méně než Pardubice, 
tedy 37 (možné rozpětí stejné). 

Jak jsem již uvedl, diskuse ohledně správy města je nutná, ale neměli 
bychom také zapomenout na přípravu čerpání peněz z evropských 
fondů po roce 2013, abychom byli v získávání dotací co nejúspěšnější.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III

obvoDy ano či ne❑
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I v letošním roce připravil, uspořádal a ještě uspořádá Městský  
obvod Pardubice III řadu kulturně společenských akcí pro občany své-
ho městského obvodu, ale pochopitelně nejen pro ně. Přijít se podí-
vat, pobavit se a strávit příjemné chvíle může každý. Jsme rádi, že si po-
řádané akce získaly již dlouholetou tradici a spoustu příznivců. Proto se 
budeme snažit i v letech dalších v této činnosti pokračovat, vymýšlet 
a realizovat další akce společenského a kulturního charakteru, protože 
nejen prací živ je člověk.
Začátkem letošního roku jsme se sešli a mohli si zatančit v Kulturním 
domě na Dubině při „Masopustní tancovačce“. Bylo připraveno tradič-
ní staročeské pohoštění v podobě výborných klobásek, jelítek a jitrni-
ček či domácí tlačenky. K tanci a třeba i jen tak k poslechu nám zahrála 
skupina Strejci a chvíle k načerpání nových sil k dalšímu veselení zpří-
jemnilo vystoupení skupiny mažoretek Berušek.
Po loňském prvním úspěšném ročníku Farmářských trhů opět od jar-
ních měsíců i letos, každou sobotu dopoledne ožije prostranství tržni-
ce na Dubině a jejího přilehlého okolí prodejními trhy, kde je k dostání 
čerstvé ovoce a zelenina od českých zemědělců a drobně hospodaří-
cích rolníků, květiny, med či voňavé pečivo a cukrářské výrobky. Trhy 
budou i nadále probíhat do konce prosince každou sobotu.
Tradičně poslední den v dubnu jsme společně oslavili svátek všech 
čarodějnic, mágů a tajemných bytostí průvodem čarodějných masek, 
bohatým kulturním a hudebním programem a ohřáli se u čarodějných 
ohňů při opékáním buřtů.
Pro naše nejmenší jsme 30. května připravili oslavu dne Dětí v podobě 
řady soutěží, atrakcí a bohatého programu pro celé zábavné odpoled-
ne. Určitě i jejich rodiče si přišli na své a třeba jen na chvíli se vrátili do 
dětských let.
Ale rozhodně nezapomínáme ani na naše starší občany. V měsíci dub-
nu, květnu a červnu se uskutečnily 3 promenádní koncerty. Zanotovat 
si oblíbené písničky a hity či jen tak se zaposlouchat do rytmů známých, 
ale i méně známých, jsme si mohli s kapelou Dechový orchestr Přelouč, 
Pernštejnka a Garant. Ke krásným zážitkům přispělo příjemné a teplé 
počasí. A ještě se můžeme těšit na jedno odpoledne, a to 27. 9. 2012 
od 16:30, kdy si zanotujeme s kapelou Živaňanka. Starší občané našeho 
obvodu také velmi oceňují, že si na ně vzpomeneme s osobním přáním 
a pozorností ve dnech, kdy oslavují svá hodně kulatá jubilea.
Pro občany, kteří v prázdninových měsících zůstávají doma a nemo-
hou nebo nemají možnost vyrazit z města na víkend, se uskutečnilo 

po tři páteční večery setkání s možností opékání buřtů. K poslechu 
krásně hrála a zpívala skupina Elixír.  Teplé a příjemné počasí jen do-
ladilo už tak úžasnou atmosféru. Prázdninové setkání a opékání buř-
tů bylo novinkou letošního roku a jsme moc rádi, že se setkalo s tak 
velkým zájmem občanů. Proto i v letech příštích rádi opékání opět 
uspořádáme. 
Vstup do nového školního roku a konec letních prázdnin jsme osla-
vili zvesela. V neděli 2. září se uskutečnilo v centrálním parku Dubina 
Studánecké posvícení. Bylo opět připraveno mnoho soutěží a atrakcí 
a bohatý kulturní program nejen pro děti, ale i dospělé a počasí opět 
přálo. 
I v letošním roce byla humanitní komisí Rady městského obvodu Par-
dubice III vyhlášena soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu. Nejen 
proto jsme přesvědčeni, že jste se i letos postarali o krásnou květino-
vou výzdobu svých obydlí a vysadili muškáty, begónky a další okrasné 
květiny do truhlíků na svá okna, balkony nebo kolem svého domu. 
Majitel či majitelka nejlépe vyzdobeného okna, balkonu, lodžie anebo 
předzahrádky v našem městském obvodě se může těšit na krásnou 
hodnotnou cenu v podobě poukazu k odběru zboží ve vybraném za-
hradnictví. 
V posledním zářijovém týdnu jsme se společně se základní školou Du-
bina rozloučili s létem a přivítali podzim. Připraven byl průvod dětí po 
sídlišti v maskách v barvách podzimu a v historických kostýmech. Dále 
byly nachystány hry a soutěže zaměřené na podzimní období a přede-
vším pak s historickou tématikou na oslavu sv. Václava.
V sychravých listopadových dnech pak základní školu Studánka zahalí 
mlha a tajemno, při Strašidelné stezce se společně se svými dětmi mů-
žeme zúčastnit soutěží se strašidelnou tématikou a nebo se jen trochu 
bát při svíčkách. 
Čekání na Ježíška si těsně před Štědrým dnem zpříjemníme při zpívání 
u ozdobeného vánočního stromu, který jako každý rok rozsvítí a zkráš-
lí v časech vánočních  prostranství před úřadem městského obvodu  
a základní školou Dubina. Společně si zazpíváme krásné vánoční ko-
ledy, sejdeme se s přáteli a známými a spolu s dětmi budeme vyhlížet 
ten nejkrásnější den v roce.  

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise

Proč bychom Se netěšili...  SPolečně S měStSkým obvoDem❑

dětský lesní klub perníček, o. s.

Nově vzniklý dětský lesní klub Perníček, o. s. Vás zve na 

Den Otevřených 
Dveří 

dne 10. 10. 2012 od 15 – 18 hod., na zahradě ZŠ Dubina

Můžete se těšit na: opékání brambor, malování na obličej, zdobení  
perníčků, navlékání korálků a na závěr lampiónový průvod

www.pernicek-lesni-klub.webnode.cz  
 tel.: 776 13 10 10

HÁZENÁ   HÁZENÁ   HÁZENÁ   HÁZENÁ   HÁZENÁ   HÁZENÁ  

ODDÍL DÍVČÍ HÁZENÉ

SHK D-P PARDUBICE

HÁZENÁ   HÁZENÁ   HÁZENÁ   HÁZENÁ   HÁZENÁ   HÁZENÁ  

NÁBOR – sezóna 2012/2013

Termín: pondělí a čtvrtek vždy od 16 do 17 h.

Místo: hřiště na Rudé hvězdě Pardubice

DÍVKY DO DRUŽSTEV
Přípravka – (2003 – 2006)
Minižačky – (2002 – 2003)

Mladší žačky – (2000 – 2001)

Další informace: www.hazena-pardubice.cz
tel.: 604 241 754, Voženílek Petr

e-mail: vozuch@centrum.cz

Najdete nás na venkovní hřišti u nafukovací haly, v případě špatného počasí v nafukovací hale na Rudé hvězdě.



Slovo StaroSty ❑
Vážení spoluobčané,
blíží  se konec roku 2012 a vy opět 
držíte  v  rukou  zpravodaj,  ve  kte-
rém bych se chtěl společně s vámi 
ohlédnout za letošním rokem a po-
přát  vám  krásné  svátky.  Čím  byl  
letošní rok charakteristický? Kromě 
naší  činnosti,  o  které  je  celý  ten-
to  zpravodaj,  se  víc  než  kdy  jindy,  
hovoří  opět  o  rušení  městských  
obvodů. Zástupci politických stran, 
jak  už to tak bývá,  předkládají  růz-
né  názory  a  návrhy  na  toto  téma,  
od  jejich  ponechání  až  po  úplné  

zrušení. Od vzniku prvních obvodů již uplynulo 20 let a tak i díky poli-
tické generační výměně zřejmě všichni už nevědí, proč se městské ob-
vody zřizovaly. Bylo to nejen proto, aby veřejná správa byla co nejblíže 
k občanům a existovala výraznější vazba mezi znalostí místních pod-
mínek a cíleným vynakládáním finančních prostředků na rozvoj dané-
ho území, ale i výkon co nejširší operativy tak, aby se městu uvolnily 
ruce pro řešení strategie a směru rozvoje města. Město by mělo do bu-
doucna vytvořit  kvalitní  vizi  města,  zpracovat  a  realizovat  strategický 
plán, který by jasně definoval zájmy města a jeho obyvatel, podnika-
telských subjektů i okolních obcí. Měl by vzniknout nový územní plán, 
který nebude řešit jen jádro města, ale i jeho okolí. Jedním z hlavních 
úkolů nového strategického plánu by měl být rozvoj podnikání, které 
zajistí dostatek pracovních míst. Mělo by řešit dnes žalostnou dopravní 
infrastrukturu a začít se věnovat přípravě čerpání finančních prostřed-
ků EU po roce 2013 na tyto aktivity. Bohužel jsme svědky toho, že se 
městu čerpat evropské dotace moc nedaří.

Lednové  zastupitelstvo  města  bude  projednávat  návrh  na  zrušení  
městských obvodů I, II, III a V s tím, že ostatní městské obvody by měly 
být zachovány. Důvod je jen jediný – peníze. Návrh, který mám k dis-
pozici,  počítá s roční úsporou ve výši 15 až 20 mil.  Kč ročně, což činí 
1 % z ročního rozpočtu města, navíc jakékoliv číslo v této souvislosti je 
jen účelová deklarace, která nemůže být ověřena. Já osobně se domní-
vám, že této úspory nemůže být dosaženo a hlavně, že ušetřené pe-
níze nebudou použity ve prospěch území, ve kterých budou městské 
obvody zrušeny. Pro porovnání, současný rozpočet města dotuje např. 
sport 60 mil.  Kč (a to bez nákladů na výstavbu a provoz Aquaparku),  
kulturu 90 mil. Kč, zájmové činnosti 40 mil. Kč, MHD 140 mil. Kč. Zruše-
ním části městských obvodů dojde k potlačení práva na samosprávu, 
někteří občané Pardubic budou mít i nadále možnost zvolit si své míst-
ní zastupitele a další se budou muset spokojit s   náhražkou ve formě 
místních komisí, které ovšem nebudou mít žádné pravomoci. Jde ze-
jména o to, že při neexistenci městského obvodu s vlastním rozpoč-
tem se budou investiční rozvojové potřeby území obvodu prosazovat 
jen velmi těžko a v omezené míře, vždyť jde o to ušetřit peníze na jiné 
aktivity  města.  Pro  tento můj  názor  svědčí  i  fakt,  že  opravy  a údržba 
našeho obvodu včetně případných investičních akcí jsou financovány 
z našeho rozpočtu a město na ně v posledních třech letech nijak ne-
přispělo. Dokonce nám město v letošním roce nedalo podíl z odvodů 
za výherní hrací přístroje zaručený statutem a my jsme tak přišli o 4 mil. 
Kč. Myslím, že na tomto faktu je nejlépe vidět finanční politika města 
a její důsledky pro rušené obvody, resp. pro jejich obyvatele. Velmi se 
obáváme, že po zrušení obvodů nastane hluboký propad v reflektová-
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ní potřeb území rušených obvodů a zhoršování kvality života občanů 
v nich bydlících. 

I to je jeden z důvodů, že letošní rok z hlediska započatých nebo re-
alizovaných  akcí  nebyl  bohužel  nijak  bohatý.  Kromě  každoročních  
pravidelných  pracích  na  opravách,  údržbě  a  čistotě  území  obvodu,  
jsme dokončili dvě etapy rekonstrukce chodníků ve Spojilské ulici. Je 
pravda, že již druhý rok šetříme vlastní finanční prostředky, abychom 
mohli v roce 2013 zahájit jednu část rekonstrukce centra Dubiny. Rov-
něž znovu požádáme o dotaci z Ministerstva rozvoje na pokračování 
rekonstrukce veřejného prostranství v ul. Jana Zajíce.

Vraťme se opět k příjemnému předvánočnímu času, dovolte mi, abych 
vás pozval na Vánoční zpívání, které se uskuteční v neděli 23. prosince 
od 17 hodin u vánočního stromu na Dubině, kde je pro vás i vaše děti 
opět připraven příjemný kulturní program a zároveň si připomeneme 
i  10.  výročí  existence  Městského  obvodu  Pardubice  III.  A  pak  už  nás  
čeká nejkrásnější noc v roce. 

Rád bych rovněž poděkoval všem svým spolupracovníkům na úřadě 
městského obvodu i všem členům rady a zastupitelstva za celoroční 
práci.

Přeji vám krásné a šťastné vánoční svátky, hodně zdraví a vzájemného 
porozumění a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2013.

Váš starosta 

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 

neděle 23. prosince 2012 od 17:00 hodin
centrální park Dubina - u vánočního stromu

Na prostranství centrálního parku Dubina, u vánočního stromu, vystou-
pí od 17 hodin dětský pěvecký sbor Světlušky ze ZŠ Studánka, skupina 
Pouta a smíšený pěvecký sbor Poslední  šance z Chrasti  -  v programu 
plném vánočních písní a koled. 
Připomeneme  si  také  10.  výročí  existence  a  činnosti  Městského  
obvodu  Pardubice  III.  Na  návštěvníky  čeká  sladký  dárek  v  podobě  
ozdobeného perníčku, děti pak jistě potěší vánoční kolotoč a barevné 
balonky.
Novinkou  letošního  zpívání  pak  bude  Truhla  přání,  do  které  mohou  
vkládat svá přáníčka nejen naši nejmenší.

Přijďte  si  v  předvečer  Štědrého  dne  odpoči-
nout,  zazpívat  si,  potkat  se  s  přáteli  

u  teplého  punče  či  medoviny   
a příjemně tak vplout do 

atmosféry Vánoc.

Vánoční zpívání



Přání k vánočním svátkům
Vám  všem,  mým  spoluobčanům  
v  Městském  obvodu  Pardubice  III  
přeji  příjemné  vánoční  svátky,  po-
hodu  v  rodinném  kruhu,  vzájemné  
porozumění. 

Poděkování za rok 2012
Na tomto místě bych chtěl  poděko-
vat  všem  pracovníkům  úřadu  měst-
ského  obvodu  Pardubice  III,  kteří  
svou prací sloužili občanům obvodu. 
Dík  patří  i  pracovníkům  magistrátu  

Statutárního města Pardubice za spolupráci v tomto roce. Taktéž děkuji 
městským firmám Služby města Pardubice a.  s.,  Dopravní podnik a.  s.,  
Vak  a.  s.  a  dalším  za  práci  pro  obvod  podle  uzavřených  smluv.  Podě-
kování patří i těm pracovníkům, kteří udržovali pořádek každodenním 
úklidem  veřejných  prostranství.  Nelze  zapomenout  ani  na  strážníky  
Městské  policie.  Děkuji  všem  spoluobčanům  za  podněty  ke  zlepšení  
práce na území, kde žijeme.
 
Snaha zachovat Městský obvod Pardubice III
Rok 2012 byl prvním rokem, kdy začal fungovat centralizovaný staveb-
ní úřad. Jaký je rozdíl ve stavu práce před centralizací a po centralizaci 
stavebního  úřadu  mohou  posoudit  Ti,  kteří  něco  stavěli  nebo  rekon-
struovali. Potvrdily se předpovědi, že doba projednávání žádostí se pro-
dlouží. A o nějakých úsporách v rámci města po centralizaci stavebních 
úřadů se raději ani nemluví.

Zvlášť v druhém pololetí zesílila kampaň pro zrušení městských obvo-
dů.  Na  stůl  jsou  předkládány  argumenty  s  různou  vypovídací  schop-
nosti,  a  to  přes  to,  že  zastupitelstvo  města  nemá  zrušení  městských  
obvodů v programu na volební období 2010- 2014.  Argument úspor,  
které vzniknou zrušením městských obvodů, je poněkud chabý. Pokud 
pozorný občan sleduje dění v našem městě, musí nutně nabýt dojmu, 
že peněz je ve městě vlastně dost.
Náš městský obvod ale peníze na rozhazování nemá. V roce 2012 byly 
převážně prováděny opravy komunikaci,  údržba zeleně a  jen omeze-
ně investice. Protože město ani v letošním roce nepřispělo žádnými fi-
nančními prostředky na investiční akce, šetříme si vlastní prostředky na 
finančně náročnější rekonstrukce našich veřejných prostranství. I tak se 
podařily některé věci pro vás, např. tělocvična pod širým nebem vedle 
školního hřiště Základní školy Dubina řadu z vás zaujala. O všech akcích, 
včetně těch společenských, pro dospělé i děti, o všem dění v našem ob-
vodu jste byli informováni v zpravodajích našeho městského obvodu.

Přání k vánočním svátkům
Vážení spoluobčané, přeji vám všem v roce 2013 hodně zdraví, splnění 
přání, hodně pracovních příležitostí, dobré výdělky, uskutečnění všech 
vysněných dovolených. Přeji vám i sobě, aby ceny zboží, které kupuje-
me, zůstaly nezvyšované. Aby zůstaly zachovány ceny energií, tj. plynu, 
elektřiny, vody. Aby se podařilo zajistit, že občané s dálkovým topením z  
Opatovic budou mít každý den teplo a teplou vodu ve své domácnosti. 
Přeji si, aby každý z nás dal přednost výrobkům českých farmářů a vý-
robců před zahraničními výrobky, a tak přispěl k stabilitě českých firem.

                                                                          Ing. Jaroslav Cihlo
místostarosta MO Pardubice III
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❑ komunální oDPaD 2013 

S  účinností  od  1.  července  2012  došlo  k  novele  zákona  o  místních  
poplatcích  u  místního  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů (dále TKO). Novelizace přinesla především zásadní změny, které se 
týkají toho, kdo je poplatníkem místního poplatku za TKO a výše sazby 
poplatku, kterou může obec od poplatníků vybírat. 
Novelou  zákona  o  místních  poplatcích  došlo  tedy  k  rozšíření  
okruhu poplatníků místního poplatku za TKO a ke zvýšení hor-
ní hranice sazby poplatku.
Poplatníkem je: 
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
a nově: 
 •  fyzická  osoba-cizinec,  kterému byl  podle  zákona  upravující  pobyt  

cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo pře-
chodný pobyt na dobu delší 90 dnů; 

 •  fyzická osoba-cizinec, který podle zákona upravující pobyt cizinců 
na území  České  republiky  pobývá  na území  České  republiky  pře-
chodně po dobu delší 3 měsíců 

 •  fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle záko-
na upravujících azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravují-
cího dočasnou ochranu cizinců

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci a nově, fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo 
rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba.
Sazba poplatku a rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz ne-
tříděného komunálního odpadu
Sazba poplatku je dvousložková a tvoří ji:
a) částka 250,- Kč za osobu a kalendářní rok 
b)   částka  stanovená  na  základě  skutečných  nákladů  obce  vynalože-

ných  na  sběr  a  svoz  netříděného  komunálního  odpadu  za „před-
chozí kalendářní rok“ ve výši maximálně do výše 750,- Kč za osobu  
a kalendářní rok. 

Obce  tedy  mají  možnost  stanovit  obecně  závaznou  vyhláškou  výši  
poplatku za TKO v maximální výši 1000,- Kč za osobu a kalendářní rok.
O zvýšení místního poplatku za svoz a likvidaci TKO se v novele 
obecně  závazné  vyhlášky  nerozhodlo.  Poplatek  tedy  zůstává  
ve stejné výši jako v roce 2012, a to 500,- Kč za osobu/rok.

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE III - KNIHOVNA MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
 
 

VYHLAŠUJE FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ 
 
 
 

  

PARDUBICE V ZIMĚ 
2012 – 2013 

TERMÍNY: 
Vyhlášení soutěže:  1. 12. 2012 
Zveřejnění fotografií a zahájení hlasování:  12. 12. 2012 
Ukončení soutěže: 1. 3. 2013 ve 13:00 hod                 (fotografie odeslané po tomto datu již nebudou do soutěže zařazeny) 

PODMÍNKY SOUTĚŽE: 
Soutěž je vyhlášena pro malé i velké amatérské fotografy žijící trvale na území Pardubic.  Každý účastník 
může do soutěže přihlásit maximálně tři snímky v elektronické podobě. K fotografiím pořízených z Vašich 
hýčkaných foťáků nebo jen mobilních telefonů uveďte své jméno, příjmení, věk, doručovací adresu a tel. 
kontakt. Snímky zasílejte na e-mailovou adresu pardubicevzime@seznam.cz. Fotografie pak budou 
publikovány na facebookové stránce Městského obvodu Pardubice III v samostatném albu fotogalerie: 
https://www.facebook.com/pardubice3.       
 
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE: 
Soutěžní práce budou publikovány v soutěžním albu na facebooku Městského obvodu Pardubice III 
od 12. prosince 2012. Pro autory tří snímků s největším počtem lajků ke dni 1. 3. 2013 jsou připraveny 
zajímavé ceny (1. místo poukázka v hodnotě 5.000,- Kč, 2. místo poukázka v hodnotě 3.000,- Kč a za 
3. místo poukázka v hodnotě 2.000,- na nákup zboží v prodejně INTERFOTO na tř. Míru v Pardubicích). 

Zasláním snímků do této soutěže a sdělením osobních údajů
Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií. Soutěžící souhlasí se zveřejněním zaslaných fotografií v tiskové nebo 
elektronické podobě bez nároků na honorář, a to bez časového omezení. Soutěžící souhlasí se zpracováním, shromažďováním 
a uchováváním zaslaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění. 



❑

❑

informace Pro voliče

likviDace Starého nábytku

Volba  prezidenta  České  republiky  se  koná  ve  dvou  dnech,  na  území 
České  republiky  v  pátek  11.  ledna  2013  od  14.00  hodin  do  22  
hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Případné  druhé  kolo  volby  prezidenta  České  republiky  se  koná  rov-
něž ve dvou dnech,  na území České republiky v pátek 25.  ledna 2013 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České re-
publiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku 
nejméně  18  let.  Ve  druhém  kole  volby  může  volit  i  státní  občan  Čes-
ké republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 25. ledna 
2013, dosáhl věku 18 let.

Nejpozději 3 dny před volbami budou občanům doručeny do schránek 
místa trvalého bydliště hlasovací lístky pro volbu prezidenta ČR. Hlaso-
vací  lístky budou navíc k dispozici  na podatelnách všech úřadů měst-
ských obvodů a na podatelně magistrátu města a ve dny voleb ve všech 
volebních místnostech. V této souvislosti Vás žádáme o spolupráci spo-
čívající v řádném označení Vašich poštovních schránek. Pokud ne-
bude schránka řádně označena, není možné hlasovací lístky doručit.

Občané mohou volit ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště, a to 
buď přímo ve volební místnosti anebo výjimečně ze závažných, zejmé-
na zdravotních důvodů, na vyžádání do přenosné urny. V tom případě 
může volič požádat o návštěvu členů volební komise s přenosnou vo-
lební schránkou (ale pouze v případě, že se volič nachází v rámci voleb-
ního okrsku, kde má trvalý pobyt).

Číslo volebního okrsku je uvedeno na obálce s hlasovacími líst-
ky, které jsou voličům doručeny. 

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republi-
ky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat 
na  voličský  průkaz  v  jakémkoliv  stálém  volebním  okrsku  na  území  
České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahra-
ničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republi-
ky. O vydání voličského průkazu může požádat občan s trvalým bydliš-
těm na území MO Pardubice III na našem úřadě, a to písemně do 4. 1. 
2013 nebo osobně až do 9. 1. 2013 s možností vydání jak pro I. tak pro 
II. kolo voleb, dále písemně do 18. 1. 2013 a osobně do 23. 1. 2013 pro 
II. kolo voleb. 

Žádost v listinné podobě lze podat opatřenou úředně ověřeným pod-
pisem voliče (ověření podpisu na žádosti je osvobozeno od správního 

poplatku),  nebo v elektronické podobě podepsanou uznávaným elek-
tronickým  podpisem,  nebo  prostřednictvím  datové  schránky.  Vydávat  
voličské průkazy je možné od 27. 12. 2012 na adresy dle požadavků vo-
ličů nebo osobně.

HlaSOVáNí
 •  Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební ko-

misi  svou totožnost a státní občanství  České republiky platným ob-
čanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, 
který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. 

 •  Volič,  který  se  dostavil  do  volební  místnosti  s  voličským  průkazem  
mimo místo svého trvalého bydliště, odevzdá tento průkaz okrskové 
volební komisi, bude zapsán do seznamu voličů a bude mu umožně-
no hlasovat.

 •  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 obdrží od volební komise jeden hlaso-
vací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací 
lístek nijak neupravuje.

 •  Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vhodí 
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky. Každý 
volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvo-
lení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů 
oprávněných  voličů,  kteří  se  voleb  zúčastnili  a  odevzdali  platný  hlas,  
koná se druhé kolo volby prezidenta ve dnech uvedených výše. Do dru-
hého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nej-
více odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů. 

Hlasovací  lístky  pro  druhé  kolo  volby  prezidenta  
České republiky
Volič  obdrží  hlasovací  lístky  kandidátů postupujících do druhého kola  
volby ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

JUDr. Ludmila Knotková
tajemník ÚMO Pardubice III
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Sběr nábytku pro sociálně slabé je zajišťován již od června. Nyní je akce rozšířena o možnost odvozu nábytku na se-
parační  dvory.  Pracovníci  Oblastní  charity  Pardubice  (OCHPA)  pracují  se  sociálně  slabými  lidmi  a  rodinami,  kteří  nepotřebují  
zajistit jen oblečení, ale často potřebují vybavit domácnost základním nábytkem.   Z tohoto důvodu navázala OCHPA spolupráci 
se Službami města Pardubic a.s., s cílem pomoci potřebným spoluobčanům. Služby města Pardubic a. s. na separačním dvoře 
v Dražkovicích zajistily zvláštní uzavřený kontejner, do kterého mohou lidé věnovat starší nepotřebný nábytek, který by 
však ještě mohli využít potřební. Zájemci zde mohou takto darovat nábytek již od června 2012. Otevírací doba separačního dvora 
je v pracovní dny od 6.30 do 15.00, ve středu do 17.00. Snahou je pomoci sociálně slabým a zároveň zlepšovat životní prostředí 
omezováním vzniku odpadů. 

Zároveň Služby města Pardubice nabízí novou službu pro občany. Zajišťují totiž pro občany dopravu objemného odpa-
du z bydliště (tj. nábytku, vysloužilého zařízení bytu, skříní atd.) na separační dvory. Odpad na dvory bude ukládán v souladu 
s provozním řádem dvorů a všeobecnými podmínkami platnými pro ukládání odpadu na dvory (tj. musí být respektováno ome-
zené množství jednotlivých druhů odpadů, které lze bezplatně uložit na dvorech).

Informace o službě získáte a její objednávku můžete provést na tel č. 777 612 403 nebo odpady@smp-pce.cz.

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE III - KNIHOVNA MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
 
 

VYHLAŠUJE FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ 
 
 
 

  

PARDUBICE V ZIMĚ 
2012 – 2013 

TERMÍNY: 
Vyhlášení soutěže:  1. 12. 2012 
Zveřejnění fotografií a zahájení hlasování:  12. 12. 2012 
Ukončení soutěže: 1. 3. 2013 ve 13:00 hod                 (fotografie odeslané po tomto datu již nebudou do soutěže zařazeny) 

PODMÍNKY SOUTĚŽE: 
Soutěž je vyhlášena pro malé i velké amatérské fotografy žijící trvale na území Pardubic.  Každý účastník 
může do soutěže přihlásit maximálně tři snímky v elektronické podobě. K fotografiím pořízených z Vašich 
hýčkaných foťáků nebo jen mobilních telefonů uveďte své jméno, příjmení, věk, doručovací adresu a tel. 
kontakt. Snímky zasílejte na e-mailovou adresu pardubicevzime@seznam.cz. Fotografie pak budou 
publikovány na facebookové stránce Městského obvodu Pardubice III v samostatném albu fotogalerie: 
https://www.facebook.com/pardubice3.       
 
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE: 
Soutěžní práce budou publikovány v soutěžním albu na facebooku Městského obvodu Pardubice III 
od 12. prosince 2012. Pro autory tří snímků s největším počtem lajků ke dni 1. 3. 2013 jsou připraveny 
zajímavé ceny (1. místo poukázka v hodnotě 5.000,- Kč, 2. místo poukázka v hodnotě 3.000,- Kč a za 
3. místo poukázka v hodnotě 2.000,- na nákup zboží v prodejně INTERFOTO na tř. Míru v Pardubicích). 

Zasláním snímků do této soutěže a sdělením osobních údajů
Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií. Soutěžící souhlasí se zveřejněním zaslaných fotografií v tiskové nebo 
elektronické podobě bez nároků na honorář, a to bez časového omezení. Soutěžící souhlasí se zpracováním, shromažďováním 
a uchováváním zaslaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění. 



ProSincové novinky  
výchoDočeSkého DivaDla 
S výhleDem Do nového roku 

vymáhání neDoPlatků  
na míStním PoPlatku  
Za SvoZ a likviDaci tko 

❑ ❑

Na předvánoční čas Východočeské divadlo připravilo řadu výjimečných 
akcí. První se uskutečnila již 1. prosince, kdy se divákům v Městském diva-
dle poprvé představil DON JUaN. Vrcholnou komedii velikána světového 
divadla  o člověku,  který  překračuje  všechny hranice,  režírovala  Kateřina  
Dušková. Titulní roli vášnivého svůdce žen ztvárnil Ladislav Špiner, jemuž 
v roli sluhy Sganarela výtečně sekunduje Petr Borovec.

15. prosince se v Městském divadle odehrála premiéra laskavé a dojemné 
komedie HOlKY Z KalENDáŘE,  kterou nazkoušel Petr Novotný. Spo-
lu s herečkami Východočeského divadla se jedné z hlavních rolí zhostila 
Jana Paulová. Hra podle skutečné události pojednává o ženách středního 
věku, které se pro charitativní účely rozhodnou nafotit akty do každoroč-
ního kalendáře, což v poklidném anglickém městečku vyvolá skandál, ale 
o kalendář je enormní zájem a výnos z prodeje předčí všechna očekávání. 

Inscenace  byla  inspirací  i  pro  kalendář  Východočeského  divadla  
na rok 2013, jehož náplní jsou akty pardubických hereček a který může 
být zajímavým dárkem pro vaše blízké. Mimochodem obchodní oddělení 
divadla  nabízí  řadu  dalších  originálních  dárků  –  CD  muzikálových  hitů,  
knihy, DVD o historii divadla, stříbrné a bronzové pamětní medaile, stolní 
hru Premiéra,  oblíbené dárkové poukázky a v neposlední  řadě cenově 
výhodné roční abonmá. 

Do  konce  roku  pozve  divadlo  ještě  na  mnoho  představení,  ze  kterých  
zmiňme alespoň tradiční  půlnoční  ŠTĚDROVEČERNí ZPíVáNí  v diva-
dle,  silvestrovské  představení  komedie  BlBEC  K VEČEŘI  s  vyhlášením  
divácky nejoblíbenější  inscenace roku či  derniéry mimořádných BláZ-
NOVÝCH  ZáPISKŮ  (21.  prosince),  komedie  S  CIZí  DáMOU  V  CI-
ZíM  POKOJI  (22.  prosince)  a  nesmrtelného  muzikálu  MY  FaIR  laDY  
(30. prosince).

A co divadlo chystá na počátek roku 2013? Diváky jistě potěší  zábavná 
talk show Volání sirén s hostem Vladimírem Čechem (2. ledna), dal-
ší  díl  cyklu INprojekty  (14.  ledna),  který představuje novinky současné 
dramatiky, Divadelní bál a Městský ples v Městském divadle (25. a 26. 
ledna) či XIII.  ročník GRaND Festivalu smíchu  (25. února – 4. března),  
na jehož komedie jsou již vstupenky v prodeji. A samozřejmě se připravují 
další premiéry…

Závěrem už jen poděkování všem návštěvníkům Východočeského diva-
dla za jejich celoroční přízeň a přání všeho dobrého do roku 2013!

Radek Smetana
tiskový mluvčí VČD

Téměř v každém vydání zpravodaje informujeme občany, jako poplatníky 
místního  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  
třídění,  využívání  a odstraňování  komunálních  odpadů (TKO)  o  skuteč-
nosti, že každý občan, který má trvalý pobyt na území městského obvodu 
Pardubice III, má zákonnou povinnost hradit místní poplatek za TKO. 

Bohužel musíme konstatovat, že je stále mnoho těch, kteří tuto skuteč-
nost naprosto ignorují. Veškeré výzvy, vyrozumění o nedoplatku ani pla-
tební výměry nepřiměly tyto občany k tomu, aby své závazky začali řádně 
plnit. Správkyni poplatku pak v těchto případech nezbývá, než přistoupit 
k vymáhání dlužných částek formou exekuce na plat, důchod, či na ban-
kovní účet poplatníků. K dlužné částce tak dlužník následně zaplatí další 
finanční náklady spojené s exekučním řízením. 

Do dnešního dne bylo podáno několik desítek návrhů na nařízení exeku-
ce a již díky těmto krokům se podařilo přimět některé neplatiče k uhrazení 
dlužných částek v plně výši naráz či je jim dluh srážen ze mzdy po částech.  

Splatnost místního poplatku za TKO v tomto roce uplynula již 30. 4. 2012. 
Vyzýváme proto všechny ty poplatníky, kteří do dnešního dne svou po-
platkovou povinnost nesplnili, nechť tak učiní neprodleně. Vyhnou se tak 
dalším nepříjemnostem a vynaložení nákladů spojených s exekucí. V pří-
padě nezaplacení bude i nadále k vymožení jejich závazků postupováno 
formou exekučního řízení.

Platby zle  učinit  bezhotovostním bankovním převodem na účet  úřadu 
městského obvodu číslo 181632479/0300,  SS 1337,  VS ve tvaru uvede-
ném na složence nebo do zprávy pro příjemce nutno uvést jméno, pří-
jmení  a  datum  narození  poplatníka,  aby  bylo  možno  následně  řádně  
a bezchybně platbu přiřadit. Dále je možno úhradu provést v hotovosti 
na pokladně úřadu městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, Par-
dubice a to v těchto časech:

Po + St 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Út + Čt 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30
Pá  8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00
Prosíme občany, aby si uvědomili, že z vybraných místních poplatků jsou 
hrazeny nejen náklady spojené s likvidací komunálních odpadů, ale i ta-
kové „samozřejmé“ věci, jako je výsyp kontejnerů a úklid kolem a v kon-
tejnerových stáních, výsyp odpadkových košů, specielních košů pro „pej-
skaře“ apod.

Bližší informace k poplatkové povinnosti, placení či další informace k vý-
běru  a  vymáhání  místních  poplatků  podají  referentky  odboru  ekono-
mického  a  vnitřních  věcí  úřadu  městského  obvodu  Pardubice  III,  paní  
Monika Novotná na tel.  č.  466 799 135 a paní Petra Lemberková na tel.   
č.  466 799 138.

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí

❑ ❑ 
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                ZáKlaDNí ŠKOla DUBINa VáS ZVE Na:

      Den otevřených dveří
     pro budoucí  prvňáČKy a jejich rodiČe

     23. 1. a 24. 1. 2013
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 výkla-
dem – 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



❑ konteJner na Sběr Použitého 
textilu a Dalších věcí  
Pro humanitární Pomoc 

Služby  města  Par-
dubic  a.  s.  zakoupily  
velkokapacitní  kon-
tejner na použité ob-
lečení,  textil,  obuv,  
kabelky, dětské hrač-
ky  a  další  věci,  které  
jsou následně určené 
pro  humanitární  po-
moc.  Ve  spolupráci  
s Magistrátem města 

Pardubic  a  městským obvodem MO III  byl  kontejner  umístěn  
v lokalitě městského obvodu MO III v ulici Jana Zajíce mezi Per-
golou a Penny marketem. Kontejner je určen na níže uvedené po-
ložky a volně přístupný denně 24 hodin. Použité věci následně přebírá 
Diakonie Broumov. Diakonie Broumov je organizace, která poskytuje 
sociální  služby  pro  občany  z  okraje  společnosti  –  materiální  pomoc  
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitosti. 

JaKÉ VĚCI JE MOŽNÉ DO KONTEJNERU ODEVZDaT?
 • letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 • lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, …
 • látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek) 
 • peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle,..
 • obuv – svázanou, aby se páry nerozhodily,
 • tašky, kabelky, batohy - ale jen funkční
 • plyšové hračky

Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na čistící hadry.
Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo mají rozbité 
zapínání (zip, chybí knoflíky) do kontejneru prosím nedávejte, Diako-
nie Broumov nemá možnost věci opravovat.
Veškeré věci musí být čisté, suché a zabalené do igelitových ta-
šek či pytlů, aby se transportem nepoškodily!
Věci nedávejte do velkých pytlů ani krabic, kontejner má men-
ší vhozy, a to z důvodu zamezení vybírání věcí z kontejneru.

Co se dále děje s použitým oblečením, textilem a obuví?
Vše bude odváženo do Diakonie Broumov, kde se dále přetřídí:
-    na  věci  použitelné  k  humanitárním  účelům,  které  budou  předány  

do výdejních středisek Diakonie pro sociálně potřebné občany nebo 
pro další sociální organizace,

-    na  věci  neupotřebitelné  k  humanitárním  účelům,  které  se  použijí  
k dalšímu průmyslovému zpracování (např. v automobilovém a sta-
vebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů).

Na celém procesu se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří mají v Dia-
konii azylové ubytování a i pracovní uplatnění (cca 60 klientů). Jedná 
se převážně o osoby bez přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly. 
Dalším pozitivním faktorem je ochrana životní prostředí, jelikož textil 
neskončí na skládkách, ale je ještě z 90% dále využitý.
Čistý použitý textil a další věci pro humanitární pomoc již nebude po-
třeba nosit až na sběrný dvůr, ale každý ho bude moci kdykoliv a po-
hodlně odevzdat do připraveného kontejneru.

Další  informace  Vám  rádi  sdělí  pracovníci  Služeb  města  Pardubic  
na tel. č. 466 260 831-33.

Ing. Jiří Strouhal
Služby města Pardubic

Obvodní  oddělení  3  Městské  policie  má  od   
5. října nové sídlo. 

Dlouhodobá spolupráce Městského obvodu Pardubice III a Obvodní-
ho oddělení 3 Městské policie vyústila v přemístění služebny MP do 
prostor úřadu městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 
Pardubice. úřední hodiny zůstávají zachovány, tj. každou středu mezi 
15:00  a  17:00  hod  jsou  zástupci  MP  připraveni  řešit  Vaše  požadavky  
v kanceláři č. 4.

Kontakty:
Stálá služba:
Pernerova 443, Pardubice
Tel: 466 859 220
Fax: 466 535 128

Tísňová linka: 156
Mobil: 605 206 251
E-mail: operacni@mppardubice.cz

Projekt  „  Čteme  spolu“  podporuje  a  rozvíjí  čtenářskou  dovednost  
u žáků již od 1.  třídy a na dubinské škole probíhá již druhým rokem. 
Cílem projektu je navázat spolupráci prvňáčků se žáky vyšších roční-
ků, kdy starší žák čte mladšímu žákovi, a tím ho seznamuje s kouzlem  
objevování skutečnosti i fantazie. V letošním školním roce se do pro-
jektu  zapojily  dvě  páté  třídy  a  jedna  čtvrtá  třída.  Každý  žák  vyššího  
ročníku má svého malého posluchače a prvňáček svého velkého čte-
náře. Ačkoli je jejich spolupráce teprve v začátcích, vzniká velmi pevné 
pouto přátelství, kdy každý žák se těší právě na toho svého posluchače 
či čtenáře. Až se z posluchačů koncem školního roku stanou čtenáři, 
role se obrátí.

Na  dubinské  škole  tak  byla  
založena  další  pěkná  a  uži-
tečná tradice.

 Učitelé  
ZŠ Pardubice – Dubina

měStSká Policie v nové  
Služebně

Další ProJekt, který Se  
DubinSké škole PoveDl

❑

❑
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S  blížícím  se  koncem  roku  předkládáme  přehled  o  celkové  činnosti  
městského obvodu Pardubice III  v oblasti životního prostředí a v ob-
lasti dopravy za rok 2012. Výčet neobsahuje veškeré položky rozpočtu, 
některé  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 spole-
čenství  vlastníků  domů.  V  tom  spatřujeme  jeden  z  hlavních  smyslů  
existence městských obvodů.   

SlUŽBY a INVESTICE KaPITOlY ŽIVOTNí PROSTŘEDí
Dětská hřiště a zahradní mobiliář 
•   Fit park na Dubině 415 115 Kč
  dodávka a instalace 12 cvičebních strojů na přelomu roku a dopl-

nění dvojité hrazdy v srpnu 
•    pořízení nových laviček v  Bartoňově ulici a na zastávce Dubina  

centrum 12 000 Kč
 na základě požadavku občanů
•    opravy laviček a ostatního mobiliáře 47 766 Kč
    dodavatelsky  i  svépomocně  zajišťované  opravy  a  nátěry  laviček,  

dřevěných soch
•    opravy dětských hřišť 290 838 Kč
    úprava hřiště E. Košťála u čp. 973 (nové kůly a síť na volejbal, branky 

na minikopanou), opravy herních prvků, výměna písku na DH Na 
Drážce, opravy oplocení

•    ošetřování veřejné zeleně, zahradnické služby 993 684 Kč
  celoroční smlouva se SmP na péči o výsadbu květin, prořezy stro-

mů a keřů, zálivka
•    seč trávníků a sběr listí 1 510 146 Kč
  provádí se 7 sečí trávnatých ploch na území obvodu, poslední je 

spojena se sběrem spadaného listí, zajišťují SmP
•    údržba zeleně 16 780 Kč
  kácení  stromů,  výsadba  a  materiál  na  doplnění  ploch  (kompost,  

borka) 
•    přistavování velkoobjemových kontejnerů  

na komunální odpad 655 826 Kč
    sběr, odvoz a likvidace odpadů z velkoobjemových kontejnerů při-

stavovaných na 11 stanovištích dle harmonogramu 
•    obsluha a výsyp odpadkových košů 293 486 Kč
 výsyp 94 košů 3x týdně, v zimě 1x týdně dle smlouvy
•    obsluha a výsyp košů na psí exkrementy 230 571 Kč
  výsyp 55 košů 2x týdně, v zimě 1x týdně, včetně doplňování sáčků 

při výsypu košů

•    opravy kontejnerových stání a odpadkových košů 47 833 Kč
    oprava ohrazení kontejnerového stání u čp. 1564 Na Drážce, úpra-

va stanoviště kontejnerů u točny MHD č. 1, opravy košů
•    ostatní služby odpadového hospodářství 110 314 Kč
    likvidace černých skládek, odpad z činnosti úřadu MO a jeho pra-

covní čety apod.
    projektová dokumentace pro územní řízení Regenerace panelové-

ho sídliště Dubina, 
•    lokality 3 a 6 197 000 Kč
    lokalita 3 je ulice Bartoňova a L. Malé, lokalita 6 ulice E. Košťála, PD 

řeší úpravu parkovacích ploch a chodníků vč. veřejného osvětlení, 
ploch zeleně, hřišť a úpravu kontejnerových stání 

SlUŽBY a INVESTICE KaPITOlY DOPRaVa
•    Oprava chodníků ve Spojilské ulici 2 444 572 Kč
    rekonstrukce chodníku vč. veřejného osvětlení ve dvou úsecích
•    Projektová dokumentace Stavební úpravy u BD čp. 1565-1567  

Dašická 130 000 Kč
 dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení  
•    Projektová dokumentace akce Zřízení chodníku  

v ul. Luční a U Školy 95 000 Kč
 dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení  
•    Projektová dokumentace přechodu pro pěší Hůrka 68 400 Kč
    dokumentace řeší místo pro přecházení přes silnici I. třídy od ulice 

Pod Studánkou, včetně osvětlení
•    Oprava chodníku u MŠ v ul. L. Matury 56 970 Kč
    oprava komunikace před čp. 1496-1498 Na Drážce
•    Opravy chodníků  855 437 Kč
    opravy výtluků, propadů, trhlin a dalších závad v ul. Bartoňova, L. 

Malé,  V.  Junkové,  Rumunská,  E.  Košťála,  Mandysova,  Tichá,  Luční,  
Jana Zajíce, L. Matury, Divišova 

•    Opravy komunikací 308 320 Kč
    opravy výtluků,  propadů,  trhlin  a  dalších závad v ul.  Studánecká,  

Rumunská, Hůrka, Blahoutova, Bartoňova, V. Junkové, Jos. Janáčka, 
Dašická, Na Okrouhlíku, L. Malé, K Lesu, Potěšilova, V Lipinách, Du-
binská, Pod Zahradami

•    Údržba a opravy odvodnění komunikací 77 142 Kč
    čištění  silničních vpustí,  opravy odvodňovacích roštů na chodní-

cích a doplňování mříží kanalizačních vpustí
•    Čištění komunikací 281 394 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

16 tisíc volně přístupných knih, internetové stanice zdarma a přes 
130 společenských a deskových her nabízí Knihovna městského ob-
vodu Pardubice III. Ale to není zdaleka všechno. 
Téměř každé pondělí a úterý probíhají v dopoledních hodinách bese-
dy a základní bibliografické lekce pořádané pro mateřské a základ-
ní  školy.  V  roce 2012 navštívilo  knihovnu 556 dětí  ze základních škol   
a mateřských školek Městského obvodu Pardubice III.  
Samozřejmostí se stal on-line katalog, který využívá vysoké procento 
čtenárů.  Na www.knihovna-dubina.cz  je možné sledovat nové pří-
růstky knih a společenských her a z tepla domova vybírat či rezervovat 
vybrané tituly. Zejména občané, kteří se stali ať už dočasně, či dlouho-
době imobilními, velice uvítali jedinečnou službu dubinské knihovny – 
Donáška knih do domu. Vy, kteří jste služby využili, jste svou projeve-
nou radostí a vděčností odměnili ochotné zaměstnankyně knihovny.

Knihovna městského obvodu Pardubice III myslí i na nepravidelné čte-
náře a dokonce i na ty z Vás, kteří čtou více méně náhodou. Knihovna 
totiž připravila v letošním roce již druhou fotografickou soutěž. Celou 
zimu  nás  bude  provázet  fotosoutěž  Pardubice  v  zimě.  Soutěžní  
snímky zasněžených pardubických zákoutí hledejte na facebookových 
stránkách obvodu.
Na konci  letošního roku bude také  ukončena Tipovací  soutěž.  Ne-
zapomeňte  se  ještě  zúčastnit  a  pokusit  se  odhadnout,  kolik  čtenářů  
navštíví Knihovnu městského obvodu Pardubice III v roce 2012.

Rok 2013 bude plný akcí, soutěží, besed a překvapení. Přijďte se podí-
vat. Těšíme se na Vás

Bc. Petra Gadlenová
vedoucí knihovny MO Pardubice III

co Se uDělalo a Za kolik

S knihovnou není nuDa

❑

❑



Zveme  všechny  rodiče  a  jejich  děti  mezi  nás.  Ro-

dičovské  centrum  Dubínek  je  místo  vzájemného  

setkávání,  zábavy  i  poučení.   Sídlíme  v  Kulturním  

domě  Dubina,  Jana  Zajíce  983.  Pravidelně  připra-

vujeme řadu akcí nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Čeká tu na Vás 

vybavená herna, usměvavý personál a mnoho přátel, se kterými bude-

te moci sdílet radosti i starosti. 

V  letošním roce jsme uspořádali  řadu seminářů a přednášek pro ro-

diče,  za  všechny  jmenujme  například  Kurz  efektivního  rodičovství,  

Sociální  poradnu,  Poradnu  psychomotorického  vývoje,  workshop  

Zdravá svačinka, kurz Arteterapie a mnohé další. Každý měsíc pro děti 

připravujeme loutkové pohádky,  rukodělné dílničky,  zpívánky,  cviče-

ní  pro  nejmenší,  ale  i  jednorázové akce jako například Maškarní  bál,  

Strašidláckou show, Lampionový průvod, Mikulášskou nebo Vánoční 

nadílku. 

Snažíme se i o rozvoj vzájemné spolupráce s ostatními rodičovskými 

centry nejen v Pardubicích, ale i v kraji. V rámci venkovních akcí Kul-

turního centra Pardubice jsme ve spolupráci s ostatními mateřskými 

centry  uspořádali  například  Krajskou  olympiádu  mateřských  center,  

pochod Míle pro matku nebo Dubínkovu podzimní výtvarnou dílnu 

na Pernštýnském náměstí. 

Rodičovské centrum Dubínek je tu pro Vás. Přijďte si k nám hrát, tvořit, 

zpívat, cvičit a poznávat nové kamarády. Aktuální informace o progra-

mu naleznete na www.rcdubinek.cz

Naše aktivity můžeme pořádat také díky finanční podpoře našich do-

nátorů. Velký dík tedy v letošním roce patří Ministerstvu práce a sociál-

ních věcí, Statutárnímu městu Pardubice, Městskému obvodu Pardu-

bice III a Pardubickému kraji.

Křestní  list  paní  Mar-
ty  Peštové  má  datum   
2.  12.  1912  a  narodila  
se  v  obci  Kyšice  u  Plz-
ně. Mládí a studia pro-
žila  v  poklidné  době  
první  republiky  i  první  
zaměstnání  v  plzeň-
ském  mlékárenském  
závodě.  Ještě  před  
druhou  světovou  vál-
kou  se  i  s  manželem  
a  synem  přestěhova-
la  do  Zámrsku,  kde  

prožila  krušné  válečné  období,  ve  kterém  ztratila  manžela.  Po  válce  
pracovala na pile.  Nikdy neztratila nervy, chuť k životu a pracovitost,  
neztratila ani vlídnost, laskavost a skromnost. Dnes žije u svého syna 
ve  Studánce,  spoluvychovala  dvě,  dnes  už  hodně  dospělé  vnučky  
a nejvíc miluje svoje tři, rovněž už dospělá pravnoučata. K významné-
mu jubileu přejeme p. Peštové hlavně zdraví  a nadále laskavou péči 
své rodiny a připojujeme se tak ke starostovi MO Pardubice III, který jí 
i s milým dárečkem popřál osobně. 

Stejně jako v loňském roce i letos měla humanitní komise Rady měst-
ského obvodu Pardubice III možnost posoudit fotografie s květinovou 
výzdobou přihlášené do dalšího ročníku soutěže. Ze všech zaslaných 
fotografií  s  květinovou výzdobou členové  komise  vybrali  tři  nejlepší   
a udělili jedno první, druhé a třetí místo.
V listopadu byl vítězům slavnostně předán diplom a poukázka na od-
běr zboží pro další pěstitelské úspěchy.

POŘaDí V SOUTĚŽI:
1. místo  
paní Jana Poloková 

Všem účastníkům soutěže děkujeme za snahu zkrášlovat pro-
středí, ve kterém všichni žijeme, a výhercům blahopřejeme. 

Ing. Irena Štěpánková 
tajemník humanitní komise

roDičovSké  
centrum Dubínek

heZké Jubileum

vyhoDnocení Soutěže
 „o neJkráSněJší květinovou 
výZDobu“

❑ ❑

❑

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 ❑ ❑ 
❑ ❑

7

❑ ❑ 
❑ ❑ prosinec 2012 Dubina ❑ Drážka ❑ Hůrka ❑ Studánka ❑ Slovany

3. místo paní Helena Hlavová 2. místo paní Jana Kmoníčková

Blahopřejeme Všem občanům,  
kteří v zimních měsících  

oslaví svá životní jubilea.

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.



I v následujícím roce 2013 bude městský obvod podporovat jednot-
livé kulturní a sportovní akce pořádané na území svého obvodu for-
mou finančního příspěvku na zajištění dané akce. Do konce letošní-
ho roku  mohou zájemci  podávat  žádosti  o  dotace z  fondu kultury,  
sportu,  mládeže  a  volného  času  poskytované  Městským  obvodem  
Pardubice III v roce 2013. Pravidla pro jejich poskytování i aktuální žá-
dost pro rok 2013 najdete na našich webových stránkách 
(http://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_3/rada/ko-
mise-rady/komise-humanitni.html).

Ing. Irena Štěpánková
tajemník humanitní komise

Srdečně zveme pardubické seniory na cyklus přednášek tematicky za-
měřených na zvýšení informovanosti a pocitu bezpečí.
Po absolvování počtu 4 přednášek obdrží senior certifikát o absolvo-
vání vzdělávacího cyklu a drobný dárek.
PŘEHlED:
8. ledna MP Pce – činnost psovodů a odchytářů 
12. února MP Pce – domácí násilí, internetové bankovnictví
12. března   Hasičský záchranný sbor  Pardubického kraje – požární  
ochrana a pomoc při mimořádných situacích
16. dubna  Besip – senior v dopravě
Přednášky se budou konat vždy v Pernerově ulici čp. 443 na služebně 
MP Pardubice vždy od 10 hod., 13 hod. a v případě velkého zájmu od 
15.00 hod.
Přihlášení je nutné buď telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 3. 1. 2013:
 • na tel. 605 206 250 (p. Mannlová), 
 • e-mail – oddeleni.prevence@mppardubice.cz

PoSkytnutí Dotací Z fonDu 
kultury, SPortu, mláDeže  
a volného čaSu v roce 2013

SeniorProGram 3 měStSká 
Policie Pro beZPečí  
ParDubických Seniorů

❑

❑
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Od  ledna  2013  do  října  2013  realizuje  RC  Kuli-
hrášek ZDARMA semináře pro širokou veřejnost. 
Jde  o  projekt  spolufinancovaný  Evropskou  unií  
a státním rozpočtem ČR.

Finanční  gramotnost – ZDaRMa
Krátké prezenční semináře pro veřejnost na sebe přímo nenavazují. 
Každý  účastník  si  proto  může  vybrat  téma  či  témata,  ve  kterých  se  
chce vzdělávat.
 • Hospodaření domácností
 • Spoření a investování
 • Rozumné zadlužování a prevence předlužování
 • Ochrana spotřebitele
 • Smlouvy - právní základ 

Zdravotní gramotnost – ZDaRMa
Cyklus sedmi na sebe navazujících seminářů. Skupina účastníků absol-
vuje ZDARMA celý cyklus seminářů a vítáni jsou muži, ženy i celé páry 
nebo širší rodina.
 •    Zdravotní rizika dnešní populace… aneb O čem se mluví a o čem 

se ani nemluví
 •  Životní styl, jeho složky a determinanty … aneb Co brát v potaz a co 

si už tolik nebrat
 • Zdravý pohyb … aneb Málo je málo, moc je někdy příliš
 •  Zdravá  výživa  …  aneb  Dodržovat  základní  principy,  nepanikařit  

a pochutnat si
 • Vnitřní pohoda … aneb Jaké si to uděláme, takové to máme
 • Zdravé prostředí … aneb Nakažlivé mohou být i návyky
 •  Spolutvorba zdravého prostoru … aneb Pokud chcete změnu, řek-

něte si o ni!

DalŠí NaBíDKa RC KUlIHRáŠEK:
13. 2. 2013 – 16.30 –19.30   Seminář s Dr. Pekařovou: Co nepokazit 

ve výchově dětí 3-6 let
9. 4. 2013 – 16.30 – 19.30   Seminář s Dr. Pekařovou: Puberta – po-

hroma rodiny
23. 2. 2013   Karneval pro děti od 3 let
8. 3. – 9. 3. 2013  Jarní burza dětského oblečení a potřeb

Bližší informace naleznete na www.rckulihrasek.cz

roDinné centrum kulihrášek 
Jako centrum učení

❑

pf 2013

Dekujeme Vám za spolupráci 
v letošním roce

 a do nového roku Vám přejeme 
hodne zdraví, štestí a úspechu.

Mestský obvod Pardubice III

ˇ

ˇˇ ˇ

ˇ

˚

Již tradiční taneční večer spojený  
s masopustním občerstvením  
a zábavou. K tanci a poslechu 
zahraje taneční skupina,  
mimo jiné bude probíhat  
i doprovodný program. 

Pro všechny bude připraveno staročeské občerstvení jako jitrnice, 
jelita, tlačenka či nápoje pro všechny. Neodmyslitelnou součástí 

bude i bohatá tombola s mnoha zajímavými cenami.  
Vítána je maska či staročeský kroj.

Masopustní tancovacka
sobota 16. února 2013  

od 19:00 hodin, KD Dubina

ˇ
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